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Aplikace nukleárních forenzních metod k identifikaci původu jaderného materiálu 
 
Anotace 
 
Příspěvek pojednává o nukleárních forenzních metodách jako o multidisciplinární oblasti 
opírající se o zkušenosti získané z kontrol a inspekcí jaderných zařízení, materiálového 
inženýrství a izotopické geologie zaměřené na analýzu jaderných a dalších specifických 
radioaktivních materiálů s cílem stanovení jejich izotopického a prvkového složení, geometrie, 
přítomnosti nečistot, makroskopického vzhledu a mikroskopické struktury. Tyto informace lze 
pak využít pro určení stáří materiálu, zamýšleného použití a způsobu jeho produkce. Na 
základě toho lze potom principiálně odhadnout, z jakého reaktoru tento materiál pochází  
a jak dlouho se v takovém reaktoru nacházel. Porovnáním těchto údajů s referenčními 
parametry lze potom určit, odkud takový materiál pochází. Tyto informace mohou také 
odhalit posledního zákonného vlastníka tohoto materiálu a také pašeráckou trasu.    
 
Klíčová slova 
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reaktor, identifikace jaderných materiálů. 
 
Annotation 
 
Application of nuclear forensic methods for the identification of the origin of nuclear 
material: The paper deals with nuclear forensic methods, considered a multidisciplinary field, 
which rely on experience from the control and inspection of nuclear facilities, material 
science, and isotope geology to investigate nuclear and radiological materials for their 
isotopic and elemental composition, geometry, impurities, macroscopic appearance and 
microstructure. This information can be used for establishing the material’s age, intended 
use, and method of production. Based on this data, in principle, it would be possible to 
identify the reactor from which such material originated and how long it was burnt in. If this 
information can be compared with external reference data, then it is possible to determine 
where the material was produced. From that information, it may be possible to deduce its last 
legal owner and the probable smuggling route.  
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1. Úvod 
 

I přes určité nesporné úspěchy v boji proti mezinárodnímu terorismu, zůstává i nadále toto 
nebezpečí potenciální hrozbou nejenom v některých nestabilních regionech a oblastech, ale 
také v globálním měřítku. Celosvětový charakter tohoto potenciálního nebezpečí vyžaduje 
efektivní spolupráci a koordinaci všech zainteresovaných zemí a příslušných mezinárodních 
organizací a institucí. Z různých projevů terorismu je v poslední době věnována zvýšená 
pozornost zejména jadernému terorismu, který by mohl vést k použití jaderných zbraní pro 
teroristické účely.  
 
Vzhledem k tomu, že je relativně malá pravděpodobnost toho, že by teroristé měli přístup 
k jaderným zbraním, jimiž disponují armády některých zemí jako USA, Velká Británie, Francie, 
Čína, Ruská federace, Izrael a zřejmě i Severní Korea, mohou se však pokusit o získání 
vhodného jaderného materiálu a z něho potom zkonstruovat jadernou zbraň. Odhaduje se, že 
by k tomu bylo zapotřebí minimálně 25 kg vysoce obohaceného uranu nebo přibližně 8 kg 
plutonia. Ačkoliv tyto štěpitelné jaderné materiály podléhají přísné kontrole, nad níž má gesci 
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency)1, 
vyskytují se ve světě stále ještě případy zachycení určitého množství různých jaderných 
materiálů, které se pašují zejména za účelem zpeněžení, ale mohou se rovněž cíleně ilegálně 
dostat na místo učení konkrétním klientům na základě jejich objednávky.  
 
O tom, že k nezákonné přepravě jaderných materiálů ve světě stále dochází, svědčí i údaje 
z databáze IAEA2, která obsahuje informaci o nezákonných a dalších nepovolených aktivitách 
a událostech s jadernými a radioaktivními materiály (obr. 1). Uvedená databáze ITDB (Illicit 
Trafficking Database) představuje unikátní systém, na němž se aktivně podílí pře 110 
členských zemí IAEA. Tento systém je důležitou součástí celosvětových kontrolních 
mechanismů sloužících ke zvýšení úrovně jaderné bezpečnosti a boji proti mezinárodnímu 
jadernému terorismu.  
 
Mezinárodní agentura pro atomovou energii se sídlem ve Vídni má 132 členských států. 
Zaměstnává přes 2 500 pracovníků a její roční rozpočet činí kolem 400 milionů USD. IAEA je 
orgánem OSN, který plní roli světového mezivládního fóra pro vědeckou a technickou 
spolupráci na poli mírového využití jaderné energie. Je také mezinárodním inspekčním 
orgánem pro dohled nad dodržováním jaderných verifikačních opatření na zajištění mírové 
povahy jaderných programů.  
 
Česká republika se na práci této organizace velmi aktivně podílí zejména prostřednictvím 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB)3, který má, mimo jiné, odpovědnost za plnění 
závazků České republiky v oblasti nešíření jaderných zbraní. V tomto směru je SÚJB pověřen 
vedením státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů a údajů a informací  
v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.  
                                                           
1
 International Atomic Energy Agency, Vienna International Centre, PO Box 100, A-140 Vienna, Rakousko; 

http://www.iaea.org/About/  
2
 IAEA Illicit Trafficking Database (ITDB), IAEA information systém on illicit trafficking and other unauthorized 

activities and events involving nuclear and other radioactive materials; http://www-ns.iaea.org/downloads/ 
security/itdb-fact-sheet.pdf  
3
 Státní úřad pro jadernou bezpečnost; http://www.sujb.cz/nesireni-jadernych-zbrani/  

http://www.iaea.org/About/
http://www-ns.iaea.org/downloads/%20security/itdb-fact-sheet.pdf
http://www-ns.iaea.org/downloads/%20security/itdb-fact-sheet.pdf
http://www.sujb.cz/nesireni-jadernych-zbrani/


Ochrana & Bezpečnost – 2012, ročník I., č. 3 (podzim), Doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.; prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., 

Aplikace nukleárních forensních metod k identifikaci původu jaderného materiálu (2012_C_03), ISSN 1805-5656 

 

3 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
Obr. 1. Ilustrace počtu případů ilegálního přechovávání a pohybu jaderných materiálů  
a radioaktivních zdrojů nebo pokusů o jejich prodej, koupi případně nezákonné použití.   
 
Dojde-li k zachycení nelegálně přepravovaných jaderných materiálů, je snahou zjistit na 
základě analýzy některých specifických vlastností a parametrů jeho původ a tak vystopovat i 
případné osoby v pozadí celé akce. K tomu se v posledních letech začaly velmi intenzivně 
vyvíjet různé nukleární forenzní metody, které se dnes již běžně používají ke spolehlivé 
identifikaci těchto materiálů.   

 
2. Přehled nukleárních forenzních metod 
 
Tyto metody se používají jak součást reakce na selhání preventivních opatření, které 
nezabránily tomu, aby se jaderný materiál dostal zpod příslušné kontroly. Ta zahrnuje 
především fyzickou ochranu, dálkový monitoring, plomby, zabezpečení kontejnerů, satelitní 
systém, kamery a jiné specifické prostředky k zabezpečení tohoto materiálů. Nukleární 
forenzní metody se tedy aplikuje poté, co došlo pomocí detekčních systémů k zachycení 
neautorizované přítomnosti specifických jaderných materiálů. Přitom detekce obvykle využívá 
pasivních a aktivních detektorů nebo systémů pro lokalizaci radioaktivních zdrojů případně  
i satelitních zobrazovacích prostředků. 
 
U nukleárních forenzních metod se zpravidla vychází ze dvou hlavních předpokladů: 
 

1. Výroba a zpracování jakéhokoli jaderného materiálu zanechá vždy určité stopy nebo 
pozůstatky v okolním prostředí. Tento projev je základem pro analýzu odebraných 
vzorků. Ačkoli v závislosti na čistotě daného procesu a úrovni výrobního či 
výzkumného pracoviště je dosah detekovatelných stopových množství relativně 
krátký, přesto měření odebraných vzorků nebo analýza částeček, které se dostaly 
mimo zařízení, představuje stále ještě velice účinný způsob získání některých 
specifických informací o zkoumaném jaderném materiálu.   

2. Jak již bylo řečeno, každý výrobní postup zanechá na materiálu určitý charakteristický 
vzorek nebo „otisk“. Existuje však řada měřitelných parametrů, které jsou funkci 
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výchozího materiálu, parametrů použitého technologického procesu, podmínky 
uskladnění a také složení materiálu obalu nebo kontejneru. Složitost a spletitost 
těchto údajů a jejich vzájemných vztahů vyžadují důkladný krok za krokem aplikovaný 
postup od měření po jeho výslednou interpretaci.  
 

Chemické složení, typ a zastoupení nečistot, izotopické složení jaderného materiálu, 
izotopické složení doprovodných prvků, velikost částeček a mikrostruktura představují údaje, 
které lze obdržet měřením a které potom umožňují získat jakési vodítko k objasnění historie 
jaderného materiálu. V tomto případě pod historií chápeme stáří materiálu (tj. doba od 
posledně provedeného chemického čištění), technologii použitou při výrobě materiálu, 
zamýšlené použití materiálu a místo výroby. Přístrojová technika pro měření potřebných 
parametrů je v zásadě dobře propracována, i když některé postupy se musí specificky 
modifikovat k tomu, aby se dosáhlo sledovaného cíle. Při vývoji potřebných metod se 
s úspěchem vychází z jiných oblastí vědy a techniky, zejména pak z isotopové geologie, 
kosmické chemie, chemie životního prostředí a nauky o materiálu.  
 
Plutonium resp. jeden z jeho isotopů (Pu-239) je velmi důležitým štěpným materiálem, který 
lze efektivně použít ke konstrukci jaderné zbraně. Proto se velká pozornost zaměřila na 
měření takových parametrů vzorku jaderného paliva, na základě nichž by bylo možné 
jednoznačně identifikovat typ reaktoru. Plutonium je v jaderném reaktoru generováno 
záchytem neutronu uranem a následném rozpadu vniklého přechodného nuklidu. Těžší 
isotopu plutonia jsou produkovány dalšími záchyty neutronů. Přitom pravděpodobnost reakce 
závisí na energii neutronu a je různá pro různé isotopy plutonia. Jaderné reaktory různého 
typu se vyznačují odlišným spektrem neutronů, což se projeví v různém zastoupení 
jednotlivých isotopů produkovaného plutonia.  
 
Byla nalezena jednoznačně reprodukovatelná korelace mezi závislosti poměru isotopu Pu-238 
k celkovému množství plutonia na poměru isotopů Pu-242 a Pu-240 a typem reaktoru, 
z něhož plutonium pochází (obr. 2)4. Podle této závislosti lze spolehlivě určit, zda jaderný 
materiál pochází např. z reaktoru RBMK (kromě Černobylské jaderné elektrárny je ještě 
několik dalších reaktorů na území byv. SSSR) nebo z běžného tlakovodního reaktoru PWR 
(nejrozšířenější typ reaktoru, používaný i u nás na jaderných elektrárnách v Dukovanech  
a Temelínu).  
 
Dalším z možných prvků, který se vyznačuje několika stabilními isotopy je kyslík, v němž jsou 
za normálních okolností zastoupený isotopy O-16 (99,762%), O-17 (0,038%) a O-18 (0,2%). 
Toto procentuální složení se však může různit v závislosti na chemických a fyzikálních 
podmínkách, které jsou pro danou lokalitu typické. V tomto případě z poměru O-18 a O-16 lze 
identifikovat UO2, a tím i původ jaderného materiálu.  
 
Při analýze vzorků je možné volit různé postupy, avšak je zde všeobecná snahu unifikovat  
a sjednotit příslušné procedury a jejich sled. IAEA ve svém Modelovém akčním plánu se 
přitom opírá o strukturu, která je schematicky zobrazena na obr. 3.   

                                                           
4
 Mayer, K., Walenius, M., Ray, I.: Nuclear forensics – a methodology providing clues on the origin of illicitly 

trafficking materials, Analyst 2005, 130, pp. 433-441 



Ochrana & Bezpečnost – 2012, ročník I., č. 3 (podzim), Doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.; prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., 

Aplikace nukleárních forensních metod k identifikaci původu jaderného materiálu (2012_C_03), ISSN 1805-5656 

 

5 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Tab. 1. Integrace technických nástrojů a metodiky používaných v nukleární forenzní analýze.   
 

Kategorie parametrů Technika Informace a účel  

Fyzikální 
charakteristiky 
 

Vizuální kontrola 
Radiografie 
Fotografie 
Vážení 
Měření rozměrů 
Optická mikroskopie 
Měření hustoty 
Skenovací elektronový mikroskop 
Transmisní elektronová mikroskopie 

Dokumentace 
Hmotnost vzorku 
Hustota vzorku 
Stopy po nástrojích 
Mikrostruktura 
Chemické složení 

Tradiční forenzní 
analýza 

Otisky prstů 
DNK 

Identifikace osob 

Izotopická analýza Radiochemická separace 
Gama spektrometrie 
Alfa spektrometrie 
Hmotnostní spektrometrie 

Identifikace prvků 
Isotopické složení 
částeček 
Isotopické složení 

Analýza chemického 
složení 

Titrace 
Hmotnostní spektrometrie s isotopickým 
ředěním 
Plynová chromatografie 
Rentgen fluorescenční analýza 

Chemické složení 
Kovové nečistoty 
Organické 
nečistoty 
Chemické nečistoty 

 

 
 
Obr. 2. Isotopické složení plutonia v jaderném materiálu jednoznačně ukazuje na typ reaktoru, 
v němž byl tento materiál vyroben.  



Ochrana & Bezpečnost – 2012, ročník I., č. 3 (podzim), Doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.; prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., 

Aplikace nukleárních forensních metod k identifikaci původu jaderného materiálu (2012_C_03), ISSN 1805-5656 

 

6 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
 
Obr. 3. Modelový akční plán pro nukleární forenzní analýzu, podle něhož postupuje IAEA. 
 
Na specifických vlastnostech jaderného materiálu se svou mírou podílí ve značné míře i každá 
jednotlivá etapa palivového cyklu (obr. 4), kde od samotné rudy přes zpracování, obohacování 
a výrobu se jedná o materiály, které vykazují neopakovatelnou charakteristiku.   

 
 
Obr. 4. Jednotlivé stupně jaderného palivového cyklu, které přispívají k „podpisu“ příslušného 
jaderného materiálu, podle něhož je možné vystopovat jeho původ. 
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3. Podpora IAEA v oblasti nukleárních forenzních metod 
 

IAEA jako součást OSN plní v oblasti mírového využívání jaderné energie, jakož i v oblasti 
nešíření jaderných zbraní a rozvíjení stále účinnějších způsobů ochrany zdraví před škodlivými 
účinky ionizujícího záření, velmi důležitou roli koordinátora, který je vybaven i potřebnými 
pravomocemi ze strany orgánů OSN. Přitom IAEA se i sama podílí na vývoji nových standardů 
a postupů zaměřených na zajištění nejenom adekvátní radiační a jaderné bezpečnosti, včetně 
boje proti mezinárodnímu radiačnímu a jadernému terorismu. V poslední době se IAEA věnuje 
ve zvýšené míře i rozvíjení nukleárních forenzních metod s cílem posílit kontrolu jaderných 
a vysoce aktivních radioaktivních materiálů, které by mohly být zneužity pro teroristické účely. 
V této oblasti poskytuje pomoc členským zemím5 i příslušným organizacím a institucím ve 
světě, s nimiž úzce spolupracuje.  
 
Jak již bylo uvedeno, IAEA vede databázi případů spojených s nelegální přepravou jaderných  
a radioaktivních materiálů, včetně jakékoli manipulace s těmito materiály osobami, které 
k tomu nemají příslušné povolení od dozorných orgánů. Nezákonná přeprava takových 
materiálů začala se dostávat do popředí na začátku 90. let, kdy je počátek nárůstu počtu 
zachycených jaderných a radioaktivních materiálů, jejichž velkou část tvořil kontraband 
pocházející z oblasti bývalého SSSR.  
 
Velmi prospěšná činnost Agentury je také na úseku školení a výchovy specialistů, kteří jsou 
schopni implementovat doporučení IAEA v oblasti prevence, detekce a identifikace jaderných 
a radioaktivních materiálů. IAEA iniciovala řadu kurzů zaměřených na zvýšení odborného 
potenciálu členských zemí vypořádat se s problémy radiační a jaderné bezpečnosti v souladu 
s mezinárodními doporučeními a požadavky.     

 
4. Závěr 
 
Nukleární forenzní metody patří mezi relativně novou oblast ve vědě a technice, její rozvoj je 
bezprostředně spojen se zajištěním jaderných a radioaktivních látek, a také se získáním 
potřebných informací důležitých ke zjištění původu materiálu, jeho pohybu z místa původu, 
případně i zamýšlený cíl použití těchto materiálů, jakož i vystopování osob zapojených do této 
trestné činnosti. Tento úkol není možné splnit bez použití nejmodernější techniky a to jak 
z oblastí vlastní jaderné instrumentace, tak i z ostatních fyzikálních, chemických a dalších 
oborů. V současné době se neustále zvyšuje počet hraničních přechodů a dalších uzlových 
míst kde se postupně instalují vysoce sofistikované detekční systémy, které by měly 
rozhodujícím způsobem přispět k minimalizaci pokusů o nezákonnou přepravu těchto 
nebezpečných látek.   
 

                                                           
5
 Nuclear Forensics Support, Technical Guidance – Reference Manual, IAEA Nuclear Security Series No. 2, IAEA, 

Vienna, 2006  


