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ABSTRAKT 

 

 In this paper, activity concentrations of radiocesium in mushrooms from Staré 

Ransko (Czech Republic) in the years 2003 – 2004 are presented. The highest activity 

concentrations of 137Cs measured by gamma-spectrometry was 6 040 Bq.kg-1 (on a dry mass 

basis)in Xerocomus badius. The lowest activity concentration of 137Cs  was < 2,4 Bq.kg-1 in 

Lycoperdon perlatum. 
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ÚVOD 

 

 Biologický koloběh radiocesia je mnohem významnější v lesních ekosystémech než 

v  agrárních (Nimis, 1996). Většina radiocesia pocházející z černobylské jaderné havárie byla 

lokalizována především v organických vrstvách půdy, přičemž kontaminace lesních produktů 

byla výrazně vyšší než u zemědělských plodin. Aktivity radiocesia v lesních ekosystémech 

byly dlouhodobě vysoké, především pro dlouhý poločas přeměny 137Cs, které se rychle 

integrovalo do biologického cyklu podobně jako draslík (Ipatyev et al., 1999). 

 V současnosti bylo identifikováno několik procesů významných pro stálost 

radiocesia v povrchových vrstvách lesní půdy. Bylo zjištěno, že více než 30 % 137Cs ve 

svrchní vrstvě půdy je akumulováno v myceliu hub. Půdní bakterie taktéž přispívají 
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k akumulaci radiocesia (Tomioka et. al., 1992). Dlouhodobé zadržování radiocesia 

v organických vrstvách lesních půd je tedy přisuzováno houbám a mikrobiologické aktivitě. 

 Po černobylské havárii z důvodu kontaminace většiny území Evropy radioaktivita u 

hub významně vzrostla. Většina studií byla věnována především výskytu radiocesia v jedlých 

houbách. Tomu odpovídá i tvrzení Yoshidy et al. (1994), že aktivity radiocesia v houbách 

jsou jednoznačně  vyšší než v jiných rostlinách. 

Vysoké aktivity radiocesia u některých volně rostoucích druhů hub (macrofungi) byly 

zjištěny již v roce 1960, kdy byla také poprvé popsána schopnost hub kumulovat 137Cs 

(Grüter, 1964). Hodnoty se pohybovaly  v rozmezí 10 – 2 440 Bq.kg-1 sušených hub. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

 

Plodnice hub měřené v nativním stavu byly nakrájeny na pravidelné kousky o velikosti 

2 cm. U hub měřených v sušeném stavu byly nejdříve plodnice nakrájeny na plátky o tloušťce 

0,5 cm a usušeny při teplotě 20 ºC. Následně byly houby promíchány a vloženy do 

Marinelliho nádoby (450 ml) nebo do polyethylenové láhve (200 ml). Hmotnost takto 

připravených vzorků byla 30 – 350 gramů dle zvolené geometrie.  

Hmotnostní aktivita záření gama 137Cs byla stanovena pomocí gamaspektrometrické 

trasy fy. Canberra sestávající se z Desktop Inspectoru a polovodičového germaniového 

detektoru HPGe GC2020 (20%-ní účinnost, rozlišení 1,8 keV). Trasa byla ověřena ČMI – 

Praha č.911 – OL – Z 2888b/2003. Stanovení bylo provedeno s dobou měření 18 hodin (T = 

64 800s) a  následnou korekcí na měrnou hmotnost. K vyhodnocení byly použity programy 

Genie 2000 (Canberra) a Gamat (PK-Servis Praha). 

 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

Tabulka 1 zahrnuje výsledky stanovení hmotnostní aktivity 137Cs v houbách z lokality 

Staré Ransko (|Havlíčkobrodsko) ČR a též vzorky hub ze sousedící lokality Nové Ransko 

vzdálené 2 km. Hmotnostní aktivita 137Cs je kumulována odlišně u různých druhů hub. 

Významná hmotnostní aktivita 137Cs byla nalezena u hřibovitých hub v sušeném stavu  400 – 

6 263 Bq.kg-1. Naproti tomu u lupenatých hub václavka obecná (Armillariella mellea), ryzec 

pravý (Lactarius deliciosus) v nativním stavu sbíraných v letech 2000 – 2004 je aktivita 137Cs 

silně podlimitní (3 – 61) Bq.kg-1. To odpovídá též údajům Kalače (2001), že václavka obecná 

(Armillariella mellea) patří mezi houby s velmi nízkým stupněm kumulace radiocesia. 
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Jiná situace nastala u hřibu hnědého (Xerocomus badius) nalezeného v lokalitě Staré 

Ransko v roce 2003, kde aktivita 137Cs 708 Bq.kg-1 (nativní stav)  přesahovala povolený limit 

600 Bq.kg-1. U sady sušených vzorků hub (ztráta 95 % vody) ze Starého Ranska v roce 2003 

byla aktivita 137Cs  6 263 Bq.kg-1. V roce 2004 byla na této lokalitě hmotnostní aktivita 137Cs 

u hřibu hnědého (Xerocomus badius) v sušeném stavu 4 380 Bq.kg-1.  

 

ZÁVĚR 

 

Bylo prokázáno, že vzhledem k výskytu nadlimitních hodnot má význam sledování 

aktivity 137Cs v houbách. Naše výsledky jsou v protikladu s průměrnými aktivitami 137Cs 

uváděnými ve Zprávách SÚJB o radiační situaci na území České republiky. Na základě této 

práce lze konstatovat, že stávající metodika směsných vzorků hub z různých lokalit používaná 

SÚJB není dostačující. Proto by bylo vhodné uvádět maximální stanovené aktivity 137Cs 

u jednotlivých druhů hub a dále lokality, z nichž houby pochází. 

 

Tabulka 1: Hmotnostní aktivity 137Cs [Bq.kg-1] v některých druzích lupenatých hub a 

hřibovitých hub v nativním a sušeném stavu z lokality Staré Ransko a Nové Ransko.  

Druh Lokalita  Datum Geometrie Aktivita 137Cs 

[Bq.kg-1] 

ua 

[%] 

václavka obecná 

Armillariella mellea 

Staré Ransko 

673 m. n. v. 

Říjen 2003 M 34 4,3 

pýchavka obecná 

Lycoperdon perlatum 

Nové Ransko 

626  m. n. v. 

Říjen 2004 L < 2,4 * 

václavka obecná  

Armillariella mellea 

Staré Ransko 

673 m. n. v. 

Říjen 2004 M 61 21,2 

hřib hnědý 

Xerocomus badius 

Staré Ransko 

673 m. n. v. 

Říjen 2003 M 708 3,5 

hřib hnědý, 

Xerocomus badius 

Staré Ransko 

673 m. n. v. 

Říjen 2003 M 415 2,7 

klouzek sličný 

Suillus grevillei 

Staré Ransko 

673 m. n. v. 

Říjen 2003 M 200 2,9 

hřib hnědý – sušené 

Xerocomus badius 

Nové Ransko 

626  m. n. v. 

Říjen 2004 L 6 040 3,5 

hřib hnědý – sušené 

Xerocomus badius 

Staré Ransko 

673 m. n. v. 

Říjen 2003 M 6263 4,2 

hřib smrkový – sušené Nové Ransko Říjen 2004 M 400 4,3 
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Boletus edulis 626  m. n. v. 

hřib hnědý – sušené 

Xerocomus badius 

Staré Ransko 

673 m. n. v. 

Říjen 2004 L 4 380 4,2 

*MDA (minimální detekovatelná aktivita) pro Marinelliho nádobu (M) 0,4 Bq.kg-1,  

pro PE láhve 200 ml (L) 2,4 Bq.kg-1,  

 ua  celková relativní standardní nejistota 

 

Tato studie byla realizována v rámci Výzkumného záměru MSM6215712402  Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
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