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PŘI

ČSAV

K N A Š IM Ú K O L Ů M V O C H R A N Ě

HUB

Již řadu let pozorují naši mykologové kvantitativní i kvalita
tivní úbytek hub v některých oblastech našeho státu. Kromě přiro
zených faktorů hraje v tomto procesu "koroze genofondu hub" niko
li podružnou roli i negativní lidská činnost jako stinná stránka
civilizačního procesu.Proto se v posledních letech dostává do po
předí mykologickýcn a ochranářských zájmů i ochrana hub jako sou
bor hospodářských a legislativních opatření,která mají
zabránit
negativním rysům současného vývoje naší mykoflóry. Nezastupitelná
funkce hub v přírodě a jejich vědecký i utilitární význam potřebu
jejich ochrany plně opodstatňuje.
Otázka účinného přispění k ochraně hub vyžaduje dnes ovšem
spolupráci nejen mykologických a ochranářských kruhů,ale i široké
občanské veřejnosti,má-li být tento celospolečenský úkol včas a
spolehlivě vyřešen.
V r.1975 proto vznikla při Čs.mykologické společnosti sekce
pro ochranu životního prostředí hub,která začíná rozvíjet spolu
práci se státní ochranou přírody a státními lesy především na úse
ku lesního dozoru a pomáhá tak konkrétním způsobem při
výchově
praktických houbařů a návštěvníků lesa.
Poněkud jinou cestou jde komise pro ochranu hub a jejich ži
votního prostředí,zřízená při naší Společnosti z podnětu dr.V.J.
Staňka v r.1977 na základě usnesení XIX.valného shromáždění ÍSVSM
v r.1976.Ta se touto problematikou zabývá zejména formou obecně
metodického vedení a organizačně koordinační prací.Její pracovní
náplň je vymezena těmito hlavními úkoly:
1/vypracovat rámcový přehled témat,týkájících se ochrany hub
a jejich životního prostředí,které je třeba v této souvislosti
sledovat,
2/ujasnit si a připravit zásadní požadavky mykologie na StÍPPOP
v souvislostí 3 ochranou hub a navázat s ním spolupráci,
3/vypracovat klasifikaci antropogenních vlivů na houby,
4/nabídnout st.ochraně přírody spolupráci zejména při mykologickém výzkumu stávajících chráněných území a při základní inven
tarizaci jmenovitě těch území,jejichž charakter má doznat zásad nich změn,
5/připravit metodiku mykologického výzkumu CHÚ v návaznosti na
ostatní ekologické vztahy,
6/připravit literárně a herbářově podložený seznam mizejících
a ohrozených druhů hub jako podklad pro vyhlášení jejich úřední
ochrany,
7/shromažSovat argumentační materiál,týkající se ochrany hub.
7 práci naší komise se jedná o široký soubor zcela nových úko
lů a to jak v mykologii,tak i v ochraně přírody,který si vyžádá
dlouhodobé realizace.Základní problematiku ochrany hub a jejich
životního prostředí jsme si ujasnili na dvou seminářích/1979 a
19S0/.Při tom jsme došli k závěru,že ochranu hub dnes nelze omezo
vat pouze na ochranu jejich životního prostředí,v němž honby ve
stadiu mycelia rostou na lokalitě,ale že bude nutno-z genetických
důvodů-přistoupit i k ochraně jejich plodnic.Oběma semináři jsme
se také pokusili vyvolat zájem o tyto otázky především v ochranář
ských kruzích,při ěemž nám podkladem ke studiu celé problematiky
a k návrhům na konkrétní opatření v oblasti některých zásadních
otázek,které se této problematiky dotýkají.byla anketa/1978/ o
zásadním stanovisku odborné veřejnosti k předmětné otáz'ce.7 uply
nulém období byla také rozhojněna informační a propagační práce
v tisku/šebek,S.,1978-1981;Jančařík,7.-Samek,T. ,1979,1980;Přího-

1

I

da,A.,1980/ a hromadných sdělovacích prostředeích/Kotlaba.F.,1981/
a skutečnost,že v r.1981 tyla vydána první ochranářská publikace,
věnovaná specielně ochraně hub,svědčí o tom,že tato tématika už
začíná zapouštět kořeny ve vědomí odborné i laické veřejnosti.

Čtyři roky,které uplynuly od vzniku naší komise,představují
příliš krátký* časový úsek,než abychom očekávali nějaké pronikavé
výsledky v řešení otázek,které jsou s problematikou hub spojeny.
7 7.pětiletce p-^tc zaměříme své úsilí Dředevšía na další popula
rizaci nutnosti ochrany hub a jejich životního prostředí.Jmenovi
tě na tomto úseku počítáme se spoluprací celé členské základny
naší Společnosti,která má k této významné práci příležitost zej
ména na půdě sekce ochrany přírody a sekce péče o životní prost ředí.zřízených při městských a okresních výborech Českého svazu
ochránců přírody.Předpokládáme,že' s nimi neprodleně naváží spolu
práci ku prospěchu šíření základních myšlenek ochrany hub. Stejná
péče bude’věnována i úsilí o integrování ochrany nub v systému
státní ochrany přírody.Jeho součástí bude i proškolení orgánů och
rany přírody všech stupňů v základní^prcblenatice ochrany hub a
jejich životního prostředí.Při zajištování tohoto úkolu spoléháme
též na spolupráci zkušených členů naší Společnosti.Nákladním před
pokladem k tomu,aby toto naše úsilí skutečně vešlo v život,je však
se 3trany ochranářů nutno3t uznání a ztotožnění se s našimi zása

et Stangl.Protože jde o druh z našeho státu dosud nepublikovat? a
v Evropě velmi vzácný je uvedeni mikroskopický popis.
Studované položky:No.620397 Bohemia borealisrin valle rivuli
"Kýjovský potok" prope vicum Kyjov.Sub saxis arenosis.Leg.M.Svrček,25.IX.1960.-No.620396 Bohemia borealis:prope vicum Kamenná
Horka,haud procul ab oppido Krásná Lípa.In sphagneto et Dicranum,
ad ripam rivi sub Alnus.Leg.M.Svrček 18.XX.I960.
Další studované exsikáty:PRM 710028 Bohemia centralis:Řevnicetloco paludoso,in silva frondosa/in sphagneto/.Leg.et det.V.Vacek,10.X.1948/ut Omphalia bisphaerigera J.E.Lange/.-PRM 710029
Sweden:Bohuslán:Rodbo parish,Ellesbo.0n needle-mould in spruce
woon.Leg.T.Nathorst-Vfindahl,22.X.1938.Fungi exsiccati suecici
praesertim upsalienses.S.Lundell et J.A.Nannfeldt/ut Omphalia bi
sphaerigera J.E.Lange/.
Mikroskopování bylo provedeno mikroskopem Zeiss Amplival/ole j.
imerse,1250x/ + Melzerovo činidlo,anilínová modř/fa Merck,NSR/,
kresylová modř/fa Chromá,NSR/.
Favodia gracilipes /Britz./ Bresinsky et Stangl
/=F.bisphaerigera /J „Lange/Kuhn. ;= Omphalia bisphaerigera J.Lan
ge,0.striaepilea/Fr./Gill.ss.Ricken;= Ifycena bisphaerigera/J.Lan
ge/A. H. Smith/
TI? ust.r. :Ricken 1915,10/3;Lange 1935-40,59 H;Horak 1968: 231
/pérovka/.-Makroskopický popis: Ricken 1915;Cejp 1936;Lange 193540;Staith 1947.
Mikroskopický popis:
V ý t r u s y
8*7 - 10*4 jum v průměru/měřeno s ornamentikou/,
kulovité,hyalinní,víceméně tenkostěnné.Nejsvrchnější stěna-iperi spor/perisporium= epitunica ss.Clémençon / je hladká,amyloidní;
pod ní je exospor /exosporium=coriotunica/ s povrchem drsným,
zvrásněrým.,žebernatým nebo až bradavčitým,který je neamyloidní,
avšak jeví výraznou cyanofilii /preparát nutno zahřát Î/. Pegler
et Young/1971/ nazývají nejsvrchnější stěnu ekto-perisporium,ná-
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Flg.l:Favodla gracilipes/Brltz./Bresinsky et Stangl:a-cheilocystidy,b-basidie,c-výtrusy/perispor,exospor,endospor/.-Del.J.Klán.
3

sledují exo- a episporim a tenké endosporium.
Studiem ornamentiky výtrusů světelným mikroskopem se zabývali
již Kühner 1930/sec.Pegler et Young 1971/ a Locquin 1943;elektronovým mikroskopem Perreau-Bertrand 1967,Besson 1969 a Pegler et
Young 1971.

I

Výtrusy pozorované např.ve vodě označujeme jako bradavčité.po
dobně jako u nc.íterých gasteromycetů,avšak zde jde ve skutečnos
ti o nepravou bradavčitost tzv.ganodermoidní typ ornamentiky.ně
hot neobarvený perispor je hyalinní a hladký a původ ornamenti
ky je až ve spodních vrstvách.Tento typ ornamentiky se vyskytuje
ještě u rodu Ganoderma/Aphyllophorales/.V preparátech obarvených
Melzerovým činidlem byly pozorovány výtrusy amyloidní/30-80 % /,
neamyloidníA5-50 %/ i výrazně dextrinoidni/5-20%/.ü některých
výtrusů byla pozorována metachromazie v kresylové modři.
B a s i d i e 30-38 / 7-10 jjm/délka sterigmat se pohybuje
od 6 do 9,5 .pm/,bisporické,kyjovité,tenkostěnné,hyalinní.
C h e i l o c y s t i d y
30-60 / 8-22 yim,lahvicovité,bři chaté,kuželovité,vřetenovíté,hyalinní,tenkostěnné.Vyskytují se
poměrně řídce.
T r a m a
lupenů je pravidelná/regulární/.Trama klobouku a
třeně sestává z tenkostěnných,paraleln!ch,propletených septovaných přezkatých hyf 5-18 .pm širokých.

P Ř ÍS P Ě V E K H P O Z N Á N Í V Z Á C N Ě J Š ÍC H
L I B E R E C K A I.
JÓzsef

E n t z - Zdeněk

P e 1 d a - Josef

DRUHŮ

HUB

Z

S e d l á č e k

O k o l í Liberce je z mykofloristického hlediska poměrně málo
prohádané.V tomto a dalších příspěvcích zamýšlí autoři seznámit
mykologickou veřejnost se zajímavými nálezy zdejší ne příliš bo
haté mykoflóry.Dále popsané druhy jsou bu5 všeobecně vzácné nebo
byly v okolí Liberce sbírány poprvé,přípádně byl zaznamenán
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jich výskyt v neobvyklé ekologii či na neobvyklém substrátu.
Popis a určení jsou prací autorského kolektivu,dokladový ma
teriál je uložen v herbáři Severočeského muzea v Liberci. Pokud
byl materiál uložen i jinde,je toto výslovně uvedeno.
1. Tubaria praestans Romagn.
Poměrně velký a silně nygrofánní druh sbíraný v detritu na
silně zbahnělém místě.
K l o b o u k
3-5 cm v průměru,polokulovitý,pak ploše skle
n u t ý m a vlhka kávově hnědý,za sucha světle či středně okrový,s
pokožkou pokrytou okrovým,plsíovitým velem.Okraj klobouku rovný,
ostrý,nerýhovaný,zbatky vela tu a tam ověšený.
L u p e n y
plavorezavé Aío C7/,přirostlé až poněkud sbíha
v é m ostřím vlnitým a pod lupou od cheilocystid brvitým,4-5 mm
šiř.
T ř e n
3*5 - 6 x 0*3 - 0*6 cm vel.,plavý,bíle jemně vlák nitě rýhovaný,nahoře ojíněný,k bázi někdy vřetenovitě ztenčený a
zde bílým myceliem obalený.
D u ž n i n a barvy klobouku při zasýchání voní slabě koko
sově.
V ý t r u s y
vejčitě elipsoidní ,6*3 - 8*5 x 4*9 - 5*5 jam,
cheilocystidy kyjovité.
Loc.:Státní přírodní rezervace/SPR/ Hamrštejn u Machnína/6*5
km SZZ od Liberce/,na okraji vlhké olšiny přecházející v smíšený
les/Fagus,Carpinus,Tilia//v bylinném patře nejsilněji zastoupeno
Arům maculatum L./,7.XII.1979 leg.J.Entz.
Náš sběr dobře souhlasí s popisem uvedeným Romagnesim ve Flo
ře analytique,kde jsme však nenalezli údaje k fenologii druhu.
Hlouba rostla za velice mírné zimy,když ještě převládal v lesích
podzimní aspekt.
2. Caloscypha fulgens /Pers./ Boud.
PÍ o d n i c e
1-2*5 cm široká,hluboce miskovitá až pohárkovitá,s okrajem nerovným,laločnatým a dosti hluboce roztrhaným.Ifymenium živě žlutooranžové,excipulum žluté,ale později většinou
tmavě zeleně nebo zelenomodře skvrnité.hladké až jemně ojíněné.
Stopka krátká,0*3-0*8 cm,dosti silná,obalená tmavě .tyrkysovými
zbytky mycelia.V ý t r u s y 'kulaté,hladké,neamyloidní ,6-7*2 jum
velké,bez kapek.Vřecka 120-150 x 8*5-10 um,parafyzy nitkovité,
2*5-4*5 jun široké,s oranžově skvrnitým obsahem,septované.
Loc.: a/Poblíž SPR Hamrštejn u Machnína.na železničním náspu
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u viaduktu,na jižně orientované straně,na zemi a v mechu v mlád ším porostu listnáčů/Quercus.Betula,Acer/,26.III.1981 leg.J.Entz
a J.Sedláček.-Jde o lokalitu objevenou Ladislavem Loutchanem 15.17.
1977,která je pravidelně sledována.Dokladové plodnice prvního ná
lezu jsou uloženy v herbáři PRM 825278.
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b/Andělská Hora,asi 400 m na S od první lokality,na staré
elektrárenské haldě/škvára/,porostlé travinami a mladými listnáči
/3uercus,3etula,Fugus/,26.IÍI.1981 leg.J.Entz a J.Sedláček.
Uvedený druh je v literatuře uváděn zejména z jedlových poros
tů ve vyšších horských polohách,zvláště pak na vápenitém podkladu
/Svrček 1981/.Jeho vý3kyt na podkladu s bohatým podílem uhlíku a
popele /lokalita u trati téměř každoročně vyhoří/ je proto pozoru
hodný, avšak zřejmě nikoliv ojedinělý.Dle sdělení J.Kuthana/ j.n
litt./ sbíral tento druh 28.III.1981 v Ostravě na hornické h aldě
Lučina pod břízami a topoly v mechu,ale i na holém podkladu kar bonských,silně již zvětralých břidlic.V obou případech na bázi
stopek a mezi myceliem byly patrné částečky uhlíku či uhlíkem bo
haté hlušiny.Možný karbonikolní aspekt tohoto druhu se nám nepoda
řilo v dosažitelné literatuře potvrdit a zasluhuje si proto zvlášt
ní pozornosti.Jeho relativně vzácný výskyt v brzkém jaru,nepravá dělná fruktifikace/na znáných stanovištích nebyl každoročně sbírán/
a její poměrně krátké trvání asi 10 dnů/dle J.Kuthana však až 3
týdny/ ovlivňuje sice četnost známých lokalit,avšak jeho sledová
ní na obdobných lokalitách jak uvádíme,by bezpochyby mohlo jejich

Cetto B./1979/¿Der grosse Pilzführer III.Trento.
Dahncke R.M. ,Dahncke S.M./1980/:700 Pilze in Farbfotos.Aarau.
Kühner R. ,Ramagnesi H./1953/:Flore analytique des Champignons supérieurs.Paris.
Michael E.,Hennig B./1971/:Handbuch für Pilzfreunde.Bd.il.Jena.
Moser M./1978/:3asidomyceten II.Die Röhrlinge und Blätterpilze.In:
G a m s ,KL e ine Krypt ogamenf1 ora.B d .Ilb.Je n a .
Pilát A,/1951/:Klíč k určování hub nřibovitých a bedlovitých.Praha
Svrček M./1976/:KLíč k určování bezcévrýeh rostlin.Praha.
Svrček M./l979/:Význam fytogeograficky pozoruhodných hub pro chrá
něné lokality.In:Šebek,S./red./,Ochrana hub a jejich životního
prostředí,sborník referátů ze semináře dne 2 0 .května 1979 v
Praze,p.23-26,ed.Čs.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV,
Praha.
Svrček M./1931/:Katalog operkulátních diskomycetů/Pezizales/Československa I.Čes.tflykol.35:1-24.
Verband Schweizerischer Vereine für PilzkundeA975/: Schweizer Pilz
tafeln. Bd.rV.Bern.
Závěrem vyslovují autoři poděkování ing.Janu Kuthanovi za las
kavé přehlédnutí a úpravu článku.
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DVA V Z Á C N É
Jiří

DRUHY RYZCŮ Z O K O LÍ

TRUTNOVA

H á k

Při výzkumu mykoflóry Trutnovská se mi podařilo před několika
lety nalézti zajímavý druh ryzce-Lactarius spinulosus Quél.I když
je tento druh uváděn v literatuře jako vzácrý,na sledovaném území
se vyskytuje dosti často.Svědči o tom i mé sběry z lokalit,na kte
rých od léta do podzimu roste tento ryzec ve velkém množství.
Velmi blízký tomuto druhu je Lactarius lilacinus/Lasch/ F r . ,
jehož hojpý výskyt se mi též podařilo zjistit poblíž místa bydliš
tě.Svým příspěvkem se snažím ' pomocí lepšímu poznání těchto dvou
zajímavých druhů a podnítit zájem o sledování je jich izeměpisného
rozšíření,fenologie a ekologie.
Rozlišení druhů
Druhy s kloboukem,suchým,s
růžovofialovými,červenofialovými
až masově červenými tóny,někdy vyblédajícími až do pletově okrové.
Okraj klobouku není chlupatě plstnatý,mléko je bílé,neměnné,trpké
nebo nejvýše mírně palčivé.
1. Povrch klobouku sametový až přitiskle plstnatý či vrostle
šupinkatý.vyblédající do pletově okrové nebo světle masově červenavé.Lupeny poraněním hnědnou až zelenají.Výtrusný prach bílý.Na
podzim ve vlhkých o l š i n á c h ........Lactarius lilacinus/Lasch/ Fr,
2.
Šupinky odstávají při okraji klobouku do tvaru krátkých ostnů.Barva klobouku více do červenava nebo až do purpurová,zejména
za vlhka.Výtrusný prach okrově žlutý.Udáván z různého .prostředí
/smrk,bříza,olše/,dle mého pozorování se vyskytuje vždy jen za
přítomnosti břízy .......... .
Lactarius spinulosus Quél.
Lactarius lilacinus /Lasch/Fr,
K l o b o u k
4-8 cm široký,suchý,nejprve sklenutý,brzy roz-
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l.Lactarius spinulosus Quél.- 2.Lactarius lilacinus/Lasch/ Fr.Podle nalezených plodnic kreslil J.Hák.
ložený a uprostřed většinou^prohloubený,často až nálevkovitý. Je
červenohnědý, často s lila tónem,vyblédající do pletově okrové ne
bo masově červenavé.Povrch klobouku je jemně sametový,více nebo
méně přitiskle plstnatý,někdy až vrostle šupinkatý.v
L u p e n y
prořídlé,3-5 mm vysoké,sbíhavá,pletově okrové,
poraněním slabě hnědnoui až zelenají. M l é k o
je vodnatě bílé,
zpočátku mírné,po chvíli trpké až trochu palčivé.
T ř e ň je 4-8 cm dlouřy a 0'6-l*2 cm široký,plný,později du
tý, válcovitý ,pletově okrový.
D u ž n i n a je světle okrová.Výtruspý prach bílý.
V ý t r u s y
5-7 x 7-9-/9’5/ .pm.bradavčité se spojkami.
Loc.:Svoboda nad Úpou,v mokřině pod olšemi na kyselém podkla
du,6.X.1980 leg.J.Hák.
Lactarius spinulosus Quél.
K l o b o u k
2-4-/5/ cm široký,suchý,tenkomasý,s podvinutým
okrajem,nejprve polokulovitý,pak rozložený,často rozmanitě zprohýbaný,někdy kruhatý.Uprostřed je prohloubený a bývá většinou
opatřený malým špičatým hrbolkem.Povrch klobouku je masově růžový
až červenohnědý, za vlhka s purpurovým nádechem,pokrytý drobnými a
živěji zbarvenými vláknitými šupinkami,jejichž konečky jsou hlav
ně na okraji klobouku vztyčené.
L u p e n y
středně husté,2-3 mm vysoké,sbíhavé.pletově okro
vé,poraněním nabíhající do světle šedozelené. M l é k o
je bílé,
mírné,po chvíli trochu palčivé.
T ř e n
2-3-/4/ cm dlouhý a 0*4-0*8 cm široký,světleji zbar
vený než klobouk.Je válcovitý,brzy dutý,často různě pokroucený a
zploštělý,někdy excentrický.
D u ž n i n a světle okrová.Výtrusný prach okrově žlutý.
V ý t r u s y
5-6 x 7 /8/ jim ,žebrovité.
Lokality: Zilvárov u Hertvíkovic,
-okraj cesty ve smrkovém lese,pod břízou»na zásaditém podkla
du, 11.X.1976 leg.J.Hák;
-okraj smrkového lesa pod břízou a osikou na zásaditém podkla
du, 21.VII.1977 leg.J.Hák,25.IX.1978 leg.J.Hák,20.VII.1979 leg.
J.Hák,20.IX.1980 leg.J.Hák
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-okraj bukového lesa,pod břízou na zásaditém podkladu,20.IX.
1980 leg.J.Hák a U.Garda;
Lhota u Trutnova,
-ve smíšeném porostu s vrbou,jívou,osikou,břízou a smrkem,pod
břízami na zhruba neutrálním podkladu,13.VII.1977 leg.J.Hák,
27.IX.1978 leg.J.Hák,21.VTI.1979 leg.J.Hák et J.Kuthan;
Svoboda n/lípou,
-ve smíšeném porostu břízy,jeřábu a smrku,pod břízou na kyse
lém podkladu,21.IX.1980 leg.J.Hák
-pod břízou a olší na kyselém podkladu,11.X.1980 leg.J.Hák.
Dokladové položky všech uvedených sběři jsou uloženy v soukro
mém herbáři J.Háka,Svoboda n/l)pou.

P Ř ÍS P Ě V E K K P O Z N Á N Í M A K R O M Y C E T Ú VE S T Á T N Í P Ř Í
R O D N Í R E Z E R V A C I H O LÝ K O P E C VE C H Ř IB E C H
Vladimír

A n t o n í n

Předložená práce byla součásti komplexního inventarizačního
výzkumu SPR Holý kopec,který probíhal v letech 1977 a 1978.Získa
né výsledky byly poskytnuty Křajskému středisku památkové péče a
ochrany přírody v Brně a slouží jako základní podkladový materiál
pro další práci.
Státní přírodní rezervace Holý kopec leží v jihovýchodní čás
ti Chřibů,asi 2 k m SZ od Buchlovic.Byla zřízena výnosem minister
stva kultury ze dne 6.X.1^75 na rozloze 83,72 ha.Rezervace leží
na svazích stejnojmenné kóty s nadmořskou výškou 548 m.Průměrná
teplota ve sledovaných letech za celé vegetační období/duben až
říjen/ byla 13'7°C A 9 7 7 / a 12* 9 0 / 1 9 7 8 / , dlouhodobý průměr je
1 3 *8°C.Celkový úhrn srážek byl 353 mm/1977/ a 359 mm/1978/,dlou
hodobý průměr je 431 mm.
Celé území rezervace je kryto vyspělým lesem a dá se rozdě lit do pěti formací:
1. formace bohaté dubové bučiny na jižním svahu
2. formace hřebenových dubových bučin
3. formace dubových bučin na kamenitých severních svazích
4. formace holých bučin
5.
formace dubových bučin na severním svahu s vtroušeným smrkem.
Ve všech formacích je dominantní Fagus sylvatica L . ,místy jsou při
míšeny Acer pseudoplatanus L.,Carpinus betulus L.,Quercus petraea
/Mattuschka/Liebl.a Picea abies/L./Karsten,která sem zasahuje ze
sousedních porostů mimo rezervaci.Z bylin jsou nejhojnější Carex
pilosa Scop.,Dryopteris spinulosa/O.F.Muller/Watt,Galium odoraitum/L./Scop.,Tithymalus amygdaloides/L./Hill,Viola reichenbachiana Jordán ex Bor.Zvláště zajímavý je porost na severním svahu,pat
řící do společenstva Fagetum nudum/holé bučiny/,který je charakte
ristický velmi nedostatečně vyvinutým bylinným patrem.
Na území rezervace byly nalezeny tyto druhy makromycetů/uvedená čísla znamenají číslo formace,v níž se druh vyskytuje/: Agaricus
arvensis Schaeff.ex Fr.-l;Agrocybe dura/Bolt.ex Fr./Sing.-l;Amanita citrina/Schaeff./S.F.Gray-l;Amanita phalloides /Vaill.ex Fr./
Secr.-l,2,3,4,5;Amanita rubescens/Pers.ex Fr./S.F.Gray-l,2,5: Amanita vaginata/Bbll.ex Fr./Quél.-l;Armillariella mellea/Vahl.ex Fr./
Karst.-2,5;Boletus aestivalis Paulet ex Fr.-l; Cantharellus ciba rius Fr.-l,2;Clavariadelphus fistulosus/Fr./Corner-l/BrNM/; Clitocybe gibba/Pers.ex Fr./Kummer-l;Clitocybe odora/Bull.ex Fr./Kummer1,2,5; Collybia confluens/Pers.ex Fr./Kummer-l,2;Collybia dryophi-
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Xa/BuXX.ex Fr./Kummer-X;CoXIybia peronata/BoXt.ex Fr./Sing.-X,2;
Coprinus atramentarius/BuXX.ex Fr./Fr.-4;Coprinus comatus/MuXX.in
FX.Dan.ex Fr./S.F.Gray-X;Coprinus picaceus/BuXX./Fr.-4;CratereXXus
cornucopioides/L.ex Fr./Pers.-X,4;DaedaXea confragosa/BoXt.ex Fr./
Fr.-X,5;DaedaXea quercina/L./ex Fr.-X;Fomes fomentarius/L.ex Fr./
Kickx-X,2,3,4,5;IIebeXoma crustuXiniforme/BuXX.ex Fr./QuéX.-4;Hericium cXathroides/PaXXas ex Fr./Pers.-2/BrNM/;Hygrophorus eburneas
/BuiX.ex Fr./Fr.-2;HyphoXoma fascieuXare/Huds.ex Fr./Kummer-X,2,4;
HyphoXoma subXateritium/Fr./QuéX.-4;Inonotus noduXosus/Fr./Karst.
-X,2;Laccaria amethystina/BoXt.ex Hooker/Murr.-X;Laccaria Xacca ta/Scop.ex Fr./Bk.et 3r.-X,2,4;Lactarius bXennius Fr.-X,2,4,5;Lactarius piperatus/L.ex Fr./S.F.Gray-X,2,4,5; Lactarius rufus/Scop./
Fr.-2,5; Lactarius subduXcis DuXX.ex Fr.-X; Lactarius veXXereus
/Fr./Fr.-X,2,4; Lepiota ciypeoiaria/BuiX.ex Fr./Kummer-X; Lepiota
cristata/A.et S.ex Fr./Kummer-4,5; Lepista inversa/Scop.ex Fr./
Pat.-X,2,3,4,5; Lepista nebuXaris/Fr./Harmaja-X,2,4; Lepista nuda
/BuXX.ex Fr./Cke.-X; Leucocortinariu3 buXbiger/ÁXb.ex Schw.ex Fr./
Sing.-1,2,4; Lycoperdon echinatum Pers.-X; Lycoperdon perXatum
Pera.-1,2,4,5; Lycoperdon pyriforme Pers.-4; XyophyXXum connatum
/Schum.ex Fr./Sing.-X; Macroiepiota mastoidea/Fr./Sing.-4; MacroIepiota procera/Scop.ex Fr./Sing.-X,2,4,5; MacroXepiota pueXXaris
/Fr./Mos.-4; MacroXepiota rhacodes/Vitt./Sing.-X,2,4; Marasmius
aiiiaceus/Jacq.ex Fr./Fr.-X,2,4; Marasmius epiphyXXus/Pers.ex Fr./
Fr.-4; Marasmius rotuXa/Scop.ex Fr./Fr.-X,2,4,5; MeripiXus giganteus/Pers.ex Fr./P.Karst.-X; Jfycena aicaiina/Fr./Kummer-4,5; Mý
cena gaXericuXata/Scop.ex Fr./S.F.Gray-X,3,4; Mýcena pura/Pers.
ex Fr./Kunnner-X,2,4,5; Osmoporus odoratus/Wuif.ex Fr./Sing. - 5;
Otidea onotica/Pers./Fuck.-X; OudemansieXXa Xongipes/BulX.ex St.
Amans/Mos.-X,2; OudemansieXXa mucida/Schrad.ex Fr./v.Hoehr.. - 2
/DRUM/; OudemansieXXa radicata/ReXhan ex Fr./Sing.-X,3; PaneXlus
stypticus/DuIl.ex Fr./Karst.- X ,2,5; PhaXXus impudicus L.ex Pers.
-X,2; PhoXiota auriveXXa/Batsch.ex Fr./Kummer-X,4,5; PhoXiota
Xenta/Pers.ex Fr./Sing.-4; PhoXiota squarrosa/Pers.ex Fr./Kummer
-X; PXeurotus ostreatus/Jacq.ex Fr./Kummer-X;2,3; PXuteus atri capiXXus/Secr./Sing.-X,2,3,4,5; PoXyporus ciíiatus Fr.ex Fr.-2;
PoXyporus meXanopus/Sw./ex Fr.-2,3; PoXyporus varius Fr.-X,2; Ramaria fXava/Fr./QuéX.-X,2; RussuXa aeruginea LindbX.-X; RussuXa
chamaeXeontina/Fr./Fr.-X; RussuXa cyanoxantha Schaeff.ex Fr.-X,2,
4,5; RussuXa decoXorans Fr.-X; RussuXa feXXea Fr.-X; RussuXa foetens Fr.-X,2,5; RussuXa ochroleuca/Pers./Fr.-X; RussuXa oXivacea
/Schaeff.ex Secr./Fr.-4; RussuXa rosacea Pers.ex S.F.Gray-X,4,5;
RussuXa vesca Fr.-X; Russula virescens/Schaeff.ex Zant./Fr.- X;
SchizophyXXum commune Fr.ex Fr.-X,2,3; Stereum hirsutum/WiXXd.ex
Fr./S.F.Gray-X,2,3,5; StrobiXomyces fíoccopus/VahX in FX.Dan.ex
Fr./P.Karst.-2/BRNM/; Stropharia aerugino3a/Curt.ex Fr./QuéX.-X,
4,5; Trametes gibbosa/Pers.ex Pers./Fr.-X; Erametes hirsuta/WuXf.
ex Fr./LXoyď-X,3,4; Trametes versicoXor/L.ex Fr./LXoyd-X; TremeXXa foXiacea/Pers.ex S.F.Gray/Pers.-X; TrichoXoma suXphureum/BuXX.
ex Fr./Kummer-X; Xerocomus chrysenteron/BuXX.ex St.Amans/QuéX.-X,
2,3,4,5; Xerocomus subtomentosus/L.ex Fr./QuéX.-X,5; XyXaria hypoxyXon/L.ex Hook./Grev.-X,2,4.

I

Všechny uvedené druhy sbíraX autor čXánku na pravideXných mě
síčních exkurzích na XokaXitu od dubna do října každého roku.Sbě
ry kromě autora determinovaXi též ing.K.Kříž a K.Koncerová.NomenkXatura je podXe Mosera/X9S3,X978/,Piiáta/1958a,1958b/ a VeseXého,
KotXaby a Pouzara/1972/.Druhy označené BRNM jsou uioženy v herbá-

XO

ři botanického odděleni Moravského muzea v Brné.
Eávěr
SPR Holý Kopec patří k nejkrásnějším bukovým rezervacím na Mo
ravě,kde je buk ještě zachován v přirozených porostech.Proto je
také zajímavá kvalitativní i kvantitativní chudost lokality po my'

kologické stránce.Ve výčtu druhů překvapuje především malý počet
dřevních hub.Je to způsobeno především tím,že aSkoliv je Holý ko
pec rezervaci,jsou padlé kmeny rychle rozřezány a odvezeny z úze-

’

mí a využity v nedalekých milířích k pálení dřevěného uhlí.
Literatura
Moser M./1963/:Ascomyceten/3chlauchpilze/.In:Gams H./red./:Kleine Kryptogamenílora,Bd.IIa, Jena.
Moser M./1978/:Die Rohrlinge und Blatterpilze/Polyporales,Soléta
les,Agaricales,Russulales/.In:Gams H./red./:Kleine Kryptogame níl ora,B d .IIb/2,E d .4,St uttgart,New 1 ork.
Pilát A./'1958a/:Přehled hub kyjankovitých-Clavariaeeae se zvlášt
ním zřetelem k československým druhům.Sborn.Národ.Mužea v Pra
ze 163/3-4/:129-255.
Pilát A./1958,red./:Gasteromycetes.In:Novák F.A./red./:Flora CSR,
B - l ,Praha.
Veselý R.,Kotlaba F.et Pouzar Z’./1972/:Přehled československých
hub.Praha.

M y k o to x ik o lo g ie

M V K O L O G 1C K Á T O X I K O L O G I E V Č E S K O S L O V E N S K U
Marta

S e m e r d ž i e v a x/

V Československu má houbaření dlouholetou tradici.Kromě hub
jedlých,které nám-vhodně upravené-mohou zpestřit jídelníček,rostou
v přírodě houby nejedlé,které jsou vzhledem k hořké nebo trpké chu
ti,odporné vůni apod.nepoživatelné,a houby jedovaté,které škodí
lidskému zdraví,tj.způsobují po požiti zdravotní potíže až smrtel
né otravy.A tak jsou každým rokem v různých nemocnicích Cech,Mora
vy a Slovenska hospitalizovány desítky až stovky pacientů,kteří se
přiotrávili houbami.Některé osoby,především ty,které požily muchomůrku zelenou/Amanita phalloides/,se přes veškeré velmi nákladné a
časově náročné léčení nepodaří zachránit a umírají,tj.doplácí ži votem na neopatrnost,neznalost nebo lehkomyslnost sběcatele.
*/ z oddělení experimentální mykologie Mikrobiologického ústavu
Československé Akademie Věd,Vídenská 1083,142 20 Praha 4 - Krč,
předseda Komise pro mykologickou toxikologii CSVSM při ČSAV
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Tintto příspěvkem bychom chtěli čtenáře informovat,kde a jak je
u nás organizován boj proti otravám houbami,včetně několika statis
tických čísel o výskytu otrav houbami.
Omezím se na makromycety.Toxiny mikromycetů,např.aflatoxiny,
produkované některými zástupci rodu Aspergillus,které mohou být
konzumovány spolu s některými potravinami a ohrozit tímto způso
bem lidské zdraví,jsou předmětem zájmu Poredního sboru pro aflatoxiny hlavního hygienika při ministerstvu zdravotnictví .Tento
sbor má tri komise:analytickou,klinickou a veterinární.Komisi pro
analytiku a hodnocení mykotoxinů v poživatinách vede doc.dr.M.Polster z. Brna,jejím členem je např.též dr.O.Fassatiová,Osc.z kated
ry nižších rostlin přírodověd.fakulty University Karlovy v Praze.
Boj proti otravám z makromycetů,k nimž patří nejen kloboukaté a břichatkovité houby stopkovýtrusé/basidiomycety/,ale i něk
teré houby vřeckovýtrusé/askomycety/,jako např.ucháč obecný/Gyromitra esculents/,je náplní činnosti dvou mykologických společnos
tí rčeskoslovenské vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV
/ČSVSM/ a Československé mykologické společnosti/ČMS/.
Při ČSVSM byla již v r.1950 z podnětu MUDr.J.Kubíčky ustavena
tzv."toxikologická komise".Pracuje v ní po léta velmi obětavě ně
kolik lékařů s mykologickou erudicí/např.MUDr.J.Herink,MUDr.J.Kubička,zemřelý MUDr. J. Ve selský aj./ a řada nykologů profesionálů i
amatérůJiž v r.1949 vypracoval např.MUDr.J.Herink dvoudílný dotaz
ník o otravách houbami/část A vyplňoval otravou postižený,část B
ošetřující lékař//Herink,1949/.Autor uvádí,že myšlenkou zachycení
otrav houbami se u nás poprvé zabýval již v r.1913 prof.farmako logie O.Iýbák,který navrhl dotazník o otravách houbami.MUDr.J.He
rink je autorem jak kapitoly o otravách houbami ve vysokoškolské
učebnici"Klinická toxikologie",je jíž 4.vydání vyšlo v r.1980,tak
i stati o otravách houbami v Lékařských repetitoriích.MUDr.J.Ku
bíčka a MUDr.J.Herink se zasloužili o úspěšnou aplikaci kyseliny
lipoové v terapii otrav muchomůrkou zelenoujprvý je spoluautorem
knih "Pilzführer" s popisy a barev.snímky 400 druhů hub a přehle
dem o dosavadních poznatcích o otravách/Svrček et al.,1979/ a spo
luautorem "Jedovatých hub"/Kubička et al.,1980/.MUDr.J.Veselský,
zesnulý v r.1980,zkoumal zejména jedovaté muchomůrky/Veselský
1974,1976,1978a,b,1980/ a vláknice/Stangl a Veselský,1971-1980/.
Je též spoluautorem knížky o otravách muchomůrkou zelenou/Dudová
et al.,1973/.
V roce 1977 došlo k rekonstituci a rozšíření komise,která je
dnes jednou z šesti sekcí ČSVSM a nazývá se "Komise pro mykolc gickou toxikologii".Je jednotná pro Čechy,Moravu a Slovensko a ve
výboru pracuje 15 osob,které se scházejí dvakrát ročně.Komise má
úseky "otravy houbami","prevence otrav" a "mapování jedovatých
hub".
Komise pořádá každoročně celostátní semináře.které navštěvuje
pravidelně přes 50 zájemců;živá diskuse po jednotlivých referá těch,provázených diapozitivy,svědči o aktuálnosti této problema
tiky.V r.1978 se uskutečnil seminář na téma "Vybrané kapitoly z
toxikologie vyšších hub",v r.1979 seminář na téma "Neobvyklé otra
vy houbami" a v r.1980 seminář na téma "Biochemické a morfologické změny při otravách vyššími houbami" .Sotihrny jednotlivých refe
rátů jsou v jazyce německém publikovány v České mykologii/ 1979:
55-59,245-251; 1981:v tisku/ a souhrnná zpráva v íýkol.Listech
/l:19-20,1980/.Na říjen 1981 se připravuje čtyřdenní československo-polský seminář v Beskydech na téma "Organizace boje proti
otravám houbami v ČSSR a Polsku" jako setkání polských a českých
mykologů.
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Ve věci zlepšení diagnostiky,lé5enl a prevence otrav houbami
byla zahájena jednání s vedoucím odboru léčebně-preventivní péče
ministerstva zdravotnictví ČSR.Připravují se nové pokyny pro
zdravotnická zařízení s metodickými návody léčení otrav houbami,
povinné hlášení otrav houbami, prostřednictvím registrátorů, a vy
budování sítě konziliářů,tj.školených expertů pro všechny kraje
naší vlasti.
V roce 1979 byla zahájena akce mapování 23 druhů jedovatých,
hub pod vedením RNDr.B.Hlůzy,CSc.z Olomouce a Ing.J.Kuthana z
Ostravy.Mapování je rozvrženo do tří časových etap.Do I.etapy
/1979-83/ je zařazeno 13 druhů,dc II.etapyA979-85/ 4 druhy a do
III.etapy/1979- .../ zbývajících 6 druhů.Dosud byly vyhotoveny
pracovní^mapy rozšíření 7 druhů jedovatých muchomůrek,které bu
dou doplňovány dalšími údaji z čerstvých sběrů.Výsledky mapování
jsou významné z hlediska prevence otrav houbami a dále pro vytypování druhů,které by v dané oblasti mohly být příčinou otrav.
Mapuje se 9 muchomůrek,5 pavučinců a 9 dalších jedovatých hub,
jmenovitě druhy:
baňka velkokališná-Sarcosphaera crassa/Santi ex Steud./Pouz.,
bedla červenavá čili chřapáčová-Lepiota helveola Bres.s.l.,
čirůvka tygrovaná-Trichcloma pardalotum Hert.et Koti.,
hlíva olivová-Omphalotus olearius/DC.ex Fr./Sing.,
hřib satan-Boletus satanas Lenz,
muchomůrka citrónová-Amanita citrina/Schaeff./ex Roques,
much.červená-Amanita muscaria/L.ex Fr./Hook.,
much.jarní-Amanita verna/Bull.ex Fr./Roques,
much.jízlivá-Amanita virosa/Fr./Bertillon,
much.královská-Amanita regalis/Fr./Michael,
much.porfýrová-Amanita porphyria/Alb.et Schw.ex Fr./Schum.,
much.slámožlutá-Amanita gemmata/Fr./Gill.,
much.tygrovaná-Amanita pantherina/DC.ex Fr./Krombh.,
nnuch.zelená-Amanita phalloides/Fr./Link.,
pavučinec hnědočervený-Cortinarius phoeniceus/Búll./ex R.Maire,
pavučinec naplyšovělý-Cortinarius orellanoides Henry,
pavučinec plyšový-Cortinarius orellanus Fr.,
pavučinec příbuzný-Cortinarius gentilis/Fr./Fr.,
pavučinec žlutocitrónový-Cortinarius limonius/Fr.ex Fr./,
ucháč obecný-Gyromitra esculenta/Pers.ex Pers./Fr.,
vláknice Patouillardova-Inocybe patouillardii Bres.,
závojenka olovová-Entoloma sinuatum/Pers.ex ¡Fr./Kumm. a
zvonovka jarní-Nolanea verna/Lund./Kotl.et Pouz.
Členové výboru komise pro mykologickou toxikologii pomáhají v bo
ji proti otravám houbami jednak přednáškami,radami a určováním
druhů hub,jednak publikační prací ediční,odbornou a ¡osvětovou.
V letech 1978-80 byli autory a spoluautory 25 odborných publika
cí .uveřejněných v mykologických/Česká lfykologie,%kol.Listy aj./
nebo lékařských/Čas.lékařů českých,Praktický lékař aj./časopisech.
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Druhé,tj.Československá mykologická spclečnost/ČMS/ soustře3uje především sběratele jedlých hub z řad širší veřejnosti.Zabý
vá se intenzivně určováním nalezených druhů hub a varováním před
nebezpečnými dvojníky a to v houbařské poradně v Praze 5,Karma litská Č.14.V rámci šíření znalostí o jedlých houbách a prevence
otrav houbami jedovatými pořádá,podobně jako ČSVStí,cykly večer nich přednášek s ukázkami čerstvých plodnic.Tato společnost má
3 členná předsednictvo/dr.J.Hlaváček,ing.k.Smotlacha a ing.J.Baier/ a devltičlenný užší výbor,který se schází dvakrát ročně.Infor
muje houoaře-čtenáře prostřednictvím časopisu "Ekologický sbor-
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Obě společnosti rozvíjejí samostatnou činnost.Sada zájemci o
mykologii je členy obou organizací.Ing.J.Baier je současně v
předsednictvu ČI© i ve výboru komise pro mykologickou toxikologii
Přehled o výskytu otrav houbami u nás v minulosti i přitom nosti je dosud kusý,neboí nám chybí důsledná registrace v okre šech a'krajích.Počet případů otrav v jednotlivých letech kolísá
značně v jedné a téže' oblasti v závislosti na růstu hub a řadě
dalších činitelů.
Podle odhadu F.Smotlachy z r.193? onemocnělo tenkrát v Česko
slovensku ročně průměrně 200 lidí na otravu houbami,z nichž asi
20 případů končilo smrtelnë/Smotlache,1937/.íffJDr.J.Herink zpraco
val výskyt otrav v Československu v desetiletí 1948-57/Herink,
1958a/.V tomto ohdohí byl° zjištěno 471 jistých případů otrav hou
bami,z nichž 76 osob zemřelo.S.Šebek uveřejnil zprávu o otravách

Přehled hlášených otrav houbami v roce 1979 v některých oblastech
ČSSR
Oblast

počet osob

z toho úmrtí

Čechy:
kraj Jihočeský
okres Mladá Boleslav

37
8

O
1

Morava:
slezská část kraje Severomoravského/Ostravsko/

.
4

jižní část kraje Severo
moi'avského/01 omoucko/

~
B

.
1

kraj Jihomoravský

6

1

Slovensko:
okres Bratislava

22

1

HÍNZ Banská 3ystrica/dětská oddělení/

s"í

_
d

jiné oblasti
C e l k e m

53

2

165
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Závěrem děkuji R!7Dr.P.Lizoňovi ze Slovenského národného mu
zea v 3ratislavě,doc.dr.M.Polstrovi z katedry hygieny lékařské
fakulty University J.E.Purkyná v Brně a S.Šebkovi ze sekretariá
tu ČSVSM v Praze za poskytnutí některých základních informací a
dále MUDr.J.Kubíčkovi z Protivína,MUBr.J.Herinkovi z Mnichova
Hradiště a zesnulému MUDr.Jc, Veselskému z Ostravy za doplňky k
tomuto článku.
L i t e r a t u r a

Dudová V.,3eneš J . ,Blažej 7 . ,Lichnovská M„,Nieslanik J.,Veselský
J . A 973/:Otrava muchomůrkou zelenou.MÚNZ 0strava,p.47/+ 18 obr.
+ 18 gr./.Ostrava.
Herink J./1948/:Je nutno zlepšit organizaci boje proti otravám
houbami v Československu.Čes.ífykol.2:102.
Herink J. A949/:Evidence otrav houbami v Československu.Dotaz nik o otravě houbami A-E.IV.int.klinika lék.fak.KU v Praze.
Československý mykologický klub,Praha.
Herink J.A958a/:7ýskyt otrav houbami v Československu a jejích
statistické sledování.Čes.Uykol.12:246-253.
Herink J.A980/:0travy houoami,p.706-753.1n:Riedl 0.,Vondráček
V./1980/:Klinická toxikologie.Avicenum,Praha.
Jaroš P./1977/:Otrava hubami na Pováží z pohladu lekára. Hykol.
Zprav.,3rno,21:1-5.
Kubíčka J./l949/:Otravy muchomůrkou tygrovanou-Amanita pantherina.čas.Lék.čes.88:448-451•
Kubíčka J. ,Veselský J. ,Čuřík R. A978/:Muchomůrka zeleňá-klinické obrazy otravy a léčebné postupy.Čas.Lék.čes.117:245-249Kubíčka J. jErhart J.a M. A980/:Jedovaté houby .Avicenum,Praha.
Smotlacha F./1937/:Správná statistika otrav houbami.Čas.čes.Houb.
17:64
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Stangl J.,Veselský J./1971-1980/:Příspěvky k poznání vzácnějších
vlákníc.Část 1-18.Čes.ifykol.25-34.
Svrček M . ,Lub íčka J.,Erhart M.a J./1979/:Pilzfuhrer.P.296/ + 448
obr./.Artia,Praha.
Šebek S./1965/ Otravy houbami na okrese Nymburk v r.l964.IíykoI.
Sborn.42:48-51.
Veselský J./1974/:Je muchomůrka citrónová zcela neškodná?Ifykol.
Zprav.,Brno,18:95-96.
Veselský J./1976/:Poznámky k historii a sémiotice otrav muchomůrkou tygrovanou.tíykol.Zprav.,Brno,20:11-15.
Veselský J.,Kubíčka J.,Čuřik R . A 978/: Aktuální poznámky k otra vám muchomůrkou zelenou.Čes.Mýkol.32:1-10.
Veselský J.,Dudová V. A 9 8 0 / :0trava muchomůrkou zelenou v těhoten
ství .Prakt.Lékař 60:183-184.

Q sobníl

100 LET OD NAROZENÍ PROF.DR.JANA MACKŮ
Dne 21.V.1981 uplynulo 100 let od narození prof.dr.Jana Macků,
nositele Řádu práce,laureáta ceny Osvobození města Brna, čestného
člena Čs.vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV a čestného
předsedy její brněnské pobočky.našeho předního pedagoga,botanika
a mykologa,který přispěl podstatnou měrou k rozvoji českosloven ské mykologie,k lepšímu poznání á využití léčivých rostlin a k p o 
pularizaci houbaření u nás.
Jeho život a práci zhodnotil na stránkách České tfykologie ing.
Karel Kříž jednak u příležitosti jeho 80.narozenin v r.1961 /Čes.
tfykol,15:49-55/,a o tři léta později po jeho úmrtí 13.XII.1964
/Čes.ifykol.18:183-184/.Vzpomínku u příležitosti jeho 100.výročí
narození z pera autora tohoto krátkého příspěvku přinese rovněž
Česká Mykologie.
Prof.dr.Jan Macků byl široké houbařské veřejnosti své i násle
dujících generací znám zejména jako autor příručky "Český houbař",
která vyšla celkem ve 4 českých a 2 německých vydáních.Její velmi
dobrá úroveň a praktický formát jí získaly velkou popularitu a
stala se skutečně "polní“ příručkou.Jméno Jana Macků je rovněž
spojeno s pokusy o zavedení pěstování lanýžů na Moravě a s řadou
mykofloristicl^ch a mykologických prací.Mimořádnou pozornost věno
val rodu Amanita-muchomůrka.houbám hřibovítým a mykoflóře jihový
chodní Moravy.zejména Ždánického lesa a lesa Kapansko u Starého
Poddvorova.
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Druhou jeho láskou byly léčivé rostliny a jejich využiti.Fři
své pedagogické činnosti na vysokých školách v 3rně a Bratislavě
přednášel zejména vybrané kapitoly z užité botaniky a věnoval se
výzkumu pěstování a zvyšování produkce účinných látek

léčivých

rostlin.I v tomto oboru publikoval radu příspěvků a v 'posledních
letech svého plodného života pracoval na Atlasu liečivých rastlín
/spolu s J.Krejčou/,jehož prvého vydání v r.1964 se ještě dožil.
Široké znalosti z nejrůznějších přírodovědných oborů,zaníce
ní,obětavost spolu s láskou k přírodě a lidem předurčovaly po ja
ko nadšeného přednašeče a popularizátora houbaření.Jméno proř.dr.
Jana Macků náleží mezi ty mykológy,kteří prakticky od začátku na
šeho století stáli v předních řadách renesance naší mykologie,a
kteří pro svůj odborný přínos a osobní vlastnosti nebudou zapomenLrti*

Jan

K u t h a n

PĚTASEDMDESÁTINT LADISLAVA URBANA
V červnu letošního roku oslavil-v plné svěžesti a neochabují
cí pracovní vitalitě-své pětasedmdesátiny Ladislav Urban,význač
ný ilustrátor našich přírodovědeckých a mykologických publikací
a dlouholetý člen naší Společnosti.Ladislav Urban,který s dychti
vosti přijímal základy kresby a malování u svého otce-akademického malíře,vstoupil sice po maturitě na klasickém gymnáziu v Praze-Vinohradech na Akademii výtvarných umění,brzy však byl nucen
studia přerušit a nastoupit dráhu úředníka.I když se tehdy nemohl
cele věnovat své vysněné profesi,přece jen soukromým studiem a
neúnavnou prací zdokonaloval svou techniku-a počátkem čtyřicátých
let se s ním už setkáváme na stránkách novin jako s jejich ilust
rátorem a portrétistou význačných osob tehdejšího kulturního živo
ta.
Jeho odborné přírodovědecké kresby a akvarely,které jsou doko
nalým dokumentem skutečnosti,zacházejícím až do jejích nejmenších
podrobností,jsou dnes právem počítány k nejlepšímu,co bylo u nás
vytvořeno v Oblasti portrétního umění přírodovědeckých objektů.Jeho díla,charakterizovaná přesností tvarů a jemností koloritu,svěd
čící o autorově citlivém přístupu ke zpracování úkolu se smyslem
pro přesnost,poctivost a odpovědnost,jsou podmíněna nejen hlubokým
niterným vztahem k přírodě,zakořeněném u Ladislava Urbana už v mlá
dí, ale i vroucí pokorou básnického obdivu a okouzlení z její krásy
a zákonitostí jejího vývoje.
Téměř 25 let od jeho prvních akvarelů,otištěných v Živě/1958/,
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sledují čtenáři přírodovědecké literatury s pozorností a zájmem
jeho ilustrace v našich časopisech a odborné literatuře.Na svém
kontě má ilustrační spolupráci zatím s pěti nakladatelstvími/Aca-

I

demia,Artia, Příroda,St.pedagogické nakladatelství a St.zeměděl
ské nakladatelství/.0 upřímném zájmu o jeho práce v zahraničí
svědčí skutečnost,že byl jedním ze tří československých umělci,
jejichž díla byla v r,197T přijata a vysoce oceněna na 4.meziná

rodní výstavě přírodovědeckých ilustrací,pořádané Huntovým insti
tutem v Pensylvánii/USA/.Naši mykologové dobře znají jeho krásné
akvarely hub z jejich reprodukcí v České Ifykologii a především z

Příhodova "Houbařova roku" /1972,slovenské vydání z r.1973/. Dva
díly dalšího atlasu hub,které má v nejbližších letech vydat St.
pedagogické nakladatelství,jsou výrazem jeho dlouholeté dobré
spolupráce s tímto našim předním raykologem a popularizátorem hou-

bařství.Exsikáty některých jeho pozoruhodných nálezů hub,určova
ných dr.Pilátem nebo dr.Herinkem,jsou v herbářích PRM.

Našemu jubilantovi přejeme do dalších let jeho života hodně
štěstí a spokojenosti-a ještě dlouho pevnou ruku

k jeho úspěšné

umělecké práci.
Svatopluk Š e b e k
VÝZNAČNÝ MÍKOLOG DR.E,PARMASTO Z SSSR V ČESKOSLOVENSKU
V rámci plánu vědecké spolupráce mezi ČSAV a A V SSSR pobýval
u nás ve dnech 25.2.-17.3.1981 člen korespondent Estonské akade
mie věd Brast Parmasto,DrSc.,vědecký pracovník Zoologického a bo
tanického ústavu Akademie věd Estonské SSR v Tartu.Přijel k nám
jednak za účelem studia málo dostupné mykologické literatury a
poznání našich mykologů,ale hlavně studia herbářového materiálu,
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Vždy jsem obdivoval rozvoj mykologie v Československu.Nyní jsem
viděl,že to pramení z trvalých..tradic a nadšení mykologů.K nové
mu vydání llýkologických listů přeji mnoho úspěchů!
Erast Parmasto
chází řada jeho prací,z nichž nejdůležitější jsou "Trutovyje griby Estonskoj SSR" /Spor.Rast, 12’,1959/ a "K floře gribov poluostrova Kamčatki” /1963/.Kromě toho se věnoval postupně též jiným
nelupenatým houbám,avšak v posledních asi 15 letech se intenzív
ně zabývá hlavně studiem hub kornatcovitých/Corticiaceae s.l./,
o nichž již uveřejnil rovněž celou sérii prací/největší je "Con
spectus systematis Corticiacearum” z r.1968/.
V Československu pobýval dr.Parmasto vzhledem k roční době a
plánovaným úkolům v ústavech a herbářích,a to v Botanickém ústa
vu ČSAV v Průhonicích/jehož byl hostem/,kde mikroskopoval materi
á l y v mykologickém odd.Národního muzea v Praze/kde kromě litera
tury vyhledával hlavně typové materiály J.Velenovského a A.Piláta/;krátce navštívil i Mikrobiologický ústav ČSAV v Praze - íčřči
/odd.experimentální mykologie/ a Katedru nižších rostlin přírodo
vědecké fakulty U K v Praze,kde vyhledával v herbářích typy J.Vele
novského a K.Cejpa a kde měl 3.3.1981 velmi zajímavý a početně
navštíverý seminář na téma "Biologie rozšiřování vyšších hub",
spolu s informacemi o stavu mykologie v Estonsku.
Českoslovenští mykologové jsou velice rádi,že měli konečně
možnost poznat tohoto mimořádně pilného,nadaného vědce a origi nálního člověka.
František K o t 1 a b a

Prof.dr.Vladimír fýpáček.DrSc. ,člen korespondent ČSAV,byl dne
18.května 1981 na valné hromadě Československé mykologickě společ
nosti v Praze zvolen za své zásluhy o československou mykologii
jejím č e s t n ý m
. č l e n e m
s právem nosit odznak "Zlatý
Cantharellus". Našemu předsedovi k udělení tohoto vyznamenání
upřímně gratulujeme.
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SPOLUPRÁCE KATEDRY NIŽŠÍCH ROSTLIN PŘFUK S BOTANICKÉM ÚSTAVEM VAR
ŠAVSKÉ UNIVERSITY

V minulém roce jsem byla v době od 1.-15.10. vyslána v rámci
bezdevizové výměny,financovane MŠ,na Instytut Botanik! Varšavské
University.
Během pobytu v Polsku, jsem se zúčastnila dvou terénních ex kurzí/Puszcza Bialowieska a Pojezierze Kaszubskie/.tfčelem bylo po
znání ekotypu daného území,odběr půdních vzorků pro případně vyizolovánl půdních zástupců řádu Mucorales a poznání pracovních
podmínek geobotanické stanice v Bialowieži/majetek Instytutu Botaniki TO/.
Jako kurátorka Sbírky kultur plísní a hub na Katedře botani
ky nižších rostlin PřF UK jsem uvítala možnost prohlédnout si
dvě největší obdobné sbírky v Polsku a pohovořit si s vedoucími
pracovnicemi sbírek o vzájemných zkušenostech s provozem.Jsou to
sbírky:Kolekcja Kultur Drobnoustrojšóv Przemyslowych,Instytut Przemyslu Fermentacyjnego,Zaklad Mikrobiologii Technicznej Biochemii,
'.Yarszawa a Kolekcja Czystych Kultur Drobnoustrojóv,Institut Tech
nologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Lodzkiej,Lodž.
Seznámila jsem se také s organizací TO.V současné době je Bio
logická fakulta jednou z dvaceti fakult Varšavské University.V če
le stojí děkanka prof.dr.E.Piecziňska/hydrobiologie/. Fakulta má
čtyři instituty:botanický,zoologický,mikrobiologický a biochemic
ký.V čele Instytutu botaniky je prof.dr.Lewak/fysiologie rostlin/.
Institut tvoří pět kateder,jednou z nich je Zaklad Systematiki i
Geografii Roslin,kde je vedoucím doc.dr.Batko /teoretické a taxonomické problémy v algologii/.Zde jsem si prohlédla herbáře a dip
lomové práce posluchačů z oboru mykologie.0 své práci jsem si po
hovořila s osobností polské mykologie,prof.dr.A.Skirgiello, mimo
jiné též autorkou knižní publikace o plísních mnou studovaných
/Flora Polska 1979,sv.10 /.
Pokud dovolil bohatý program,byla každá volná chvíle věnována
prohlídce kulturních a historických památek navštívených míst.Ob
divovala jsem elán,s jakým byla znovu postavena Varšava a Gdaňsk
a opraveny historické objekty.0 cestě bylo podrobněji referováno
na semináři,konaném 16.12.1980 na naší katedře.
Během pobytu v Polsku bylo vše výborně organizačně zajištěno.
Velký podíl na tom měla jistě dr.A.Borowska/Dematiaceae na trouch
nivějících rostlinných zbytcích/ ze Zakladu Systematiki i Geogra
fii Roslin TO,která mě po celou dobu doprovázela.Dr.Borowska byla
od 1.-15.9.1980 hostem našeho pracoviště,takže si také mohla o své
práci pohovořit s některými našimi předními mykology v Praze.
Cílem těchto vzájemných návštěv bylo navázání kontaktů dvou
v podstatě největších universitních mykologických pracoviší
ze
socialistických zemí.V tomto kalendářním roce bude naše spolupráce
pokračovat.1/ červnu k nám přijede dr.Jerzierska-Rudnicka/Gasteromycetes/ a v září pojede opět jeden náš pracovník na TO.
Marie V á ň o v á
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K POČÁTKŮM ČESKOSLOVENSKÉ MZKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
V letošním roce vzpomíná široká obec našich houbařů 60,výro
čí vzniku jedné z nejstarších našich mykologických organizaci,K to
muto významnému jubileu si dovoluji připojit několik poznámek,ob
jasňujících jmenovitě období vzniku ČMS tak,jak se jeví ve světle
zejména archivního materiálu,který jsem měl v letech 1979-1980
možnost prohlédnout v rámci studia dějin československé mykologie.
Zveřejnění tohoto materiálu pokládám za účelné také proto,že úda
je o vzniku ČMS jsou v naší literatuře nepřesné,ne jednotné a čas
to i rozporné -V; jejich upřesnění je proto jistě i v zájmu lepší
ho poznání vývoje spolkového života na našem území.
Oznámení o založení Spolku Československých Houbařů / Česko slovenské lýkologické Společnosti/ bylo otištěno na obálce 2./říj
nového/ čísla 2.ročn£kuA920-21/ Čas.Čs.Houbařů.Za redakci ČČsH a
za přípravné komité je podepsal prof.dr.František Smotlacha a za
předsednictvo Čs.botanické společnosti prof.dr.Karel Domin ^/.By
lo to jistě poněkud předčasné,protože žádost o povolení "Českoslo
venské Ifykologické Společnosti v Praze/lístř.Spolek Českých Houbařů-Societas íýcologica Bohemico-Slovenica/",podepsaná prof.dr.Fran
tiškem Smotlachou,prof.dr.Bohumilem Němcem a prof.dr.Karlem Domi nem,,byla datována až dnem 11.listopadu 1920.Zemská politická sprá
va v Praze,jíž byla žádost doručena,ji už 19.11.1920 postoupila k
vyjádření ministerstvu vnitra;na základě jeho kladného stanoviska
k této žádosti,vyjádřeného přípisem č.72-888/6 ze dne 23.11.1920,
pak Zemská politická správa v Praze svým výměrem Š.2-A-9251/366.
162 ai 1920 ze dne 8.12.1920 oznámila podepsaným,že utvoření sho
ra jmenovaného spolku bere na vědomí.-V Tento den je tedy třeba po
važovat za datum vzniku ČMS.
Po schválení těchto právních formalit se konala dne 15.června
1921 ustavující valna hromada Společnosti^/,na níž byl jejím před
sedou zvolen prof.dr.F.Smotlacha,místopředsedou p.Zázvorka,jedna
telem R.Veselý a pokladníkem J.Hulakovský.Mimo tyto hlavní funkcionáře/předsednictvo/ byli členy užšího výboru zvoleni prof.dr.B.Něm e c ,prof.dr.K.Domin,prof.dr.K.Kavina,redaktor B.Klika a řed.Křižan
a náhradníky prof.J.Žofka,Zd.Frič a J.Zeman a revizory účtů prof.
dr.S.Prát a dr.Šedivý/Čas.Čs.Houb.,Praha,2:264,1920-21/.Kromě toho
zvolila valná hromada 150 členů širšího výboru/jejich seznam viz
Čas.Čs.Houb.,Praha,2:264-266,1920-21/.
Podle stanov,předložených ke schváleni současně se žádostí o
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povolení spolku V , b y l o účelem spolku "pěstovat! a šířiti mykologii/houbařství/ jak po stránce vědecké,tak praktické v naší repub
lice.Vedle činnosti vědecké jest tu i činnost popularisační,ovšem
na podkladu čistě vědeckém.Spolek může pracovati i v jiných obo
rech vědních.zvláště pokud s mykologií úzce souvisejí".“V

Později

byly sice usnesením valné hromady ze dne 1.října 1922 stanovy v
některých bodech změněny6/,účel spolku však tím dotčen nebyl.
Výsledky činnosti šedesáti let Československé mykologické spo
lečnosti potvrzují,že hlavni účel tohoto spolku byl v uplynulém
období bohatě a plodně naplněn ku prospěchu celé naší houbařské
veřejnosti.
P o z n á m k y
■'■/ Tak např.Novák/1962/ píše,že "v r.1919 založil Smotlacha "Spo
lek československých houbařů",soustředěný kolem ČČsH,a v r.1921
se spolek přejmenoval na "Čs.mykologickou společnost v Praze"
opět za předsednictví Smotlachy"/l.c./.Toto tvrzení bohužel ne
odpovídá skutečnosti.Faktem je,že podnět k založení ČMS vyšel
zřejmě z řad tzv.houbařských důvěrníků /kterých v době vzniku
ČMS bylo údajně 680/,poradního kruhu spolupracovníků /autorů/
při redakci SČsH a jeho odběratelů a čtenářů.Ne šlo však o or
ganizaci charakteru právnické osoby,čemuž nasvědčuje i sku tečnost,že ve spolkovém katastru nebyl tehdy žádná organizace
pod jménem "Spolek československých houbařů" registrována.
O nejednotnosti a nepřesnosti v datování vzniku ČM5 v čes
ké mykologické literatuře svědčí skutečnost,že založení ČMS
je kladeno jednak do r.l919/např.Čas.Čs.Houb.,Praha,19:1,193940;tamtéž,20:19,1940-41;tamtéž,20:122,1940-41;Preslia,Praha,
34:1-30,1962;Ifykol.Zprav.,Brno,12:23,1968/,jednak do r.1920
/např.Čas.Čs.Houb.,Praha,16:110,1936;Čes.tfykol.,Praha,10:193-196,1956;ítykol.Zprav.,Brno,20:46-47,1976/ nebo do r.1921
/např.Čás.Čs.Houb.,Praha,11:47-50,1931/ a dokonce i do r.1922
/např.Čas.Čs.Houb.,Praha,16:15,1936/,tedy do časového období
2
4 let.
/ Vznikem myšlenkv založení samostatného mykologického spolku a
jeho vztahem k Cs.botanické společnosti se zabývá Smotlacha
/19 20-21/
j/ SlÍA,f.Ztf /spolk.odd.,sign.XI/160/e-3,fasc.9251/20,č.378
V Datum valné hromady je sice pro vznik a založen! spolku důle
žité,nicméně však vlastní funkční období/event.právní ochrana
spolku podle spolkového zákona/ počíná datem výměru schválení
spolku,v našem případě tedy 8.prosincem 1920.Svědčí o tom i
§ 9 zákona č.106 ze dne 15.11.1867 o právě spolčovacím,podle
nějž /v přípádě,že spolek nebyl zakázán/ "dosvědčí spolku ří
zení zemské, že jest dle statut, přpdl nžanvch z.říz.pn [kt.préžt.n
vysvědčení jest důkazem jeho právního bytí.co se týče obcovác ni veřejného i občanského" /podtrhl autor/.
V Originál stanov,podepsapý prof.dr.F.Smotlachou,prof.dr.B.Něm
cem a prof.dr.K.Dominem,není sice zvlášt datován, ale lze před
pokládat, že pochází z období příprav ke zřízení Společnosti ta
ké proto,že předložen! stanov "prvé než spolek ve skutek vejde"
nařizoval zákon č.106 ze dne 15.11.1867 o právě spolčovacím,
tehdy ještě platný,a že stanovy byly publikovány už p ř e d
konáním valné hromady/v Čas.Čs.Houb.,Praha,2:201-205,1920-21,
a to v dvojčísle 6-8,které vyšlo v květnu 1921/.
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®/ SlÍA,f.Zl) /spolk.odd.,sign.XI/160/e-3,fasc.6910/23,5.378.-Změny
se týkaly pouze začátku správního roku/ž 4//v novém znění po sunut jeho začátek z 1.července na 1.leden/ a počtu členi už šiho výboru bez zvláštní furikce/š 1 9 ,f//jejich počet byl roz
šířen ze 4 na 7/.V tomto smyslu upravené stanovy,které pode psal prof.dr.F.Smotlacha/jako předseda/ a Rudolf Veselý/ jako
jednatel/,byly prostřednictvím Zemské politické správy v Praze
předloženy ministerstvu vnitra přípisem č.379571/ai 1923 se
dne 15.9.1923;ministerstvo vnitra vzalo tuto změnu na vědomí
přípisem č.66 325/6 ze dne 2.1C.1923.
Členové byli se stanovami seznámeni dvakrát;poprvé se tak
stalo v Čas.Čs.Houb.,Praha,2:201-205,1920-21/původní znění z
r.1920/,podruhé v Čas.Čs.Houb., Praha,20:61-64,1940-41 /rovněž
původní znění.
Z á v ě r
Archivním studiem bylo z jištěno,že za datum vzniku ČtíS je tře
ba považovat 8.prosinec 1920,kdy Zemská politická správa v Praze
oznámila přípravnému výboru,že utvoření "Čs.Iíykologické Společ nosti v Praze" bere na vědomí.Připiš ZPS v Praze Č.2-A-9251/366.
162 ai 1920 je pak důkazem uznání právní existence ČMS ve smyslu
příslušného zákona.
Li t e r a t u r a
H l a váSek,J.A971/:50 let Československé mykologické společnosti.
Čas.Čs.ílouh.,Praha,48:81-83.
Novák,F.A./1962/:Padesát let Československé botanické společnos
ti.Preslia 34:1-30.
Smotlacha,F./1920-21/:Československá mykologická společnost.Čas.
čs.Houb.,Praha,2:99-100.
Svatopluk Š e b e k
n o v á e x s i k Xt o v á

sbírka

ČESKOSLOVENSKÁCH KUB

V letošním roce započalo dlouho chystané vydávání herbářových
položek československých hub pod titulem "!í.Svrček:Fungi selecti
exsiccati editi cura Séct.Hycol.Musei Nat.Pragae".Ve sbírce jsou
zastoupeny všechny skupiny vyšších i nižších hub a v první sérii
je vydáno celkem 100 druhů hub z různých oblasti ČSSR.Z menší
části byly použity též starší sběry A.Piláta,který ve 30.letech
vydával sbírku dřevních hub Fungi carpatici lignicoli exsiccati.
Většina ostatních jsou nové nálezy jak editora,tak některých dal
ších našich mykologů,kteří do této sbírky přispěli.Sbírka je vy
dávána ve 20 exemplářích a pro každou položku je nutné nasbírat
dostatečný materiál na téže lokalitě,což není vždy snadné.Někdy
je třeba sledovat fruktifikaci urěitého druhu na lokalitě delší
dobu.Seznam bude publikován v České jnykologii.Bí. Svršek navazuje
touto záslužnou prací na starší tradice našich nemnohých podob
ných kolekcí hub,určených výhradně k výměně s jinými zahraniční
mi ústavy,od nichž Národní muzeum v Praze takto získává cenné
přírůstky do svých sbírek.
j iří K u b í č k a
Z KULINÁRHÍ SOUTĚŽE V LIBERCI
Každoročně v lednu pořádá Ifykologicicý kroužek při ZK Spojů v
Liberci soutěž o nejchutnější přípravu hub v kyselých nálevech.
Kromě kulinární a společenské stránky je nutno kladně vyzvednout
i bohatou výměnu názorů a zkušeností a zejména poznávání zajíma
vých a vzácných druhů hub na kvalitních promítaných diapozitivech.
V letošním roce se soutěž uskutečnila 31.1.1981.Z prihláše -
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ných 67 vzorků postoupilo 18 do finále v kategorii o nejchutněj
ší úpravu tradičních druhů hub,ve které zvítězil V.Markvart z Te
rezína,16 vzorků pak soutěžilo ve finále o nejchutnější úpravu
netradičních a zajímavých druhů.V této kategorii zvítězil J.Sed
láček z Liberce.
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Stojí za povšimnutí,že na prvním místě kategorie tradičních
huo se objevil "tichohřib žlutomasý-Xerocomus chrysenteron/či snad
Doletus fragilipes?/,který obvykle není ke konzumu příliš dopo ručován a není obsažen ani v ČSN 46 3195.7 netradičních či nekodexových druhů zde figurovala čirůvka Rickenova-Lepista rickenii,
stroček trubkovitý-Craterellus cornucopioides,strmělka Alexandrova-Clitocybe alexandrii,březovník obecný-Piptoporus betulinus/zcela mladé plodnice/,rosolovka listová-Tremella foliacea,ryzec šeredný-Lactarius turpis,holubinka černající-Russula nigricans,
hnojník obecrý-Coprinus comatus a krásnoporka mlynárka-Albatrellus ovinus.
Z hlediska možnosti využití některých netradičních druhů hub
v kuchyni a možnosti sledování eventuelní snášenlivosti u konzu
mentů by bylo účelné,aby uspořadatelé soutěže zvážili možnost
jiného rozdělení /a striktního dodržování/ kategorií zkoušených

hub obecně/E.Streiblová,Praha/.Pozornost byla věnována také ja děrným poměrům v terminálních buňkách basidiomycet/M.Semerdžie va,Praha/.Další dvě zvané přednášky se týkaly fylogeneze parazitických hub/M.Schmiedeknecht/ a vztahů mezi lišejníky a askomy čety/H.Dorfelt,Halle/.Živá diskuse se rozvinula k otázkám sporocyst,asků a basidií na základě publikace R.Grolle z Jeny.O typech
asků a jejich významu pro fylogenezi přednášel D.Benkert z Berlí
na.Závěrem odezněly dvě velmi zajímavé přednášky týkající se
vztahů mezi aktinomycety a houbami/Ch.Strunková a S.Kretschmerová,Jena/.Prostý výčet sympoziélních přednášek nevystihuje plně
pracovní atmosféru a živé diskuse účastníků k jednotlivým téma
tům.K úspěchům sympozia přispěla jak cílevědomě volené odborná
náplň a vysoká úroveň diskusních příspěvků,tak i společenská
stránka sympozia a v neposlední řadě volba Budyšína pro mÍ3to
jednání.V omezeném čase mezi jednotlivými zasedáními bylo možno
shlédnout překrásné památky starodávného města,jež je kulturním
centrem Lužických Srbů.
Na zdařilé setkání budeme jako hosté německých mykologů dlou
ho vzpomínat.Děkujeme zejména proť.H.Kreiselovi a dr.P.Hubschovi
za jejich péči a přátelské přijetí.
Eva S t r e i b l o v á
# ETNOMYKOLOGIE NA I ■SYMPOZIU O TRADIČNÍM LÉČITELSTVÍ,. Pod zá
štitou Čs.korníse pro spolupráci s UNESCO se dne 10.9.1980 usku tečnilo v OKD Praha 4/Novodvorská/ I.sympozium o tradičním léči telství,na kterém zazněla také etnomykologická problematika.Spo
lupořadateli sympozia byli dále Komise prezídia ČSAV pro komplex
ní výzkum rozvojových zemi,Ústav pro etnografii a folkloristiku
ČSAV,Farmaceutická fakulta U K v Hradci Králové,Institut pro dal
ší vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze a Náprstkovo mužem ja
ko složka Nór.muzea.Jednání probíhalo ve 2 sekcích: l.Etnomedicína/lékařská etnografie/ a 2.Farmakoetnografie/člověk a drogy/.
Zejména v bloku etnofarmakologických referátů se objevily něko
likrát údaje a odkazy k mykclogické a etnomykologická problema
tice. F.Šita/tístav pro etnografii a folkloristiku ČSAV/ ve svém
referátu "Farmakoetnografie včera a dnes" v pojmovém a historic
kém úvodu zařadil '.Iřassonovy snahy o vysvětlení identity a pod státy účinku védského obětního nápoje sóma jako typický příklad
farmakoetnografické studie historického'» typu.Dále vyzdvihl vý
znam objevu psilocybinu v lysohlávkách pro celkové oživení farmakoetnografického výzkumu v padesátých letech.Přehled o nových
výzkumech na poli etnomykologie/jakožto návazné mezioborové věd
ní disciplíny/ podal v diskusním příspěvku R.Fellner/VÚLHM/.Po
stručném zhodnocení významu 50.a 50.let tohoto stol.pro prudký
rozvoj etnomykologie byl proveden pokus o zběžný výčet etnomykologických studií publikovaných v průběhu 70.let a jejich
ústředních témat,založerý na hrubém geografickém členění.Záro
veň bylo poukázáno na specifické místo,které houby z různých dů
vodů zaujímaly již od pradávna v kultovních a magických prakti
kách národů celého světa/jako příklad posloužily ukázky ze staročínských' literárních pramenů/.Sestavený průřez etnomykologickou produkcí 70.l e t ,opírající se o 50 titulů výběrové bibliogra
fie,měl poskytnout základní orientaci o vývojových trendech na
poli etnomykologie pro široké plénum přítomných posluchačů pra
cujících v nejrůznějších oborech lékařských,farmakologických,et
nografických, orientalistických a dalších věd.I.sympozium o tra
dičním léčitelství se tak stalo novou slibnou platformou pro mož
nou koordinaci individuálních či týmových výzkumných snah na po- •
li etnobotanických bádání v nejširším slova smyslu/včetně etnomy
kologie/ a zároveň prvním pokusem na táto úrovni o interdiscipli-
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nární přístup při studiu problematiky lidového léčitelství v ce
lém historicko-kulturnim i etnicko-přírodovědném kontextu.

• UTOTNDTKAČNÍ VÝZNAM LIŠEJNÍKŮ A JEJICH OCHRANA. byl název
III.celostátního semináře "Ochrana hub a jejich životního prost
ředí",který se konal dne 15.6.1981 v Praze za pořadatelství ko
mise pro ochranu hub a jejich životního prostředí při CSVSM,kated
ry botaniky nižších rostlin PřF UK v Praze a mykologického odd.Ná
rodního muzea v Praze.
V úvodních referátech se zabýval Ing.Jan Materna,CSc.z VULHM
ve Zbraslavi znečištěním ovduší v ČSR a prof.dr.Zdeněk Černohorský,DrSc.z katedry botaniky nižších rostlin PřF UK v Praze indi
kací znečištěného prostředí pomocí lišejníků.Následující 2 refe
ráty byly věnovány využití bioindikační metody pomoci lišejníků
v praktickém hodnocení znečištění ovzduší v některých našich oblastech/dr.Petr Anděl z tístř. laboratoří čs. uranového průmyslu ve

Z k n ih o v n y ČSVSM I

0U3CRNŠ ČASOPIS? 7 KHTH0V7& ČS75M
Většině našich členi nebude asi známo,že knihovna ČSVSM už řa
du let získávú/převážně výměnou za časopis Česká mykologie/ řadu
zahraničních odborných časopisů,z nichž většina je věnována pykologické,příp.fytopatologické tématice,nebo alespoň přináší mj. i
články z těchto oborů.Ve snaze informovat naše členy o těch časo
pisech,které si mohou v knihovně ČSVSM -vypůjčit,přineseme v násle
dujících číslech 1H, jejich přehled.Je sestaven abecedně podle ná
zvu čaaopisu/neho sborníku/ s údaji v následujícím pořadí:a/vydavatel,b/stručná charakteristika ob3ahu,c/řeč,v níž jsou články
publikovány,d/ročníkýýkteré jsou v naší knihovně k dispozici/značka —
znamená,že časopis dochází do naší knihovny bez přerušení
od vyznačeného ročníku/,e/jak často časopis vychází.
Seznam časopisů je uveden dle stavu k 30.5.1981.Případné do
plňky seznamu časopisů nebo změny budou publikovány na závěr.
ADhandiumren und Verhandlungen. dos Naturwissenschaftlichen
Vereina in Hamburg.Vvd.Iiaturwissenschaftlicher Verein in Hamburg
/I3RD/.Práce z růz.oborů přír.věd/tež mykol./.Něm.-N.ř.roč.20/1957/
■— »/lx roč./.
Abstracts of Mvcolojrv.Vvd.BioSciences Information Service,Fhiledelphia/USA/.Struč.výtahy důl.článků ze svět.literatury z bio
chemie ,cytologie,genetiky a systematiky hub,lékař.a průmyslové
mikrobiol.a rostl.a živoč.patol.Angl.-Roč.1/1967/— ►/lx měs./.
Anta bntanica croatica.Vyd.Biološki odjel Prirodcslovno-mateuiatickog fakultě ta Sveučilišta u Zagrebu/Jugoslávie/.Ang. ,něm.,
srbochorv.Práce z růz.oborů přír.věd/též mykol./.Roč.23/1964/— ►
/lx roč./.
Acta musei Re»~inoehradecensis/sér.A.Vědv přírodní/.Yyd.Kraj
ské muzeum výeh.Čech v Hradci Králové.Regionái.práce z růz.oborů
přír.věd.česky.-Roč.4/1962/— ►/nepravidelně/.
Acta mvcologica.Yvd.Polskie Tcwarzystwo Botaniczne ,7/arszawa
/Polsko/.ivkol.prače.Polsky/3 cizojazyč.resumé/.-Roč. 1/1965/— ►
/lx roč./
Acta phvtooathologica.Vvd.Magyar Tudomános Akadémia,Budapest
/¡Jadarsko/.Věd.práce z fvtooatologie.Angl. ,rus.,něm.nebo franc.Roč.5/1970/— ►/áx roč./.
Agronomie. Sciences des producticns végétales et de 1 'environnement.Vyd.inst.Kat.de la Recherche Agronomiaue,Paris./též fytopatol.práce/.Franc.-Rcč.1/1981/— »/měs.//Pokračovatel časopisu
Annales de Phvtopatnologie/.
AIiso.Vyd.Raného Santa Ana Bot.Gard..Claremont,Calif,/USA/.
Věd.práce z botaniky a mykologie.-Roč.7/1969-197|/— ►/áx roč./.
Allionia.Vvd.Inst.ed Črto Bot.dell'Universita di Tcrino/Itálie/.Věd.práce z botaniky/též.mykol./.Ital.,angl.-Roč.1/1952/— ►
/lx roč./.
Annales Bogorienses.Vvd.The Hat.3iol.Inst."Treub" Labor.,Bogor/Indonézie/.Práce z tropické botaniky/též mykol./.Angl.-Roč.1
/1950-54/— ► A x roč./.
Annales des Ěoinhvties.Vvd.Ir.st.Nat.de la Rech.Agronomiaue,
Paris/Francie/.?ýtopatol.práce. Franc.-Roč.16/1965/-19/1968//4x
roč.//Navazuje časopis Ann.de Phytopathologie/v.t.//.
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Annalea de i 'institut Phytopathologiaue Benaki.Vyd.Institut
Phytopathoiogique Uenaki.Kipnissia-Athenes /Řecko/.Věd.práce z
fytopatol.Franc.,angl.,ném.,ital.-Roč.l/1935//roč.3 a 7 chybí,
některé neúpl./-10/1955-56/;n.s.3/1960/— ► A x roc./.
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Annales de Phvtonathologie.Yyd.Inis.Nat.de la Rech.Agronomique,
Paris/Prancie/. \T~ t. pré ce z fytopatol .Franc .-Roč. 1/1969/-12/19BO/
A x roč.//Pokračovatel časopisu Ann.des Épiphyties/.
Annuel Reports of the State-Muséum of New York.Vvd.State Musé
um of Nat.Hist.,Albany,New Ycrk/USA/.Věd.práce z mykol.Angl.-Roč.
22/1S96/-71/1921//1X roč./.
Atas do Instituto de Micologia.Vvd.Inst.de Kicol.dc Univ. do
Recife/3razilie/.75d.práce z mykol'.,fytopatol.a humánní mykologie.
Portugal.,angl.,franc.-Roč.1/1960/-2/1965//nepravidel./.
Attl délia Societa Crittogamologiea It3liana.Yvd.5oc.Crittogamol.Ital.,Milano/Itálie/.Věd.práce z kryntogamol./též.mykol./.
Ital.-Roč.l/187S/-3/1881-1885//Repr.z r.l9T 5/;sér.5:14//1957/-21
A964/;sér.6:l/1965//nepravid./
^ /pokračování/

R ed a kč n í s d ě le n í

Uzávěrka příštího čísla je 30.září 1981.
Autory prosíme,aby se při psaní příspěvků a zpráv řídili las
kavě těmito pokyny:l/text v jazyce českém nebo slovenském /v roz
sahu maximálně 8 stroj.stran/pište na psacím stroji/zhruba 40 řá
dek po 64 úhozech na stránku/, dle možnosti nepoužívejte poznámek
pod čarou.Delší články mohou být otištěny pouze po předběžné do
hodě s redakcí;
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
píru.Fotografie ani ilustrace provedené jinou technikou nám proto
nezasílejte.U nákresů hub a aikroznaků uveáte vždy grafické mě řítko;
3/příspěvky do tohoto informačního bulletinu se nehonorují;
4/příspěvky zasílejte na adr.Čs.vědecká společnost pro myko
logii při ČSAV,pošt.přihrádka 1 0 6 .Krakovská 1,Praha 1,PSČ 111 21.

•

Nezapomněli jste zaplatit režijní výlohy,spojené s vydáváním
"Hykologických listů”? V r.1981 činí Kčs 15.- a k jejich úhradě
můžete použít složenky,která byla vložena do 2.čísla tohoto in
formačního věstníku.

•

Čs.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV buduje od r.1954
vědeckou knihovnu,obsahující dnes už více než 4.000 publikací z
mykologie a příbuzných oborů,která je k dispozici všem našim členům.Její podstatnou část představují separátní otisky mykologických prací,které jsou průběžně doplňovány.Knihovna ČSVSM je totiž
naší jedinou odbornou knihovnou,která může v plné šíři dokumento
vat vědeckou produkci československých mykologů, roztříštěnou v
mnoha časopisech,a zpřístupňovat ji tak ostatním zájemcům o stu
dium mykologie.
V této souvislosti se znovu obracíme na všechny naše členy a
čtenáře I^ykologických listů,aby nám laskavě pro knihovnu naší
Společnosti pravidelně zasílali po 1 výtisku svých separétů /mimo
separátů článků,otištěných v České mykologii/.Knihovna ČSVSM jim
za tuto spolupráci předem srdečně děkuje.

•
Ke kresbě na obálce: mnohokrčka dírkovaná-Myriostorna coliforme/Dicks.ex Pers./Corda,vzácná štěpní břichatkovitá houba,rostou
cí u nás na Moravě a na Slovensku na suchých píscích.-Kreslil S.
Šebek._________________________________________ ____________________
MYKOLOGICKÉ LISTY č.4-Informační orgán Čs.vědecké společnosti pro
mykologii při ČSAV-vyšly v červenci 1981.Vychází v nepravidelných
lhůtách a rosahu.Toto číslo sestavil ing.Jan Kuthan,k .tisku při ravil Svatopluk Šebek.Veškerou korespondenci zasílejte na adresu
s.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV, pošt.přihrádka 106,
Krakovská 1,Praha 1,PSČ 111 21.
^

^
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