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__________T Ř I C E T  LET P R Á C E  Č S .A K A D E M IE  VĚD

Letos na podzim uplynulo třicet let od chvíle»kdy byla ustave
na československá akademie věd - ne jvyšší vědecká instituce v na
šem státě,která ve vlastní síti vědeckých pracovišť rozvíjí plé - 
novitě a komplexně vědecký výzkum a pečuje o jeho uplatnění ve 
společenské praxi.

0 vybudování Čs.akademie věd se začalo uvaíovet nedlouho po 
osvobození - z podnětu VIII.sjezdu KSČ, který se konal v březnu 
1946. Budovatelský program Gottwaldovy vlády,přednesený 8.červen
ce 1946, zahrnul mezi body zaměřenými na rozvoj vědy i úkol vybu
dovat Československou akademii věd jako ústřední státní instituci 
vědecké práce. Zdeněk Nejedlý již v^roce 1946 ve svém nástinu úko
lů budoucí Akademie výslovně zdůrazňuje,že "Akademie musí přestat 
být jen vědeckou reprezentací,ale musí se stát přímo vědeckým in
strumentem státu.Bude plnit i konkrétní úkoly,dávané ji státem, 
bude organickou částí státního budování,jak to žádá postavení a 
význam vědy ve všem dnešním podnikání.Bude proto ústavem ...stát
ním při zachování své zvláštní povahy i svého vědeckého poslání." 
Také dvouletý plán/1947-8/ zdůraznil nutnost plánovitého rozvoje 
výzkumu pro potřeby národního hospodářstvíjpři plnění tohoto úko
lu byly získávány první naše zkušenosti s plánováním vědy a výzku
mu.

Důležitým krokem k vytvoření moderních vědeckých pracovišt by
lo zřízení ústředních vědeckých ústavů podle zákona přijatého 
7.12.1949. Dne 1.července 1950 zahájil v ft*aze činnost ústřední 
ústav astronomický.biologický,fýzikalní.geologický,chemický.mate
matický a polarografický.na Slovensku pak ústřední ústav astrono
mický,biologický a geologický. Soustředily se na základní výzkum, 
čímž nabyly zvláštního postavení v celé tehdejší vědeckovýzkumné 
základně. Řízením jejich činnosti bylo pověřeno ústředí vědecké
ho výzkumu,později přejmenované na tístředí výzkumu a technického 
rozvoje /ÚvTR/.

V téže době začala Jednání,připravující akademii věd, která 
15.ledna 1952 vyvrcholila zřízením "Vládní komise pro vybudování 
Akademie věd Republity československé”. Její činnost byla vedena 
programovou statí Z.Nejedlého "Výbudujeme Československou akade
mii věd", která vyšla počátkem roku 1952 a která ukázala jak po
krokové tradice čs.vědeckých organizací,na něž má ČSAV navazovat, 
tak trvalé zásady,z nichž má ve prospěch budování socialismu a 
rozvoje vědy vycházet. Po řadě jednání s diskusí širokého okruhu 
odborníků byly připraveny příslušné zákony a na jejich základě 
byly ČSAV a SAV ustaveny.

Zákon o ČSAV přijalo Národní shromáždění 29.října 1952 a na 
jeho základě byla ČSAV ustavena na slavnostním shromáždění .která 
se konalo 17.1istopadu téhož roku v Národním divadle v Praze.

V zákonu o ČSAV byla Akademie charakterizována jako nejvyšší 
vědecká instituce,jejímž úkolem je pracovat jak v teoretických , 
tak i užitých oborech.Prezident republiky Klement Gottwald ve 
svém dopise k zahájeni činnosti ČSAV zdůraznil,že "potřebou a 
požadavkem lidově demokratického zřízení" ... je "více vědy a 
hlubší vědy ... nikoli věda pro vědu,nikoli věda vznášející se 
nad zemí,nýbrž věda spjatá se životem a potřebami společnosti, 
věda pomáhající nám v ovládání přírody a otevírající nové obzo
ry našemu hospodářství a kultuře". Akademie se na tomto základě 
má stát "ohniskem všeho vědeckého bádání u nás,ohniskem hospo -
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dářského,technického a kulturního pokroku". Stejně i tehdejší před
seda vlády Antonín Zápotocký vyzvedl,že hlavním úkolem ČSAV bude 
rozvíjet vědu angažovanou při výstavbě socialismu a schopnou"řeěit 
okamžité i dlouhodobé problémy,vyplývající z naSeho hospodářského 
plánu,naěí dnešní i budoucí pětiletky".

V roce 1952 probíhalo též jednání o vytvoření Slovenské akade
mie věd,jejíž činnost byla slavnostně zahájena 26.června 1953.Slo
venská akademie věd se koncipovala jako centrum základního výzku
mu na Slovensku;příslušný zákon byl přijat 18.června 1953 a 9.lis
topadu téhož roku se v Bratislavě sešlo první valné shromáždění 
SAV.

Úkolem Československé a Slovenské akademie věd je -jak dáno i 
zákonem- pečovat o plánovitý rozvoj československé vědy a prová - 
dět vědecký výzkum tak,aby jeho výsledky sloužily výstavbě socia
listické společnosti. To tvořilo základní ideu,z níž obě institu
ce vznikly a v jejímž duchu se dále rozvíjely.

Československá akademie věd tvoří sice jen jednu ze složek 
československé vědeckovýzkumné zál&adiy,přitom však složku ne
smírně důležitou;jejím úkolem je totiž rozvíjet základní výzkum a 
usměrňovat ho v celém státě tak,aby s® jeho výsledky staly nástro
jem společenské praxe ve všech oblastech života naší socialistické 
společnosti. ---

/ Přetištěno v zkráceném znění z Bulletinu ČSAV č.9/1982/

N o v é  d r u h y  naš í  m y k o f fó r y

P Ý C H A V K A  L A M B IN O N Q V A  -  LYC O PER PO N  LA M B IN O N I8

Josef Š u t a r a

V  červenci roku 1974 jsem poprvé nalezl zajímavou pýchavku,kte
rou jsem tenkrát nedokázal s ničím ztotožnit. Ačkoliv jsem ji poz
ději sbíral ještě mnohokrát,zůstávala pro mě dlouho nevyřešeným 
problémem.Až teprve na sklonku r.1975, po prostudování práce V.De- 
moulina/1972/,jsem si ujasnil,že se Jedná o druh Iycoperdon lambi- 
nonii Demoulin - pýchavku Lambinonovu.Přestože tento druh pravdě
podobně není v Československu příliš vzácný,je u nás velmi málo 
známý. Zřejmě je doposud přehlížený anebo zaměňovaný s některými 
podobnými druhy,zejména s pýchavkou čokoládovou-Iycoperdon molle 
Pers.anebo pýchavkou huňatou- Iycoperdon umbrlnum Pere.Dále uvá
dím popis pýchavky Lamblnonovy podle svých sbšrů,doplněný údaji
o lokalitách v Československu a několika poznámkami.

Iycoperdon lambinonii Demoulin
P l o d n i e e  hnědokrémová, žlutohnědé až středně hnědé,1 ’7- 

-4’5cm vysoké,1*5- 4*2 cm široké,hruškovitá nebo stlačeně hruško
vité.Na bázi plodniee bývají bělavá nyceliová vlákna,které Jsou 
často slepené s částmi substrátu,takže v některých případech mohou
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tvořit i jakési myceliové "slepence" až několik milimetrů tlusté.
E x o p e r i d i e  dosti proměnlivá.Protože je tvořena dvě

ma složkami-jednak jemijými ostny a jednak drobnou zrnitou hmotou- 
je sice její celkový vzhled jemně oatnitý,avšak u jednotlivých 
plodnic dosti rozdílný podle toho,jak velký je podíl zrnité hmo - 
ty.i podle toho,jak jsou ostny uspořádány.Ostny jsou drobné, ne 
větší než 0*8 mm,světle až sytě hnědé,jemné a vytrvalé, většinou 
jednotlivé a nespojované-vyskytují se však i skupinovitě nahlou
čená, vzácně také křížkovitě spojované.

E n d o p e r i d i e  tenká,měkce papírovitá, hladká, matná, 
stejnobarvá anebo jen o trochu světlejší než exoperidie,tj.okro
vá nebo světle hnědá.

G 1 e b a na průřezu sytě hnědá,bez olivového nebo purpuro» 
vého odstínu.Pseudokolunela dobře vyvinuta.

S u b g l e b a  na průřezu jemně porovitá.s komůrkami asi 
0*5 - 1 mm velkými,hnědokrémová až středně hnědá,někdy také s 1 1 - 
lákovým odstínem.

V ý t r u s n ý  p r a c h  hnědý,dosti tmavý,bez nápadněj - 
šího olivového nebo purpurového nádechu.

V ý t r u s y  pozorované ve vzduchu průsvitné, světle žluto
hnědé^ Melzerově činidle /3*6/4-5/5*6/ jim/podle Demoulina 3*4- 
3*8-4 *6-4*8 jjm/ ,8  jednou světlolomnou kapkou a malým apikulem 
0*5 -1 lim dlouhým.Vzácněji se také vyskytují výtrusy se zbytky 
sterigmat dlouhými 1-5 iim/výjimečně i více/. Mezi výtrusy jsou 
přimíchána ulámaná,asi 0*5 -1 u m  široká sterigmata,která jsou 
jemná,často různě zprohýbaná,jakoby měkká a podajná.

K a p i l i c i u m  pružné, hnědé, někdy poněkud načervenalé, 
dosti tmavé,dosahující asi 6 ixm /podle Demoulina 4-7 jm/ šířky. 
S^ěny kapilicia poměrně tlusté/0*8-l*6 iim/,s malými,tečkovitými 
póry.Septy řídké nebo zcela schází.

P a r  a k a p i l i c i u m  většinou přítomno.
Ekologie a rozšíření

Demoulin/1972/ uvádí,že lycoperdon lambinonii se vyskytuje 
nejčastěji pod koniférami.Rovněž z německých lokalit je tento 
druh uváděn z Jehličnatých lesů/viz Gross,Runge et Winterhoff 
1980/.Lokality,kde Jsem L.lambinonii sbíral,však těmto údajům 
příliš neodpovídají.Všechny tři se nacházejí v převážně listna
tých,dubohřézových nebo dubových lesích,ve kterých bu3 nejsou 
jehličnany vůbec anebo Jsou přítomny pouze v menším množství.
Jsou to lokality spíše teplejší a sušší,takže je možno předpo
kládat,že L.lambinonii nemá příliš úzce vyhraněné ekologické 
nároky a vyskytuje se jak v jehličnatých,tak listnatých či smí
šených lesích.Tento druh není zřejmě příliš vybíravý ani pokud 
se týká půdní kyselosti,což vyplývá z údajů Demoulina,který ho 
uvádí z lokalit s velmi rozdílnou půdní aciditou/pH 4‘9-7°6/.

Druh L.lambinonii byl doposud nalezen v Evropě/Belgie,Čes
koslovensko,Finsko,Island,Německo,Norsko,Rakousko,Švédsko/ a v 
Severní Americe/AlJaška,Kanada,USA/.Z Československa je proza
tím znám ze 6 lokalit.První tři lokality uvádím podle Demouli- 
na/1972/,další tři podle vlastních sběru.

Lokality lycoperdon lambinonii v Československu
Květná u Uherského Brodu,1.11.1934,leg.F.Čonka/PRM 668029/. 

-Karlštejn,15.9.1965,leg.Dring et Moravec/K./.-České středohoří, 
Solanský vrch,19.11.1937,leg.J.Šimr/PRC/.-České středohoří,vrch 
Kaňkov 1 km východně od obce Braňany,okr.Most,350 m n.m.,ve smí
šeném lese pod Quercus petraea a Betula verrucosa,20.7.1974, 
911974,5.10.1974,24.11.1974,26.6.1975,24.10.1975,leg.et det.J.Su- 
tara/herb.šutara 1308-1311,1314-1315,1326-1327,1333-1335/.-Ces-
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ké středohoří,"Na Ladech",tzv.“Rafanda” u Bíliny,okr.Teplice,330 m 
n.m.,v převážně listnatém lese,20.11.1975,leg.et det.J.Sutara/herb. 
Šutara 1373/.-České středohoří,SFR Vršíček 1 ”5 km na JZ od obce 
Štrbiee,okr.Teplice,330 m n.m.,ve smíšeném lese:Quercus petraea, 
Betula verrucosa,Picea abies,Populus tremula,Sorbu8 sp.,14.8.1977, 
leg.et det.J.Sutara/herb.Šutara 1358/.

Poznámky
Iycoperdon lambinonii stojí zhruba uprostřed mezi druhy Xyco- 

perdon umbrinum a Lycoperdon molle.
I když podobnost L.umbrinum a L.lambinonii je značná,je možno 

oba tyto druhy navzájem makroskopicky odlišit.L.umbrinum má sice 
exoperldii také tvořenu jemnými ostny,ale mezi nimi nemá roztrou
šenou otrubičnatě zrnitou hmotu.Protože barva ostnů je u L.umbri
num obvykle velmi tmavá/ hnědočerná / a endoperidie naopak mosaz
ně žlutá/tedy relativně světlá/rmá tento druh také mnohem výraz - 
nějšl kontrast mezi zbarvením exoperidie a endoperidie než je to
mu u L.lambinonii.Zbarvení výtrusného prachu a gleby je u L.umbri
num světlejší a s víceméně zřetelným olivovým nádechem.který se u 
L.lambinonii nevyskytuje.Z mikroznaků jsou nejnápadnějsi některé 
rozdíly na kapiliciu-u L.umbrinum je světlejší,tenkostěnnější a 
většinou s velkými póry.

Plodnice L.molle a L.lambinonii jsou si někdy natolik podob
ná,že se dají odlišit pouze mikroskopicky.Exoperidie těchto dvou 
druhů mají totiž v některých případech prakticky úplně stejný 
vzhled.Z makroskopických rozdílů snad stojí za zmínku pouze celko
vé zbarvení plodnic,které je u L'.molle obvykle tmavěji hnědé/což 
však Je znak pro svou variabilitu velmi nespolehlivý/ a odlišná 
barva výtrusného prachu,zbarveného u L.molle zřetelně do čokolá
dová nebo hnědopurpurova.L.molle se od L.lambinonii liší nejvíce 
svými výtrusy,které jsou ve vzduchu neprůhledné a v jiném monto- 
vacim mediu,např.v Melzerově činidle,jsou sice průsvitné,ale zře
telně tmavší a mnohem hruběji bradavčité.Také sterigmata roztrou
šená mezi výtrusy jsou spíše rovná a nezprohýbaná,ve srovnání s 
L.lambinonii více tuhá a nepodajná.

Možná poněkud překvapí,že zde uvádím vzhled resp.průsvitnoat 
výtrusů ve vzduchovém montováním mediu,nebot tento způsob mikro
skopování se již prakticky nepoužívá.Má totiž celou řadu negativ- 
nách vlastností,způsobených velkými rozdíly mezi optickými vlast
nostmi vzduchu a pozorovaného předmětu-především jejich velice 
rozdílnými indexy lomu světla.Nevýhodné také je,že lze použít 
pouze neimerzní objektiv/např.60x nebo 45x zvětšující/.Tím ovšem 
nelze docílit takovou rozlišovací schopnost a proto také ani ta
kové účinné zvětšení jako Je např.s olejovou imerzí.To všechno 
Jsou známá fakta,o kterých není třeba diskutovat.Zajímavé však 
Je,že v tomto konkrétním případě/tj.při mikroskopování výtrusů 
některých pýchavek/ nám může pozorování ve vzduchovém prostředí 
prokázat cenné alužby.Je to poněkud paradoxní,protože velký kon
trast mezi optickými vlastnostmi vzduchu a pozorovaného předmětu 
/výtrusu/,v jiných případech nevítaný,nám zde dobře poslouží.Něk
teré pýchavky totiž mají výtrusy pozorované ve vzduchu světlé a 
průsvitné a některé naopak tmavé a neprůsvitné,což v kapalném po
zorovacím mediu nelze docílit.Např.v Melzerově činidle jsou výtru
sy všech pýchavek více nebo méně průsvitné.Zajímavé-a podle mého 
názoru také důležité-je to,že průsvitnost výtrusů ve vzduchu je 
v přímé souvislosti se zbarvením výtrusného pracnu.Druhy s prů
svitnými výtrusy mají výtrusný prach světle až sytě hnědý /často 
také e olivovým nádechem/,ale vždy bez Jakéhokoliv zřetelnějšího 
čokoládového nebo hnědopurpurováho odstínu,zatímco druhy s na— 
průsvitnými yýtrugy mají výtrusný prach tmavě hnědý a vždy vice-
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méně do čokoládová nebo purpurová.Ačkoliv na tuto skutečnost upo
zornil již §marda/1958/,upadla zcela v zapomaění-zřejmě proto, že 
pozorování ve vzduchovém mediu je dnes všeobecně považováno za ne
vhodnou mikroskopickou techniku.To je bohužel škoda,protože tuto 
jednoduchou techniku je možno při studiu pýchavek s úspěchem po
užit. Velmi cenné je, že s Její pomocí lze snadno a rychle odlišit 
i některé Jinak velice podobné druhy.Například L.molle se neprů
svitností výtrusů liší nejen od L.lambinonii,jak už bylo uvedeno, 
ale i od L.umbrinum a od většiny ostatních pýchavek.Podobně je 
tento znak možno využít i při determinaci několika dalších zástup
ců rodů Iycoperdon a Calvatia,které mají výtrusy rovněž neprů - 
hledné.Z druhů rostoucích u nás se jedná ještě o Iycoperdon deci- 
piens Dur.et Mont..Iycoperdon echinatum Pers..Iycoperdon mammi - 
forme Pers.,Calvatia fragilis/Vitt./Morgan/3 Calvatia lilacina 
/Berk.et Mont./Henn.a částečně také Calvatia exeipulIřormis/Fers./ 
Perdeck.

Na závěr je nutné upozornit,že plodnice pýchavek/ale i řady 
příbuzných rodů jako např.Calvatia,Vascellum,Bovista atd,/ musí 
být sbírány a studovány pouze v dokonale zralém stavu-tj.když 
mají těřich na vrcholu otevřen.Nelze tedy praktikovat/což se 
dříve často doporučovalo/ sběr nezralých plodnic,které se potom 
volně položeny doma nebo v laboratoři nechávaly "uměle" dozrát. 
Takovéto plodnice sice zdánlivě "uzraji",ale většinou svádějí k 
osylům ,protože nemají některé znaky zcela vyvinuty-např.výtru
sy nemají vyvinutou ani dokonalou ornamsntiku ani výše uvedenou 
neprůsvitno8t,výtrusný prach nemá správný barevný odstín atd.
Některé pýchavky,pokud nejsou dokonale zralé,vůbec není možné 
určit.Právě k těmto pýchavkám patří např. druh L.aolle,o kterém 
zde bylo v souvislosti s L.lambinonii také pojednáváno.

L i t e r a t u r a
Demoulin V./1969 et 1975/: Jes Gastéronycètea.Introduction I

1 ‘’étude des Gautéronycetes de Belgique.Les Naturalistes Bel
ges 50:225-275,56:192-200.

Demoulin V./1972/:Espeges nouvelles ou méconnues du genre lyco- 
perdon /Gastéromycetes/.Lejeunia.N.S.62:1-28.

Gross G. ,Runge A.et Winterhoff W./1980/:Bauchpilze/Gasteronyce- 
tes s.l./in der Bundearepublik und Westberlin.Beih.Zeitschr. 
Mykol.2/1980/:l-220.

Šmarda F./1958/:Iycoperdaeeae.In Pilát et al. .Flora SSR,B»l.Gas- 
teronyeetes,257-377,755-775.

HQLUBBMKY S E K C E  UB EN T8M A E R .M A IR E  EMEMD.RQgWAGM.
„ . . .  /Dokončení/Emil H o r n í č e k

2» Russula firmula J.Schaff.p.p. «non al. - holubinka akrwná 
/= R.urens vel firmuîâ™var.pruinata .íFěne^^aTESTwT"

Tato menší elastická holubinka vyhovuje i kolektivní R.firmu- 
la a jako var.pruinata je jediná nekonfúzní autorem/J.Schafferem/ 
tak alternativně označená.Zejména není znám jiný druh s uvedený
mi přímými chlupy v pokožce typu i var.pruinata.Jinovatka této 
byla spíše od nahodilého exsudátu/častý zjev,kdy střídavým^poča
sím pokožka mokvá a objeví se na ní bílý prášek nebo plíseň/.
Několik nálezů na Kuřiasku jsem poznával podle pileocystid skry
tých ve vlasových chlupech a v pokožce.Popis je z nálezu 17.8.1972 v dubině nad podnikem Prefa v Kuřími.
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Klobouk 4 cm široký,3 mm tlustý hluboce miskovítý se vztyčeným 
okrajem,kratičce rýškovaný,vlhký,skoro ke středu slupitelný, jen 
na terči lesklý,uprostřed olivový,k okraji kalně světle fialový.

Lupeny husté,5-6 mm široké,u báze žebérky zvlněné,tupé a u  
třené schodkem zaoblené,okrově žluté.Třen 3*5 c « i  1 cm,plný,do
lil mírně ztenčen*,zvláště nahoře zřetelně pýřitý,bílý,na bázi 
trochu rezavý.

Dužina bílá,dole při povrchu třeně slabě šednoucí,dosti tuhá, 
trvale palčivá,na alfa-N až po 3 min.pozitivní,na lupenech poz
ději.Se skalicí vodnatě špinavá,ne růžová,na lupenech kalně žlu
tavá. S CIV růžovatí třen jen v dolní polovině a lupeny na zasý
chajícím ostří,čerstvý řez přes růžovou šedne,oschlý je negativ
ní /u jiných druhů je naopak krátkodobé oschnutí plodnice žádou
cí až nutné/.

Výtrusný prach nejméně sytě okrový.Výtrusy 8-10 x 6-8*5 jam, 
izolovaně trnité,s ostny 1-1*5 Jim i více vysokými.Pileocystidy 
kratší než nííovité chlupy/tyto 1*5 x 60-100 jim/,s prvním člán
kem válcovitým 4-T x 30-40 jam a druhým již v pokožce ponořeným. 
Pozorovány ze spodu pokožky jsou hojné a v pokožce položené,
4-9 x až 250 jim 3 články cca 50 jim dlouhými/u příbuzných jen 
mláčniee/.

3. Ruasula granulispora Hcrn.lned.-holubInka zrnovýtrusá__
/= RT?IrmuIiršs7Romagn.aff./.Na výslunné opukové stráni u Šťěpá- 
nova na Skutečsku,21.8.1974 a 26.8.1977 po 1 kusu ve smíšeném 
poroatu/buk,dub,borovice,smrk,společně s R.rubra,R.delica,Bole- 
tus fechtneri,B.splendena/.

Klobouk 6-7 cm široký,5mm tlustý,dospělý mělce pohárovitý. 
na okraji jen kratičce rýškovaný,výrazně zrnitý a vrásčitý.mat
ný, jen krátce slupitelný,celý olivový s jasnějším středem a kal
nější zonou kolem něho.

Lupeny husté a tenké,u báze se dotýkající.spoře žebérkaté, 
stejně dlouhé a ani u třeně ne vldlené,6 mm široké,posléze ob- 
loukovité s netupým okrajem a táhle přichycené,okrově žluté a 
sytěji poprášené.Třen 5-6 cm/15-20 mm,až do stáří měkce plný, 
bíle leskle hedvábitý,jen pod lupeny trochu pýřitý.

Dužina bílá,neměnlivá,i v stáří palčivá,na alfa-N reaguje 
na dužnině i v lupenech do 30 vt.,na skalici narůžovělé,na CIV 
na pokožce třeně,zavadlé dužnině i na ostří lupenů sytě červeně.

Výtrusný prach žloutkový.Výtrusy 9-11 x 7-9*5 jun,izolovaně 
bradavčité,bradavky cca 0*5 Jim vysoká,okrouhlé,nemnohé na 1 jim, 
čárkovitě protáhlé.Dileocystidy hojné,1-3 článkové,3-7 x 25-90 
um,s prvým článkem zaobleně slabě kyjovitým,řidčeji zaškrceně 
paličkovitým.Chlupy s větvemi většinou táhle zaostřených. ,2-2*5 
x do 70 jim.Cystidy vřetenovité,12-15 x cca 60 jim.Bazidie krátké, 
cca 30 jim.

R.firmula ss.Romagn.ae liší drobností»fialovou barvou,hlava
tými pileocystidsmi a tenkými cystidami a zatím ji lze pro sho
du specifické ornamentiky pokládat jen za příbuznou.

4. Russul a cuprea Romagn..non Krombh. - holubinka výběžkatá 
Na vápenitých spraáích ve Žiobici /4.7.19'/2';i5.8.1977"aj./ a ná 
Horce Je nejčastějším představitelem dále uvedených druhů s po
dobně bradavčitými vlákny v epikutis.Jako palčivá a nešednoucí 
nemůže to ovšem být chutná a při vaření černající R.cuprea 
Krombh.

Klobouk 4-8 cm široký,4-8 mm tlustý,jen mírně holubinkovitě 
vpadlý,na okraji 5-12 mm rýškovaný,kol hladkého či rugózního 
terče svraakalý,kromě terče nelesklý,! přes polovici slupitelný, 
žlutozelený 8 bledým nebo tmavším středem nebo s mustelínovým 
okrajem,též umbrový s okrajem do fialova nebo celý fialově hnědý
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8 temným Btředem.
Lupeny dosti husté,5-12 mm široké,Jen útle žebérkaté,stejno - 

měrné žloutnoucí bez bledého ostří,žloutkové nebo okrové a sytěji 
poprášené nebo ne.Třen 3*5-7 cm/10-20 mm,zvláště uvnitř měkký,ale 
nesklípkatý,bíle hedvábitý,lysý,jen zřídka pod lupeny mizivě pý- 
řitý.

Dužina i u zelených forem bílá,trvale palčivá,Jen za vlhka či 
chladu mírnější,na alfa-N pozitivní za 30-60 vt.,na lupenech rych
leji.Po zavadnutí na CIV pokožka třené,řez i hymenium slabě růžo
vé, na ostří ne více.

Výtrusný prach žloutkový až sytě žloutkový,Výtrusy 6-8 x 7*5- 
10Al/jan,s izolovanými ostny cca 1 jan vysokými.Pileocystidy hoj
né,kratší kyjovité 2-4 článkové,hloubkové válcovitější víceclán- 
kcvé 3-10 jim tlusté,s články 10-30 jim dlouhými.Chlupy 2-3 x 30 - 
90 jim,smíšeně jednoduché i větvené,tupé i zahrocené,jako cystidy 
porůznu s přiostřeitfmi bradavkami.Cystidy vřetenovitě kyjovité, 
10-15/18/ x 70-90 jim,na ostří lupenů hojné,4-9 jim,jindy 9-12
jim tlusté.

Od R.decipiens se liší hlavně lysým třeném,bledší CIV reakcí 
a hustě článkovanými pileocystidami.

R.cuprea f.griseinoides Romagn.-holubinka výběžkatá odr.dou- 
patá. faobouk jen zelený.třen v aospllosti duty a pff?3Sými pře- 
nrádkami kostkovitě sklípkatý,dole se sklonem ke žloutnutí. Ve 
Zlobici 16.7.1974 a 23.9.1977 po jednom kuse,snad vázána na bří
zu.

5. Ruasula pubipes Horn.ined.-holubinka opýřená./3 R.firmu!a 
J.Scnarr.p.p.,R.gigasperma Romagn.aff./.Na Horce -po více let čas- 
tá/19.7.,4.8.a 24.8.1972 aj./,řidčeji ve Zlobici.

Klobouk 3*5-6 cm široký,3-4 mm tlustý,mírně vmáčklý oble či 
talířovítě,4-8 mm rýškovaný,svraskalý,kromě zeslizovatělých míst 
matný až sametový,kromě terce slupitelný,hřibově hnědý s vandy- 
kově hnědým kruhem kol olivového terče,ale též černofialový na 
nazelenalém podkladě.

Lupeny husté,4-9 mm široké,útle žebérkaté,dlouho bílé a ot
lačením šednoucí,žloutnutím od báze přechodně dvoubarvé,posléze 
okrové a po otlačení jen zasycháním tmavící.Třeň 3-5 cm/10-15 
mm,měkce a soudržně vyplněný,celý bíle pomoučený.pak hedvábitý, 
nerezavící.

Dužina bílá,pod pokožkou často nazelenalá,otlačením neoxy - 
dačně šednoucí,prudce palčivá.Na alfa-N po 1 min.pozitivní, na 
CIV záporná na pokožce třeně,slabá na řezu a hymeniu,výrazná na 
ostří lupenů.

Výtrusný prach žloutkový až sytě žloutkový.Výtrusy 7-10 x 
6-8 jim s izolovanými ostny do 1 jim výšky.Pileocystidy jen 2-3 
článkové,3*5-9 x 50-100 jim,jindy i s hloubkovými mnohočlánkový- 
mi.Cystidy 12-15/18/ x 70-80 jim,vysoko vyčnělé.Větvené chlupy 
2-3 x až cca 60 jim,jako cystidy početně výběžkaté.

Od R.gigasperma se liší skoro jen menšími výtrusy a rozměry 
a šednutím,více pokusným /tj.uměle vyvolaným dle popisu,v menší 
míře se tak děje i samovolně/,než vegetačním.

S nazelenalou dužninou v klobouku se objevují i s R.pubipes 
neslučitelné plodnice.

6. Russula castanea Horn.lned. - holubinka kaštanová./- R. 
cinnamomicolor ss.Blum p.p.,? R.cuprea í.3° Romagn.aff./,-11.7. 
1972 ve Zlobici 3 kusy.

Sklenutý klobouk 3*5 cm široký,3 mm tlustý,na okraji kratič
ce rýškovaný,hnědokrvavý s černokrvavým středem.

Lupeny husté,ne zcela vyvinuté,4-5 mm široké,z bledé záhy 
žlutá,uvokraje na ostří červené.

Třen 4*5 cm/10 mm,uvnitř měkký,s tenkou pružnou kůrou,bílý, 
matně hedvábitý. 7



Dužnina bílá,neměnlivá,ke spodu třeně nepatrně našedlá,krůtě 
palčivá.Se skalicí bledě nafialověle Sedá/u příbuzných druhů narů
žovělá/,na alfa-N zdlouhavá,s CIV na třeni a dužnině slabě růžová, 
na hymeniu růžovofialově strakatá,na ostří sytě fialová.

Výtrusiý prach tmavcžlutý.Vytrusy skoro kulovité,7-8*5 x 6-7*5 
jum,s uiatými čepy 1-1*5 .um vysokými,jako z nitek složenými,mezi 
nimi i ostnité.Hloubkové pileocystidy 6-9 jam tlusté»krátce článko
vané ,tence chlupové 3*5-5 .um tlusté,stejně početné jako chlupy 
/tříčlánkové„nevětvené,2-3x cca 40 jim/,vše typicky výběžkaté.Qys- 
tldy na ostří i ploše stejné,9-15 x 50-80 jim.

7. Russula rubida Horn.lned.- holubinka rudokvětá./=R.cuprea 
ř.l° Romagn.aff./.Na Horce 4.8.1972 několik kusů neáaleko stano
viště masivní R.cupreaf.rubroolivascens Romagn.Tamtéž i v dalších 
letech jen červená a drobná.

Klobouk 4-5 cm široký,3rmn tlustý,sotva do polovice slupitelný, 
kol terče vrásčitý»sytě karmínový a bledým středem a světlejším 
rýžkováným/4mrn/okrajem.

Třen 3cm/13 mm,slabě kyjovitý,plný,bíle hedvábitý.
Lupeny nehusté/6 na 10mm/»5mm široké,nepatrně žebérkaté,rovně 

přichycené,živě žluté,na okraji na ostří červené.
Dužnina bílá,neměnlivá,silně palčivá,na alfa-N pozitivní za 

15 vt.na dužnině i lupenech,s CIV jen na ostří lupenů červená nit
ka.

Výtrušný prach žloutkový.Výtrusy 7*5-10 x 6-8*5 .um,izolované 
oatny 1-1*5 pm vysoké.Pileocystidy jen povrchové,strměji kyjovi- 
té,2-4 článkové,4-7 x 40-80 pm,s druhým článkem často tupě,krát
ce rozdvojeným.Chlupy 2-4 x 20-40 .um,1-2 článkové,tupé,zaškrceně 
kyjovité nebo málo přiostřené,ojediněle vidlené.Cystidy 7-12x 60- 
85 .um.

Romagnesi uvádí střed klobouku zelený a lupeny vidlené.ale 
mikroskopická shoda připouští identitu a nedostatek divertikulí 
nevylučuje skupinu.

8. Russula urticinaHorn.ined.-holubInka žahavková.Proti Jed- 
notlivě rostoucí h.výběžkaté tato rostla skupinově v dubině blíz
ko smrčiny nad podnikem Přefa v Kuřimi 29.7.1970.

Klobouk 5-9*5 cm široký,tence masitý/4-6mm/»pravidelně holu
bi nko vitý, na okraji asi 10 mm rýškovaný,rugózni až skoro hladký, 
přes polovici slupitelný,jen na terči lesklý,celý žlutozelený 
nebo k okraji nafialovělý,bez složených barev.

Lupeny dosti husté,7-12 mm široké,u třeně přichycené-žebérka- 
té,8ytě okrové.Třen 4-8 cm/10-25 mmsválcovitý s trochu staženou 
baží,matně bíle hedvábitý,dole posléz slabě našedlý,plný,ač 
uvnitř záhy měkký.

Dužnina bílá,neměnlivá,měkká a křehká,sotva vonná,v klobouku 
a lupenech trvale palčivá,ve třeni později přes lahodnou zvolna 
mírně ostrá.Na alfa-N skoro ihned pozitivní,za 1 min.sytá, též 
na CIV ve třeni rychle růžová,v klobouku a na lupenech volněji 
a bledě.

Výtruaný prach žloutkový.Výtrusy 7-9 x 6-7*5 jjm/u zelené f. 
6-8*5 pm/?izolované ostny do 1 .um výšky.V epikutis zprvu jen 
primordiální hyfy,později při zmnožení přepážek zrající v cysti- 
dy hustě článkovaná,u zelené formy jen hloubkové,2*5-7 jsa tlus- 
té,u nafialovělé více kyjovité,3*5-10 x 40-120 >aa,s Slánky 10- 
30 .um dlouhými.Chlupy zaostřené i tupé,jednoduché i větvené,
2-3*5 x 25-70 >un,jen spoře výběžkaté.Cyatldy 10-13*5 x 60-90 )m, 
na ostří nečetné,na ploše vyčnělé.V mikroznacích blízká R.cuprea Romagn.,chemicky jako zde neuvedená R.adulterina sb.ULz.,Romagn.z jehlíčin,dokazuje příaluš-
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nost i této ke skupině Diverticulatae.Jako listnáčová R.adulterina 
vyvrací možnost,že by jí byla R.cuprea Romagn.Od typu se liší opož
děně zrajícími a hustě článkovanými pileocystidami a menšími výtru
sy s kratšími ostny.

M y k o f l o r i š t i k a

M Y K O F L O R IS T IK A  PARAZ 8T IC K Ý C H  P E R F E K T N ÍC H  
KUS NA MORAVĚ ____ _ __ _

Michal O n d ř e j

V  Československu je největší množství parazitických hub známo 
z tížemi Moravy.Svědčí o tom množství herbářových položek deponova
ných v našich muzeích a četné literární údaje.Označíme-li množství 
všech zaregistrovaných imperfektních mikromycetů v Československu 
hodnotou 10056,pak 60® je známo z Moravy,30% z Čech a 10% ze Slo
venska.0 toto aktivní skóre Moravy se zasloužila řada sběratelů, 
kteří svou činností položili solidní základy mykofloristiky imper
fektních hub.Na úseku této činnosti vznikla na Moravě již jakási 
tradice,která je i v současné době rozvíjena.

Dosavadní průběh mykofloristiky foliikolních mikromycetů na 
Moravě lze rozdělit do několika etap:

1. Formování základů systematického průzkumu mikromycetů na 
území Moravy,1865-1920/Niessl,Zimmermann,Paul,Petrák/.

2. Rozkvět a "zlatý věk" moravské mykofloristiky mikromycetů, 
1920-1935/Petrak,Piskoř,Baudyš,Hrubý,LaubertjPicbauer/.

3. Doznívání období rozkvětu,stagnace,1935-1945/Picbauer,Zav
řel/.

4.Období aktivní sběratelské činnosti H.Zavřela,1945-1960.
5.Období po roce 1960.
Přínosy jednotlivých pracovníků pro moravskou mykoflorístíku 

lze hodnotit jednak počten nasbíraných položek a jednak publikač
ní činností.V publikační činnosti vedou bezkonkurenčně Petrák,Pie- 
bauer a Baudyš.Pro objektivní zhodnocení přínosu podle počtu na
sbíraných položek byly namátkově vybrány některé rody imperfekt
ních hub/Cercospora,Passalora,Cercosporidium,Fusicladium,Cerato- 
phorum.Drech8lera,Polythrincium a Clasterosporium/.Bylo zjištěno, 
že zástupci jmenovaných rodů byli na Moravě do roku 1960 nasbírá
ni celkem ve 279 položkách.Jednotliví sběratelé se na sběrech zá
stupců uvedených rodů podíleli následovně:
1. Zavřel - 69 položek 7. Piskoř - 10 položek
2. Picbauer - 53 " 8. Zacha - 6 "
3. Petrák 39 9. Niessl 5
4. Baudyš - 37 " 10. Šafařík - 4 "
5. Zimmermann - 25 " 11. Palásek - 3 "
6. Hrubý - 16 " 12. Laubert - 2 "
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13. Paul - 2 položky 14. Po jedné položce nasbírali;
Kovář,Siegel,Brada,Pro cházka, 
Černík,Appl a Diener

Z uvedeného přehledu je zřejmá vysoká sběratelská aktivita H. 
Zavřela.K významu H.Zavřela pro moravskou nykofloristiku imperfek
ta bude později připraven samostatný příspěvek.

Dosažené poznatky.inventarizace sběrů a zintenzivnění sběru 
parazitických imperfektních hub na Moravě po roce 1960 ukazuje,že 
i přes vynaložené úsilí nelze výzkum foliikolních imperfekt! po
važovat za ukončený.Stále se ještě hojně nalézají druhy na Mora
vě dosud nesbírané nebo nové.

Sběry parazitických imperfektních hub na Moravě jsou nerovno
měrně rozloženy.Nejvíce bylo sbíráno v oblasti střední Moravy 
/Kroměříž,Přerov,Hranice,Šternberk,Chřiby/ a na severní Moravě 
/Šumperk,Zábřeh,Rýmařov,Bruntál,pohoří Jeseníků/, V současné do
bě je sběratelsky pod kontrolou pás území,začínající na jihu u 
Hodonína a na severu končící na hřebenech Jeseníků.Zahrnuje v 
sobě lokality v okolí Moravského Písku,Přerova,Olomouce,Litovle, 
Šternberka,UniČova,Šumperka,Zábřeha a Rýmařova.

Nedostatkem současného stavu mykoflorištiky imperfekt! na Mo
ravě je,že není vysbíráváno široké okolí Brna,včetně Moravského 
krasu a oblast jižní Moravy/zhruba trojúhelník Brno-Znojmo-Břec- 
lav/.

Mykofloristika imperfektních hub/nejen na Moravě/ přispívá k 
rozšíření našeho poznání výskytu a úlohy mikroskopických hub v 
přírodě»Nasbíraný dokladový materiál je cenným srovnávacím mate
riálem pro navazující taxonomické studium.Stav a úroveň mykoflo- 
rištiky imperfekt! u nás,jakož i úroveň taxonomického studia,je 
z širšího hlediska jedním z ukazatelů vyspělosti a vědecké úrov
ně m š í  mykologie jako celku.

P O Z N Á M K A  K V Ý S K Y T U  M U C H O M Ů R K Y  Z E L E N É  NA  
L O K A L I T Ě  SE M Č 8G E  V  L E T E C H  1 9 8 1 - 8 2  _____________

Josef H a m p e j a
Kotázce výskytu a nebezpečí otrav michomůrkou zelenou/Amani- 

ta phalloides/ bylo v naší i zahraniční literatuře publikováno už 
velmi mnoho prací.Faktem zůstává,že ryze specializované práce jsou 
naší veřejností neznámé resp.těžko dostupné.To však nemění nic na 
skutečnosti,že řadový občan/"houbař"/ se může poměrně velmi spo
lehlivě s touto-by? indiferentně výraznou- houbou seznámit v mno
ha mytologických atlasech a příručkách.

Muchomůrku zelenou/též muchomůrka hlízovitá/ jsem pozoroval v 
minulých letech na mnoha lokalitách ČSR,např.sPraha-Lhotka,Koko - 
řín,Kanina,Želízy,Liběehov,Roudnice nad Labem,Račice,Hněvice,Stě
tí, Ůštěk,Ostrá,Lhota/u Oštěku/,Habřina aj.Výskyt tohoto druhu na 
uvedených lokalitách byl však velmi slabý ve srovnání s výskytem 
na některých lokalitách okre3u Mladá Boleslav.

Významnou lokalitou poblíž Mladé Boleslavi je pískovcovo-opu- 
kový hřbet "Chlum"/355 m n.m./,který přechází v útvar zvaný Holé
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Vrchy /365 m n.m./.Tyto lokality jsou současně stanovištěm teplo
milné květeny,která jim dává charakteristický ráz.Muchomůrku ze
lenou jsem na zmíněných místech pozoroval prakticky každý rok /od 
roku 1969/;velmi zajímavé bylo,že se tato houba vyskytovala zříd
ka separátně,ale spíše ve společenství zejména muchomůrky načer - 
venalé neboli "masáku"/="růžovky"//Amanita rubeacens/Pers.ex Fr./ 
Gray/ a dále ve společenství bedly červenající/Lepiota rhacodes 
/Vitt./Quél./.

V roce 1981 jsem však narazil na extrémně silný výskyt mucho
můrky zelené na vyhraněné lokalitě Holých Vrchů,zvané "Na Holi", 
vzdálené od střediskové obce Semčice cca 1 km.Houba rostla ve smí
šeném porostu,v němž dominovaly duby a břízy s příměsí borovic, 
ojedinělých smrků a modřínů.Tuto houbu jsem pozoroval a hodnotil 
na výměře cca 5 arů,kde jsem napočítal 87 dospělých plodnic,. je - 
jichž výška byla průměrně 125 mm a průměr klobouku činil 65 mm. 
Mimo tyto dospělé jedince jsem napočítal na uvedené lokalitě 387 
jedinců v časnějších fázích vývinu.což celkově dává četnost výsky
tu na jeden metr čtvereční 1,1 jedince. Výskyt však nebyl rovno - 
měrný,spíše ohniskový,soustředěný zejména pod duby.Odebral jsem 
vzorky a mikroskopicky je vyšetřil.Potvrdilo se,že je to skutečně 
Amanita phalloides. Uvedený druh se opětovně nevyskytoval osamoce
ně, ale vždy zde rostl současně s muchomůrkou červenou/A.muscaria 
/L.ex Fr./Hook.//tento druh se vyskytoval spíše řídce/,s holubin- 
kou trávozelenou/Russula aeruginea Lindbl.in Fr./ a s holubInkou 
révovou/R.xerampelina/Schaeff.ex Se cr./Fr „/

Při vyhodnocování této lokality/začátkem měsíce září 1981/do- 
šlo ke kuriózní příhodě,kterou stručně popisují.Měl jsem vyhodno
cenu asi polovinu lokality,když na ni doslova "vtrhla" skupina 
houbařů,projevujících nadšení/cituji/ "kolik zde roste jedlých 
holubinek a bedel"„Dalo mi velmi mnoho práce,abych tyto houbaře 
odradil od sběru s poukazem na to,že se’nejedná o Jedlý druh,ale 
o extrémní výskyt muchomůrky zelené.Jednotlivci skupiny mi díva
li najevo podezření,že si chci lokalitu "vysbírat pro sebe".Nic
méně vzájemná diskuse dopadla dobře,ale podobnou příhodu bych 
nechtěl znovu prožít.Nemusím snad na tomto místě rozebírat důvo
dy, nebot ty jsou nasnadě.

Lokalitu "Na Holi" jsem znovu prověřoval v roce 1982.Zřejmě 
v důsledku nepříznivých klimatických faktorů v r.1982 jsem ne - 
zjistil výrazný výskyt Amanita phalloides,ale nalezl jsem pouze 
několik jedinců,kteří nebyli příliš vitální,

Na závěr svého příspěvku bych chtěl znovu varovat naší ve - 
řejnost před touto velmi nebezpečnou houbou,i když je naděje,že 
léčba otravy muchomůrkou zelenou je v současné době klinicky pro
veditelná a do značné míry úspěšná.I^ým cílem je věnovat se v 
příštích letech podrobněji průzkumu výskytu muchomůrky zelené. 
Prosil bych proto čtenáře,aby mi/na adr.J.H.,294 46 Semčice 5.
54,okr.Mladá Boleslav/laskavě zaslali údaje o pozorování této 
houby na lokalitách,na nichž prováděli sběry.Tyto údaje by mi 
velmi pomohly při podrobnějším studiu výskytu muchomůrky zele
né.Na přání bych zaslal přesnou metodiku, jak při vyhodnocování 
postupovat.

L i t e r a t u r a

Kubička J.,Erhart J.et Erhartové M./1980/; Jedovaté houby.Ávíce
nám ¡Praha.

Matoušek 0. et Albrechtová V./1921/: Sběratel hub.Praha.Pilát A. et Ušák 0. /1964/: Atlas hub. SPN Praha.
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JE  Ž A M P I O N  K O R O P T V Í  - A G A R I C U S  PH A EO L E P Í P O T  US

V J E D L Ý  ? __________________________________

František K o t 1 a b a
f̂ |ezi naše vzácné druny žampionů /pečárek/ patří žampion korop- 

I tví - Agaricus phaeolepidotus Mjéllsr /A.perdicinus Pil/,který je
j ve starší nykologické literatuře zachycen i pod dalšími jmény,jak
| se o tom podrobněji zmíním v druhé polovině článku. Od nás je zná-»

:: mý z malého počtu lokalit,třebaže na území dnešní Velké Prahy ne-
j ní tak vzácný a jeho výskyt zde má značně synantropní charakter.

Je to středně velký druh s kloboukem 5-12 cm širokým,pokrytým vý
značně skořicově hnědými přitisklými vlásenitými šupinkami,a se 
štíhlým,dole slabě hlízkovitě ztlustlým třeněm a tam po poranění 

í lehce žloutnoucím.
Agaricus phaeolepidotus náleží do okruhu žampionu zápašného

-A.xanthoderma Genev. a ž.perličkového-A.meleagris/J.Schaeff./ 
Imbach,Jehož správné jméno je podle názoru většiny mykologů A, 
placomyces Peck;ten byl popsán už r.1878 z USA a přes určité drob
né rozdíly je ztotožňován s evropským A.meleagris,jehož jméno je 
ovšem značné mladší/z r.1925/. U všech výše uvederých druhů žam
pionů se projevuje žloutnutí dužniny po poranění /zvlášt v bázi 
třeně/ a jsou cítit dosti nepříjemně jakoby po karbolu nebo in
koustu /obojí nejméně u žampionu koroptvího/. A.phaeolepidotus 
je na první pohled podobný i běžnému žampionu lesnímu /Agaricus 
sylvaticus Schaeff.e:: Krombh./.který však se liší červenáním duž
niny po poranění a příjemnou vůní.

Asi před sedmi roky se mi náhodou podařilo při hledání jiných 
hub nalézt v Praze bohatou lokalitu žampionu koroptvího v "Kláš- 
terní/Markétské/ zahradě" v Praze 6-Břevnově. Roste tam v údolíč
ku mezi tzv."Vojtěškou"/kaple postavená kdysi nad pramenem/ a 
Markétským hřbitovem v humózní půdě ve zbytku smíšeného lesa 
tvořeného modřínem,javorem klenem,dubem zimním,jasanem,smrkem a 
břízou /Larix decidua,Acer pseudoplatanus,Quercu8 petraea,Fraxi- 
nus excelsior.Picea abies,Betula pendula/ s bohatým podrostem be
zu Černého/Sambucus nigra/ a mladých jedinců hlavně javoru kle - 
nu; z nehojrých bylin se vyskytuje především netýkavka malokvětá 
/Impatiens parvifolia/. Toto naleziště je zřejmě od dávných dob 
pc silným vlivem člověka.

Protože Agaricus phaeolepidotus je celkem pěkný a dosti ma - 
šitý druh a v roce 1979 vyrostl ve zvláší velkém množství,napad
lo mě^tehdy vyzkoušet jeho jedlost.V literatuře totiž najdeme o 
žampionu koroptvím v tomto směru jen nečetné a navíc si odporu - 
jící údaje.Např. Benda/1950/, Pilát A 959 /  a Smotlacha/1947/ uvá -

I: M y k o t o x  i k o l o g i e
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dějí,že to je jedlá houba /bez bližšího vysvětlení/,kdežto Moser 
/1978/ má tento druh označený křížkem jako jedovatý /ve druhém 
vydání z r.1955 a ve třetím z r.1957 však křížky chybí/.V další 
bohaté literatuře se mi o jedlosti či jedovatosti tohoto druhu 
nepodařilo nic nalézt/i když nevylučuji,že mi mohlo lecos unik
nout/.

Jedlost žampionu koroptvího jsem vyzkoušel v poledních hodi
nách dne 27.7.1979.Přinesl jsem z Klášterní zahrady 6 plodnic ve 
všech stadiích vývoje/od mladých po dospělé/,jejichž váha činila 
po očištění 10 dkg.Nakrájené houby mi žena udusila/usmažila/ na 
pánvi s jedním vajíčkem,cibulkou,kmínem a paprikou.Snědl jsem je 
osolené s jedním krajíčkem chleba a třemi kroužky salátu z raj - 
ských jablíček a vše zapil asi 2 decilitry piva/podotýkám.že ma
lé množství piva piji na houbová pokrmy bez Jakýchkoli potíží 
celkem běžně/. Jídlo bylo sice dobré,avšak mělo dosti nepřijem - 
nou,jakoby karbolovou přichuí a karbolový pach byl cítit v kuchy
ni po celou dobu přípravy jídla /proto je také žena nechtěla 
jíst/. Nemohu říci,že by mi po požití smaženlce z tohoto žampio
nu bylo špatně,avšak za necelou hodinu po jídle jsem začal mít 
celkově ne právě příjemné pocity: bylo mi jaksi těžko a trpěl 
jsem nechutenstvím,což trvalo asi 2-3 hodiny. I když jsem ne- 
zvracel a nedostal jsem průjem a nebolela mě ani hlava,projevi
la se u mne větší tvorba nepříjemných slin v ústech a měl jsem 
i určitou náchylnost jakoby ke zvracení/nikdy však při zaživa - 
cích potížích nezvracívám/. Asi po třech hodinách nepříjemné po- 
city-které byly snesitelné a nebránily mi v práci - odezněly bez 
jakýchkoli dalších následků.

Vzhledem k tomu,že jsem požil nevelké množství jídla ze žam
pionu koroptvího a protože mám relativně dobré zažívání bez vět
ších poruch.je snad možné na základě výše popsaného pokusu usou
dit, že Agaricus phaeolepidotus zřejmě nepatři mezi jedlé houby, 
nýbrž naopak že je s l a b ě  j e d o v a t ý  /nejblíže pří
buzný A.xanthoderma a A.placomyces jsou ostatně rovněž slabě ne= 
bo středně Jedovaté/. Domnívám se proto,že je třeba praktické 
houbaře před jeho sběrem pro kuchyňské účely varovat / zejména 
pak lidi se "slabým"žaludkem/,a to hlavně v Praze a jejím okolí, 
kde se tento druh žampionu u nás nejčastěji vysljytuje o může 
být neznalci snadno zaměněn např.za jedlý žampion lesní apod.

Můj jediný pokus s přípravou a požitím jídla z Agaricus 
phaeolepidotus nemusí být přirozeně považován za zcela průkazný. 
Bylo by proto jistě zajímevé zjistit,jaké zkušenosti s jeho jed- 
lostí nebo jedovatostí mají popř.jiní nykologové nebo praktičtí 
houbaři,kteří ho jedli samotpý/nikoli ve směsi s jinými houba - 
mi/;je to však poměrně "mladý" druh a taká zdaleka ne všude ros- 
te/je dosti teplomilný/»takže není ještě všem známý.Pokud tedy 
někdo zkoušel žampion koroptví k jídlu,měl by své zkušenosti s 
ním rovněž uveřejnit.

Žampion koroptví byl od nás neplatně popsán /bez latinské 
diagnózy/ dr.A.Pilátem r.1951 pod jménem Agaricus meleagris var. 
perdicinus Pil./Pilát 1951/ na základě sběru inž.R.Bendy z "Kin- 
ského sadů" v Praze na Petříně,kde vyrůstá hojně již nejméně od 
r.1944. 0 dva roky^později popsal Pilát/1953/ tuto houbu platně 
/s latinskou diagnózou/ a v hodnotě druhu jako A.perdicinus Pil., 
avšak o rok ho s jiným jménem - A.phaeolepidotus a Psalliota 
phaeolepidota- předešel dánský nykolog F.H.Mjáller, který v jedné 
a téže práci publikoval pro tento druh dvě /tzv.alternativní/jmé- 
na;protože však to bylo před 1.1.1953,mají podle Mezinárodního 
kódu botanické nomenklatury obě platnost. Správné latinské jméno 
pro žampion koroptví Je tedy Agaricus phaeolepidotus Mííller 1952. 
Problémů s datováním /a tedy i prioritou/ a správnými autorský -
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al zkratkami za latinskými Jmény Je u žampionů mnoho,nebol zejmé
na začátkem padesátých let vyšlo v rozmezí pouhých několika měsíců 
více základních prací o žampionech. Pokusem o jejich přesné dato
vání se zabývala jedna z mých prací/Kotlaba 1969/,kde však v cita
ci literatury na konci článku bylo omylem vysázeno dvakrát Mjáller 
/1952/; opravte si laskavě prvii citaci takto: Miller F.H,/1950/: 
Danish Psalliota species.-Friesia,K/$benhavn,4 /1949-1950/: 1 - 60, 
tab.1-17.

Znalost žampionu koroptvího však sahá do ještě starších dob a 
má složitou historii. Jak jame zjistili s dr.Z.Pouzarem,CSc.»prv
ními, kdo asi o tomto druhu u nás psali,byli inž.R.Benda a dr.P. 
Smotlacha,kteří jej znali z Kinského sadů v Praze. Smotlacha/1947/ 
pro něj ve svém Atlase použil české jméno "žampion čili pečárka 
rezavošedá/šedoryzka/" a uveřejnil jeho u nás zřejmě první/nepří- 
liš dobré/ barevné i vyobrazení podle sběrů inž.R.Bendy z Kinské
ho sadů z r.1944. Smotlacha však má tento žampion pod latinským 
jménem Psalliota obscurata Maire,ačkoli francouzský mykolog R. 
Maire popsal svou houbu nikoli v rodu Psalliota a rovněž ne jako 
druh,nýbrž jako varietu- a to jako Agaricus xanthodermus Genev. 
var.obscuratus R.Maire. Tím vlastně Smotlacha vytvořil - snad 
mimoděk - novou kombinaci Psalliota obscurata /R.Maire^ Smotl., 
kdy povýšil Maireovu varietu do hodnoty druhu a zároveň ji pře
řadil do rodu Psalliotajprotože to bylo před 1.1,1953,od kdy se 
podle Mezinárodního kódu botanické nomenklatury vyžaduje pro 
uznání platnosti nových kombinací citace basionymu/tj.původního 
jména/,je tato kombinace platná /i když pro naši houbu nepouži
telná/. Podobnou komplikaci způsobil i Benda/1950/,když použil 
pro tuto houbu latinské jméno Psalliota xanthoderma var.obscu
rata Maire,nebol tím opět vytvořil novou kombinaci P.xanthoder- 
ma var.obscurata /R.Uaire/ Beijda. Záhy potom přeřadil Miller 
/1952/ Maireovu houbu k žampionu perličkovému a tak vytvořil 
další kombinaci Psalliota meleagris var.obscurata /R.Maire/M/l- 
lerjHeinemann /1956/ pak utvořil kombinaci Agaricus meleagris 
var.obscuratus /R.Maire/ Heinem. Domníváme se ̂ s dr.Pouzarem po 
srovnání stručné Maireovy diferenciální diagnózy /" A typo dif- 
fert pilei squamis fusco-atris,lamellis angustissimis ex albo 
griseo-purpureis.dein fusco-purpureis" - Maire 1910/,že toto 
poslední taxonomické hodnocení je asi nejblíže skutečnosti.

Situaci s identitou Maireovy houby vlak poněkud zkompliko
val Pilát/1951/. Ten se totiž domníval,že Agaricus xanthoderma 
var.obscurata Maire a var.lepiotoides_Maire /Maire 1908/ jsou 
Jen na slunci vyrostlé plodnice žampionů zápašného /Pilát je 
uvádí - zřejmě omylem - Jako formy/. To snad platí pro var.le
piotoides /i když některé znaky poukazují i na A.phaeolepldo - 
tus/,avšak rozhodně ne pro var.obscuratus. Pod vlivem této Pi
látovy /podle našeho názoru nesprávné/ koncepce však Máller 
/1952/ na konci své práce v komentáři k českým druhům žampionů 
bohužel přejmenoval z taxonomického i nomenklatorického hledis
ka zbytečně /při tom však platně/ Psalliota meleagris var.obscu
rata na Psalliota xanthoderma var.terricolor Mtíller a Agaricus 
xanthoderma var.terricolor Miller. Tím jen přispěl dalšími Jmé
ny do synonymiky■žampionu perličkového.

Závěrem je třeba ještě poznamenat,že Pilát použil pro své 
pojmenování žampion koroptví /Agaricus perdicinua/ vlastně jen 
český ekvivslent jména "Rebhuhnřorm ",které vytvořil německý 
mykolog Julius Schaeffer. Ten totiž popsal jako první v Evropě 
žampion perličkový pod jménem Psalliota meleagris /Schaeffer 1925/
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a o dva roky později v něm rozlišil dvě foray /Schaeffer 1927/, 
a to "Perlhuhnform" /která je totožná a typem,tj.Agaricus melea- 
gris= A.placonyces/ a pak "Rebhuhnform",což je právě náš A.phaeo- 
lepidotus= A.perdicinus /a Agaricus placomycea Peck Schaeffer 
svůj druh též srovnával,ale i když zjistil velkou podobnost, ne- 
ztotožnil je/. Schaeffer však své formě-nazvané německy "Rebhuhn
form" - nikdy nedal latinské jméno a navíc ji zpochybnil poznám
kou,že našel přechodné formy mezi oběma uvedenými formami,což u 
nás nebylo nikým pozorováno a je to nepravděpodobné.

Domnívám se,že lecos z těchto nesrovnalostí u žampionů má 
své kořeny do značné míry v nesprávných interpretacích popsa - 
ných taxonů,nedokonalých taxonomických znalostech i rozdílné ší
ři pojetí druhů, Další komplikací bylo též vydání několika zá
kladních prací o žampionech ve velmi krátkém časovém úseku za
čátkem podesátých let,takže jednotliví autoři neměli ani možnost 
v klidu zhodnotit výsledky studia druhých a správně na ně rea - 
govat.
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K r á t k á  s d ě l e n í

SOUČASNÍ STAV A VfeKUM EKTOIgKORKHIZ V ZEMÍCH ZÁPADNÍ EVROPY. I .

VEUCÁ BRITÁNIE. ________________________________________________
/Poznatky účastníka mezinárodní mykorrhizologické konference v zá
ří 1982 ve Velké Británii/

Ve dnech 12.-18.září 1982 se v Ediriburghu a Canterbury ve Vel
ké Británii uskutečnila mezinárodní konference " The root Systems 
and their mycorrhizas",pořádaná pracovní skupinou Root Physiology 
and Symbiosis mezinárodní organizace TUPRO. Tohoto setkání se zú
častnilo přes sto pracovníků v oborech fyziologie kořenových 
systémů a mykorrhiz /převážně u dřevin/ z mnoha zemí převážně ze 
západní Evropy;nechyběli též zástupci z USA,Kanady,Austrálie a 
několika rozvojových zemí Afriky,Asie i Jižní Ameriky. Kromě před
nesených vyžádaných referátů byly ostatní získané příspěvky pre
zentovány formou postrů,nechyběly ani řízené panelové diskuse a 
dvě celodenní autobusové exkurze. Na základě společných jednání 
i dvoustranných rozhovorů na konferenci a několika dále navštíve
ných univerzitních pracovišť jsem si mohl utvořit dosti přesnou 
představu o současném stavu výzkumu ektomykorrhiz v západní Evro
pě.

Vedoucí postavení zatím stále zaujímá Velká Británie,kde se 
problematikou mykorrhiz,zvláště pak ektomykorrhiz lesních dřevin, 
zabývá téměř 40 vědeckých pracovníků. Tradičním centrem je Com - 
morarealth Fóresty Institute na univerzitě v Oxfordu,kde se klade 
velký důraz na poznávání fyziologických funkcí mykorrhiz,zvláště 
pak kvalitativní i kvantitativní stránky transportu fosforu mezi 
hostitelskou rostlinou a houbovým myceliem. Stále se pokračuje 
ve výzkumu polyfosfátových granulí,ve kterých se ukládá převáž
ná část fosforu transportovaného do buněk primární kůry houbovým 
myceliem. Vedle toho se dále zkoumá schopnost čistých kultur ek- 
tomykorrhizních hub využívat pro svoji výživu různé zdroje živin, 
např.cukrů. Fyziologické funkce mykorrhiz se ověřují při umělých 
syntézách ektomykorrhiz u semenáčků rodu Pinus a Picea za asep - 
tických a semiaseptickýcn podmínek. V oddělení tropického les - 
nictví se zkouší umělá mykorrhizace semenáčků tropických borovic 
s perspektivním využitím při zakládání borových plantáží v tro
pických oblastech. V posledních letech se začali v Oxfordu zabý
vat i fyziologickými otázkami vodního režimu hostitelské rostli
ny.

Transportem látek mezi rostlinou a houbou se zabývá také Již 
delší dobu skupina pracovníků na univerzitě v Sheffieldu. Jejich 
hlavním přínosem je poukázání na skutečnost,že houbové mycelium 
zaujímá zpravidla větší prostorový celek a vstupuje proto součas
ně do symbiotických vztahů s více rostlinami daného druhu,případ
ně i s několika populacemi různých druhů rostlin,vzhledem k malé 
specifltě mykorrhizních hub. Transport vody»minerálních látek a 
cukrů mezi jednotlivými rostlinami jednoho i více taxonů pomocí 
houbového mycelia bylo experimentálně prokázáno u ve šikulo—ar - 
buskul érnich mykorrhiz i ektomykorrhiz.

Dosti rozsáhlý komplex nových prací prezentovali pracovníci
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univerzity v Edinburghu a několik dalších výzkumných ústavů v je
ho okolí. Vycházejí z předpokladu,že pro umělou inokulaci se
menáčků v lesnické praxi je třeba volit takové druhy mykorrhiz - 
nich hub,které jsou schopny tvořit fyziologicky efektivní mykor- 
rhizy 1 po vysazení semenáčků na zalesňované lokality. Zaměřili 
se proto na sledování sukcese mykorrhiz u semenáčků ve školkách 
i na lesních plochách s dospělými stromy Betula pendula a Picea 
sitchensis. ISýkorrhizní houby rozdělili na skupinu hub ranných 
/osidlujících převážně ranná vývojová stádia hostitelské rost
liny/, skupinu hub pozdních /tvořících mykorrhizy většinou s 
dospělými jedinci/ a skupinu ubiquistů. Ranné mykorrhizní houby 
/zástupci rodů Laccaria,Hebeloma,Inocybe a ektendomykorrhizní 
druh Complexipes moniliformis/ se podílejí z největší části na 
tvorbě mykorrhiz u semenáčků ve školkách,z celkového počtu my
korrhiz u dospělých stromů tvoří jen malé procento. Pozdní my
korrhizní houby /zástupci rodů Lactarius,Leccinum,Amanita/ vy
tvářejí naopak mykorrhizy téměř výlučně s dospělými jedinci, 
protože k tomu vyžadují značpý přísun určitých látek, nejspíše 
cukrů,od hostitelské rostliny. Ubiquisté /Thelephora terrestris, 
ektendomykorrhizní Complexipes moniliformis/ se vyskytují jak u 
semenáčků ve školkách,tak i u dospělých stromů. Nemykorriiizní 
semenáčky vysazené pod dospělými stromy tvořily mykorrhizy té
měř výlučně 8 pozdními mykorrhizními houbami,zatímco semenáčky, 1
u kterých bylo přerušeno spojení s okolním myceliem a kořeny 
stromu,měly mykorrhizy patřící k ubiguistům nebo k ranqým ty
pům. Také sterilně vypěstované semenáčky vsazené ve skleníku do 
nádob s půdními monolity odebranými bezprostředně pod plodnice- 
mi mykorrhizních hub kolem dospělých stromů vytvořily početné 
mykorrhizy pouze s rannými typy hub; v monolitech od plodnic 
pozdní skupiny bylo nalezeno jen velmi málo neidentifikovatel - 
ných mykorrhiz. Stejné výsledky byly též získány^při inokulaci 
nádob se senisterilně vypěstovanými semenáčky sporami různých 
skupin mykorrhizních hub. Posledním důkazem je zjištění,že pou
ze semenáčky sterilně naočkované ranními typy hub si po vysaze
ní do vzrostlého lesa udrží po delší dobu tyto mykorrhizy;u se
menáčků naočkovaných pozdními typy byly již po první vegetační 
sezóně zjištěny téměř výlučně mykorrhizy totožné s neinokulova- 
nou kontrolou.

K obdobným závěrům došla i menší skupina mikrobiologů z uni
verzity v Guildfordu,která se snaží o jejich další rozpracování 
ve skleníkových pokusech a o jejich využití při očkování seme - 
náčků v lesních školkách. V souvislosti se specifitou jednotli
vých kmenů bylo například zjištěno,že izoláty z plodnic Thelepho
ra terrestris pocházející z lesního stanoviště,stimulovaly pod
statně lépe růst semenáčků Picea sitchensis pěstovaných v nádo
bách s lesní půdou,než izoláty téhož druhu pocházející ze škol
ky. Současně též provádějí podrobná sledování výskytu plodnic j
mykorrhizních hub a různých typů mykorrhiz v lesních porostech 
Picea sitchensis.

Obdobná pozorování na téže dřevině se zaměřením na stanove
ní produkce.životnosti a dekompozici nemykorrhizních krátkých 
kořínků a mykorrhiz se provádí také na univerzitě v Aberdeenu.
Kolísání počtu mykorrhiz u dospělých stromů v průběhu celého ro
ku se sleduje u různě starých porostů v souvislosti s hnojením 
různými dávkami minerálních solí. Aplikace hnojiv průkazně sni
žuje letní minimum počtu krátkých kořínků v první vegetační se
zóně po zásahu a zimní minimum zpožňuje přibližně o jeden měsíc 
ve srovnání s nehnojenou kontrolou;průměrný počet krátkých ko
řínků je o něco vyšší. Ve druhém vegetačním období se sezónní 
kolísání již téměř neodlišuje od kontroly a celkový počet kořín-



ků je o něco vyšší.
Výzkum mykorrhiz ve Velké Británii má dlouholetou tradici a 

je stále velmi dobře koordinován. Některá pracoviště řeší spíše 
fyziologické problémy cykorrhiz,jiná se zaměřují na jejich ověřo
vání v terénu a aplikaci v praxi. Každé dva roky je pořádáno set
kání všech anglických mykorrhizologů,kde je upřesňována další 
koncepce rozvoje výzkumu mykorrhiz.

Pavel C u d 1 í n

MnCOLOGICK? ÚSTAV VE VEIKĚ BRITÁNII___________________

Centrem mykologického výzkumu ve Velké Británii je Common - 
wealth Mycological Institute. Ústav se nachází v krásné okrajo
vá londýnské 5tvrti Kew/Richmcnd/,v těsné blízkosti věhlasné bo
tanické zahrady Kew Botanic Gardena a řeky Temže. Instituce by
la založena původně jako Imperiál Bureau of Ideology,později 
přejmenovaná na Imperiál ííýcological Institute a ještě později 
na Commonwealth Ifycological Institute /Cl,11/. Podnět k založení 
mykologického centra byl dán -výsledky a úspěchy entomologické 
instituce - Imperiál Bureau of Entomology,založené v roce 1913, 
která úspěšně podporovala a koordinovala entomologický výzkum 
ve prospěch zemědělství a lesnictví v celém impériu. Již v ro
ce 1916 na zasedání Britských Sdružení v Newcastle byl vznesen 
návrh na založení mykologické instituce,která by podporovala a 
koordinovala výzkum houbových chorob užitkových rostlin. Návrh 
byl konkrétně projednán,včetně finanční podpory více než 40 zá
mořských vlád,v roce 1918. Po konzultacích m8zi britskými a zá
mořskými mykology a rostlinnými patology byla dána také téma - 
tická nápln této instituci. Jejím úkolem mělo být jak soustře - 
dování,tak i rozšiřování informací o veškeré problematice týka
jící se chorob rostlin a dála určování hub působících škody na 
sklizních užitkových rostlin v zámoří. Prvním ředitelem ústavu 
v roce 1920 se stal Dr.Edwin Butler,význačný mykolog,který pů
sobil v Indii. Ústav záhy ukázal,že je schopen vytvořit doku - 
mentační mykologické centrum. Základ pro založení referátového 
časopisu odpovídajícího Review of Applied Entomology byl polo - 
žen již v roce 1920,kdy byli přijati první dokumentátoři pro 
přípravu abstraktů z různých zahraničních časopisů. První číslo 
Review of Applied Mycology vyšlo v lednu 1922.

V dnešní době zůstává CMI stále centrem nykologického výzku
mu ve Velké Británii. Provádí servisní identifikační službu pro 
všechny země zastoupené v Commonwealthu,ale též i mezinárodní 
službu. Ústav spravuje největší sbírku živých kultur hub dostup
nou v Anglii/sbírka obsahuje cca 10 000 kmenů/ a velkou sbírku 
suchého herbářového materiálu mikroskopických hub /herbáře mají 
cca 250 000 položek/. Tyto sbírky jsou unikátní především tím, 
že obsahují materiál z celého světa,takže možnost srovnání ma
teriálů umožňuje pracovníkům určovat houbový materiál rychle a 
spolehlivě. Pro pracovníky je dále k dispozici rozsáhlá knihov
na obsahující mykologické a řytopatologlcké časopisy a knihy z 
celého světa. Ústav svou servisní identifikační službou je v 
přímém spojení s rostlinnými a lesnickými patology,univerzitou 
a výzkumnými centry. Pracovníci ústavu určují ročně okolo 
10 000 kultur a vzorků hub,a to jak patogenních,saprofýtických 
a toxiny produkujících hub z různých materiálů a zdrojů, tak i 
hub zasílaných z lékařských a veterinárních středisek. Správná 
a přesné určení houbového organismu je totiž prvním a základ - 
ním předpokladem pro další výzkum daného organismu,stejně jako 
pro boj proti němu,nebo 1 v ochraně rostlin a živočichů proti 
Jednotlivým patogenům.
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V dnešní době ústav zaměstnává 13 vědeckých pracovníků.,z toho 
10 taxonomů,odborníků na různé skupiny mikroskopických hub /pře - 
vážně na Fungi imperfecti/s výjimkou kvasinek. Hlavní povinnosti 
taxonomů je určování vzorků mikroskopických hub pro různé mykolo- 
gy,rostlinné patology,mikrobiology,pracovníky v různých odvětvích 
průmyslu,při čemž je největší důraz kladen na rostlinné patogery 
a skupiny hub ekonomického významu. Je zastoupena též skupina bak
teriologická s jedním vědeckým pracovníkem a jedním asistentem, 
kteří určují patogenní bakterie na rostlinách,také na celosvětové 
bázi. Zcela odděleně působí fýtopatologická skupina. Tým 13 myko- 
logů má k dispozici 13 asistentů. Na evidenci herbářů a psaní eti
ket pracují v herbářích další 3 sily. Ve sbírce hub pracuje 1 vě
decký pracovník s jedním asistentem a jedna pracovnice připravuje 
kultuvační media. Rozsáhlá knihovna je spravována jednou pracov - 
nicí,nebot výpůjční doba zde není zavedena:každý si vypůjčuje a 
vrací literaturu sám. Dále má ústav vlastní fotolaboratoř s xero
xem a elektronový mikroskop,které obhospodařují 3 pracovníci. Na 
pomoc pracovníkům je 5 písařek,z nichž jedna má též funkci tele - 
fonistky,jiné pracuji též na computeru a na přípravě díla Index 
of Fungi, V technickém a administrativním aparátu ústavu je ře - 
ditel s jedním administrativním asistentem,který zařizuje všech
ny objednávky ústavu, 1 písařka, 1 údržbář, 1 zahradník, 5 ukli
zeček a 1 pracovnice starající se o kávu a čaj v době dopolední 
a odpolední svačiny.

Ustav kromě identifikační služby poskytuje též informační 
3lužbu. Vydává dva časopisy vědeckého charakteru,které vycházejí 
v nepravidelných intervalech. Jsou to ífycological Pápeře /od r. 
1925 do konce r.1981 vyšlo 149 čísel/,věnované taxonomickým stu
diím mikroskopických hub,a Přytopathological Papers /od r.1956 
do konce r.1981 vyšlo 26 čísel/,věnované různým rostlinným pato- 
genům,monografiím chorob užitkových rostlin,ale i seznamům rost
linných chorob z jednotlivých zemí Commoiwealthu.

CMI dále pravidelně vydává 4 významná referátová periodika, 
v kterých zachycuje abstrakty nebo citace z více než 8 000 svě - 
tových časopisů vycházejících v 27 jazycích.Měsíčně vychází 
Review of Plant Pathology,který nahradil původně vydávané Review 
of Applied Ideology. Jsou zde podchycovány publikace o chorobách 
užitkových rostlin,okrasných rostlin a lesních dřevin způsobova
né houbami,bakteriemi a viry,ale i neparazitologickými faktory, 
práce věnovaná boji a ochraně proti chorobám,fungicidům a anti - 
biotikům ve vztahu k rostlinným chorobám a také publikace ze 
všeobecné a systematické mykologie s významem pro zemědělství a 
lesnictví.

Čtvrtletně vychází Review of Medica^ and Veterinary Bfycology, 
v kterém jsou podchycovány články o nykozách lidí a zvířat,včet
ně divoce žijících zvířat a ryb,články o alergiích člověka a zví
řat na houby,o otravách houbami nebo potravou infikovanou různý
mi mykotoxiny z plísní,o fungicidech a antlbiotikách ve vztahu k 
mykotickým onemocněním.

ďstav dále vydává dvakrát do roka Bibliography of Sýstematic 
Mycology,kde jsou podchycovány z celosvětové literatury práce ze 
všeobecné mykologie a taxonomie všech skupin hub,ale i práce tý
kající se nomenklatury,chemotaxonomie,cytologie,genetiky„nume - 
rické taxonomie,tú.trastruktury hub,stejně jako seznamy hub z re
gionálního a ekologického hlediska a různé metodologické přístu
py v mykologii a laboratorní mykologické techniky.

Další významnou referátovou publikací je Index_of Fungi, vy
cházející dvakrát za rok.Zachycuje jména všech nových rodů,druhů 
a variet hub,nové kombinace a nová jména s plnými bibliografie — 
kými citacemi. Od r.1971 jsou zachycovány i lišejníky.
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Dále je vydáván dvakrát do roka soubor 21 mapek "CMI Distri
bution Maps of Plant Diseases" .zachycující rozšíření rostlinách 
patogenů včetně informace z literatury a údaje z herbáře CMI;by- 
lo vydáno již 545 mapek. ^ . _

Mimořádný význam má "CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and 
Bacteria". Jsou to standartní popisy a ilustrace patogenů pro 
praktické využití rostlinnými patology a veterinárními a lékařský
mi mykology. Kromě popisu patogena jsou uvedeny stručně též infor
mace o chorobách jím způsobovaných, o jeho geografickém rozšíře
ní,přenášení a fyziologické specializaci,a odkazy na významnou 
literaturu a určovací klíče. Tyto popisy jsou vydávány jako sou
bory po 10 popisech v obálce čtyřikrát do roka. Do konce roku 
1981 vyšlo již 72 souborů,tedy 720 popisů a vyobrazení různých 
patogenních mikroskopických hub a bakterií.

Podobně jsou vydávány standartní popisy rostlinných virů 
"CMI/AAB Descriptions of Plant Viruses" ještě za podpory Associa
tion of Applied Biologists/AAB/,a to ročně jeden soubor,obsahu - 
jící 15 popisů. Každý popis obsahuje 2-3 stránky textu a 1 strán
ku ilustrací a je připravován experty ve virologii. Zahrnuje in
formace o hostitelích a vlivu viru na rostliny,o způsobeném one
mocnění »geografickém rozšíření,způsobech rozšiřování,poznatky ze 
sérologie,purifikace,vlastnostech,složení a struktuře částic, 
rozlišovacích znacích a odkazy na literaturu. Do konce roku 1981 
bylo vydáno 15 souborů obsahujících celkem 245 popisů virů.

V posledních několika letech vydává ústav na žádost biblio
grafie a abstrakty,týkající se speciálních objektů v oboru rost
linné patologie,lékařské a veterinární mykologie. Tyto biblio - 
grafie vycházejí v sérii "Annotated BibliographiesVnapř. Rzi a 
sněti cukrové třtiny,Choroby banánovníků,Mykotoxiny v kukuřici 
aj./i celkem vyšlo již 11 titulů.

Ustav vydal již také řadu významných a cenných knižních pub
likací převážně charakteru prakticky zaměřených příruček pro my
kology specialisty,týkajících se mykologické metodologie.klíčo
vých pomůcek k určování důležitých skupin hub a monograficky 
zpracovaných jednotlivých skupin hub /např. Ideologist's Hand
book,Plant Pathologist'sPocketbook,Dictionary of Fungi,The Ge
nus FUsarium,The Genus Sclerospora,Dematiaceous Hyphomycetes,Mo
re Dematiaceous Hyphomycetes,The Coelomycetes,Smith's Introduc
tion to Industrial Mycology a další/. ,

Vědečtí pracovníci CMI kromě určování hub pracují většinou 
ještě na nějakém konkrétním úkolu nebo zpracovávají určitou sku
pinu hub často v rámci celého Commonwealthu /např.ídkoflóra bo
rovice ,kaštanu jedlého,vavřínu,eukalyptu apod./ a věnují se zá
kladnímu výzkumu v taxonomii mikroskopických hub /např.Perono - 
3poraeeae,Nectriaceae,Choanephoraceae,Coelomycetes,Hyphomycetes, 
bitunikátní Ascomycetes,rody Cylindrocarpon,Fusarium,Bntoao - 
phthora,Verticillium,Stigmina,Laphodeniiium a mnoho dalších/.

Mnozí z vědeckých pracovníků jsou téř editoři různých jiných 
britských vědeckých časopisů /např.Transaction of British Ideo
logical Society a jiných/. Pořádají mezinárodní kurzy praktické 
a identifikační mykologie. Aktivně se zúčastňují mezinárodních 
setkání mykologů a organizují každým rokem dvě i více setkání 
britských mykologů s exkurzemi v terénu na území Velké Británie.

Pro vědecké pracovníky CMI je velkým přínosem těsné soused
ství se špičkovou botanickou institucí Royal Botanic Gardens-The 
Herbarium,kde jsou rozsáhlé herbáře vyšších rostlin,ale též her
báře vyšších hub-Ba8idiomycetes,Gasteromycetes,ale i herbáře mik
roskopických hub - Ascomycetes a Fungi imperfect! a sbírky hub 
některých britských mykologů,jako Berkeleye a Curtise a jiných. 
Pracuje zde též několik mykologů. Tento ústav kromě rozsáhlých
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herbářů má 1 rozsáhlou,výborně uspořádanou botanickou knihovnu , 
včetně všech botanických časopisů světa,dobře doplňujíc! knihov
nu CMI.

Když se osobně seznámíme s CMI a jeho pracovním kolektivem , 
jsme překvapeni vynikající organizací práce a veškerého dění v 
ústavu a také velkou produktivitou jednotlivých pracovníků.

U nás,bohužel,zatím nemáme centrální mytologickou instituci 
/např.na úrovni ČSAV nebo ministerstva/,která by řídila a koordi
novala mytologický výzkum,nebot zatím nebyl doceněn význam hub,a 
to převážně mikroskopických nub,pro naše národní hospodářství.
Také sepětí základního mytologického výzkumu a praxí není u nás 
zatím plně uskutečňováno. S politováním je nutno také konstato - 
vat,že na našich mykologickýcn pracovištích a v knihovnách nejsou 
vždy k dispozici všechny výše uvedené vědecké časopisy,referátové 
časopisy,vydávané bibliografie,popisy a příručky.které pro pracov
níky v oboru mykologie a fytopatologie jsou zcela nezbytné pro 
jejich rychlou a seriózní práci.

Věra H o l u b o v á - J e c h o v á

HOUBY NA Z K / Ž M K á C H _______________ _____________________________
Mezi motivy zobrazenými na poštovních známkách můžeme najít 

1 houby.Taková známky jsou potom předmětem zájmu nejen filatelis
tů, ale^i mykologů. Ze známějších zahraničních aykologů jmenujme 
alespoň M.Mosera a C.Base. Houby jsou zde zobrazeny především 
jako samostatné taxony/nižší a vyšší houby/,někdy jato schemati- 
zované kresby /např.muchomůrka červená v ilustraci pohádek/,hou
by nalezneme i na obálkách/tzv.celinách/ nebo na příležitostných 
razítkách. Tato razítka jsou vydávána většinou k prvnímu dni vy
dání známek s motivy hub,k příležitosti kongresu či mytologické 
akce nebo z propagačních důvodů.

Z nižších hub to bývají zejména kvasinky /Saccharonycetales/ 
nebo štětičkovité plísně /Penicillium/,které někdy bývají dopro
vázeny portréty vědců-objevitelů antibiotických vlastností /Du- 
chesne,A.Fleming/. Z vyšších hub převládají vyobrazení hub lu - 
penatých /Agaricales/ a hřibovitých/Boletales/,méně časté jsou 
pak ostatní skupiny hub /Ascomycetes,Aphyllophoralea,Gea3tera - 
les/. V známková tvorbě převládají motivy evropských druhů hub, 
které nacházíme i na známkách afrických /Guinea/ nebo asijských 
/Bhutan.MoLR/,někdy však jsou zde i vyobrazení místních , často 
endemických druhů /Zaire,Kongo/.

Do konce roku 1982 vyšlo dosud 159 známek s motivy vyšších 
hub,a to ve 24 státech s 30 emisemi. Některé státy vydaly je již 
opakovaně /HDR,Polsko,Mongolsko,Finsko/. Mezi nejkrásnějšl pat
ří stále i naše československá serie od K.Svolinského a jistě 
by bylo namístě uvažovat již o další sérii u nás/např.jedovaté 
houby!/.

V knihovničce námětové sekce Svazu filatelistů Flora-Fauna 
připravujeme nyní nové vydání katalogu hub na známkách /první 
vydání vyšlo pokusně v nepatrném nákladu/.Bude obsahovat nejen 
všechny dosažitelné informace o jednotlivých vyobrazených dru
zích z hlediska nykologického i filatelistického,navíc černo - 
bílé ukázky z každé serie.Cena katalogu bude činit 10-15 Kčs 
a ke zjištění potřebného nákladu prosíme zájemce,aby se přihlá
sili na moji adresu/MUDr.J.Kubička,398 11 Protivín 202/.Katalog 
má vyjít v příštím roce. Jiří K u b í č k a

21



K 200. VÝROČÍ NAROZENÍ VINCENCE JULIA KROLBHOLZE_________________

Léta 1982 a 1983 vyznačují dvě významná jubilea unlv.prof.med. 
dr.Vincence Julia Krombholze:letošní rok nám připomíná 200.výročí 
jeho narození a v příštím roce vzpomeneme 140.výročí jeho úmrtí. 
Jedenašedesát roků života tohoto vynikajícího člověka,který se za
čátkem 19.stol.podílel na osvícenském úsilí o povznesení českého 
národa na poli vědy,bylo naplněno nejen jeho vynikajícími lidský
mi vlastnostmi,jako je dobročinnost,obětavost,neznající sociálních 
rozdílů,lidumilství a láskyplný vztah k rodině,přátelům a předev- 
vším k lidu všech vrstev,ale i neúnavnou vědeckou a pedagogickou 
prací na poli medicíny a především mykologie.Podstatnou měrou při
spěl svým dílem k povznesení úrovně obou těchto věd a proto právem 
můžeme jeho jméno připojit k řadě zvučných jmen vynikajících pří
rodovědců té doby - K.!i.Sternberga,J.Barranda,F.M.Opize,J.Sv.Přeš
la a J.E.Purkyně.

Vincenc Julius Krombholz se narodil 19.12.1782 v Horní Polici 
u České Lípy,kde se mu také dostalo základů všeobecného vzdělání. 
Původně žák českolipského,později staroměstského gymnázia v Pra - 
ze se po dokončení studií v r.1800 začal připravovat na odborné 
studium medicíny,ale před ukončením dvouletého filosofického kur
su své přípravy náhle přerušil a obrátil svou pozornost ke studiu 
nižšího lékařského oboru,jímž bylo ranhojičství. V tomto oboru 
však brzy dosáhl úspěchů a již v r.1805 se uplatnil jako prosek- 
tor nemocnice Milosrdných bratří zásluhou vlasteneckého lékaře 
med.dr.Jana Teobalda Helda. Po dalším studiu ve Vídni a po svých 
pražských úspěších v oboru operací očního zákalu dosáhl v roce 
1805 magisteria porodnictví.Po několika letech-tehdy už jako vy
hlášenému chirurgovi-mu bylo povoleno zúčastnit se jako řádný po
sluchač studia vnitřního lékařství.Cesty po zahraničních univer - 
zitách,které podnikl v r.1809-1811,mu byly prostředkem k dalšímu 
získání nových zkušeností.Brzy zde byly jeho znalosti natolik 
oceněny,že řada zahraničních lékařských fakult ho přijala za své
ho člena a v r.1811 byl v Erfurtu dokonce promován "3ub auspiciis 
Napoleonis" doktorem mediciny a chirurgie.Cesta k lékařské karié
ře byla otevřena.

Krombholz se však vrací domů,do své vlasti,kde opět začíná 
jako prosektor a suplující profesor na katedře teoretické chirur
gie lékařské fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze.V roce 
1814 získává řádnou profesuru teoretické chirurgie a akologie a 
současně i doktorský diplom na pražské univerzitě.Jako vynikající 
a obětavý lékař a ranhojič,vzorný pečovatel o raněné a nemocné 
vojáky v napoleonských válkách získává znamenitou pověst-a s ní 
i významné,leč bezplatné lékařské funkce.Jeho kariéra úměrně té
to pověsti pokračuje: v r.1820 je jmenován řádným profesorem ve
řejného zdravotnictví,v r.1828 řádným profesorem speciální pato
logie a terapie a primářem pražské všeobecné nemocnice.V r.1831 
se dostává jeho věhlasu vysokého uznání: akademický senát ho vo
lí rektorem Karlo-Ferdinandovy univerzity.

Rok poté zorganizoval Krombholz mezi pražskou veřejností fi
nanční sbírku,jejímž výsledkem bylo zřízení pokoje pro nemocné

O s o b  n í
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nemajetné studenty,v r.1836 založil k podpoře dalšího vzdělávání 
mladých lékařů v cizině cestovní stipendium a koněSně i odbornou 
knihovnu kliniky,jejiž služby mohli ocenit především nemajetní 
studující medicíny.

Na vrcholu jeho vědecké a společenské slávy mu byl v r.1837 
propůjčen císařem šlechtický titul,v r.1838 byl jmenován čestným 
měštanem města Prahy a v r.1839 mu byl udělen titul.c.k.guberni- 
álního rady.

Čtyřiapadesátiletý Krombholz se však v té době cítil přetí - 
žen náročnou pedagogickou prací,obětavou lékařskou praxí a čet
nými funkcemi.Protože potřeboval své síly a čas k práci na svých 
vědeckých dílech,požádal o zproštění z náročné funkce primáře 
všeobecné nemocnice a současně i z funkce profesora speciální 
patologie a terapie.V r.1836 mu proto bylo vyhověno a byla mu 
svěřena méně náročná profesura vyšší anatomie a fyziologie.

Ale v r.1841 se ohlašuje první varovný signál pozdějšího 
rychlého konce:mrtvičpý záchvat,který se po roce opakoval podru
hé.Z obou se zásluhou svých kolegů a bývalých žáků po krátké do
bě zotavil,ale k trvalému návratu jeho zdraví nepomohl ani po - 
byt v Bambergově vile na svazích nuselského údolí v Praze, ani 
léčení v Karlových Varech a konečně ani pobyt ve Veithově du
chovním středisku v Liběchově. Vyčerpaný prací,vědeckým bádáním 
a funkcemi vrací se odtud do Prahy,kde o půlnoci z l.na 2.listo
pad 1843 umírá.

Kromě studia lékařské vědy a jeho praktické aplikace byl 
Krombholz od 10.let 19.stol.upnut ještě na jeden obor přírodních 
věd,v němž si získal stejně významné zásluhy.Byla to mykologie, 
která v té době byla u nás prakticky jako věda teprve ve stavu 
zrodu.A právě k ní položil u nás Krombholz solidní základy.V r. 
1820 byl nucen jako profesor veřejného zdravotnictví se zabývat 
především četnými otravami houbami,k nimž v pražakém okolí do - 
cházelo.Proto své univerzitní přednášky zahajoval v r.1820/21 
pojednáním o jedlých houbách,které se v r.1820 prodávaly na praž
ských trzích.Text jeho přednášky vyšel tiskem v r.1821 pod ná - 
zvem "Gonspectus fungorum esculentorum..." a měl sloužit jednak 
Krombholzovým univerzitním posluchačům jako skripta,jednak byl 
určen k všeobecnému poučení o jedlých houbách,které tehdy rost
ly v pražském okolí.zejména měl zabránit záměnám jedlých druhů 
hub za jedovaté.Byla to vlastně naše nejstarší mykotoxikologic- 
ká publikace.Jeho hlavním mytologickým dílem byly popisy a vy - 
obražení jedlých,škodlivých a podezřelých hub,které vyšly v 10 
sešitech v letech 1831-1846 pod názvem ^Naturgetreue Abbildun
gen und Beschreibungen der essbaren,schädlichen und verdächti
gen Schwämme".Toto dílo,které bylo vyzdobeno litografickými vy
obrazeními hub od četných soudobých umělců,se čestně zařadilo 
po boku soudobé mykologické literatury do světověno mytologické
ho písemnictví. Krombholz v něm nejen popsal 310 druhů hub,kte
rá u nás byly tehdy zjištěny,včetně mikroskopických detailů,ale 
poprvé zveřejnil svá původní mykotoxikologická pozorování„ při
spěl jim k tehdejšímu poznání rozšíření hub v naší vlasti,zejmé
na také k objevu nových druhů,i k českému názvosloví našich hub. 
Dílo takovéto široké koncepce nemělo před ním v naší literatuře 
obdoby a proto ho právem můžeme považovat za zakladatele české 
nykologie.

Osobnost Vincence J.Krombholze byla vážena nejen u nás,ale 
i v celé Evropě;od r.1829 byl čestrým členem Vlasteneckého mu
zea, od r.1830 řádným členem Královské české společnosti nauk, 
od r.1826 dopisujícím nebo čestným členem řady zahraničních uni
verzit a lékařských a botanických společností v Berlíně,Lipsku, 
Erlangenu,v Dráždanech,v Altenburgu,Heidelbergu,Vratislavi, Re-
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genaburgu,v Pešti,Vídni,Charkově aj. Na Jeho počest byla Jeho 
Jménem popsána řada rodu a druhů hub.

V osobě V.J.Krombholze odešel v r.1843 člověk vysokých lid
ských i odborných kvalit,který byl ve své době nejen vynikajícím 
a oblíbeným pražským lékařem a vysokoškolským učitelem,ale jako 
mykolog i vynikající postavou počátků národního obrození v pří
rodních vědách.

Českoslovenští mykologové si váží přínosu jeho zakladatelské 
práce k počátkům česká mykologie a hluboce se sklání nad Jeho 
velkým odkazem.Dnešní připomenutí Krombholzova významného život
ního Jubilea pokládají proto nejen za akt povinné úcty a své 
morální povinnosti vůči tomuto vynikajícímu člověku,ale i za 
vzácnou příležitost k upozornění často zapomínající veřejnosti 
na osobnost,spjatou se snahami o povznesení našeho národa,osob
nost,která se do jeho dějin zapsala písmem nesmazateluým.Proto 
budiž dílu Vincence J.Krombholze zachována trvalá památka.

Svatopluk Š e b e k  

Z p r á v y  o ak c í c h  . p r o g r a m y

® 13.KONFERENCE PĚSTITELŮ ŠAMPIÓNŮ ČSR se konala ve dnech 
14.-15.10.1982 v Domě železničářů v Praze-Vinohradech a v po
sluchárně Mikrobiologického ústavu ČSAV v Praze-Krči.První den 
byl věnován začínajícím pěstitelům žampionů a jiných druhů hub 
a zúčastnilo se ho 14-0 posluchačů.V několika blocích panelových 
diskusi získali začínající pěstitelé-zájemci z řad organizací i 
malopěstitelé- potřebné ucelené informace o podmínkách kultiva
ce, složení substrátů,ochraně a ošetřování kultur.

Druhý den konference byl současně mezinárodním sympoziem o 
pěstování žampionů na hlubokých záhonech.Místem konání této ak
ce byla posluchárna Mikrobiologického ústavu ČSAV.Postup pěsto
vání na zvýšené vrstvě substrátu 60-100 cm skýtá četné úspory 
krycí zeminy,technologie,investičních zařízení a snižuje prac - 
nost v průběhu pěstování.Tento poměrně nový technologický postup 
přilákal některé významné zahraniční účastníky z Francie, Velké 
Británie,HSR,NDR,BLR a Itálie,z nichž mnozí přednesli výsledky 
vlastních pokusů či popsali zkušenosti s kultivací na hlubokých 
záhonech.Pan Lockwood z Velké Británie uvedl vlastní zkušenosti

Československá vědecká společnost pro mykologii při ČSAV po
važuje za svou povinnost poděkovat všem,kteří jakýmkoliv způsobem 
přispěli ke zdaru pietní vzpomínky k 200.výročí Vincence Julia 
Krombholze,pořádané 17.12.1982 v Praze.Především patří ale náš 
dík Klubu Za starou Prahu,jehož obětaví členové učinili v letoš
ním roce i Krombholzův hrob předmětem svého zájmu a upravili ho 
i s jeho okolím,aby tak budoucím generacím zachránili-jako už 
ostatně v nejednom z předcházejících případů-opět jednu památku 
na vynikajícího člověka z dob počátků našeho národního obrození, 
který svým osobitým způsobem přispěl k rozvoji našich přírodních 
věd.Stejně tak patří náš dík i rektorátu Univerzity Karlovy v 
Praze za věnec a všem ostatním za květinové dary i za účast.

______ Výbor ČVSM
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s pěstováním v korytech umístěných v izolovaných fóliovnících.Svo
ji další přednášku zaměřil pak na zajímavé ekonomické výhody uve
deného způsobu.Dr.Laborde z Francie popsal zajímavý způsob kulti
vace ne vysoké vrstvě s přirozeným ochlazováním substrátu při 
pěstování v jeskyních.Dr.Osterloh z NDR kultivoval žampiony ve, 
velkoobjemových ohradových paletách ve skladech ovoce v ndmosezón- 
ním období. Dr.Rančeva z BLR se zmínila o pokusech na hlubokých 
záhonech v několik^ pěstírnách. Ing.Srb porovnal výsledky pokusů 
s pěstováním žampionů na různě vysokých záhonech. Ing.Holemář 
uvedl výsledky s pěstováním v několika menších pěstírnách za pou
žití různých technických řešení tohoto systému. Ing.Iýzner pojed
nal o pěstování hlívy ústřičné na vysoké vrstvě. Prof.Skřivánek 
popsal průběh změn v substrátu při jeho chlazení v závislosti na 
množství substrátu a vlhkosti chladícího vzduchu a poskytl tak 
pěstitelům potřebné teoretické základy pro provoz zmíněného pěs
titelského systému. Dr.Staněk se zmínil o změnách populace něk
terých mikroorganismů v krycí zemině postižené nadměrnou konden
zací vodních par. Zajímavé referáty byly doplněny bohatou disku
sí .Mezinárodního sympozia se zúčastnilo 105 osob.Organizátory 
celé akce byli dr.Staněk a ing.Salaba a Dům techniky ČSVTS v 
Pardubicích. Ivan j a b 1 0 n a k ý

O NÁVŠTĚVA Z FRANCIE. U příležitosti mezinárodního sympozia 
o pěstování žampionů na hlubokých záhonech navštívili CSSR dr. 
Delmas a dr.Laborde,vědečtí pracovníci výzkumné stanice pro pěs
tování hub INRA v Bordeaux. Mimo jiné se také zmínili o Jejich 
úspěšné mykorrhizaci Pinus maritimum a P.pinaster jedlými houba
mi Suillus granulatus.Lactarius deliciosus a Tricholoma flavovi- 
rens. Po dvou letech od výsadby mykorrhizovaných sazenic na sta
noviště začala houba Suillus granulatus hojně a četně fruktifi - 
kovat a to i kolem borovic mykorrhizovaných ostatními dvěma dru
hy.

Zmínili se i o současné problematice kultivace lanýžů.Znečiš
tění ovzduší a především kyselý déšt snížil pH zeminy i v té 
části půdního profilu,kde se obvykle nasazují plodnice Tuber me- 
lano8porum. Následkem tohoto jevu Jsou lanýžovny kontaminovány 
v poslední době jinými druhy/hlavně T.moschatum a T.brumale/, 
které tvoří plodnice hlouběji v zemi než lanýž perigordský/Tu- 
ber melanosporum/,avšak jejich vlastnosti se tomuto druhu ehuío- 
vě nevyrovnají.

Qr.Delmas je ředitelem INRA Bordeaux a zastává v současné do
bě funkci předsedy mezinárodní komise pro šampiónovou vědu /IX. 
M.S./.Účelem této komise je zajišíovat výměnu vědeckých informa
cí na tomto úseku,pořádat kongresy/Mushroom Science/ a sympozia 
a šířit pěstování do dalších zemí světa.Během svého pobytu jed
nal dr.Delmas o možném členství některých organizací našich pěs
titelů v této mezinárodní organizaci.

Ivan J a b l o n s k ý
g SBMINÁft " K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM VÝSKYTU CHOROB OVOCNÍCH Pfe - 

VIN" pořádala sekce fytopatologické mykologie ČSVSM dne 25.11.
1982 v Praze. Jeho cílem bylo seznámit členy sekce a ostatní za
interesované odborníky se současiými problémy výskytu některých 
chorob ovociých dřevin a fyziologickými hnilobami skladovaných 
jablek a možnostmi ochrany proti nim.

Ing.Jiří Chod,CSc./VÚRV Praha-Ruzyně/ ve své zajímavé před
nášce rozebral některé současné možnosti diagnózy rostlinných 
virů u ovocných dřevin,zejména s ohledem na nejnovější metodické 
přístupy,používané při detekci hospodářsky nejdůležitějších virů 
ovocných dřevin /biologické metody testače na indikátorech,meto
dy EM,metody sérologické,včetně sérologické senzibilizace antisér

25



latexem a ELISA test/.Velni perspektivní se ukazuje Imunoelekt - 
romikroskopická metoda detekce virů ovocných dřevin.

Se symptomatikou,komplexní etiologií»hospodářským významem a 
možnými cestami ochrany třešní proti jejich předčasnému odumírá- 
ní ve své dobře připravené přednášce seznámil přítomné ing.V.Ků- 
dela,CSc./VtÍRV Praha-Ruzyně/.Současně světové výzkumy ukazují,že 
za předčasné odumírání třešní jsou pravděpodobně zodpovědní jak 
viroví původci,tak bakterie,přlp.fytopatogenní houby a zejména 
ablotické faktory a nevhodné pěstitelské zasahy.Podrobněji byla 
rozebrána zejména problematika bakteriální rakoviny třešní u nás 
a v zahraničí a možné způsoby redukce jejího výskytu.

0 problematice praskání plodů třešní a současných možných 
způsobech jejího snížení referovala ing.H.Průšová,CSc./Pedagogic- 
ká fakulta v Českých Budějcvicích/.Seznámila přítomné s metodou 
zjištování praskavosti,výsledky víceletýcn pokusů a různou odrů
dovou citlivostí a ochranným efektem zkoušenýcn chemických látek 
a vlivem hnojení na výskyt praskavosti.

Velmi aktuální problematiku skládkových fyziologických hni
lob jablek/křenčení»hnědnutí a měknutí,nekrotická skvrnitost 
slupky/ a možností jejich sníženi foliární aplikací hnojiv, příp. 
jinými způsoby ve své přednášce velmi pěkně rozebral doc.ing.V. 
Průša,CSc./VŠZ v českých Budějovicích/.Velmi důležitou funkci v 
ochraně proti skládkovým hnilobám jablek hraje zejména dostupný 
vápník.Vhodnou aplikaci přípravku Kalkosan,příp.některých jiných, 
se dosáhlo významné redukce výskytu fyziologických hnilob jablek 
při jejich skladování.

Vysoká účast £9 pracovníků ukázala na velký význam tohoto 
semináře»kterého se zúčastnila vedle vědeckých pracovníků i ši
roká řada zástupců zemědělských podniků,zabývajících se ovocnář
stvím a dalších pracovníků v ochraně rostlin.Bohatá diskuse,jež 
následovala za každou přednáškou,ukázala na vysokou aktuálnost 
rozebíraných otázek,které jsou předmětem zájmu jak výzkumníků 
tak i široké zemědělské praxe. Josef š e b e i t a

•  PIETNÍ VZPOMÍKKU K 2 0 0 .VÝROČÍ NAROZENÍ V.J.KROMBHOLZE uspo- 
řádala Cs.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV v pátek dne 
17.12.1982 u jeho hrobu na Olšanských hřbitovech v Praze za čet
né účasti našich nykologů a široké veřejnosti.Jménem čs.nykologň 
položila k jeho hrobu věnec se stuhami s textem "Zakladateli čes
ké mykologie med.dr.V»J.Krombholzovl čeští mykologové" delegace 
hlavního výboru CSVSM,vedená jejím I.místopředsedou doc.dr.Zdeň
kem Urbanem,DrSc.,který také pietní akt zahájil.O životě a díle 
V.J.Krombholze a jeho významu pro počátky našeho národního o b 
rození v lékařských a přírodních vědách,především pak v mykolo
gii,promluvil tajemník ČSVSM Svatopluk Šebek./Text jeho projevu 
přinášíme na str.22-24 tohoto čísla Uh/.

Položením dalších věnců a květin uctili památku této význam
né osobnosti také rektorát Univerzity Karlovy a delegace Klubu 
Za starou Prahu.

Pietním aktem u hrobu V.J.Krombholze bylo tak v předvečer 
200.výročí jeho narození/19.12.1782/ důstojně vzpomenuto vynika
jícího životního díla tohoto významného pražského lékaře,univer
zitního profesora a rektora univerzity a především Člověka,který 
má základní význam pro českou nykologii.

Přátelské setkání účastníků vzpomínkové akce v hotelu Flora, 
kterého ae po jejím skončení zúčastnili především přítomní myko
logové,bylo pak neformálním zakončením letošního roku,bohatého 
na významná mykologická výročí a mykologieké akce,uspořádané na
ší Společností. ~8 *̂
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^ CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ K PpORT^EMATICE RODU LACTARIUS proběhne ve 
dnech 14.-18.září 1983 v Plzni.Příjezd účastníků se předpokládá 
dne 14.9.dopoledne,odpoledne se bude konat již první exkurze.Před
běžné přihlášky zašlete nejpozději do konce vú n o r a 1983 na 
adr.Svatopluk Holec,Engelsova 2, 320 02 Plzeň.Ubytování převážně 
v třílůžkových/event.část v šestilůžkových/ pokojích s cenou Kčs 
29.- za lůžko a noc.Podrobný program bude všem přihlášeným zaslán 
během roku. -sh.

@ SLOVENSKÉ i«?YK0L0GICKÉ SNY budou letos uspořádány ve dnech 
5.-7.10.1983 v oblasti Nitry.Na exkurze bude bezprostředně dne 
8.10.1983 navazovat seminář komise pro mykofloristiku a mykoceno- 
logii.Místem pořádání bude Skýcov u Zlatých Moravci,předpokládá 
se uspořádání dvou celodenních a jedné polodenní exkurze v rámci 
mykologických dni,dále pak se předpokládá i možnost organizace 
exkurzí mimo rámec Mykologických dni před 1 po akci soukromými 
vozidly.Přihlášky k účasti budou rozesílány počátkem roku 1983.

© AKCE BRNŽNSKÉ POBOČKY ČSVSM V R.1983 budou zahájeny jarním 
cyklem přednášek pro členy pobočl§> a ostatní zájemce dne 10.1. 
1983,kdy promluví doc.ing.A.Černý,CSc.na téma "Vzácná choroše a 
možnosti jejich ochrany".V přednáškách pak pokračuje dne 14.2. 
ing.M.Volšinský na téma "Holandsko" a 14.3.dr.Jiří Hlaváček "Na
še žampiony".MUDr.Josef Herink promluví dne 11.4.1983 o "Našich 
bedlách" a cyklusvuzavře dne 24.4.přednáška ing.J.Kuthana o"Le
sákovi tých a plesňákovitýeh houbách".

Pro zájemce o hlubší studium hub budou v r.1983 uspořádány 
4 systematicko-ekologické mykologické exkurze do a/Zlodějakého 
háje a Kapanska.b/Starého Ranaka a Žákovy hory,c/Pousáfanské ste
pi a lužních lesí u Vranovic a d/lužních lesů mezi obcí Lednice 
a městem Břeclav/Kančí obora/.-Termíny jednotlivých exkurzí bu
dou stanoveny postupně podle klimatických podmínek.Kromě toho 
bude v jarním a podzimním období uspořádáno 6 houbařskýeh vychá
zek do brněnského okolípro praktické houbaře.

V sobotu dne 28.5.1983 bude v době od 9-12 hod.uspořádáno 
v posluchárně č.6 katedry ochrany lesi LF VSZ v Brně praktické 
cvičení v určování chorošovitých hub rodů Trametes,Funalia,Len- 
zites,Tycnoporus,Daedalea,Antrodia a Donkioporia.Cvičení povede 
doc.ing.A»Černý,CSc. - V září 1983 /přesný termín bude oznámen 
dodatečně/ bude v téže posluchárně uspořádáno praktické cvičení 
v určování vřeckatých hub rodu HypoxyIon.Cvičení povede dr»Zde
něk Pouzar,CSc.

2  k n ih o vn y  Č S V S M

PŘÍRŮSTKY KNIHOVNY ČSVSM ZA ROK 1982 _
Corner,E.J.H.: The Agaric Genera Lentinus,Panus and Pleuro- 

tus with particular reference to Malaysian species.Beih.Nova 
Hedw.,Hf.69,J.Cramer,Vaduz,1981 / A/424/ 3926/

Dassanayake H.D.-Fosberg P.R.:A revised handbook to the Flo
ra of Ceylon-II.Smith.Inst.¡Washington,1981 / A/427/3929/

Dickinaon C.-Lucas J.:S&i8hrooms.Ed.van Nostrand Beinhold 
Comp.,1982 / A/440/3985 /
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Domaňski St. iGrzyby/tfycota-XIII.Podatswczaki/Basidionycetes/, 
Bezblaszkowe/Aphyllophorales/.Kolwzatkowate/Hydnaceae/.Z^bkowco - 
wate/Steccherinaceae/.Flora Polska,Panstwowe wydawnictvo naukovre, 
Warsz3wa-Kraków,1981 / A/432/^975/

Holub J./ed./:Mizející flora a ochrana fytogenofondu v CSSR. 
Studie ČSAV 6.20.Hakl.ČSAV ACADEMIA,Praha,1931 / A/429/ 3966 /

Holub J./ed./:70 let Československé botanické společnosti.Příl. 
Zpráv ČSBS,Praha,1982 /A /433/ 3976 /

Holub J./ed./:Pravidla bibliografických citací.Zprv.ČSBS,příl. 
1978/1.Praha,1978 /R /95/ 3981/

Klášterský I.-Hrabětová-Uhrová A.-Duda J.: Dějiny floristické
ho výzkumu v Cechách,na Moravě a ve Slezsku-I.Příl.čas.Severočes
kou přírodou,Litoměřice,1982 /A/436/ 3979 a,b/

VII.celostátní mykologická konference v Českých Budějovicích 
13.-18.9.1982./Soúhrny referátů/.ÖSVSM,Praha,1982 /A/434/3977 a 
A/435/3978/

Locquin M.-Cortin B.:Champignons comestibles et vénéneux.Far- 
nand Nathan,Pari3,b.d.v./A/439/ 3984/ ,

Nespiak A.:Flora Polska:Grzyby/L^cota-XTV.Cortinarius II.Pan
stwowe wydawnictwo naukowe,Warszawa-Kraków,1981 /A/431/3978/

Neuhauslové-Novotná Z.-Guthová-Jarkovské D.:Bibliographia bo- 
tanica čechoslovaca 1973-1974.Bot.ústav ČSAV,Průhonice u Prahy, 
1978 /A/426/3928/

Keuhauslová-Hovotná Z.-Guthová-Jarkovská D.:Bibliographie bo- 
tanica čechoslovaca 1975-1976/1,a 2.část./.Bot.ústav ČSAV,Průho
nice u Prahy,1980 /A/425/ 3928 a,b/

Palti J.: Cultural Practices and Infections Crop Diseases. 
Springer-Verlag Berlin-Heidelberg-New York,1981 /A/423/3825/

Semerdžieva M-Šašek V./ed./:Organizace boje proti otravám hou
bami v ČSSR a Polsku./Sborn.referátů z čs.-polského semináře ve 
dnech 6.-10.10.1081 v Ostravici/.Ed.komise pro mykologickou toxi
kologii při ČSVSM,Praha,1981 /A/418/3909/

Semerdžieva M.-Musilek V.: Catalogue of Cultures /Culture col- 
lections of Basidiomycetes,Dept.of Experimental ideology,Institu
te of líicrobiology CAS,Prague,Czechoslovakia/.Ed.odd.experiment, 
mykologie MBtf ČSAV,Praha,1981 /A/419/3910/

Skalický V.-Holub J.: Seznam vybraných botanických periodik 
a jejich zkratek.Zprv.ČSBS,příl.1979/1.Praha,1979. /R/94/3980 / 

Svrček M.-Kubíčka J.:Champignons d'Europe.France Loisiers, 
Paris,1982 /A/438/3983/

Šebek S./ed./:Bioindikační význam lišejníků a jejich ochrana. 
Sborn.ref.na III.seců.náři"Ochrana hub a jejich životního prostře
dí",konaném dne 15.6.1981.Ed.komise p ro ochranu hub a jejich ži
vot.prostředí při ČSVSM,Praha,1981 /A/420/3911 a A/421/3912// 

Výskot K.a kol.:československé pralesy,Hakl.ACADEMIA,Praha,
1981 /A/422/3924/

Watling R.:British Fungus Flora/Agarics and Boleti/3/Bolbitia- 
ceae:Agrocybe,Bolbitius et Conocybe.Edinburgh,1982/A/428/3965/

Wella K.-Wells E.K. :Basidium and Basidiocarp.Springer-Verlag, 
New York,1982 /A/441/3990/

Wojewoda VI./Mala flora grzybow,tom 2:Basidiomyeetes/Podstaw- 
ezaki/,Tremellale s/Trz^ aakowe/,Auriculariale s/Uszakowe/,Septobe- 
sidiales/Czerwcogrzybowe/.Panstwowe wydawnictwo naukowe.Warszawa- 
Krakow, 1981 / V 430/ 3967/

Zvara M./red./: Huby./Zborník přednášek z Technologických se- 
minárov o hubách/. SVTS-Dom techniky .Košice,1976 /A/437/3982/.

Svatopluk Š e b e k
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R ed a k č n í  sd ě le n í

Toto číslo vyšlo dne 31.12.1982.Uzávěrka příštího čísla Je 
28.2.1983.

Autory prosíme,aby se při psaní příspěvků a zpráv řídili las
kavě těmito pokyny:í/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 stránkú/,dle možnosti nepoužívejte poznámek 
pod čarou. Delší články mohou být otištěny pouze po předběžné do
hodě s redakcí;

2/obrázky,grafý a mapky/max.šíře 7*6 cm nebo 16 cm/ lze pře
tisknout pouze v provedení výrazné kresby černou tuší na bílém 
papíru.Fotografie ani ilustrace provedené jinou technikou nám 
proto nezasílejte.U nákresů hub a mikroznaků uveáte vždy grafické 
měřítko;

3/příspěvky do tohoto informačního bulletinu se nehonorují.

•
Při přípravě minulého čísla /8/ Ekologických lisjů k tisku 

nám omylem vypadlo na str.7 jméno autora článku "Uvolnovanie ba- 
aidiospor z plodnic trúdnika Bjerkandera adusta".Je jím Ján G á- 
p e r.Autorovi i čtenářům se omlouváme a prosíme je,aby si toto 
jméno na příslušném místě laskavě doplnili. Red.

m

V informační zprávě o výstavě hub v Českých Budějovicích,otiš
těné v minulém čísle ML na str.24,jsme přinesli nylnou informaci. 
Seznam hub,sbíraných během exkurzí konference,nebude publikován v 
Seská mykologii¡ale ve Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budě- 
jovicích/Přír.vědy,roč.23/1983,č.2,které vyjde v srpnu r,1983.Je- 
ho autorem je dr.František Kotíaba,CSc.

m
K obr.na obálce : Hlíva ústřičná-Pleurotus ostreatus/Jacq.ex Fr./ 
Kumm. - velmi chutná houba,rostoucí na podzim a během mírné zlity 
většinou na listnatých stromech a pařezech.-Kreslil S.Šebek,1974.

MTKOLOG1CKÉ LlgTf č.9-Informační orgán Ss.vědecké společnosti pro 
mykologii při ČSAV-vycházejí v nepravidelných lhůtách a rozsahu. 
Toto číslo sestavil ing.J.Kuthan,k tisku připravil Svatopluk Še
bek.

Příspěvky a veškerou korespondenci zasílejte na adresu Čs.vě
decká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrádka 106,Krakov
ská 1,Praha 1,PSĎ 111 21,tel.264405.


