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 Anotace 
 Práce  se  zabývá  komunitou  československých  vědců,  zejména  jaderných  fyziků,  v  ruském 

 městě  Dubna,  kde  se  nachází  Spojený  ústav  jaderných  výzkumů  (SÚJV).  Ústav  existuje  i 

 dnes,  ale  zde  bude  přiblíženo  především  období  druhé  poloviny  20.  století,  tedy  doba 

 komunismu.  Práce  se  netýká  výzkumu  samotného,  ale  hlavně  každodenního  života  tamních 

 vědců  a  jejich  rodin.  Rozebere  rovněž  historický  kontext  a  pokračování  mezinárodní 

 spolupráce v Dubně po rozpadu SSSR. 

 Annotation 
 This  work  deals  with  the  community  of  Czechoslovak  scientists,  particularly  nuclear 

 physicists,  in  the  Russian  town  of  Dubna,  where  the  Joint  Institute  for  Nuclear  Research 

 (JINR)  resides.  The  Institute  still  exists  today,  but  the  focus  of  this  paper  is  the  Communist 

 era  in  the  second  half  of  the  20th  century.  The  work  doesn’t  concern  the  research  itself,  but 

 rather  the  daily  life  of  the  scientists  and  their  families.  It  also  adds  the  historical  context, 

 including  the  continuation  of  the  international  cooperation  in  Dubna  after  the  dissolution  of 

 the USSR. 
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 1.  Úvod 
 Vědci  se  za  komunistického  režimu  v  Československu  potýkali  s  mnoha  problémy.  Pro  svůj 

 výzkum  nemohli  vyjíždět  do  lépe  vybavených  západních  zemí,  ale  museli  pracovat  buď  zde, 

 v  Československu,  nebo  využívat  zahraniční  spolupráce  v  rámci  východního  bloku. 

 Konkrétně  jaderní  fyzici  často  využívali  pracoviště  Spojeného  ústavu  jaderných  výzkumů 

 (SÚJV)  v  sovětském  městě  Dubna.  Tam  mohli  provádět  výzkumy,  které  by  v  Československu 

 nebyly  technicky  proveditelné.  Mimo  jiné  se  totiž  v  Dubně  nacházel  jeden  ze  dvou 

 evropských urychlovačů částic. 

 Aby  tedy  mohli  českoslovenští  vědci  kvalitně  pracovat,  bylo  třeba  se  do  Dubny  přestěhovat, 

 často  i  na  několik  let.  Vědci  s  sebou  proto  brali  i  své  rodiny  a  kolem  vědeckého  pracoviště  tak 

 vznikala  komunita  Čechoslováků.  Respektive  vznikaly  dvě  oddělené  komunity,  jedna  česká  a 

 druhá  slovenská.  Obě  národnosti  totiž  v  Dubně  fungovaly  poměrně  odděleně.  Tato  práce  se 

 ale bude zabývat převážně komunitou Čechů. 

 Bude  zde  představen  každodenní  život  a  vztahy  v  této  komunitě,  včetně  různých  situací, 

 kterým  museli  v  Dubně  Češi  čelit  -  od  samotného  přesunu  až  po  to,  jaké  dopady  jejich  pobyt 

 měl  na  život  po  návratu  domů.  Přiblížen  bude  také  běžný  život  v  tomto  velmi  specifickém 

 prostředí,  od  bydlení  po  dostupnost  potravin.  Cílem  práce  je  popsat,  jak  tato  komunita 

 vypadala  a  jak  ji  vnímali  lidé  v  ní  žijící.  Obecné  informace  získané  od  pamětníků,  kteří  v 

 Dubně  nějaký  čas  pobývali,  budou  rovněž  doplněny  o  konkrétní  příběhy  a  vzpomínky,  které 

 ilustrují tamní poměry. 

 2.  Město Dubna 
 Dubna  je  nejsevernější  město  Moskevské  oblasti.  Nachází  se  125  kilometrů  od  Moskvy  a 

 jeho  rozloha  činí  72  km  2  .  Město  leží  na  malém  ostrově,  který  je  ze  tří  stran  obklopený  řekami 

 Volhou,  Dubnou  a  Sestrou  a  ze  čtvrté  strany  jej  ohraničuje  Moskevský  průplav  vedoucí  z 

 Volžské  přehrady.  Na  tomto  ostrově  se  ale  nachází  pouze  polovina  města,  ta  druhá  se 

 rozkládá  na  levém  břehu  řeky  Volhy.  Tato  část  byla  k  Dubně  připojena  až  v  roce  1960,  do  té 

 doby tvořila samostatné město Ivankovo. Obě části spojuje jediný most. 
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 Dnes  má  Dubna  okolo  75  tisíc  obyvatel.  Ještě  v  roce  1960  to  ale  bylo  pouhých  10  tisíc. 

 Dubna  je  totiž  poměrně  nové  město,  vyhlášené  až  roku  1956,  ačkoli  stavět  se  začalo  o  něco 

 dříve.  Jedná  se  o  takzvaný  naukograd,  tedy  město,  které  bylo  postaveno  za  účelem  vědeckého 

 výzkumu,  v  tomto  případě  konkrétně  práce  s  urychlovačem  částic.  Dnes  se  naukogradů  v 

 Rusku nachází zhruba 70, z toho většina právě v Moskevské oblasti. 

 Naukogrady  byly  často  před  veřejností  utajovány,  což  platilo  ze  začátku  i  pro  Dubnu.  Až  do 

 roku  1955  nikdo  neměl  tušení,  že  se  na  území  SSSR  nachází  tehdy  největší  světový 

 urychlovač  částic.  Tato  informace  byla  odtajněna  sovětskými  fyziky  až  na  mezinárodní 

 konferenci v Ženevě r. 1955 a svět vyloženě šokovala. 

 2.1.  Stavba města 

 Plán  na  výstavbu  velkého  mezinárodního  výzkumného  ústavu  v  SSSR  pochází  už  z  roku 

 1946.  Sovětský  svaz  chtěl  vytvořit  konkurenční  středisko  západnímu  CERNu  (Evropská 

 organizace  pro  jaderný  výzkum  se  sídlem  v  Ženevě).  Hledala  se  ale  ideální  lokalita.  Dubna 

 byla  zvolena  především  díky  své  vzdálenosti  od  Moskvy  a  také  díky  Volžské  přehradní  nádrži 

 zajišťující dostatečný zdroj vody. 

 Blízkost  vody  ale  zároveň  představovala  i  překážku  při  výstavbě,  jelikož  celá  oblast  byla 

 hodně  podmáčená  a  bažinatá.  Rovněž  tam  nevedla  železnice  ani  silnice,  tudíž  se  musely 

 vybudovat zároveň s městem. Dnes vede z Dubny do Moskvy přímá rovná silnice. 

 Na  stavbě  města  se  podíleli  hlavně  političtí  vězni,  prostitutky  a  režimu  jinak  nepohodlní  lidé. 

 Ti  zde  ostatně  pracovali  už  o  10  let  dříve  při  stavbě  Moskevského  kanálu.  Stavba  kanálu 

 místo  hodně  poznamenala,  jelikož  se  jí  zúčastnilo  200  až  700  tisíc  vězňů  (zde  se  zdroje  hodně 

 liší)  a  dle  oficiálních  záznamů  jich  22  tisíc  zemřelo.  Historikové  se  ale  shodují,  že  toto  číslo 

 je  vysoce  podhodnocené.  Ještě  dnes  se  v  Dubně  při  kopání  pod  hloubku  jednoho  metru  naráží 

 na  masové  hroby.  Lidé  umírali  na  vyčerpání,  otravu,  hlad,  utonutí  a  samozřejmě  mnoho  z 

 nich bylo i zastřeleno. 

 2.2.  Založení SÚJV 

 Výstavba  urychlovače  částic  byla  dokončena  v  roce  1949  a  v  tu  chvíli  začal  rozvoj  Dubny. 

 Nejprve  ji  však  osidlovala  pouze  skupina  úzce  vybraných  sovětských  fyziků.  Původním  cílem 
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 vědců  byl  totiž  vývoj  jaderných  zbraní  pro  SSSR.  Proto  byl  také  celý  ústav  z  počátku  tak 

 utajován. Tato funkce byla ale po několika letech změněna. 

 V  roce  1956  spolu  s  vyhlášením  města  Dubna  došlo  k  založení  Spojeného  ústavu  jaderných 

 výzkumů  (SÚJV,  mezinárodní  zkratka  JINR).  Mezi  dvanácti  zakládajícími  státy  bylo  mimo 

 jiné  i  Československo.  Všechny  země  pak  podepsaly  ústavu  SÚJV,  kde  odsouhlasily,  že  se 

 budou podílet na společném jaderném výzkumu pro mírové účely. 

 Ústav  byl  obecně  určen  spíše  pro  země  pod  komunistickým  vlivem,  vědci  západních  států 

 pracující  v  CERNu  byli  ale  do  Dubny  zvaní  na  vědecké  konference  a  určitá  spolupráce  mezi 

 SÚJV a CERNem vždy existovala. 

 Co  se  týče  samotného  výzkumu,  SÚJV  se  zaměřuje  na  jadernou  a  částicovou  fyziku,  a  to 

 především na základní výzkum - teoretický i experimentální. 

 3.  Věda v Československu 
 V  oboru  jaderné  a  částicové  fyziky  mohly  být  v  Československu  uskutečňovány  pouze  menší 

 experimenty  a  výzkumy.  Na  rozsáhlejší  a  komplikovanější  práce  bylo  totiž  zapotřebí  lépe 

 vybavených  laboratoří  a  především  urychlovače  částic,  které  byly  ve  světě  pouze  dva  -  jeden 

 v CERNu ve Švýcarsku a druhý právě v Dubně. 

 Zjednodušeně  lze  říci,  že  až  do  90.  let  platilo,  že  CERN  byl  využíván  západními  státy, 

 zatímco  do  Dubny  jezdili  vědci  z  východního  bloku.  Pro  československé  vědce  bylo  tedy 

 nemyslitelné,  aby  se  do  Švýcarska  z  ČSSR  dostali.  Naše  republika  vysílala  fyziky  pouze  do 

 Dubny.  Paradoxně  ale  bylo  možné  (a  i  relativně  snadné)  se  do  CERNu  dostat  přes  Dubnu, 

 jelikož  výměna  mezi  těmito  dvěma  evropskými  institucemi  fungovala.  Proto  měli  ve 

 výsledku naši vědci přístup do obou ústavů. 

 Co  se  týče  jejich  působení  v  Československu,  většina  pracovala  v  laboratořích  na  pražských 

 univerzitách  nebo  ve  Fyzikálním  ústavu  Akademie  věd.  Mnoho  vědců  také  pracovalo  v 

 Ústavu  jaderného  výzkumu  v  Řeži.  Slovenští  vědci  se  rekrutovali  například  z  Ústavu 

 experimentální  fyziky  SAV  (Slovenské  akademie  věd)  v  Košicích  nebo  Elektrotechnického 

 ústavu SAV v Bratislavě. 
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 Obecně  se  ale  Československo  pokoušelo  vysílat  do  zahraničí  co  nejvíce  mladých  a 

 perspektivních  fyziků,  aby  tam  nabrali  nové  poznatky  a  zkušenosti,  které  by  poté  mohli 

 uplatnit  ve  svých  domovských  laboratořích,  a  také  aby  tam  nasbírali  materiály  a  obhájili  své 

 disertační práce. 

 Zároveň  zvláště  v  70.  a  80.  letech  byla  v  ČSSR  nouze  o  pracovní  místa  v  oboru  jaderné 

 fyziky  a  na  univerzitách  byly  stop  stavy.  Dubna  tak  představovala  možnost,  jak  pro  vědce 

 najít uplatnění. 

 To  byl  ostatně  také  jeden  z  důvodů,  proč  se  vědci  obvykle  do  Dubny  stěhovali  tak  ochotně. 

 Ústav  jim  sliboval  jistotu  pracovního  místa  a  zároveň  velmi  kvalitní  podmínky  pro  výzkum  - 

 materiální i finanční - které by v ČSSR nikdy nezískali. 

 4.  Cesta do Dubny 
 4.1.  Druhy pobytu 

 Oficiálním  kontaktním  partnerem  pro  vysílání  československých  pracovníků  do  Dubny  byla 

 Československá  akademie  věd  (ČSAV).  Ta  zajišťovala  komunikaci  mezi  SÚJV  a 

 Československem a rovněž oslovovala československé fyziky s nabídkou pobytu v Dubně. 

 Možnosti  pobytu  byly  dvě.  První  byl  krátkodobý  pobyt,  který  trval  řádově  týdny,  a  byl  tedy 

 organizačně  jednodušší.  Zároveň  ale  takto  krátký  časový  úsek  neumožňoval  řádné  zapojení 

 do  dubněnského  výzkumu  ani  do  tamní  společnosti.  Účelem  tohoto  pobytu  bylo  spíše  nabytí 

 nových znalostí. 

 Častější  byl  pobyt  dlouhodobý.  Ten  trval  zpravidla  jeden  až  dva  roky,  ale  mnohým  byl 

 prodlužován.  V  tomto  případě  se  musel  vědec  do  Dubny  přestěhovat  a  plně  se  tam  podílel  na 

 výzkumu. Obvykle s sebou bral i svou rodinu. V Dubně mu pak byl ústavem přidělen byt. 

 4.2.  Logistika přesunu 

 Co  se  týče  samotné  cesty  do  Dubny,  většinou  se  jezdilo  autem  nebo  vlakem.  Ovšem  auta 

 nebyla  příliš  pohodlná,  jelikož  se  jednalo  o  opravdu  dlouhou  a  náročnou  cestu.  Navíc  v  zimě 

 9 



 nebylo  možné  nechávat  v  Dubně  auto  venku  -  mráz  tam  byl  tak  velký,  že  mu  zamrzala 

 baterie.  Pokud  tedy  člověk  do  Dubny  vezl  auto,  musel  si  rovněž  zařizovat  garáž,  což  bylo 

 poměrně  komplikované  a  ne  vždy  úspěšné.  Navíc  samotné  město  bylo  tak  malé,  že  doprava 

 autem  v  něm  ani  nebyla  potřeba.  A  další  nevýhodou  byla  špatná  dostupnost  benzinu,  který  se 

 musel  kupovat  na  speciální  přídělové  kupony  -  talony.  Kvůli  všem  těmto  faktorům  tedy 

 Čechoslováci spíše využívali vlak. 

 Vlak  jel  po  trase  Praha-Varšava-Moskva,  případně  Praha-Kyjev-Moskva,  přičemž  cesta  trvala 

 dvě  noci.  V  Brestu,  městě  za  polskou  hranicí,  bylo  nutné  vystoupit,  aby  se  mohl  vyměnit 

 podvozek - v Sovětském svazu byl totiž širší rozchod kolejí. 

 Ve  výjimečných  případech  se  dalo  do  Dubny  i  letět,  to  ovšem  bylo  dražší  a  nebylo  pak  možné 

 převážet s sebou mnoho zavazadel. 

 Pokud  jde  o  převoz  věcí,  prvotní  stěhování  zajišťovala  ČSAV,  konkrétně  přes  firmu 

 Čechofracht.  Ta  vše  zabalila  do  velkých  beden  (jedna  rodina  jich  měla  kolem  deseti)  a 

 náklaďákem  transportovala  až  do  Dubny.  Náklaďáky  ovšem  cestovaly  pomaleji  a  do  Dubny 

 dojely  výrazně  později,  pořád  tedy  zůstávala  spousta  věcí,  které  si  lidé  museli  převážet  sami. 

 Často  se  také  stávalo,  že  na  hranicích  při  kontrolách  bylo  určité  zboží  zabaveno.  Mezi  běžně 

 zabavované  suroviny  patřily  třeba  salámy  a  alkohol.  Někdy  se  dokonce  stalo,  že  byl  celý 

 náklaďák vykraden, ale tak velká škoda byla pak společností proplacena. 

 Při  cestování  do  Dubny  bylo  nutné  s  sebou  sbalit  mnoho  věcí.  Lidé  se  snažili  si  přivézt  vše, 

 co  by  pak  v  Dubně  nesehnali.  Nakupovaly  se  například  zásoby  toaletního  papíru,  jelikož  v 

 Sovětském  svazu  nebyl  k  dostání.  Dále  se  vozily  zásoby  jídla  a  oblečení.  V  podstatě  vše  bylo 

 lepší  koupit  ještě  v  Československu.  V  Dubně  už  se  mnoho  věcí  shánělo  složitěji  nebo  bylo 

 dostupné jen v horší kvalitě. 

 Jediné, co se vozit nemuselo, byl nábytek. Ten dostali cizinci přidělený i s bytem po příjezdu. 
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 5.  Život v Dubně 
 5.1.  Bydlení 

 Po  příjezdu  do  města  si  nově  příchozí  vědci  museli  nejprve  zařídit  ubytování.  Většinou  se 

 jednalo  o  velmi  rychlý  proces,  ale  někteří  museli  zůstat  nějakou  dobu  v  hotelu,  než  pro  ně 

 bylo  připraveno  místo  jinde.  Bydlení  bylo  poskytováno  samotným  SÚJV  a  přiděleno  dle 

 velikosti  rodiny.  Bezdětní  manželé  dostali  jednopokojový  byt,  ti  s  dětmi  měli  prostory  větší 

 (většinou  dva  až  tři  pokoje).  V  případě,  že  se  v  průběhu  pobytu  v  Dubně  nějaké  dítě  narodilo, 

 rodina  se  mohla  přestěhovat  do  jiného  bytu  s  pokojem  navíc.  Bydlení  nebylo  přepychové,  ale 

 slušné  a  za  rozumnou  cenu.  Navíc  v  Československu  v  tu  dobu  panovala  bytová  krize,  takže  i 

 sebemenší byt získaný v Dubně byl velmi ceněn. 

 V  70.  letech  mnoho  Čechů  bydlelo  na  sídlišti  Černá  říčka  v  osmi-  a  čtrnáctipatrových 

 panelácích.  Nebylo  to  ovšem  pravidlem  a  lidé  všech  národností  byli  ubytováni  na  různých 

 místech po městě. 

 Občas  se  našla  nějaká  rodina  žijící  v  rodinném  domě,  ale  bylo  to  spíše  výjimečné.  Obytnou 

 část  města  tvořily  především  paneláky.  Byty  v  nich  byly  z  velké  části  služební,  protože 

 pracovníci  SÚJV  a  jejich  rodiny  tvořili  většinu  obyvatel  města.  Nábytek  byl  poskytován 

 zdarma  či  za  velmi  nízkou  cenu  spolu  s  bytem.  V  Dubně  dokonce  fungoval  úřad  na 

 přidělování nábytku cizincům. 

 Češi  a  ostatní  cizinci  měli  v  zajišťování  svého  bydlení  velkou  výhodu  nad  domácími  Sověty. 

 Některé  byty  pro  ně  byly  přímo  vyhrazené  a  vše  v  nich  bylo  již  zařízeno,  dle  některých 

 pamětníků  dokonce  lépe  než  v  Praze.  Občané  SSSR  se  museli  potýkat  s  více  překážkami. 

 Bytů  byl  nedostatek,  a  tak  museli  často  velmi  dlouho  čekat  a  bydlet  v  takzvaných 

 komunálních  bytech,  kde  žilo  několik  rodin  zároveň,  přičemž  spolu  sdílely  kuchyň  a  veškeré 

 příslušenství. 

 5.1.1.  Ze vzpomínek manželů Hořejších 

 Byty  nebyly  vždy  kvalitní  ani  pro  zahraniční  pracovníky.  V  některých  se  mohli  vyskytovat  i 

 švábi,  kterých  bylo  velmi  obtížné  se  zbavit.  Hygienické  potřeby,  včetně  hubících  prostředků, 

 nebyly  v  místním  obchodě  dostupné  a  k  zbavování  se  škůdců  se  proto  muselo  přistupovat 
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 kreativně.  Manželé  Hořejší,  kteří  se  s  tímto  problémem  během  svého  pobytu  setkali,  od 

 místních  dostali  radu,  aby  šváby  hubili  pomocí  jogurtu.  K  tomu  plastelínou  zacpali  škvíry  v 

 místnostech, aby se tam švábi nemohli dostat. Problému se tak nakonec opravdu zbavili. 

 5.2.  Obchody a nákupy 

 Cizinci  byli  značně  zvýhodňování  i  v  dalších  aspektech  svého  pobytu  v  Dubně.  Byla  zde  pro 

 ně  například  vyhrazena  speciální  prodejna  „stol  zakazov“,  která  byla  dobře  zásobená  a 

 nabízela  lepší  potraviny  než  obchody  pro  místní.  V  rámci  SSSR  bylo  v  Dubně  přednostní 

 zásobování,  ale  přesto  se  v  určitých  obdobích  využíval  lístkový  systém  a  některé  potraviny 

 byly na příděl. 

 Co  se  sortimentu  týče,  zajímavostí  se  stal  kaviár,  který  se  dal  v  Dubně  získat  běžně  a  velmi 

 levně.  Naopak  maso  bylo  buď  nekvalitní  a  mražené,  nebo  nebylo  vůbec,  takže  se  někteří 

 vydávali  ho  koupit  do  vedlejší  vesnice,  kam  se  oficiálně  nesmělo.  Oproti  tomu  mléko  a 

 mléčné  výrobky  byly  dobré  i  v  běžných  obchodech  v  Dubně.  Ovoce  a  zelenina  se  daly 

 sehnat  pouze  sezónně,  hlavně  brambory,  zelí,  mrkve  a  cibule.  Některé  potraviny  šlo  koupit  i 

 od  místních  vesničanů.  Ti  prodávali  své  vlastní  vypěstované  zboží  na  místním  trhu  nebo 

 dokonce obcházeli byty pracovníků a nabízeli ryby a brambory. 

 Obecně  ale  platilo,  že  výběr  potravin  v  Dubně  nebyl  příliš  dobrý,  a  když  už  něco  bylo  k 

 dostání,  skupovalo  se  to  ve  velkém.  Jednotlivé  produkty  se  nevážily  na  dekagramy,  jako  bylo 

 běžné v Československu, ale na kila. Lidé museli myslet dopředu a radši se zásobit. 

 Další  zajímavostí  je,  že  všechny  potraviny  se  v  obchodě  pro  místní  prodávaly  ve  své  primární 

 neupravené  podobě.  Například  kuře  vypadalo  zkrátka  jako  právě  zabité  kuře,  ještě  s  pařáty  a 

 zobákem.  Jiným  příkladem  jsou  buráky,  ty  byly  nabízené  nepražené,  tedy  v  daném  stavu 

 nepoživatelné.  Další  úpravy  si  pak  lidé  museli  dodělat  sami  doma.  Cizinci  měli  ovšem  ve 

 svém obchodě potraviny upravenější. 

 Mimo  obchodu  s  potravinami  se  ve  městě  nacházel  i  obchod  s  ostatním  zbožím.  Tam  lidé 

 obvykle  kupovali  vše,  co  se  dalo  zrovna  sehnat  -  vždy,  když  dorazilo  nějaké  zboží,  zvláště 

 oblečení nebo boty, lidé tam běželi, protože se báli, aby se nevyprodalo dříve, než si vyberou. 
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 Pro  zbytek  průmyslového  zboží  jako  fotoaparáty  nebo  rádia  se  jezdilo  do  Moskvy.  Přes 

 hlavní  město  se  daly  získat  i  různé  další  produkty,  které  se  objednávaly  přes  tamní 

 československou  ambasádu.  Zahraničním  pracovníkům  byla  navíc  část  výplaty  vyplácena  na 

 tuzexové  konto  v  bonech,  díky  čemuž  mohli  nakupovat  nedostatkové  zboží  i  v  moskevském 

 Tuzexu. 

 Sovětští  pracovníci  takové  možnosti  neměli,  a  proto  fungovala  mezi  nimi  a  cizinci  jistá 

 spolupráce,  kdy  cizinci  nakupovali  v  těchto  privilegovaných  obchodech  i  pro  své  sovětské 

 kolegy,  kteří  jim  to  poté  samozřejmě  proplatili.  Rovněž  vždy,  když  někdo  odjížděl  domů,  do 

 Československa,  předpokládalo  se,  že  tam  lidem  v  Dubně  nakoupí.  Zvláště  se  dováželo 

 oblečení a boty, kterých byl v Dubně nedostatek. 

 S  nedostatkem  oblečení  souvisí  rovněž  fakt,  že  si  lidé  hodně  oděvů  sami  šili  a  pletli.  Pobyt  v 

 Dubně  se  tak  zvláště  pro  ženy  stal  i  určitou  školou  života,  jelikož  se  musely  naučit  plést,  šít  i 

 vařit v takto obtížných podmínkách, kdy všeho bylo málo. 

 Zatímco  dnes  se  v  obchodech  používá  spousta  plastu,  od  obalů  jednotlivých  potravin  až  po 

 igelitové  pytlíky  na  odnesení  nákupu,  ještě  v  80.  letech  se  v  Dubně  zdaleka  tolik  plastu 

 nepoužívalo.  Mléčné  výrobky  se  prodávaly  ve  vratných  lahvích  a  například  smetana  se 

 nabírala  do  sklenic  přinesených  z  domova.  Nanuky,  stejně  jako  máslo,  byly  zase  zabalené  do 

 papíru. Igelitky, obzvláště ty s logem, představovaly vzácnost. 

 Od 90. let se dostupnost zboží značně zlepšila a nyní je v Dubně k dostání prakticky všechno. 

 5.2.1.  Ze vzpomínek manželů Hořejších 

 Další  obchodování  mezi  místními  Sověty  a  zahraničními  návštěvníky  probíhalo  při  odjezdu 

 cizinců  domů.  Aby  s  sebou  nestěhovali  tolik  věcí,  obvykle  se  snažili  co  největší  část  svého 

 majetku  před  cestou  prodat.  A  o  zboží  byl  vskutku  velký  zájem.  Paní  Ivana  Hořejší  například 

 jednou  koupila  doma  v  Československu  kožich  za  3000  Kčs.  Po  dvou  letech  nošení  se  ho  pak 

 v  Dubně  zbavovala  a  prodala  ho  za  7000  Kčs.  Podle  jejích  slov  byly  totiž  Sovětky  velmi 

 parádivé  a  zároveň  v  Dubně  neměly  za  co  utrácet.  Když  se  tedy  pak  naskytla  příležitost, 

 neváhaly a kupovaly. 
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 5.2.2.  Ze vzpomínek Xenie Vicaire 

 Vzhledem  k  tomu,  že  nové  oblečení  nebylo  moc  často  dostupné,  když  něco  přišlo,  byl  o  to 

 velký  zájem.  Aby  byly  šance  na  získání  nového  kousku  vyrovnané,  někdy  se  dokonce  muselo 

 i  losovat.  Šťastlivec,  který  los  vyhrál,  pak  dostal  možnost  si  oblečení  koupit.  Právě  losem 

 například získala matka paní Xenie Vicaire koženou bundu. 

 5.2.3.  Ze vzpomínek Jiřího Bystrického 

 Nedostupnost  některého  zboží  ilustruje  i  vzpomínka  pana  Jiřího  Bystrického.  Ten  si 

 vybavuje,  jak  v  60.  letech  dorazila  do  obchodu  zásoba  bot  a  všichni  je  chtěli  koupit  co 

 nejrychleji.  Protože  nechtěli  ztrácet  čas  vybíráním,  aby  se  vše  mezitím  nevyprodalo,  prostě 

 koupili pár v náhodné velikosti a poté si boty na ulici navzájem vyměňovali. 

 5.3.  Cestování 

 Jak  už  bylo  řečeno  výše,  mít  s  sebou  auto  v  Dubně  nebylo  kvůli  velkým  mrazům  příliš 

 praktické.  Vedle  městské  dopravy  se  tak  hlavním  dopravním  prostředkem  stalo  kolo.  Ovšem 

 kola,  jako  ostatně  mnoho  dalších  výrobků,  byla  v  Dubně  nedostatkovým  zbožím,  a  byla  proto 

 také  velmi  ceněná.  Zároveň  se  ale  také  často  kradla  a  pokud  se  nekradla  celá,  kradly  se 

 alespoň  součástky.  Koupit  v  Dubně  náhradní  díly  bylo  možná  ještě  těžší  než  sehnat  nové  kolo 

 a proto si každý musel dávat na své kolo velký pozor. 

 Zahraniční  pracovníci  nemuseli  po  celou  dobu  svého  pobytu  v  Rusku  zůstávat  jen  v  Dubně. 

 Všichni  měli  povolení  jezdit  po  nejbližším  okolí  města  (do  vzdálenosti  15  km)  a  do  Moskvy. 

 Měli  také  možnost  vyjíždět  na  dovolenou  do  ostatních  částí  Sovětského  svazu.  Populární 

 destinací  byl  například  Krym,  kde  mělo  SÚJV  v  Aluště  rekreační  středisko  pro  své 

 zaměstnance.  Ti  měli  nárok  na  jeden  pobyt  ročně,  museli  si  ho  ale  kvůli  velkému  zájmu 

 objednávat  dlouho  dopředu.  Další  podobné  středisko  mělo  SÚJV  v  Soči.  Na  dovolenou  se  ale 

 jezdilo i například do dnes už turisticky tolik nevyhledávaných zemí střední Asie. 

 Všechny  cesty  se  ovšem  musely  předem  hlásit  a  žadatelům  byla  pak  vydána  „správka“  - 

 potvrzení,  že  mohou  vycestovat  mimo  Dubnu.  Vydávání  cestovních  povolení  bylo  ale  velmi 

 zdlouhavé  a  ne  vždy  úspěšné.  Když  už  se  tedy  o  nějakou  cestu  žádalo,  napsalo  se  do  žádanky 

 pro  jistotu  více  měst,  kam  by  se  lidé  chtěli  podívat.  Úředníci  z  nich  pak  třeba  polovinu 

 vyškrtali a polovinu povolili. 
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 Další  cestovní  obtíží  bylo  pravidlo,  že  cizinci  se  smí  ubytovávat  pouze  v  hotelech  jim 

 určených, což značně snižovalo výběr. 

 Existovala  ale  také  města,  která  byla  pro  cizince  přímo  zakázaná  a  o  povolení  ke  vstupu  do 

 nich  ani  nemělo  smysl  žádat.  Jelikož  cizinci  měli  zahraniční  pasy  a  také  odlišné  SPZ  na 

 autech,  byli  snadno  rozpoznatelní  a  tedy  i  sledovatelní.  Policie  toho  často  využívala  a  pohyb 

 cizinců po SSSR byl pečlivě hlídaný. 

 Doprava  po  Rusku  byla  v  té  době  často  chaotická.  Zpáteční  letenky  se  sháněly  až  na  místě, 

 takže  nebyla  jistota,  že  se  člověk  zvládne  vrátit  včas,  než  mu  skončí  dovolená.  Cizinci  ale 

 měli  v  tomto  ohledu  opět  výhodu  a  při  nákupu  byly  upřednostňováni.  Samotné  získání 

 jízdenky  ale  rovnou  neznamenalo  úspěch.  Stávalo  se,  že  byly  na  jedno  místo  prodány  dva 

 lístky, takže se muselo až na místě řešit, kdo vlastně pojede. 

 Letecká  doprava  v  rámci  SSSR  ale  byla  dostupná  a  levná  a  lidé  ji  často  využívali  i  pro 

 přepravu na kratší vzdálenosti. Lidé ze širokého okolí například létali do Moskvy za nákupy. 

 Co  se  týče  cestování  domů  do  Československa,  směli  si  pracovníci  SÚJV  nahlásit  služební 

 cestu  a  jet  tam  i  se  svými  rodinami  na  prázdniny.  To  se  obvykle  povedlo  jednou  ročně  v  době 

 školních  letních  prázdnin.  Jeden  výjezd  domů  za  rok  byl  navíc  hrazený  SÚJV.  Pouze 

 výjimečně  se  stalo,  že  by  rodiny  jely  domů  i  na  Vánoce.  Ale  zároveň  bylo  rovněž  možné,  aby 

 příbuzní  z  Československa  dojeli  za  svými  blízkými  do  Dubny  na  návštěvu,  pokud  jim  byla 

 vystavena  výjezdní  doložka.  Kontakt  s  rodinou  tedy  nebyl  odjezdem  do  Dubny  úplně 

 přerušen. 

 5.3.1.  Výlety do hor 

 Oblíbeným  koníčkem  českých  občanů  v  Dubně  se  staly  výlety  do  hor.  Skupiny  Čechů 

 každoročně  vyrážely  na  Pamír,  Kavkaz,  Altaj,  Alaj  či  Ťan-Šan,  aby  tam  dobyly  jejich 

 vrcholy.  Tyto  výpravy  byly  velmi  náročné,  přesto  se  však  staly  pro  tamní  českou  komunitu  do 

 jisté míry ikonickými. 

 Jednalo  se  o  zhruba  desetidenní  pochody  přes  hory,  které  byly  uskutečňovány  o  letních 

 prázdninách.  Mnoho  úseků  ale  i  tak  vedlo  přes  ledovce  a  bylo  tedy  zapotřebí  lezecké  výstroje 
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 -  cepínů,  maček,  sedáků,  lan  apod.  Jelikož  se  chodilo  do  naprosto  neobydlených  míst  mimo 

 civilizaci,  museli  si  účastníci  výpravy  veškeré  vybavení  včetně  jídla  a  pití  nosit  v  batozích  na 

 zádech.  Občerstvení  se  obvykle  skládalo  z  konzerv,  knäckebrotu,  džemů  a  podobných  snadno 

 přenositelných potravin a voda se získávala z různých pramenů, které se po cestě nacházely. 

 Postupovalo  se  zásadně  podle  papírových  map,  které  byly  často  špatně  značené,  a  orientovat 

 se tedy muselo podle výrazných kamenů či jiných úkazů na trase. 

 U  větších  a  více  organizovaných  výstupů  platilo,  že  o  tom,  že  je  vše  v  pořádku,  dávala 

 výprava  civilizaci  vědět  skrze  světlice  vypuštěné  v  předem  domluvený  čas  z  předem 

 stanoveného  místa.  Výpravy  se  většinou  skládaly  zhruba  z  dvanácti  lidí,  někdy  včetně  dětí, 

 které se cest účastily také. Některé se k výstupům přidávaly už ve čtyřech letech. 

 Je  ale  nutné  podotknout,  že  tyto  horské  výlety  nebyly  zcela  legální.  Před  odjezdem  bylo  totiž 

 nutné  získat  cestovní  povolení  a  to  se  zpravidla  vystavovalo  pro  vstup  do  měst,  nikoli  na 

 přechod  mezi  nimi.  Skupina  měla  tedy  povoleno  navštívit  například  pět  měst  po  trase,  ale  už 

 nesměla  mezi  nimi  po  horách  přecházet.  Respektive  nikoho  by  asi  ani  nenapadlo,  že  by 

 přecházet  chtěli,  automaticky  se  předpokládalo,  že  pro  přesun  využijí  leteckou  dopravu.  Z 

 tohoto  důvodu  se  tedy  výpravy  stávaly  lehce  protizákonnými.  Nikdy  ale  k  žádnému  vážnému 

 problému s policií nedošlo. 

 Zajímavostí  je  výstup  českých  vědců  na  Pik  Lenina  v  roce  1965,  kdy  se  skupina  pěti  přátel  ze 

 SÚJV  včetně  jedné  ženy  vydala  na  několikatýdenní  výpravu  na  druhý  nejvyšší  vrchol 

 sovětské  části  Pamíru.  Svou  cestu  i  přes  svou  absenci  tréninku,  velmi  špatné  vybavení  a 

 všelijaké další obtíže zvládli a na chvíli tak drželi český mužský i ženský výškový rekord. 

 5.4.  Možnosti práce a plat 

 Nejvíce  pracovních  míst  v  Dubně  zajišťuje  až  dodnes  fyzikální  ústav.  V  něm  pracuje  většina 

 dubněnských  občanů.  Pro  vědce  slibuje  SÚJV  velmi  dobré  pracovní  podmínky  -  po  technické 

 i  finanční  stránce  byl  a  je  ústav  kvalitně  vybavený  a  mohly  se  v  něm  tedy  realizovat  i 

 náročnější pokusy. 
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 Co  se  týče  finančního  ohodnocení,  to  se  v  průběhu  let  proměňovalo.  Pamětníci,  kteří 

 pracovali  v  Dubně  už  v  60.  a  70.  letech  20.  století,  tvrdí,  že  platové  podmínky  v  Dubně 

 nebyly  na  příliš  vysoké  úrovni.  Plat  byl  dokonce  nižší,  než  by  dostávali  v  Československu. 

 Vyplácel  se  pochopitelně  v  rublech  a  část  v  tuzexových  bonech  a  činil  100  až  200  rublů 

 měsíčně.  Pro  představu,  jeden  oběd  v  tamní  jídelně  stál  tenkrát  1  rubl.  Zároveň  se  tento  plat 

 nepočítal  v  ČSSR  do  penze,  což  byla  další  nevýhoda.  Plat  z  ústavu  byl  obvykle  jediným 

 zdrojem peněz pro celou domácnost. 

 V  80.  letech  se  platové  podmínky  výrazně  zlepšily.  Vedoucí  československé  dubněnské 

 skupiny  (tzv.  „zemljačestva“),  Miroslav  Finger,  totiž  vyjednal,  aby  českoslovenští  vědci 

 dostávali  stejné  výhody  jako  vědci  v  Moskvě.  To  jinými  slovy  znamenalo,  že  českoslovenští 

 vědci  začali  dostávat  příplatek  od  AV  ČSSR  za  svou  činnost  v  SÚJV.  Tento  příplatek  byl  opět 

 vyplácen  v  rublech  a  tuzexových  bonech  a  rovnal  se  téměř  výši  jednoho  platu.  Zároveň  i  plat 

 od  SÚJV  byl  vyšší,  než  by  byl  v  Československu,  a  dokonce  i  vyšší,  než  vydělávali  sovětští 

 zaměstnanci.  Zahraniční  pracovníci  totiž  dostávali  něco  jako  cizinecký  bonus.  Tato 

 nerovnováha pak ale bohužel způsobovala i jisté napětí mezi Sověty a cizinci. 

 Výsledkem  tedy  bylo,  že  vědci  dostávali  v  80.  letech  v  Dubně  téměř  trojnásobný  plat  než 

 jejich kolegové v Praze. Bylo tedy i finančně výhodné do Dubny vyjet. 

 Jiná  situace  ale  nastávala  pro  „nevědecké“  obyvatele  Dubny  -  tedy  hlavně  manželky  fyziků, 

 které  se  s  nimi  do  Ruska  musely  přestěhovat.  Pro  ně  se  zde  nabízely  tři  hlavní  možnosti. 

 První  možností  byla  práce  v  ústavu  na  pozici  laborantky  nebo  jiné  technické  pracovnice.  Na 

 tato  místa  člověk  nepotřeboval  příliš  velkou  kvalifikaci,  ženy  tedy  mohly  práci  zastávat, 

 ačkoli původně vystudovaly zcela jiný obor. 

 Druhou  eventualitu  představovala  práce  pro  české  zemljačestvo.  Náplní  tohoto  místa  bylo 

 zařizování  různých  věcí  týkajících  se  české  skupiny  (zajišťování  bytů,  různých  povolení, 

 stěhování apod.). Tito lidé tvořili styčné body mezi Čechy a sovětskými úředníky. 

 Dalším  možným  zaměstnáním  manželek  fyziků  byla  pozice  učitelky  v  české  škole.  Tam  ale 

 učily  opravdové  učitelky  -  tedy  ženy,  které  učitelství  vystudovaly.  Ty  pracovaly  pod  záštitou 

 Ministerstva  zahraničních  věcí  ČSSR,  které  je  také  platilo.  Plat  to  byl  ale  nízký  a  bez  bonusu 

 za práci v cizině. 
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 Velká  část  žen  dokonce  v  Dubně  nepracovala  vůbec  a  byla  místo  toho  třeba  na  mateřské 

 dovolené. Hlavním živitelem rodiny byl tak v každém případě muž - fyzik. 

 6.  Československá komunita 
 6.1.  Vztahy v komunitě 

 Vědci  se  stěhovali  do  cizí  země,  kde  často  vůbec  nikoho  neznali,  a  proto  je  jasné,  že  mezi 

 nimi  rychle  vznikly  nové  vazby.  Jednotlivé  národnostní  skupiny  v  Dubně  držely  při  sobě  a 

 Čechoslováci  nebyli  výjimkou.  V  rámci  československé  komunity  ale  docházelo  ke  vzniku 

 ještě  silněji  spjatých  „podskupin“  Čechů  a  Slováků  odděleně.  Najednou  žilo  v  Dubně  obvykle 

 okolo  50  až  70  československých  rodin,  dohromady  tedy  zhruba  200  lidí.  Až  do  90.  let  se 

 jednalo o jednu z nejpočetnějších komunit v Dubně. 

 Rodiny  se  scházely  a  pomáhaly  si,  s  čím  mohly.  Už  jen  při  stěhování  se  do  bytu  byla  vždy 

 potřeba  velká  spolupráce,  protože  těžké  bedny  se  musely  dopravit  i  do  vyšších  pater  paneláku 

 a  výtahy  v  té  době  v  Dubně  byly  velmi  malé.  Vše  se  tedy  nosilo  po  schodech.  Při  této  akci 

 pak vznikala nová přátelství. 

 Netradiční  okolnosti  seznámení  rodiny  stmelily  a  lidé  spolu  často  udržovali  kontakt  i  po 

 návratu z Dubny. 

 6.2.  Společné akce 

 Možností  sice  v  Dubně  nebylo  mnoho  -  nefungovalo  tam  například  žádné  divadlo  -  přesto  se 

 ale  každý  měsíc  konalo  mnoho  akcí,  na  kterých  se  lidé  z  komunity  scházeli  a  bavili.  Některé 

 byly přímo organizované českou skupinou, některé zaštiťoval ústav, jiné zase město Dubna. 

 Ústav  se  totiž  snažil  zajistit  svým  zahraničním  zaměstnancům  co  nejlepší  kulturní  vyžití,  aby 

 tak  cizinci  viděli  Sovětský  svaz  v  co  nejlepším  světle.  SÚJV  tedy  zval  do  Dubny  různé 

 umělce,  divadelní  soubory,  hudebníky  i  třeba  cirkus.  A  nejednalo  se  nutně  o  sovětské  artisty, 

 jednou přijela do Dubny zazpívat i Helena Vondráčková. 
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 Vědci  z  Dubny  mohli  také  za  kulturou  jezdit  do  Moskvy  a  navštívit  tamní  divadlo,  operu  či 

 balet.  Obecně  platilo,  že  pokud  se  nějaká  akce  konala,  ať  už  v  Moskvě,  nebo  v  Dubně,  byl  o 

 ni velký zájem a každý, kdo mohl, se jí chtěl zúčastnit. 

 Hlavním  kulturním  bodem  v  Dubně  se  stal  Dom  učennych  (Dům  vědců),  kde  se  pořádaly 

 větší  společenské  akce  a  fungovalo  tam  rovněž  české  kino.  Každý  víkend  se  tam  totiž 

 pouštěly  české  filmy.  Dom  učennych  byl  ale  určen  pouze  pro  zahraniční  komunitu.  Pro 

 všechny  se  zde  pak  ještě  nacházel  Dom  kultury,  kde  bylo  provozováno  normální  kino,  které 

 mohli navštěvovat i Sověti. 

 Co  se  týče  akcí  organizovaných  českou  komunitou,  Češi  se  scházeli  na  grilování,  táboráky, 

 pikniky  u  řeky  a  také  spolu  slavili  národní  svátky.  Často  se  také  navštěvovali  a  obecně  spolu 

 trávili hodně času. 

 Ikonickou  akcí  byla  oslava  Mikuláše  pořádaná  speciálně  pro  československé  děti.  Na  tu  jim 

 byl  poskytnut  koncertní  sál,  kde  si  mohly  předvádět  různé  scénky  a  rozdávaly  se  pytle  s 

 bonbony  a  mandarinkami.  Děti,  které  navštěvovaly  místní  hudební  školu,  také  pořádaly 

 koncerty a na konci školního roku česká a slovenská škola připravovaly dětská představení. 

 Čechoslováci  měli  i  svůj  vlastní  pionýrský  oddíl,  Přátelství  Remka  a  Gubareva,  se  kterým  se 

 jezdilo  na  výlety  do  Moskvy  a  který  také  pořádal  různé  sportovní  aktivity  či  párty  pro 

 mladistvé. 

 6.2.1.  Ze vzpomínek Františka Lehara 

 Devátého  května  1963  se  Češi  rozhodli  v  Dubně  uspořádat  oslavu  československého  státního 

 svátku  konce  2.  světové  války.  Tato  oslava  si  dala  za  cíl  být  speciální  a  zapamatovatelná. 

 Proto  se  český  organizační  výbor  rozhodl  uspořádat  soutěž  -  vědomostní  kvíz  s  otázkami  o 

 Československu - s bohatými odměnami pro vítěze. 

 Aby  byly  odměny  dostatečně  lákavé  a  „české“,  rozeslal  výbor  59  dopisů  do  různých 

 československých  závodů  s  prosbou  o  zaslání  vzorků  z  jejich  výroby.  Všechny  podniky  byly 

 událostí  nadšené  a  výrobky  tak  skutečně  dorazily.  A  jednalo  se  o  dárky  vysoké  kvality  ze 

 všech  možných  odvětví  lehkého  průmyslu.  Český  výbor  také  nechal  poslat  z  Plzně  velkou 
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 objednávku  českého  piva  a  všechno  toto  zboží  brzy  zaplnilo  československé  velvyslanectví  v 

 Moskvě. 

 Není  třeba  zmiňovat,  že  oslava  se  velmi  vydařila  a  zúčastnilo  se  jí  i  mnoho  sovětských 

 pracovníků ústavu, přičemž všichni na tento československý svátek vzpomínají s radostí. 

 6.3.  Sport 

 Významnou  složku  zábavy  v  Dubně  tvořil  také  sport.  Díky  okolním  lesům  a  přehradě 

 nabízelo  město  mnoho  prostoru  ke  sportování.  Oblíbenými  se  staly  v  létě  běh,  basketbal, 

 fotbal,  jízda  na  kajaku  či  dokonce  vodní  lyžování  (jízda  na  kole  byla  takovou  samozřejmostí, 

 že  ji  snad  ani  není  třeba  zmiňovat).  V  zimě  pak  byly  populární  hokej,  bruslení  a  běžkování. 

 Po  celý  rok  byl  navíc  lidem  k  dispozici  kvalitní  plavecký  bazén.  Mnoho  dětí  také 

 navštěvovalo dubněnskou baletní školu nebo konírnu. 

 Zimním  sportům  se  dařilo  především  proto,  že  v  Dubně  byly  studené  bílé  zimy,  kdy  šla 

 teplota  hluboko  do  minusu.  Mimo  obvyklé  sporty  to  například  vedlo  některé  děti  k  vyrábění 

 vlastních improvizovaných skluzavek a kluzišť rozléváním horké vody na zem. 

 Sport  se  stal  nedílnou  součástí  života  v  Dubně.  Mnoho  pamětníků  například  popisovalo,  jak 

 chodili  každé  ráno  běhat  do  pět  kilometrů  vzdálené  vedlejší  vesnice,  jak  každý  večer  hráli 

 fotbal,  či  jak  se  o  víkendech  účastnili  přátelských  utkání  v  hokeji  mezi  českým  a  ruským 

 týmem. 

 Česká  skupina  ve  sportování  zašla  dokonce  ještě  dál  než  ostatní,  když  každý  rok  pořádala 

 vlastní  dětskou  zimní  olympiádu,  jejíž  součástí  byl  například  závod  na  běžkách.  V  létě  pak 

 zase  organizovala  Dětský  den,  který  se  nesl  ve  znamení  všelijakých  sportovních  soutěží  pro 

 děti u řeky Volhy. 

 6.4.  Škola 

 Vzhledem  k  tomu,  že  v  Dubně  často  žily  celé  rodiny  včetně  malých  dětí,  bylo  potřeba  pro  ně 

 zajistit  vzdělání.  Denně  tu  byla  ruská  škola,  kam  děti  Čechoslováků  chodily  se  všemi 

 ostatními.  Ruských  škol  bylo  v  Dubně  několik  a  žáci  do  nich  nastupovali  od  7  let.  Učilo  se  i  v 
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 sobotu,  i  když  pouze  ve  zkráceném  režimu.  Pro  děti  to  bylo  vykompenzované  delšími  letními 

 prázdninami, které trvaly tři měsíce. 

 Tamní  výuka  byla  přísná  a  například  v  matematice  také  mnohem  pokročilejší  než  v 

 Československu.  Děti  nosily  školní  uniformy  a  odznáček  s  podobou  malého  Lenina,  který  jim 

 byl  na  prvním  stupni  slavnostně  předán.  Nic  víc  na  sobě  mít  nesměly,  zakázané  byly  náušnice 

 a  jakékoli  další  ozdoby,  kterými  by  se  děti  mohly  odlišovat.  Někteří  učitelé  také  používali 

 fyzické tresty. 

 Přístup  ruských  učitelů  k  dětem  cizinců  se  různil.  Zatímco  někteří  je  znevýhodňovali  a  neměli 

 je příliš v oblibě, další je naopak vždy chválili a dávali za příklad ostatním dětem. 

 Nad  rámec  sovětské  výuky  se  ale  českoslovenští  žáci  museli  doučit  i  další  předměty  jako 

 češtinu,  popřípadě  slovenštinu,  nebo  dějepis.  Pro  tento  účel  tam  fungovaly  česká  a  slovenská 

 škola,  které  pro  mnohé  sloužily  jako  jeden  z  hlavních  zdrojů  kontaktu  s  ostatními 

 československými dětmi. 

 Vzhledem  k  tomu,  že  většina  předmětů  byla  pokryta  již  v  ruské  škole,  do  té  české  se 

 nemuselo  chodit  tak  často,  zpravidla  dvakrát  týdně,  vždy  po  skončení  výuky  v  klasické  škole. 

 Děti  na  prvním  stupni  také  musely  dvakrát  ročně  jezdit  na  české  velvyslanectví  do  Moskvy 

 skládat  rozdílové  zkoušky.  Na  druhém  stupni  už  přezkoušení  probíhalo  jen  jednou  do  roka. 

 Obvykle  v  nich  ale  dopadli  všichni  velmi  dobře,  což  dokazuje  vysokou  kvalitu  jejich 

 vzdělávání i přes obtížnější podmínky. 

 Zkoušky  měly  formu  podobnou  dnešní  maturitě.  Děti  musely  napsat  písemný  test  z  češtiny  a 

 sloh  a  k  tomu  si  vylosovaly  jednu  z  třiceti  předem  připravených  otázek.  Otázky  měly  pokrýt 

 látku z daného předmětu za celý rok či půlrok. 

 Pro  výuku  československých  děti  byly  vyhrazeny  dva  sousední  byty,  rozdělené  na  českou  a 

 slovenskou  část.  Později  sídlil  na  tomto  místě  sekretariát  československé  skupiny.  Výuka 

 probíhala  pod  vedením  manželek  pracovníků  ústavu  s  pedagogickým  vzděláním,  které  dětem 

 pomáhaly  s  rozdílovými  předměty.  Vyučovala  se  tam  tedy  čeština,  dějepis,  ale  i  třeba  prvouka 

 a  chemie.  Většinou  se  sešlo  jen  okolo  čtyř  dětí  patřících  do  jednoho  ročníku,  takže  se 
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 vyučovala  látka  pro  více  ročníků  dohromady,  podobně  jako  v  české  malotřídce.  V  jedné  třídě 

 bylo tedy najednou kolem dvanácti žáků. 

 Kromě  české  a  ruské  školy  navštěvovalo  mnoho  dětí  také  dubněnskou  hudební  školu.  Ta  se 

 stala  v  Rusku  vyhlášenou  a  byla  považována  za  velmi  kvalitní,  ale  také  náročnou. 

 Zajímavostí  ovšem  je,  že  pravidla  v  ní  byla  mírnější  než  v  normální  škole.  Například  se  zde 

 nemusely nosit školní uniformy. 

 6.4.1.  Přechod do československého školství 

 Po  návratu  do  Československa  děti  musely  nastoupit  do  české  či  slovenské  školy  a 

 přizpůsobit  se  místnímu  vzdělávacímu  systému.  Ne  vždy  to  bylo  úplně  jednoduché  - 

 například  chemie  se  v  Rusku  vyučovala  až  od  osmé  třídy,  zatímco  tady  už  od  sedmé,  takže 

 děti  z  Dubny  musely  náskok  svých  vrstevníků  dohánět.  Rozdíly  mohly  vzniknout  i  ve  výuce 

 dalších  cizích  jazyků.  Zato  ale  po  absolvování  několika  let  dubněnské  školy  byly  děti  často 

 premianty v matematice i češtině. 

 Složitý  byl  přesun  i  kvůli  nutnosti  opuštění  starých  přátel  a  zařazení  se  do  nového  kolektivu. 

 Ty  děti,  které  v  Dubně  strávily  velmi  dlouhou  dobu  nebo  se  tam  dokonce  narodily,  mohly 

 kvůli  svým  odlišným  životním  zkušenostem  cítit  určitý  pocit  odcizení  od  svých  spolužáků. 

 Po  sametové  revoluci  navíc  Čechoslováci  nevnímali  lidi  s  vazbami  na  Rusko  příliš  pozitivně 

 a někdy mohlo docházet až k šikaně, jak ze strany učitelů, tak dětí. 

 6.5.  Komunikace s domovem 

 Odjezd  do  Dubny  znamenal  mimo  jiné  i  to,  že  člověk  nechával  svou  širší  rodinu  v 

 Československu  a  se  svými  nejbližšími  se  stěhoval  na  několik  let  dva  tisíce  kilometrů  daleko. 

 O  prázdninách,  především  těch  letních,  se  mnoho  Čechů  vydávalo  za  rodinami  do 

 Československa  na  návštěvu.  I  během  zbytku  roku  ale  byly  různé  možnosti  jak  neztratit 

 kontakt. 

 Většina  komunikace  probíhala  prostřednictvím  dopisů.  Ty  se  buď  posílaly  poštou,  nebo  je 

 vzal  s  sebou  někdo,  kdo  zrovna  do  Československa  jel.  Vzájemná  přátelská  pomoc  v  tomto 

 ohledu byla naprosto běžná. 

 22 



 Poštou  se  z  Československa  posílaly  i  balíčky,  když  byla  o  něco  velká  nouze.  Tento  způsob 

 byl  ale  poněkud  riskantní,  jelikož  balíčky  byly  na  celnici  prohlíženy  a  mohlo  se  stát,  že 

 některé  cenné  a  nedostatkové  zboží  bylo  sovětskými  úředníky  pro  vlastní  účely  zabaveno. 

 Naopak  do  balíčků  do  Československa  někteří  dávali  například  i  kazety  s  nahraným  zpěvem 

 čí recitací dětí pro prarodiče. 

 Jinou  možností  komunikace  byl  telefonát,  zde  byla  ale  situace  mnohem  složitější.  Telefony  v 

 60.,  70.  ani  80.  letech  minulého  století  ještě  nebyly  tak  rozšířené  a  byly  spíše  vzácností. 

 Obzvláště  v  Československu  byly  telefony  spíše  na  úřadech  nebo  na  poště,  v  domácnostech, 

 zvláště  na  vesnicích,  se  moc  nevyskytovaly.  V  Dubně  sice  každá  domácnost  telefon  měla, 

 ovšem  ten  se  dal  používat  pouze  na  volání  v  rámci  Dubny,  nikoli  mezistátně.  Proto  když  měl 

 proběhnout  hovor  mezi  Dubnou  a  Československem,  bylo  třeba  nejprve  s  příbuznými 

 dopisem  domluvit  přesný  termín  -  tedy  den  a  hodinu  -  a  ještě  si  zarezervovat  čas  v  Dubně  na 

 poště.  Ve  smluvenou  dobu  pak  rodina  volala  z  dubněnské  pošty  a  příbuzní  odpovídali 

 obvykle  z  českého  městského  či  obecního  úřadu.  Jelikož  se  ale  rozhovor  konal  na  veřejném 

 místě, byl zvláště na ruské straně často odposloucháván. 

 Co  se  týče  kontaktu  s  Československem  v  širším  smyslu,  Češi  v  Dubně  odebírali 

 československé  noviny  jako  Rudé  právo  či  časopis  Mladý  svět.  Díky  nim  a  zprávám  od 

 kamarádů  si  tak  mohli  udržovat  přehled  o  tom,  co  se  v  jejich  vlasti  děje.  Zároveň  byly  v 

 Dubně k dostání i české knihy v tamním knihkupectví Evrika či v dubněnské české knihovně. 

 6.5.1.  Ze vzpomínek manželů Reimerových 

 Jak  už  bylo  řečeno,  zahraniční  rozhovory  pracovníků  v  Dubně  byly  často  odposlouchávány. 

 Jednou  se  stalo,  že  pan  Petr  Reimer  volal  z  Dubny  z  pošty  svým  příbuzným  do 

 Československa.  Bavili  se  o  všem  možném,  jak  se  mají,  co  dělají  a  podobně.  A  mluvili 

 pochopitelně  česky.  Po  pár  minutách  rozhovoru  se  ovšem  ozvali  pánové  sedící  „tajně“  na 

 poště za nimi a zahlásili: „Govoritʹ po-russki!“ (Mluvte rusky!) 

 Je  to  pěkná  ukázka  toho,  jak  vnímali  Sověti  špionáž  jako  přirozenou  a  rozhodně  jim  nebylo 

 trapné ji přiznat. Zároveň si ji očividně zjednodušovali, jak mohli. 
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 6.6.  Vztahy s ostatními národy v Dubně 

 Ne  že  by  se  Češi  kontaktu  s  jinými  národy  bránili,  ale  většina  se  shoduje,  že  česká  skupina 

 žila  spíše  odděleně  od  skupin  příslušníků  jiných  zemí.  Další  zastoupené  země  (Rumunsko, 

 Polsko,  Maďarsko,  Mongolsko,  NDR,  Bulharsko,  Severní  Korea,  Vietnam,  Čína  a  další) 

 ovšem  fungovaly  stejně,  tedy  se  není  čemu  divit.  Je  otázkou,  jestli  za  to  mohla  jazyková, 

 kulturní či jiná bariéra. 

 Přesto  ale  lidé  měli  možnost  seznámit  se  s  ostatními  a  poznat  jejich  kulturu  a  zvyky.  Tomu 

 napomáhaly různé kulturní večery a vystoupení umělců z různých členských zemí SÚJV. 

 Zajímavostí  je  ovšem  vztah  mezi  Čechy  a  domácími  Sověty.  Ani  zde  nebyla  komunikace 

 příliš  vřelá  a  intenzivní.  Lidé  z  obou  skupin  si  sice  pomáhali  -  jak  bylo  popsáno  výše,  Češi 

 například  Sovětům  nakupovali,  ovšem  netrávili  spolu  volný  čas.  Sověti  v  Dubně  se  totiž  báli 

 navazovat  s  cizinci  hlubší  vztahy,  pravděpodobně  především  z  politických  důvodů.  Zároveň 

 také  místní  vnímali,  že  cizinci  mají  mnoho  výhod  a  je  s  nimi  zacházeno  lépe,  což 

 pochopitelně mohlo vyvolávat závist. 

 Sověti  s  Čechy  se  tedy  bavili  pouze  v  sousedství,  ve  škole  a  v  práci.  V  ústavu  žádné 

 národnostní  bariéry  neexistovaly,  všichni  vědci  tam  ukázněně  spolupracovali  a  zemi  původu 

 neřešili.  Ani  zde  ale  nelze  mluvit  o  vyloženém  přátelství.  Samozřejmě  ale  existovaly 

 výjimky, které potvrzovaly pravidlo. 

 6.6.1.  Ze vzpomínek Xenie Vicaire 

 V  Dubně  vznikala  i  přátelství  napříč  kulturami.  Děti  si  mohly  hrát  okolo  domu  bez  dozoru  i  s 

 úplně  cizími  dětmi,  takže  není  divu,  že  se  některé  začaly  více  přátelit.  Paní  Xenie  Vicaire  se 

 takhle  například  poznala  s  polskou  dívkou  a  během  posledního  roku  svého  pobytu  v  Dubně  se 

 začlenila  mezi  polské  děti.  Díky  podobnostem  mezi  polštinou,  češtinou  a  ruštinou  a  tomu,  že 

 trávila  tolik  času  mezi  Poláky,  se  velmi  rychle  naučila  mluvit  polsky.  To  ji  zřejmě  ovlivnilo  i 

 do dalšího života, jelikož dnes v Polsku žije. 
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 7.  Současnost 
 7.1.  Lidé 

 Netradiční  okolnosti  seznámení  rodiny  stmelily,  a  ty  spolu  tak  často  udržovaly  kontakt  i  po 

 návratu  z  Dubny.  V  průběhu  několika  let  pobytu  se  obvykle  utvořila  přátelství  na  celý  život. 

 Mnoho  z  bývalých  obyvatelů  Dubny  se  ještě  dnes  pravidelně  stýká  nebo  si  dopisuje  a  všichni 

 vzpomínají  na  společně  strávená  léta  v  Sovětském  svazu  jen  v  pozitivním  světle.  Mnozí  z 

 nich  se  dokonce  v  tomto  tisíciletí  ještě  do  Dubny  vrátili,  ať  už  na  krátkodobý  pracovní  pobyt 

 či na nostalgickou dovolenou. 

 Děti,  které  v  Dubně  vyrostly,  si  ze  svého  pobytu  mohly  odnést  zkušenosti  z  jiného  prostředí  a 

 větší  toleranci  vůči  jiným  lidem  a  skupinám.  Tato  vlastnost  se  bezpochyby  budovala  díky 

 možnostem poznat nové lidi z úplně cizího prostředí. 

 7.1.1.  Ze vzpomínek manželů Hořejších 

 Přátelství  vzniklá  v  Dubně  byla  natolik  silná,  že  často  i  převážila  všechna  následující  zrozená 

 doma,  v  Československu.  Příčinou  toho  byly  jistě  obtížné  situace,  kterými  lidé  v  Dubně 

 museli společně projít. 

 Když  nedávno  jeden  z  pamětníků,  Jiří  Hořejší,  slavil  v  Praze  své  kulatiny,  bylo  zajímavým 

 zjištěním,  že  naprostá  většina  z  jeho  asi  padesáti  hostů  byli  buď  jeho  přátelé  z  Dubny,  nebo 

 příbuzní.  Nikdo  jiný  se  tam  v  podstatě  nevyskytoval.  Tato  událost  je  hezkou  demonstrací 

 soudržnosti a kamarádství v rámci české dubněnské komunity. 

 7.2.  Dubna a SÚJV 

 Spojený  ústav  jaderných  výzkumů  funguje  v  Dubně  i  nadále.  A  Česká  republika  byla  až 

 donedávna  jeho  významným  členem,  ačkoli  zároveň  hojně  spolupracovala  i  s  CERNem. 

 Ovšem  aktuální  situace  na  Ukrajině  přiměla  Českou  republiku  vystoupit  ze  spolupráce  se 

 SÚJV a odvolat své tamní pracovníky. 
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 8.  Závěr 
 Jakkoli  by  se  na  první  pohled  mohlo  zdát,  že  odjet  v  době  největšího  komunismu  z 

 Československa  do  Sovětského  svazu  rozhodně  není  dobrý  nápad,  pro  jaderné  fyziky  a  jejich 

 rodiny  to  tak  neplatilo.  Práce  v  Dubně  ve  Spojeném  ústavu  jaderných  výzkumů  jim  nabízela 

 nejen  výborné  pracovní  podmínky,  ale  v  pozdější  době  i  dobré  finanční  ohodnocení,  jistotu 

 pracovního  místa,  bytu  a  především  skvělý  kolektiv.  Všichni  pamětníci,  se  kterými  jsme  měly 

 možnost  se  setkat,  se  shodovali,  že  pobyt  v  Dubně  pro  ně  představoval  vynikající  zkušenost  a 

 v  dobrém  formoval  jejich  život.  Obzvláště  si  všichni  cenili  možností  sportovního  vyžití  a 

 samozřejmě navázaných přátelství. 

 Ačkoli  byl  život  v  Dubně  poněkud  skromnější  a  chudší  a  mnoha  věcí  se  zde  nedostávalo,  již 

 zmíněná  pozitiva  tyto  faktory  naprosto  převažovala.  Navíc  je  nutné  zmínit,  že  v  Dubně 

 paradoxně  panovala  větší  politická  svoboda  než  v  Československu.  Pracovníci  ústavu 

 nemuseli  být  nezbytně  ve  straně,  byla  jim  zprostředkovávána  setkání  se  západními  vědci, 

 dokonce  jim  bylo  umožněno  jezdit  na  Západ  na  konference  či  dlouhodobé  pracovní  pobyty. 

 Dostávalo se jim možností, které by v Československu mít nemohli. 

 Pochopitelně  i  život  v  Dubně  měl  své  stinné  stránky  -  neustálý  dozor,  nesmyslná  a 

 komplikovaná  byrokratická  pravidla,  spousty  zákazů  na  všechno,  omezený  pohyb,  špatná 

 hygiena  a  jistě  mnoho  dalšího.  Se  vším  se  ale  tamní  Čechoslováci  naučili  žít  a  všichni  dnes 

 zpětně hodnotí celý pobyt velmi kladně a s radostí na něj vzpomínají. 
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