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houby považovat za přirozený zdroj některých esenciálních, v řadě oblastí ČR deficitních 
prvků (např. Se, I). Obecně lze říci, že všechny dřevní druhy hub {Armillaria, Pholiota, 
Pleurotus, Kuehneromyces aj.) obsahují podstatně méně těžkých stopových prvků. 

Závěr: Houby obsahují celou řadu pro organismus důležitých a cenných složek, včetně 
některých esenciálních stopových prvků jako Fe, Cu, Zn a I. Kromě toho se vyznačují i 
dalšími chuťovými vlastnostmi uznávanými pravými gurmány. Když k tomu připočteme i 
klady při jejich sběru (pobyt na čerstvém lesním vzduchu, výdej energie při sportovním, 
někdy až horolezeckém výkonu s tím spojeným, duševní relaxace apod.) nelze jinak, než 
sběr a konzumaci hub jenom doporučit, s výjimkou některých druhů, zejména pak sapro-
fytních (Agaricus, Lycoperdon, Lepiota apod.), rostoucích na „rizikových" lokalitách. 

Stanovení jodu v asijské stravě metodami ENAA a RNAA 
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Vzorky stravy (duplikátní porce, spotřební koš a vybrané komodity) z Číny, Filipín, Ja-
ponska, Koreje, Indie a Pákistánu byly analyzovány metodami epithermální a radioche-
mické neutronové aktivační analýzy (ENAA a RNAA) v rámci projektu MAAE „Refe-
rence Asian Man". Vzorky byly ozařovány hustotou toku tepelných a epithermálních neut-
ronů postupně 9 x 1013 cm'2 s"1 a 4 x 1012 cm"2 s"1 v reaktoru LVR-15 Ústavu jaderného 
výzkumu Řež, a.s. K odstínění tepelných neutronů v ENAA bylo použito kadmiové stínění 
o tloušťce 1 mm. Metoda RNAA spočívala v oxidačním alkalickém tavení ve směsi 
Na202+Na0H při 900°C a extrakci elementárního jodu chloroformem. Spektrometrické 
měření záření gama bylo provedeno s využitím HPGe detektorů. Použité varianty NAA 
jsou porovnány z hledisek mezí detekce a nejistoty výsledků. Pro kontrolu jakosti bylo 
analyzováno několik US NIST referenčních materiálů stravy a podobných biologických 
materiálů a byla prokázána správnost výsledků použitých postupů ENAA a RNAA 
v širokém koncentračním rozmezí. Výsledky stanovení jodu ve vzorcích asijské diety uká-
zaly, že dosažení doporučeného denního příjmu jodu 150 jug je problémem ve většině 
zemí, z nichž vzorky pocházely, což může mít závažné zdravotní důsledky pro obyvatel-
stvo. 
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Stanovení obsahu přírodních radionuklidů je důležité zejména v případě těch materiálů a 
těch radionuklidů, pro které atomový zákon a jeho prováděcí předpisy stanoví závazné li-


