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1. Úvod 
Radiouhlíková datovací metoda se od svého vzniku koncem 40. let dvacátého století1 stala 
významným nástrojem moderní vědy. Za její zavedení a další rozvoj obdržel F. W, Libby 
v roce 1960 Nobelovu cenu. Používání této metody zanedlouho způsobilo rovněž revoluci 
v absolutním datování archeologických kultur. V průběhu let prodělalo radiouhlíkové 
datování ve světě bouřlivý rozvoj v oblasti měření i zpracování vzorků, a přibyly proto 
aplikace v geologii, výzkumu vlivu člověka na životní prostředí, paleoklimatologii a dalších 
disciplínách. Postupně se snižuje nejistota stanovení, zvyšuje se dosah datování a také 
kalibrační křivky opravující vliv mírného kolísání aktivity 4 C v přírodě jsou stále doplňovány 
a upřesňovány. 

S nástupem měření urychlovačovou hmotnostní spektrometrií (Accelerator Mass 
Spectrometry - AMS) se výrazně snižují minimální hmotnosti vzorku nutné pro datování 
(přibližně v rozmezí 10 miligramů až 10 mikrogramů, v závislosti na vlastnostech vzorku a 
použitém postupu preparace). Vzhledem k velmi nízkým postačujícím hmotnostem se 
radiouhlíkové datování stalo téměř nedestruktivní metodou, umožňující datovat také cenné 
historické předměty. Rovněž se zásluhou AMS značně rozšířila škála typů datovatelných 
vzorků (např. pylové koncentráty, chitin, vlasy, papír, ocel). 
S rozvojem metody stále meziročně vzrůstá počet datací ve většině radiouhlíkových 
laboratoří. V současnosti pracuje na světě přes 100 konvenčních laboratoří a kolem 30 
pracovišť vybavených AMS. Radiouhlíkové datování je univerzálně používáno jako nezbytný 
datovací nástroj v archeologických disciplínách a vědách o Zemi. 2 

2. Princip radiouhlíkového datování 
Radiouhlíkové datování vychází z předpokladu známé výchozí aktivity 1 4 C v přírodě. V 
průběhu formování vzorku (růst organismů, ukládání sedimentu, srážení karbonátů, 
rozpouštění C O 2 ve vodě) dochází k příjmu uhlíku z okolního prostředí, obr. 1. Od okamžiku 
přerušení příjmu z okolí (např. smrt organismu) klesá aktivita 4 C ve vzorku pouze vlivem 
radioaktivní přeměny. Radiouhlíkové datování tudíž neurčuje datum narození daného 
organismu, výroby dřevěného předmětu či založení stavby, nýbrž stanoví okamžik přerušení 
účasti vzorku v uhlíkovém koloběhu. 
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Obr. 1 Princip radiouhlíkové datovací metody, zjednodušené schéma přenosu 1 4 C v přírodě 

Ze známé výchozí a zbytkové aktivity 1 4 C lze proto stanovit dobu, která uplynula od přerušení 
výměny uhlíku s okolním prostředím dle vzorce: 
A = Ao.e"H 

kde A je aktuální aktivita 1 4 C; Ao aktivita v okamžiku přerušení příjmu uhlíku; X přeměnová 
konstanta pro 1 4 C (pro výpočet konvenčního radiouhlíkového stáří se dosud používá tzv. 
„Libbyho" poločas přeměny 5568 let); t doba, která uplynula od přerušení příjmu uhlíku (tzv. 
konvenční radiouhlíkové stáří, uvádí se v letech BP - Before Present). Pro přesné 
porovnávání aktivit 1 4 C v různých typech vzorkuje zapotřebí opravit („normalizovat") 
naměřený výsledek na izotopickou frakcionaci způsobenou chemickými, fyzikálními a 
biologickými procesy, jako jsou: příjem atmosférického C O 2 rostlinou, srážení karbonátů, 
difuse C O 2 atd. Pro tyto jemné opravy vychází přepočet z izotopického zastoupení 1 3 C ve 
vzorku, jak uvádí Stuiver-Polachova konvence. Konvenční radiouhlíkové stáří je pouze 
speciální způsob vyjadřování aktivity 4 C ve vzorku, která je vztažena k primárnímu 
modernímu referenčnímu standardu. Tento standard odpovídá aktivitě ve hmotě dřeva 
narostlého v roce 1890 (tj. bez významného ovlivnění spalováním fosilních paliv) a s korekcí 
na pokles aktivity 4 C radioaktivní přeměnou do roku 1950. 3 , 4 

Přes původně předpokládanou stabilní aktivitu 1 4 C v přírodě docházelo a dochází k výkyvům 
jeho aktivity vlivem kolísání kosmogenní produkce i změn rychlostí transportu a ukládání 
uhlíku, podrobněji. 5' 6 Rekonstruovat úrovně aktivit od současnosti až do desítky tisíc let 
vzdálené minulosti je možné např. dendrochronologickým určením stáří a stanovením 1 4 C v 
letokruzích dřevin. Na základě jinými datovacími metodami určeného stáří vzorků bylo 
sestaveno několik radiouhlíkových kalibračních křivek. Tímto způsobem jsou eliminovány 
vlivy kolísání aktivity 1 4 C v daném prostředí a konvenční radiouhlíkové stáří je převedeno na 
interval (intervaly) kalibrovaného stáří. 

3. Zpracování a měření vzorků 
Pro datování je nutné splnění podmínky uzavřenosti datovaného vzorku vůči přirozenému 
koloběhu tj. vyloučení dodatečné výměny uhlíku a jeho forem s okolním prostředím. Může 
například docházet ke kontaminaci vzorku značně pohyblivými a později vzniklými 
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huminovými kyselinami (snižujícími zdánlivé stáří vzorku), nebo fosilním C O 2 z 
geologického podloží (zdánlivé stáří je zvyšováno). Pro datování je proto zapotřebí isolovat 
takové chemické formy uhlíku, které jsou z dlouhodobého hlediska poměrně stabilní a nejsou 
obvykle obsaženy v okolí deponovaného vzorku.4 Z kostí bývá izolován kolagen (stabilní 
bílkovina, u které je obvykle potlačena možnost dodatečné kontaminace). Ze dřeva či 
dřevěných uhlíků jsou odstraňovány karbonáty a huminové kyseliny, příp. je izolována 
celulóza Či lignin. U náročných datací bývá rovněž porovnáváno stanovené stáří několika 
forem s odlišnou pravděpodobností dodatečné kontaminace (např. kolagen a karbonátová 
forma u kostí). 

Nejčastěji datovanými typy vzorků jsou dřevo, kosti, uhlíky a dále pak textilie, kůže, půdy, 
raŠeliny, karbonátové uloženiny, ulity měkkýšů, uhličitany a volný C O 2 v podzemních 
vodách. Samozřejmou podmínkou radiouhlíkového datování je dostatečné množství 
datovatelné formy uhlíku ve vzorku. Tabulka 1 uvádí přibližné hodnoty minimální a optimální 
hmotnosti vzorků organického původu pro konvenční radiouhlíkové datování. V závislosti na 
vlastnostech jednotlivých vzorků však může být obsah datovatelné formy uhlíku značně 
odlišný, zejména u kostí a částečně také trouchnivého dřeva. Pokud je vzorku větší množství, 
je možno datovat s menšími nejistotami, v některých případech lze také provádět izolace 
dalších datovatelných chemických forem, které jsou náročnější na množství materiálu (např. 
lignin ze dřeva). Pro datování karbonátových forem uhlíku jsou vhodné pouze vzorky, u 
kterých můžeme vyloučit ovlivnění post depoziČními karbonáty. 

Tab. 1 Orientační minimální a optimální množství vybraných typů vzorků organického 
původu pro radiouhlíkové datování konvenčními metodami, 4 upraveno 

typ vzorku hmotnost, g (mg) typ vzorku hmotnost, g (mg) 
dřevo 20 ulity, karbonáty 35 
kosti 70 papír, textil 8 

uhlíky 5 tráva, řasy, listy 10 
včelí vosk 4 vlasy a , kůže 5 - 7 

pylový koncentrát a 1 rašelina 30 
platí pouze pro AMS, uvedeno v mg 

Pokud jsou vzorky datovány cestou AMS, minimální hmotnosti vzorků potřebné pro datování 
jsou přibližně o tři řády nižší, viz tabulka 3. S použitím speciálních metod zpracování vzorků 
mohou některá Špičková AMS pracoviště zpracovávat vzorky o hmotnostech nižších až o Šest 
řádů. 

V každé radiouhlíkové laboratoři jsou vzorky nejdříve kontrolovány (zda jsou vhodné pro 
další zpracování s ohledem na množství a možnou kontaminaci), poté jsou individuálně 
zvoleny podrobnosti dalšího postupu. Vzorky jsou zpravidla nejprve zpracovány mechanicky 
(přebírání, mokré sítování, plavení, frézování, porcování). Následně je ze vzorku izolována 
datovatelná forma uhlíku, která je poté spalována v proudu Čistého kyslíku a oxid uhličitý je 
pročišťován. Z karbonátových forem bývá C O 2 obvykle vytěsňován kyselým rozkladem. 
Postup dalšího zpracování se liší v závislosti na použité metodě stanovení 1 4 C. V současné 
době 2 jsou pro datovací účely používány dvě metody konvenční založené na měření aktivity 
I 4 C (LSC - Liquid Scintillation Counting a GPC - Gas Proporcional Counting) a metoda 
založená na hmotové spektrometrii AMS. Z hlediska nejistot stanovení jsou při dostatečném 
množství vzorku obvykle metody konvenční a AMS přibližně srovnatelné. Nutnou 
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podmínkou je však kvalitní práce konvenční laboratoře zahrnující důkladné a neustálé 
testování jednotlivých Částí postupu zpracování a měření. 

Syntéza benzenu a kapalinově scintilační měření 
Měření aktivity I 4 C ve formě benzenu použitím nízkopozaďových kapalinových scintilačních 
spektrometrů (LSC) je v současné době nejpoužívanější konvenční metodou. 2 Z hlediska 
kapalinově scintilačního měření má syntéza benzenu několik výhod oproti syntézám jiných 
organických sloučenin: 4 

• v měřicí kyvetě se nachází nejvyšŠí možné množství uhlíku ze vzorku; 
• benzen je rovněž solventem, do scintilační směsi je proto postačující přidat pouze 

malé množství v benzenu rozpustného scintilátoru (ca 1,5 %); 
• benzen je transparentní a čirá kapalina, zajišťující vysokou detekční účinnost; 
• syntéza benzenu je relativně jednoduchá. 

Postup přípravy benzenu lze rozdělit na tyto hlavní části: 
• syntéza karbidu lithného (CO2 je reakcí s kovovým lithiem redukován na elementární 

uhlík, který poté reaguje s lithiem za vzniku LÍ2C2); 

• hydrolýza karbidu lithného (reakcí s vodou vzniká acetylen); 
• katalytická trimerizace acetylenu na benzen. 

Připravený benzen je po dobu několika týdnů skladován pro vymření rušivého 2 2 2 R n a poté 
dlouhodobě proměřován na nízkopozaďovém kapalinovém scintilačním spektrometru. Série 
vzorků, slepých vzorků a vzorků kontrolních je obvykle proměřována v mnoha opakovaných 
cyklech. Na základě statistické analýzy jsou vyloučeny odlehlé hodnoty dílčích měření (takto 
dojde pouze ke ztrátám desítek minut strojového času a je zamezeno ovlivnění a 
znehodnocení celého měření vzorku trvajícího několik tisíc minut). Tímto je potlačeno rovněž 
ovlivnění naměřených hodnot dlouhodobými systematickými vlivy (zejména kolísání 
velikosti pozadí), které se rovnoměrně promítají do měření vzorku a slepého vzorku. 
Statistickým vyhodnocením dílčích hodnot měřených v jednotlivých cyklech mohou být 
nalezeny dlouhodobé trendy indikující nestabilitu scintilační směsi či přítomnost rušivých 
radionuklidů v proměřovaném vzorku. Pozorovaný počet impulsů za časovou jednotku od 
vzorku je opraven na příspěvek od slepého vzorku, vliv zhášení a normalizován dle 8 1 3 C. 
Aktivita 1 4 C je vztažena na radiouhlíkový referenční standard a vyjádřena jako konvenční 
radiouhlíkové stáří v letech BP spolu s kombinovanou nejistotou odpovídající hladině 
pravděpodobnosti přibližně 68 %. 3 ' 7 

Metoda GPC 
Nejstarší dosud používanou metodou je převedení uhlíku ze vzorku do plynné formy a měření 
na nízkopozaďovém velkoobjemovém plynovém proporcionálním počítači (GPC). Vzorek je 
obvykle proměřován ve formě přečištěného CO2, případně oxid uhličitý je dále zpracováván a 
převeden do formy CH4 nebo C 2 H 2 . 4 , 8 , 9 Opakované proměřování celé série, obsahující rovněž 
vzorky kontrolní a pozaďové, je zde obtížně technicky realizovatelné. 

Metoda AMS 
Spálením vzorku připravený oxid uhličitý je obvykle v redukční atmosféře převeden na 
elementární uhlík. Bombardováním vzorku ionty cesia jsou generovány záporně nabité ionty 
uhlíku. Tato metoda měření je závislá na schopnostech odstranit rušivé vlivy způsobené 
jinými ionty o stejné hmotnosti. Jelikož dusík netvoří rušivé záporné ionty, je potlačen vliv 
izobarického 1 4 N interferujícího při měření 1 4 C běžnými hmotovými spektrometry. První 
magnet vychyluje ve svazku ionty s hmotností 14 (kromě malého množství 1 4C" je vychýleno 
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mnohem více molekulárních iontů l 2 CH 2 " a 1 3 CH"; obr. 2). Tyto ionty ve středové části 
tandemového urychlovače kolidují s atomy argonu či tenkou fólií (centrální „stripper canal"). 
Při kolizi dochází k rozpadu molekulárních iontů a vzniku kladných iontů uhlíku (převážně 
C 3 + ) . Ve formě kladně nabitých částic jsou atomy uhlíku dále urychlovány ve druhé části 
urychlovače. Další magnet vychyluje ionty izotopů uhlíku a s použitím Faradayových 
detektorů jsou počítány atomy 1

 C a 1 3 C , citlivějšími typy detektorů pak 1 4 c . 1 0 , l i 

Některá pracoviště nově zavádějí také přímé měření CO2. Záporně nabité ionty uhlíku jsou 
zde generovány z oxidu uhličitého a není proto zapotřebí příprava grafitizovaných terčíků. 

FAST S^TCfHIS 
S U M H l U f t MJECIOR 

1HV T AMU I B M ACCÍLEBi TUR 

ITVFtUWTKTJMMUG 

n tm us. m t M t o t w 

Layout of the HVE model 4110 AMS 

Obr. 2 Základní schéma tandemového urychlovače se spektrometrickou trasou pro měření 
1 4 C. Generování, filtrace a urychlování záporných iontů (levá část), tandemový urychlovač se 
zdrojem napětí a zásobníkem SFó (uprostřed, ve tvaru písmena „T"), trasa filtrace a měření 

toku kladně nabitých částic, měření iontů I 4 C 3 + v koncové části trasy (vpravo). Dle 
dokumentace fy. High Voltage. 12 

4. Interpretace výsledků stanovení 
Jak již bylo uvedeno, je konvenčnímu radiouhlíkovému stáří (aktivitě 1 4 C) přiřazeno stáří 
kalibrované s použitím kalibračního grafu odpovídajícímu danému období a původu vzorku. 
Vzorky suchozemského původu mohou být datovány použitím kalibračních křivek, např.: 
IntCal98 1 3, IntCal04 1 4, CalPal 1 5. Pro materiál ovlivněný blízkostí moří je zapotřebí provádět 
další korekce nebo použít speciální kalibrační křivku Marine 04 . 1 6 K datování vzorků o stáří 
do 500 let lze vycházet z podrobnější kalibrační křivky Uwsy98. 1 7 

V posledních letech je pro datování vzorků vzniklých po roce 1960 používáno tzv. „post 
bomb 1 4 C dating" s použitím kalibrační křivky CALIBomb. 1 8 Aktivita radiouhlíku v životním 
prostředí na počátku testů jaderných zbraní vykazuje v některých letech značné geografické 
variace, po roce 1963 však dochází k monotónnímu poklesu aktivity až do současnosti. V roce 
2009 stále aktivita I 4 C v přírodě převyšuje aktivitu danou přirozenou produkcí přibližně o 
Čtyři procenta. Pokud je výsledkem stanovení aktivita převyšující údaj pro rok 1955, obsahuje 
vzorek jednoznačně antropogenní 1 4 C původem z testů jaderných zbraní a v menší míře také 
z výpustí jaderně energetických zařízení. 
Výpočet šířky intervalu výsledného stáří vzorku po kalibraci vychází z nejistoty stanovení 
konvenčního radiouhlíkového stáří (aktivity l 4 C) a nejistoty odpovídajícího úseku na 
kalibrační křivce. Pokud se v dané části křivky nacházejí nerovnoměrnosti (píky), je 
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výsledkem datování několik blízkých časových intervalů s přiřazenými mírami poměrných 
pravděpodobností (viz obr. 3, k následujícímu příkladu A). Absolutní pravděpodobnosti 
určeného intervalu kalibrovaného stáří jsou pak přepočteny násobením míry poměrné 
pravděpodobnosti koeficientem 0,95 (pro nejistotu na hladině pravděpodobnosti 95%). 

Radiocarbon Aga vs. CaHratad Age 

1290 1300 1350 1400 1450 1500 
cd AD 

Obr. 3. Stanovené konvenční radiouhlíkové stáří suchozemského vzorku severní polokoule 
(na svislé ose, vyjádřeno v letech BP) a přiřazení stáří kalibrovaného pomocí křivky IntCal04 

(interval je uveden v letech AD). Se zahrnutím nejistoty dané stanovením 1 4 C (přiřazená 
křivka hustoty pravděpodobnosti rozdělení je uvedena na svislé ose) a nejistot daných 
kalibračním diagramem (intervalu odpovídá dvojitá křivka přibližně v diagonále), je 

výsledkem několik možných intervalů stáří vzorku s přiřazenými poměrnými 
pravděpodobnostmi (diagram hustot pravděpodobnosti je uveden na vodorovné ose, poměrná 
pravděpodobnost dílčího intervalu je pak součtem dílčích hodnot hustoty pravděpodobnosti). 

Příklad A: laboratoří bylo stanoveno konvenční radiouhlíkové stáří 583 ± 40 let BP (tj. jde 
pouze o způsob vyjádření výsledku stanovení zastoupení I 4 C v uhlíkové izotopické směsi, bez 
opravy na kolísání aktivity 4 C v životním prostředí), uvedená nejistota zpravidla odpovídá 
hladině pravděpodobnosti 68 %. Pro určení kalibrovaného/kalendářního stáří byla použita 
kalibrační křivka Intcal04, viz obr. 3 . 1 4 Pokud se vychází z rozšířeného intervalu nejistoty 
stanovení pro hladinu pravděpodobnosti přibližně 95 % (tj. přibližně dvojnásobku laboratoří 
deklarované nejistoty stanovení), odpovídá přiřazené kalibrované/kalendářní stáří s absolutní 
pravděpodobností 63,1 % intervalu let 1297-1374 AD, s absolutní pravděpodobností 31,1 % 
rozmezí let 1376-1420 AD. Pravděpodobnost, že se skutečné stáří vzorku nachází mimo oba 
intervaly, je doplňkem do 100 %. 

Datování vzorků s původem přibližně po roce 1600 AD je obtížné a výsledky datování 
uvádějí několik možných intervalů, zasahujících až do 20. stol., jak je dokumentováno v 
následujícím příkladu. 

Příklad B: laboratoří bylo stanoveno konvenční radiouhlíkové stáří vzorku 210 ± 35 let BP, 
s použitím kalibrační křivky Uwsy98 1 7 byly nalezeny tyto hlavní intervaly kalibrovaného 
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stáří, v letech AD: 1641-1686; 1730-1810; 1925-1954; s absolutními pravděpodobnostmi 
pro rozšířený interval nejistoty stanovení na 95 % hladině pravděpodobnosti: 28,7 %; 44,8 %; 
18,1 %. Pravděpodobnost, že se stáří vzorku nachází mimo uvedené intervaly je tudíž 
přibližně 8,4 % (tj. doplněk do 100 %). Rozpad na tři dílčí intervaly je zřejmý z obr. 4, kde 
průmětem konvenčního radiouhlíkového stáří získáme několik intervalů se srovnatelnými 
mírami pravděpodobnosti (píky hustot pravděpodobnosti jsou zobrazeny na vodorovné ose). 
Nejednoznačnost výsledků datování z období po roce 1600 AD nelze příliš ovlivnit snížením 
nejistoty stanovení. Zlepšení finální interpretace může být dosaženo použitím dalších 
doprovodných údajů, které mohou například vyloučit původ vzorku ve 20. století. 

1490. 1900. 1990. 1600. 169a 1700. 1790. 1600. 1t5a 1900. 1990. 2000. 
col A D 

Obr. 4 Průmět výsledku stanovení konvenčního radiouhlíkového stáří spolu s nejistotou 
stanovení (odpovídající pravděpodobnosti přibližně 68 %) na kalibrační křivku Uwsy98. Na 

vodorovné ose jsou dobře patrné píky hustoty pravděpodobnosti. 

Úseky na radiouhlíkové kalibrační křivce (IntCal04) lze přibližně rozčlenit na čtyři základní 
typy: 

a) Kolísání 
Kalibrační křivka kolísá následkem oscilací aktivity , 4 C v přírodě. Stanovené aktivitě 1 4 C 
proto odpovídá několik intervalů kalibrovaného stáří s přibližně srovnatelnými mírami 
pravděpodobnosti. Výsledek datování tudíž nedává jednoznačný výsledek, viz příklad B. 

b) Relativně rovnoměrný průběh 
Křivka kalibračního diagramu má poměrně rovnoměrný průběh, výsledkem datování je jeden 
časový interval. 

c) Plato 
V přírodě docházelo k relativně pomalému poklesu aktivity I 4 C, s rychlostí přibližně 
srovnatelnou s poločasem. Takové období se na kalibrační křivce zobrazuje jako plato, viz 
obr. 5. Vzorky s původem ze značně dlouhého období mají přibližně srovnatelnou aktivitu. 
Snižováním nejistoty stanovení 1 4 C nelze efektivně zúžit výsledný interval datování. 
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Radiocarbon AgB vs. Calibrated Age 

5300. 52M 520a 515a 5100 5000. 

caJ BC 
Obr. 5 Plato na kalibrační křivce IntCal04. 

d) Náhlý pokles 
V průběhu krátkého období došlo k poměrně rychlému navýšení aktivity l 4 C v přírodě, na 
diagramu zobrazeno jako rychlý pokles hodnot konvenčního radiouhlíkového stáří, viz obr 6. 
S ohledem na krátké trvání budou nálezy takových vzorků poměrně vzácné. Datování těchto 
vzorků však umožní stanovit velmi úzký interval stáři kalibrováného. Vzorky z takového 
období mohou mít proto význam „časových značek". 

Radiocarbon Age vs. Calibrated Age 

554a 5520 550a 5480 54H1 5440 542a 6400. 53FJO 5360 

col BC 

Obr. 6: Náhlý pokles na kalibrační křivce IntCal04. 

5. Vyjadřování výsledků radiouhlíkového datování 
Při uvádění výsledků datování do publikace se zpravidla uvádí číslo vzorku a kód laboratoře, 
výsledek stanovení hodnoty konvenčního radiouhlíkového stáří spolu s nejistotou a teprve 
poté interval kalibrovaného stáří v letech BC nebo AD (výsledkem datování může být i 
několik blízkých intervalů). K intervalům kalibrovaného stáří jsou v publikacích často 
uváděny i odpovídající křivky hustot pravděpodobností, příp. jsou uvedeny poměrné nebo 
absolutní pravděpodobnosti, například. 1 9 
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Při uvádění pravděpodobností intervalu kalibrovaného stáří je vhodné uvést, zda jde o 
pravděpodobnosti poměrné, nebo absolutní. Některé publikace uvádějí interval stáří vzorků 
také v kalibrovaných letech BP. V takovém případě však může snadno docházet k záměně s 
konvenčním radiouhlíkovým stářím, které je vyjadřováno výhradně v letech BP a se stářím 
reálným je pouze v přibližné relaci. 

6. Závěr 
Cílem článku je poskytnout základní přehled o postupech používaných pro radiouhlíkové 
datování i o možnostech a omezeních této datovací metody. Ustav jaderné fyziky společně 
s Archeologickým ústavem již několik let provozuje konvenční radiouhlíkovou datovací 
laboratoř s mezinárodním kódem CRL. Naše laboratoř v současné době používá postup 
založený na syntéze benzenu (podrobněji v kapitole 3). V současnosti jsou malé vzorky 
posílány k datování do zahraničí, neboť v naší zemi není dosud žádné pracoviště vybaveno 
vhodnou instrumentací pro AMS. Záměrem naší laboratoře je proto zavedení postupů 
zpracování miligramových vzorků a přípravy grafitizovaných terčíků, tak, aby datování 
malých vzorků bylo dostupnější zejména pro českou odbornou veřejnost za přiměřenou cenu 
a s možností konzultace v případě komplikovaných vzorků. Výhodou zavedení AMS by mělo 
být také výrazné zkrácení doby nutné pro datování. 

Příspěvek vznikl za podpory projektu Grantové agentury AV ČR č. IAAXOO130801. 
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Routines of sample processing and radiocarbon dating 
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This article aims to provide readers with basic information regarding routines of radiocarbon dating likewise the 
possibilities and limitations of this method. The Institutes of Nuclear Physics and of Archaeology (Prague) 
perform radiocarbon dating conventional laboratory with international code CRL. Contemporary, all small 
samples are submitted for dating abroad because the lack of AMS instrumentation in the Czech Republic. The 
future intent of our laboratory is validation of routines of milligram sample processing and preparation of 
graphitized targets for AMS measurement. 
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