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SÚJV Dubna představuje — 

Mezinárodní vědecký Spojený ústav jaderných 
výzkumů v Dubně (SÚJV Dubna; nachází se 120 
km severně od Moskvy) sestává ze sedmi labo-
ratoří a zaměstnává 5300 osob. Přibližně 1200 
z nich jsou výzkumní pracovníci a 2100 technici 
a inženýři. Roční rozpočet SÚJV Dubna v roce 2019 
přesáhl 230 milionů dolarů, z nichž Česká republika 
hradí přibližně 3 %. Svou činností v ústavu dnes 
Česká republika úspěšně navazuje na aktivity 
Československa, které bylo v roce 1956 jedním ze 
zakládajících členů SÚJV Dubna.

Odborné zaměření ústavu zahrnuje základní 
teoretický i experimentální výzkum v oblasti ja-
derné a částicové fyziky, neutrinové fyziky, ra-
diobiologie či radiochemie. Zaměřuje se na vývoj 
a stavbu urychlovačů částic, a také na aplikace 
v oblasti lékařství (hadronová terapie, vývoj ra-
diofarmak), nanotechnologií či v energetice.

V posledních letech zažívá ústav dynamický 
rozvoj založený na modernizaci již existujících 
infrastrukturních zařízení i realizaci zcela nových 

výzkumných projektů. Je to například projekt 
 NICA (komplex pro studium horké a silně interagu-
jící hmoty), projekty neutrinové fyziky (např. Bai-
kal-GVD pro detekci kosmických neutrin; obr. 1), 
DRIBs-III (cyklotron s intenzivními svazky iontů 
pro generování supertěžkých prvků), výstavba la-
boratoře radiační biologie či budování Univerzitní-
ho centra SÚJV pro výchovu mladých specialistů.

Gescí nad spoluprací České republiky s SÚJV 
bylo vládou pověřeno Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy. Poradním orgánem MŠMT ve 
věci členství ČR v SÚJV je Výbor pro spolupráci ČR 
s SÚJV (http://www.sujv.cz), na zabezpečení čin-
nosti Výboru se aktivně podílejí zástupci vědec-
kých institucí a také zástupci Ministerstva financí, 
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva 
zahraničních věcí. 

Do vědeckých činností v SÚJV se aktivně za-
pojují významné české organizace jako Ústav ja-
derné fyziky AV ČR, České vysoké učení technické 
v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity 

Karlovy, Vysoké učení technické v Brně, Fyzikální 
ústav AV ČR, Slezská univerzita v Opavě, Univer-
zita Palackého Olomouc a další. V současnosti pů-
sobí v SÚJV dlouhodobě třicet pracovníků z České 
republiky (vědečtí pracovníci, pracovníci ve vedení 
ústavu a řídicích funkcích, doktorandi a diploman-
ti). K aktivní spolupráci významně přispívají ta-
ké reciproční krátkodobé pracovní pobyty našich 
expertů v SÚJV a pracovníků ústavu na českých 
pracovištích (cca 140 pracovních pobytů ročně). 

Velký důraz se v SÚJV Dubna klade na výchovu 
mladých specialistů. Zajišťuje ji Univerzitní cent-
rum SÚJV, které soustřeďuje studenty působící ve 

vědeckých oborech ústavu. ČR se na spolupráci 
s tímto centrem podílí především pořádáním ka-
ždoročních krátkodobých a dlouhodobých praxí 
(cca 80 studentů z členských zemí, 20–25 z nich 
z ČR), letních škol (v SÚJV i v jednotlivých člen-
ských zemích SÚJV, např. mezinárodní škola neu-
trinové fyziky v Praze v roce 2017, http://theor.
jinr.ru/~neutrino17) či společných a recipročních 
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a podílejí se na výstavbě a rekonstrukci objektů 
SÚJV. V minulých letech bylo dosaženo významné 
ekonomické návratnosti: v roce 2017 činila 52 % 
příspěvku České republiky a v roce 2018 dosáhla 
výše 80 %. 

Členství ČR v SÚJV Dubna umožňuje českým 
vědeckým pracovištím se aktivně účastnit expe-
rimentů světového významu a využívat vědecké 
infrastruktury vybudované za 63 let existence 
ústavu (i díky úsilí československých a českých 
expertů). Členství také přispívá k rozvoji vě-
deckých kontaktů a posílení vědecké a inovační 
spolupráce českých pracovišť s dalšími členskými 
i nečlenskými státy.

1A. Práce na experimentu Baikal-GVD 
během zimní expedice v roce 2019.

1B. Instalace subdetektoru 
experimentu Baikal-GVD

2. Setkání velvyslance ČR 
v RF Vítězslava Pivoňky 
(vpravo) s ředitelem SÚJV 
Viktorem Matvejevem. 

3. Urychlovač DC-280 – 
základní zařízení Továrny 
supertěžkých prvků 
(Laboratoř jaderných 
reakcí).

4. Továrna na supravodivé 
magnety, společné 
zařízení pro projekty NICA 
a FAIR.

Projekt Baikal-GVD (s účastí českých vědců)
Teleskop Baikal-GVD je určen pro výzkum astrofyzikálního toku neutrin ultra vysokých energií. 
V důsledku interakcí neutrin ve vodách jezera Bajkal vznikají nabité vysokoenergetické sekundár-
ní částice, které generují Čerenkovovo záření. Toto záření je detekováno pomocí světlocitlivých 
optických modulů, ze kterých se teleskop skládá. Jednotlivé fotony jsou detekovány s přesností 
nanosekund, což umožňuje rekonstruovat směr příchodu detekovaných neutrin s úhlovou přes-
ností několika stupňů a hledat tak jejich případné zdroje. 

Výsledky zpracování dat naměřených s pomocí již tří dříve nainstalovaných klastrů Baikal-GVD 
prokázaly jeho schopnost registrovat neutrina vysokých energií. Pro zvýšení počtu detekovaných 
neutrin a horního limitu jejich energie je však nezbytné další zvýšení objemu detektoru. Vlastnos-
ti vody v jezeře Bajkal spolu s dalšími průvodními okolnostmi umožňují vytvořit zařízení, které se 
svou citlivostí a úhlovým rozlišením řadí mezi světovou špičku neutrinových teleskopů a umožňu-
je studovat nové obzory v oblasti astronomie a astrofyziky.

Urychlovací komplex NICA
NICA je nový srážeč protonů a těžkých 
iontů, který je úsilím 18 členských a 6 při-
družených států SÚJV budován v Laboratoři 
fyziky vysokých energií SÚJV. S jeho pomocí 
bude možné vytvořit hustou baryonovou 
hmotu, která se vyskytuje jen v neutrono-
vých hvězdách a jádrech supernov a také 
nové skupenství hmoty – kvark-gluonové 
plazma. Tak bude možné rekonstruovat 
podmínky, které panovaly krátce po vzniku 
našeho vesmíru. Na komplexu NICA jsou 
plánovány experimenty fundamentálního 
výzkumu z oblastí relativistické jaderné 
fyziky, fyziky spinových efektů v interak-
cích elementárních částic a radiobiologie. 
Experimenty aplikovaného výzkumu, 
které budou prováděny se svazky různých 
částic s širokým spektrem parametrů, jsou 
cíleny na vývoj nových technologií v oblasti 
materiálového výzkumu, transmutace ra-
dioaktivních odpadů, nových energetických 
zdrojů (jaderné reaktory řízené urychlovači) 
a nukleární medicíny.

Továrna supertěžkých prvků
Základem Fabriky STE (Továrny supertěžkých prvků), která nedávno za-
hájila provoz v Spojeném ústavu jaderných výzkumů, je nový urychlovač 
těžkých iontů DC-280 – světová špička mezi urychlovači tohoto typu (obr. 
3). Projektovaná intenzita svazků těžkých izotopů (např. 48Ca, 50Ti) 
produkovaných urychlovačem DC-280 bude dosahovat 60 bilionů iontů 
za vteřinu (1012 s–1), což desetkrát překračuje intenzitu dosahovanou na 
existujících urychlovačích. Jedním z klíčových úkolů nového urychlovacího 
komplexu je syntéza nových supertěžkých prvků s protonovými čísly 119 
a 120 – prvních prvků osmé periody Mendělejevovy periodické tabulky. 
Spuštění experimentů v oblasti syntézy 120. prvku prováděných v širo-
kém mezinárodním kolektivu se plánuje na druhou polovinu roku 2019. 
Továrna supertěžkých prvků se stane světovou základnou budoucího 
výzkumu supertěžkých jader a upevní vedoucí postavení SÚJV Dubna 
v oblasti syntézy a zkoumání vlastností supertěžkých prvků.

programů na podporu mladých doktorandů a di-
plomantů fyzikálních, přírodovědných a technic-
kých oborů. 

SÚJV spolupracuje také s českými dodavateli, 
kteří zde každoročně realizují zakázky v mnohami-
lionové výši. České firmy dodávají do SÚJV přede-
vším vyspělé technologie (např. v oblasti detektorů, 
vakuových zařízení či mechanických konstrukcí) 
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