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Úvod 

Úvodem bych chtěl poděkovat svému konzultantovi, panu 

PhDr. Jiřímu Fidlerovi, za cennou pomoc při psaní této práce. 

Pomohl mi svými podnětnými připomínkami, kritikami a také 

doporučeními při výběru literatury k tématu. 

 

Polovina 20. století znamenala pro Velkou Británii zásadní 

změnu v jejím geopolitickém a geostrategickém postavení. 

Po dvě století budované a hájené impérium se začalo hroutit 

a britská politická elita i celá společnost byla nucena se s tímto 

stavem vyrovnat. Konec druhé světové války v Evropě 

i na Dálném východě potvrdil velmocenské postavení Spojených 

států amerických a nově Sovětského svazu, zatímco předchozí 

tradiční velmoci byly buď poraženy (Japonsko, Itálie, 

Německo), anebo vážně oslabeny (kromě britského impéria 

zvláště Francie). 

Nástupem období studené války navíc vznikl tzv. bipolární 

svět, jehož hlavní střet se odehrával mezi USA a Sovětským 

svazem, přičemž jednou z nejdůležitějších charakteristik vel-

mocenského postavení se stalo vlastnictví jaderných zbraní. 

Pro Velkou Británii se tak případné disponování vlastními jader-

nými zbraněmi stalo možností návratu k určitému stupni velmo-

cenského postavení. Toto vlastnictví jaderných zbraní, jehož 

Velká Británie dosáhla roku 1952, však zároveň vyvolalo potře-

bu určení vlastní politické a vojenské strategie, jež sice byla 

do značné míry v souladu se strategickou koncepcí Spojených 

států, ale v několika aspektech se lišila. Navíc Velká Británie 
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musela svoji strategickou koncepci uvádět do souladu také 

se spojeneckými závazky, a to hlavně v rámci Severoatlantické 

aliance. 

Ve své bakalářské práci stručně nastíním vznik Britského 

impéria, jeho rozsah a jeho následný postupný, ale nevyhnutelný 

a prakticky naprostý rozpad. V dalších kapitolách se zaměřím 

na vznik a prosazení britské strategické jaderné koncepce 

v padesátých letech i její význam pro Velkou Británii, NATO 

a v neposlední řadě také pro Spojené státy americké. Budu 

se věnovat samotnému vývoji britské jaderné (a následně 

i vodíkové) bomby, zmapování spolupráce mezi Británií a USA 

v oblasti jaderných zbraní, jelikož míra této spolupráce byla 

po 2. světové válce značně proměnlivá, a v závěrečné 

podkapitole se zastavím u dohody z Nassau, která spolupráci 

a výměnu informací mezi USA a Velkou Británií v oblasti 

jaderných zbraní opět plně obnovila. V závěru se pokusím 

obhájit tezi, že díky vyzbrojení jadernými zbraněmi se Velká 

Británie opět zařadila mezi světové velmoci, z jejichž 

společnosti po druhé světové válce i kvůli rozpadu svého 

impéria vypadla. 

K literatuře je třeba poznamenat, že v češtině dosud téma 

vzniku třetí jaderné mocnosti zpracováno nebylo. Neexistuje 

tedy žádná česká monotematicky zaměřená literatura, jež by 

se vojenským a politicko-strategickým vývojem Velké Británie 

po druhé světové válce zabývala. Ani odborná periodika 

se tomuto tématu dosud nevěnovala. Lze dokonce konstatovat, 

že vývoj britské strategické jaderné koncepce leží ve stínu zájmu 

o vývoj amerických zbrojních systémů, amerických strategic-

kých koncepcí a také ve stínu poválečného konfliktu a jaderného 

zbrojení dvou hlavních mocností - USA a SSSR. 
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V kapitole o Britském impériu jsem pracoval s literaturou 

u nás dostupnou, zvláště tedy s pracemi D. Judda (Impérium), 

B. Plechanovové a J. Fidlera (Kapitoly z dějin mezinárodních 

vztahů 1941-1995), B. Hnízda (Mezinárodní perspektivy poli-

tických regionů) a P. Kennedyho (Vzestup a pád velmocí). 

Při psaní jádra mé práce, tedy druhé a třetí kapitoly, jsem praco-

val s více druhy zdrojů. Byly to jednak anglické internetové 

zdroje a anglická literatura (v České republice dostupná jako je 

Croft a kol.: Britain and Defence 1945-2000, Baylis, British 

Defence Policy: Striking The Right Balance, McDonald: Anglo-

American Relations Since The Second World War) zabývající 

se obrannou politikou Velké Británie a americko-britskými 

vztahy po druhé světové válce, jednak literatura v češtině ať už 

z poloviny 60. let (Lider: NATO - historie, doktrína, Mahler: 

Poměr sil a strategie Západu), či novější (Luňák: Západ. Spojené 

státy a Západní Evropa ve studené válce, Fidler, Mareš: Dějiny 

NATO). U literatury ze 60. let bohužel musíme občas očekávat 

určitou - dobou zkreslenou - interpretaci fakt, literatura novější 

zase často zpracovává širší okruh témat než bylo téma mnou 

zvolené. Poměrně značné množství české literatury z předrevo-

luční doby se podrobně zabývá zbraňovými systémy (Kroulík, 

Růžička: Vojenské rakety, Němeček, Václav: Vojenská letadla 

díl 5.). Tuto literaturu jsem využil především při psaní 

poznámek. 
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1. Britské impérium 

1.1. Vznik a rozsah Britského impéria 

Britské impérium („British Empire“) bylo globálním poli-

tickým celkem, jenž svým rozsahem nemá v dějinách obdoby - 

rozkládalo se na všech světadílech a mělo pod kontrolou 

všechny hlavní světové námořní cesty. Svou strukturou to byl 

složitý útvar „s různým způsobem politické správy (kolonie, 

protektoráty, mandátní území, ...), s různým vztahem k politic-

kému centru (různé stupně samosprávy), k britskému králov-

ství.“1 Na území impéria docházelo často k vytvoření nepřímé 

koloniální správy, jež zcela neničila předkoloniální správní 

strukturu dané země, což pak napomohlo k mnohdy relativně 

bezproblémovému rozpadu impéria. 

Geograficky a historicky lze Britské impérium rozdělit 

na tři. První - historicky nejstarší - se utvářelo v průběhu 

17. století v Americe, kde ve východní části dnešních Spojených 

států vzniklo třináct anglických kolonií. Po americké revoluci 

a Válce za nezávislost byly roku 1783 uznány Británií 

za nezávislé. Centrem Britského impéria na severoamerickém 

kontinentu se pak stala Kanada (původně Britské severo-

americké panství, Hudsonův záliv a po sedmileté válce získala 

Británie i zbývající francouzská území). Na začátku 19. století 

se začalo utvářet i Britské impérium v Karibiku a v přilehlých 

částech kontinentální Střední a Jižní Ameriky (Bahamy, Britský 

Honduras, Jamajka, Guyana atd.).  

                                                 
1 Hnízdo, Bořek, Mezinárodní perspektivy politických regionů, str. 38 
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Druhé Britské impérium bychom našli v oblasti Asie 

a Australásie, jeho „centrem a nepochybně diamantem v koruně 

britského impéria byla Britská Indie.“2 Geograficky patřily 

do Britské Indie, jejíž počátky spadají do 17. století, dnešní státy 

Indie, Pákistán, Bangladéš a Myanmar. Británii dále patřil 

ostrov Cejlon (dnes Srí Lanka) a ostrovy v Indickém oceánu 

(Maledivy, Seychely atd.). Pod Britským impériem byly také 

dnešní Malajsie, Singapur, Brunej a Hongkong, dále Austrálie 

(počátky kolonizace v období po získání nezávislosti USA 

a následně roku 1901 vytvořeno dominium Australský svaz) 

a Nový Zéland, můžeme pokračovat ostrovy v jižním Pacifiku 

(Šalomounovy ostrovy, Kiribati, Lagunové a Cookovy ostrovy 

atd.).  

Afrika tvořila třetí Britské impérium. „Byla to jednak zá-

padní Afrika, kde Británii patřila především Nigérie - daleko 

nejlidnatější politický celek v subsaharské Africe - se ziskem ne-

závislosti rozšířená i o severní část Britského Kamerunu, dále 

Zlaté pobřeží (dnešní Ghana), Sierra Leone a Gambie.“3 

Na africkém kontinentu byla nejvýznamnější částí Britského 

impéria jižní Afrika. Kolonie Kapsko (získané během napoleon-

ských válek) a Natal vytvořily spolu s Transvaalem a Oraňskem 

v roce 1910 Jihoafrickou unii. V jižní Africe dále spadala 

pod Britské impérium dnešní Botswana a Lesotho, Svazijsko, 

dnešní Namibie a Zambie atd. Jako další můžeme k britskému 

impériu připočíst oblast východní Afriky. Británii zde patřila 

Keňa, Uganda, Tanganika, Zanzibar, Britské Somálsko a Súdán 

(anglo-egyptské kondominium). Do Britského impéria počí-

tejme opěrné body na „suezské“ cestě do Indie (Gibraltar, Malta, 

                                                 
2 Hnízdo, Bořek, Mezinárodní perspektivy politických regionů, str. 39 
3 Hnízdo, Bořek, Mezinárodní perspektivy politických regionů, str. 39-40 
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Kypr, Suez a Aden) a konečně státy od Ománu až po Irák, které 

ale měly na Británii různý stupeň závislosti, a Palestinu.  

Britské impérium dosáhlo svého největšího rozmachu 

po připojení svěřeneckých území na konci první světové války. 

Následně začala Britským impériem zmítat celá řada potíží, 

z nichž některé se projevovaly i v Británii samotné. „Starý 

evropský pořádek byl značně narušen a v některých případech 

zcela rozvrácen válkou. Dědičné vládnoucí vrstvy si doma 

v Británii už tolik nevěřily, a ztratily dokonce i víru v imperiální 

poslání.“4 Na britské politické scéně došlo k vzestupu Labouris-

tické strany, která se opatrně odhodlávala podpořit svobodu ko-

lonií. 

Na imperiální konferenci, která se konala v roce 1926 a jíž 

předsedal starší státník lord Arthur James Balfour (1848-1930), 

dospěl výbor pro vnitřní vztahy k tzv. Balfourově deklaraci (ně-

kdy také „Balfourova definice“), jež měla ujasnit ústavní vztahy 

mezi Británií a dominii. Po poměrně složitých jednáních defino-

val výbor statut dominií takto: „Jsou to autonomní společenství 

v rámci Britského impéria s rovnoprávným postavením, jež si 

nejsou nijak vzájemně podřízena v žádném aspektu svých vnitř-

ních ani zahraničních záležitostí, jsou však spojena společnou 

věrností vůči koruně a volně sdružena jako členové Britského 

společenství národů.“ 5 Profesor dějin Denis Judd se domnívá, 

že v této deklaraci byly pouze uznány tehdejší politické skuteč-

nosti, ale neznamenalo to žádný nový ústavní krok vpřed. Impe-

riální konference všech členských států v roce 1930 schválila 

Wesminsterský statut („The Statute of Wesminster“, platnosti 

nabyl roku 1931), který konečně uznal rovnoprávné postavení 

parlamentů jednotlivých dominií vůči tomu wesminsterskému. 
                                                 

4 Judd, Denis, Impérium, str. 291 
5 Judd, Denis, Impérium, str. 301 
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„Dá-li se některý zákonodárný krok nazvat Magnou chartou 

Britského impéria, je to tento Wesminsterský statut.“ 6  

Balfourovu deklaraci lze fakticky považovat za vznik Brit-

ského společenství národů („British Commonwealth of 

Nations“). Britské koloniální impérium tak vlastně postupně za-

nikalo transformací v toto globální integrační seskupení. Spo-

lečenství se stalo neformálním svazkem nezávislých států - dříve 

britských kolonií. Členské státy musí uznat britského panovníka 

jako formální hlavu Společenství a stávající členové musí dát 

souhlas se vstupem nového člena. 

1.2. Rozpad Britského impéria 

Během první světové války se poprvé výrazněji projevily 

slabosti britského impéria (povstání Afrikánců a irských nacio-

nalistů, frankofonní Kanaďané a Australané odmítali zavedení 

povinné vojenské služby atd.). Británie se navíc kvůli vedení 

války musela trvale značně zadlužit u svých dominií a u Indie, 

což zásadně nabouralo vztahy mezi zeměmi impéria a byly 

„vážně a trvale podkopány základy velmocenského statutu 

Británie“7 Británie se sice v období mezi světovými válkami 

snažila standardně věnovat záležitostem impéria, ale „vnímaví 

lidé si přesto povšimli, že dny impéria jsou sečteny.“8 Dominia 

vystupovala (po Balfourově deklaraci) jako nezávislé státy 

a Svobodný irský stát naznačil svou chuť vystoupit ze společen-

ství. V Indii se do čela nenásilných protestů proti britské nad-

vládě postavil Mahátma Gándhí a Britové byli nuceni učinit 

určité ústupky (zákony o indické vládě v letech 1919 a 1935). 

První projevy nespokojenosti se projevily i v závislých územích 

                                                 
6 Judd, Denis, Impérium, str. 303 
7 Judd, Denis, Impérium, str. 36 
8 Judd, Denis, Impérium, str. 37 



 11 

impéria - v Africe, na Cejlonu a v jihovýchodní Asii. Navíc brit-

ská veřejnost zůstávala k záležitostem a problémům svého impé-

ria značně neinformovaná a lhostejná. 

Po druhé světové válce přišla vlna nacionalismu a byl 

započat proces dekolonizace. Udržení Britského impéria už 

se nezdálo možné, poskytnutí nezávislosti Indii se považovalo 

za samozřejmou věc. „Zadluženost Británie vůči impériu se 

zvýšila a země se evidentně octla ve vleku celosvětové moci 

Spojených států.“ 9 Spojené státy nebyly příznivcem britského 

imperialismu10, navíc posílením SSSR došlo k dalšímu 

oslabování britského vlivu. Přelomovým bodem byl odchod 

Britů z jejich největší a nejlidnatější državy, Indie. 

„Labouristická vláda premiéra Atleeho ale už neřešila 

otázku, zda Indii poskytnout nezávislost, ale jak to udělat, aniž 

by se celý subkontinent ocitl na pokraji otevřeného konfliktu.“11 

O půlnoci 14. srpna 1947 tak skončila staletá nadvláda Británie 

nad Indickým subkontinentem a Britská Indie byla rozdělena 

na nezávislé státy Indii a Pákistán. Následně získávaly 

nezávislost i ostatní země v regionu jako Barma (1948), Cejlon 

(1948) atd. V návaznosti pak Malajsie, Singapur, Brunej 

a Hongkong (až v roce 1997). 

Proces dekolonizace v Africe započalo získání nezávislosti 

Ghanou v roce 1957. V roce 1960 pak získala nezávislost 

Nigérie a Kamerun, v roce 1963 Keňa. Všechny části Britského 

impéria v Africe byly dekolonizovány převážně v letech 1956-

1968. V roce 1960 získal nezávislost Kypr, v průběhu šedesá-

tých a sedmdesátých let postupně země v oblasti Karibiku 

                                                 
9 Judd, Denis, Impérium, str. 38 
10 Samy Spojené státy šly určitým „příkladem“ a v roce 1946 poskytly nezávislost jedné z mála 
svých kolonií - Filipínám. 
11 Plechanovová, Fidler, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995, str. 176 
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a v přilehlých částech Střední a Jižní Ameriky (Jamajka, 

Bahamy, Belize atd.). Ostrovy v jižním Pacifiku (Šalomounovy 

ostrovy, Fidži atd.) se stávaly samostatnými od šedesátých let.  

Dnes Británie disponuje ještě několika koloniemi podlé-

hajícími její kontrole různého stupně: Falklandské ostrovy, 

Gibraltar, Svatá Helena, Bermudy, Panenské ostrovy, Britský 

sektor Antarktidy ad. Britská dekolonizace proběhla klidněji 

a pružněji než např. dekolonizace francouzská a umožnila 

zachování určitých vztahů mezi bývalými britskými koloniemi 

a Spojeným královstvím. Ani následný britský pokus o globální 

integrační seskupení, tedy Společenství („Commonwealth“), 

ve své podstatě neuspěl a jedním z důvodů bylo nepochybně 

i to, že Británie přišla v poválečném období o postavení globální 

velmoci.  

1.3. Velká Británie po 2. světové válce 

Velká Británie usilovala po druhé světové válce o udržení 

pozice světové velmoci vedle USA a SSSR a její obavy vzbuzo-

val především strach z nepředvídatelného chování SSSR. Vláda 

Clementa Attleeho, jež nastoupila v létě 1945, se od kabinetu 

Winstona Churchilla odlišovala hlavně svou vnitřní hospodář-

skou a sociální politikou. V politice zahraniční byly obě vlády 

téměř identicky orientované. Nový labouristický ministr zahra-

ničí Ernest Bevin zasedal jako ministr práce už v Churchillově 

válečné vládě a stejně jako Churchill a jeho ministr zahraničí 

Eden deklaroval orientaci na Spojené státy. Tím tedy byla za-

jištěna jistá poválečná kontinuita. 

Velká Británie doufala, že si po druhé světové válce udrží 

spolu s pozicí prvního spojence USA v Evropě zároveň i svůj 

imperiální systém. To vše navzdory slabosti svého hospodářství 
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a jiným problémům. Američané nepopírali zvláštní vztah („The 

Special Relationship“), který obě země svazuje z historických, 

kulturních i jazykových důvodů, ale za nejdůležitější pro Britá-

nii považovali její vztahy s evropskými partnery. „Britové jako 

nejspolehlivější spojenci USA mohli vést Evropu ku prospěchu 

obou zemí.“12 Washington ovšem již během války dával najevo 

své rozladění z toho, že se Británie nebyla schopna a ochotna 

rozloučit s politickými i hospodářskými pozůstatky své někdejší 

imperiální slávy. USA poukazovaly jak na morální aspekt 

kolonialismu, tak i na znesnadňování přístupu na trh britských 

kolonií, které byly chráněny preferenčním systémem z počátku 

30. let 20. století. USA se snažily již před svým vstupem 

do války přimět Velkou Británii, aby preferenční systém zrušila.  

Zrušením preferenčního systému Britského společenství 

by zanikl jeden z pilířů britského impéria a Churchill tím nebyl 

samozřejmě příliš nadšen. Nicméně americká hospodářská po-

moc byla pro Británii velmi důležitá. Dohodou o vzájemné po-

moci („Mutual Aid Agreement“) z 23. února 1942 se obě země 

zavázaly, že po válce budou usilovat o „omezení a odstranění 

všech diskriminačních obchodních opatření.“13  

Již v době bezprostředně po válce se ukázalo, že Velká 

Británie je jako nejbližší spojenec USA v Evropě nenahradi-

telná. Už na sklonku roku 1945 byly zahájeny intenzivní a vyso-

ce tajné americko-britské konzultace o společném postupu 

v případě mezinárodní krize. „Spekulovalo se dokonce 

o vybudování leteckých základen ve východní Anglii, které by 

mohly využívat americké bombardéry v případě konfliktu 

v Evropě.“ 14 Zachování velmocenského postavení Velké 

                                                 
12 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 52 
13 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 53 
14 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 53 
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Británie v Evropě mělo zajistit, aby se Evropa nedostala 

pod sovětskou hegemonii.  
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2. Britský jaderný program 

2.1. Počátky vývoje vlastní jaderné zbraně 

Vývoj atomové zbraně byl do určité míry společný výsle-

dek snahy Američanů a Evropanů. V roce 1939 objevil totiž 

řetězovou reakci tým britských vědců. Po následné porážce 

Francie Německem přešli důležití experti francouzského jader-

ného výzkumu do Cambridge a výzkumná činnost obou zemí 

se tak částečně spojila. Následně došlo k přesunu jaderného vý-

zkumu z Británie, která byla bombardována, do Kanady (stře-

disko Chalk River u Ottawy). V rámci univerzity v Montrealu 

byly v roce 1942 vybudovány laboratoře pro účely jaderného 

výzkumu, v nichž spolupracovali britští, američtí a kanadští 

vědci na vývoji jaderné zbraně. Nutno v této souvislosti uvést, 

že Británie byla až do roku 1942 v jaderném výzkumu 

před Američany, avšak to se USA podařilo změnit díky 

výzkumnému projektu, který vyhlásil prezident Roosevelt 

pod krycím jménem Manhattan District, U.S. Corps of 

Engineers (zkráceně Projekt Manhattan). Skládal se ze tří zá-

kladních složek, jež se navzájem doplňovaly: vědci byli zodpo-

vědní za výzkum (šlo o prvotřídní fyziky a chemiky, mnozí 

z nich přišli z Evropy), armáda zabezpečovala organizaci, řízení, 

materiální zabezpečení a utajení a konečně průmysl poskytnul 

praktické schopnosti a zkušenosti techniků. Od této doby měly 

USA ve vývoji atomové zbraně navrch. Úzké kontakty mezi 

americkým a britským jaderným výzkumem byly výhodné pro 

obě velmoci.  

Na jaře 1940 vypracovali fyzici Otto Robert Frisch (1904-

1979) a Rudolf Peierls (1907-1995) tajné Memorandum o vlast-

nostech radioaktivní superbomby („On the Construction of 
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a ‘Super-bomb’; Based on a Nuclear Chain Reaction 

in Uranium“) a zaslali ho britské vládě. Jednalo se o „první dů-

kladnou vědeckou analýzu problému včetně teoretických výpočtů 

kritické hmotnosti nutné pro spuštění řetězové reakce, technic-

kého návrhu separace 235U, odhadu mohutnosti exploze i popisu 

radioaktivních účinků bomby. Tato práce zapůsobila jako kata-

lyzátor: v červenci 1941 byla ustavena významná britská komise 

MAUD, jejímž cílem bylo koordinovat konstrukci uranové 

a plutoniové bomby.“ 15 Následně komise MAUD vydala prohlá-

šení, že navrhovaný plán vývoje britské uranové bomby je 

„proveditelný a nadějný, povede k přesvědčivým výsledkům ještě 

během války“, jeho pokračování má mít „nejvyšší prioritu“ 

a že je nutné získat bombu „v nejkratším možném čase.“16 

Pětibodová tajná gentlemanská dohoda z první quebecké 

konference („Quebec Agreement“) Churchilla a Roosevelta 

ze srpna 1943 předpokládala spojení atomového výzkumu obou 

zemí a úplnou výměnu informací. „Žádné údaje týkající se ato-

mového výzkumu nesměly být poskytovány třetí straně bez před-

chozí vzájemné dohody.“17 Prezident USA měl dle této úmluvy 

rozhodnout o dalším osudu společného výzkumu po skončení 

války. Druhá quebecká konference v září 1944 potvrdila pokra-

čování jaderné spolupráce mezi Velkou Británií a Spojenými 

státy i po porážce Japonska.  

Od roku 1943 se na společném výzkumu v 35 zařízeních 

po celé Americe účastnilo přes 20 000 vědců z USA, Británie 

a Kanady a s nimi také emigranti z Evropy (např. Ital Enrico 

Fermi.). Británie tento společný jaderný výzkum chápala jako 

                                                 
15 doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., http://utf.mff.cuni.cz/~podolsky/Ejemc2/Ejemc2.html, Croft 
(Croft a kol., Britain and Defence 1945-2000, str. 71) tvrdí, že komise MAUD byla zřízena 
roku 1940. 
16 Barnaby (editor), The British Nuclear Weapons Programme, 1952-2002, str. 12 
17 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 59 
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potvrzení výjimečnosti vztahů s USA, navíc když byl z výzku-

mu vyloučen Sovětský svaz. Necelé 2 měsíce po použití prvních 

nukleárních zbraní při útoku na Hirošimu a Nagasaki oznámil 

3. října 1945 prezident Truman, že Spojené státy uvažují 

o mezinárodní kontrole vývoje jaderných zbraní, což by 

v podstatě znamenalo přerušení atomového výzkumu v ostatních 

zemích; USA by si tak udržely svůj jaderný monopol. Spojené 

státy navrhly tzv. Baruchovým plánem (Bernard Baruch - po-

radce prezidenta Trumana) zřízení Mezinárodního úřadu 

pro atomový rozvoj, který by kontroloval světová těžiště 

uranové rudy i všechny fáze vývoje a užití atomové energie. 

„ Členové OSN se zároveň měli zavázat, že nebudou rozvíjet 

vlastní jaderný program, a USA měly předat Mezinárodnímu 

úřadu atomové zbraně i technologie.“18 To by ale Spojené státy 

učinily až poté, co by své závazky potvrdily všechny ostatní 

státy, které by navíc souhlasily i s mezinárodní inspekcí. 

V návrhu se dokonce zmiňovaly též sankce proti narušiteli, 

o kterých by rozhodovala OSN. Baruchův plán byl sice Radou 

bezpečnosti OSN projednán, ale kvůli začínající studené válce 

už nebyl realizován. 

Dne 1. srpna 1946 podepsal prezident Truman zákon 

o atomové energii („The Atomic Energy Act“), známý též jako 

McMahonův podle senátora Briena McMahona, který jej 

v Kongresu navrhl. „Spojené státy si podle něj měly zachovat 

monopol na nukleární informace vůči všem ostatním zemím, tedy 

i ve vztahu k Velké Británii.“19 Podle McMahonova zákona byla 

zřízena Komise pro atomovou energii (US AEC). Pro Británii 

byl samozřejmě tento zákon do jisté míry šokem a snažila se, 

aby USA svůj postoj přehodnotily. To se ale nestalo, a tak byla 

                                                 
18 Plechanovová, Fidler, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995, str. 52 
19 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 60 
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Velká Británie a později i Francie nucena zahájit vlastní jaderný 

program.  

V srpnu 1946 požádal velitel britského letectva vládu 

o přidělení jaderných zbraní. Následně byly 1. 1. 1947 určeny 

podrobnosti pro konstrukci prvního britského atomového bom-

bardéru. Jeden z předních britských jaderných fyziků P. S. M. 

Blackett byl sice zprvu proti atomové pumě, ale „později usou-

dil, že by Británie měla a mohla zaujmout vůči Americe i Rusku 

neutrální postavení.“20 Podobný názor měl i hlavní vědecký po-

radce sir Henry Tizard: „Velmoc nejsme a už jí nikdy nebudeme. 

Jsme velký národ, ale budeme-li se nadále chovat jako velmoc, 

brzy se přestaneme chovat jako velký národ.“21  

V lednu 1947 rozhodli britský premiér Atlee a ministr za-

hraničí Bevin o výrobě vlastní jaderné zbraně, byť v zemi v tu 

dobu vrcholila energetická krize. Byla to samozřejmě reakce 

na McMahonův zákon a Británii k tomuto rozhodnutí vedla jak 

potřeba zajištění vlastní bezpečnosti a strach z atomové politiky 

SSSR, tak také snaha o udržení své pozice vůči Američanům. 

Usnesení vlády - jejíhož jednání se účastnili kromě Atleeho 

a Bevina pouze další čtyři ministři - o výrobě vlastní atomové 

bomby bylo přísně utajováno a parlamentu bylo předloženo až 

v září 1948. Dokonce ani přesné náklady nebyly vyčísleny. 

Když se Churchill v roce 1951 znovu stal ministerským 

předsedou, byl značně překvapen když zjistil, že „na tento účel 

bylo tajně vynaloženo 100 miliónů liber a že celý projekt už 

značně pokročil.“ 22 

 

                                                 
20 Johnson, Paul, Dějiny 20. století, str. 455 
21 Johnson, Paul, Dějiny 20. století, str. 455 
22 Johnson, Paul, Dějiny 20. století, str. 455 
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2.2. Cesta k vlastní jaderné zbrani 

V srpnu 1945, brzy po skončení 2. světové války, nová 

labouristická vláda Clementa Atleeho ustavila tajnou vládní ko-

misi zabývající se jadernou energií. Jejím úkolem bylo stanovit 

britskou jadernou politiku. Tato komise měla označení GEN 

16323, sám Atlee ji nazýval „Komisí atomové bomby“ a praco-

vala jako podvýbor vlády. Později se stala součástí této komise 

také tajná skupina ministrů s označením GEN 75, jež činila klí-

čová rozhodnutí o nukleárním programu. Byla též založena 

Poradní komise pro atomovou energii („Advisory Committee on 

Atomic Energy“), jejíž zprávu nechal Attlee projednat v komisi 

GEN 75. První krok k vybudování vlastního jaderného reaktoru 

byl učiněn.  

Attlee následně v lednu 1946 jmenoval tři hlavní vedoucí 

britského jaderného programu. Charles Frederick Algenon 

Portal (Air Marschal Viscount Portal of Hungerford, 1893-1971) 

se stal šéfem produkce („Controller of Production, Atomic 

Energy“). Fyzik Sir John Crockcroft (1897-1967) byl jmenován 

ředitelem Výzkumného ústavu pro atomovou energii („Director 

of the Atomic Energy Research Establishment“ - AERE) 

a Christopher Hinton („Senior ICI engineer“, 1901-1983) 

vedoucím programu výroby štěpného materiálu. Charlese 

Portala lze považovat za britského Leslieho Grovese, jenž řídil 

známý projekt Manhattan24 v USA. Oba dva civilně zaměřené 

programy (vedené Crockcroftem a Hintonem) byly dobře pro-

                                                 
23 http://nuclearweaponarchive.org/Uk/UKOrigin.html 
24 6. 8. 1945 USA svrhl americký bombardér B-29 Enola Gay na Hirošimu první jadernou 
zbraň. Uranová bomba nazvaná Little Boy (ničivá síla 13 kt) zabila přibližně 70 000 lidí, 
dalších 70 000 bylo zraněno a přibližně 200 000 ozářeno, z nichž většina později na následky 
radiace zemřela. 9. 8. 1945 byla na přístav Nagasaki svržena plutoniová puma nazvaná Fat 
Man (ničivá síla 20 kt), která byla mnohem účinnější než bomba použitá v Hirošimě.  
Zahynulo asi 40 000 civilních obyvatel, stejné množství bylo zraněno. Ničivé následky 
způsobené novou zbraní uspíšily rozhodnutí japonské vlády o kapitulaci. 
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myšleny i pro následné vojenské použití a spadaly pod vrchní 

velení Portala. Třetí nejtajnější část programu - vývoj samotné 

britské jaderné zbraně - byl nastartován o něco později.  

Dvě civilní britské součásti programu se nacházely 

v Harwellu (12 mil jižně od Oxfordu), kde bylo vybudováno 

sídlo Výzkumného ústavu pro atomovou energii, a v Risley, kde 

se usídlil Hintonův průmyslový komplex. Zde také vznikl první 

britský jaderný reaktor BEPO („Britain Experimental Pile 

Zero“). 

Další klíčovou osobou v britském jaderném programu byl 

fyzik William George Penney (1909-1991), jenž měl promi-

nentní pozici mezi britskými vědci, kteří za války v přísně taj-

ném americkém středisku Los Alamos (stát Nové Mexiko) pra-

covali na společném výzkumu. Patřil totiž mezi pět nejdůležitěj-

ších osob činících klíčová rozhodnutí o směru vývoje jaderného 

programu. V dubnu 1945 Penney dokonce jako jediný Brit za-

sedl v 10-ti členné speciální komisi („Target Committee“), která 

sestavovala seznam cílů bombardování Japonska Američany 

za použití jaderných zbraní.25 

Ještě před odstoupením USA od spolupráce s Británií 

na vývoji jaderného programu se Penney podílel na prvním po-

válečném jaderném testu nazvaném operace Crossroads, která 

byla provedena na atolu Bikini (skupina 26 ostrovů patřících 

k Marshallovým ostrovům s celkovou plochou 6 km2). Tuto 

operaci popisuje zpráva General Accounting Office (GAO) 

z roku 1985. „Operace Crossroads se skládala ze dvou atomo-

vých výbuchů o ničivé síle 23 kilotun, které byly provedeny v létě 

1946 v laguně ostrova Bikini. Při prvním pokusu - jmenoval se 

                                                 
25 http://www.awe.co.uk/main_site/about_awe/history/timeline/1947/index.html 
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Test Able - byla jaderná bomba svržena z letadla a explodovala 

ve výšce 160 metrů. Při druhém pokusu - nazvaném Test Baker - 

byla atomová bomba zavěšena pod středně velkou výsadkovou 

lodí na asi 30 m dlouhém kabelu a odpálena pomocí dálkového 

ovládání. Při každé explozi sloužilo jako cíl asi 80 námořních 

lodí bez posádky. Po obou pokusech byla do laguny vyslána po-

hotovostní jednotka složená z příslušníků armády, námořnictva 

a civilních vědců, ubytovaných ve vzdálenosti asi 20 km od místa 

výbuchu na doprovodných zásobovacích lodích. Jejich úkolem 

bylo zjistit škodu způsobenou výbuchy na lodích a změřit na nich 

radioaktivní záření. Operace Crossroads se zúčastnilo asi 42 

000 lidí, 240 lodí (cílové a zásobovací) a 160 letadel. Na cílo-

vých lodích bylo umístěno asi 200 koz, 200 prasat a 5 000 krys, 

aby na nich mohly být zkoumány účinky jaderných výbuchů.“ 26 

Penney následně z této operace sestavoval zprávu s výsledky. 

2.3. Projekt BHER 

8. ledna 1947 rozhodla tajná vládní komise 6 ministrů 

GEN 163 řízená premiérem Atleem o pokračování vývoje jader-

ných zbraní. Poněkud kuriózně se W. G. Penney o této skuteč-

nosti dozvěděl až v květnu 1947, kdy byl dotázán Portalem zdali 

bude řídit program vývoje vlastní jaderné zbraně Velké Británie. 

V červnu pak začal Penney za tímto účelem sestavovat tým 

odborníků. Jeho prvním úkolem bylo připravit detailní popis 

projektu americké implozivní bomby tak, aby mohla být napo-

dobena a dále specifikovat nutné vývojové kroky a nedořešené 

problémy dalšího vývoje. Zpráva byla hotova 1. července. 

Projekt dostal krycí jméno Basic High Explosive Research 

(BHER později jenom HER) a byl umístěn do zbrojovky 

                                                 
26 May, John, Kniha atomového věku, str. 36, http://greenpeace.cz/archiv/nuclearage.pdf 
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ve Woolwich.27 Narozdíl od amerického programu, jenž sídlil 

v jednom speciálně vybudovaném zařízení v Los Alamos, 

BHER byl rozmístěn do několika již dříve existujících praco-

višť. Navíc vedle komplexu ve Woolwich byly do projektu za-

pojeny i součásti Armament Research Department (ARD) ve 

Fort Halstead. Kromě toho ne všechny části vývoje patřily vý-

lučně do projektu BHER; ten sice zodpovídal celkově za pro-

jektování a konstrukci zbraně a implozivního zařízení, ale třeba 

produkce plutonia spadala zprvu pod program výroby štěpného 

materiálu Ch. Hintona. Nutno poznamenat, že nejasnosti 

ohledně toho, kdo za jakou část vývoje zodpovídá, ze začátku 

nebyly vůbec výjimečné. Až v polovině roku 1948 došlo 

k přesnému rozdělení kompetencí a zodpovědnosti, kterou kdo 

za vývoj nese. Samotná výroba byla potom centrálně umístěna 

do Aldermaston (Berkshire). 

Za místo pro první reaktor a závod na zpracování plutonia 

byl vybrán Sellafield na pobřeží Irského moře, následně změnil 

jméno na Windscale a dnes má zpět své původní jméno. Vý-

stavba objektu začala v září 1947, v září 1950 se pak rozběhl 

první reaktor. Výroba plutonia byla zahájena 25. 2. 1952. Závod 

na plynovou difúzi postavili Britové v Capenhurst, nedaleko 

Chesteru a zahájil provoz roku 1953. Jeho produkce vysoce 

obohaceného uranu (HEU)28 dosáhla na konci roku 1957 až 125 

kg za rok.  

Kvůli své malé rozloze a velké hustotě osídlení nemohla 

Velká Británie na svém území nalézt vhodnou lokalitu pro ja-

derné testy v atmosféře. Hledala tak odpovídající místo i v ji-

ných zemích a nakonec jej našla: Monte Bello Islands na seve-

                                                 
27 http://nuclearweaponarchive.org/Uk/UKOrigin.html 
28 HEU - Highly Enriched Uranium. Je to vysoce obohacený uran, jenž obsahuje ve více než 20 
% koncentraci  235U, čehož bylo dosaženo procesem separace izotopů. 
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rozápadním pobřeží Austrálie. Protože závod ve Windscale 

nebyl schopen do začátku srpna 1952 vyprodukovat odpovída-

jící množství plutonia, musela dorazit dodávka plutonia ze zaří-

zení Chalk River v Kanadě. Následně 15. 9. opustilo plutonium 

pro první britský jaderný test území Anglie. Rozhodnutí, že brit-

ské jaderné testy proběhnou v Austrálii, uvítal australský pre-

miér Robert Menzies, který viděl v tomto projektu „p říspěvek 

své země k široce naplánované spolupráci obou zemí v obranné 

politice.“29 V té době navíc neexistovala proti tomuto projektu 

v Austrálii opozice ani v parlamentu, ani ve veřejnosti. 

„V letech 1952 - 1958 bylo celkem provedeno 21 britských 

jaderných testů, 12 z nich na pevnině nebo v její blízkosti a devět 

na pokusném území na Vánočním ostrově.“ 30 

2.4. Operace Hurricane 

Expedice k otestování první britské jaderné zbraně dostala 

krycí jméno Operace Hurricane a vedl ji kapitán (později kon-

traadmirál) AD Torlesse. Celá flotila se skládala z pěti lodí: 

z plavidla vezoucího jaderný materiál - HMS Campania, 

„obětní“ lodi Plym a tří výsadkových člunů. Celkem bylo 

na palubách lodí 1500 mužů, což je jen zlomek z počtu, který se 

účastnil operace Crossroads v roce 1946. Také se později 

ukázaly počty lidí zajišťující operaci jako sotva dostačující. 

Dne 3. října 1952 v cca. 8:00 místního času byl Hurricane 

odpálen v laguně u ostrova Trimouille který je součástí ostrovů 

Monte Bello Islands u severozápadních břehů Austrálie.104 

Bomba explodovala uvnitř trupu lodi HMS Plym (2,7 m 

pod vodní hladinou) kotvící ve 12 metrové hloubce 400 yardů 

od břehu. Existují jisté nesrovnalosti ohledně přesného času, kdy 

                                                 
29 May, John, Kniha atomového věku, str. 41, http://greenpeace.cz/archiv/nuclearage.pdf 
30 May, John, Kniha atomového věku, str. 41, http://greenpeace.cz/archiv/nuclearage.pdf 
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byl test proveden. Testovaná nálož disponovala ničivou sílou 

25 kt a byla to vylepšená plutoniová implozivní bomba podobná 

americké bombě Fat Man.31 Pro bombu bylo použito plutonium 

vyprodukované ve Windscale s nízkým obsahem Pu 24032 

a uspěchaná výroba plutonia vedla ke zkrácení doby ozáření. 

Test měl simulovat následky výbuchu bomby v lodi, která by ji 

pašovala, což v té době Britové považovali za hrozbu vyvoláva-

jící jejich znepokojení. Z lodi HMS Plym zbyly pouze roztrou-

šené části tekutého železa, jinak se loď z větší části explozí vy-

pařila. Výbuch zanechal na mořském dně v hloubce 20 stop33 

kráter talířovitého tvaru s průměrem 1000 stop. Mrak po explozi 

vystoupil do výšky pouhých 15 tisíc stop, což bylo způsobeno 

velice suchým vzduchem a současně silnou inverzí v této nad-

mořské výšce, a neměl ani důvěrně známý hřibovitý tvar, neboť 

v horní části atmosféry jej deformovaly vířivé proudy. S výjim-

kou lidí z kontrolního střediska na ostrově Hermite, všichni 

ostatní test pozorovali z lodi Campania, která se nacházela 

na volném moři. 

Královská komise pověřená v roce 1984 australským par-

lamentem, aby vyšetřila případné následky, které testy zane-

chaly na zdraví vojáků a místních obyvatel, konstatovala: 

„Ostrovy Monte Bello nebyly vhodným místem pro jaderné po-

kusy vzhledem k tamějším rozptylovým podmínkám. Byla tam 

velmi malá možnost odpálit bombu bez značného rizika. Na pev-

ninu dopadl radioaktivní spad, i když je málo pravděpodobné, 

že radioaktivita dosáhla úrovně, která by mohla uškodit zdraví... 

                                                 
31 Americká plutoniová puma nazvaná Fat Man (ničivá síla 20 kt) byla svržena 9. 8. 1945 na 
Nagasaki. 
32 plutonium s poločasem rozpadu 6 600 let 
33 1 stopa = 0,3048 m 
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Není možné zjistit, jestli byli domorodci vystaveni vážnému krát-

kodobému nebo dlouhodobému ozáření.“34 

2.5. Bomba Blue Danube 

Velká Británie získala svou první dislokovanou zbraň - 

plutoniovou bombu Blue Danube - v listopadu 1953 a navazo-

vala právě na Operaci Hurricane. Z technologického hlediska 

se pravděpodobně velmi podobala americké Mk 4, která šla 

do provozu v roce 1949. Stejně jako Mk 4 měla délku 60 palců35 

a užívala implozivní metodu pro zážeh jaderného paliva uvnitř 

bomby. Britové plánovali vyrobit arzenál 200 kusů takových 

zbraní do roku 1957, takže produkci plutonia bylo nutné zvýšit. 

K tomu posloužily dva nové multifunkční reaktory MAGNOX36 

v Calder Hall produkující jak plutonium, tak elektřinu. Bomba 

Blue Danube byla nakonec ve výzbroji britské armády až 

do roku 1961.37 

Po úspěchu testu Hurikán a poté, co byla bomba Blue 

Danube předána Bomber Command’s Armament School RAF 

ve Witteringu blízko Peterborough, se stal Churchill prvním 

britským premiérem, který mohl rozhodnout o použití jaderné 

zbraně.38 

V roce 1957 řekl britský ministerský předseda Harold 

Macmillan: „Absolvovali jsme úspěšný start. Až budou jaderné 

testy hotové - a ony brzy budou - budeme ve stejné pozici jako 

Spojené státy nebo Sovětský svaz. Musíme vyrobit a otestovat 

                                                 
34 May, John, Kniha atomového věku, str. 41, http://greenpeace.cz/archiv/nuclearage.pdf 
35 1 palec = 2,54 cm 
36 MAGNOX je plynem chlazený reaktor. Palivem je přírodní kovový uran ve formě tyčí 
pokrytých oxidem magnesia (magnesium oxid = Magnox). V Calder Hall byla první britská 
jaderná elektrárna. 
37 http://www.awe.co.uk/main_site/about_awe/history/timeline/1947/index.htm 
38 Hennessy, Peter, The Prime Minister. The office and its holders since 1945, str. 202 
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silné zbraně. Pak bude možné diskutovat o rovných vztazích.“39 

Později pak v souvislosti s potřebou vyrobit britskou vodíkovou 

pumu Macmillan napsal (The Times, 24. 2. 1958): „Nezávislý 

vklad k zastrašení nám poskytne lepší postavení ve světě, zlepší 

naše postavení vůči Spojeným státům. Postaví nás tam, kde 

máme být - na úroveň velmoci. Fakt, že ho přinášíme, donutí 

Spojené státy přikládat větší váhu našim stanoviskům, a to má 

velký význam.“40 

 Ve vysoce tajném dokumentu RAF o zahájení a kontrole 

jaderných úderů („Initiation and Control of Nuclear Strikes“) 

z roku 1962 stojí: „Rozhodnutí o užití jaderných zbraní je 

výhradně v kompetenci ministerského předsedy či jeho ustanove-

ného zástupce. V době napětí musí být učiněna náležitá opat-

ření, aby mohl být ministerský předseda či jeho zástupce nepře-

tržitě informován a mohl činit rozhodnutí.“41 

2.6. Další jaderné pokusy v 50. letech 

Pozdější jaderné pokusy prováděla Británie opět v Austrá-

lii. Ve dnech 14. a 26. října 1953 byly v jižní Austrálii, na testo-

vacím území Emu Field, odpáleny dvě pokusné bomby (10 a 8 

kt). Pokusy byly provedeny unáhleně a za špatných rozptylo-

vých podmínek. V rámci Operace Mosaic odpálili Britové 

v květnu a červnu 1956 na ostrovech Monte Bello dvě bomby 

o síle 15 a 98 kt. „Po druhém pokusu, jehož exploze byla podle 

všech zpráv překrásnou podívanou, přeletěl přes severní část 

australské pevniny radioaktivní mrak a zanechal v pobřežních 

oblastech nízkou dávku radioaktivity.“42 Druhý výbuch o ničivé 

síle 98 kt byl vůbec největším britským pokusným jaderným vý-

                                                 
39 http://nuclearweaponarchive.org/Uk/UKOrigin.html 
40 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 95 
41 Hennessy, Peter, The Prime Minister. The office and its holders since 1945, str. 103 
42 May, John, Kniha atomového věku, str. 42, http://greenpeace.cz/archiv/nuclearage.pdf 
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buchem v Austrálii a její severní břehy byly následně pokryty 

radioaktivním spadem. Při Operaci Buffalo v září a říjnu 1956 

byla provedena série čtyř testů. Dvě bomby (15 a 10 kt) byly 

odpáleny z kovových lešení, další (3 kt) ve vzduchu a čtvrtá (1,5 

kt) na zemi. „Byla to první pokusná série v odlehlém území 

v jižní Austrálii, nazývaném Maralinga, které bylo vybráno jako 

trvalé pokusné území (Maralinga je název převzatý z jazyka do-

morodců a znamená „Pole Hromů“).“ 43 Tyto testy měly 

v rámci biologických studií a experimentů zkoumat následky 

explozí. Při Operaci Antler44 na podzim 1957 byly odpáleny dvě 

bomby (1 kt a 6 kt) z kovového lešení a jedna bomba (25 kt) 

ve vzduchu. Královská komise zkoumající následky výbuchů na 

australském území v roce 1985 konstatovala: „Pokusy pravdě-

podobně způsobily zvýšení výskytu rakoviny u veškerého aus-

tralského obyvatelstva, především však u domorodců, kteří žili v 

blízkosti pokusného území, a u vojáků a civilistů, kteří se zúčast-

nili pokusů.“ 45 

2.7. Vývoj vodíkové bomby, Operace Grapple 

V polovině 50. let pocítila Velká Británie pro zvýšení své 

poválečné prestiže a také vzhledem k dění v mezinárodní poli-

tice potřebu vyvinout vlastní vodíkovou bombu („H-bomb“).46 

Winston Churchill oznámil v roce 1954 své druhé vládní komisi 

GEN 464 zabývající se vodíkovou bombou, že by „rád pozval 

                                                 
43 May, John, Kniha atomového věku, str. 42, http://greenpeace.cz/archiv/nuclearage.pdf 
44 antler - angl. paroh 
45 May, John, Kniha atomového věku, str. 41, http://greenpeace.cz/archiv/nuclearage.pdf 
46 Vodíková (nebo také termonukleární) bomba je atomová bomba, jejíž pouzdro tvoří těžké 
izotopy vodíku – deuterium a tritium. Atomový výbuch vytvoří počáteční teplotu několika 
milionů stupňů Celsia, která rozběhne jadernou fúzi. Podle velikosti nálože může výbuch 
odpovídat více než 100 kt TNT, největší sestrojené bomby mají účinek desítek megatun TNT. 
Bomba je schopna ničit domy v okruhu 20 km a zapalovat hořlavé předměty do vzdálenosti 
100 km. (Encyklopedie Wikipedie, http://cs.wikipedia.org) 



 28 

v brzké době vládu, aby se přesvědčila, že ve Velké Británii 

může být vyrobena vodíková bomba.“47 

Operace Grapple byla britským programem na výrobu vo-

díkové bomby a probíhala přerušovaně více než rok a půl. 

Do ledna 1957 byly vyvinuty dva návrhy jak bomby Green 

Granite, tak bomby Orange Herald. Obě Green Granite byly 

lehčími verzemi, které byly vhodné pro rakety, zatímco Orange 

Herald byly příliš těžké pro rakety, ale zase u nich byla větší 

šance, že budou úspěšné. U větší i menší bomby Green Granite 

se počítalo s ničivou silou okolo 1 Mt.48 Grapple 1/Green 

Granite Small, Grapple 2/Orange Herald Small a Grapple 

3/Purple Granite, která nahradila Green Granite Large na po-

slední chvíli, byly nakonec testovány mezi 15. květnem 

a 19. červnem 1957 u Vánočního ostrova (patřícímu Austrálii) 

s ničivými silami 200-300 kt, 720 kt a překvapivě pouhých 

150 kt. Bomby byly shazovány z bombardéru Valiant B1. 

Během léta 1957 se britská vláda pouze omezila na kon-

statování, že úspěšně provedla termonukleární testy. Ve svých 

pamětech tehdejší britský premiér Macmillan napsal: „Dne 

15. května proběhla úspěšná exploze první britské vodíkové 

bomby.“49 Co na tom, že ona první britská vodíková bomba ne-

byla příliš účinná... 

Celá Operace Grapple probíhala 15 měsíců a skládala se 

„ze sedmi atmosférických výbuchů vodíkových pum a ze dvou 

výbuchů pum atomových“.50 Další bomby patřily k těm silněj-

ším, které byly kdy v atmosféře odpáleny (v září 1958 se ničivá 

síla každé ze dvou bomb pohybovala okolo 2,5-3 Mt!).  

                                                 
47 Hennessy, Peter, The Prime Minister. The office and its holders since 1945, str. 198 
48 http://nuclearweaponarchive.org/Uk/UKOrigin.html 
49 http://nuclearweaponarchive.org/Uk/UKOrigin.html 
50 May, John, Kniha atomového věku, str. 43, http://greenpeace.cz/archiv/nuclearage.pdf 
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3. Bezpečnostní a strategické koncepce 

3.1. Bezpečnostní politika Velké Británie po 2. světové 

válce 

Po 2. světové válce formulovala Velká Británie v roce 

1948 svou obrannou politiku jako Strategii tří pilířů („Three 

Pillars Strategy“). Vycházela z předpokladu, že bezpečnost Brit-

ského společenství („British Commonwealth of Nations“)51 zá-

visí na ochraně Velké Británie, udržení důležitých mořských 

obchodních cest a zajištění Středního východu jako obranné 

a úderné základny proti Sovětskému svazu.52 V roce 1950 přija-

tý dokument Defence Policy and Global Strategy Paper vznik-

nul těsně před vypuknutím Korejské války53 a reflektoval fakta, 

se kterými britská obranná politika musela počítat ať už v oprav-

dové, nebo pouze studené válce. První fáze britské strategie zá-

visela na odstrašujícím významu americké atomové nadvlády 

nad Sověty a na schopnosti USA a Británie přestát i dlouhý vá-

lečný konflikt. Nezbytností bylo poskytnout Američanům brit-

ské vojenské základny a námořní podporu. V druhé fázi bylo 

nutné zvýšit počet konvenčních sil NATO natolik, aby byly 

schopny reagovat na případnou sovětskou expanzi do západní 

Evropy. V třetí fázi si měl potom Západ udržet svou schopnost 

napadnout SSSR ze vzduchu konvenčními i atomovými zbra-

němi navzdory technickému rozvoji sovětské protivzdušné 

obrany. Defence Policy and Global Strategy Paper tedy před-

stavoval logickou realizaci Strategie tří pilířů využitím americ-

                                                 
51 V letech 1947-48 se členy Britského společenství národů („British Commonwealth of 
Nations“) staly Indie, Pákistán a Cejlon a následně se název změnil na Společenství národů 
(„Commonwealth of Nations“). 
52 Croft a kol., Britain and Defence 1945-2000, str. 10 
53 25. 6. 1950 zahájila armáda Korejské lidově demokratické republiky pod velením Kim 
Čcheka útok na Jižní Koreu a překročila 38. rovnoběžku. 
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kých jaderných kapacit k vyrovnání britských nedostatků v této 

oblasti. 

Druhý Defence Policy and Global Strategy Paper násle-

dující v roce 1952 potvrdil, že Británie potřebuje určité množ-

ství konvenčních a jaderných zbraní, aby mohla: (1.) použít tyto 

zbraně k posílení svého postavení ve světě v době studené 

války; (2.) splnit své závazky v NATO; (3.) připravit se na válku 

v případě selhání politiky odstrašování; (4.) mít svou roli - jak-

koliv marginální - v politice odstrašování díky svým vzdušným 

silám.54 V tomto druhém dokumentu lze vidět posílení britské 

pozice, neboť čtyři měsíce po jeho vydání uskutečnila Velká 

Británie v říjnu svůj první jaderný výbuch.55 Oba Defence 

Policy and Global Strategy Paper spolu s vlivem probíhající 

Korejské války znamenaly první zásadní revizi britské obranné 

politiky od konce druhé světové války a přijetí „Strategie tří pilí-

řů“.56  

3.2. Strategické koncepce 

Spolu s vývojem ničivých zbraní jak Velkou Británií, tak 

hlavně Spojenými státy (v roce 1952 do svého arzenálu zařadily 

vodíkovou pumu) a Sovětským vazem (vodíková puma v srpnu 

1953) postupoval také vývoj strategických koncepcí, který „ čím 

dál tím více stavěl spíše na odstrašujícím prvku hrozivé zbraně 

než na nutnosti jejího použití.“57 Problémem už nebylo samotné 

užití těchto zbraní, ale spíše vyrovnání se s jeho následky. Právě 

Britové se těmito koncepčními otázkami zabývali už během 

roku 1952 a o rok později maršál RAF sir John Slessor v cyklu 

přednášek na vojenských akademiích v USA, Anglii a Kanadě 

                                                 
54 Baylis, British Defence Policy: Striking The Right Balance, str. 51 
55 Wheeler, NATO Nuclear Strategy, 1949-90, str. 125 
56 Croft a kol., Britain and Defence 1945-2000, str. 11 
57 Fidler, Mareš, Dějiny NATO, str. 68 
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zformuloval principy nového přístupu vůči SSSR a jeho sateli-

tům. Jako politický cíl strategie Západu, a zvláště NATO, po-

kládal Slessor „zatlačení bojovného komunismu a jeho uzavření 

v jeho vlastních hranicích.“58 Klíčovou roli ve válce by mělo 

hrát strategické bombardovací letectvo, jež rozhodne o výsledku 

války použitím atomových zbraní. Atomové zbraně nesmějí být 

podle Slessora zakázány, dokud nebude dosaženo politických 

cílů strategie Západu. „Ve studené válce se musí používat stra-

šáka atomové zbraně jako donucovacího prostředku k ústupkům 

mírovou cestou, jako způsobu, kterak zabránit výbuchu války. 

Nebude-li přesto možné se válce vyhnout, je třeba přejít 

od Velkého Strachu k ´masové odvetě´.“ 59 Slessor byl tedy 

zastáncem dalšího horečného zbrojení a jeho termín - „masivní 

nukleární odveta“ („Massive Retaliation“) - ovlivnil strategické 

plánování na celá desetiletí. 

Na základě Slesserovy argumentace vznikl New Look čili 

tzv. Nový program (Nový pohled) americké vojenské politiky, 

jenž byl přijat v roce 1953, svět se o něm však dozvěděl až 

z oficiálního projevu státního tajemníka USA Johna Fostera 

Dullese předneseného 12. ledna 1954 v New Yorku v Radě 

pro mezinárodní otázky. Dosavadní vojenská politika USA 

a NATO byla podle Dullese málo efektivní, neboť konvenční 

síly komunistických zemí (SSSR, Čína, a satelity) byly větší než 

síly západních spojenců, kteří navíc mohli tuto disproporci jen 

těžko změnit. USA proto neměly „na další případnou komunis-

tickou agresi reagovat lokální obranou v nevýhodných vstupních 

podmínkách, ale okamžitě odpovědět atomovou odvetou a úde-

rem na jádro vojenské a ekonomické síly agresora.“60 Jelikož 

USA disponovaly velkým odstrašujícím potenciálem díky exis-

                                                 
58 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 91 
59 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 91 
60 Fidler, Mareš, Dějiny NATO, str. 68 
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tenci hromadné odvety, došlo na tzv. balancování na pokraji 

války. New Look měl vymanit americkou politiku z přílišné zá-

vislosti na akcích protivníka. Na jeho základě USA snížily vý-

daje na obranu i stav pozemních jednotek a hlavní oporou nové 

americké strategie se tak měly stát levnější a efektivnější strate-

gické jaderné síly. Možná však byl New Look „podmíněn více 

politickými ambicemi a hospodářskou nutností než možnostmi 

americké vojenské strategie.“61 

Plán „masivní odvety“ patřil do doktríny totální jaderné 

války vycházející z předpokladu, že příští válka bude „záleži-

tostí nejen ozbrojených sil, ale celých národů, bude válkou 

v oblasti hospodářství a vědy, soutěžením 

společenskopolitických soustav a ideologií.“62 Pochybnostmi 

o důvěryhodnosti totální jaderné odvety by byl efekt odstrašení 

oslaben. Strategie nenabízející výběr z několika možností, 

hrozila pouze „odstrašením odstrašovatele, tj. Západu 

samotného.“63 Profesor politických věd Marc Trachtenberg (nar. 

1946) ve své práci „O co jde v otázce jaderných zbraní?“ 

(Worum geht es bei der Kernwaffenfrage?) tvrdí v souvislosti 

s odstrašováním, že obecným cílem je „postavit bariéry proti 

útoku, ale jelikož není možná fyzická obrana proti všem formám 

útoku, jsme odkázáni na ochranu jaderným odstrašováním. Mezi 

všemi politickými následky nás zajímá výhradně odstrašení, 

jakoby jaderné zbraně měly pouze tehdy svůj politický význam, 

když potenciálního útočníka strach z následků přiměje 

k ústupu.“64  

Evropské státy NATO byly na rozdíl od území USA 

pro sovětské strategické letectvo snadněji dosažitelné a nemohly 
                                                 

61 Mahler, Oldřich, Poměr sil a strategie Západu, str. 61 
62 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 89 
63 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 161 
64 Trachtenberg, Marc, Worum geht es bei der Kernwaffenfrage?, str. 279-280 
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se tak plně spoléhat pouze na americký „meč“ (americké strate-

gické bombardéry)65, nýbrž se musely pokoušet hledat vlastní 

způsoby řešení. Velká Británie neměla oproti USA ani jednu 

složku armády disponující moderními zbraněmi a byly tak nutné 

jisté změny. Prvním dokumentem, jenž znamenal „v jistém 

smyslu revizi dosavadní strategie, byla Bílá kniha o otázkách 

obrany („The Defence White Paper“) z roku 1954, na které 

se prý ve velké míře podílel sám Churchill.“66 Konstatovalo se 

v ní, že atomové zbraně, jejichž výroba byla zahájena, budou 

postupně dodávány armádě. V dokumentu se také objevila 

potřeba vybudovat vlastní údernou termonukleární sílu, 

především vlastní bombardovací letouny-nosiče nukleárních 

pum. Dále bylo nutné z ekonomických důvodů redukovat 

pozemní síly rozmístěné v zámořských koloniích, což se tedy 

netýkalo vojenských jednotek vyčleněných pro „štít“ NATO. V 

Bílé knize o otázkách obrany z roku 1954 byla rozpracována 

tzv. válka s přeraženou páteří („Broken-Backed“). V případě 

vypuknutí totální a globální války mělo nastat nejprve „období 

intenzivního atomového útoku, který by trval jen krátce, ale 

způsobil by velké zpustošení a škody“67 a následně by nastala 

fáze druhá - válka s přeraženou páteří. Přes obrovské škody 

způsobené v první fázi se protivníci „vynasnaží obnovit své síly, 

a zatím budou pokračovat v boji s nejvyšším vypětím, jakého 

budou schopni.“68 Z tohoto důvodu by měla Velká Británie 

disponovat jak silami pro první fázi útoku, tak také silami, které 

by mohla následně rychle zmobilizovat a nasadit je do války 

s přeraženou páteří. Základem pro tuto válku se stalo britské 

bombardovací letectvo s jadernými zbraněmi (letouny řady V - 

                                                 
65 Tzv. strategie štítu a meče byla přijata na zasedání Rady NATO v Lisabonu v únoru 1952. 
Štítem měly být konvenční jednotky evropských zemí, mečem pak americké strategické 
bombardéry. 
66 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 93 
67 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 94 
68 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 94 
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Valiant, Victor, Vulcan)69, které bylo zahrnuto také do „meče“ 

aliance.  

Bílá kniha o otázkách obrany z roku 1958 argumentovala, 

že strategie NATO je založena na schopnosti znamenat hrozbu 

pro zdroje moci („Sources of Power“)70 v Sovětském svazu. Lze 

si položit otázku po tom, zda by se nějak lišily cíle, které by 

napadly britské V-bombardéry při společném útoku Británie 

a USA od těch, na něž by mělo pro Británii smysl zaútočit, 

pokud by jednala sama. Profesor na londýnské King's College 

Lawrence Freedman si všiml rostoucí ambivalence v britském 

vybírání cílů pro jaderný útok koncem 50. let. Národní jaderné 

odstrašení totiž vyžadovalo sílu schopnou zničit sovětská města. 

Jako po členu Severoatlantické aliance se ale po britských jader-

ných silách v případě útoku požadovalo zničení různých cílů 

včetně sovětských vojenských kapacit a zařízení.71 

3.3. Potřebuje Velká Británie jaderné zbraně? 

Bílá kniha o otázkách obrany z roku 1955 (označená jako 

„termonukleární hledisko na obranu“) se věnuje termonukleární 

pumě a konstatuje, že malý počet vodíkových pum zanechá 

horší následky než velký počet atomových bomb a dospívá 

k závěru, že Británie „nutně musí mít vlastní nezávislou termo-

nukleární údernou sílu.“72 Tato Bílá kniha, která poprvé 

seznamovala veřejnost s programem vytvoření britských jader-

ných sil, obsahuje také řadu zdůvodnění pro vytvoření vlastních 

termonukleárních sil. Britská armáda by měla díky vlastním 

                                                 
69 Mezi letouny z vývojového programu V-Class Bombers patřily Vickers „Valiant“, Avro 
„Vulcan“ a Handley Page „Victor“. Tyto bombardéry představovaly v druhé polovině 50. let a 
po celá 60. léta jádro britského strategického letectva. (Němeček, Václav, Vojenská letadla díl 
5., str. 237) 
70 Termín „sources of power“ použil v této souvislosti Lawrence Freedman, profesor na 
londýnské King's College. (Baylis, British Defence Policy: Striking The Right Balance, str. 66) 
71 Baylis, British Defence Policy: Striking The Right Balance, str. 66 
72 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 94 
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strategickým úderným silám získat možnost volby objektů 

protivníka, které by bylo možné napadnout hned na začátku 

války a zničit je. Jednalo by se o objekty, z nichž by mohl 

protivník ohrozit Velkou Británii (odpalovací zařízení 

reaktivních řízených střel středního doletu, např. ponorky a 

bombardéry s jadernými zbraněmi). Británie by získala možnost 

rozhodovat o totální válce a nebyla by tak odkázána pouze na 

rozhodnutí USA. Zvýšil by se počet „středisek zastrašování“, 

což by zkomplikovalo jejich likvidaci a znamenalo by větší 

riziko pro nepřítele. Celá strategie zastrašování by se tím 

nepochybně posílila.  

V této souvislosti bylo zdůrazňováno, že „Velká Británie 

bude s to ubránit své zájmy v celém světě jedině tehdy, když se 

stane nukleární velmocí v plném smyslu slova. Posiluje se tak 

především pozice Británie vůči USA, stává se rovnocennějším 

partnerem.“73 A v neposlední řadě se tak posílí i postavení 

Británie v rámci NATO. Dokonce jí mělo vytvoření vlastní ter-

monukleární síly poskytnout „privilegované postavení v NATO, 

neboť žádný jiný evropský člen paktu nedisponoval strategic-

kými jadernými zbraněmi.“ 74 To se změnilo až v roce 1960, kdy 

na Sahaře uskutečnila Francie svůj první jaderný výbuch. Svou 

roli zde hrálo i ekonomické hledisko, protože termonukleární 

zbraň umožní snížení redukci konvenčních zbraní, což povede 

ke snížení výdajů. Lze zde hovořit i o jistém psychologickém 

faktoru, neboť Velká Británie jako „spolutvůrce atomové pumy, 

okradena o svůj vynález Spojenými státy, musí tuto zbraň vyro-

bit, neboť to žádá její národní hrdost.“75 Taky zde existoval 

jistý strach z toho, že USA se necítily nadále tolik vázány dok-

trínou „masové odvety“ k NATO a pokud by došlo k nějakému 

                                                 
73 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 95 
74 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 95 
75 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 95 
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konfliktu v Evropě, USA by se mohly zdráhat nasadit své strate-

gické bombardovací letectvo.  

Bílá kniha o otázkách obrany z roku 1956 („The Defence 

White Paper“) se zabývala rolí konvenčních sil v globální válce. 

V žebříčku priorit obranných výdajů konvenčním silám přisou-

dila méně důležité místo až za financemi na prostředky odstra-

šení, na síly připravené zasáhnout do studené války a prostředky 

omezené války. 

Británie se v polovině 50. let potýkala s jistými vnitřními 

problémy. Sílil například tlak na zrušení všeobecné branné po-

vinnosti. To následně přislíbila Bílá kniha o otázkách obrany 

z roku 1957. Zřejmě i pro britskou veřejnost mělo získání 

úderné termonukleární zbraně (viz podkapitola 2.7.) určitý ne-

zpochybnitelný význam, Denis Healey ve své práci Británie 

a NATO píše, že „pro velkou část britského národa se vodíková 

puma stala symbolem národní velikosti.“76 Je zajímavé, že o této 

skutečnosti existoval konsensus mezi konzervativními i labou-

ristickými politiky a obě strany se na vývoji také rovnoměrně 

podílely. V březnu 1955 prohlásil premiér Winston Churchill77 

v Dolní sněmovně ve vztahu k USA: „Já osobně se nedomní-

vám, že bychom měli nějaký vliv na jejich politiku a rozumné 

nebo nerozumné kroky, kdybychom byli do té míry závislí na je-

jich ochraně jako jsme dnes. I my musíme mít vlastní opravdu 

zastrašující sílu.“78  

Nelze v této souvislosti zapomenout, jak důležitý byl 

pro Británii „zvláštní vztah“ s USA a ta se jej pochopitelně bála 

                                                 
76 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 96 
77 Konzervativec sir Winston Churchill (1874-1965) byl ministerským předsedou Velké 
Británie dvakrát. Nejprve 10. 5. 1940 - 26. 7. 1945 a poté 26. 10. 1951 - 5. 4. 1955. 
78 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 96 
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jakkoliv výrazněji narušit. V roce 1954 popsal Anthony Eden79 

(1897-1977) anglo-americkou spolupráci jako „hlavní prioritu“ 

(„overriding priority“) pro Spojené království.80 Soudržnost 

mezi USA a Británií byla prezentována jejich evropským spo-

jencům jako důležitý faktor podpírající jednotu Západu. 

Existovala však také poměrně silná kritika vývoje vlast-

ních britských jaderných zbraní a pohybovala se ve dvou rovi-

nách. Část veřejnosti i politických a vojenských kruhů argu-

mentovala, že právě Velká Británie by se s ohledem na svou 

zeměpisnou polohu, zalidnění a četná průmyslová centra neměla 

v případném nukleárním konfliktu angažovat. Z druhé strany 

byla kritizována americkými politiky a teoretiky, kteří tvrdili, že 

Velká Británie „zbytečně napodobuje jaderné úsilí Spojených 

států a mrhá svými prostředky, místo aby jich použila na užiteč-

nější věc - na zesílení ´štítu´ NATO.“81  Mezi nimi byl i Henry 

A. Kissinger (nar. 1923), jenž kritizoval vojenskou politiku 

Británie napodobující USA a domníval se, že by měla spíše při-

spívat k obraně Západní Evropy v „omezené válce“. Podle 

Kissingera se měla Británie rozloučit s představou, že je nadále 

velmocí: „Všichni naši evropští partneři chtějí zůstat velmo-

cemi, přes všechny ztráty utrpěné ve dvou světových válkách. 

(...) Velmoci, které byly odedávna centry mezinárodní politiky, 

nemohou pochopit, že ani jejich maximální strategické úsilí ne-

bude ve všeobecné válce rozhodovat. Ale taková je elementární 

logika atomové éry. (...) Proto se tyto státy musí rozhodnout, 

na které zbraně budou chtít soustředit své úsilí.“82 Kissinger 

dále tvrdil, že Británie vlastně dubluje zbrojní úsilí Spojených 

                                                 
79 Konzervativec sir Anthony Eden (1897-1977) byl 6. 4. 1955 - 9. 1. 1957 ministerským 
předsedou Velké Británie, před 2. světovou válkou působil jako ministr zahraničí. 
80 Croft a kol., Britain and Defence 1945-2000, str. 55 
81 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 97 
82 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 97-98 
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států, byť disponuje pouze o málo víc než desetinou amerického 

rozpočtu na obranu. 

Nicméně britské vojenské a politické špičky vlastní ja-

derné síly obhajovaly a argumentovaly, že nelze spoléhat (např. 

v případě hrozby sovětského termonukleárního útoku) na pomoc 

Spojených států. 

3.4. NATO a jaderné zbraně. Problémy koncem 50. a za-

čátkem 60. let 

Během Suezské krize roku 1956, ve které Británie spolu 

s Francií nasadily své vojenské jednotky v konfliktu proti 

Egyptu (podporovanému SSSR) a následně byly nuceny 

na nátlak USA a rezoluce OSN ustoupit a své jednotky stáhnout, 

se ukázalo, že může dojít i k omezenému konfliktu mimo 

Evropu a že zájmy USA a evropských spojenců se nemusejí 

nutně vždy překrývat. Nově jmenovaný vrchní velitel NATO 

v Evropě generál Lauris Norstad oznámil v prosinci 1956, že se 

počítá se zpřístupněním „schopnosti odpálit atomové zbraně 

více typům velení a ozbrojeným silám více zemí.“83 Navrhl dále, 

aby byl vytvořen fond taktických jaderných zbraní, který by byl 

v případě ohrožení předán evropským spojencům. Tento návrh 

byl v Evropě přijat, přesto to problémy NATO nevyřešilo. 

V dubnu 1957 bylo rozhodnuto o dodávkách taktických raket 

Honest John a Matador členským státům aliance, nicméně 

jaderné hlavice těchto raket zůstaly pod americkou kontrolou. 

25. srpna 1957 vyzkoušel SSSR svou první mezikonti-

nentální řízenou střelu a následně 4. října vypustil na oběžnou 

dráhu první družici světa Sputnik. „Sovětský svaz jej propagan-

disticky vydával za důkaz, že je schopen zasáhnout cíle na zem-

                                                 
83 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 161 
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ském povrchu do vzdálenosti nejméně 6 000 kilometrů.“ 84 Sovět-

ský technologický náskok byl záměrně zveličován, přesto vy-

volalo vypuštění družice na Západě paniku. Objevily se dokonce 

názory o „raketové mezeře“ USA. Buď jak buď, éra nezranitel-

nosti USA skončila. Strategie masivní odvety spočívala na tom, 

že USA zareagují jadernou silou na útok sovětský (vedený kon-

venčními či nukleárními zbraněmi), a samy budou díky vzdále-

nosti v bezpečí. To se však vypuštěním Sputniku měnilo. Otázka 

nyní zněla: „Budou Spojené státy ochotny nasadit své jaderné 

zbraně k obraně Paříže, Bonnu či Římu v situaci, kdy to bude 

znamenat sovětský útok na Boston, New York či Los Angeles?“85 

Francouzský stratég generál Beaufre v této souvislosti napsal: 

„U v ědomí těžkých škod bude Amerika možná váhat s okamži-

tým poskytnutím pomoci například Velké Británii. A jakmile je 

pravděpodobnost americké intervence zpochybněna, Sovětský 

svaz bude mít značnou svobodu akce s ohledem na Spojené 

království.“86  

V Evropě panovala nejistota z toho, jak se USA zachovají 

v případě konfliktu v Evropě. Buď Spojené státy použijí jaderné 

zbraně bez předchozí konzultace s evropskými spojenci a Ev-

ropa se stane ohniskem tohoto ničivého konfliktu, anebo se bu-

dou naopak zdráhat jaderné zbraně nasadit a Evropa podlehne 

ničivé konvenční válce. Evropa zkrátka neměla příliš možnost 

o tom spolurozhodovat. Nicméně v situaci po vypuštění sovět-

ského Sputniku se začalo o americké pomoci evropským zemím 

při vývoji vlastních jaderných zbraní opět diskutovat. 

Na zasedání NATO v prosinci 1957 byly přijaty jisté 

úpravy koncepce aliance, jejíž stěžejní body se pak objevily 

                                                 
84 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 162 
85 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 162 
86 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 390 
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na jaře následujícího roku v dokumentu MC-70 („Military 

Command“). Tyto teze byly projednány a schváleny v dubnu 

1958 na konferenci ministrů obrany a počátkem května na zase-

dání Rady NATO v Kodani. Dokument též označovaný jako 

„pětiletý plán rozvoje NATO“ (pro léta 1957-1963) pracoval 

s třiceti divizemi konvenčních sil aliance ve střední Evropě 

a dále počítal s výstavbou sítě raketových základen a skladů 

jaderných hlavic. Analogicky k integrovanému systému 

protivzdušné obrany NORAD nabídly USA vybudovat takový 

systém v Evropě.87  

Jako první země z těch, kde měly být rakety umístěny, 

uzavřela smlouvu s USA 22. února 1958 Velká Británie. Zá-

kladny a řízené střely PGM-17 A / SM-75 Thor na území Britá-

nie se staly britským majetkem, zatímco jaderné hlavice pro tyto 

zbraně patřily nadále USA. Zařízení tedy byly pod dvojitou 

kontrolou. „V polovině září 1958 byla první jednotka, britská 

77. letka, uvedena do plné bojové pohotovosti a do konce roku ji 

následovaly další tři.“ 88 V okolí britských měst Feltwellu, 

Driffieldu a Chelmswellu bylo nakonec rozmístěno na 60 odpa-

lovacích zařízení řízených střel Thor („Intermediate Range 

Missiles“ - IRBMs).89 Smlouva o poskytnutí raket Thor („Thor 

Agreement“) přinesla Británii vojenský prospěch z raketového 

odstrašení předtím, než si mohla vyrobit rakety vlastní. Pro Bri-

tánii představovala nepochybně politický zisk, neboť došlo 

k obnovení úzkých anglo-amerických vazeb v oblasti obranné 

politiky po Suezské krizi.90 Nicméně skutečnost, že rakety 

podléhaly dvojí kontrole, znamenala, že Británie si podržela 

                                                 
87 NORAD bylo velitelství vytvořené 2. 8. 1957 Spojenými státy a Kanadou, které odpovídalo 
za protivzdušnou obranu severoamerického kontinentu. 
88 Fidler, Mareš, Dějiny NATO, str. 109 
89 PGM-17 A / SM-75 Thor je americká raketa středního doletu, poprvé byla úspěšně testována 
v září 1957. (Kroulík, Růžička, Vojenské rakety, str. 532-533) 
90 Baylis, British Defence Policy: Striking The Right Balance, str. 62 
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veto nad jejich použitím a tím i svou suverenitu a nezávislost. 

Současně mohli také Američané vetovat britské užití těchto 

zbraní, čímž vlastně britskou nezávislost podkopávali. 

V prosinci 1961 byl projednán v NATO návrh nového vý-

zbrojního programu MC-96 nahrazující dosavadní MC-70. Pod-

statou programu bylo zvýšení počtu konvenčních sil aliance 

v Evropě. Pokud by konflikt dále eskaloval, „měla být vojska 

NATO vyzbrojena řízenými střelami středního doletu, přičemž 

otázky jejich jaderného výzbroje byly zatím ponechány stra-

nou.“91 Na zasedání NATO v květnu 1962 v Athénách se roz-

hodlo o vytvoření multilaterálních jadrných sil NATO. Tyto 

plány ale zhatila Francie, jež o měsíc později oznámila, že se 

rozhodla pro vybudování vlastní strategické triády92 a nebude 

tak participovat na společných jaderných silách.  

3.5. Velká Británie koncem 50. let a začátkem 60. let  

Ve světle událostí 50. let popsaných v předchozí podka-

pitole a z pocitu, že USA jednoduše ztrácejí chuť intervenovat 

v zájmu obrany Evropy, vyrostla potřeba zesílit zastrašující pro-

středky britských strategických jaderných sil. Ministr obrany 

Velké Británie Duncan Sandys v parlamentu prohlásil, že Spo-

jené státy „p říliš nespoléhají na zámořské základny svých ja-

derných sil, a proto že jejich zájem na obraně západní Evropy 

může tak prudce klesnout, že celá pomoc Severoatlantickému 

paktu bude ohrožena.“93 V Británii se tehdy objevovaly i názo-

ry, že pokud Amerika ztratí o Evropu strategický zájem, bude se 

pak muset Evropa spolehnout na „atomový deštník“ Velké Bri-

tánie. Pro obranu zájmů Británie mimo sféru NATO se stalo 

                                                 
91 Fidler, Mareš, Dějiny NATO, str. 130 
92 Strategickou triádu („Triad“) tvoří strategické bombardovací letouny, mezikontinentální 
balistické řízené střely a balistické řízené střely odpalované z ponorek. 
93 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 208 



 42 

vlastnictví vodíkové zbraně nezbytností. Události kolem 

Suezské krize totiž potvrdily, že Spojené státy „nemají v úmyslu 

pomáhat Británii překonat její potíže v zámořských zemích, 

na řetězu základen od Gibraltaru po Hongkong, na Blízkém 

východě nebo v Malajsku.“94 I v Británii ale rostla jak opozice 

proti doktríně masové odvety, díky které bylo podfinancováno 

zbrojení konvenční armády, tak i proti vývoji britských 

jaderných sil obecně. Masové protesty se objevily hlavně kon-

cem 50. a počátkem 60. let.95  

Bílá kniha o otázkách obrany z roku 1960 říká, že Británie 

musí opět zvýšit výdaje na vojenské účely, protože „musí sehrát 

svou úlohu v NATO, CENTO a SEATO“.96 Dále zde vyvstává 

potřeba vojenské obrany stability v politicky nespolehlivých 

oblastech, za které Velká Británie zodpovídá. 

Na podzim 1960 zvítězil v amerických prezidentských 

volbách John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) a už od svého 

nástupu neopomínal připomínat význam „zvláštního vztahu“ 

s Londýnem. Američané naznačovali Británii, aby se plně 

zapojila do evropského integračního procesu a zároveň se snažili 

postupně vůbec nepoukazovat na jakékoliv pokračování 

privilegovaných britsko-amerických vztahů. „Vztah s Británií 

měl být podle doporučení prezidentova poradce McGeorge 

Bundyho založen na společném kooperativním úsilí, a nikoli 

zvláštních preferencích.“97 Vztahy mezi oběma zeměmi se tedy 

měly vyvíjet v rámci transatlantických vztahů. 

 

                                                 
94 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 209 
95 Croft a kol., Britain and Defence 1945-2000, str. 70 
96 Lider, Julian, NATO - historie, doktrína, str. 210 
97 McDonald (editor), Anglo-American Relations Since The Second World War, str.153 
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3.6. Vývoj amerického postoje k britským jaderným 

zbraním 

Více jaderných zbraní v Severoatlantické alianci by ome-

zovalo „v ůdčí poslání Spojených států v otázkách společné 

obrany a jejího plánování. Oficiální politikou Spojených států 

bylo proto odradit evropské spojence od výroby nezávislých ja-

derných zbraní.“98 Americký zákon o atomové energii („The 

Atomic Energy Act“) z roku 1946 - též známý jako McMahonův 

zákon - , jenž formálně zakázal výměnu jakýchkoliv informací 

nukleární povahy s ostatními zeměmi, Brity pochopitelně rozča-

roval, neboť považovali za samozřejmost, že se budou i nadále 

podílet na vývoji jaderné zbraně, u jejíhož zrodu stáli. V roce 

1954 došlo k určité úpravě tohoto zákona umožňující omezenou 

spolupráci mezi USA a ostatními členy NATO. Do roku 1958 

ale nedošlo k výraznějším úpravám, které by zvýhodňovaly 

Británii.  

Ještě v březnu 1957, když se sešli britský premiér Harold 

MacMillan s prezidentem USA Dwightem Eisenhowerem 

na Bermudách („Bermuda Agreement“), dostala Británie jen 

nezávislý příslib, že „Spojené státy přehodnotí dosavadní praxi 

neposkytování jaderných informací svým spojencům.“99 V říjnu 

1957, tři týdny po vypuštění sovětského satelitu Sputnik, už pre-

zident USA přislíbil britskému premiérovi během jeho návštěvy 

USA, že bude usilovat o změnu McMahonova zákona tak, aby 

umožnil obnovení úzké spolupráce mezi USA a Velkou Británií 

v jaderném vývoji.100 Doplňky, které poté schválil americký 

Kongres, byly zřetelně konstruovány výhradně ku prospěchu 

Velké Británie a McMahonův zákon ve své podstatě rušily. Po-

                                                 
98 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 163 
99 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 164 
100 McDonald (editor), Anglo-American Relations Since The Second World War, str.14 
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volovaly totiž výměnu informací, jaderného materiálu a neja-

derných částí atomových zbraní s takovou zemí, která udělala 

„značný pokrok“101 ve vývoji jaderných zbraní. Británie byla 

jedinou zemí vyhovující této definici.  

Úspěšná říjnová MacMillanova návštěva vyvrcholila 

britsko-americkým „prohlášením společného účelu“, v němž 

Spojené státy „vyjadřovaly naději, že brzy budou moci sdílet své 

jaderné informace se svými spojenci.“102 V červenci 1958 byl 

k MacMahonovu zákonu přidán dodatek povolující spolupráci 

s Británií v oblasti jaderných zbraní - „The Agreement for 

Cooperation on the Uses of Atomic Energy for Mutual Defense 

Purposes“. Američané za to získali právo využívat britské zá-

kladny pro své ponorky s jadernými zbraněmi. Doplňky 

MacMahonova zákona zjevně znamenaly další vyloučení 

Francie a ta tak byla nucena učinit nákladné rozhodnutí začít 

budovat prostředky svého vlastního nezávislého jaderného 

odstrašení. 

3.7. Dohoda z Nassau 

V obranných záležitostech ovšem „zvláštní vztah“ v 60. 

letech pokračoval v plné intenzitě. V únoru 1960 dosáhla Velká 

Británie dohody s USA o zřízení stanice včasného varování před 

balistickými střelami („Ballistic Missile Early Warning 

Station“) ve Fylingdales (Yorkshire). Stanice měla primárně 

sloužit Američanům, nicméně také Britům mohla poskytnout 

důležité informace o překvapivém útoku. Pro britskou vládu 

znamenala stanice zvýšení důvěryhodnosti své politiky odstra-

šování, neboť jí poskytovala oněch zhruba patnáct minut po-

                                                 
101 „substantial progress“, McDonald (editor), Anglo-American Relations Since The Second 
World War, str.147 
102 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 164 
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třebných k vydání povolení ke startu britským V-bombardé-

rům.103  

V březnu 1960 Macmillan navštívil Washington a jednal 

s Eisenhowerem o možnosti odprodeje právě vyvíjených americ-

kých raket Skybolt.104 Tímto krokem by Macmillan prodloužil 

provoz britským V-bombardérů až za polovinu 60. let. Následně 

oznámil 13. dubna britský ministr obrany Harold Watkinson, že 

Británie je nucena zastavit z finančních důvodů vývoj své 

vlastní pozemní mezikontinetální jaderné řízené střely Blue 

Streak105, což fakticky znamenalo konec plánů na úplnou jader-

nou nezávislost. V červnu pak byla potvrzena dohoda s USA 

o nákupu raket Skybolt, jakmile bude jejich vývoj dokončen. 

Podrobná smlouva byla následně podepsána v září 1960. 

V listopadu oznámil premiér Macmillan, že britská vláda dává 

USA k dispozici zařízení v Holy Loch ve Skotsku pro základnu 

flotily amerických ponorek Polaris. Tento krok, jenž Macmillan 

prosadil navzdory silné opozici labouristů, posílil celou alianci 

západních spojenců a posloužil k odstrašení případné agrese.106 

Projekt výroby amerických raket Skybolt se však dostal 

do technických a finančních potíží a šéf Pentagonu Robert 

McNamara navrhl v srpnu 1962 jeho ukončení. Celý dosavadní 

vývoj těchto raket přišel USA na 400 milónů dolarů a Británii 

na 30 miliónů. Británii měly být jako náhrada nabídnuty rakety 

                                                 
103 McDonald (editor), Anglo-American Relations Since The Second World War, str.153 
104 Dne 5. února 1960 pověřilo vedení amerického letectva společnost Douglas návrhem, 
vývojem a výrobou letecké balistické protizemní strategické rakety GAM-87A Skybolt. 
Problémy technického rázu, vysoké finanční náklady a hlavně obtížné určování místa odpálení 
rakety vedly nakonec ke zrušení celého programu. (Kroulík, Růžička, Vojenské rakety, str. 
481-482) 
105 Práce na projektu raket Blue Streak začaly v roce 1955 pod vedením firmy de Havilland 
Propellers Ltd. a za spolupráce americké společnosti General Dynamics. Blue Streak měl patřit 
mezi strategické rakety první generace se středním doletem (3200-4800 km). V dubnu 1960 
britská vláda po vyčerpání celého rozpočtu 65 miliónů liber celý projekt zrušila. (Kroulík, 
Růžička, Vojenské rakety, str. 557-558) 
106 McDonald (editor), Anglo-American Relations Since The Second World War, str.154 
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Polaris107 určené pro ponorky. Rakety Polaris měly být vyba-

veny britskými hlavicemi a montovány do britských ponorek, 

které byly ve vývoji. Americké ministerstvo zahraničí se však 

následně - navzdory stanovisku ministerstva obrany - vyslovilo 

pro omezení britsko-americké jaderné spolupráce. Ministr za-

hraničí Dean Rusk navrhoval „ řešení na multilaterální bázi 

pod společným velením v podobě tzv. Mnohostranné jaderné síly 

(„Multilateral Force“), na níž by se podíleli všichni evropští 

spojenci.“108 Přenechání raket Polaris Británii a jejich současné 

neposkytnutí ostatním spojencům by údajně potvrdilo nerovno-

váhu v Alianci a zavdalo příčinu k de Gaullovým slovním ata-

kům vůči Americe. 

Interní věci z jednání americké administrativy však pro-

sákly 7. prosince 1962 na veřejnost. Navíc den předtím přednesl 

bývalý ministr zahraničí (a v tu dobu neformální poradce prezi-

denta Kennedyho) Dean Acheson řeč o „odehrané světové roli 

Británie, která údajně ztratila impérium a ještě nenašla svou 

roli.“ 109 Obě tyto skutečnosti vyvolaly v Británii údiv a rozhoř-

čení. McNamara ihned odjel jednat do Londýna, avšak neúspěš-

ně. V závěrečném komuniké z těchto jednání se objevují jen 

všeobecné fráze. „Poté se sám americký prezident pokusil najít 

kompromisní řešení, jež by neodcizilo USA Británii, ani by ji 

nevzdálilo Evropě.“ 110  

Setkání Macmillana a Kennedyho od 18. do 21. prosince 

1962 v Nassau na Bahamských ostrovech mělo napomoci k vy-

řešení společných problémů. Jednání se zúčastnili za Američany 

ještě McNamara („The Secretary of Defense“) a Ball („The 
                                                 

107 UGM-27A Polaris patřila mezi americké strategické rakety odpalované z ponorek. Finálním 
výrobcem a dodavatelem byla společnost Lockheed a konečnou podobu získala raketa roku 
1957. (Kroulík, Růžička, Vojenské rakety, str. 550) 
108 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 178 
109 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 178 
110 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 178 
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Under Secretary of State“), za britskou stranu pak lord Home 

(„The Foreign Secretary“), Thorneycroft („The Minister of 

Defense“) a Sandys („The Secretary of State for Commonwealth 

Relations and Colonies“).111 Probíralo se značné množství témat 

a světových problémů (vztahy Východ-Západ, Kubánská krize, 

problém Berlína atd.). Atmosféra jednání byla zprvu napjatá. 

„Když Kennedy vystupoval z letadla, zahrála mu britská vojen-

ská kapela na uvítanou melodii Don’t deceive me (Nepodváděj 

mne).“112 

Macmillan přesvědčoval Kennedyho o tom, jak je pro 

Británii důležitý odprodej amerických raket Polaris a zároveň 

zpochybňoval vytvoření Mnohostranných jaderných sil. Celé 

jednání nakonec těžilo z osobního přátelství obou mužů 

a z mnoha neformálních rozhovorů bez přítomnosti Kennedyho 

poradců. Americký prezident vyslovil svůj souhlas s prodejem 

raket Polaris za téměř polovinu původní ceny. Vztahovala se 

na to ale podmínka převedení raket pod integrované velení 

Mnohostranné jaderné síly okamžitě po jejím vzniku. V bodě 

8. Společného prohlášení („Joint Statement“) z 21. 12. 1962 

stojí, že britský ministerský předseda ujistil o použití raket 

Polaris výhradně pro účely mezinárodní obrany západní Aliance 

za všech okolností s výjimkou, kdy „vláda Jejího Veličenstva 

dojde k přesvědčení, že výsostné národní zájmy jsou 

ohroženy.“113  

Samotný prodej raket byl stvrzen smlouvou z 6. dubna 

1963 („Polaris Sales Agreement“). Británie pak na jejím základě 

vyrobila vlastní jaderné hlavice a postavila za přispění Ameri-

                                                 
111 McDonald (editor), Anglo-American Relations Since The Second World War, str. 186 
112 Luňák, Petr, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, str. 178 
113 „These British forces will be used for the purposes of international defense of the Western 
Alliance in all circumstances except where Her Majesty’s Government may decide that 
supreme national interests are at stake.“ (Croft a kol., Britain and Defence 1945-2000, str. 73) 
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čanů jaderné ponorky114, což jí umožnilo vytvořit druhou část 

své strategické triády. Realizace dohody z Nassau umožnila 

Velké Británii, aby si zachovala podstatu své národní nezávis-

losti. Zároveň tím byla obnovena úzká spolupráce mezi USA 

a Británií v jaderném zbrojení. Celkově se však závislost Velké 

Británie na Spojených státech v oblasti vojenské a ekonomické 

zvětšila. 

                                                 
114 Británie postavila čtyři atomové ponorky Resolution, Repulse, Revengo a Renown. První z 
nich byla předána do operační služby roku 1968. Každá z ponorek byla vyzbrojena 16 raketami 
Polaris A-3 a svou speciální základnu měly ve Fasane. (Kroulík, Růžička, Vojenské rakety, str. 
557) 
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Závěr 

Zánik Britského impéria - politického celku ve světových 

dějinách unikátního svou rozlohou - po druhé světové válce 

znamenal pro Velkou Británii zřetelný ústup z velmocenských 

pozic. Ve vzniknuvším bipolárním světě se následně stalo urči-

tým nutným předpokladem obhájení pozice světové velmoci 

vlastnictví jaderných zbraní. Velká Británie počítala s tím, 

že naváže v oblasti vývoje jaderné bomby na spolupráci s USA 

z doby války. Tyto britské plány ovšem narušil americký 

McMahonův zákon, jenž USA zakázal spolupracovat v jader-

ném programu s jinými zeměmi. Velká Británie tak byla okol-

nostmi a světovou bezpečnostní situací (obavami ze SSSR) do-

nucena učinit rozhodnutí o vývoji vlastní jaderné zbraně. 

Velká Británie se vlastním úsilím a za vynaložení nema-

lých prostředků nakonec stala třetí světovou jadernou mocností, 

byť její jaderný arzenál byl neporovnatelný s arzenály USA 

a SSSR. Na skutečnosti, že britská armáda má jaderné zbraně 

k dispozici, mohly být následně postaveny i britské obranné 

strategie. Nejen ekonomická nákladnost vlastního jaderného 

programu přiměly Británii, aby se pokusila o plné obnovení 

britsko-americké spolupráce v oblasti jaderných zbraní, což se jí 

dohodou z Nassau povedlo a z následné kooperace profitovaly 

i Spojené státy. Úroveň vzájemné spolupráce se tak v podstatě 

vrátila na úroveň před vyhlášením McMahonova zákona. 

Skutečnost, že výroba vlastní jaderné a později též vodí-

kové bomby měla pro Británii obrovský politický, bezpeč-

nostně-strategický i prestižní význam, je zcela zřejmá. Poslanec 

Aneurin Bevan (1897-1960) hájil v roce 1960 před svými labou-

ristickými kolegy nutnost mít k dispozici vlastní vodíkovou 
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bombu slovy, že „bez ní by britský ministr zahraničí vstupoval 

do poradních síní světa nahý.“115 Také pro britskou společnost 

a jistou národní hrdost, jež byla otřesena válkou a rozpadem 

impéria, mělo vyzbrojení jadernou bombou značný význam. 

Určitá autonomie v oblasti zbraní, kterou Velká Británie 

disponovala, působila jako základ nového velmocenského posta-

vení a do jisté míry tak nahrazovala původní impérium a vládu 

nad oceány. Vzhledem ke struktuře vlastního jaderného 

potenciálu a strategické jaderné koncepci si tak země udržela 

významnou geopolitickou pozici, která byla po sledované obdo-

bí třetí nejvýznamnější na světě. 

Práce má charakter určitého porovnání postavení země, 

jednak na počátku 50. let, v okamžiku hroucení impéria a osla-

bení geopolitické pozice, jednak na konci 50. let, v okamžiku 

jisté obnovy původního geopolitického postavení díky vlast-

nictví jaderných zbraní. Snažil jsem se zde postihnout právě ono 

vlastnictví jaderné zbraně jako nový prvek britského geopolitic-

kého postavení. 

                                                 
115 Johnson, Paul, Dějiny 20. století, str. 455 
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Summary 

The British Empire was a global political unit of such an extent, 

which had no analogy in the history. However, after 1945, grad-

ual, but unavoidable, disintegration of the British Empire began. 

The British withdrawal from India, its largest Dominion, in 1947 

is considered the break point which started decolonization. 

After World War II, there were only two Superpowers in the 

world - The United States of America, which confirmed their 

position, and the Soviet Union, which became a new Super-

power. The previous traditional world powers had been either 

defeated (Japan, Italy, Germany) or seriously weakened (Great 

Britain, France) by the war. The beginning of the Cold War 

brought into existence the so-called bipolar world, while one of 

the most important parameter for keeping a position among 

world powers became possession of nuclear weapons.  

Naturally, that was a big opportunity for Great Britain to restore 

their position of the world power. Great Britain developed its 

own nuclear weapon and British first nuclear explosion took 

place on the Monte Bello Islands off Western Australia on 3rd 

October 1952. Subsequently, it was necessary for Great Britain 

to establish its own political and military strategies, which were 

in compliance with those of the U.S.A. to great extent, but not 

totally. In addition, Great Britain also had to bring its strategic 

concept in harmony with engagements to the North Atlantic 

Treaty Organization. 

Certain autonomy in the area of weapons created a base for 

a new position of Great Britain as a world power, thus compen-

sating the loss of the original Empire. With respect to the struc-

ture of its own nuclear potential and strategic nuclear concept, 

Great Britain kept the third most important geopolitical position 

in the world during the second half of the Fifties. 
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Přílohy: 

1. Mapy Britského impéria 

An anachronous map of the British Empire (showing its many 

forms of control). The colours in the map key are explained 

according to their related numbers as follows. 

• 1. Pink: colonies held by 1945 
• 2. Orange: Dominions 
• 3. Pink in Orange: colonies of Dominions 
• 4. Dark Red-Brown: areas lost by 1920 
• 5. Light pink: areas occupied in World War II 
• 6. Purple: Protectorates and Princely States (in India) 
• 7. Lavender: areas lost by 1705 (England only) 
• 8. Hachured: sphere of influence (click image for better 
resolution) 
• 9. Salmon: areas of defeated Axis occupied 1943-1955 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zdroj: http://en.wikipedia.org 
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Britské impérium v roce 1897 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: http://en.wikipedia.org  
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2. Graf rozlohy Britského impéria 

 

 

 

zdroj: http://en.wikipedia.org 
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3. Fotky 

 

loď HMS Plym, 

Monte Bello 

Islands (srpen 

1952) 

 
 
 
 

 

První britská 
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Monte Bello 

Islands (říjen 1952) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Bomba Blue 

Danube je 

shazována z 

bombardéru 
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zdroj: 

http://www.awe.co.uk/main_site/about_awe/history/timeline/1947/index.html 
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4. Přehled britských jaderných pokusů 

 

1  Hurricane Hurricane 1952  OCT   3   00:59 

2  Totem Totem T1 1953  OCT  14   21:30 

3  Totem Totem T2 1953  OCT  26   21:30 

4  Mosaic Mosaic G1 1956  MAY  16   03:50 

5  Mosaic Mosaic G2 1956  JUN  19   02:14 

6  Buffalo Buffalo R1/One Tree 1956  SEP  27   07:30 

7  Buffalo Buffalo R2/Marcoo 1956  OCT   4   07:00 

8  Buffalo Buffalo R3/Kite 1956  OCT  11   05:57 

9  Buffalo Buffalo R4/Breakaway 1956  OCT  22   14:35 

10  Grapple Grapple 1/Short Granite 1957  MAY  15   19:37 

11  Grapple Grapple 2/Orange Herald 1957  MAY  31   19:41 

12  Grapple Grapple 3/Purple Granit 1957  JUN  19   19:40 

13  Antler Antler Round 1/Tadje 1957  SEP  14   05:05 

14  Antler Antler Round 2/Biak 1957  SEP  25   00:30 

15  Antler Antler Round 3/Taranaki 1957  OCT   9   06:45 

16  Grapple X Grapple X/Round C 1957  NOV   8   17:47 

17  Grapple Y Grapple Y 1958  APR  28   19:05 

18  Grapple Z Grapple Z/Pennant 2 1958  AUG  22   18:00 

19  Grapple Z Grapple Z/Flagpole 1 1958  SEP   2   17:24 

20  Grapple Z Grapple Z/Halliard 1 1958  SEP  11   17:49 

21  Grapple Z Grapple Z/Burgee 2 1958  SEP  23   18:00 

22  Nougat Pampas 1962  MAR   1   19:10 

23  Storax Tendrac 1962  DEC   7   19:00 

24  Whetstone Cormorant 1964  JUL  17   17:18 

25  Whetstone Courser 1964  SEP  25   17:02 

26  Flintlock Charcoal 1965  SEP  10   17:12 

27  Arbor Fallon 1974  MAY  23   13:38 

28  Anvil Banon 1976  AUG  26   14:30 

29  Cresset Fondutta 1978  APR  11   15:30 

30  Quicksilver Quargel 1978  NOV  18   19:00 

31  Quicksilver Nessel 1979  AUG  29   15:08 

32  Tinderbox Colwick 1980  APR  26   17:00 

33  Guardian Dutchess 1980  OCT  24   19:15 

34  Guardian Serpa 1980  DEC  17   15:10 
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35  Praetorian Rousanne 1981  NOV  12   15:00 

36  Praetorian Gibne 1982  APR  25   18:05 

37  Phalanx Armada 1983  APR  22   13:53 

38  Fusileer Mundo 1984  MAY   1   19:05 

39  Grenadier Egmont 1984  DEC   9   19:40 

40  Charioteer Kinibito 1985  DEC   5   15:00 

41  Charioteer Darwin 1986  JUN  25   20:27 

42  Musketeer Midland 1987  JUL  16   19:00 

43  Aqueduct Barnwell 1989  DEC   8   15:00 

44  Sculpin Houston 1990  NOV  14   19:17 

45  Julin Bristol 1991  NOV  26   18:35 

 

zdroj: http://www.johnstonsarchive.net/nuclear/tests/UK-ntests0.html
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