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ABSTRACT 

 

The former Czechoslovakia, as a producer or natural uranium and a country heading to 

construction of nuclear power stations, took an active part in the establishment of 

international cooperation in peaceful use of atomic energy in the mid-1950s. Its 17-member 

delegation attended the 1st International Conference on Peaceful Use of Atomic Energy in 

Geneva in August 1955. Czechoslovakia was invited to work of the twelve countries on the 

final draft of the International Atomic Energy Agency Statutes in 1956, it became a member 

of the IAEA Board of Governors (alternating with Poland), and the first Czechoslovak 

Governor P. Winkler was elected President of the Board in 1957. Czechoslovakia also was 

one of the fifteen countries designated to the UN Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation in 1955. Besides, Czechoslovak specialists participated actively in the work 

of committees of the International Commission on Radiological Protection for many years. 

Involvement in the international cooperation on peaceful use of atomic energy represented 

for Czechoslovakia obligations as well as stimuli to the national development of nuclear 

fields, including radiobiology. 
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1.ÚVOD 

 

Jaderné obory mají za sebou více než stoletou historii. Na samém počátku stály objevy 

rentgenového záření (W.C. Röntgen, 1895) a přírodní radioaktivity (H. Becquerel, 1896), 

S výzkumy a praktickými aplikacemi nových druhů záření byla spojena první desetiletí této 

historie. Během nich byly položeny základy jaderné fyziky, chemie, radiobiologie, nukleární 

medicíny i radiační hygieny. Dalším z důležitých kroků do nitra atomů bylo uskutečnění první 

umělé jaderné přeměny (Rutherford, 1919) a příprava umělých radionuklidů (I. a F. Joliot-

Curie, 1934). Cestu k uvolnění jaderné energie otevřel objev štěpení jader uranu (O. Hahn, 

L. Meitnerová, F. Strassmann, 1938). Vypuknutí druhé světové války vedlo k primárnímu 

vojenskému zaměření výzkumu a využití objevu štěpení jádra. V tomto rámci byl realizován 

první jaderný reaktor (E. Fermi, Chicago 1942) a vyvinuta první jaderná bomba. Použití 

americké jaderné bomby v Hirošimě a Nagasaki v srpnu 1945 rozpoutalo závody světových 

mocností v jaderném zbrojení a na řadu let vážně poznamenalo i poválečný rozvoj mírových 

výzkumů a využití jaderné energie. 

Obavy z možného zneužití jaderné energie vyslovil již P. Curie v roce 1905. Na závěr 

přednášky u příležitosti Nobelovy ceny za fyziku za rok 1903 (za objev a výzkumy přírodní 

radioaktivity, o níž se podělili H. Becquerel a P. a M. Curie) uvedl: „It can even be thought 

that radium could become very dangerous in criminal hands, and here the question can be 

raised whether mankind benefits from knowing the secrets of Nature, whether it is ready 

to profit from it or whether this knowledge will not be harmful for it.“ [1, s. 78] 

 

2.MEZINÁRODNÍ UVOLN ĚNÍ V MÍROVÉM VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE  

K mezinárodnímu uvolnění na poli mírového využití jaderné (v dobové terminologii 

užíváno označení atomové) energie došlo v polovině 50. let 20. století. Mezníkem bylo 

vystoupení amerického prezidenta D.D. Eisenhowera před VIII. valným shromážděním OSN 

8. prosince 1953 s proslovem nazvaným „Atomy pro mír“. Načrtl v něm mj. ideu mezinárodní 

agentury, která by zbrzdila závody v jaderném zbrojení a otevřela cestu k mezinárodní 

spolupráci při mírového využití jaderné energie, s nastolením účinné kontroly zamezující 

zneužití této spolupráce pro vojenské účely. Návrh na vytvoření Mezinárodní atomové 

agentury, spolu s návrhem na svolání první mezinárodní konference o mírovém využití 

atomové energie v roce 1955, byl vtělen do rezoluce přijaté na IX. Valném shromážděním 

4. prosince 1954. 
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První mezinárodní konference pro mírové využití atomové energie se sešla v Ženevě 

ve dnech 8.-20. srpna 1955. Bylo na ní zastoupeno 27 členských států OSN a 

8 specializovaných agencií. Presidentem konference byl zvolen indický atomový fyzik 

H.J. Bhabha. 

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency, 

IAEA) byla ustanovena v roce 1957, po nelehkých jednání a v modifikované podobě 

(ve srovnání s původní ideou). Jejím prvním generálním ředitelem se stal Američan, právník 

W.S. Cole. 

Rezolucí č. 930 přijatou X. Valným shromáždění OSN 3. prosince 1955, byl vedle 

toho ustanoven tzv. Vědecký výbor OSN pro studium účinků atomového záření (United 

Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR). Jeho primárním 

úkolem bylo shromáždit a vědecky posoudit data o účincích radioaktivního spadu 

z pokusných jaderných výbuchů na člověka a životní prostředí a nejpozději do června 1958 

předložit zprávu Valnému shromáždění OSN. Tato zpráva měla vytvořit vědecký podklad pro 

politická rozhodnutí o zkouškách jaderných zbraní. 

Půdu pro rozvoj mezinárodní spolupráce při mírovém využívání atomové energie 

poskytly i instituce s hlubšími historickými kořeny. V činnosti pokračovala International 

Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU) založená na 1. mezinárodním 

radiologickém kongresu v Londýně v roce 1925. V roce 1950, na 6. mezinárodním 

radiologickém kongresu v Londýně, byla ustanovena Mezinárodní komise pro radiační 

ochranu (International Commission on Radiological Protection, ICRP). Vznikla přeměnou 

tzv. X-Ray and Radium Protection Commission ustanovené na 2. mezinárodním 

radiologickém kongresu v Londýně v roce 1928, s cílem vypracovat návrh prvních 

mezinárodních doporučení pro ochranu před rentgenovým zářením a radiem v lékařství. Jejím 

předsedou byl v roce 1928 zvolen švédský radiolog R. Sievert, který pak v letech 1956-1962 

působil i jako předseda ICRP. 

Mírové využití atomové energie vedlo (komplementárně či konfrontačně) k rozvoji 

mezinárodní spolupráce i po dalších liniích. Výsledkem byl vznik dalších mezinárodních 

seskupení (Euroatom 1958, ENEA 1958, IANEC 1959) a výzkumných institucí (CERN 

v Ženevě 1954, Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně 1956 a další). Některé otázky 

spojené s rozvojem aplikací ionizujícího záření a jaderné energie se staly předmětem 

pozornosti i dalších mezinárodních „nejaderných“ agencií (WHO, FAO, ILO apod.), což 

vedlo někdy ke tříštění sil a nutnosti ujasnění kompetencí. 
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3. PŘEDPOKLADY ČESKOSLOVENSKA PRO ROZVOJ VÝZKUM Ů A 

MÍROVÉHO VYUŽITÍ ATOMOVÉ ENERGIE 

Rozvinutá těžba a zpracování uranové rudy byly důležitým faktorem pro vstup 

českých zemí a posléze Československu do historie jaderných oborů. Radioaktivní zbytky po 

zpracování smolincové uranové rudy v továrně na uranové barvy v Jáchymově (provozované 

od roku 1852) se staly žádanou surovinou ze strany prvních badatelů a podnikatelů v oblasti 

přírodní radioaktivity. Výroba radiových solí zavedená v Jáchymově v roce 1908 zaujímala 

výsadní postavení na světovém trhu až do první světové války (1914 nástup americké 

konkurence). Po druhé světové válce se jáchymovský uran stal předmětem eminentního zájmu 

SSSR. První československé poválečné pokusy o rozvoj jaderného výzkumu, iniciované 

v roce 1946 na půdě České akademie věd a umění, byly proto ze strany některých politických 

činitelů sledovány s obavami. 

Rýsující se mezinárodního uvolnění při mírovém využití atomové energie otevřelo 

novou etapu v rozvoji jaderných výzkumů v Československu. V „předvečer“ první 

mezinárodní konference na toto téma, 17. ledna 1955 byla československé vládě tlumočena 

nabídka vlády SSSR o poskytnutí Československu vědecko-technické a výrobní pomoci pro 

vytvoření vědecko-experimentální základny pro rozvoj mírových jaderných výzkumů. Na 

jejím základě byla 23. dubna 1955 podepsána mezistátní smlouva o dodání Československu 

Sovětským svazem dvou experimentálních zařízení pro nově budovaný Ústav jaderné fyziky 

– pokusného reaktoru (na obohacený uran, o tepelném výkonu 2 MW) a cyklotronu (pro 

urychlení částic alfa do energie 25 MeV). Podobná nabídka byla ze strany SSSR učiněna i 

vládám dalších zemí tzv. lidové demokracie. Ze strany SSSR se jednalo o taktický krok 

sledující jeho mocenské zájmy. Nabídnutá a realizovaná sovětská pomoc nicméně zbavila 

tehdejší politické činitele obav z rozvoje jaderných výzkumů v Československu a dovolila 

využít bohatých odborných sovětských zkušeností. Vždyť již 27. června 1954 byla v SSSR, 

v Obninsku, spuštěna první jaderná elektrárna na světě. Na podzim roku 1955 byla 

z československé iniciativy zahájena jednání s SSSR rovněž o pomoci s vybudováním první 

čs. pokusné jaderné elektrárny. Uvažovalo se o výkonu nejméně 50 MW, měla být 

realizována do roku 1960 a lokalita pro její výstavbu byla vybrána na Slovensku. 

Rozvoj jaderných výzkumů byl v Československu v roce 1955 podřízen Výboru pro 

výzkum a mírové využití atomové energie při předsednictvu vlády a v čele s V. Kopeckým. 

V červenci 1956 byl výbor zrušen a jeho kompetence převedeny na ministerstvo energetiky, 

s výjimkou správy budovaného Ústavu jaderné fyziky, který byl začleněn do ČSAV. V roce 

1959 byla problematika mírového rozvoje jaderné energie v Československu podřízena 
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Komisi pro atomovou energii zřízené při Státním výboru pro rozvoj techniky (v roce 1962 

reorganizované na Čs. komisi pro atomovou energii v čele s chemikem J. Neumannem). Tyto 

instituce byly v počátcích rozvoje mezinárodní spolupráce při mírovém využití atomové 

energie postupně československými odbornými partnery vznikajících mezinárodních institucí. 

Oficiální reprezentace Československa v mezinárodních institucích a navazování spolupráce 

byly nicméně podřízeny schvalování ve stranických orgánech a ve vládě a byly předkládány  

diplomatickou cestou přes ministerstvo zahraničních věcí a československé zastupitelské 

orgány. [10] 

 

4. ÚČAST ČESKOSLOVENSKA V POČÁTCÍCH MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

PŘI MÍROVÉM VYUŽITÍ ATOMOVÉ ENERGIE 

Československo, jako producent uranové rudy a jako země již budující mírová jaderná 

zařízení, se v polovině padesátých let stalo aktivním účastníkem jednání o mezinárodní 

spolupráci při mírovém využití jaderné energie. Vedle jaderné mocnosti SSSR figurovalo 

v řadě jednání jako jediný zástupce východní Evropy. V mocenských střetech mezi tehdejším 

Západem a Východem bylo důležitým spojencem SSSR (spolu s některými zeměmi třetího 

světa). 

 

4.1. První konference o mírovém využití atomové energie v Ženevě 

První mezinárodní konference o mírovém využití atomové energie se 

z Československa zúčastnila 17členná delegace. Vedl ji hlavní sekretář ČSAV, akademik 

F. Šorm. V sekretariátu konference (první i druhé v roce 1958) pracoval jaderný fyzik I. 

Úlehla (z Ústavu jaderné fyziky). Na konferenci bylo z Československa předneseno 

7 referátů. Č. Šimáně (jaderný fyzik, ředitel Ústavu jaderné fyziky budovaného v Řeži u 

Prahy) referoval o využití radioizotopů v Československu; uvedl, že se pracuje s již 20 

různými radioizotopy (dodávanými ze zahraničí). F. Herčík (radiobiolog, ředitel 

Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně) mluvil o perspektivách využití atomové energie 

z hlediska radiologie. Největší pozornost z československých příspěvků vzbudilo údajně 

vystoupení A. Ševčíka (z ministerstva energetiky) o perspektivách využití jaderné energie 

v československé energetice; uvedl, že po roce 1965 bude v Československu přírůstek 

spotřeby energie v národním hospodářství (tj. jedna třetina výroby) pravděpodobně kryt plně 

jadernou energií. Jednání celé konference byla shrnuta mj. konstatováním, že další rozvoj 

civilizace se nemůže nekonečně dlouho opírat o klasické druhy paliv a že jaderná paliva uran 
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a thorium mohou na řadu staletí pomoci uspokojit zvyšující se světové nároky na spotřebu 

energie. 

 

4.2. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) 

Ustanovení Mezinárodní agentury pro atomovou energii trvalo přes 3,5 roku. Otázka 

se stala nejprve předmětem dvoustranných mezivládních jednání SSSR a USA. Návrh stanov 

MAAE byl vypracován zástupci osmi států: USA, Velké Británie, Francie, Kanady, Austrálie, 

Belgie, Portugalska a Jihoafrické Unie. Text tohoto návrhu byl v srpnu 1955 postoupen 

členům OSN a specializovaným agenciím k připomínkovému řízení. Vyjádřila se k němu i 

československá vláda (v připomínkách koordinovaných s SSSR a dalšími zeměmi východního 

bloku). K projednání připomínek a doplňujících návrhů a k vypracování definitivního návrhu 

stanov byly vládou USA (nótou z 21. října 1955) přizvány další čtyři země „nejvíce rozvinuté 

v oblasti využívání atomové energie“: Brazílie, Československo, Indie a SSSR. Jednání této 

„dvanáctky“ se konala ve Washingtonu, D.C.; první přípravné setkání se uskutečnilo 

v listopadu 1955, vlastní pracovní jednání o stanovách probíhala v únoru až dubnu 1956. 

Konečný návrh stanov vypracovaný „dvanáctkou“ byl předložen Mezinárodní konferenci 

o stanovách MAAE zahájené v New Yorku 20. září 1956. Na jejím závěrečném zasedání 

26. října 1956 došlo ke schválení stanov MAAE zástupci 81 zemí a 7 specializovaných 

agencií a k jejich podepsání zplnomocněnými zástupci 69 států (včetně Československa). 

V platnost vstupovaly po ratifikaci 18 státy (z toho alespoň 3 státy ze skupiny Kanada, 

Francie, SSSR, Velká Británie a USA); tento požadavek byl naplněn 29. července 1957. 

Československá vláda vyslala na pracovní jednání o definitivním návrhu stanov 

MAAE do Washingtonu a na Mezinárodní konferenci o stanovách MAAE do New Yorku 

šestičlennou delegaci. Vedl ji vedoucí smluvně-právního oddělení ministerstva zahraničních 

věcí, právník P. Winkler, kterému byla v této souvislosti propůjčena hodnost velvyslance. 

Vedle dalších diplomatů a pracovníků ministerstva zahraničních věcí byl členem delegace 

jako jaderný expert fyzik I. Úlehla. P. Winkler byl zvolen místopředsedou Mezinárodní 

konference v New Yorku (předsedou se stal Brazilec C. Muniz) a na jejím závěrečném 

zasedání za Československo stanovy MAAE podepsal (s výhradou jejich ratifikace). Národní 

shromáždění ČSR vyslovilo se stanovami MAAE souhlas 18. dubna 1957, prezident 

republiky je ratifikoval 7. června toho roku, ratifikační listiny byly uloženy u vlády USA 

5. července 1957. Tímto dnem se ČSR stalo účastnickým státem MAAE. 

Jednání o MAAE byla obtížná, neboť se dotýkala citlivých otázek národní i 

mezinárodní bezpečnosti. Narážela rovněž na řadu sporných politických otázek tehdejšího 
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mocensky rozděleného světa. Byla vnímána i jako soupeření mezi Západem a Východem 

o rozvojové země. Koncepce agentury se tříbila cestou střetů a kompromisů, rozdílná 

stanoviska existovala i v jednotlivých táborech. Zvažovaly se tři hlavní možné funkce 

agentury: instituce pro výměnu technických a vědeckých informací (k níž se klonilo i 

stanovisko Československa); zprostředkovatel pro uzavírání bilaterálních zpráv; banka 

zabývající se distribucí štěpných materiálů s inspekčním a kontrolním systémem zabraňujícím 

nedovolenému vojenskému použití (původní idea D.D. Eisenhowera). Cíl MAAE byl 

v přijatých stanovách vymezen následovně: „The Agency shall seek to accelerate and enlarge 

the contribution of atomic energy to peace, health and prosperity throughout the world. 

It shall ensure, so far as it is able, that assistance provided by it or at its request or under 

its supervision or control is not used in such a way as to further any military purpose.” Přijetí 

nových členů MAAE bylo ve stanovách podmíněno formulací, která byla jedním z předmětů 

řady protestů zemí sovětského mocenského bloku (mj. ve snaze prosadit členství ČLR). 

Stanovila, že žádosti uchazečů o členství budou zkoumány i z hlediska jejich „schopnosti a 

ochoty“ jednat v souladu s cíli a zásadami Charty OSN. 

Součástí prvních stanov MAAE bylo ustanovení o vytvoření 18členného Přípravného 

výboru, jehož úkolem bylo připravit svolání první Generální konference a konstituování Rady 

guvernérů (tj. dvou vrcholných orgánů MAAE). Výbor byl sestaven po jednom zástupci ze 

zemí „dvanáctky“ (tj. včetně Československa) a z dalších šesti zemí, které zvolila 

Mezinárodní konference o stanovách MAAE (Argentina, Egypt, Indonésie, Japonsko, 

Pákistán a Peru; kandidatura Rumunska neprošla). Předsedou Přípravného výboru byl zvolen 

nový delegát Brazílie Bernardes (po zemřelém Munizovi), místopředsedou delegát 

Československa P. Winkler. Jaderným expertem československé delegace v Přípravném 

výboru byl opět I. Úlehla. Výbor zahájil činnost ihned po skončení Mezinárodní konference. 

Do ukončení XI. Valného shromáždění OSN (březen 1957) působil v New Yorku, poté 

přesídlil do Vídně, která byla vybrána za sídlo MAAE. 

První Generální konference MAAE se uskutečnila ve Vídni ve dnech 1.- 23. října 

1957. Zúčastnili se jí delegáti 52 z 54 členských států MAAE (které do té doby ratifikovaly 

stanovy). Do ukončení konference se počet členských států zvýšil na 59 (nově přijatým 

členem bylo např. Finsko). Do poloviny 60. let vzrostl počet členských států MAAE na 96, 

v současnosti je jich 139 (plus smlouvy o spolupráci se 65 mezivládními a nevládními 

organizacemi). 

Na první Generální konferenci byla provedena volba generálního ředitele MAAE. 

Přes stanovisko řady delegací, že včele agentury by měl stát vědec z neutrální země (jako 
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vhodný kandidát se jevil Švéd H. Brynielsson), prosadily USA jmenování generálním 

ředitelem agentury Američana, právníka S. Colea (předsedu Joint Committee on Atomic 

Energy při Kongresu USA), který zastával tuto funkci až do roku 1961. Jeho nástupcem se 

stal Švéd, jaderný fyzik S. Eklund. 

Na první Generální konferenci byla ustanovena první, 23čenná Rada guvernérů 

MAAE. Pro sestavení Rady guvernérů byly při koncipování stanov předloženy různé návrhy. 

Jako nejpřijatelnější se ukázal návrh indické delegace. Rozčlenil svět do osmi geopolitických 

oblastí (Severní Amerika, Latinská Amerika, Západní Evropa, Východní Evropa, Afrika a 

Střední Východ, Jižní Asie, Jihovýchodní Asie a Tichý oceán, Dálný Východ). Stanovil, aniž 

jmenoval konkrétní země, že pět členských států MAAE „ most advanced in the technology 

of atomic energy including the production of source materials“ získá v Radě guvernérů pět 

tzv. „quasi-permanent“ křesel (tj. do doby dokud si tyto země udrží uvedené výsadní 

postavení). Takovou pěticí byly v té době USA, SSSR, Francie, Velká Británie a Kanada. 

Dalších pět křesel měly získat členské státy OSN považované rovněž za „most advanced in 

the technology of atomic energy including the production of source materials“, ale z jiných 

geografických oblastí než pět výše uvedených. Tímto kritériem byly za členy první Rady 

guvernérů vybrány: Brazílie, Indie, Jižní Afrika, Japonsko a Austrálie. Návrh dále postuloval 

dvě „alternující“ křesla, o něž se jakožto „producers of source material, i.e. natural uranium“ 

měly střídat Belgie s Portugalskem a Československo s Polskem, a dále ještě jedno křeslo pro 

„supplier of technical assistance“, o jehož obsazení měla rozhodnout sama Rada guvernérů 

(předpokládalo se, že na tomto křesle se budou střídat čtyři skandinávské země – Dánsko, 

Finsko, Norsko a Švédsko). Tito tzv. designovaní členové Rady guvernérů byli jmenováni na 

dobu mezi Generálními konferencemi (tj. jednoho roku). Dalších 10 členů Rady guvernérů 

volila na dobu dvou let Generální konference se zřetelem na nestranné („equitable“) 

zastoupení 8 vymezených geopolitických oblastí: po jednom zástupci ze 7 oblastí (bez 

Severní Ameriky, neboť se předpokládalo, že Kanada a USA se stanou členy jako jedni 

z 5 nejvyspělejších v oblasti mírového využívání atomové energie), zbývající 3 mohli 

pocházet z jakékoli z uvedených oblastí. Formule pro sestavení Rady guvernérů MAAE zůstal 

v platnosti po řadu let, i když počet členů Rady posléze vzrostl na 35 států, původní pětice 

nejvyspělejších zemí se rozrostla na deset a zahrnula i Čínu, geografická oblast Středního 

Východu byla spojena s Jižní Asií. Dlouho se neměnilo ani stálé či kontinuální členství 

v Radě guvernérů (s výjimkou Jižní Afriky, která v roce 1977 místo ztratila a získala jej 

znovu v roce 1995). 
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Československo se stalo členem hned první Rady guvernérů. Československým 

guvernérem byl vládou jmenován P. Winkler, který byl poté zvolen předsedou první Rady 

guvernérů. Tato volba byly údajně diplomatickým ústupkem učiněným Sovětskému svazu ze 

strany USA (za akceptování S. Colea jako generálního ředitele MAAE). Lze v ní nicméně 

spatřovat i výraz uznání a autority, kterou si československá delegace pod vedením 

P. Winklera během obtížných jednáních o ustavení MAAE na mezinárodním fóru vydobyla. 

Technickými alternáty prvního československého guvernéra se v roce 1957 stali J. Neumann 

(chemik, od roku 1963 předseda Čs. komise pro atomovou energii) a Č. Šimáně. Členem 

první Rady guvernérů se nakonec stalo i Rumunsko, zvolené první Generální konferencí 

(tj. na 2 roky). 

Ve funkci československého guvernéra MAAE a jeho alternátů se v následujících 

letech vystřídala řada odborníků (mj. I. Úlehla a F. Herčík). Od roku 1958 působila ve Vídni i 

Stálá mise Československa při MAAE (v počátečním obsazení 6 pracovníků). V roce 1961 

získalo Československo místo ředitele Divize technických dodávek MAAE, na které byl 

jmenován Č. Šimáně (zastával je do roku 1964). 

Členství Československa v MAAE sebou neslo řadu povinností a zátěží: participace na 

financování činnosti agentury (finanční příspěvky vyžadované v devizách), podřízení kontrole 

agentury československých radioaktivních materiálů a provozu československých jaderných 

zařízení apod. Vytvořilo však také řadu příležitostí pro rozvoj československých jaderných 

oborů: stáže odborníků v zahraničí, podpory vědeckých projektů, snazší přístup k novým 

vědeckým poznatkům a technologiím. Finanční příspěvek ČSR do MAAE byl v roce 1958 

stanoven na 49 329 dolarů (0,81 % z rozpočtu agentury na rok 1958, který činil zhruba 

4 miliony dolarů, a 0,81 % z celkového provozního fondu agentury ve výši 2 milionů dolarů). 

V prvním roce nabídla československá vláda MAAE bezplatné poskytování československých 

technických a dalších odborných publikací z jaderné energie; touto službou byla pověřena 

Státní technická knihovna v Praze. V přípravě na 2. Generální konferenci MAAE (září 1958) 

bylo ve vládě a stranických orgánech rozhodnuto: 1) nabídnout agentuře (ve smyslu článku IX 

Stanov) „obecným prohlášením“ československý přírodní uran (s tím, že nabídku bude možno 

blíže specifikovat, jakmile budou známy potřeby členských států v tomto materiálu co do 

množství a formy); 2) nabídnout agentuře 10 československých konzultantů a expertů 

v oborech použití radioizotopů, reaktorové programy, biologicko-zdravotní problematika a 

zacházení s radioaktivními látkami; 3) nabídnout agentuře příspěvek ve výši 100 000 Kčs do 

tzv. „operativního fondu“ s tím, že Československo je ochotno jej realizovat dodávkou 

tuzemských přístrojů; tento způsob byl motivován zájmem, který údajně vzbudily 
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československé přístroje vystavené na druhé mezinárodní konferenci o mírovém využití 

atomové energie v Ženevě v roce 1958. Pro rozvojové země bylo dále nabídnuto 

13 stipendijních míst: 5 na Fakultě technické a jaderné fyziky UK a 3 na Střední průmyslové 

škole jaderné techniky v Praze (počínaje školním rokem 1958/59), 5 ročních stáží v Ústavu 

jaderné fyziky ČSAV (od 1. října 1958) a 2 místa technické praxe v oboru radiobiologie 

v Biofyzikálním ústavu ČSAV v Brně (s nástupem k 1. lednu 1959). V této souvislosti bylo 

zároveň konstatováno, že ze 6 československých uchazečů o stipendia MAAE v zahraničí 

budou patrně umístěni 2 uchazeči ve Francii, 2 v USA, 1 ve Velké Británii a 1 v Norsku. 

Na první (a opakovaně i na druhé) Generální konferenci MAAE bylo tlumočeno také pozvání 

československé vlády na uspořádání některé z konferencí či sympozií MAAE 

v Československu. Nabídky bylo využito v roce 1960, kdy se v Československu uskutečnilo 

vědecké sympozium MAAE o chemických účincích jaderných přeměn. 

Ze strany MAAE byly uzavřeny četné výzkumné kontrakty s vědeckými týmy či 

pracovišti v Československu. Např. v roce 1961 získaly takový kontrakt: oddělení ionizujícího 

záření Ústavu hygieny práce a chorob z povolání v Praze na řešení projektu „Study of internal 

contamination with 90Sr and 226Ra in relation to chemical findings“ (příspěvek MAAE 

18 440 dolarů); oddělení biologie a genetiky Biofyzikálního ústavu ČSAV na projekt 

„The investigation of a method of two-step grafting of haematopoietic and germinal tissues to 

counteract incipient radiation sterility resulting from accidental exposure to ionising 

radiation“ (příspěvek MAAE 14 200 dolarů); Ústav jaderného výzkumu ČSAV na projekt 

„Physico-chemical requirements for the disposal of low-activity liquid radioactive wastes 

in soil“ (8 000 dolarů) a Ústav hydrodynamiky ČSAV na projekt „The hydrodynamics of 

the disposal of low-activity radioactive wastes in soil“  (8 000 dolarů). 

Řada československých odborníků byla přizvána k tzv. panelům pořádaným MAAE. 

Např. F. Herčík byl v roce 1958 jedním z deseti expertů panelu o bezpečnostních pravidlech a 

zdravotně hygienických předpisech pro výrobu, přepravu a používání radioizotopů, který 

organizovala Divize MAAE pro zdravotní otázky a bezpečnost („Isotope Health and Safety 

Regulations Panel“, Vídeň, únor-říjen 1958). Cílem bylo vypracování návrhu opatření, která 

by sloužila jako mezinárodní doporučení („Manual of Practices for Safe Handling 

of Radioisotopes“). F. Herčík spolu s H. Jammetem z Francie (vedoucí Service d´hygiene 

atomique et de radiopatholgie, Centre d´études nucléaires, Saclay) byli následně pověřeni 

sepsáním lékařského dodatku k této příručce. F. Herčík také v roce 1959 pravděpodobně 

inicioval anketu MAAE o léčebných zařízeních ve světě, která by byla schopna v případě 

jaderné havárie přijmout postižené a spolupracovat při likvidaci následků. Závažnost této 
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problematiky zřejmě urgovaly první havárie jaderných zařízení (jaderná elektrárna 

ve Windscale ve Velké Británii 1957, jaderný reaktor v Jugoslávii 1958.) V roce 1959 byl 

naopak F. Herčík, v rámci průzkumu organizovaného MAAE, požádán o koncepční návrhy na 

směry, v nichž by podle jeho názoru měl být veden výzkum v lékařských aspektech ochranné 

dozimetrie. Jeho návrhy byly následující: 1) rozšířit oblast biologické dozimetrie (vypracovat 

biochemickou a biofyzikální reakci, která by umožnila stanovit v moči nebo krvi rychle a 

jednoduchým způsobem množství absorbované dávky ionizujícího záření v lidském těle; 

takováto metoda, spolu s klasickými hematologickými a klinickými metodami, by měla nejen 

prognostickou cenu, ale pomohla by i v terapii); 2) výzkum chemických a biologických 

ochranných látek, které by snížily radiační účinek po ozáření; 3) existují indikace, že některá 

individua jsou odolnější k účinkům ionizujícího záření a že tato odolnost může záviset na 

stavu nerovového systému (velmi důležitý problém, který žádá další studium); 4) pro úspěšný 

výzkum všech těchto otázek je velmi důležité podpořit základní výzkum v radiobiologii a 

o základní stavbě živé hmoty (molekulární biologii). [1] F. Herčík, který pracoval i v dalších 

mezinárodních organizacích zabývajících se biologickými účinky ionizujícího záření a 

radiační ochrany (UNSCEAR, ICRP, WHO), spolupůsobil i při koordinaci činnosti MAAE a 

těchto organizací. Vahou své autority a konexí napomohl k získání některých dalších míst, 

stipendií a výzkumných kontraktů MAAE pro Československo. [2] 

 

4.3. Vědecký výbor OSN pro studium účinků atomového záření (UNSCEAR) 

Důvody vedoucí k vytvoření Vědeckého výboru OSN pro studium účinků atomového 

záření byly shrnuty v preambuli zakládající rezoluce č. 930, přijaté X. Valným shromážděním 

OSN 3. prosince 1955: uznání významu a celosvětové pozornosti k problémům týkajícím se 

účinků ionizujícího záření na člověka a životní prostředí; přesvědčení, že by měla být dána ke 

všeobecné dispozici všechna data o krátkodobých a dlouhodobých účincích ionizujícího 

záření na člověka a životní prostředí, včetně úrovní záření z radioaktivního spadu; vědomí, že 

studie tohoto problému se provádějí v různých zemích; přesvědčení, že lidé ve světě by měli 

být více informováni o tomto předmětu. 

UNSCEAR byl ustanoven z 15 členských států OSN: Argentiny, Austrálie, Belgie, 

Brazílie, Kanady, Československa, Egypta, Francie, Indie, Japonska, Mexika, SSSR, Velká 

Británie, Švédska a USA. Vlády těchto zemí byly vyzvány, aby jmenovaly každá jednoho 

vědce, spolu s případnými zástupci a konzultanty, kteří by tyto země ve Výboru 

reprezentovali. Výboru byly uloženy následující úkoly: 
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(a) shromažďovat a vhodně uspořádat radiologické informace poskytnuté členskými 

státy OSN nebo členy specializovaných agencií: (i) o pozorovaných úrovních ionizujícího 

záření a radioaktivity v životním prostředí; (ii) o vědeckých pozorováních a experimentech 

týkajících se účinků ionizujícího záření na člověka a životní prostředí, které již konají nebo 

budou konat národní vědecké instituce nebo národní vládní orgány; 

(b) doporučit jednotné standardy s ohledem na metody sběru vzorků a přístrojové 

vybavení, a metody měření záření pro analýzy vzorků; 

(c) shrnout různé národní zprávy o pozorovaných údajích z bodu (a, i); 

(d) zkontrolovat a shrnout národní zprávy o bodu (a, ii), zhodnocením každé zprávy a 

její užitečnosti pro cíle Výboru; 

(e) [...] do 1. července 1958 (nebo dříve, pokud to umožní shromážděná data), shrnout 

získané výsledky o úrovních záření a o účincích záření na člověka a životní prostředí, spolu se 

zhodnocením údajů získaných v bodě (d) a návrhů výzkumných projektů pro případná další 

studia; [...]. 

Výzva generálního sekretáře OSN Švéda D. Hammarskjölda k vládám zemí 

designovaných do UNSCEARu, aby jmenovali své zástupce „s nejvyšší vědeckou kvalifikací 

a znalostí v oboru problematiky radiace, medicíny, biologie, fyziky a pod.“, byla předána 

prostřednictvím československého ministerstva zahraničních věcí. O návrh na složení 

československé delegace byl požádán tehdejší Vládní výbor pro výzkum a mírové využití 

atomové energie při předsednictvu vlády. Před schválením ve vládě byl tento návrh 

(přirozeně) projednán v PB ÚV KSČ. 

Na první zasedání UNSCEARu, které se konalo v New Yorku v druhé polovině března 

1956, byla vyslána československá delegace ve složení: vedoucí F. Herčík (radiobiolog, člen 

korespondent ČSAV, ředitel Biofyzikálního ústavu ČSAV), alternát V. Zelený (lékař – 

patologický fyziolog, vedoucí oddělení radioizotopů Biologického ústavu ČSAV v Praze), 

dále F. Běhounek (fyzik, člen korespondent ČSAV, vedoucí oddělení radiologické dozimetrie 

v Ústavu jaderné fyziky), I. Úlehla a V. Sobek (z ministerstva zahraničních věcí). Úlehla a 

Sobek byli v té době již ve Washingtonu, v souvislosti s jednáními o stanovách MAAE. 

F. Běhounek měl na jednání podle původního návrhu odjet jen v případě nutnosti; jeho 

regulérní účast na jednáních si však vyžádala sovětská delegace. Pro srovnání lze dodat, že 

vedoucím např. sovětská delegace byl fyziolog A.V. Lebedinský, delegace USA patolog 

S. Warren, reprezentantem Švédska radiolog-lékařský fyzik R. Sievert. 

V usnesení vlády o československé účasti na prvním zasedání UNSCEARu byla 

zdůrazněna nutnost usilovat o dosažení zákazu jaderných zbraní, nebo alespoň dosažení 
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dohody o zastavení jejich zkoušek. Podobně jako v direktivách československé delegaci na 

jednání o stanovách MAAE byla i tentokrát konstatována nutnost koordinace 

československých postupů s delegací SSSR. Do činnosti UNSCEARu se jako experti během 

dalších zasedání v 50. letech z Československa zapojili genetik M. Hašek (z Biologického 

ústavu ČSAV v Praze, nastoupil na místo I. Ulehly, který v roce 1957 přešel do SÚJV) a lékař 

L. Novák (z Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně, který se zabýval somatickými účinky 

záření). 

Na prvním a druhém zasedání vytýčil UNSCEAR 7 hlavních pracovních okruhů: 

genetické účinky záření; účinek záření radioizotopů v kontaminovaném organizmu; účinek 

vnějšího ozáření; úroveň přírodní radioaktivity; účinek záření při lékařských vyšetřeních a 

léčebných zásazích; profesní nebezpečí ozáření; zamoření okolního prostředí radioaktivními 

látkami. F. Herčík byl v tomto zasedání zvolen za zpravodaje skupiny zabývající se úrovní 

přírodní radioaktivity.  

Na základě zprávy F. Herčíka o prvním zasedání UNSCEARu byl československé 

vládě ministerstvem zahraničních věcí předložen návrh usnesení, který požadoval, aby 

Vládnímu výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie bylo uloženo: 1) připravit 

zprávu a) o spadu radioaktivních částic a radioaktivních aerosolů a b) o úrovni radiace 

na území Československa; 2) posoudit, zda metodické postupy vypracované či používané 

v Československu, zejména pro měření slabé radioaktivity a testování biologických účinků 

malých dávek, mohou být předloženy sekretariátu OSN jako podklad ke standardizaci 

pracovních metod; 3) postarat se o revidování a eventuální úpravu výzkumných plánů 

v oborech biofyzika, hygiena práce, dozimetrie a pod., tak aby byly pokryty požadavky 

usnesení prvního zasedání UNSCEARu. 

Údaje o měření pozadí přírodní radioaktivity v Československu, excerpované 

z publikovaných i nepublikovaných zpráv, byly předány sekretariátu UNSCEAR již před jeho 

druhým zasedáním v říjnu-listopadu 1956. Sestavil je zřejmě sám F. Herčík; opíraly se hlavně 

o předválečná měření. Herčíkův Biofyzikální ústav ČSAV se v roce 1958 stal hlavním 

koordinátorem nového úkolu státního plánu s označením „Základy radiobiologického 

výzkumu“, v jehož rámci měly být nadále řešeny všechny výzkumné problémy týkající se 

biologických účinků ionizujícího záření. V jeho rámci byl v Biologickém ústavu ČSAV anpř. 

nově přihlášen soubor úkolů o vlivu malých dávek záření na živé organizmy (buňky a 

rostliny). 

Obtížnou atmosféru jednání Výboru, ovlivněnou na jedné straně malými dobovými 

znalostmi o biologických účincích ionizujícího záření a na straně druhé velkou odpovědností 
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přijatých závěrů pro další vývoj jaderných pokusů, popsal F. Běhounek: „Názory se často 

srážejí v UNSCEAR, ale ne vždy z této srážky zajiskří pravé poznání. Jedno je jisté od počátku 

činnosti této Komise, že tu zástupci socialistických států bojují usilovný boj se západním 

blokem zastánců nezávadnosti zkušebních jaderných výbuchů. Naprosto tabu je přitom použít 

výroku, který by zasahoval do politických prerogativů OSN. [...] Západní blok se úporně drží 

názoru, že spad nemůže být nebezpečný, poněvadž konec konců jeho dosavadní množství se 

svým zářením vyrovná jen několika procentům přírodního zářivého pozadí, ve kterém člověk 

žije od nepaměti [...]. Na to socialističtí delegáti dokazují přesnými výpočty, že na rozdíl 

od přírodních radioizotopů umělé radioizotopy ze spadu mají schopnost se zcela nevítaně a 

nečekaně koncentrovat [...].“ [3, s. 95-96] 

V činnosti UNSCEARu byl nastolen celý komplex otázek: jak a v jakém množství je 

radioaktivní spad rozšířen po celém světě, jak přechází do půdy a rostlin a s pastvou do mléka 

a jiných potravin, jaké dávky záření lze očekávat pro jedince za celou dobu jeho života, 

budou-li konány jaderné pokusné výbuchy dosavadním tempem, nebo budou-li zastaveny, 

jaké to bude mít přímé zdravotní účinky (somatické, např. výskyt leukémií) a jaké pozdní 

(genetické, postihující příští generace), jak se mění hodnoty radioaktivního spadu během roku 

a jak souvisí s atmosférickými srážkami, otázky ukládání a přetrvávání radionuklidů z 

radioaktivního spadu v lidském těle (zejména kostech), jaké nejmenší dávky záření jsou 

schopny zdvojit přirozený počet mutací genů a jakým způsobem, jakých fyziologických a 

jiných testů lze k tomu použít. 

Československá delegace vystupovala na jednáních UNSCEARu velmi aktivně. 

F. Herčík např. hned na prvním zasedání poukázal na nutnost výzkumu stratosféry na obsah 

radioaktivních zbytků z jaderných výbuchů (šlo hlavně o stanovení rezidenční doby izotopů 
90Sr a 137Cs ve stratosféře). Jednou z nových otázek, prosazovaných československou 

delegací, bylo sledování rovněž radioaktivního uhlíku 14C (produkovaného v atmosféře 

v důsledku výbuchů vodíkových bomb). F. Herčík se zapojil do prací k posouzení účinků 

záření na buněčné procesy, genetického poškození zářením (spolu s M. Haškem) a vymezení 

pojmu malé dávky. Aktivně participoval i na vytýčení dalšího programu činnosti UNSCEARu 

po roce 1958. V roce 1961 pak předsedal 10. a 11. pracovnímu zasedání tohoto výboru. 

Ze strany Československa tlumočil mj. návrh na pozvání zasedání UNSCEARu v roce1961 do 

Prahy, který však tehdy nezískal potřebnou podporu. 

Prvním krokem v činnosti UNSCEARu bylo zorganizování sběru dat. Sledování 

radioaktivity ovzduší a srážek bylo zařazeno i do programu probíhajícího Mezinárodního 

geofyzikálního roku. K systematickým měřením atmosférického radioaktivního spadu (prachu 
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a srážek) vzniklo během prvních dvou let činnosti UNSCEARu na 350 pozorovacích stanic po 

celém světě (včetně Antarktidy). 

Centrum prvního sledování radioaktivního spadu v Československu bylo zřízeno 

v Herčíkově Biofyzikálním ústavu ČSAV v Brně, první pozorovací stanice rovněž na katedře 

fyziky Lékařské fakultě v Hradci Králové (V. Santholzer) a v Geofyzikálním ústavu ČSAV 

(J. Podzimek). Na problematice úzce spolupracovalo také dozimetrické oddělení Ústavu 

jaderné fyziky ČSAV (např. vývojem citlivých detektorů záření) a Státní ústav 

hydrometeorologický (svou sítí meteorologických stanic). O zahájení pravidelných měření 

radioaktivního spadu v Československu ze strany Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně se 

zmiňuje zpráva V. Drášila a V. Kleinwächtera uveřejněná ve Věstníku ČSAV v roce 1957. 

Uvádí, že s měřeními se začalo v druhé polovině roku 1956. Radioaktivní spad byl 

zachycován tzv. „hrncovou metodou“, pomocí skleněných akvárií o rozměrech 20×20×35 cm, 

vystavených po dobu 1 měsíce na volném prostranství. Na jejich dně byla udržována asi 

půlcentimetrová vrstvu destilované vody. Po skončení expozice byly nádoby vypláchnuty, 

jejich obsah slit do čisté baňky, voda odpařena, odparek vyžíhán v porcelánovém kelímku, 

zvážen a nanesen na misku pro změření radioaktivity. K měření bylo užíváno počítačů-beta se 

slídovým okénkem. Jako standardu ke stanovení množství radioaktivních látek v absolutních 

jednotkách bylo použito uhličitanu draselného měřeného za stejných geometrických 

podmínek a ve stejném množství jako sledovaný vzorek. První akvária byla instalována ve 

vnitřním Brně. Pro druhou polovinu roku 1956 odpovídaly naměřené hodnoty radioaktivních 

látek v zachyceném spadu v průměru 10,2 mµCi/ m2 za 30 dní. Pro leden 1957 byly zjištěny 

hodnoty nižší – 3 mµCi/m2 za 30 dní. Pokusně stanovený obsah draslíku v jednom ze vzorků 

činil 5 % (14 % aktivity vzorku). Ve zprávě se konstatovalo, že měření malých aktivit 

vyžaduje specifické zkušenosti a vybavení a že bude nutno provádět také chemické analýzy 

vzorků, zejména stanovení obsahu 90Sr. [6] 

Data V. Kleinwächtera a V. Drášila o měření radioaktivního spadu na území 

Československé republiky byla v roce 1958 jedním z československých podkladů předaných 

(se souhlasem strany a vlády) sekretariátu UNSCEARu (který data shromažďoval a 

připravoval je ve formě podkladů pro vlastní jednání výboru). V témž roce byly předány také 

studie o úloze desoxyribonukleotidů v nemoci z ozáření (kolektivu autorů J. Pařízek, 

M. Arient, Z. Dienstbier, J. Škoda ) a o poškození jaterní buňky malou dávkou záření (autor 

M. Šilha z Biofyzikálního ústavu ČSAV). Mezi materiály poskytnutými v roce 1961 byla pak 

souhrnná zpráva (autorů V. Santholzer, V. Havlovic, G, Macka, J. Podzimek) o výsledcích 

systematických měření radioaktivního spadu na území Československa (na stanicích v Hradci 
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Králové a Plzni). V roce 1961 byly UNSCEARu poskytnuty rovněž např. výsledky studia 

chronické profesní expozice 90Sr a 226Ra (skupiny zaměstnanců jednoho československého 

podniku s radioaktivními svítivými barvami, provedeného kolektivem pracovníků z oboru 

hygieny záření J. Müller, D. Březíková, A. David, M. Rejsková. Tato studie vzbudila velkou 

pozornost rovněž v MAAE. Obecně je třeba dodat, že data, která byla Československem 

poskytována UNSCEARu, byla běžně publikována. 

Na svém 6. zasedání, které se konalo v New Yorku v červnu 1958, vydal UNSCEAR 

závěrečnou zprávu pro XIII. Valné shromáždění OSN o výsledcích své práce (227 stran), 

která byla zveřejněna 10. srpna 1958. [9] F. Herčík o ní referoval např. ve Věstníku ČSAV. 

[8] Závěry o somatických a geneticky významných dávkách ionizujícího záření z pokusných 

jaderných výbuchů byly diskutovány v několika rovinách – data za období 1945-1957, 

odhady radiačního zatížení populace budou-li zkoušky pokračovat stejným tempem, budou-li 

zastaveny v roce 1958 nebo až v roce 1968. Valné shromáždění usneslo, aby výbor 

pokračoval ve své činnosti. Na 6. zasedání UNSCEARu v březnu – dubnu 1959 v New Yorku 

byl pak vytýčen další program a navázána spolupráce s dalšími organizacemi dotýkajícími se 

různých aspektů výzkumu a využití atomové energie (WHO, FAO, ILO, IAEA, WMO a pod.) 

Předmětem činnost výboru se nově stal i vliv provozu jaderných zařízení na populaci a životní 

prostředí. 

Na základě zprávy UNSCEARu předložené XIII. Valnému shromáždění OSN byla 

v červnu 1958 svolána do Ženevy mezinárodní. konference odborníků (diplomatů a jaderných 

specialistů), aby jednala o možnostech účinné kontroly dodržování případného pozastavení 

pokusných jaderných výbuchů. Jednání se zúčastnilo rovněž Československo. Zákazu 

zkoušek v atmosféře, kosmu a pod vodou bylo však dosaženo v roce 1963. Byl to první velký 

úspěch ve snaze o zastavení jaderného zbrojení a bezpochyby rovněž potěšitelné zúročení 

práce UNSCEARu. 

V roce 1973 se počet zúčastněných zemí v UNSCEARu rozšířil na 20. V roce 1986 se 

dalším členem UNSCEARu stala ČLR. Místo bývalého Československa převzala po rozdělení 

československé federace v roce 1993 Slovenská republika. Jejím prostřednictvím se do práce 

výboru nicméně nadále zapojuje i Česká republika. 

 

4.4. Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu (ICRP) 

 Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu měla hlubší historické kořeny a ve své 

činnosti byla proto méně zatížena politickými tlaky 50. a 60. let. Její členy vybíral tzv. 

Výkonný výbor mezinárodních radiologických kongresů z nominací předložených národními 
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delegacemi a zejména samotnou ICRP. Hlavním kritériem byla odborná činnost a zdatnost 

navržených osob v oblasti radiologie, radiační ochrany, fyziky, biologie, genetiky, biochemie 

či biofyziky. Dalším požadavkem bylo vyvážené mezinárodní zastoupení. 

 Československo nebylo zastoupeno ve výkonném výboru ICRP, mělo však po řadu let 

zastoupení v některých pracovních výborech komise: v pracovním výboru č. 4 (zabývajícím 

se ochranou proti rentgenovému záření s energiemi nad 3 MeV a proti těžkým částicím) 

pracoval po dvě funkční období (1956-1959 a 1959-1962) opět F. Herčík. (S delegátem SSSR 

byli v té době jedinými zástupci tzv. východního bloku). Struktura výborů se poté změnila. 

Československo získalo zastoupení ve výborech ICRP až v dalším funkčním období, kdy byl 

do výboru č. 2 (zabývajícím se problematikou vnitřního ozáření) zvolen lékař, jeden ze 

zakladatelů československé radiační hygieny a ředitel Ústavu hygieny záření ministerstva 

zdravotnictví J. Müller (ve výboru působil rovněž dvě funkční období, v letech 1965-1969 a 

1969-1973, tj.i po emigraci z Československa v roce 1968). Poté působil ve výboru č. 4 

(aplikace doporučení ICRP) po tři funkční období (1973-1977, 1977-1981 a 1981-1985) lékař 

E. Kunz (z téhož pracoviště jako J. Müller, které se však mezi tím transformovalo na Centrum 

hygieny záření IHE). 

 V činnosti ICRP vzbudily zájem např. československé epidemiologické studie 

o expozici radonu pracovníků československých uranových dolů, jejichž počátky sahají do 

20. let 20. století a které se staly významným československým příspěvkem k objasnění 

účinků záření na lidský organizmus. Epidemiologické studie opírající se o dlouhodobé 

sledování osob vystavených radiačním rizikům se staly důležitým podkladem pro vypracování 

radiačně hygienických doporučení ICRP, jež byla zohledněna i v československých 

hygienických normách a předpisech pro práci s ionizujícím zářením. [11] Např. doporučené 

hodnoty nejvyšší roční celotělové dávky pro pracovníky (a veřejnost) se v průběhu historie 

ICRP a jejích předchůdců vyvíjely následujícím způsobem: 1925: 700 mSv (nestanovena); 

1934: 250 mSv (nestanovena); 1941: nezměněno (30 mSv); 1949: 150 mSv (nezměněno); 

1953: nezměněno (15 mSv); 1966: 50 mSv (nezměněno); 1977: nezměněno (5 mSv); 1990: 

20 mSv (1 mSv). [4, s. 284] 

 

5. ZÁVĚR 

 

Československo, v úzké vazbě na přírodní podmínky, historické tradice a mezinárodní 

politický vývoj, se v 50. a 60. letech 20. století aktivně zapojilo do navázání mezinárodní 

spolupráce v oblasti mírového využití atomové energie. Oficiální reprezentace 



 57 

Československa při jednáních o založení (i v počátcích následující činnosti) nových institucí 

byla podřízena dobovým politickým liniím. Československo postupovalo v úzké koordinaci 

s SSSR. Složitá jednání, do nichž se promítaly ožehavé otázky omezení jaderného zbrojení, 

vedli většinou diplomaté opírající se o jaderné specialisty svých zemí. 

V reprezentaci Československa v počátcích mezinárodní spolupráce v oblasti 

mírového využití atomové energie figurují odborníci z Čech, Moravy i Slovenska. 

Charakteristickým rysem zastoupení Československa v různých institucích byla značná 

personální propojenost a „rotace kádrů“. Bylo to dáno nejen počátečním úzkým propojením a 

prolínáním problematiky těchto institucí samých, ale také omezeným počtem patřičně 

odborně a jazykově vybavených specialistů, kteří v Československu teprve vyrůstali. 

„Pestřejší“ účast československých odborníků na mezinárodním fóru omezovala i dobová 

kádrová politika a devizové problémy. 

Hlavními představiteli Československa v jednáních o navázání mezinárodní 

spolupráce v oblasti mírového využití atomové energie v 50. letech byli právník P. Winkler, 

jaderní fyzikové I. Úlehla a F. Běhounek, radiobiolog F. Herčík, lékař a odborník v radiační 

hygieně J. Müller. Svým profesionálním vystupováním si získali mezinárodní uznání a 

autoritu, což se odráží i v řadě významných pozic, které v těchto jednáních a orgánech zaujali. 
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