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Plán hlavních úkolů Čs.vědecké společnosti pro mykologii při
ČSAV v 7.pětiletce je přednostně orientován na podporu a dosaženi
cílů vybraných úkolů státního plánu základního výzkumu,schválené
ho presidiem ČSAV. Ve svých základech vychází především z dlouho
dobého perspektivního zaměření práce ČSVSM a návaznosti na vý
sledky předchozích období její činnosti, zejména na Její pracovní
program na léta 1976-1980, doplněný nebo přizpůsobený nově vznik
lým situacím a vývoji po 18.zasedání ÚV KSČ,a to především
a/prohloubením odborné činnosti a rozšířením osvědčených fo
rem práce odborných a regionálních orgánů Společnosti,zejména ko
misí, sekcí a poboček,
b/vybudováním kontaktů mezi základním a aplikovaným výzkumem,
c/prohloubením práce s členy a veřejností prostřednictvím
vzdělávacích akci /přednášky,semináře,metodické kursy/ a využitím
tiskovin,vydávaných Společností,a spolupráce s institucemi a ústa
vy ČSAV,vědeckými společnostmi při ČSAV,mužeji,vysokými školami aj.
V období 7.pětiletého plánu bude regionální odborná práce po
kračovat v moravské pobočce v Brně,která bude pořádat přednáškové
cykly,spojené s exkurzemi,dále mykologické dny /tj.terénní seminá
ře/ .specializované semináře z lesnické fýtopatologie aj. V tomto
směru bude spolupracovat zejména s Katedrou ochrany lesů VŠZ v
Brně a s houbařBkou poradnou Moravského muzea v Brně.
Specializovaná odborná práce Společnosti bude i nadále sou
středěna do čtyř základních odborných komisí:
1 /Komise pro experimentální mykologii ve spolupráci s Ďs.mik
robiologickou společností při ČSAV a Mikrobiologickým ústavem
ČSAV se ve své činnosti zaměří na pořádání specializovaných semi
nářů, věnovaných aktuálním problémům z oboru fysiologie a biochemie
basidiomycetů,genetice hub,otázkám fruktifikace jedlých hub, dále
problematice protihoubových antibiotik a metodám experimentální
mykologie.
2/Komise pro mykologickou toxikologii se ve spolupráci s mini
sterstvem zdravotnictví ČSR zaměří na rozpracování ideových pod
kladů pro vybudování sítě expertů pro léčení otrav houbami a pro
mykologickou diagnostiku otrav a na poradenství v oblasti terapie
otrav houbami/zejména rozšiřováním znalostí určitých jedlých a je
dovatých druhů hub/. Souběžně s tím bude v 7.pětiletce pokračovat
akce mapování jedovatých hub, organizovaná za účelem získání pře
hledu o jejich zeměpisném rozšíření na území našeho státu a zahá
jení vhodné prevence v jednotlivých oblastech.
V plánovaném období prohloubí naše Společnost práci veřejné
houbořské poradny v Praze,Brně a v Bratislavě jako důležitého
prostředku preventivní péče o zdraví obyvatelstva.
Tématika specializovaných seminářů bude v letech 1981-1985 vě
nována jednak organizaci boje proti otravám houbami v ČSSR a Polsku/společrý česko-polský seminář v r.1981/, jednak faloidním otra
vám,mykotoxinům,zhodnocení akce mapování jedovatých hub a výsled
kům spolupráce zdravotníků a mykologů v boji proti otravám houbami.
3/Komise pro ochranu hub a jejich životního prostředí zaměří
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své úsilí přečevSím na další popularizaci nutnosti ochrany hub a
jejich životního prostředí a na integrování ochrany hub v systému
státní ochrany přírody. Její činnost bude proto^prováděna v úzké
součinnosti s orgány ochrany přírody všech stupňů. V tomto směru
bude proto organizováno příslušná proškolení orgánů ochrany příro
dy na krajské úrovni a ve vybraných okresech pak proškolení okres
ních a nižších orgánů ochrany přírody. Součástí této akce bude i
výstava ochrany hub.k níž budou během 7 .pětiletky zahájeny příprav
né práce.
Na úseku vědecké práce bude pokračovat mykologický výzkum stá
vajících chráněných území a předběžný inventarizační průzkum a
zpracování návrhu asi 5 přírodních území.vybraných pro zřízení mykologických rezervací.Do konce r.1985 bude také vypracován návrh
"červeného seznamu" vzácných,mizejících a ohrožených druhů hub na
ší mykoflóry.Specializované semináře budou věnovány otázkám biodiagnostického významu lichénizováných hub a jejich ochraně,meto
dice mykologiclcého výzkumu chráněných územi, některým specializo
vaným otázkám ochrany hub,zvláště pak vzácných,mizejících a ohro
žených druhů v ČSR.Referáty ze seminářů budou vydány v samostat ných sbornících.
4/Sekce pro fytopatologickou mykologii prohloubí spolupráci s
naší fytopatologil a zejména praktickým rostlinolékařstvím,kde se
zaměří především na otázky vzájemné informovanosti vědeckých pra
covníků z různých úseků tohoto oboru a vytvoření podmínek pro
účelnou spolupráci při komplexním řešení všech výzkumných problé
mů. Semináře, které tato sekce bude během 7.5LP pořádat,budou zamě
řeny především na metody studia fytopatogenních hub a ochrany pro
ti nim.Ve smyslu některých specializovaných úkolů sekce bude v
průběhu 7.5LP zahájena práce na terminologickém slovníku z oboru
fytopatologie a rozvinuta činnost na úseku dějin fytopatologie v
ČSR.
Čs.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV uspořádá v r.1982
Vil.celostátní mykologickou konferenci v Českých Budějovicích a v
letech 1981-1985 řadu seminářů,kursů/věnovaných problematice zna
lostí v oboru taxonomie,fytopatologie,mykoflořištiky a mykotoxikologie a určených členům Společnosti a zejména zájemcům z řad širší
veřejnosti/ a odborných školeni zejména prostřednictvím svých re
gionálních a odborných orgánů.
Dále zahájí přípravné práce na organizaci členů,pracujících v
mykofloristice.v samostatné mykoflořistické sekci za účelem orga
nizování základního mykologického výzkumu a prohloubení působnosti
ústředních orgánů Společnosti na tento úsek činnosti našich mykologů.
K podpoře úkolů státního plánu základního výzkumu budou v 7.5LP
zaměřeny i přednáškové cykly,v nichž bude Společnost pokračovat jak
v Praze,tak i v jiných městech,a všechny ostatní popularizační ak
ce tak,jak v průběhu 7.5LP vyplynou. Prosazování těchto cílů budou
napomáhat i odborné tiskoviny vydávané Společností, jako je např.
vědecký časopis "Česká mykologie" a zejména informační bulletin
"ifykologické listy",který má přispět k žádoucímu zkvalitnění práce
naší členské základny v souladu s úkoly Společnosti.
Splnění těchto hlavních úkolů naší Společnosti v průběhu 7.5DP,
vypracovaných se zřetelem k jejím kompetenčním a pracovním možnos
tem jako dobrovolné společenské organizace,bude reálně zabezpečeno
a koordinováno upřesněnými ročními plény a úzkou spoluprací s koor
dinátory jednotlivých úkolů,institucemi a příbuznými zájmovými or
ganizacemi tak,aby náročné úkoly 7 .pětiletky mohly být úspěšně spl
něny.
Výbor ČSVSM
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Nové

druhy naší

mykoflóry

NEOBYČEJNĚ V Z Á C N Á LUPENATÁ HOUBA PRSTENATKA
Ž L U T Á tC H A M A E O T A F E N Z L II) V ČESKOSLOVENSKU
František

K o t 1 a b a

Vynikající znalec zejména lupenatých a hřibovitých hub

prof.

Rolf Singer určil a publikoval jeden můj sběr lupenaté houby ze
Slovenska,který jsem mu před pěti lety zaslal,jako Chsmaeota fenzlii/Schulz./Sing./Singer 1980/.Protože je to nový druh pro Česko
slovensko, uvádím zde jeho zestručněný popis /podle Singera 1980/,
aby po této paradoxní houbě mohli naši mykologové též pátrat.
Klobouk zvoncovítý,okolo 2*4 cm šir.,žlutý až zlatožlutý, na
středu s kouřově zbarvenými šupinkami;lupeny růžové se žlutým ost
řím,dosti široké.husté.volné:třen bledý .pod prstenem žlutavě vlák
nitý, válcovitý, asi 3*5 cm dl.a naspodu 0 *5-0 '6 cm šir.;v mládi blanitý,hladký a odstálý prsten se později vločkovité rozpadá;vločky
jsou podobně jeko prsten žluté,tj.zbarvené stejně jako okraj klo
bouku a ostří lupenů¡výtrusy krátce elipšoidní až polokulovité,
hladké.neamyloidní,6 *Ó-? * 5 x 4*2-5*5 um:bazidie břichaté až kyjovité,čtyřvýtrusé,25-39 x 7-7*3 jum;cystláy hojné po stranách i na
ostří lupenů;tvarem patří ke třem typům:!.Nadmuté,uprostřed nej širší,28-50 x 8-13*5 jum/jsou hlavně na ostří/.2 .Břichaté až vře tenovité,42-88 x 11-29 jum/jsou hlavně po stranách lupenů/.3.Skoro
véčkovité,30-50 x 20-24 .¿um /jsou velmi vzácné a roztroušené/;cystidy bezbarvé,jen na-ostří lupenů/cheilocystidy/ se žlutým obsa hem;hyfý 3-38 jm široké,tenkostěnné,bezbarvé až světle žlutavé,
bez přezek:trama lupenů zřetelně inverzní¡eplkutls ze spletených
bezbarvých nebo světle žlutých hyf.
Prstenatka žlutá /navrhuji pro druh Chamaeota fenzlii toto
české jméno/ vypadá na první pohled jako štítovka žlutá /Pluteus
leoninus/,avšak při bližší prohlídce s úžasem zjistíme,že hlavně
mladší plodnice mají zřetelpý,nízko na třeni umístěpý prsten,kte
rý však je pomíjivý a dosti brzy se rozpadá.Vzpomínám si,jaké by
lo mé překvapení,když jsem nalezl na jižním Slovensku tuto "ští tovku s prstenem"¡Protože jsem se zabýval podroorým studiem země
pisného rozšíření a ekologie našich chorošů,něvenoval jsem tehdy
bohužel tomuto sběru patřičnou pozornost.Třebaže jsem si uvědomil
zřejmou mimořádnost svého nálezu,přes noc jsem houby usušil, aniž
jsem si je popsal.A asi proto,že nález byl učiněn až v podvečer
nebo že snad bylo zataženo a málo světla,ani jsem nepořídil sní mek/což mě dodatečně velmi mrzí,nebo£ tak nemáme ani dokladový ma-
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teriál.ba ani fotografii našeho jediného sběru!/.Po návratu do Pra
hy jsem svij podivný nález konzultoval v Národním muzeu s kol. Z.
Pouzarem.Ten mi tehdy zřejmě řekl,že nalezený druh patří aai do
rodu Chamaeota a že by mohl být třeba totožný se Singerovým nále
zem podobné houby z Kavkazu z r.1928 /Singer 1929/.To jsem také
napsal 3.10.1975 do Chicaga v USA prof.Singerovi v krátkém dopisu,
který jsem mu zaslal spolu s exsikátem houby.Po pěti letech

Sin

ger /1980/ můj sběr publikoval Jako Chamaeota fenzlii,nebol jej
ztotožnil s Agaricus/=Annularia/ fenzlii Schulz.,popsaným zaěát kem druhé poloviny min.století-z území dnešní Jugoslávie.
Tato podivuhodná lupenatá houba byla velmi stručně.avšak

vý

stižně popsána r.1866 S.Schulzerem z Vojvodiny v Jugoslávii

Jako

Agaricus fenzlli/Schulzer in Schulzer,Kanitz et Knapp 1866/.Po drobný popis/latinský a maSarský/ a barevným,poněkud schematizovaným Schulzerovým vyobrazením/tab.X,fig.l-jediné do 3ud existují
cí !/ pak po šesti letech uveřejnil pod jménem Agaricus Annularia
fenzlii Kalchbrenner/1873/./Annularia je zde myšlena jako podrod
a Jako taková popsána/.Do rodu Chamaeota/,T.G.Smith/Earle ji přeřa
dil až teprve loni Singer/1980/.Předtím si totiž Singer nebyl stá
le jist,patří-li Agaricus/=Annularia/ fenzlii do tohoto rodu a za
řadil ji tam teprve na základě prostudování mého materiálu ze Slo
venska, při čemž s ní ztotožnil i svůj starý nález z Kavkazu /Singer
1929/,který přes 50 let považoval asi za nový,dosud nepopsaný druh,
Annularia sp./viz např.Singer 1975/-snad pro jeho oranžově citró nový/nlkoll žlutý/ klobouk.Rod Chamaeota není příliš dobře fundo
vaným rodem,nebol představuje vlastně štítovky/Pluteus/ s prstenem
/pravé štítovky však jsou "nahé" a nemají ani náznak závoje,tj.ve
la partiale/.
Doposud jsou známé jen tři lokality této vysoce pozoruhodné a
zřejmě extrémně vzácné lupenaté houby,která vzhledem ke svému zla
tožlutému zbarvení a přítomnosti prstenu na třeni asi sotva uniká
pozornosti mykologů:
1.Jugoslávie/’Kamenický les" na sev.úpatí nízkého pohoří Fruška gora u obce Kamenica poblíž města ílovi Sad ve Vojvodině,na tleJících pařezech lípy,leg.et det.S.Schulzer/Schulzer 1866,Kalchbrenner 1873/.Tato lokalita není zřejmě doložena exsikátem.
2.Sovětský svaz:Laty v dolní části údolí řeky Kodori v záp.Kav
kazu v Abcházské ASSR,na dřevu ořešáku,DC.1928,leg.et det.R.Singer
/Singer 1929,1980/.Ani tato lokalita není doložena,nebol sběrateli
se nepodařilo doklad uchovat;svůj sběr však dosti podrobně popsal
/Singer 1929/,přičemž na rozdíl od Schulzerova a mého materiálu po
pisuje barvu klobouku jako oranžově citrónovou.
3.Čcskoslovensko:"Háj” vých.od obce Pravica u Vel^Krtíše na
již Slovensku,na ležícím kmenu dubu zimního/Quercus petraea/,13.8.
1975,leg.F.Kotlaba,det.R.Singer/Singer 1980.Tato lokalita je jako
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jediná doložená,a to v herbáři Fieldova muzea v Chicagu v USA /F/,
kam prof.Singer můj sběr uložil /tehdy tam byl zaměstnán/,Rád bych
při této příležitosti upřesnil naši lokalitu. Je to v dubovém po roštu na záp. svahu nevysoljé.ho kopce "Háj"/415 m n.m./, který leží
vých.od obce Pravica u Velkého Krtlše na jižním Slovensku; rostla
tam v nadmořské výšce asi-360 m v několika málo exemplářích na le
žícím kmenu tlejícího dubu zimního.
Z toho,co dosud o Chamaeota fenzlii víme,lze uzavřít, že to je
asi značně teplomilná houba/všechny tři známé lokality leží v

ob

lasti teplomilné květeny/, která roste na trouchnivém dřevu asi
jen listnatých dřevin; doposud byla nalezena na ořešáku vlašském
/Juglans regia/ na Kavkaze,dubu zimního/Quercus petraea/ v Česko
slovensku a na lípě/Tilia sp./ v Jugoslávii.
Prstenatka žlutá však není jediný známý zástupce tohoto

rodu

u nás.Z Československa byla před 14 lety popsána jako nová Chamae
ota longipes /Wichanský 1967/, kterou

považuje

Hlaváček /1975/za

dobrý druh a řadí ji do rodu Annularia/Schulz./Gill.jako Annularia
longipes/Wich./Hlaváček.Rod Annularia/Schulz./Gill. je však homonymní se staršími rody Annularia Sternb.1823 a Annularia Höchst.1841,
takže nemůže být více použit. Chamaeota longipes má šedohnědý klo
bouk,chybějí jí cystidy,výtrusy má trochu menší / 4°5-/5-6/-7/ x
3°5-4‘5/-5/ jma,atd.Byla popsána na základě pouze dvou plodnic,kte
ré vyrostly v červnu a srpnu r .1966 z hlinitopísčité podlahy skle
pa chaty ve Skochovicích u Vraného n.Vlt.;nález dalších plodnic
prstenatky dlouhonohé by byl rovněž žádoucí.
L i t e r a t u r a
Hlaváček J./1975/:Rod Annularia Schulzer-prstenatka-zjištěn v ČSSR.
Čas.Čs.Houb.,Praha,52:42-44.
Kalchhrenner C. A873/:Idones selectae hymenomycetum Hungariae.66 p.,
40 tab.,Pest.
Schützer S.,Kanitz A.et Knapp J.A./1866/: Die bisher bekannten
Pflanzen Slavoniens.Verh.Zool.-Bot.Ges.Wien 15:3-172.
Singer R./1929/:Pilze aus dem Kaukasus.Ein Beitrag zur Flora des
südwestlichen Zentralkaukasus.Beih.Boh.Centralbl.. - sect.2,
Dresden,46/2//1929-30/:71-118,tab.1.
Singer R»/1975/:The Agaricales in modern taxonomy.Ed.3,/6/912 p.,
84 tab.Vaduz.
Singer R./1980/:Keys for the Identification of the species of Aga
ricales II.Sydowia,Horn.31:193-237. .
Wichanský B./1967/:Chameotka dlouhonohá - Chamaeota longipes Wich,
sp.n.Čas.Čs.Houb.,Praha,44:141-143.
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Teoretické a praktické otázky

VÝZNAM
Zdeněk

TYPŮ

V

T A XO N O M IC K É

P o u z a r

P a r a t y

v mykologii

P R Á C I ________________
/l. pokračování/

p/paratypus/:to je položka,kterou autor ocito -

val spolu s holotypem jako další materiál,který měl k dispozici
při popisu.Je to často užívaný termín,který má ovšem pro taxonoma význam jen tehdy.jestliže 3e ztratil holotypus.V případě exis
tence holotypu jej nemůže nahradit! Za paratypy pokládáme i tako
vé položky,kdy autor označil více položek za typy a my vybereme
jediný-lektotyp/viz ještě dále/-a zbylé položky pak přirozeně
musíme pokládat za paratypy.Až do našeho výběru lektotypu

to

však byly syntypy/vlz shora/.Jestliže však autor vůbec nic neoz
načil za typy,pak o paratypeeh již nemluvíme-jsou to syntypy a
Jeden z nich vybereme za lektotyp.
Typickým příkladem pro znázornění,co to je paratyp.Jsou mate
riály druhu Stereum subtomentosum P o u z .1964»V původní publikaci,
kde byl uvedený pevník popsán jako nový druh,byl jediný exemplář
/jediná plodnice/ označen za "holotypus" a ten má ve sbírkách Ná
rodního muzea v Praze číslo PRM 199286;další plodnice,které rost
ly ve skupině s touto plodnicí na stejném kmeni,jsou duplikáty
holotypu/tedy izotypy/ a jsou uloženy v muzejním herbáři v jiné
obálce pod číslem PRM 628202/několik z nich bylo zasláno i jirým
badatelům a institucím/.Ostatní bohatý materiál-citovaný při po
pisu tohoto druhu z různých míst u nás i ve světě a z mnoha dal
ších herbářů v Evropě i v Americe-představuje paratypy.
I z o s y n t y p /isosyntypus/:je to málo používaný
pro duplikát syntypu/může se ale vyskytnout/.

termín

L e k t o t y p /lectotypus/:-velmi důležitý termín-je to ta
ková položka,která slouží jako náhradní typ,jestliže se původní
holotyp ztratil nebo když nebyl určen/označen/ vůbec žádný typ.
Je to vždy jen jediná položka nebo jediný exemplář!Vybírá se do
datečně a při jeho výběru musíme respektovat údaje,které jsou ob
saženy v tzv. p r o t o l o g u
jména,tj.původním popisu,ve vy
obrazeních aí vlastních nebo příp.citovaných,ale i v poznámkách
a samozřejmě v herbářových dokladech.Pro rozbor protologu

mají

značný význam archiválie,zejména původní rukopisné poznámky au
tora. Lektotyp se vybírá zásadně pouze z materiálů,které měl au
tor k dispozici při popisování nového druhu.Veškerý ostatní ma
teriál je nevhodný pro vybírání lektotypu a můžeme pouze v pří-
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pádě úplného nedostatku syntypu nebo lsotypu 51 paratypu uvažovat
o výběru neotypu/viz déle/.
Je určitý rozdíl mezi položkami,které autor studoval před uve
řejněním svého nového druhu a příp.je ocitoval u popisu a mezi položkou/nebo položkami/,na níž přímo založil prokazatelně svůj po
pis druhu.Často to lze zjistit:např.u Velenovského je z jeho ruko
p i s e c h poznámek někdy zřejmé,že jen jedna položka byla
základem
popisu-ostatní položky byly připisovány dodatečně po dokončení popisu.Položka,na níž byl založen popis,má přednost při stanovení
lektotypu.
Pokud autoři,místo aby typovou položku označili termínem typus
nebo holotypus,naznačili nějakým slovem /např."orig.","authent."
apod./,že některou považuji za původnější,má být takový náznak re
spektován při výběru lektotygu-ovšem pouze tehdy,pokud položka ne
ní v rozporu s původní diagnózou nebo jinými částmi protologu!
Někdy je typový materiál- druhu/nebo formy či variety/evidentní
směsí různých druhů;pak je vždy dosti delikátním problémem,pro kte
rou část se rozhodnout jako vhodnou k výběru za lektotyp.Pokud ne
máme žádného jiného vodítka,použijeme tzv.reziduovou metodu,tj.sle
dujeme pojetí toho dalšího badatele,který prvý vyloučil z druhu ci
zorodý element a ze zbylého rezidua pak vybereme lektotyp.
N e o t y p /neotypus/:je takový exemplář,který je vybrán teh
dy,když neexistuje již žádný původní materiál,který měl autor k
dispozici při popisování nového taxónu.Zjištění,zda se žádný původ
ní herbářový materiál nezachoval,je často obtížné a je nutno

ově

řovat různé údaje o případném zničení původního herbáře nebo o zvy
ku autora nedokladovat žádné sběry herbářovými položkami apod.Ozna
čení neotypu je n u t n o
p u b l i k o v a t
e m á jistou závaanost pro další badatele;nicméně,když se objeví hrubý rozpor
mezi
protologem a neotypem,je možno navrhnout jirý,vhodnější neotyp.Ne
výhodou neotypů je to,že nejsou nikde ústředně registrovány a
jich výběr tak často uniká pozornosti badatelů.

je

Je třeba říci-a je to důležitá,málo známá okolnost-že z termí
nů výše uvedených pouze h o l o t y p , l e k t o t y p
a n e o 
typ

označují konkrétní položky,které mají význam pro pojetí jed

notlivých taxónů/tj.druhů,poddruhů,variet,forem atd./.Ostatní

poj

my jsou pomocné;paratyp,syntyp,izotyp a izosyntyp označují pouze
hodnotu položek vhodných k výběru lektotypu.Nicméně někdy taxonomovi dobře poslouží i paratypy,izotypy nebo syntypy,nemá-li momentál
ně možnost prostudovat lektotyp nebo holotyp.Ovšem výsledky takové
ho studia slouží spíše k hrubé orientaci v danné problematice.
Lektotyp vybíráme z vhodných materiálů přednostně v tomto pořadítnejprve z i z o t y p ů , a pokud žádné nejsou,pak ze s y n t yp ů:pokud ani ty nejsou k dispozici,potom z i z o s y n t y p ů
a
nakonec,když žádný materiál shora citované hodnoty není,sáhneme k
paratypům.Teprve po vyčerpání těchto eventualit uvážíme možnost vý
běru

n e o t y p u .

/Dokončení v dalším čísle /
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JE M O Ž N O U R Č O V A T E X S I K Á T Y L U P E N A T Ý C H

HUB

BEZ

ZNALOSTI JEJICH M A K R O Z N A K Ů V Ž IV É M STAVU ?
Jarko

S v r č e k

V zásadě ano,ale jen za určitých předpokladů a ne vždy s jed
noznačným výsledkem.Jednou z prvních podmínek je dokonalá znalost
plodnic základních druhů v čerstvém stavu,jejich změn po vysušení,
mikroskopické stavby a přirozeně zvládnutí základní mikroskopické
techniky v mykologii.Protože většina rodů lupenatých hub je zalo
žena na mikroznacích,může zkušený mykolog určit rod na 95$/nebo i
více/.Horší Je to s druhovou identifikací.Druhy rozdílné pouze v
makroznačích/a je Jich značný počet/,nelze podle exsikátů většinou
vůbec rozlišit;patří sem např.druhy založené na barvě a její pří
padné změně,pachu,chuti a dalších znacích a vlastnostech,které se
usušením ztratí nebo natolik změní,že je nelze na suchých plodnících pozorovat/např.jemné ojínění aj.struJrtura povrchu třeně a po
kožky klobouku/.To platí pro skoro celý rod Cortinarius, Hebeloma,
Clitocybe aj.Z vlastní zkušenosti vím,jak velký počet neurčených
exsikátů těchto hub,bez popisů a poznámek,uchovávaných v

mykolo-

gickém herbáři Národního muzea v Praze,je bez chybějících popisů
makroznaků neurčitelný a jsou spíše balastem než přínosem pro vědu.
Velmi důležitý je také celkový stav exsikátu;plodnice špatně
usušené,spařené,neúplné,infikované,různě poškozené,jsou ke studiu
nevhodná a je zbytečné 3e jimi zabývat.Jinak platí zásada,že čím
menším počtem makroznaků Je druh charakterizován,tím snáze jej
lze určit v suchém stavu podle mikroznaků;tak např.rody Crepidotus,Pleurotellus,Marasmiellus-nělrteré nové druíiy těchto rodů byly
popsány jen na základě exsikátového materiálu.Druhy s plodnicemi
tužší a kožovité konsistence,které se za sucha mění nepodstatně,
je přirozeně možno určovat téměř jako za čerstva/např.r.Polypo rus ve vymezení Singerově/.Největší rozdíly mezi čerstvou a usu
šenou plodnicí vykazuji čeledě hřlbovitých a lupenatých hub s
plodnicemi měkce masité konsistence,které se usušením silně

de

formují ,zmenšují/až na 1/3 původní velikosti/ a tvarově, hlavně
však barevng mění.I exsikáty bezvadně usušené ztratí své původní
zbarvení a postupem doby dostávají v herbářích uniformní žlutavé
nebo tinědavé odstíny.Změny za sucha jsou však pro některé

druhy

natolik charakteristické,že je lze podle nich určit.Také spéci fický pach může i řadu let vytrvávat/tak např.herbářové položky
Russula meliolens nebo Amanita pantherina vydávají medově sladkou
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vůni,která se jen pozvolna ztrácí,Lactarius camphoratus a L.serifluus mají i po letech význačnou vůni připomínajíc! usušenou komonici.
Mezi rody,jejichž exsikáty se z větší části podaří i druhově
identifikovat,bez znalosti jejich makroznaků za živa,patří přede
vším ty,které mají jeden nebo více mikroznaků tak specificky

vý

značných,že je lze podle nich spolehlivě odlišit od všech do3ud
známých,nejblíže příbuzných nebo nejpodobnějších taxonů.Patří k
nim např.četné druhy r.Galerina,založené převážně právě na mikroznaclch jako je ornamentika,tvar a velikost výtrusů,rozmístění
cystid na lupenech a přirozeně také jejich tvar,ekologie/ pokud
substrát lze rozlišit na bazálnl části třeně-druhy muscikolnl,
sfagnikolnl,dřevní,zemní/,také mnohé druhy jinak makroskopicky
značně uniformního r.Conocybe,dále řada druhů r.Inocybe/podle ná
padného tvaru výtrusů,cystid aj./,poměrně málo se sušením měnící
rody Lepiota,Cystoderma,Pluteus.Jen specialista rozliší některé
druhy r.Russula a Lactarius na základě dlouhodobé znalosti čerst
vých plodnic,většinou však je nutné mít k dispozici podrobný po
pis makroznaků/tak u ryzců barvu latexu a její změny/,informace o
barvě výtrusného prachu,chuti dužniny,jejích barevných změn na lo
mu, slupitelnosti pokožky klobouku atd.
Závěrem je třeba znovu zdůraznit prvořadou zásadu pro všechny,
kteří se hodlají studiem Agaricalea a Boletales vážněji zabývat:ke
sběrům těchto hub nikdy neopomeňme připojit třeba stručný,ale po
kud jde o makroznnky raději úplný popis,nebo alespoň, popis těch
makroznaků,o nichž předpokládáme,že se na exsikátu změní nebo úpl
ně ztratí.Jedině taková herbářová položka má hodnotu dokladu,který
lze kdykoliv v budoucnu vědecky zhodnotit!
O IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 0 SBÍRKÁCH KDCROORGANISM8 ,BRNO, 1981
se bude konat ve dnech 20.-24.7.1981.Pořadatelem je Světová fede
race sbírek mikroorganismů/.YFCC/spolu s Čs.společností mikrobio logickou při ČSAV a Universitou J.E.Purkyně v Brně.
Program konference bude obsahovat tyto tématické okruhy:Význam
sbírek mikroorganismů pro základní a aplikovaný výzkum.2 .Problémy
organizace a provozu sbírek kultur.3 .Výběr vhodných kmenů pro růz
ná účely.4.Metody uchovávání kultur.5 .Využití počítačů pro ukládá
ni dat a pro identifikaci.6 .Otázky bezpečné práce a patogenními
mikroorganismy.7 .Ukládání patentových kultur ve sbírkách mikroor
ganismů. 8 .Mezinár.předpisy pro zasílání kultur mikroorganismů.10 .
Nástěnková sdělení z taxonomie a identifikace mikroorganismů.11.Vý
stava laboratorních přístrojů,kultivačních a diagnostických medií.
Podrobné informace o programu a podmínkách účasti budou zaslá
ny Jen těm zájemcům,kteří do 31.1.1981 zašlou předběžnou přihláš
ku na adresu:Ca.sbírka mikroorganismů UJEP,Tr.Obránců míru 10,Br
no,PSČ 662 43.
L.Marvanová
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M y k o flo ris tika

MAKRQMYCETY
Jaroslav

S K L E N Í K Ů ________________________________

Rod

Vil.čísle ífykol.listů upozorňuje M.Svrček na potřebu věnovat
pozornost houbám v některých mimolesních ekotopech.kde vlivem činnosti člověka dochází ke značným změnám i v mykoflóře.V následují
cích řádcích bych chtěl upozornit na další zajímavý ekotop, který
je z mykologického hlediska velmi zajímavý a přitom prakticky ne
známý .Jsou to zahradnické skleníky,jejichž plocha je sice relativ
ně malá,ale přesto se již i u nás počítá na stovky hektarů. Tato
umělá prostředí se vyznačují zajímavou specifickou mykoflórou.Dů
kladně jsou v těchto podmínkách studovány mikromycety,zejména parazitické.Oproti tomu je širší mykologické veřejnosti téměř nezná
má problematika výskytu makromycetů.A.Pilát sice ve své knize"Houby Československa ve svém životním prostředí"/Academia,Praha 1969/
věnuje tomuto ekotopu odstavec,avšak jen zcela povrchně.Problemati
ka makromycetů skleníků je přitom velmi pestrá a i pro

řadového

mykologa přítažlivá.Její specifičnost je odvislá zejména z násle
dujících dvou aspektů:
Skleníky mají specifické mikroklimatické podmínky.zcela odliš
né volné přírodě.Většině našich hub tyto podmínky nevyhovují,avšak
na druhé straně mají za následek výskyt hub,které se v našich kli
matických podmínkách ve volné přírodě nevyskytují nebo se vyskytu
jí jen velmi sporadicky.Jde zřejmě o druhy introdukované ze sub tropů a tropů,převážně importovanými zahradnickými výpěstky. Jako
příklad bych uvedl zástupce rodu Leucocoprinus.např.L.birnbaumii
/Corda/Sing.a L.lilacinogranulosus/Henn./Locq.
Pro skleníky jsou též typické nejrůznější pěstební substráty,
což se odráží i ve výskytu nejrůznšjších druhů hub.K podstatnému
rozšíření spektra hub doělo v souvislosti se zavedením pěstování
rostlin na slámě obilovin a na substrátech s vhodně upravenou ků
rou lesních stromů.
K dokreslení skutečně bohaté mykoflóry zahradnických skleníků
uvádím několik druhů makromycetů,které byly ve sklenících sbírá ny:Peziza vesiculosa Bull.ex St.Am.,P.cerea Sow.et Mérat.P.atro-
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vinoaa Cooke et Gerard,Lepiota leucothites/Vitt./P.D.Orton.L.aspera/Pers.ex Fr./Quél.,L.cristata/Alb.et Schw.ex Fr./Kumm.,Volvariella pusilla/Pers.ex Fr./Sing..Coprinus cinereus/Schaeff.ex Fr./
S.F.Gray ,C.ephemerus/T3ull.ex Fr./Loud.,Cyathus olla/3atach/ex Pera.,
Conocybe plumbeitincta/Atk./Sing. .Ilelanophyllum echinatum/Fr./Sing.,
Psathyrella velutina/Per3 .ex S.F.Gray/.Bolbitius vitellinua/Pera.
ex Fr./Fr.aj,
Toto je však jen zlomek z bohaté škály makromycetů,které v
těchto specifických podmínkách lze abírat.Pro mykology není nezají
mavé i to,že některé z těchto hub lze pro jejich hromadný výskyt
využít i kulinářsky/např.Lepiota leucothitea nebo Peziza vesiculosa/ a to i tehdy,kdy mimo skleníky vládnou třeskuté mrazy a příro
da je pod aovislou pokrývkou sněhu.Vzhledem k tomu,že tyto

houby

nejsou mykorrhiticky vázány na žádné jiné organismy,bylo by snad
i zajímavé pokusit se o jejich umělé pěstování.
Doufám,že i z tohoto krátkéhom článku je zřejmé,že studium mak
romycetů zahradnických skleníků je pro mykology nejen přitažlivé,
ale systematická práce na tomto úseku je dokonce žádoucí.

My kotoxikologie

D A LŠ Í J E D O V A T Ý PAVUČINEC - C O R T IN A R IU S
SPLEN
P E N S H E N R Y __________________________________________
Jiří

K u b i č k a
H.Romagnesi upozornil nejprve francouzské a poté i švýcarské

mykology na silné toxické vlastnosti dalšího pavučince a to Cortinarius splendens Henry z podrodu Phlegmacium.Protože podrobnosti
otravy nebyly uveřejněny.obrátil jsem se na francouzské přátele a
Alain Gérault mi zaslal kopii svého rukopisu pro BSMF,která má ná
zev "Intoxication collective de type orellanien provoquée par Cortinarius splendens R.Hy".
Z něho vyplývá,že rodina V.sbírala 7.9.1979 velké množství hub
ve výši kolem 850 m n.m.v Horním Savojsku a to v jedlině,obklopené
listnáči.Ve sběru byly plodnice Lactarius deliciosus,Laccaria
amethystina a udánlivě četné zelánky,z nichž se však vyklubaly vel
mi podobné plodnice pavučince překrásného.Z nalezených hub bylo
opakovaně připravováno jídlo několik dní po sobě,první až čtvrtý
den,a jedlo je celkem 17 osob.Někteří jednou,jiní vícekrát,někteří
směs hub,jiní jen jeden druh/např.jen ryzec pravý,jiní jen pavučinec překrásný apod./.Onemocnělo celkem 12 osob,jedna osoba zemřela

11

■Pi, IpL
f

'-icin
..2cm

yj

^t^gar

K

..3cm

1 5 cm

Pavuîinec překrásný/Cortinarius splendens Henry//plodnice podle R.
Henryho,B3MF 52/1936/,tab.II,fig.I;výtrusy/zvětš.lOOOx/podle M.Mosera/1978/,tab.IX,fig.309/.Kreslil S.Šebek
po heparinizaci krve během dialýzy ledvin.Příznaky se objevily od
3 .do 13.dne po jídle převážně na ledvinách,jednou i v podobě leh
čího současného poěkození jater.Rychlejší začátek onemocnění zna
čil i závažnější průběh.Jediné jídlo nevyvolalo žádné příznaky
otravy,výhradně opakované jídlo,z čehož lze usuzovat na kumulaci
toxinu v organismu postižených.Postižení ledvin intersticlální
nefritidou mělo různé průběhy od velmi lehkéhg až k trvalejšímu
poškození s nutností opakovaných dialýz.Diagnóza byla potvrzena
histologickým nálezem z biopsie ledvin,ve fluorescenčním mikro
skopu byly v tubulech ledvin nalezeny uloženiny látky oranžově
fluoreskující.Dlouhá inkubace i nález intersticiální nefritidy
připomínají průběh otravy pavučincem plyšovým-Cortinarius orellanus,toxická aktivita C.splendens je však nižší.
K potvrzení toxicity byly provedeny pokusy na krysách s krme
ním zvířat práškovaným pavučincem překrásným,sebraným v okolí Fon
tainebleau. V ledvinách zvířat byly nalezeny pigmentové shluky s
oranžovou fluorescencí.podobné nálezům Nieminena u krys po pavu
čině! skvělém-C.speciosis8imus.K současnému porovnání toxicity a
efektů byly provedeny pokusy u morčat s p.plyšovým-C.orellanus,
p.překrásným-C.splendens a s p.žloutkovým-C.vitellinus.Ve všech
případech byly v ledvinách nalezeny shluky silně pigmentované s
s oranžovou fluorescencí v UV světle,jež Gérault určil jako lipofuchsiny.Diskrétní změny nalezené u lidské otravy v tubulech.
ledvin v optickém mikroskopu byly dále revidovány v mikroskopu
elektronovém.Byl sledován vývoj ledvinných leží až k objevu pozd
ní fibrózy.
Gérault již dříve prováděl pokusy s některými pavučinci,obsa
hujícími antrachlnonové pigmenty fluoreskující v UV světle,nebo
látky jim blízce příbuzné.Zdá se,že tato fluorescence může být
vodítkem k vyhledávání toxických druhů pavučinců.
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Nedávno/1979/ uveřejnili polští chemici Antowiak a Geasner další
práci o pokusech s toxickou látkou p.plyšového.Nepotvrdili nále
zy Testy,že orellanin je směsí řady látek,a naopak zjistili,

že

jde o jednu látku dobře charakterizovanou,a stanovili její struk
turální vzorec a v další práci hodlají sdělit její syntézu.Orel
lanin se ztrátou kyslíku mění v další netoxický produkt,který
oznaěili jménem o r e 1 1 i n.
Objevem toxicity p.překrásného byly tedy odhaleny toxické
vlastnosti v dalším podrodu pavučinců,u Phlegmacií.Gérault však
připomněl,že již v r.1973 objevili Steglich a Topřer-Petersen v
p.žloutkovém-O.vitellinus pigmenty, jež smály soval i jako deriváty
flavomanninů,tedy látky příbuzné antrachinonům.Gérault soudí,že
orellaniny nejsou jedinými účinnými obsahovými látkami u pavůčincú.
Rozšíření pavučince překrásného u nás není známé.Houba byla
popsána v r.1936 Robertem Henrym v článku"Nouvelle étude de quel
ques ScauriVBSMF 52:147-176/ s vělmi pěknou barevnou reprodukcí
na tab.č.II.Jde o druh poměrně velmi malý,jeho klobouk dosahuje
průměru jen 3-6 cm,pokožka klobouku je zprvu zlatožlutá,později
nahnědlá,až nakonec rozpúkává na vrcholu v malé plošky zbarvené
tmavě purpurově.Lupeny,třen,dužnina klobouku i třeně jsou žluté,
třen je dole rozšířen v odříznutou hlízku.Dužnina je nevonná,
sladké chuti,u zemánky voní tricholomově moučně a má sladkou/
oříškovou chul.Spory pavučince překrásného jsou v mikroskopu
žluté,ellipsoidní až vejčité či mandlovité,jemně bradavčité,dlě
Henryho měří 11 x 5"5-6*5 jam.Dle Henryho i Romagnesiho preferu
je bučiny,dle Moserova kliče/1978 :380/ se najde výjimečně i v
jehličinách.Dužnina i pokožka klobouku se barví chloridem železitým/Fe2d 6 dle Henryho/ rychle černozeleně.
Tímto oojevem se dále rozšířil okruh velmi podezřelých dru
hů i na podrod Phlegmacium,jehož konzumace u nás není naštěstí
příliš rozšířená.

POZOR
Svatopluk

IMA P E N Í Z O V K U

ŠIRO&OLUPESMNOU !

________

Š e b e k

Penízovka širokolupenná-Megacollyhia /Tricholomopsis,Oudemansiella,Collybia/ platyphylla/Pers.ex Fr./Koti.et Pouz.-byla až
dosud bez výjimky považována za houbu jedlou,i když názory na je
jí chutové vlastnosti se u různých autorů pochopitelně lišily. V
r.1979 však došlo k několika případům otravy touto houbou,které
staví její kulinárn! hodnotu do poněkud jiného světla.
První případ,k němuž došlo v červnu 1979 v USA/Connecticut/,
se týkal ženy a jejího bratra,u nichž se první příznaky otravy
penízovkou širokolupennou projevily asi za 2 hod.po požití duše
ných plodnic.Byly charakterizovány únavou,žaludečními křečemi,
úporqým dlouho trvajícím průjmem/u muže místo toho opakovanými
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záchvaty nausey a zvracení/.Ještě celý následující den trvala sla
bost a žaludeční labilita postižených.
K druhému závažnějšímu případu doálo v USA v květnu 1979/Hhode
Island/,kde třiačtyřicetiletý muž snědl asi 1-1 a 1/2 Šálku s y 
r o v ý c h
plodnic penízovky ěirokolupenné.Asi za hodinu se ob
jevil průjem,který v 15 min.intervalech trval asi 6 hodin.K němu
se přidalo zvracení,opakované v 15-30 min.intervalech.Za 5 hod.po
požití hub byly u pacienta pozorovány svalové křeče v nohou a pa
žích, pocení,zrychlený puls a závrati se sílícím pocitem úzkosti a
strachu.V průběhu otravy se svalové křeče v některých nebo všech
končetinách silně zvětšovaly,takže pacient nemohl ani ležet,ani
sedět ani stát.Za 7 hod.po požití hub byl postižený hospitalizo vén.Svalové křeče ustaly teprve za 18 hodin pb požití houby.Na roz
díl od první otravy,kde po požití dušených hub šlo zjevně o symp
tomy gastrointestinálního charakteru,ukazuje druhý případ z Rhode
Islandu na přítomnost neurotoxinu v syrových plodnicích.
Současně je hlášena otrava penízovkou širokolupennou také z
Curychu,kde se touto houbou,dušenou jen krátce a připravenou ve
větším množství,otrávily v r.1979 3 osoby/žena a její dvě děti/..
Všechny hlášené případy otrav penízovkou širokolupennou znovu
varují před konzumací jen krátce podušeiých/nebo dokonce syrových/
hub ve větším množství.Současně však také připomínají,že jedlost
řady druhů hub bude asi nutno ještě patřičně zrevidovat.
L i t e r a t u r a
Boaman E./1979/:A report of mushroom poisoning caused by Tricholomopsis platyphylla.Spore Print V/5/,July/Augus,1979/Newsletter
of the Corn.Halley l$ýcol.Soc./
Goos R.D.^Shoop C.R./1980/:A čase of mushroom poisoning caused by
Trichólomopsis platyphylla.týcologia 72/2/;433-435.
Jahresbericht 1979 des Verbandtoxikologen.Schweiz.Z.f.Pilzkde 58
/6/:84-85.

WA P O M O C
Bronislav

NOVÉ

MAPOVACÍ AKCI

___________________

H 1 ů z a

Když byla u nás v r.1962 zahájena spolupráce na mezinárodní
akci "Mapování 100 druhů evropských makromycetů",zapojil se do ní
početný kolektiv mykologů,a to jak odborníků,tak i amatérů.Česko
slovenský přínos byl-díky jejich neúnavné práci-velmi kladně hod
nocen, nebol; ČSSR se umístila na předním místě v počtu ohlášených
údajů.
V roce 1979 byla u nás zahájena nová mapovací akce-"!íapování
jednovatých druhů hub v ČSSR". Výzva ke spolupráci s přehledem etap
a mapovaných druhů byla uveřejněna v r.1979 v České mykologii.
Předpokládám,že řada spolupracovníků mapovací akce bude posí
lat údaje odborníkům,kteří jsou uvedeni ve výzvě ke. spolupráci,
příp.do Ústřední poradny Čs.mykologické společnosti.Ohlášené úda
je budou pak soustředěny u autora článku na odd.přírodopisu peda
gogické fakulty UP v Olomouci,Žerotínovo nám.2,PSČ 771 40.
Aby bylo možno sledovat postup při mapování a sestavit seznam
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spolupracovníků této nové akce,prosím,aby ml zájemci o spoluprá
ci 3dělili jméno,adresu a příp.i oblast,v níž budou sledovat vý
skyt mapovaných druhů,a to i v tom případě,že již navázali spo lupráci s některým mykologem,uvedeným ve výzvě.Na adresu autora
je možno zasílat rovněž údaje o mapovaných druzích přímo.
V současné době jsou zhotoveny pracovní mapy rozšíření pro 7
druhů muchomůrek,které jsou zařazeny do I.etapy mapování.Nejvíce
údajů je zatím o muchomůrce zelené/Amanita phalloides/Fr./Link/,
která byla u nás již dříve mapována v rámci uvedené mezinárodní
akce.V r.1980 již byla publikována zpráva s mapkami o rozšíření
muchomůrky zelené,albínů muchomůrky zelené/Amanita phalloïdes
var.alba/ a muchomůrky jízlivé/Amanita virosa/ v Jihočeském kraji/Kubička J.et Kluzák Z.,1980/.Z.Kluzák/l979/ uvádí v práci"Vybrané mykofloristické nálezy z jižních Cech" i údaje o lokali tách mapovaných druhů/muchomůrka jízlivá,pavučinec plyšový,závojenka olovová,vláknice Patouillardova/.
L i t e r a t u r a
Hlůza B./1979/:Výzva ke spolupráci při mapování jedovatých druhů
hub v CSSR.fies.Mykol.,Praha,33/4//:251-252.
Kluzák Z.A979/:Vybrané mykofloristické nálezy z jižních Cech.
Sborn.Jihočes.Muz. ,Přír.Vědy ,5e s.Budějovice,19:63-71.
Kubíčka J.et Kluzák Z./I980/:Rozšíření jedovatých muchomůrek ze
skupiny Amanita phalloides v Jihočeském kraji.Sborn.Jihočes.
Muz.,Přír.Vědy,České Budějovice,20:57-66.

Osobní

PROFESOR DR.VLADIMÍR RTPÁ&EK.DRSC.SEDMDESÁTILrf
Dne 10.října min.roku se člen-korespondent ČSAV prof.dr.Vla
dimír Rypáček,DrSc.,býv.vedoucí katedry biologie rostlin přírodo
věd .fakulty UJEP v Brně a vedoucí odd.biologie lesa Botanického
ústavu ČSAV,předseda Čs.vědecké společnosti pro mykologii při
fiSAV a čestný člen Slovenské botanické společnosti při SAV,dožil
plný životního optimismu a energie 70 let.U příležitosti tohoto
jubilea se konala v brněnském hotelu Voroněž oslava,na kterou se
sjeli spolupracovníci a přátelé oslavence z celé republiky.
Ve zdravicích bylo vzpomenuto významné vědecké i organizátorská činnosti prof.VI.ítypáčka.Za svoji dlouholetou práci byl po ctěn stříbrnou čestnou oborovou plaketou ČSAV za zásluhy o vědu
a lidstvo,kterou mu předal člen presidia ČSAV akademik K.Kudma.
Dále obdržel prof.Rypáček z rukou prorektora Vysoké školy země dělské v Brně prof.ing.J.Rupricha,CSc.zlatou medaili Čs.akademie
zemědělské za vědu a výzkum;v zastoupení rektora Vysoké školy les
nické a dřevařské ze Zvolena vystoupil doc.ing.D.Horský,CSc.a pře
dal jubilantovi stříbrnou plaketu Vysoké školy lesnické a dřevař-
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ské.Zlatou medaili Vysoké školy zemědělské v Brně předal v zastou
pení rektora děkan doc.ing.A.Čihal,CSc.Za zásluhy o botaniku byl
prof.Rypáček zvolen čestným členem Čs.botanické společnosti

při

ČSAV;diplom tohoto uznání mu odevzdal člen korespondent ČSAV dr.
S.Hejný,DrSc.V zastoupení předsedy Slovenské botanické společnos
ti předala dr.O.Erdelaká.CSc.adresu Slovenské botanické společnosti.Blahopřejný dopis člena ÚV KSČ a vedoucího tajemníka JmKV KSČ
K.Neuberta odevzdal tajemník pro ideologickou práci KV RSDr.O.Hu
báček a blahopřejný dopis člena dv KSČ a vedoucího tajemníka ,MěV
KSČ v Brně RSDr.O.Klíčníka předal ředitel Domu politické výchovy
MěV KSČ J.Zouhar.S blahopřáním oslavenci vystoupili též ředitel
tístavu experimentální botaniky ČSAV dr.F.Pospíšil,DrSc.,za Čs.vě
deckou společnost pro mykologii doc.dr.Z.UrbantDrSc.a za bratislav
skou skupinu této Společnosti její předseda ing.C.Paulech,CSc.
S osobními gratulacemi ee připojili mj.též senior brněnských čle
nů Akademie věd akademik 0.Borůvka a člen korespondent SAV a ČSAV
prof.dr.L.Pastýrik,DrSc.Po této oficiální části a slavnostní ve čeři se konalo přátelské posezení přítomných s oslavencem.
K blahopřání k tomuto jubileu prof,Rypáčka se připojuje i ce
lá mykologická obec,která mu přeje i do budoucnamnoho zdraví a
další osobní a pracovní úspěchy«

¥ 1 »Antonín

PROF.DR.KAREL CBJP ČESTNÍM ČLENEM ČMS
Jak oznamuje Čas.čs.houbařů/rož.57,5.1,1980/ byl na výroční
členské schůzi Čsmykologické společnosti,která se konala 19.5.
1980 v Praze,zvolen univ.prof.dr.Karel Cejp,DrSc.,náš přední od
borník v mykologii,ke svým nedožitým 80.narozeninám jejím čest rým členem In rnemoriarn.

S. Šebek

ČESTNÍ ODZNAK "ZLATÍ CANTHAHELLUS"
udělila Čs.mykologická společnost dne 17.11.1980 našemu zná
mému mykologovi MUDr.Jiřímu Kubíčkovi,kterého v uznání jeho dosa
vadní vědecké a popularizační práce v mykologii zvolila zároveň
svým čestným členem.Gratulujeme.

S.šebek

CENT ČS.LITERÁRNÍHO FONDU UDĚLENY
Na slavnostním zasedání Čs.literárního fondu v Praze 23.6.1980
byly uděleny odměny za nejlepší odborné a vědecké knihy v r.1979.
Mezi odměněnými autory byla i dr.Olga Passatiová,CSc.,odb.asis tentka katedry botaniky nižších rostlin přírodověd.fakulty UK v
Praze,za knihu “Plísně a vláknité houby v technické mikrobiolo
gii VSNTL.Praha 1979/.
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Výbor sekce pro vědeckou a odbornou literaturu Čs.literárního
fondu rovněž ocenil/v kategorii mladých/ prémií práci dr.Jarosla
va Klána a dr.Libuše Kotilové-Kubičkové "Arrhenia auriscalpium/Fr./
Fir.-a new species on the mycoflora of the Sovlet Union"/Ss.jnykol.
33:40-46,1979/.
S radostí též sdělujeme,že v r.1978 obdržel prémii 6sJ.iterárního fondu dr.Petr Frágner za sérii svých článků "Kvasinky v lid
ském materiálu u nás a jejich rozlišení",otištěných rovněž v Sas
ké mykologii.
Blahopřejeme Slenům naší Společnosti k tomuto zaslouženému
ocenění jejich práce.

S.Sebek
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Životní jubilea našich členů v r .1981
V letošním roce si připomínáme následující významná životní
jubilea členů naší Společnosti:
90 let - JUDr .Bohuslav Hub z PrahyA 6 .4./
80 let - Ing.Vladimír Landkammer z Prahy,čestný člen ČSVSM
-----/9.3./
73 let - Emil Horníček z Telecí u PoličkyA9.1./
- Ladislav Urban z Prahy/26.6./
70 let - RÍJBr.Stanislav Lhotský,CSc.z PrahyA2.2./
- RNDr.Valentin Po 3píšil,CSc.z Brna/26.3./
- Silvestr Veselý z Prahy/4.12./
60 let - Prof.dr.ing.Vlastimil Herout,DrSc.,člen korespon
dent ČSAV z Prahy A 7 . 3./
- Ing.Branislav Uroševič,DrSc.z Prah y A . 6 ./
- RNDr.Ladislav Bosák z 0stravyA5.6./
- Akad.arch.Oldřich Láznička z Třebíče/30.7./
- Čestmír ítychetský z Hradiště u Nasavrk/20.9./

30 let - Ing.Hana Červinková z Prahy/28.1./
- RHPr.Ludmila Uarvanová,CSc.z Brna/22.2./
- RNDr.Zdeněk Moravec z PrahyA4.3./
- RNDr.Lubomír Scháněl,CSc.z BrnaA6.3./
- RNDr.Eva Streiblová z PrahyA.4./
- RNDr .Alena Adámková z PrahyA0.7./
Všem letošním jubilantům upřímně gratulujeme a děkujeme jim
za jejich dosavadní práci pro naši Společnost i československou
ipykologii.

S.Sebek
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ZEMŘEL ANTONÍN MAREK
Odešel po krátké těžké nemoci 18.6.1980 ve věku 68 let.Byl
členem a spolupracovníkem Čs.vědecké společnosti pro mykologii při
ČSAV/od r.1965/ i Čs.mykologické společnosti.Byl výborným

znalcem

hub a přírody v Teplicích a Severočeském kraji,sepisoval nálezy
vzácných hub a psával odborně fundované články do Čas.čs.houbařů
i do místního tisku.Byl hybnou sílou a spolupracovníkem při první
výstavě hub v Teplicích 3.-6.9.1961 a na jeho popud i jeho vydat
né spolupráce byla v teplickém muzeu instalována stála výstavka
zdařilých modelů hub,zhotovených St.Lánským z Náchoda.Tepličtí
houbaři k němu chodili na poradu a posudek o nalezených a přine
sených houbách.Organizoval také různé houbařské výlety,při nichž
sepisoval nálezy hub.
Antonín Marek byl oblíbený mezi teplickými občany;byl to upřím
ný člověk,který rád pomáhal jirým.Čest jeho památce.Bude žít v na
šich vzpomínkách.

Ladislav Hanuš •

ODEŠEL PhMr. KAREL VONEŠ - HYKOLOO A NEÚNAVNÍ* POPULARIZÁTOR HOU BAŘSTVÍ
Uprostřed pilné a neúnavné práce,s mnoha smělými plány a úko
ly, které čekaly ria něj jako populárního propagátora a odborníka v
mykologii,odchází navždy PhMr.Karel Voneš 6.8.1980 ve věku 72 let.
Kolik práce chtěl v tomto oboru ještě vykonat,s kolika lidmi se
podělit o své dlouholeté zkušenosti a znalosti!
Narodil se 28.9.1908 v Maxglanu v Rakousku.Vystudoval

farma

ceutickou fakultu Univ.Karlovy v Praze a nastoupil farmaceutickou
praxi jako vedoucí lékáren v Praze,v Jihlavě a posléze v Měříně.
Přestože svému povolání věnoval velmi mnoho času a pracovního úsi
lí,které bylo také oceněno propůjčením vyznamenání "Vzorný pracov
ník ve zdravotnictví",našel si při své práci ještě dostatek času
na své záliby.Bylo to jednak loutkářství,kterému se věnoval dlou
há léta,ale především to byla mykologie,které se věnoval praktic
ky celý život,a které zasvětil nejvíce svých schopností.Jeho přá
telé z odborných kruhů jej znali jako výborného mykologa i neúnav
ného popularizátora houbařstvl,široké veřejnosti byl znám přede vším jako "televizní desaterák" po úspěšném absolvování jedné

z

prvních oblíbených televizních soutěží Desetkrát odpověz.
Mykologií se zabýval již od svého mládl.Vědecky začal praco
vat v tomto oboru v r.1930 v Praze s dr.F.Smotlachou a R.Veselým.
V r.1936 přichází do Jihlavy,kde ihned začíná s aktivní veřejnou
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prací.Dělá přednášky,besedy,výstavky a popularizuje tak své odbor
né znalosti.Od r.1932 je členem širálho výboru Čs.mykologické spo
lečnosti v Praze.V Jihlavě stojí u zrodu mykologického kroužku,kte
rý byl založen v r.1962 při muzeu a v jehož čele pracoval jako před
seda.
Těžko se dá vyčíslit nespočetné množství přednášek,které pno slovil na různá mykologická témata.Připravil také desítky houbařských výstav,doplněných souborem vlastních akvarelů hub,kterých
vytvořil více než 300.Tyto jeho zdrařilé obrázky obdivovala nejen
široká veřejnost na výstavách,ale i odborníci-mykologové z naší re
publiky i z ciziny.Vytvořil

3voji vlastní putovní výstavu “Houby-

-nositelé života a smrti",která putuje více jak 10 let po různých
místech naší republiky.Jádrem této výstavy jsou modely hub, které
pro tento účel sám zhotovil.Popularita,kterou si tato výstava všu
de získala/byla několikrát i součástí celostátní výstavy Země

ži

vitelka v Českých Budějovicích/,jej přiměla k další práci a stálé
mu rozšiřování počtu modelů hub.Kromě výstavy vyrábí ještě soubory
modelů také pro některá muzea v Českých Budějovicích,ve Slezském
muzeu v Opavě i v Nitře.Celkem zhotovil téměř 5.000 modelů a to
přibližně u 980 druhů hub,což nemá u nás obdoby.Bohatá Ije i jeho
činnost publikační.Zvláště cenné j3ou jeho příspěvky k mykoflóře
Jihlavska,zveřejněné ve Vlastivědném sborníku Vysočiny v Jihlavě
a oblíbená příručka "Houby v kuchyni".
Úmrtím PhUr.Karla Voneše ztrácíme vynikajícího odborníka,obě
tavého a zaníceného mykologa,který svou prací přispěl k rozvoji my
kologie jako vědního oboru a k jeho široké popularizaci.
Ivan Růžička
JAN SlMR / 2.9.1900 - 3.9.1980 /
Dne 3.9.1980 zemřel ve věku osmdesáti let Jan Šimr,nestor se
veročeských botaniků a vynikající znalec Českého středohoří.
V líilešovském středohoří žil a pracoval téměř šedesát let.Jeho největším zájmem byla floristika,fÿtocenologie,fÿtogeografie a
ekologie vyšších rostlin,ale pozorně si všímal i mechorostů,lišejníků a hub.K intenzivnímu sbírání hub ho podnítily přednášky prof.
Velenovského,které navštěvoval během svého učitelování v Dubči za
čátkem 20.let.Z úspěšných nálezů břichatkovitých hub,kterým věnoval
největší pozornost,jmenujme alespoň Montagnes arenaria/první 3běry
v ČSSR/,Calvatia lilacina/nová pro ČSR/,zjistil jedny z prvních
českých lokalit Gastrosporium simplex atd.Snad nejdůležitějším vý
sledkem jeho nesčetných vycházek a exkurzí i odborné a popularizu-
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jící publikační činnosti je hustá sil maloplošných chráněných úze
mí v Milešovském středohoří.která vznikla především jeho přičině
ním.
Jan Šimr byl botanik-amatér v nejlepším slova smyslu.Za dlouho
leté úspěšné působení ve školství mu bylo v r.1957 uděleno vyzná menání"Za vynikající práci".jeho vynikající odborné znalosti a bo
hatá publikační činnost/téměř 120 článků/ byla oceněna jmenováním
zasloužilým členem Čs.botanické společnosti.Čest jeho památce!
Literatura o J.Šimrovi:
Jeník J./ 1960 /:Jubileum Jana Šimrá.Preslia,Praha,32:271-275./ Pře
hled publikovaných prací do r.1959/
Ložek V./1977/:Jan simr a České středohoří.Stipa,Ústí n.L.3:111^3»
Karel Kubát
ZA ZESNULÉM MUDR,JAROSLAVEM VESELSKÉM
Dne 30.11.1980 zemřel po dlouhé’a těžké chorobě ISUDr.Jaroslav
Veselský.Do posledních dnů svého plodného a obětavého života vzdo
roval náporům záludné nemoci,čelil a přemáhal její často bolestivé
projevy a v době,kdy již skoro neopouštěl svou pracovnu,hledal a
nalézal rozptýlení v práci, přede vším práci mykologické.
Snad až nyní si plně uvědomuji jeho vůli o sebezapření ,když
si vzpomenu,jak za pomoci své vzácné choti zpracovával v poslečLních
měsících svého života velký přehledný rejstřík svého srovnávacího
herbáře rodu Inocybe,ják určoval některá mu zasílané a přinášené
sběry a psal odborné příspěvky,Jejichž publikace se již nedožil.
líUDr.Jar oslava Veselského jsme poznal v průběhu r. 1963, kdy po
úmrtí pracovníka muzea A.Ctáhala se znovu formoval zájmový mykologický kroužek při Ostravském muzeu v součinnosti a turistickým od
dílem TJ VŽKG.Jeho zkušenosti,odborné znalosti.hluboký a pečlivý
přístup k řešeným problémům se mi záhy staly vzorem a on sám cit
livým,hře jivě lidským učitelem a přítelem.Pod jeho vedením,s jeho
radami a pomocí jsem překonával úskalí vědy mykologické a současně
stále blíže poznával i jeho osobnost a činnost v tomto oboru.
Z pestré palety jeho kratších prací formoval se přístup k sys
tematickému studiu a zpracování mykoflóry severomoravských rašeli
nišť, některých přírodních rezervací a hornických a hutnických hald
Ostravska.K výročí 700,let města Ostravy byla jeho studie o myko flóře hald poctěna cenou města Ostravy.
Souběžně s tím mu jeho lékařská odbornost umožňovala činnost i
na poli mykotoxikologie nejen po stránce vědecké,ale i praktické.
Jako člen odborné lékařské skupiny působil jako mykologický poradce
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při léčbě otrav houbami na interním oddělení ZÚNZ-VŽKG v Ostravě—'Vítkovicích,byl spoluautorem odborné publikace shrnující poznat
ky na tomto poli a autorem dalších prací.V posledním desetiletí
jeho života se jeho zájem soustředil rovněž i na rod Inocybe-vléknice,kde zejména ve spolupráci s J.Štangle® publikovali na dvě de
sítky odborných příspěvků.
Odchod MLJDr.Jaroslava Veselského je velkou ztrátou pro

jeho

přátele a celou naši mykologlckou veřejnost.Jeho dílo a přínos
československé mykologii a mykotoxikologii bude zhodnoceno ještě
na stránkách České mykologie,jeho světlá památka však zůstane v
srdcích těch,kteří ho znali,a kterým vždy ochotně vyšel vstříc
svým přelaskavým přístupem,svou radou a pomocí.

Jan Kut han

Zprávy

o akcích - program y

© SEimtófi 0 URČOVÁNÍ JEDOVATÝCH HUB.ZE ZBTTK& PO OTRAVÁCH.který uspořádala komise pro mykologickou toxikologii při ČSVSM,se ko
nal dne 1.9.1980.Jeho organizátory byli MHJr.Ivan Bouška,CSc. a
Zdeněk Pouzar,CSc.Semináři předcházela tradiční mykologická exkur
ze CsVSM na Karlštejn/31.8.1980/,která také zajistila materiál
čerstvých plodnic hub,jejichž výtrusy posloužily jako srovnávací
materiál pro mikroskopování.Seminář byl pracovní a byl zaměřen vý
hradně na praktickou práci s mikroskopováním zbytků hub.
Posluchárna katedry soudní patologie fakulty všeob.lékařství
Univ.Karlovy v Praze,která byla účastníkům k dispozici,byla vyba
vena moderními mikroskopy,takže každý účastník mohl sám provádět
veškeré práce od přípravy materiálu přes barvení až po vlastní po
zorování. Z.Pouzar,CSc.a dr.L.Kotilová připravili pro seminář slepé
vzorky jedlých a jedovatých hub/směsi řady druhů v několika vzor
cích, které účastníci analyzovali a svá určení pak konfrontovali
se seznamy druhů,zařazených do vzorků.K jednotlivým kritickým pre
parátům se pak jednotliví účastníci vyjadřovali a konfrontovali
své názory na možnosti určení.
Ze známých odborníků se této vzájemné konzultace zúčastnili
ing.J.Baier,dr.I.3ouSka,dr.J.Herink,prof^dr.St.Janoušek z Brnaj
dále dr.B.Kotilová,dr.V.Krs,dr.J.Kubíčka,dr.H.Lisšydr.Procházka,
dr.M.Semerdžieva,dr.Večerková aj.
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Seminář značně přispěl ke sjednoceni názorů na determinaci
Jednotlivých druhů hub a k možnostem dalšího metodického prohlubo
váni Jejich určení.

•-

Z.Pouzar

@ SEMINÁŘ "BIOCHEMICKÉ PROCESY SPOJENĚ SE STÁRNUTÍM HUB".svola
ný komisí pro experiment,mykologii Čs.mikrobiol.společnosti spolu
s Čs.vědeckou společností pro mykologii při ČSAV,se kpnal 19.11»
1980 v Brně.Programově byl rozdělen do 3 částí.
V první obecné části promluvil L.Scháněl/Houbový organismus -model pro studium procesů stárnuti/,J.Chaloupka/Změny metabolis
mu bílkovin jako důsledek stárnutí buněk/,M.Hejtmánek/Genetický
podklad tzv.syndromu senescence hub/ a Y.Betina/Konidiacia húb a
stárnutie/.
V druhé části,nazvané "Změny provázející stárnutí",přednášela
D.Vraná/Projevy stárnuti kvasinek/,V.Musílek/Některé metabolické
aspekty vývoje kultur basidiomycetů/ a Y.Šašek/Vliv stáří inokula
a možnosti růstu kolonie/.
Závěrečná část,nazvaná "Praktické a některé nové aspekty jevu
stárnuti",byla věnována referátům L.Marvanové/Některé praktické
zkušenosti s oživováním kultur/ a R.Jílka/Yedení kultivačního pro
cesu na slámě houbou Coprinus sp./.
Všech 9 referátů vyslechlo 50 přítomných s neobyčejným zájmem.
Děkujeme všem pracovníkům,kteří se s nevšední ochotou ujali orga
nizace tohoto semináře.
S.Šebek
© VIII.ČESKOSLOVENSKÁ KONFERENCE 0 OCHRANĚ ROSTLIN,jejímiž po
řadateli byli Výzkumný ústav rostlinné výroby-odb.ochrany rostlin
a VŠZ-katedra ochrany rostlin a spolupořadatelem sekce fytopatologické mykologie naší Společnosti,se konala ve dnech 9.-11.1980 v
Praze.V referátech na plenárním zasedání konference,kterého se
zúčastnili pozvaní zahraniční odborníci,byly rozebrány aktuální
otázky současného výzkumu i praktické ochrany rostlin.
Účastníci konference se v jednotlivých referátech seznámili s
molekulárními aspekty koevoluce patogena a hostitele/prof.N.N.Guseva,DrSc./,problematikou proměnlivosti fytopátqgenních hub z hledis
ka šlechtění rostlin na odolnost/dr.M.M.Levitin,CSc./,problematikou
mykoparazitismu a jeho využití v ochraně rostlin/ing.D.Veselý,CSc./,
současnou strategií integrovaného boje proti škodlivým činitelům
kulturních rostlin/doc.T.Baicu,DrSc./,s praktickými otázkami hube
ní plevelů na orné půdě/doc.ing.J,Zemánek,DrSc./ a otázkami chemic
ké ochrany rostlin ve vztahu k životnímu prostředl/dr.L.Weismann,
DrSc./.
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Dne 10.a 11.9.1980 pokračovala konference prací v 6 odborných
sekcích/virologie,mykologie a bakteriologie,entomologie,

chemic

ká ochrana proti chorobám a škůdcům,herbologie a prognóza a.signa
lizace/.Na konferenci odeznělo asi 130 odborných referátů.Ve ves
tibulu konferenční budovy VŠZ v Praze 6-Suchdol uspořádal VÚk V

u

příležitosti konference výstavku nových přístrojů pro [ prognózu a
signalizaci.

S.Šebek

DRUHÝ SEMINÁŘ O URČOVÁNÍ HUB VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH.Ve dnech
12.-14.9.1980 uspořádala ČSVSM ve spolupráci s mykologickým krouž
kem při přírodovědeckém odd.Krajského muzea v Hradci Králové mykologický seminář na téma "Metodika určování vyšších h ub-H" se spe
ciálním zaměřením na rod Russula.Seminář byl uspořádán v autocampingu "Na hlubokém" u Holic v krásném lesním prostředí poleaf Vy
soké Chvojno s výhodnými možnostmi exkurzí do blízkého okolí.Semi
náře se zúčastnilo 20 mykologů-amatérů z Čech a Moravy.Po lektor
ské stránce byli pověřeni vedením MUDr.Josef Herink a prof.K.Kult.
Po příjezdu a ubytování byla v pátek odpol.osobními automobily
některých účastníků,v doprovodu vedoucího mykol.kroužku v Holicích
p.Jelínka,podniknuta první exkurze do SFR "Buky u Vysokého Chvoj na".Tento zbytek pralesové bukojedliny,chráněný již od r.1908, je
nejstarší přírodní rezervací ve vých.Čechách.Ze vzácnějších a zají
mavých druhů byly nalezeny Russula Solaris,R.romellii.R.violeipes,
Ifycena kuhneri,Pluteus umbrosus,Pl.chrysophaeus,Meripilus giganteus a Trametes hohnelii.Z dalších vzácných druhů zde autort.H..sbí
ral před několika lety Inonotus cuticularis.Protože v této rezer vaci bylo nalezeno jen málo druhů holubinek,byl po necelé hodině
proveden přesun do polesí "Viselce" SV od Vysokého Chvojna.Jde o
kulturní les s druhotným nadrostem smrků a borovic ve svazu Betulion pubescentis Lohm.et R.Tx.v modifikaci s Vaccinium myrtillus
a ve svazu CJuercion robori-petreae Br.-Bl.subas.Pino-Quercetum
myrtilletosum.Ze zajímavých sbíraných druhů je třeba uvést Cortinarius casimiri,C.bolaris a Xnocybe lucífuga.Na okraji obce
Vy
soké Chvojno přechází les ve SPR "U parku",jež je zbytkem staré
jedlobučiny.Zde měla většina účastníků možnost vidět poprvé Cortinarius orellanus,což je pravděpodobně prvý doložený nález tohoto
druhu ve vých.Čechách.
Druhý den začal deštivým počasím.Z tohoto důvodu/místo původ
ně plánované exkurze/ pokračoval seminář v dopoledních hodinách
teoretickou částí.Prof.K.Kult seznámil účastníky s chemickými
reagenciemi,používanými k určování holubinek,a přehledem makrosko
pických znaků.Jejich praktické využití demonstroval na cca 30 na
sbíraných druzích.MUDr.J.Herink věnoval svůj podrobný referát mor
fologii holubinek a problematice jejich určování.
V odpoledních hodinách po zlepšení počasí byla podniknuta ex
kurze do okolí rybníka "Hluboký".Tento les,tvořící již.část polesí
"Viselce".poskytl další velmi zajímavé nálezy,z nichž za zmínku
stojí Leccinum variicolor,Marasmius splachnoiaes ss.Ricken.M.bulliardii,Collybia raeemosa,Cantharellus friesii.Macropodia macro pus.Alnicola alnetorum a Rhizopogon luteolus.
V neděli,poslední den semináře.navštívili účastníci les "Žere
nov",který je navrhován na chráněné území a proto mykologický prů-
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zkum zde měl velký význam.íýtocenologicky patří toto území do sva
zu Carpinion betuli/Issl./Oberd.subas.Abieti-Carpinetum actaetosum.
Z nalezených druhů vzbudily pozornost zejména Boletus impolitus,
Karasmius cohaerens,M.limosus a M.splachnoides.Posledně zmíněný
druh nebude zřejmě na Holičku vzácrý.Při zpáteční cestě k autocampu západní částí lesa "Viselce” nalezl A.Vágner Trametes mollis,
která z této oblasti není známa.
Ani při volných chvílích účastníci nezaháleli a tak přímo v autocampu byly nalezeny dva zajímavé a vzácné ryzce:Lactarius quie ticolor a zejména L.hemicyaneua,který /kromě již.Čech/ nebyl na
území ČSSR dosud nalezen.
Celkem bylo během 3 dnů semináře nalezeno kolem 240 druhů makromycetů.Nejpočetněji byly zastoupeny rody

Russula s 32 a Lacta-

rius s 21 druhy.Celkový počet však bude určitě větší,nebot při po
slední exkurzi,kdy se účastníci rozdělili do několika skupin,neby
lo možné všechny nalezené druhy podchytit.
Oba večery byly věnovány diskusím,výměně zkušeností a promítá
ní. diapozitivů holubinek.Ze strany účastníků byl seminář hodnocen
kladně a přispěl nejen k prohloubení znalosti holubinek,ale i k
utužení a navázání nových kontaktů mezi mykology-amatéry;po mykologické stránce byl cenným, přínosem pro mykologický průzkum oblas
ti kolem Holic. Lze si jen přát,aby v tradici započaté loňským se
minářem v Hradci Králové byl v příštích letech nadále pokračováno.
Josef Slavíček
H ZS SPOLEČNÍCH EXKURZÍ POD TATRAMI. V uplynulém roce pokračo vály akce společných exkurzí malých skupin/minimykologické dny/ set
káním pod Vysokými Tatrami.Ve dnech 3.-7.9.1980 mělo 15 osob mož nost navštívit několik zajímavých lokalit v podhůří Vysokých,Západ
ních a Nízkých Tater.Dík pochopení přítomných řidičů bylo možno
veškeré přesuny uskutečňovat auty,což velmi urychlilo a usnadnilo
celý průběh akce.
Dne 4 ; byla navštívena oblast tzv.Važeckých luk,ležící severně
od silnice .'ýchodná-Važec.Lokalitu tvoří členitý terén s podhorský
mi pastvinami prostoupenými solitérními smrky,borovicemi,keři jalov
ců a lísek,ojedinělými skupinami bříz a osik.Ze zajímavých druhů
zde byl sbírán horský hřib přivěskatý,nedávno A.Dermekem,J.Lazebníčkem a J.Veselským popsaný jako samostatný druh Boletus subappendicu- .
latus,dále holubinka Velenovského-Hussula velenovskýi,slizák švý carský tatranský-Chroogomphus helveticus ssp.tatrensis,ryzec Bresadolův-Lactarius bresadolianus,ryzec odporný-L.hysginus,ryzec severský-L.trivialis,muchomůrka královská-Amanita regalis,Vodníčka
okřouhlé-Cudonia circinana a další druhy.Nechyběly i konsumní dru
hy jako hřib dubák,kozák habrový,křemenáč osikový a hřib kovář.Ško
da jen,že tato zajímavá lokalita ležící v ochranném pásmu TANAPu
byla v posledních letech zčásti zničena rozsáhlou melioracíRekul
tivací a pastvou.
Dne 5.9.na kratší zastávce v horské smrčině s ojedinělými mod
říny pod Štrbským plesem byla sbírána šlavnatka Karstenova-H.kar -
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stenii,šíavnatka smrková-H.piceae,sluka avraskalá-Rozites capera ta a na blízkém rašeliništi a poroatem kleče i vzácná kalichovka
vodní-Omphalia philonotis.Exkurze pak pokračovala na přístupu do
Ráčkovy doliny v Záp.Tatrách na katastru obce Pribylina.Lokalitu
tvoří rozsáhlá nýč,kde za účelem pastvy byl vymýcen porost smrků a
modřínů,jehož zbytky je možno ještě pozorovat na okrajích.Kol hor
ského potoka je hustý porost vrb,topolů s ojedinělými keři tamaryši
ku německého.Velká pozornost byla věnována starým pařezům modřínu,
kde byla již dříve J.Kuthanovou a J.Kuthanem sbírána lesklokorka
waliská/Ganoderaa valeslacum Boud./{avšak nález se nezdařilo opako
vat.Bohaté byly zato sběry na starých spáleništích,kde rostla ka
lichovka krabicovitá-Omphalia pyxidata,k.Postova-Gerronema postii,
k.uhlová-I/yxomphalia maura,křehutka šupinatá-Psathyrella gossypina,
dále Cotylídia undulata a drobnější anthrakofilní dlskomycety. Na
vlhčích místech byla sbírána voskovka tmavošupinkamá-Hygrocybe turunda,penízovka nestoudná-Collybia impudica,kyj píšíalovitý-Clavariadelphus fistulosu'3,dále pak lošák libovonný-Hydnellum suaveo lenSjl.oranžový-H.aurantiacum a pod lískami hřibnlk simxý-Gyroporus cyanescens.
Večer po zpracování sběrů byla organizována společná večeře v
stylovém pohostinství Koliba,na kterou navázal noční pochod na
ubikace za zpěvů mykologických a jirých pÍ3ní.0ba tyto dny počasí
přálo,a teprve v dopoledních hodinách 6.9.se ukázaly první přízna
ky blížící se změny v podobě poněkud zvětšené oblačnosti.To však
nebylo při exkurzi na lokalitu "3řezina" u Tatranské Štrby nijak
na závadu,rovněž sběry zde na rašeliništi s porostem břízy a smrku
byly zajímavé.3yl zde sbírán pavučinec šupinonohý-Cortinarius pholideus,p.plevnatý-C.palaeaceus,kozák bílý-Leecinum holopus,k.šedozelený-L.thalassinum,ryzec severský-Lactarius trivialis a Éxobasidium oxycocci na klikvě.V sousedním podmáčeném lese se smrky,boro
vicemi, jívami a osikami byl nalezen ještě ryzec honosný- Lactarius
representaneus,čirůvka zelenožlutá-Tricholoma viridilutescens, kožovka tabáková-Hynenochaete tabacina a další druhy. V odpoledních
hodinách pak navštívila část účastníků,kteří odjížděli až v neděli,
lokalitu "Važecká polana" nad obcí Važec s porostem smrku,borovice
a jalovce s ojedinělými buky na vápencovém podkladu.Přes značné
sucho zde byla zaznamenána řada zajímavých druhů,jako pavučinec
vonný-Cortinarius odorifer,čirůvka oranžová-Tricholoma aurantium a
na malé ploše několika desítek m^ v těsném sousedství celkem 9 dru
hů lošákovitých hubtlošák hořký-Sarcodon scabrosum,l.jelení-S.imbricatum,l.zprohýbarý-Hydnum repandum,!.blanky tný-Hydnellum coeruleum,l.oranžbvý-H.aurantiacum,h.pásovarý-H.concrescens,l.maličký H,aff.parvulum,lošáček číškovitý-Phellodon tomentosum,l.černý-Ph.
niger.
Večer v místě ubytování proběhla závěrečná diskuse a hodnocení
akce spojená s ochutnávkou Jídel z nedokladované části sběrů. Celá
akce proběhla ve velmi příznivé atmosféře bez problémů a k plné
spokojenosti účastníků.Bylo možno pouze litovat,že
zde se proje
vil důsledek velmi nestálého počasí na růst hub,a tedy některé v
oblasti pravidelně se vyskytující druhy nebylo možno demonstrovat.
Jan Kuthan
Q PODZIMNÍ EXKURZE 2 NITRY. Dne 13.9.1980 uskutečnila skupina
mykologů z Nitry pod vedením dr.Marty Vozárové společnou exkurzi
na lokalitu "Jedliny" poblíž obce Kostolany pod Tříběčem.Skoro 50
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účastníků mělo možnost v smíšeném dubo-habrovém porostu s ojedi •>
nělýml lipami a břízami na svazích pod vrchemi Tribeč sbírat řadu
zajímavých druhů hub.Odbornou stránku exkurze řídil ing. Jan Kuthan,který dle sběrů účastníků určil a zaznamenal více jak 100 drurhů vyšších hub.
K nsjzajímavějším sběrům náležel bezpochyby nález plesňáku
bledého-Thelephora pallida,pavučince plyšovitého-Corinaríus orellanoides,ryzce fialovějícího-Lactarius violascens a dalších.Hojná
byla na lokalitě i muchomůrka zelená včetně její zcela bílé formy;
posléz zmíněnou je možno lehce odlišit od vzácně se v ne jteplej ších dubinách Slovenska,Kaňarska,Bulharska a Středomoří vyskytu jící muchomůrky jarní-Amanita věrna var.decipiens Trimbach na zá
kladě reakce ae silnými zásadami.Zatímco bílá forma muchomůrky
zelené s 10%ním roztokem KOH nebo potaše /K 2CO3/ nereaguje,muehomůrka jarní dává na všech částech pozitivní reakci-zlatožluté
zbarvení.Obdobně kladně reaguje i muchomůrka jizlivá,která se však
vyskytuje v podhorských jehličnatých lesích.
Vytrvalý áéšt poněkud předčasně donutil exkurzi ukončit,avšak
lze předpokládat,že tato rozšířila mykologické znalosti účastníků
a přispěla k hlubšímu poznání mykoflóry této oblasti.
Jan Kuthan

m POSTGRADUÁLNÍ KURST Z MTKOIOGIK.-Pracoviště mykologie na katedře botaniky nižších rostlin přírodovědecké fakulty Univ.Karlo
vy v Praze pořádá již po dobu 10 let/celkem pětkrát/ postgraduál
ní kurs pro absolventy vysokých škol, kteří pracují v mykologické
tématice a většinou dosud neměli v tomto oboru dostatečné znalos
ti.Kurs má 200 hodin,které jsou rozvrženy do 5 týdnů ve 4 semestrech.Hlavní náplní jsou teoretické přednášky i praktická cvičení
ze systematické mykologie v celém rozsahu. K tomu jsou připojeny
přednášky z fytopatologie,ekologie, fysiologie a genetiky hub,
z lékařské mykologie a toxikologie,které jsou v některých přípa
dech přednášeny externími pracovníky z příslušného oboru.Kurs je
zakončen písemnou závěrečnou prací a ústní zkouškou. Absolventi
dostávají vysvědčení,které může být pro zaměstnavatele podkladem,
pro zvýšení jejich kvalifikace.
Ekologický postgraduální kurs absolvovalo v uplynulých 10
letech 60 posluchačů,z toho většina byla ze zemědělských ústavů
a ze zdravotnictví.Podle zájmu hlásících se vysokoškolských pra
covníků i jejich zainteresovanosti lze soudit,že kurs mé dobrou
úroveň a nachází své uplatnění v jejich praxi.Tato se zvláště v
oborech zemědělských,zdravotních a potravinářských v posledních
letech stále více zajímá o parazitické a saprofytické mikrosko
pické houby,které mají vztah k fytopatologii, hygieně výživy a
zdravotní problematice.Dobré výsledky těchto kursů mají své pří
činy i v tradici mykologického pracoviště, které ve své činnosti
právě vychází ze zájmu o aktuální problémy praxe z onkologické ho oboru.
_ _
,. ,
O.Fassatiová
© DO PROGRAMU SEMN/CSS KATEDRY NIŽŠÍCH ROSTLIN přírodověděcké
fakulty Univ.Karlovy v Praze bylo v zimním semestru 1980/81 za
řazeno i několik mykologických témat.Dne 4.11.1980 zde přednáše
la dr.J.P.Čerotčenko z Laboratoře chemie nižších rostlin Bota
nického ústavu Akademie věd v Leningradu o "Chemotaxonomii u hub”;
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prom.biol.V.Koleďa se 18.11.1980 věnoval otázkám "Problematiky my
kologie 3e zaměřením na kvasinky" a dr.Z.Pouzar,CSc.hovořil dne 9.
12.1980 o "Určování jedovatých hub ze zbytků po otravách".-S.Šebek
O LETOŠNÍ PŘEDNÍŠKX BRNĚNSKÉ POBOČKY ČSVSM zahájil ing. Milan
Volšinský dne 12.1.1981 přednáškou "Za houbami v roce 1980".Pokra
čuji 9.2.referátem ing.Hauka o "Státní přírodní rezervaci Mionší"a
přednáškou prof.MUDr.Karla Uhlíře,DrSe.,na téma "Cesta do tropů",
přednáší doc.ing.A.Černý,CSc.na téma "Grafióza jilmu a možnosti
ochrany jilmů".Cyklus mykologických přednášek v Brně bude zakončen
dne 27.4.1981 vzpomínkovým večerem k nedožitým 100.narozeninám prof.
dr.Jana Macků,který uvede dr.J.Špaček a doc.dr.J.Macků,DrSc.-Před
nášky se konají v budově ředitelství Moravského muzea v Brně,Nám.
25.února v č.6 vždy v 18 hod.
S.Šebek
Q ČESKO-POLSKÝ s e m i n A ř o o r g a n i z a c i b o j e p r o t i o t r á v í m h o u b a m i
V ČSSR A POLSKU připravuje komise pro mykologickou toxikologii při
ČSVSM na 7.-10.9.1981 v Ostravici.Kromě 20 odborných referátů/z čes
kých např.MUDr.J.Herinka"Epidemiologie otrav houbami",MUDr.J.Kubíč
ky "Evidence otrav houbami v ČSR",dr.P.Lizoně"Otravy houbami na Slo
vensku" jdr.B.Hlůzy,CSc."Mapování jedovatých hub",Z.Pouzara,CSc."Bí
lé muchomůrky",MUDr.I.Boušky,CSc."Otrava pavučincem plyšovým",ing.
J.Baiera"Jedovaté houby" a dalších/byly do programu semináře zařa
zeny též dvě exkurze do SPR"Salajka" a "Smrk".
Přihlášky k účasti na této akci přijímá komise pro mykologic
kou toxikologii při ČSVSM/dr.Marta Semerdžieva,CSc.,Mikrobiologic
ký ústav ČSAV.Vídeňská 1083.Praha 4-Krč.PSČ 142 20/do konce února
1981.
Sršebek
PŘEDBĚŽNÍ INFORMACE ZÁJEMCEM 0 ÚČAST NA 8.KONGRESU EVROPSKÝCH MYK0L0G9 V BOLOGNI:
V případě kladného stanoviska výboru ČSVSM a dostatečného počtu
zájemců/nad 10 osob/by ČSVSM mohla požádat kongresové oddělení
ČEDOKU a uspořádání tématického zájezdu na uvedený kongres. Cenu
celého zájezdu včetně příp.manipulačních poplatků by hradil každý
účastník individuálně.Předběžné přihlášky a bližší informace podá
sekretariát ČSVSM do konce ledna 1981.
PŘEHLED HLAVNÍCH MYKOLOGICKÝCH AKCÍ V 1.POLOLETÍ ROKU 1981
Leden; 21.1.1981 v posluchárně katedry botaniky nižších rostlin
PřF UK v Praze 2,Benátská 2,14-18 hod.:
Seminář "Houby ve vodách-ekologie a význam"
Poř.:Katedra technologie vody a prostředí VSCHT
a Čs.vědecká společnost pro mykologii,Praha
22.1.1981: Seminář "Mlkroznakv hub a .ie.iich použití k určo
váni” od 18-20 hod.:přednáší RNDr.Jiří Hlaváček.
Poř.:Čs.mykologická společnost,Praha
Únor: 11.-13.2.1981 v Domově vědeckých pracovníků SAV ve Smole
nicích:
XIII.výroční konference o kvasinkách
Poř.:Komise pro kvasinky Cs.společnosti mikrobio
logické při ČSAV,Praha
12.2.1981:Seminář"3ytové dřevokazné houbv-.1e.1ich rozšíření.
Dostupné bytové fungicidy.".18-20 hod.: přednáší
ing.Jiří Baier
Poř.:Čs.mykologická společnost,Praha
Březen: 5.3.1981 v sále ÚVTIZ,Praha 2,Slezská 7:
Výroční setkání členů sekce fvtopatologické myko
logie při ČSVSM/hl.referát doc.ing.Z.Cača.CSc. a
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doc.ing.J.Zvára,CSc./
Poř.:sekce fytopatologické mykologie při ČSVSM
Duben:
Lesnická fakulta VŠZ v Drně:
Seminář o určováni druhů chorošovltých hub z ro
du Ganoderma.Fomes.Fonitoosis.Heterobasidion a
Lariciťomes
Poř.: ÓSVSK-pbbočka Brno
16.4.1981: Seminář "Čirůvky".18-20 hod.;přednáší RNDr. Jiří
Hlaváček
Poř.:Čs.mykologická společnost,Praha
Seminář"Metody studia fytopatogenních hub a och
rana proti nim-I: Choroby ovoce a zeleniny
Poř.:Sekce pro fytopatol,mykologii při ČŠVSIí,
VÚRV-odbor ochrany rostlin
26.4.1981: Seminář"Bytová dřevokazné houbv-určování" .18-20
hod.;přednáší ing.Jiří Baier
Poř.:Čs.mykologická společnost,Praha
Exkurze "Jarní mykoflóra Sarrandienu"
Poř.:Cs.mykologická společnost,Praha
Květen; 18.9.1981 v posluchárně katedry botaniky nižších rostlin
PřF UK v Praze 2,Benátská 2:
Seminář "Ochrana hub a .ie.iich životního prostředí
-III:3ioindikační význam liché rázovaných hub
a
.je jich ochrana"
Por.:ČSVSK-komise pro ochranu hub a jejich život,
prostředí.Katedra botaniky nižších rostlin PřF
UK v Praze,mykol.odd.Nár.muzea v Praze
Exkurze "Jarní mvkoflóra Poříčka’1
Poř.:Cs.mykologická společnost,Praha
Červen:2.-4.6.1981 v Mikrobiologickém ústavu ČSAV,Praha 4-Krč:
Mezinárodní sympozium "Fysiologie a ekologie fytopatogenních hub"
Poř. :Mifcrobiologičký ústav ČSAV,fýtopatologická
komise Čs.společnosti mikrobiologické při ČSAV,
ČSVSK-sekce pro fytopátologickou mykologii.
Pokud nejsou u některých akcí uvedena data a místo konání,bu
dou tyto údaje upřesněny později.Event.změny v programu uvedených
akcí jsou vyhraženy.
Na akce,pořádané Čs.mykologickou společností,je nutná předběž
ná přihláška,aby mohly být zajištěny vhodné prostory a pomocné vy
bavení.Po zajištění podmínek akce bude všem zájemcům sděleno místo
konání event.náhradní termín v případě opakování akce.
Plánované exkurze se uskuteční jen za optimálních podmínek fruktifikace hub na lokalitách.Pro jejich organizační zajištění je tře
ba zaslat/na adr.ČMS,Praha 1 ,Karmelitská 14,PSČ 118 00/předběžnou
přihlášku nejméně 14 dní před pořádáním exkurze.Pořádání exkurzí
předpokládá převoz účastníků osobními auty;v přihlášce proto
uve3te,zda můžete vzít své osobní vozidlo.Všechny plánované ex kurze jsou jednodenní.Podrobné dispozice budou zasílány v případě
pořádání akce přímo na adr.přihlášemých zájemců.
S.Šebek
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Redakční sdělení

Uzávěrka příštího čísla Je 28.2.1981.
Autory prosíme,aby se při psaní příspěvků a zpráv řídili las
kavě těmito pokyny :1/text v Jazyce českém nebo slovenském/v rozsa
hu; maximálně 3-4 strany/pište na psacím stroji/zhruba 40 řádek po
64 úhozech na stránku/,dle možnosti neužívejte poznámek pod čarou;
2/obrázky.grafy a mapky/max.šíře 7*6 mm nebo 160 mm/lze pře tisknout pouze v provedení- výrazné kresby černou tuší na bílém pa
píře.Fotografie ani illustrace provedené jinou technikou nám proto
nezasílejte.Ü nákresů hub a mikroznaků uvezte vždy grafické měřít
ko;
3/příspěvky do tohoto informačního bulletinu se nehonorují;
4/příspěvky zasílejte na adr.:Čs.vědecká společnost pro myko
logii při ČSAV,pošt.přihrádka 106,Krakovská 1,Praha 1,PSČ 111 21.

Režijní výlohy,spojené 8 vydáváním "Ifykologických listů",činí
v r.1981 Kčs 15.-.K jejich úhradě použijte složenky.která je při
ložena k tomuto číslu,v jejíž druhé části/rubrika "Účel platby" /
vyznačte "Ifykol.listy 1981".

Ke kresbě na obálce:výtrusy různých druhů rodu šiškovec/Strobílomyces Berk.//podle J.Perreau-Bertrand:Recherches sur les or
nementations sporales et la sporogenèse chez quelques espèces des
genres Boletellus et Strobilomyces/Basidiomycètes/.Ann.des Sc.nat.,
Bot.,sér.12,339-489,1961.kreslil S.Šebek/. - K obr.na obálce min.
čísla:troudnatec kopytovitý-Fomes fomentarius/L.ex Fr./Kickx/orig.
S.Šebek/.

MYKOLOGICKÉ LISTY č.2-Informační orgán Čs.vědecké společnosti pro
mykologii při ČSAV-vyšly v lednu 1981.Vychází v nepravidelných
lhůtách a rozsahu.Toto číslo sestavil ing.Jan Kuthan,k tisku při
pravil Svatopluk Šebek.Veškerou korespondenci zasílejte na adresu
Čs.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrádka 106,
Krakovská 1,Praha 1,PSC 111 21.
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