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ÚVOD
Zneužívání omamných a  psychotropních látek je 
stále velmi aktuálním sociálním, zdravotním a bez-
pečnostním problémem. (V souladu s názvoslovím 
používaným v  dokumentech Evropského 
monitorovacího centra pro drogy a  drogovou 

závislost  - EMCDDA bude v dalším textu používán 
jednoduchý název „drogy“, pokud bude pojednává-
no obecně o psychotropních a omamných látkách 
jakéhokoliv druhu.) Jak se uvádí v úvodu Evropské 
zprávy o  drogách-Trendy a  vývoj – 2021, zpra-
cované EMCDDA „V současnosti se drogy stávají 
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Abstrakt: Cílem článku je představit možnosti využití neutronové aktivační analýzy 
v oblasti kontroly (prevence, odhalování, objasňování a dokumentace) zneužívání 
omamných látek. Neutronová aktivační analýza umožňuje velmi přesné stanovení 
obsahu jednotlivých prvků z velmi malého množství látky. Na základě takto získa-
ných informací lze pak potvrdit nebo vyvrátit shodnost dvou nebo více vzorků ana-
lyzovaných látek a takto identifikovat původ na základě přítomnosti nepatrného ob-
sahu stopových prvků, popřípadě způsob, jakým s látkou bylo zacházeno v období 
mezi její produkcí a spotřebou (trasa popř. způsob přepravy, ředění, balení). Uve-
dené skutečnosti by pak bylo možné využít v efektivním působení proti zneužívání 
zejména omamných látek. 
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mnohem rozšířenějším problémem, který určitým 
způsobem ovlivňuje všechny hlavní oblasti politi-
ky. Sledujeme rovněž diverzifikaci jak dostupných 
produktů, tak jejich uživatelů.“1 S  narůstajícím 
šířením drog mezi populací logicky roste i  snaha 
bezpečnostních složek v  boji s  tímto fenoménem. 
(I  v  této souvislosti autoři používají obecný výraz 
bezpečnostní složky pro širokou škálu institucí 
a organizací, které jsou v různých zemích nazývány 
různě – policie, Law Enforcement Agencies (právo 
prosazující agentury), orgány činné v trestním říze-
ní, celní a další orgány.)  

Vzhledem k  tomu, že většina produkce, pře-
pravy a  distribuce drog je prováděna organizova-
ně a velmi sofistikovaně, také bezpečnostní orgány 
musí v kontrole těchto nelegálních aktivit využívat 
maximálně progresivní postupy. (Pod pojmem 
kontrola jsoupro potřeby tohoto textu zahrnovány 
všechny formy činnosti bezpečnostních složek, tedy 
prevence, odhalování, objasňování a dokumentace 
trestné činnosti.) Protože různé druhy drog jsou 
vyráběny mnoha různými producenty a také jejich 
cesty ke konečnému uživateli jsou velmi různoro-
dé2, je velmi pravděpodobné, že i chemické složení 
konkrétních zachycených drog se bude lišit a bude 
obsahovat řadu stopových prvků, které mohou být 
charakteristicképro konkrétního producenta nebo 
místo produkce a  také pro konkrétní cestu, kte-
rou byla droga přepravována. Uvedené informace 
pak mohou být velmi důležité při činnosti orgánů 
činných v trestním řízení, zejména při odhalování, 
objasňování a  dokumentaci příslušné trestné čin-
nosti. 

PŘEDPOKLÁDANÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ 
VÝSLEDKŮ NEUTRONOVÉ AKTIVAČNÍ 
ANALÝZY 
Využitelnost této analytické metody v  oblas-
ti kontroly drog je možné spatřovat zejména 
v následujících oblastech:
1. Prokázání identity (shodnosti) dvou vzorků lá-

tek.

2. Určení pravděpodobného místa původu/pro-
dukce/pěstování známé či neznámé látkyna 
základě porovnání s  předpokládanou databází 
prvkového složení drogy.

3. Určení pravděpodobné trasy přepravy (cesty) 
drogy podle identifikace konkrétních příměsí 
(stopových prvků), kterými mohla být droga 
kontaminována v průběhu přepravy.

4. Získání dalších významných informací, jako 
např. identifikace látek použitých k  ředění, 
popř. přítomnost specifických stopových prvků, 
které mohou vést k odhalení konkrétního pro-
ducenta nebo distributora drogy.

Ad. 1. Prokázání identity (shodnosti) dvou 
vzorků látek. V tomto případě by se jednaloo me-
todu 1:1, tedy o to, prokázat na základě identického 
prvkového složení dvou vzorků látky, že pocházejí 
ze stejného zdroje.
Ad. 2. Určení pravděpodobného místa půvo-
du/produkce/pěstování známé či neznámé 
látky na základě porovnání s předpokládanou 
databází prvkového složení drogy. V tomto pří-
padě se jedná o tzv. metodu 1: n, kdy se snažíme na 
základě prvkového složení konkrétního vzorku pro-
kázat jeho shodnost s  prvkovým složením jiných 
drog, které pochází z  různých míst a  od různých 
producentů a jejichž prvkové složení je specifické-
pro konkrétní místo (lokalitu) či konkrétního pro-
ducenta. V této úloze předpokládáme, že konkrétní 
způsob produkce3,4 drogy či místo jejího pěstování 
zanechává v látce konkrétní stopové prvky, které ji 
odlišují od drogy vyrobené jiným výrobcem či vy-
pěstované na jiném místě. Dalším předpokladem 
úspěšnosti této úlohy je také dostatečná databáze 
prvkových složení drog pocházejících od konkrét-
ních známých producentů nebo z konkrétních zná-
mých lokalit. Získání takové databáze pochopitelně 
vyžaduje značné úsilí, čas a  nejlépe mezinárodní 
spolupráci, aby obsahovala relevantní množství 
použitelných informací o již existujících producen-
tech a lokalitách. Pro základní představu o způso-
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bech produkcea hlavních produkčních centrech 
drog ve světě jsou tyto ve velmi zjednodušené po-
době uvedeny na obr. 1 a 2. Obr. 1 zobrazuje zjed-
nodušený postup výroby heroinu a kokainu (hero-
in and cocaine), konopí (cannabis) a syntetických 
drog (sythetic drugs). Podrobnější informace  lze 
dohledat jednak v  citované nebo  další příslušné 
odborné literatuře.

Ad. 3. Určení pravděpodobné trasy přepra-
vy (cesty) drogy podle identifikace konkrét-
ních příměsí (stopových prvků), kterými 
mohla být droga kontaminována v  průbě-
hu přepravy. Vzhledem k  nelegálnosti obchodu 
s drogami je tyto nutnédo cílových oblastí přesou-
vat za využití mnoha více či méně sofistikovaných 
prostředkůa cest. Na obr. 3 jsou ve velmi zjed-
nodušené podobě zobrazeny některé nejčastější 
pašerácké cesty a  prostředky pašování hlavních 
druhů drog do Evropy. V průběhu přepravy může 
dojít ke kontaminaci přepravované drogy konkrét-
ními prvky spojenými s  daným typem přepravní 
cesty nebo použitého přepravního kontejneru 
(obalu), např. se může jednat o kontaminaci zplo-

Obr. 1 - Jednoduché schéma procesu výroby základních typů drog.4

dinami vyskytujícími se na lodi, o  stopové prvky 
konkrétního obalu z  umělé hmoty, písku, rostlin 
či jakéhokoliv dalšího prvku spojeného s pravidel-
ným používáním určité cesty či přepravního pro-
středku. Pokud by bylo možné prokázat spojení 
těchto stopových prvků s konkrétním přepravním 
prostředkem či pašeráckou trasou, mohla by pak 
jejich identifikace výrazně posloužit při práci na 
konkrétním případu.

Ad. 4. Získání dalších významných informa-
cí, jako např. identifikace látek použitých 
k ředění, popř. přítomnost specifických sto-
pových prvků, které mohou vést k odhalení 
konkrétního producenta nebo distributora 
drogy. Před distribucí konečnému uživateli dro-
gy zpravidla dochází k jejímu dalšímu zpracování, 
zejména pak ředění, porcování a balení pro indivi-
duální použití. Také v průběhu tohoto procesu by 
pravděpodobně bylo možné identifikovat jednak 
prvkové složení konkrétní použité příměsi (což ná-
sledně může být při pravidelném využívání takové 
látky významným indikátorem směřujícím ke kon-
krétnímu distributorovi) a zároveň by mohlo dojít 

ODBORNÝ RECENZOVANÝ ČLÁNEK | PEER REVIEW ARTICLE



DRUGS & FORENSICS BULLETIN NPC Č. 2/2022 7

Obr. 2 - Přehled hlavních produkčních a spotřebitelských drogových center ve světě.5

Obr. 3 - Zjednodušené 
schéma hlavních paše-
ráckých tras nejčastějších 
drog do Evropy.3

ke kontaminaci (převážně náhodné) dalšími stopo-
vými prvky, v  tomto případě lze říci nečistotami, 
které by případně mohly opět vést k  identifikaci 
konkrétního přepravce, distributora nebo místa 
zpracování drogy k distribuci.   

INSTRUMENTÁLNÍ NEUTRONOVÁ 
AKTIVAČNÍ ANALÝZA
Obchodování s  nelegálními a  padělanými léčivý-
mi přípravky a  drogami na internetu je vážným 
kriminálním problémem. Byly vyvinuté různé 
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účinné metody k  získání relevantních forenzních 
informací reflektujících prvkovou charakterizaci 
analyzovaných vzorků zachycených nelegálních 
drog. Mezi takové analytické nástroje patří ze-
jména chromatografie, hmotnostní spektrometrie 
a  zejména instrumentální neutronová aktivační 
analýza (INAA), umožňující charakterizaci látek 
obsahujících stopové zastoupení některých speci-
fických prvků. Tímto způsobem se umožní detekce 
a  identifikace neznámých nečistot, které jedno-
značně charakterizují složení daného vzorku (např. 
studie6). Ukázalo se, že zejména INAA je vhodná 
pro získání kvalitativní a  kvantitativní informace 
pro forenzní účely. V souvislosti s použitím pojmu 
„instrumentální neutronová aktivační analýza“ je 
třeba poznamenat, že se obsahově neliší od pojmu 
„neutronová aktivační analýza“, pouze akcentuje 
i její přístrojové zajištění.  

Od 90. let 20. století výzkumníci studovali těž-
ké kovy pomocí atomové absorpční spektrometrie 
(AAS), hmotnostní spektrometrie s  indukčně vá-
zaným plazmatem (ICPMS)a dalšími analytickými 
metodami, mezi kterými má INAA nezastupitelné 
místo, neboť u nelegálních drog, jako je heroin 

a MDMA, umožňuje vytvoření profilování a vyvo-
zování jejich původu. Klasifikace zajištěných drog 
podle obsažených nečistot je schopná poskytnout 
užitečné forenzní informace k  odhalení obchodu 
s drogami (někdy i včetně jejich tras), skryté labo-
ratoře a způsoby jejich přípravy. 

Neutronová aktivační analýza je pokročilá ana-
lytická metoda pro stanovení prvků, která je zalo-
žena na přeměně stabilních jader na jiná, převážně 
radioaktivní jádra, prostřednictvím jaderné reakce 
a  měření záření emitovaného vzniklými produkty 
(obr. 4). Jedná se o jadernou analytickou techniku, 
která je velmi přesná a citlivá, přitom je  nedestruk-
tivní, nevyžaduje komplikovanou přípravu vzorků 
a  dokáže identifikovat celou řadu prvků obsaže-
ných v analyzovaném vzorku. 7

Rozpad nestabilních nuklidů je obvykle dopro-
vázen vyzářením charakteristického gama záření, 
které lze měřit a z jeho množství následně i určit za-
stoupení původního mateřského prvku v měřeném 
vzorku. Citlivost metody je pro různé prvky různá, 
záleží na jejich jaderných vlastnostech a  parame-
trech pole neutronů, v němž ozařování probíhalo. 
Pro zohlednění změnv neutronovém poli lze v rám-
ci této metody použít jeden ze tří postupů standar-
dizace: absolutní, relativní nebo komparátorovou.

Pomocí neutronové aktivační metody lze de-
tekovat až 74 prvků v závislostina zvoleném experi-
mentálním postupu, přičemž minimální limity de-
tekce se pohybují od 0,1 do 1x106 ng.g-1 v závislosti 

Citlivost (pg) Prvky

1 Dy, Eu

1-10 In, Lu, Mn

10-100 Au, Ho, Ir, Re, Sm, W

100-1000
Ag, Ar, As, Br, Cl, Co, Cs, Cu, Er, Ga, 
Hf, I, La, Sb, Sc, Se, Ta, Tb, Th, Tm, 
U, V, Yb

1000-104
Al, Ba, Cd, Ce, Cr, Hg, Kr, Gd, Ge, 
Mo, Na, Nd, Ni, Os, Pd, Rb, Rh, Ru, 
Sr, Te, Zn, Zr

104-105 Bi, Ca, K, Mg, P, Pt, Si, Dn, Ti, Tl, 
Xe, Y

105-106 F, Fe, Nb, Ne

107 Pb, S

Tab. 1 - Odhadované detekční limity pro INAA na 
základě vyhodnocení vybuzeného záření gama 
(uvažuje se ozařování vzorku neutronovým tokem 
1x1013 n.cm-2.s-1).8

Obr. 4 - Jaderné procesy následující po ozáření analy-
zované látky neutrony.7
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Obr. 5. Jaderný reaktor LVR-15 provozovaný Centrem výzkumu v Řeži, 
a) řídící centrum ovládání reaktoru, b) pohled do reaktorové haly.9

na zkoumaném prvku (tab. 1)8. Těžší prvky mají 
větší jádra, proto mají větší průřez záchytu neu-
tronů a je pravděpodobnější, že budou aktivovány 
s  větším výtěžkem. Některá jádra mohou zachytit 
neutrony a  zůstat relativně stabilní, neprocházet 
transmutací nebo rozpadem po mnoho měsíců 
nebo dokonce let. Jiná jádra se rozpadají okamžitě 
nebo tvoří pouze stabilní izotopy a mohou být iden-
tifikována pouze pomocí promptního záření gama.

V rámci výzkumného projektu VI20192022162 
„Prvková charakterizace mikrostopa omamných 
a  psychotropních látek jadernými analytickými 
metodami“ řešeného na Katedře krizového řízení 
PA ČR v  Praze ve spolupráci s  Ústavem jaderné 
fyziky AV ČR v.v.i. (ÚJF) v Řeži u Prahy bylo ana-
lyzováno několik desítek vzorků drog zachycených 
kontrolními orgány. Výsledky byly potom vyhod-
nocené za účelem určení možného původu těchto 
drog, což představuje velmi cennou informaci při 
vyšetřování případů spojených s pašováním těchto 
látek. Projekt tak nabízí další z možných metod vel-
mi přesného určování chemického složení vzorků 
zachycených drog, což podle názoru řešitelů pro-
jektu může být efektivně využitelné bezpečnostní-
mi orgány v  jejich činnosti na poli působení proti 
nelegálním aktivitám spojeným s drogami. 

Spektrometrickému vyhodnocení vzorků před-
cházelo jejich ozařování ve svazku neutronů na ja-
derném reaktoru LVR-15 v Řeži. Reaktor je vyba-
ven jedním kanálem s pneumatickým zařízením, 

které umožňuje rychlou dopravu vzorků pro rea-
lizaci krátkodobé INAA malých vzorků. Pro dlou-
hodobé ozařování či INAA větších vzorků je možné 
využít další vertikální ozařovací kanály na tomto 
reaktoru.

Jaderný reaktor LVR-15 je ve výzkumném cen-
tru v Řeži již od roku 1957 a slouží pro potřeby vý-
zkumu a neutronové aktivační analýzy (obr. 5). Na 
obr. 6 je uvedeno principiální uspořádání experi-
mentálního systému pro potřeby neutronové akti-
vační analýzy.

Celkově lze konstatovat, že metoda neutrono-
vé aktivační analýzy „spočívá v  ozáření vzorků 
neutrony v  experimentálním jaderném reaktoru 
a stanovení aktivity vzniklých radionuklidů spek-
trometrickým měřením záření gama, které dopro-
vází jejich radioaktivní přeměnu“.11

Obr. 6 - Schematické uspořádání neutronové aktivační 
analýzy.10
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Podobnou metodou lze použít i  řadě dalších 
analýz, které byly v  ÚJF provedeny. Jednalo se 
např. o prvkovou analýzu piv a varních vod7 (byly 
sledovány nutričně i  analyticky zajímavé prvky 
jako je Si, Na, K, Ca, Sc, V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, 
Rb, Cs a La) nebo analýza vzorků vlasů z ostatků 
Tycha de Brahe, kde kromě vlasů byly zkoumány 
i drobné kůstky ze vchodu do nosní dutiny.12 

Instrumentální neutronová aktivační ana-
lýza (INAA) je jednou z  řady radioanalytických 
metod, které v  různé formě využívají neutrono-
vé záření, ke stanovení prvkového složení dané, 
mnohdy neznámé látky nebo látky na základě 
měření jejího nepatrného množství. 

Neutronová aktivační analýza vykazuje oproti 
jiným metodám některé nesporné výhody:
• Jedná se o  bezkontaktní, nedestruktivní 

a  prakticky bezeztrátovou analytickou meto-
du;

• K provedení analýzy stačí velmi malé množství 
látky – řádově desítky či stovky mg;

• Velmi přesné určení přítomnosti 30-40 prvků 
v látce (tab. 1);

• Analyzovaný vzorek není pro měření zapotřebí 
nějak chemicky či jinak upravovat.

Jako každá metoda, i  tento způsob analýzy 
má určitá specifika a není ho možné použít uni-
verzálně zejména kvůli následujícím omezením:
• Vzorek se před analýzou musí ozářit neutro-

ny na reaktoru nebo pomocí jiného dostatečně 
intenzivního zdroje neutronů;

• Celý proces vyžaduje vysoce kvalifikovaný per-
sonál, který zahrnuje nejenom obsluhu samot-
ného zdroje neutronů, ale i poměrně specific-
ká spektrometrická měření;

• Všechna potřebná zařízení jsou poměrně ná-
kladná na pořízení, údržbu, kalibraci a obslu-
hu;

• Neutronová aktivační analýza je laboratorní 
metoda a  není vhodná pro rutinní a  rychlou 
detekci a identifikaci vzorků (např. vzorků za-
chycených při kontrole na hranicích).  

DOSAVADNÍ POZNATKY O MOŽNOSTECH 
VYUŽÍVÁNÍ PRVKOVÉ ANALÝZY 
V KONTROLE DROGOVÉ KRIMINALITY
Výše byly uvedeny předpokládané oblasti využi-
tí výsledků prvkové analýzy vzorků drog obecně 
a konkrétně za využití metody NAA. V následujícím 
textu se autoři pokusína konkrétních příkladech již 
uskutečněných podobných aktivit jak v  České re-
publice, tak i v zahraničí dokázat vhodnost využití 
této metody v  kontrole drogové trestné činnosti. 
Předložené příklady jsou obecně zaměřeny na vy-
užití prvkové analýzy jako takové (tedy za využití 
různých analytických postupů), metoda NAA pak 
může sloužit jako jedna z dalších metod, která má 
své nesporné výhody, jak je uvedeno v předcházejí-
cí části tohoto textu. 

Snaha o  prvkovou analýzu konkrétních látek 
ve forenzní praxi není nic nového, včetně využívá-
ní neutronové aktivační analýzy.13 Relativně kom-
plexní obecný pohled na konkrétní problematiku 
získávání charakteristik drog a  profilace nečistot 
v nich obsažených řeší v současnosti mj. metodické 
dokumenty UNODC.14 

Začneme situací v  ČR, kde byla již v  minu-
losti na půdě ÚJF v  Řeži uskutečněna studie 
proveditelnosti stanovení prvkového složení 
drog za využití metody neutronové aktivační 
analýzy. Podrobnosti této studie uvádí skupina 
jejích realizátorů v  odkazovaném textu.7  Na zá-
kladě tohoto experimentu lze konstatovat, že je 
možné uskutečnit metodou neutronové aktivační 
analýzy velmi přesnou analýzu prvkového složení 
(30-40 prvků) z velmi malého množství (řádově 
desítky až stovky mg) látky bez její destrukce. 
Touto cestou lze tedy získat informace o  kon-
krétních specifických příměsích, které mohou být 
charakteristicképro konkrétní způsob produkce 
drogy (např. v případě metamfetaminu, jak bude 
ilustrováno dále), místu produkce, konkrétním 
způsobu přepravy drogy, v  jehož průběhu může 
dojít k  jejímu kontaminování konkrétními sto-
povými prvky charakterizujícími způsob přepra-
vy nebo o konkrétním distributorovi na základě 
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identifikace prvků použitých při přípravě drogy 
ke konečné distribuci uživatelům (např. látky 
použité k  ředění, stopové prvky ze skladovacích 
nádob apod.).   

Vzhledem k omezenému rozsahu článku budou 
nyní uvedeny pouze odkazy na popis dvou expe-
rimentů zaměřených na prvkovou analýzu drog 
s  cílem poskytnout informace využitelné v oblasti 
kriminálního vyšetřování. 

První příklad popisuje využití neutronové akti-
vační analýzy k získání informací o místě původu, 
metodě syntézy a  přepravní trase týkající se ana-
lýzy šedesáti dvou vzorků heroinu. Je popsán ve 
studii The Study of Trace Impurities in Heroin by 
Neutron Activation Analysis.6 

Příklad analýzy příměsí ve vzorcích metamfe-
taminu s cílem zjištění metody/cesty výroby drogy 
je popsán ve studii The Identification of Impurities 
and Statistical Classification of et Methampheta-
mine Hydrochloride Drugs Seized in China.15

NÁVRH VYUŽITÍ METODY V KONKRÉTNÍ 
OBLASTI KONTROLY METAMFETAMINU 
Podle informací oficiálních institucí (zejména EM-
CDDA,1,16 UNODC, Interpol) dochází v  posledním 
období celosvětově k  výraznému nárůstu produk-
ce, pašování a  spotřeby metamfetaminu, amfeta-
minu a  dalších syntetických drog. Metamfetamin 
je jednou z  nejzneužívanějších synteticky vyrábě-
ných stimulačních drog. Vzhledem k  podobnosti 

účinků je často zahrnován do společné kategorie 
s  amfetaminem a  podle způsobu výroby do kate-
gorie syntetických drog. Na neveřejných konferen-
cích pořádaných organizacemi UNODC a INTER-
POL byl zdůrazněn zejména nebezpečný nárůst 
záchytů amfetaminu a také šíření zejména afghán-
ských a mexických oblastí i do dalších netradičních 
lokalit, např. Afriky, na Maledivy, do Asie. Na obr. 
7 je uvedeno tempo růstu záchytů amfetaminu za 
poslední dekádu. 

Současně dochází i ke vzniku nových produkč-
ních kapacit i v oblastech, kde se tato droga dří-
ve neprodukovala (nebo alespoň ne v  zásadním 
množství), příkladem je Afghánistán (viz výše 
a obr. 8.). 

Z pohledu pojednávaného tématu prvkové ana-
lýzy je kromě široké škály producentů tohoto typu 
drog také významné, že samotný výrobní proces 
a v jeho rámci použité prekurzory jsou výrazně pes-
třejší než u většiny ostatních drog. V současnosti se 
uvádí dvě základní produkční cesty (routes) výro-
by drog ze skupiny amfetaminů, které se dále dělí 
na nejméně 8 variant. Schematicky jsou tyto cesty 
zobrazeny na obr. 9.

Na základě úvahy o mnoha různých způsobech 
a  místech výroby této drogy se lze domnívat, že 
zejména konkrétní způsoby výroby a  nechtěná 
kontaminace drogy v  souvislosti s  konkrétním 
místem produkce mohou zanechat v droze jedno-
značně identifikovatelné stopové množství kon-
krétních prvků, na jehož základě by bylo možné 
jednoznačně stanovit místoa způsob produkce 
drogy. Efektivní fungování podobné identifikace 
by samozřejmě vyžadovalo získání velkého množ-
ství vzorků drog ze známých zdrojů (známé místo 
a  zejména způsob výroby) a  vytvoření databáze 
prvkového složení jednotlivých vzorků. Vzhledem 
ke značnému rozšíření produkce této drogy v ČR 
(viz např. přehled odhalených varen na obr. 10) 
by bylo možné začít se sběrem vzorků na našem 
území. 

V  další etapě, pokud by se ukázala užitečnost 
dané metody pro praxi, by bylo možné databázi 

Obr. 7 - Tempo růstu záchytů amfetaminu v poslední 
dekádě.17
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Obr. 8 - Mapa hl. produkčních a spotřebních center syntetických opiátů a dalších syntetických drog.17

Obr. 9 - Schéma produkčních cest (metod) 
výroby amfetaminu.18

vzorků rozšířit v  rámci mezinárodní spolupráce 
o vzorky z dalších produkčních center. Zde se na-
bízí spolupráce podobná formátu již existujícího 
informačního systému projektu Relief.20 Přesto-
že vytvoření takové databáze by bylo časově ná-
ročné, informace v ní uložené by následně mohly 
výrazně pomoci NPC i jejím zahraničním partne-
rům v efektivnějším získávání informací a důkazů 

v procesu odhalování, objasňování a dokumenta-
ce trestné činnosti spojené s produkcí a distribucí 
drog.  

ZÁVĚR
Cílem článku bylo poukázat na možnosti využití 
prvkové analýzy v rámci kontroly drogové krimina-
lity obecně a  konkrétně popsat možnosti aplikace 
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metody neutronové aktivační analýzy v této oblasti. 
Jedná se pouze o úvodní nástin a jakousi nabídku 
spolupráce akademické obce s bezpečnostní praxí. 
V současné době probíhá analýza celé škály zachy-
cených vzorků drog. Výsledky měření a  jejich in-
terpretace budou předmětem dalšího odborného 
příspěvku. Pochopitelně, skutečná realizace a pře-
devším ověření konkrétních praktických postupůa 
využití analytických výstupů bude záviset v případě 
zájmu a ochoty na předpokládané spolupráci s pří-
slušnými policejními orgány jak na úrovni České 
republiky, tak případně i na úrovni mezinárodní. 
V každém případě bude také nezbytné přihlédnout 
k měnícím se aktuálním podmínkám i v  této spe-
cifické oblasti, která byla rovněž zasažená šířící se 
koronavirovou pandemií. 
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Abstract: The aim of the article is to present the 
possibilities of using neutron activation analysis in 
the field of control (prevention, detection, investi-
gation and documentation) of drug abuse. Neutron 
activation analysis allows a very accurate determi-
nation of the content of individual elements from 
a very small amount of the substance. Based on the 
information obtained in this way, it is then possi-
ble to confirm or refute the identity of two or more 
samples of analysed substances and thus identify 
the origin or the way the substance was treated in 
the period between its production and consumption 
(route or method of transport, dilution). These facts 
could then be used in an effective action against the 
abuse of drugs in particular.
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