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Svědek 
šílené 
doby
Uprostřed brdských lesů, asi kilometr od středočeské obce míšov, 
se Ukrývala síla schopná zničit snad půlkU planety. sovětská ar-
máda tU v tajném podzemním silU skladovala až osmdesát jader-
ných hlavic. záslUhoU party nadšenců z nadace železné opony si 
teď můžete Unikátní objekt prohlédnoUt. vítejte v ATOM MUZEU JA-
vOr 51. Text:  Petr Kučera,  foto:  Mart in Jansa,  archiv Nadace železná opona

Gigantický vojenský objekt zahlodaný do 
kóty Javor 51 patřil po desetiletí k nej-
přísněji hlídaným vojenským objektům 

na českém území. Sovětská armáda sice celou 
dobu svého působení v bývalém ČSSR důraz-
ně popírala přítomnost jaderných zbraní na 
československém území, opak byl ale pravdou. 
Jedním z několika úložišť byl právě Javor. Jedi-
ný se také zachoval poté, co sovětská armáda 
po listopadu 1989 Československo opustila – 
ostatní zařízení tohoto typu byla zničena.

„Je to naprostý unikát,“ říká předseda správní 
rady Nadace Železná opona Václav Vítovec. „Na 
světě existují už jen dva podobné objekty, kam 
má veřejnost přístup – raketové silo s odpalova-
cí rampou v ukrajinském městě Pervomajskaja 
a cvičná raketová základna Tuscon v americké 
Arizoně. Ale opuštěné úložiště jaderných hla-
vic, ze kterého by bylo muzeum, je jen tady.“

Zima jako v lednici
Po otevření monstrózních šestiapůltunových 
pancéřovaných dveří a vstupu do betonového 
„bunkru“, který v naprostém utajení podle so-
větských plánů stavěly československé firmy, 
aby jej v prosinci roku 1968 předaly speciální-
mu útvaru Rudé armády a žádný další Čech se 
sem na dlouhá desetiletí nepodíval, se nutně 

zachvějete. Jednak při pohledu na rozlehlost 
objektu, který na délku měří čtyřicet metrů, 
ale hlavně zimou. I v parném létě totiž uvnitř 
teplota nepřesáhne šest stupňů Celsia. K tomu 
připočtěte více jak devadesátiprocentní vlhkost 
a vyjde vám, že v šortkách a tričku s krátkým 
rukávem sem rozhodně nepatříte.

Fasujeme „erární“ bundu a jdeme na pro-
hlídku s jedním ze spoluautorů projektu Mila-
nem Linhartem. Po pravé straně hlavního sálu 
jsou čtyři kóje s úchyty, v nichž byly zakotveny 
pojízdné stojánky se třímetrovými hlavicemi. 
Po levé se nachází sektor s technologickým zá-
zemím objektu, který byl naprosto soběstačný 
co do výroby energií, vodního hospodářství, 
vzduchové filtrace, sociálního zařízení a po-
dobně.

Historie jadernéHo Zbrojení
I všechny stroje se zachovaly v nedotčené po-
době a navíc tu po Sovětech zbyla i spousta 
drobných artefaktů – nářadí, dílů, nápisů a po-
dobně. To všechno teď bude sloužit jako dopl-
něk velké expozice, která je založena na velko-
formátových fotografiích, ilustrujících dobu 
studené války, v níž jaderné zbrojení eskalova-
lo, vývoj jaderných zbraní, sovětské a americké 
technologie i třeba mírové využití jádra, napří-
klad v temelínské jaderné elektrárně.

„Doba vývoje jaderných zbraní byla časově 
omezená, od prvních experimentů s jadernými 
reakcemi někdy v roce 1942 přes vývoj atomo-
vé pumy, Hirošimu až po konec doby studené 
války to je nějakých šedesát let. My tu nabízí-
me pohled z jiné strany. Celé to období máme 
velmi dobře zdokumentované. Máme spoustu 
mezinárodních publikací a spolupracujeme 
s odborníky z Univerzity obrany v Brně, od 
nich máme rovněž obsáhlou kapitolu pojedná-
vající přímo o tomto objektu,“ konstatuje Mi-
lan Linhart.

ProHlídka Za „flašku“
Nadace funguje od roku 1994 a jejím hlavním 
„produktem“ bylo až dosud Muzeum želez-
né opony v Rozvadově (viz Z&N 4. 7/2013). 
Ovšem vybudování veřejně přístupného muzea 
z úložiště jaderných hlavic, objektu, který měl 
být podle všeho už dávno zničen, je husarský 
kousek.

„Brdy znám, protože sem už nějakých dvacet 
let jezdíme na kola. A někdy v roce 2006 jsem se 
vlastně náhodou dozvěděl, že tu takový objekt 
existuje. Protože ležel a vlastně stále leží ve vo-
jenském prostoru, chtěli jsme získat propustku, 
abychom si ho mohli prohlédnout. Ale to tehdy 
nešlo. Tak jsme dali ostraze flašku a najednou 
to šlo,“ směje se Václav Vítovec.

Pár měsíců nato vypuklo v Brdech šílenství 
okolo plánů na výstavbu amerického radaru, 
který měl stát jen dva kilometry vedle na kótě 
718. „Tehdy nás napadlo, že by bylo dobré, 
kdyby tu stálo nějaké muzeum, připomínající 
dobu jaderného šílenství. Našli jsme pochopení 
u tehdejšího ministra obrany Alexandra Von-
dry a po sérii jednání se nám podařilo pode-
psat smlouvu o výpůjčce objektu naší nadaci na 
osm let. Za dva roky by ale měl vojenský újezd 
v Brdech skončit a z oblasti se má stát přírodní 
park. Pak budeme muset požádat znovu a ob-
jekt buď koupit, nebo ho získat bezúplatným 
převodem,“ shrnuje Václav Vítovec.

Když jim ministerstvo objekt přikleplo, v prv-
ní chvíli se zalekli velikosti úkolu, který si nalo-
žili na bedra. „Rozsah objektu je tak obrovský 
a nadace disponuje jen omezenými prostředky, 
tak jsme chvíli váhali, jestli se do toho vůbec 

Pohled do útrob 
čtyřicetimetrového 
hlavního sálu

Takových „kočiček“ tu byly desítky. V muzeu je zatím jen na obří 
fotografii. Snaha dostat do Česka z Ukrajiny skutečnou nelaborova-
nou hlavici zatím narazila na velké finanční náklady.
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I n z e r c e

máme pouštět. Ale pak jsme se s kolegy roz-
hodli, že to pojmeme podobně jako Muzeum 
železné opony. Snažili jsme se expozici uspo-
řádat z co nejširšího pohledu a symbolicky se 
dotknout všeho, co se tématu jaderných zbraní 
týká – od testů, přes havárie, použití jaderných 
zbraní až po mírové využití jádra.,“ říká Víto-
vec. „Naše finanční prostředky jsou omezen. 
Nemáme žádné dotace, na druhou stranu jsme 
díky tomu naprosto nezávislí, takže nám nemů-
že nikdo mluvit do toho, jak to má vypadat.“

Hodina dějePisu v Praxi
Míšovské muzeum je něco jako svědectví pokři-
vené doby soupeření dvou nepřátelských usku-
pení, která byla jen pár let předtím spojenci, kdy 
každý sebemenší incident mohl vyvolat konflikt 
fatálního rozsahu.

„U jaderného zbrojení je zvláštní, že lidstvo 
dostalo do svých rukou neskutečnou moc, ale 
v hlavách jsme v zásadě zůstali jako naši dáv-
ní předci v době kamenné. Zlo, nenávist, zá-
vist, špatnost, to je pořád stejné. Dřív ale měli 
jen ty kyje, sešli se někde na louce a tam si to 
rozdali a civilního obyvatelstva se to většinou 
ani netklo. Teď by se ale jakýkoli konflikt pře-
devším dotkl civilního obyvatelstva a hlavně ti, 
co o tom rozhodují, disponují takovou mocí, 
jakou lidstvo nikdy nemělo,“ shrnuje Václav 
Vítovec.

A právě to by si měli odnést jako poučení 
budoucí návštěvníci ATOM MUZEA Javor 51. 

V úvahách autorů muzea je udělat tu v budouc-
nu i něco jako školicí středisko, kam by mohly 
jezdit třeba i školní výpravy a udělat si tu hodi-
nu dějepisu o studené válce v autentickém pro-
středí s nezaměnitelným geniem loci.

Zájem je obrovský
Zatím ale bude mít muzeum, jehož provoz byl 
oficiálně zahájen 17. srpna v předvečer výročí 

vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Českoslo-
venska v roce 1968, vzhledem k umístění uvnitř 
vojenského areálu po dohodě s ministerstvem 
obrany omezený provoz.

Návštěva bude možná po předchozí registra-
ci na webu muzea a prohlídky výhradně v do-
provodu průvodce budou probíhat do 1. října 
každou sobotu ve dvou turnusech – od 11 a od 
15 hodin pro skupiny od patnácti do nanejvýš 
pětadvaceti zájemců. V období od 1. října do 
1. května bude vstup možný jen po předchozí 
telefonické domluvě. Dospělí zaplatí 100 Kč, 
důchodci polovinu, děti do 15 let mají vstup 
zdarma. Za poplatek 200 korun bude možné 
fotografovat a za 500 korun si pořídit z prohlíd-
ky i videozáznam.

„Zájem je obrovský. Jen co vyšly první zmín-
ky v médiích, vrhli se na nás novináři a další 
zájemci z mnoha zemí světa. Museli jsme je 
i odmítat, protože jinak bychom snad ani ne-
měli čas expozici dokončit. Je to totiž opravdu 
světový unikát,“ konstatuje Václav Vítovec.

„Je to náš vzkaz budoucím generacím, aby 
nemusely prožívat to, co prožívali naši tátové 
a dědové. Konečným cílem je, aby tento objekt 
získal statut národní technické památky. Vy-
drželo to tu šedesát let, dalších sto let to určitě 
vydrží,“ dodává. 

V kójích určených pro hlavice jsou dnes 
hlavní části expozice, na tomto snímku 
o americkém jaderném programu

Milan Linhart popisuje průřez 
jaderným silem v Pervomajské


