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Postupné pronikání metod využívajících ionizující záření do různých oblastí
lidské činnosti se nezastavilo ani před obory zdánlivě tak odlehlými exaktním vědám a
vycházejícími z tradičních „znaleckých" přístupů, jako jsou dějiny umění a architektury.
Různé postupy založené na poznatcích exaktních věd však mohou významně obohatit
poznání o kulturním dědictví lidstva; radiační metody přitom patří k nejvýznamnějším a
nej efektívnej ším.

Ionizující záření se může při výzkumu památkových předmětů a objektů uplatnit
v několika směrech; zejména je to při určování stáří památek, při určování jejich původu
a výrobní technologie. Lze tak zároveň přispět i k řešení otázek jejich autenticity.
Uvedené směry spolu úzce souvisejí a mohou se vzájemně ovlivňovat a doplňovat.

Z celé škály radiačních metod využívaných pro datování jsou pro studium
památek nejvýznamnější dvě: metoda radiouhlíková a metoda termoluminiscenční.
Radiouhlíkové metodě byla již od jejího objevu ve druhé polovině čtyřicátých let
věnována mimořádná pozornost a publicita a pro určování stáří materiálů organického
původu (dřevo, uhlíky, kosti, zbytky kulturních plodin atp.) dosáhla významných
úspěchů. Termoluminiscenční metoda má odlišnou oblast úplatném a je použitelná pro
jílovité materiály obsahující křemenná zrnka, které na počátku svého osudu prošly
zpracováním při teplotě alespoň několik set °C. Zároveň se během jejich historie
nesmělo měnit pole přírodního záření, kterému byla křemenná zrnka vystavena.To platí
především pro archeologické nálezy keramiky, ale také pro cihelnou historickou
architekturu.

Z radioanalytických metod je nejčastěji využívána aktivační analýza a různé
varianty rentgenfluorescenční analýzy. Stanovení složení různých historických materiálů
a zejména obsahu stopových prvků v nich může přispět ke stanovení jejich
geografického původu i k jejich časovému zařazení. V některých případech je složení
ovlivněno i technologickými postupy při výrobě, takže lze činit závěry také o použitých
výrobních postupech. Zkoumány mohou být různé kovové předměty, jako např. mince,
nádoby, zbraně, sošky atp., sklo, keramika a porcelán, ale také stavební kámen,
mramory a další materiály. Zajímavé údaje mohou poskytnout též analýzy barev na
obrazech, freskách a nástěnných malbách. Kromě uměnovědného příspěvku je
významnou též možnost identifikace falsifikátů.

V referátu jsou shrnuty možnosti a meze jednotlivých metod a demonstrovány
na vybraných příkladech z několika oblastí výtvarné historie. Mimoto je diskutována i
koncepce a záměry Laboratoře kvantitativních metod výzkumu památek, budované ve
spolupráci Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Fakulty architektury a Fakulty
stavební ČVUT v rámci grantu MŠMT ČR. V ní budou v počáteční fázi její činnosti
z radiačních metod aplikovány termoluminiscenční datování a rentgenfluorescenční
analýza, z metod nevyužívajících ionizující záření fotogrammetrie. Jde však o
pracoviště otevřené pro rozšíření o další postupy založené na poznatcích přírodních věd.
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