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Bc. Jiří Veselý 
 
Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně a Interoceanmetal 
 
Anotace 
 
Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně a Interoceanmetal představují příklad 
mezinárodních platforem, které byly vytvořeny v rámci sovětského bloku, hluboko v době 
studené války. Česká republika je členem obou platforem, s tím, že příspěvek popisuje jejich 
roli a případné přímé přínosy pro Českou republiku. 
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Summary 
 
Joint Institute for Nuclear Research and Interoceanmetal are examples of international 
platforms were created in the Soviet bloc, during the period of the Cold War. Czech Republic 
is a member of both platforms. The paper describes their role and the potentially direct 
benefits to the Czech Republic. 
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Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně  
 
Zhruba 120 km od ruského hlavního města, leží vědecké městečko Dubno, kde se nachází 
Spojený ústav jaderných výzkumů (anglicky Joint Institute for Nuclear Research = JINR), který 
byl založen 26. března 1956 dvanácti zeměmi východní Evropy.  Zde je vybudován urychlovač 
částic v rámci projektu NICA, někdy též označovaný jako ruský CERN. „Urychlovač NIKA je 
koncipován tak, aby dokázal zjišťovat informace o struktuře částic, které vznikaly krátké doby 
po Velkém třesku. Urychlovač NIKA bude pracovat při nižších energiích svazků a tak bude 
schopen zkoumat i částice v neutronových hvězdách.“1 I díky tomuto projektu se Rusko řadí 
mezi světovou špičku v oblasti jaderného výzkumu. „Ústav vznikl v 50. letech na popud 
tehdejší sovětské vlády, která navrhla státům východního bloku, mezi nimiž bylo 
i Československo, vytvořit společný institut k výzkumu jaderné fyziky. V dobách studené války 
byl ústav v Dubně nazýván východní protipól Evropské organizaci pro jaderný výzkum 
–  CERNu.“2 Celý areál je přísně střežen, protože se zde skladuje mimo jiné i cca 200 kg 
plutonia. Česká republika patří mezi jedenáct zemí, které se podílejí na tomto významném 
projektu.  
 
Nuklotron ve výzkumném centru Dubna.3 

 
 

 
Přínos pro Českou republiku: 
 

 společnost Vakuum Praha, dodala vakuové komponenty pro urychlovač, 

 stavební fa PSJ z Jihlavy (společně s partnery z Polska a Rakouska) se podílela na výstavbě 
některých částí jaderného objektu, 

 stavební fa Asarko, s. r. o. získala kontrakt na rekonstrukci stavebního fondu za bezmála 
5 mil. eur,  

                                            
1
 Atominfo.cz: Aktuálně o jádru. Co nám může přinést nový urychlovač NIKA? [online]. 2016 [cit. 2016-10-28]. 

Dostupné z: http://atominfo.cz/2016/10/co-nam-muze-prinest-novy-urychlovac-nika/ 
2
 Aktuálně.cz. Za ostnatým drátem. Reportáž z centra jaderného výzkumu [online]. Jiří Just, 2013 [cit. 2016-10-

28]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/za-ostnatym-dratem-reportaz-z-centra-jaderneho-
vyzkumu/r~add6b1005b2011e39b7d0025900fea04/?redirected=1477595202 
3
 Atominfo.cz: Aktuálně o jádru. Co nám může přinést nový urychlovač NIKA? [online]. 2016 [cit. 2016-10-28]. 

Dostupné z: http://atominfo.cz/2016/10/co-nam-muze-prinest-novy-urychlovac-nika/ 
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 společnost Vítkovice Heavy Machinery, skupinu VMG dodává díly urychlovače za cca 
50 mil. Kč (první část dodávky bude uskutečněna na podzim roku 2017), 

 možnost krátkodobých (do 3 měsíců) a dlouhodobých pobytů (od 3 měsíců výše) českých 
pracovníků v SÚJV, 

 každoročně se v SÚJV pořádají vědecké školy pro učitele fyziky z členských zemí, 

 podíl České republiky na jaderném výzkumu, umožňující hledání nových alternativních 
zdrojů energie a objevy, které mohou přinést pokrok v průmyslu a medicíně (např. se zde 
podařilo objevit šest nových prvků). 

 
„Česká republika je jedním ze zakládajících členů SÚJV od roku 1956. V roce 1992 došlo 
k významným změnám ve fungování tohoto mezinárodního vědeckého ústavu. Byl přijat nový 
statut SÚJV, který položil základ fungování této instituce jako mezinárodní vědecké 
organizace na území Ruské federace. V současné době má SÚJV 18 členů (Arménie, 
Ázerbájdžán, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Gruzie, Kazachstán, Korejská lidově 
demokratická republika, Kuba, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, 
Slovenská republika, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam). SÚJV spolupracuje na základě 
dvoustranných dohod také s jinými zeměmi např. s Itálií, Jihoafrickou republikou, Maďarskem 
a Německem. Nejvýznamnějším orgánem SÚJV je Výbor zplnomocněných představitelů 
členských zemí, který schvaluje rozpočet a statut SÚJV, volí ředitele SÚJV. Zástupcem České 
republiky ve Výboru zplnomocněných představitelů je Ing. Jan Dobeš, CSc.“4 
 
Interoceanmetal (IOM) 
 
Organizace Interoceanmetal, byla založena dne 27. Dubna 1987 na základě mezivládní 
dohody a zahájila svoji činnost v prosinci téhož roku. Stávající členské státy jsou: Bulharsko, 
Kuba, Česká republika, Polsko, Ruská federace a Slovensko. Po řadu let od svého založení, je 
činnost IOMu zaměřena především na provádění regionálních geologických a geofyzikálních 
průzkumů v Clarion-Clippertonském zlomovém pásu v subtropické části severního Pacifiku. 
Má celkovou rozlohu 9 milionů km2. Zástupcem za Českou republiku je v této mezinárodní 
organizaci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.  
 
Aktuální aktivitou IOMu je splnění schváleného plánu průzkumných prací v rozmezí patnácti 
let a zahrnuje mořský geologický průzkum, jakož i vývoj a testování těžebních 
a zpracovatelských technologií, výzkum životního prostředí, ekonomické a další příslušné 
studie nezbytné k zahájení využívání „hlubokomořských polymetalických konkrecí (tzv. 
hrudek), železo-manganové kobaltem bohaté kůry a masivní sulfidické rudy, které mají 
vysoké obsahy neželezných kovů – manganu, mědi, niklu, zinku ale i strategických kovů 
– kobaltu a molybdenu“5 a zahájení hlubokomořských těžebních operací (jedná se o hloubky 
3 800-4 800 m). 
 

                                            
4
 Výbor pro koordinaci spolupráce České republiky se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna. Členství 

ČR v SÚJV, základní fakta o SÚJV: Výbor [online]. [cit. 2016-10-28]. Dostupné z: 
http://www.sujv.cz/cz/index.php?Ns=404 
5
 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Aktivity České republiky v oblasti využívání nerostných zdrojů z oceánského 

dna [online]. 2005 [cit. 2016-10-28]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument5270.html 
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Schéma registrovaných pionýrských území oblasti CLAIRON-CLIPPERTON.6 
 

 
 
Přínos pro Českou republiku: 
 
„Účast České republiky v předmětných aktivitách je v souladu se surovinovou politikou státu, 
kterou vláda schválila v roce 1999. Díky tomu se pro náš stát otevírá možnost zajistit si  
v dlouhodobém horizontu zásobování rudními surovinami, kterých je z primárních zdrojů na 
našem území nedostatek. Naše rudní ložiska patří do nebilanční kategorie a z dnešního 
pohledu naše republika nemá v těžbě již žádné ložisko (v roce 1994 byly ukončeny tyto 
aktivity na poslední těžené lokalitě polymetalických rud ve Zlatých Horách). Komerční 
využívání nerostných zdrojů z mořského dna předpokládá postupný útlum kontinentálních 
světových ložisek rudních zdrojů obsahující výše zmíněné kovy a sledování a vyhodnocování 
relevantních ekonomických aspektů a změn světového trhu s komoditami. Rovněž se počítá  
s oživením momentálně stagnujících průmyslových odvětví spojených s přepracováním  
a následným využíváním kovů netradičními způsoby.“7 
 
Pozn. V odborných kruzích se uvádí, že z důvodů legislativních hledisek „nelze předpokládat, 
že těžba začne před rokem 2020, tzn. do doby, kdy kontraktoři musí předložit zprávu  
o ukončení průzkumu včetně výpočtu zásob a žádost o povolení k exploataci“8.  
 
Rád bych se pozastavil u pojmu „surovinová politika státu“, který vyjadřuje souhrn všech 
aktivit, které stát využívá k vyhledávání a získávání jak tuzemských, tak zahraničních 
surovinových zdrojů, potřebných pro chod vlastní ekonomiky. Samotný dokument 
„Surovinová politika České republiky“ vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 

                                            
6
 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Aktivity České republiky v oblasti využívání nerostných zdrojů z oceánského 

dna [online]. 2005 [cit. 2016-10-28]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument5270.html 
7
 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Aktivity České republiky v oblasti využívání nerostných zdrojů z oceánského 

dna [online]. 2005 [cit. 2016-10-28]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument5270.html 
8
 ADÁMEK, Hynek. Těžit v moři budeme, říká mořský geolog [online]. National Geographic, 2004 [cit. 2016-10-

28]. Dostupné z: http://www.sykorice-
morskesuroviny.cz/static/dokumenty/2011/07/03/Pa%C5%99%C3%ADzek_-
_T%C4%9B%C5%BEit_v_mo%C5%99i_budeme.doc 
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2012, v sobě zahrnuje jak analýzu surovinového potenciálu České republiky a možnost jejího 
využívání, tak i možnosti efektivní ekonomické („surovinové“) diplomacie ve vztahu k zemím, 
které disponují relativním dostatkem nerostných zdrojů a zajištění nediskriminačního 
přístupu k těmto surovinám. Právě zde se nabízí možnosti spolupráce se zahraničními 
partnery v dobývání nerostných surovin a jednou z variant, jak tuto spolupráci rozšiřovat je 
i členství České republiky v organizaci IOM. 


