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Technika proti radiologickým zbraním

Experti již dlouho varují před teroristic-
kými útoky použitím tzv. špinavých bomb, 
způsobujících radioaktivní zamoření roz-
metáním radioaktivních látek klasickou vý-
bušninou. Obávají se, že teroristé by mohli 
snadno k běžné trhavině přimíchat radio-
aktivní materiál, který se účinkem explo-
ze rozptýlí do širokého okolí. Nebezpečí 
je reálné, protože např. představitelé tzv. 
Islámského státu oznámili, že radioaktivní 
látky mají k dispozici. Bezpečnostní úřa-
dy jsou tudíž na pozoru: letos v červnu byl 
americký logistický terminál v Charlestonu 
po varování před špinavou bombou na pa-
lubě jedné z lodí evakuován a několik ho-
din uzavřen. Po odvolání poplachu bezpeč-
nostní orgány oznámily, že je nezbytné být 
přehnaně opatrný a odpovídajícím způso-
bem také jednat.

Radioizotopy potřebné na stavbu špina-
vých bomb, jako např. cesium 137, kobalt 
60, americium 241 nebo iridium 192, lze 
opatřit snáze než štěpný materiál pro jader-
né zbraně – špinavé bomby nejsou jaderné 
bomby, při jejich odpálení neprobíhá žád-
ná jaderná řetězová reakce. Radioizotopy se 
běžně používají na mnoha nukleárních lé-
kařských pracovištích ve větších nemocni-
cích nebo výzkumných centrech, uplatňují 
se však také při kontrole konstrukčních ma-
teriálů v průmyslu. „Pět gramů izotopu ce-
sia – rozmísených v několika kilogramech 
trhaviny – stačí k tomu, aby vznikly ma-
teriálové škody v miliardové výši, nehle-
dě na obrovské psychosociální a zdravot-
ní důsledky. Potenciální zhotovitelé špina-
vých bomb sice riskují smrt vlivem ozáření, 
to však teroristy neodstraší,“ říká prof. Dr. 
Wolfgang Koch, vedoucí oddělení Senzo-
rové údaje a slučování informací (Sensor-
daten- und Informationsfusion) ve Fraunho-
ferově ústavu pro komunikaci, zpracování 
informací a ergonomii FKIE (Fraunhofer 
Institut für Kommunikation, Informations-
verarbeitung  und  Ergonomie) ve Wacht-
bergu. Asistenční systém, který identifi-
kuje osobu nesoucí u sebe radiologickou 

Bezpečnostní asistenční systém varuje  
před špinavými bombami

zbraň i v davu lidí a upozorní bezpečnostní 
personál, je příspěvkem pracovníků ústavu 
FKIE k německo-francouzskému projektu 
Rehstrain, jenž se zabývá zranitelností vy-
sokorychlostních vlaků ICE a TGV. Ústav 
FKIE vyvíjí systém ve spolupráci s vyso-
kou školou BonnRhein-Sieg.

Prioritou je ochrana osobních údajů

Daný asistenční systém se skládá z většího 
počtu komponent: ze sítě snímačů, v obchodě 
běžných kamer Kinect a softwaru pro slouče-

ní údajů. Síť snímačů sestává z gamaspektro-
metrů, které zjišťují a klasifikují záření gama. 
„Většina látek přicházejících v úvahu k výro-
bě špinavých bomb vysílá gama záření, které 
nelze odstínit. Proto používáme tento typ sní-
mačů,“ vysvětluje dr. Koch. V dalším vývo-
jovém stupni systém rozpozná, o jakou sub-
stanci jde, a navíc rozliší, zda je substance 
nesena na těle, nebo zda se v těle nachází – 
třeba když určitá osoba musí ze zdravotních 
důvodů používat speciální medikamenty, jako 
např. radioaktivní jód. Ačkoliv jednotlivé sní-
mače poskytují údaje o druhu a intenzitě zá-
ření radioaktivní látky, nejsou samy schop-
ny zdroj záření lokalizovat. K tomu je nutná 
rozprostřená síť gamaspektrometrů, které jsou 
propojeny s běžnými kamerami Kinect, po-

užívanými v herním průmyslu. Velkou před-
ností je, že kamery dodávají vedle obrazů 
také informace o vzdálenosti. Při upevnění na 
stropě vnímají množství lidí jako pahorkové 
pohoří, a proto lze podezřelou osobu přesně 
sledovat i v hustém davu osob. „V každém 
okamžiku víme, kde se osoba XYZ nachází. 
Její identitu neznáme – to je důležité z hle-
diska ochrany osobních údajů,“ zdůrazňuje 
matematik a fyzik dr. Koch. Ke snímání bio-
metrických údajů potenciálně nebezpečných 
osob by se mělo přistoupit jen při dostatečně 
silném podezření.

Systém jednoznačně identifikuje nositele 
nebezpečné látky

Uvedeným způsobem propojené přístroje 
snímají v čase a prostoru skupinu (dav) lidí 
a získané údaje patřičně slučují. Z obrov-
ských souborů údajů jsou pomocí důmyslné-

ho vyhodnocovacího algo-
ritmu vyfiltrovány požado-
vané informace. „Používáme 
s výhodou umělou inteligen-
ci, s jejímiž algoritmy vy-
počítáme (trasu) pohyb oso-
by, která se sama přiřazuje 
údajům gamaspektrometrů. 
Tím je potenciální atentát-
ník identifikován,“ vysvět-
luje dr. Koch.

Jsou-li umístěny na neu-
ralgických bodech, tedy v ná-
dražních halách a na nástupi-
štích při příjezdu a odjezdu 
vlaků, v metru, v letištních 
terminálech, na sportovních 
stadionech nebo v jiných ve-
řejných budovách, mohly 
by takové asistenční systé-

my v budoucnu předávat informace o nosi-
telích radiologického nebezpečí monitoro-
vacímu systému např. dopravního podniku. 
Otázka zásahu pak podléhá rozhodnutí bez-
pečnostního personálu a policie.

V laboratoři byl systém navržený výzkum-
nými pracovníky z Wachtbergu (obr.  1) již 
úspěšně ověřen pod dohledem komisaře z in-
stituce zabývající se ochranou před radio-
aktivním zářením. Ústav FKIE má povole-
ní experimentovat se slabě radioaktivními 
substancemi. Oficiálně byl projekt Rehstrain 
představen již během pracovní konference 
v ústavu FKIE, které se vedle partnerů spo-
lupracujících na vývoji systému z Německa 
a Francie zúčastnili také potenciální konco-
ví uživatelé.

Nebezpečí teroristických útoků v Evropě v uplynulých letech výrazně vzrostlo. Vel-
ký strach mají odborníci i politici z možného použití tzv. špinavých bomb. Nový asis-
tenční systém vyvinutý ve Fraunhoferově společnosti by měl v budoucnu identifikovat 
potenciální nositele radioaktivních látek i v prostředí, kde se současně pohybuje velké 
množství lidí. Nový systém je jako jedno z mnoha ochranných opatření použit v němec-
ko-francouzském projektu Rehstrain (REsilience of the Franco-German High Speed 
TRAIn Network). V popředí projektu je potřeba zajistit bezpečnost německo-francouz-
ských rychlovlaků ICE a TGV.

Obr. 1. Bezpečnostní asistenční systém musí nositele špinavé 
bomby jednoznačně identifikovat a nesmí vyvolat falešné po-
plachy (zdroj: FKIE) 
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Stručně o projektu Rehstrain

Teroristické útoky na metro v Bruselu 
v březnu 2016 ukázaly, jak napadnutelná te-
roristickými hrozbami může být kolejová do-
prava a že je nezbytné rozpracovávat bezpeč-
nostní koncepce a strategické bezpečnostní 
analýzy, které před možnými útoky chrání. 
Vysokorychlostní vlaky ICE a TGV při své 
otevřené a velkoplošně rozprostřené síti kla-
dou na správu bezpečnostních hledisek mi-
mořádné požadavky. Aby zaručili bezpeč-
nost cestujících i v přeshraničním železnič-
ním provozu, vyšetřují partneři v projektu 

Rehstrain míru zranitelnosti německo-fran-
couzského systému rychlovlaků s ohledem na 
možnou teroristickou hrozbu. Četná opatření 
k odvrácení nebezpečí mají lépe chránit kri-
tickou infrastrukturu železnice a požadavky 
v oboru bezpečnosti přizpůsobovat měnícím 
se hrozbám teroristů. Získané poznatky se 
předávají do tzv. manažerského kokpitu, který 
mimo jiné zobrazuje kompletní síť tratí. Soft-
ware pro komplexní soubor snímačů využíva-
jící metody umělé inteligence má předcházet 
teroristickým útokům, popř. následky teroris-
tického útoku rychle a s minimálními dalšími 
ztrátami bezpečně zvládnout – třeba určením 

alternativní jízdní trasy. Další podrobnosti lze 
nalézt na webové stránce http://www.sifo.de/
files/Projektumriss_REHSTRAIN.PDF.

Spolkové ministerstvo pro vzdělání a vý-
zkum BMBF podporuje projekt Rehstrain, ře-
šený od října 2015 do ledna 2018, celkovou 
částkou 1,5 milionu eur. Řízením projektu je 
pověřen prof. Dr. Stefan Pickl z univerzity 
německých ozbrojených sil (Universität der 
Bundeswehr) v Mnichově.
[Sicherheitsassistenzsystem warnt  vor  schmutzi-
gen  Bomben. Fraunhofer Forschung Kompakt, 
září 2017.]

Ing. Karel Kabeš

Německý svaz výrobců strojů a zařízení 
VDMA (Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau) zvyšuje pro rok 2017 
prognózu růstu sektoru robotiky a auto-
matizace v Německu z původních 7 na 
11 %. Tržby tohoto odvětví poprvé překo-
nají hranici 14 miliard eur.

Všechny tři sledované segmenty robotiky 
a automatizace hospodářství Německa jsou 
v roce 2017 na velkém vzestupu: obor průmy-
slového zpracování obrazu podle nové pro-
gnózy dosáhne růstu tržeb 18 % (odpovídají-
cích 2,6 mld. eur) namísto původně očekáva-
ných 10 %. Stejně tak v oblasti robotiky byla 
upravena prognóza růstu z původních 8 na 
15 %, což odpovídá ročním tržbám 4,2 mld. 
eur. Tento trend odpovídá celosvětovému bo-
omu odvětví, ve kterém podle statistik uve-
řejněných organizací IFR (International Fe-
deration of Robotics – Mezinárodní federa-
ce robotiky) v roce 2016 narostl počet nově 
zprovozněných průmyslových robotů o 16 % 

VDMA zvyšuje prognózu růstu robotiky 
a automatizace na jedenáct procent

Obr. 1. Celkové tržby v oboru automatizace a robotiky v Německu
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na 294 000 instalací a pro letošní rok IFR po-
čítá s nárůstem o 8 % na 346 000. Německo 
je tak pátým největším světovým a největším 
evropským trhem robotiky.

Největší podíl v oboru robotiky a automa-
tizace německého hospodářství představuje 

montážní a manipulační technika. Pro tento 
rok VDMA v tomto sektoru předpokládá růst 
tržeb o 6 %, čímž by bylo dosaženo rekordní 
hodnoty 7 mld. eur.
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chladicí systém reaktoru 
v elektrárně Bohunice V1

Dne 27. září 2017 informovala spo-
lečnost Westinghouse Electric Company 
o podpisu smlouvy s Jadernou a vyřazovací 
společností (JAVYS) na demontáž chladicí-
ho systému reaktoru sestávajícího ze dvou 
jednotek VVER-440, který se nachází v ja-
derné elektrárně Bohunice V1 na Slovensku. 
Projekt bude financován Evropskou bankou 
pro obnovu a rozvoj (EBRD) a je další eta-
pou vyřazování zastaralých bloků jaderné 

elektrárny v Jaslovských Bohunicích z pro-
vozu, které bylo zahájeno v roce 2011. 

„Pro firmu Westinghouse, jako celosvěto-
vého lídra v činnostech souvisejících s vyřa-
zováním z provozu, představuje tato smlou-
va významnou příležitost navázat spolupráci 
s lokálními partnery na projektu demontáže 
chladicího systému reaktoru v Bohunicích,“ 
míní Luc Van Hulle, prezident divize Wes-
tinghouse pro Evropu, Blízký východ a Af-
riku (EMEA). Než bude chladicí systém de-
montován, bude v rámci tohoto projektu de-
kontaminován. Rovněž proběhne fragmentace 
tlakových nádob reaktoru, demontáž vnitřních 

komponent reaktoru a dalších komponent 
v elektrárně Bohunice V1. Projekt řeší také 
zpracování materiálu a odpadové hospodář-
ství v souladu se slovenskými předpisy a na-
řízeními Evropské unie.

První z reaktorů typu VVER-440 v Jaslov-
ských Bohunicích byl připojen na rozvodnou 
síť v roce 1978, druhý o dva roky později. Po-
slední rozsáhlá modernizace bloků Bohuni-
ce V1 proběhla v letech 2005 a 2008. Cílem 
bylo zvýšit seismickou odolnost, moderni-
zovat chladicí systém, přístrojové vybavení 
a řídicí systém. Byl také zvýšen výkon obou 
jednotek na 505 MWe. (JH)


