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Ústřední výbor Národní fronty ČSSR spolu s Československým
mírovým výborem a Československým přípravným výborem Světového
shromáždění za mír a život a proti jaderné válce se obrátil ke
všemu československému lidu s touto výzvou:
"Drazí spoluobčané,
nad současným světem 3e vznáší hrozivý přízrak jaderné vál
ky.V nukleární válce by však nebylo vítězů.Zůstali by jen mrt
vi,byly by zničeny celé světadíly.Z bohaté a krásné Země by se
stala zpustošená,neživá planeta.
Svět dospěl k osudové křižovatce,na níž se rozhoduje o tom,
zda půjde déle cestou míru a života nebo cestou sebezničení.
Pro lidstvo dnes skutečně není naléhavějšího úkolu než ubránit
mír,dosáhnout uvolněni mezinárodního napětí.zastavit
horečné
zbrojení,obnovit vzájemnou důvěru a spolupráci mezi státy a ná
rody.
Nebezpečí války si uvědomuje stále více lidí.Stamiliony mu
žů, žen, mládě že vycházejí proto do ulic měst,organizují mohutné
demonstrace,pochody míru,aby řekly své rozhodné NE imperialis
tické politice válečných příprav,aby vyjádřili své jednoznačné
ANO politice.vedoucí ke světu bez válek.Jsou si vědomi toho,že
v 3ilách mírumilovného lidstva je zadržet ruku agresora.
My,občané Československé socialistické republiky,jsme hrdi
na to,že žijeme v zemi,v níž vláda a všechen lid v pevné jedno
tě usilují o zachování míru,společně podporují všechny reálné
mírové iniciativy,které ukazuji východisko z nebezpečné situa
ce. Takovouto iniciativou je v současné době především velko
rysý jednostranný závazek Sovětského svazu nepoužít jako první
jaderné zbraně.
Upřímně jsme přivítali rozhodnuti,aby se v červnu 1983, v
souladu s vůlí mírumilovného lidstva,uskutečnilo v Praze Své tové shromáždění za mír a život,proti jaderné válce. Jsme pře
svědčeni, že toto shromáždění přispěje k posílení aktivní jed
noty všech mírumilovných a protiválečných sil v zájmu
ještě
účinnějšího boje za odvrácení nebezpečné jaderné války.

Obracíme se proto,drazí spoluobčané,na každého z vás s vý
zvou, abyste přispěli k úspěšné přípravě tohoto významného shro
máždění ,abychom pro jeho delegáty společně v celé naší
vlasti
vytvořili atmosféru upřímného přátelství,abychom jim v duchu
tradičního internacionálního cítění našeho lidu projevili i kon
krétní solidaritu.
Jednou z forem,jak se účinně podílet na zdaru připrav i jed
nání Světového shromáždění je příspěvek na Fond míru a solidari
ty Národní fronty ČSSR,z něhož budou hrazeny nezbytné náklady
na zabezpečeni této významné akce.
Zaslužme se všichni svým dílem o to,aby Světové shromáždě
ní za mír a život,proti jaderné válce splnilo své ušlechtilé
poslání,aby přispělo k zachování a upevnění míru ve světě."
Proto i Československá vědecká společnost pro mykologii při
ČSAV se obrací ke všem svým členům a věří,že se této akce zúčast
ní a podle svých možností přispějí k tomuto významnému účelu.
Zvláštní složenka k poukázání příspěvku je k dispozici na všech
výborech Národní fronty.
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Pro vědeckou nomenklaturu rostlin mají značnou závažnost
tzv. výchozí body /"starting points"/. Jsou to data,od kterých
se počítá začátek legální nomeklatury té které $kupiny. Pro
houby uznával do nedávné doby nomenklatorický kod tak zvané
"pozdější výchozí body". Proč pozdější? Je to proto,že pro vyš
ší rostliny platí za výchozí bod datum vydání práce,kde je po
prvé zavedena binomická nomenklatura,a tou je Linné, Species
plantarum z roku 1753. Pro houby /s výjimkou hlenek/ platily
značně pozdější výchozí body: pro břichatky,sněti a rzi 1801
/vydání Persoon:Synopsis Methodica Fungorum/ a pro ostatní hou
by 1321 /Fries:Systems Hycologicum/. Po řadu let se mezi mykology diskutovalo o tom,že takto pozdní výchozí body mají
své
značné nevýhody,vyplývající zejména z toho,že před vydáním
těchto děl bylo popsáno a pojmenováno velké množství hub,z
nichž poměrně malý počet Persoon a zejména pak Fries respekto
vali. Například v rodě zrněnka-Cystoderma nebo třemenóč-Krombholziella /=Leccinum/ bylo rozlišováno právem několik druhů,
které Fries v roce 1821 odmítl uznat a zařadil je bud do syno
nymity jiných druhů,nebo je uvedl jako variety či formy svých
široce pojatých druhů. Moderní systematika 3e často vrátila kc
stEršímu správnějšímu pojetí,ale vznikl problém,jak se vypořá
dat se jmény,která publikovali takoví autoři jako Schaeffer,
Eulliard,Scopoli,Batsch a mnozí jiní před rokem 1821. Ve Friesově knize „Systems Mycologicum" nebyla tato jména platně publi
kována a tak vyvstal problém,kde hledat místo prvého platného
zveřejnění těchto jmen po 1.1.1821.
Jiný problém byl např.s vřeckatými houbami a s imperfekty.
Ty jsou zahrnuty až v dalších svazcích Friesova díla "Systema
Mycologicum",a to terčoplodé v prvé části druhého dílu z roku
1822 a tvrdohouby většinou ve druhé části druhého dílu v roce
1823. Nedokonelé houby jsou pak a$ ve třetím dílu z roku 1832.
Pro převážnou většinu hub,které Kod označuje jako tzv."ostat
ní houby",byl tedy sice jediný výchozí bod,tj.1.1.1821, ale
práce,ke které se váže,vyšla v řadě svazků a částí v letech
1821-1832. Pak ty houby,které jsou v jiném svazku než v prv nim,mají tu smůlu,že jejich jména musela být zkoumána ještě z
toho
pohledu,zda některé nebylo uveřejněno mezi 1 .1.1831 e
vydáním příslušného dílu Friesovy "Systema Mycologicum". Např.
bylo dobře známo,že Persoonova "Mycologia Europaea" vyšla v
roce 1822 dříve,než příslušný díl Friese s terčoplodými hou bami z roku 1822. Proto sice jména měla prioritu z Persoona ,
chráněna byla tím,že je přijal Fries. To byl ovšem poměrně vel
mi jednoduchý případ. Mnohem častěji podobná jména musela být
hledána v obskurních pramenech,do té doby čistě lokálního a do-
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časného významu,jako jsou knihy Mérata,Saint-Amanse,Purtona a
mnoh§ dalších,aby se zjistilo první platné uveřejnění jména.
Rada současných mykologů jako Donk,Petersen,Dennis,Orton ,
Korf a mnozí další se poctivě snažili vypořádat se vzniklou si
tuací, ale vzdor tomu, že obětovali mnoho hodin úsilovné biblio
grafické práce na hledáni i ve velmi zapadlých lokálních flo ristických pracích celé řady autorů,nebyl výsledek nijak povzbu
divý. Nakonec se dospělo k závěru, že dnes již nelze historicky
dokázat, která práce kdy vyšla,a proto není možné stanovit ani
jejich sled,tzn.sestavit je do řady od nejstarší k nejmladší.
Vzhledem k tomu,že některá jména se vyskytovala v celé řadě
těchto prací,bylo nezbytně nutné stanovit prioritu publikace.
Problémy dosahovaly již takových rozměrů, že většina mykologů
byla silně znechucena sterilní a beznadějnou bibliografickou
prací,kterou museli absolvovat,kdykoli se snažili prodrat džung
lí tolika často těžko dostupných knih. Krize vyvrcholila asi
před patnácti roky a Mezinárodní mykologická asociace na svém
prvém kongresu v Exeteru v roce 1971 zřídila nomenklatorickon
komisi mimo jiné i s úkolem předložit návrhy jak situaci řešit.
Po asi sedmi letech diskusí o nejrůznějších možnostech se zjis
tilo, že nejschůdnějším řešením by bylo pokládat za výchozí bod
mykologické nomenklatury rok 1754 /vydáni Linneova díla "Species
Plantarum”/ a dosavadní základní díla /výchozího bodu/, Per 3oona z roku 1801 a Friese z let 1821- 1832 ,prohlásit za jakési po
svěcující knihy,kde jména zde přijatá jako správná se těší ab
solutní ochraně,to znamená že při jakékoli konkurenci dvou nebo
více jmen musíme dát přednost tomu,které přijal Persoon nebo
Frie 3 podle příslušných skupin. To má své výhody: na jedné stra
ně jména od počátků binomické nomeklatury jsou k dispozici my kologům bez dosavadního omezení pozdějšími výchozími body, ale
na druhé straně to,co mykologové zamýšleli zavedením pozdějších
výchozích bodů /tj.ochranu Persoonovské a Friesovské nomenkla
tury/, zůstává v plné míře respektováno. V praxi- to znamená
asi tolik: pracujeme-li s několika jmény,která vzájemně poklá
dáme za synonymní /vztahují se např.na jeden druh/,pak stačí
podívat se např.do Friesovy "Systems...",zda některé z těch
jmen přijímá za správné. Toto jméno pak má přednost před druhý
mi,! když je třeba mladší nebo i když je homonymnl s jiným,kte
ré Fries nepřijal. Botanický kongres v Sydney 1981 tyto návrhy
přijal a budou vtěleny do nového Kódu /asi v r.1984/. Jména,
která Fries nepřijal a která nekonkurují některému z jiných,kte
rá přijal,jsou pak volně k dispozici mykologům od původních
dat platného zveřejnění. Jména hub jsou nyní volně ve hře pod
le platných pravidel již od roku 1753 3 omezením přednosti
Persoonovské a Friesovské nomenklatury.

Nový způsob zacházení se starými jmény má své výhody i ne
výhody. Výhodou je značná redukce sterilní bibliografické prá
ce. Nevýhodou je především to,že se čpět do popředí dostává si
ce taxonomicky cenné,ale bibliograficky neobyčejně zmatené dí
lo Peuletovo /Iconographle a řada dílčích prací/. Nicméně něk
teří badatelé /např.Demoulin/ již vyzkoušeli na PBUletovi no
vá pravidla a uspěli. U nás bohužel toto dílo je dnes již ne
dostupné.
,
Definitivní znění příslušného článku v novém Kódu vypraco
vala redakční komise a není ještě známo,ale lze předpokládat,
že velké změny oproti návrhu ze Sydney nebudou. Jako doporuče
ní zde bude figurovat jjožnost citace Friese nebo Persoona ja
ko autora,který zdůvodňuje úplnou ochranu jména a to v podobě
Boletus edulis Bull.:Fr. Většina členů komise pro houby a li
šejníky soudí,že se bude toto nezávazné doporučení respektovat
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pouze v monografických pracích a ▼ běžná praxi se Fries prostě
vynechá.
V Kódu se také objeví návod jak zacházet s novými kombina
cemi .které byly v posledních desítiletích publikovány podle
starého ritu.tj.s citaci basionymu z literatury po výchozím bo
du,! když jde o starší jméno.

ZAJÍMAVÉ

DRUHY

NAŠ(

MYKOFLÓRY

DVA M Á L O Z N Á M É M I K ROK AV E R N I KOLN í D i S K O M Y C E T Y _____________________________________________________
Mirko

S v r č e k

Drobné dutiny v povrchových vrstvách půdy hostí některé
specifické zástupce různých skupin hub. Nejčastěji se s

nimi

můžeme setkat při pečlivém prohlížení podezmních chodeb malých
hlodavců,hlavně myší. Plodnlce těchto hub,často nepatrné veli
kosti,vyrůstá jí bu3 na odumřelých,řidčeji živých podzemních
částech rostlin /oddencíeh,kořenech/ vyčnívajících do prostoru
chodeb nebo dutinek,nebo se objevují přímo na holé půdě na je
jich stěnách. Navíc tu nezřídka fruktiřikují také koprofilní
druhy/hlavně askomycety/ především v místech,kde jsou živočiš
né exkrementy nahromaděny ve větším množství. Jiné druhy ros tou též na koříncích prorůstajících kyprými porosty či polštá
ři vysokých mechů,např.ploníků /Polytrichum/ a jmenovitě rašeliníků /Sphagnum/.
Protože zmíněné ekotopy zůstávají mykology/většinou bez
povšimnutí, je jejich mikrokavernikolní mykoflóra málo známá.
Dnes chci naše mykology upozornit na dva inoperkulátní diáko
ny čety až dosud nalézané výhradně na koříncích. Oba druhy by ly popsány J.Velenovským /1934/ v rodu Helotium, dnes nahraženým správným jménem Hymenoscyphus. Prvý z nich, Hymenoseyphus
myrtilli /Velen./ Svr.,má dlouze stopkatá,miskovítá apothecia
1-2 mm v průměru,v živém stavu celá bílá,ale brzo se zřetelným
narůžovělým nádechem,zevně jemně skoro plstnaté vlásenité,hlad
ká; stopka je tenká,nejméně 2x delší než průměr terče. Apothe
cia jsou tence blanitá.při okraji ztenčené,po usušení jsou pohárkovité a tmavě hnědě až černavě zbarvená, na zevní straně
se zřetelným vlásenitým oděním v podobě velmi jemných černá vých vláken. Terč je u čerstvých plodniček velmi drobně a hus
tě hnědě tečkovaný,což je způsobeno zbarvením parafys,které
jsou pro tento druh velice charakteristické: jsou tlu 3tě vál
covité nebo skoro kopinaté,nahoře však zaoblené,většinou krát
ce,někdy dosti značně /až 14 um/ přečnívající vřecka,hustě vy-

4

Hymenoscyphus uvrtila /Ve len.7 -5^ 7 -----
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Apothecia na kořínku
Vaeoininm myrtillus,
dvě apothecia silně
zvětšená, dvě apothecia za sucha,vřecko s
parafysou,dva výtrusy
a část pletiva.-Orig.
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Dvě apothecia /silněji
zvětš./, vřecka s parafysami,výtrusy,okrajové pletivo excipula s
marginálními hyfami. Orig.M.Svrček,

plněné kapičkami žlutě zbarveného pigmentu,který je na exsi kótách zbarven fialově hnědě. Vřecka 30-45/-60/ x 5-7*5 jun vel
ká jsou na vrcholu široce zaoblená,poruš je neamyloidní nebo
až po delší době se v Melzerově činidle barví velmi slabě mod
ře. Výtrusy.uložené ve vřeckách po osmi,jsou / 6/ 7-9*5 x /2-/
2'5-3*5 lim velké,tupě vřetenovitého nebo podlouhle vejčitého
tvaru,jednobuněčné,bezbarvé,bez kapek,hladké.
Apothecia vyrůstají jednotlivě nebo po několika v malých
skupinách na tenkých,dosud živých nebo již odumřelých koříncích
borůvky /Vaccinium myrtillus/; zatím jen jediný nález je také
z živých kcřínků klikvy /Oxycoccus palustris/. Fruktifikace je
od začátku dubna až do července,s maximem v květnu a červnu.Hymenoscyphus myrtilli je u nás pravděpodobně na borůvce více
rozšířený;dosud jej znám z 9 lokalit v Čechách. Velenovský jej
popsal podle jediného nálezu od Stránčic,další sběry nebyly do
sud publikovány a proto je ne tomto místě uvádím /vlastní nále
zy jsou označeny zkratkou M.S./.
Střední Čechy: Stránčice,les u kaple sv.Anny,21.VII.1927
leg.J.Velenovský /holotyp Helotium myrtilli Velen.1934:191,
PRM 148 914/. - Černošice u Prahy,7.IV.1945 leg.V.Vacek /PRM
6837S8/. - Brdské hřebeny: Dobřichovice,14.V.1944 leg.M.S.
/PRM 822804/; Halouny.v údolí Halounského potoka,6.VI.1954 leg.
M.S./822803/. Jižní Čechy: Borotín u Tábora,vrch Šáchovna,
11.VI.1950 leg.M.S./PRM/. - Borkovice u Soběslavi,27.VI.1949
leg.M.S. - Smržov u Lomnice nad Lužnicí,poblíž rybníka Dvořiš
tě,30.V.1960 leg.M.S./PRM 620178/. - Třeboň,okraj rybníka Stup8ký,v místě zvaném "Prales” ,na živých koříncích Oxycoccus pa lustris v rašeliníku,6.VI.1959 leg.M.S./PRM 614099/. - Slepičí
hory,Klení,17.V.1962 leg M.S./PRM 560519/.
V budoucnu by bylo dobře zaměřit pozornost na ekologii to
hoto diskomycetu a posoudit případnou možnost jeho parazitismu
na koříncích borůvky a klikvy, a sledovat jej také na ostatních
druzích rodu Vaccinium /brusnici a vlochyni/,na kterých jeho
výskyt není vyloučen. Prozatím se jej nepodařilo ztotožnit se
žádným jiným druhem a Čechy zůstávají jedinou zemí odkud je
znám.
Totéž platí také o druhém mikrokavernikolním druhu,kterým
je Hymenoscyphus radicioolis /Velen./Svr. Také ten byl původně
popsán pod rodovým jménem Helotium a je doložen čtyřmi typový
mi položkami v herbáři PRM,z nichž jednu jsem vybral jako lectotyp. Roste na tenkých koříncích některých listnatých dřevin,
snad nejčastěji osiky /Populus tremula/ a jívy /Salix caprea/;
přesné určení hostitelů je třeba v tomto případě brát s rezer
vou,nebot i na stanovišti bývá velmi obtížné zjistit,k čemu
kořímky patří /zejména je-li v okolí více druhů dřevin/,natož
v herbářovém materiálu,kdy jsou k dispozici jen nepatrné frag
menty. Zjevem se apothecia H.radicicolus podobají H.myrtilli,
jsou rovněž dlouze stopkatá,tence blanitá,ale ještě gracilnější,menší,za živa většinou jen 0*4 - 0*6 mm v průměru,celá čis
tě a průsvitně bílá,a toto zbarvení se ani usušením příliš ne
mění, takže na exsikátu jsou zbarvena bledě žlutavě. Zevní plo
cha je lysé. Také v mikroznacích se dosti B.myrtillipodobá,ale
podstatně se od něj liší velmi tenkými.jen 1 - l* 5/- 2/ jua tlus
tými, mepřečnívajícími,parafysami bez pigmentových zrnek,a in tenzívně amyloidním pórem vřecek. Zdá se být vzácnější než H.
myrtilli a sám jsem jej nalezl pouze jednou. Fruktifikuje od
května do srpna,výjimečně dříve.Revidoval jsem materiál z
těchto lokalit:
Střední Čechy : Bunice u Mnichovic,odumřelé kořínky osiky
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pod kobercem mechu Hylocomium splendens,30.V,1929 leg.Velenov sk^ /lectotyp Helotium radicicolum Velen.1934:186,PRM 148 223/:
Velenovský poznamenává,že tento druh našel v r.1929 ještě na ji
ných místech v lesích a vždy na tenkých koříncích osik. - Mni ehovice,nad Menčicemi,"na tenkých kořenech stromů v lesní rokli
-ale osyky tu nebyly-,VI.1931 leg.Velenovský /PRM 147593/.-Mnichovice,Božkov,na tenkém kořínku,5.III.1934 leg.Velenovský/PRM
147517/;pozoruhodný je časný výskyt /pokud nejde o omyl v dato
vání/. - Bilichov,"na tenkých kořenech stromů v mokřadle mezi
ostřicemi, u rybníčku nad Bilichovskou pilou",23.VII.1925 leg.
Velenovský /PRM 149829/. - Jižní Čechy: Ostrovec poblíž Vráže
u Písku,na koříncích Salix caprea v myší chodbě,14.VIII.1966
leg.M.Svrček /PRM 625975/.
Další sledování těchto ekologicky pozoruhodných diskomycetů
může být pro naše mykology,zajímající se i o drobné houby,jed
ním z dalších námětů na jejich exkurzích.

PLEUROTUS
Jaroslav

ERYNG II

VČECHÁCH

I

K l á n

Pleurotus eryngii /DC.ex Fr./Quél./=P.eryngii var.eryngii/,
hlíva máčková,význačný štěpní druh,v Evropě s převahou v méditeranní /incl.ponticko-panonaké/ oblasti,tvoří v Óeskosloven sku severní hranici svého rozšíření.
Na Moravě byla sbírána již před více než sto lety /Niessl
1864:123 "Auf Wurzeln von Eryngium campestre in Hohlwegen de 3
gelben Berges bei BrQnn"/. Doklad se nedochoval,sběr později
nebyl potvrzen. Tento nález cituje také Hrubý /1934:96/. Pospíšil/1952/ patrně přehlédl Niesslův údaj a my^ně považuje
svůj nález /Kroměříž,Prasklice,pískovcová stráň "Křéby",5.VI.
1952/ za první pro Československo. Šmarda/1954/ publikuje dal
ší moravské lokality /Kamenný a Holý vrch u Kurdějova,SV od
Hustopečí/.
Na Slovensku druh sbíral E.Futo v okolí Hurbanova /Dělný
Peter/ poprvé v roce 1972. Nález publikoval Dermek /1973,1974/.
Druhá lokalita Chotín je od prvé vzdálená cca 2 km.
V Čechách byly v poslední době objeveny tři lokality:
1 . Bohemia sept.-occ.:distr.Most:in pascuis ca.300 m šitu mer.
-mer.-occ.a colle Kaňkovský vrch dieto prope pag.Braňany
haud procul ad opp.Bílina;ad radices Eryngii campestris;
alt.350 m s.m.leg.et det.2.VI.1974 J.Šutara,řev.J.Klán.
Ibid.1974-1982 J.Sutara,J.Klén /herb .J.Klán,LIT,PRM/•
Výčet cévnatých rostlin na lokalitě: Achillea ařf.collln a rCerastium arvense, Cirsium acaulon, Dianthus carthusianorum, Euphorbia cyparissias, Eryngium campestre, Pestuca
valesiaca, Fragaria viridis, Koeleria macrantha, Iieontodon
hispidus s.s., Poa angustifolia, Plantago media, Thymus
praecoXjTaraxacum ef.brachyglosum. - Kvkoflora /leg.et det.
J.Šutara,herb.J.šutara,LIT/: Agaricus campestris, A.xanthodermus, Agrocybe semiorbicularis, Galvatia utriformi 3 ,Hygrophorus coccineus, H.virgineus, H.psittacinus, Lepista
lnscina, Lycoperdon lividum, Lepiota procera, Marasmius
oreades, Nolanea věrna, Rhodocybe parilis.
2. Bohemia sept.-occ.:distr.Most:ad radices Eryngii campestris

i
!

Fig.l: RozSíření Pleurotos eryngii v Československu
in clivulo graminoso areae gagi Braňany prope opp.Bílina,alt.
350 m s.m.leg.20.IX.1974 J.Šutara,ibid.1975-78 J.Šutara,
J.Klán /herb.J.Klán,LIT/.
Výčet cévnatých rostlin na lokalitě¡Achillea collina, Arte
misia vulgaris, Balota nigra, Carduus acanthoides, C irslum
cf.acaulon, Dauous carota, Eryngium campestre, Echium vulga
re, Falcarla vulgaris, Lolium perenne, Melandrium album, Poa
angustifolia, P.compressa. - Mvkoflora/leg.et det.J.Šutara/:
Crinipellis stipitaria, Gerronema/Rickene11a/ fibula, Marasmius oreades, Tubaria furfuracea, Vascellum pratense, Mýcena
sp.
3.Bohemia 3ept.-oee.:distr.Louny:ad radices Eryngii campestris
in stepposis ad clivum mer.-or. 3pectantem colli 3 Raná prope
peg.Raná,alt.365 m s.m.20.VII.1981 leg J.Klán/herb.J.Klán/.
Fytocenologický snímek 29.VII.1981;plocha 16 m ,pokryvnost
10 Óí¿,sklonl 00 JV,geolog.a půdní podklad-ranker s přechodem
k černozemi na spraěi,skelet minim.Ei= 100%:Stipa caplllata
2, Stipa joannis 1, Eryngium campestre 1, Brachypodium pinnatum 1,Astragalus austriacus r,Asperula cynanchica r, Achil
lea millefolium r, Agrimonia eupatoria r, Agrostis alba r,
Centaurea rhenana r, Carex humilis r, Convolvulus arvense r,
Carlina vulgaris r, Carduus nutans r, Euphorbia cyparissias
r, Dianthus carthusianorum r, Erysimum sp.r, Fragaria viri
dis r, Galium verum r, Koeleria m^crantha r, Scabiosa ochroleuca r, Sesleria varia r .-Mykoflora; Agaricus campestris,
A. xanthodermus, Marasmius wynnei, Rhodocybe popinalis.
Dokladové položky ke všem lokalitám v Československu /kromě
Hiesslovy/ existují a byly studovány /PRM,BRA,Herb.J.EL./. Vý
sledky mikroskopického studia našeho,evropského i asijského
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materiálu budou uveřejněny na jiném místě.
Pleurotus eryngii je termofilní a heliofilní druh,roste vždy
na kořenech zástupců čeledi mrkvovitých rostlin /Umbelliferae/,
u nás na Erýngium campestre a Peucedanum cervaria,jinde na Laserpitium,Férula,Eleoselinum,Opopanax aj. České a moravské lokality
leží v oblasti termofytika a fytocenologicky náleží do svazu
Bromion Br.-E1.1936/syn.Xerobromion,Cirsio-Brachypodion pinnati/
a Festucion valesiaceae Klika 1931 event.k jejich degradovaným
stadiím. Na všech jmenovaných lokalitách fruktifikovala hlíva
máčková v desítkách exemplářů. Lokalita 2 přímo ve vsi Braňany
u mateřské školky pravděpodobně již zanikla vlivem terénních
úprav.Fruktifikační období nastává od května s vrcholem v říjnu
/listopadu/. Plodnice r o 3tou vždy na sterilních exemplářích
Erýngium campestre jak na živých kořenech,tak-a to nejčastějina odumřelých. Způsob výživy je tedy parazitismus a saprotrofie. Plodnice bývají jen velmi málo napadány hmyzem,ačkoli na
stanovišti vytrvávají až 20 dní/na jižním Slovensku je s oblibou
požírají havrani/.
Severočeské lokality představují néjsevernější výběžek roz
šíření spolu s lokalitou v Holandsku,kterou citují Heim/1957/ a
Kreisel/1961/. Na lokality v Cechách navazují dvě západoněmecké
lokality,první při ústi řeky Iser /Einhellinger 1969/,druhá u

Fig.2:Plodnice Pleurotus eryngii na kořenech Erýngium campestre.
Del.J.šutara
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Grünstadtu /Winterljoff 1974/* Areál F. eryngii probíhá ze Střední
Asie přes štěpní zóna na Ukrajině až do Francie a Španělska.Nejvyšší počet lokalit je v mediteranní a submediteranní oblasti.
Ve francouzských Alpách druh stoupá až do výše 2.20© m,hostite
lem je Laserpitium latifolium. Z taxonomického hlediska jde o
P.eryngii var.nebrodensis Inzenga /Heim 1957/» Pleurotus eryn gii,Montagnea arenaria a pravděpodobně i hypogeický druh Gastrosporium simplex představují mediteranní prvky československé mykoflóry.
P.eryngii lze explantátovou metodou velmi snadno přenést do
čisté kultury. Hoste velmi dobře např.na sladinovém,mrkvovém a
bramborovém agaru. Ve tmě tvoří bílé vatovité mycelium s hojný
mi přezkami. Fruktifikace na světle je poměrně snadné /kmeny
PE 279/75,PE 307/31/. Studiem P.eryngii agg.v či3tých kulturách
z hlediska taxonomického se zabýval již Uitz/ 1925/ a v poslední
době Hilber/1980,1982/. Možnosti průmyslového pěstování studo val Zadražil/1974/,Cailleux et Diop/1976,1978/.
Vzhledem k vzácnosti výskytu P.eryngii v Československu /9
lokalit,viz.Fig.l/ a k nutnosti zachovat^populaci jako potenci
ální zdroj pro průmyslové pěstování,nebot jde o druh jedlý vy
sokých kvalit,návrhuji zařadit jej mezi chráněné druhy naší mykoílóry.
Dobré makroskopické popisy hlívy máčkové najdeme u Piláta
/1935/,Marchanda/1971/,Dermeka/1973,1974/,Calonge/1975/,Cetto
/1978/,mikroskopické u Malen 9ona et Bertaulta/1975/ a Hilbera
/1982/. Pěkné barevné vyobrazení mají Marchand/1971/ a Dermek
/1974/.
L i t e r a t u r a
Cailleux R.et Diop A./1976/:Recherches préliminaires sur la
fructification en culture du Pleurotus eryngii/Fr.ex D.C./
Quélet.-Rev.Mycol.40: 365- 388 .
Cailleux R.et Diop A./1978/: La fructification du Pleurotus
eryngii en conditions de culture non stériles et ses inci
dences pratiques.-Rev.Mycol.42:1-11.
Calonge F.D./1975/: Hongos de nuestros campos y bosques I.Madrid.
Calonge F.D./1979/:Setas/Hongos/ guia ilustrada.Madrid.
Cetto B./1978/: Der grosse Pilzführer 1.München,Bern.Wien.
Dermek A./1973/s Hliva kotáčová /č.hlíva máčkové/-Pleurotus
eryngii/DC ex Fr./Quél.na južnom Slovensku.-Čas.Čes.Houba
řů 50:3-4.
Dermek A./1974/:Hliva kotúčová-Pleurotus eryngii/DC ex Fr./Quél.
na Slovensku.-Česká Itykol.28:57-59/bar.tab.85/.
Einhellinger A./1969/: Die Pilze der Garchinger Heide.-Ber.Bayer.
Bot.Ges.41:79-130.
Heim R./1957/: Les Champignons d Europe 2.-Paris.
Hilber 0./1980/: Der Pleurotus eryngii Formenkomplex und seine
Stellung innerhalb der Gattung Pleurotus.Regensburg./MS/.
Hilber 0./1982/: Die Gattung Pleurotus/Fr./Kummer unter beson
derer Berücksichtigung des Pleurotus eryngii Formenkomplex.
Bibliotheca Mycologica 87.Vaduz.
Hruby J./1934/: Beiträge zur Pilzflora Mährens und Schlesiens.
Verhand.Natur.Vereines Brünn 66:87-123.
Kreisel H./1961/:Die phytopathogenen Grosspilze Deutschlands.
-Jena.
Lutz L./1925/: Sur la spécificité de quelques Hyménomycětes
epiphyties vis-a-vis de leurs supports.-Bull.Soc.Mycol.Fran
ce 41:345-357.
Malen 9on G.et Bertault R./1975/:Flore des Champignons superieurs
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du Metroc 2.In:Trsv.Inst.3cl.Chérlf.et de la Fac.des Sei. de
Rabat 33.-R&bat.
Karchand A./1971/: Champignons du nord et du midi.-Perpignan.
Hiessl G./1864/: Torarbeiten zu einer Kryptogamenflora von M&hren
und Oesterr.Schlesien.2.Pilze und Myxomyceten.-Verhar.d.Natur.
Vereines Brlinn 3 :60-193 .-Brno, 1865.
Pilát A./1935/:Pleurotus Fr.-Hliva.In:K.Kavina/red./:Atlas hub
evropských 2.-Praha.
Pospíšil V./1952/: Pleurotus eryngii v Československu.-Čes.Mykol.
6:85-87.
Šmarda J./1954/: Nové lokality Pleurotus eryngii na Moravě.-Přír.
Sborn.Os tr.K r . 15:168.-Opava,195 5.
Winterhoff W./1974/: Mannstreu-Seitling/Pleurotus eryngii/ und
Steppentrüffel/Gastrosporium simplex/ zwei seltene Trocken
rasenpilze in der Pfalz.-Mitteilung.Pollichia 21:68-71.
Zadražil F./1974/: The ecology and industrial production of Pleu
rotus ostreatus,Pleurotus floria,Pleurotus cornucopiee end
Pleurotus eryngii.-Musn.Sei.9/l/:621-652.

V Z Á C N Ě J Š Í S P Á L E N I Š T N Í D I S K O M Y C ET = P L I C A R 8A
CAR BOMARIA
_________ __________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zdeněk

H á j e k

Béhem

několikaletého systematického sledování růstu anthra-

kofilních hub na různých lokalitách jsem nalezl celkem dvakrát
diskomycet s kulovitými bradavčitě ostnitými výtrusy,který je
řazeido rodu Plicaria Fuck.a náleží druhu P.carbonaria /Fuckel/
Fuckel.
První nález celkem 2 plodnic je z 1.V.1978. Jedno apothecium
bylo ještě téměř kulovitě uzavřené/fig.la/,vně jemně otrubičnaté,

Fig.l:Flicaria carbonaria Fuckel:a,b-apothecia,c-výtrus,d-vřecko.
Del.Z.Hájek.
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Fig.2:Plicaria carbonaria/Fuckel/Fuckel:a-plodnice,b-spóry,c vřeoko,d-parafýzy.Nález z 1.IX.1982.-Del.Z.Hájek.
uvnitř hladké,široké 10 mm,druhé/fig.lb/ již široce rozložené,
až 7 cm široké,se zprohýbaným okrajem a hrbolkatě zvrásnělým rouš
kem. Svrchu byla apothecia kouřově černohnědé.vně hnědookrová.
větší bylo naspodu drsně bradavčité,celkově viditelně přezrálá.
Dužnina měla na prořezu pod světlejším pruhem tmavěji okrově
hnědou, vrstvu. Chut byla ostře nakyslá„pach zemitý.Výtrusy/fig.
le/ byly kulovité„hustě ostnité, 9- l l *5 Jim velké/bez ostnů/.
Vřeeka /fig.ld/ obsahovala po 8 výtrusech,183-233 Jim x 12*516*5 Jim velká. Apothecia vyrůstala na nepříliš starém spéleništi-ohništi na rozhraní mezi smrkovým lesem a širokým,mělkým,
travnatým údolím s malým potůčkem 2km západně od Ošelína/o.Ta
chov/.
Můj druhý sběr tohoto operkulátního diskomycetu je až z 1.
IX.1982. Kalezl jsem několik apothécií o velikosti l*3-2*7 cm,
již rozložených,s téměř pravidelně kruhovým až zvlněným okra jem /fig. 2a/,někdy až přehrnutým,u mladých plodnic na první po-

Fig.3:PIicaria earbonaria /Fuckel/Fuckel:shluk apothécií,část
vřeeka a spory z nálezu J.Kuthana a J.Sítě z 26.VIII.1982.
Del.Z.Hájek
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hled hladkým,u starších jemně a hustě zvrésnělým,pod lupou i u
zdánlivě hladkého povrchu velmi jemně a hu 3tě hrbolkatým. Naspodu byla apothecia světlejší,jemně otrubičnatá. Dužninu měla na
středu až 5 mm tlustou,relativně houževnatou,pachu a chuti nevýrazné, Vrásčitost na reliéfuthecia byla u 3terších plodnic nejhlubší uprostřed,směrem k okraji se vytrácela. Spory /fig.2b/
byly kulovité,10*2-11*4 jim velké /bez ostnů/,s ostny 12*7-14 jam
velké,světle hnědavé,většinou s jednou velkou kapkou uprostřed,
s ostny až 1*5 jum dlouhými,široce kuželovitými,nahoře tupými.
Vřecka /fig.2c/ byla válcovitá,250-277 x 13*5-15*4 j»m velká,a 8
výtrusy. Parafýzy/fig.2d/ byly tenké,přehrádkované,nahoře ztluštělé až na 7*7 jam,ve ztluštělé čá 3ti hnědavě inkrustované.Nale
ziště bylo 4 měsíce staré spáleniště po borovém klestí,zatím
porostlé jen velmi spoře malými trsy mechu,pokryté zbytky nespá
lených uhlíků dřeva a borovým jehličím,po většinu dne zastíněné
borovým lesem,s malým močálem v blízkosti, V těsném okolí je
ještě asi 15 stejně situovaných spáleništ,na kterých jsem n a 
lezl dalších 5 druhů anthrakofilních hub,ale na žádném dalším
popisovaný druh,přestože lokalitu navštěvuji pravidelně během
roku. Kromě vlastních sběrů našeho druhu jsme měl možnost vidět ještě sběr J.Kuthana a J.Dítě z Rakové,o.Čadca,osada Petrová,rovněž ze spáleniště na okraji smrkového lesa s přimíšenou
borovicí /fig. 3/.
Z obrázkůai z uvedených popisů jasně vyplývá,že všechny
sběry měly spory s vysokými,kuželovitými,nahoře tupými ostny
a to i pokud byly výtrusy ještě ve vřeckách. Dennis/1978,p.l5
a tab.IV D vlevo/ uvádí tento druh jako Plicaria anthracina
/Cooke/Boud.,zatímco makroskopicky stejný druh,lišící se výtrusy s velmi nízkými,polokulovité zaoblenými bradavkami,řadí
jako Plicaria trachycarpa /Currey/ Boud.jstejně jsou rozlišeny oba druhy v monografii J.Breitenbacha a F.KrBnzlina /1981/.
Podle Svrčka/1976/ je výše popisovaný druh Plicaria carbonaria
/Fuckel/Fuckel uveden se synonymy Plicaria trachycarpe/Curr./
Boud,,var.muricata Greht,Peziza anthracina Cooke a Plicarielle
trachycarpa/Curr./Rehm.var.major Vel.1934:342» Týž autor zastává názor,že druhy uvedené v Dennisovi /jak s výtrusy,majícími
nízkou ornamentiku jako P.trachycarpa/Currey/Boud.,tak s ostnitými výtrusy jako P.anthracina/Cookc/Boud./,jsou totožné,
protože dle jeho pozorování jemně bradavčité výtrusy u případných nálezů nejsou zcela dozrálé a časem se pak výška a tvar
bradavek resp.ostnů ještě dále vyvíjí.
Z řídkého počtu mých sběrů druhu Plicaria carbonaria z let
1978-1982 je patrné,že tento druh lze označit jako poměrně
vzácný pro ČSSR.
L i t e r a t u r a
Breitenbach J.-Kr&nzlin F./1981/:Pilze der Schweiz.Bd.l.-Ascomyceten/Schlauchpilze/. - Luzern
Dennis R.W.G./1978/: British Ascomycetes. - Cramer,Vaduz.
Grelet L.-J./1979/: Les Discomycetes de France.-Rouan.
ííoser B./1963/: Ascomyceten.Bd.IIa. - Jena.
Svrček M.-Kubička J./1961/:Operljulátní diskomycety od rybníka
Dvořiště v jižních Čechách.-Ces.lfykol.14:75.
,
Svrček M./1976/: A taxonomie revision of Velenovský s types
of Operculate Discomycetes/Pezizales/ pre 3erved in National Museum,Prague.-Sborn.Nár.Muz.v Praze,vol.32 B/1976/,
No.2-4:115-194, tab-I-VUI.-Praha, 1978.
Svrček M./l981/:Katalog operkulátních diskomycetů/Pezizales/
Československa H./0-W/.-Čes.Mykol.35:73
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SDĚLENÍ

PODÍL HYNKA ZAVŘELA NA ROZVOJI MORAVSKÉ MXÍCOFDORISTIKY IMPEH FEKTNÍCH HUB

Hynek Zavřel /nar.2.srpna 1889»zemř.l4.2.1976/ patřil mezi
nejúspěšnější sběratele parazitických imperfektních hub na Mo
ravě. Jeho zásluhou vzrostl počet známých druhů imperfektů na
tomto území zhruba o 50%.Hynek Zavřel byl především florista,
který si vytkl náročný cíl - zpracovat detailně květenu Kroměřížska. Předmětem jeho zájmu bylo nakonec všecko,co nějak sou
viselo s květenou,at to byly parazitické houby nebo různé no votvary Jiálky a miny vy tvářené činností hmyzu.
Detailní znalost květeny a znalost metodiky floristické
práce byly základními předpoklady i pro úspěch na úseku myko fioristiky foliikolních mikromycetů. H.Zavřel dokázal v terénu
alkromycety nejen nalézt,ale i sbírat v dostatečném množství a
kvalitě a připravit dokladový materiál pro další práci/obzvléště cenné bylo přesné určení hostitele a označení lokality sbě
ru/. Veškeré sběry sám mikroskopoval a orientačně třídil.Nevý
hodou bylo,že nasbíraný materiál parazitických hub nedokázal
taxonomicky správně vyhodnotit. Pokoušel se sice,s píli jemu
vlastni,nasbírané materiály určit,ale pro nedostatek vhodné
literatury byly jeho determinace více méně jen přibližné. Byl
si toho nedostatku plně vědom a proto výsledky své činnosti na
úsku mykoflorlstiky imperfektů nikdy sám nepublikoval.
V třicátých letech navázal spolupráci s dr.R.Picbauerem,
fytopatologem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu země
dělského v Brně.Dr.R.Picbauer jeho sběry určoval nebo revido
val a zajímavé nálezy publikoval v četných odborných příspěv
cích. Několik příspěvků vyšlo i ve Zprávách německého přírodo
vědeckého spolku /Verhandlungen des naturforschenden Vereins/
v Brně,kde byl redaktorem J.Hrubý,který tehdy nejen aktivně
podporoval rozvoj mykofloristiky mikromycetů na území Moravy,
ale také jej osobně prováděl. Vzájemná spolupráce však počát
kem čtyřicátých let začala váznout. Dr.Picbauer oznámil H.Zavřelovi,že redakce časopisů ztratily zájem o publikováni seznamů
sběrů,s výjimkou vzácnějších a zajímavějších druhů. Dnem 27.2.
1948 odešel Picbauer na dovolenou e později byl penzionován,
čímž další odborná spolupráce definitivně skončila. Hynek Zav
řel ale pilně sbíral dále a 3hromaždoval hodnotný a rozsáhlý
dokladový materiál mikromycetů. Sběry dle svých možností určo
val sám. Uvedl:“Je možné,že některý druh nebyl přesně určen,
nebo že určení neodpovídá současným poznatkům. To se však může
stát i floristovi,zabývajícímu se cévnatými rostlinami. Určová
ní parazitických mikromycetů je značně obtížné. Je nutno nasbí
raný materiál nejprve mikroskopovat a potom určovat. Česká od
borná literatura je skromná a většinou zastaralá. Zahraniční
literatura je zase nedostupná. Je samozřejmé,že i floristé,za
bývající se mikromycety,zakládají si dokladové herbáře, takže
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správnost určení je možno kdykoliv přezkoušet a opravit podle
nejnovějších poznatků. Domnívám se,že průzkum parazitických
mikromycetů je stejně důležitý,jako průzkum cévnatých rostlin."
Koncem padesátých let se intenzita jeho sběratelské činnos
ti mikromycetů značně snížila a H.Zavřel našel větší zalíbení
ve sběrech hálek a minujícího hmyzu v listech. Dokladový mate
riál mikromycetů,představující zhruba 15 let sběratelské čin
nosti, předal do herbářů Slovenského národného múzea v Bratisla-

,

[

Počátkem šedesátých let se zájem o sběratelskou činnost
mikromycetů opět o něco oživil po žádosti prof.K.Cejpa,DrSc.o
zaslání sběrů některých rodů imperfektů z Moravy /Phyllosticta,Phoma,Ascochyta/. Další oživení sběratelské činnost spadá
do let 1969-1972. Je to období,kdy Zavřel spolupracoval s autorem tohoto příspěvku. Výsledkem spolupráce byly dvě společné
práce o výskytu parazitických imperfektních hub rodu Cercospora/1971/ a Ovularia/1972/ na Moravě. V plánu bylo uvažováno o
obdobném zpracování a společném publikování dalších rodů im
perfektních hub. Dodnes zůstal rozpracován a nedokončen rod
Ramularia.
Nemoc a nakonec úmrtí Zavřelovy manželky těžce zapůsobily
a negativně ovlivnily jeho další práci. Ze setrvačnosti se
ještě vydal na několik exkurzí,ty byly ale jen polodenní a
mnoho toho již nenasbíral. Jeho poslední sběr je z roku 1973.
Za 7 let si připomeneme již sté výročí narození Hynka
Zavřela. Zanechal za sebou práci,jejíž význam nedokážeme dnes
ještě v plné míře docenit.
Michal O n d ř e j
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CHBMICKĚ ZÁKLADI VŮNČ HUB
Vů n ě lze kvalitativně a kvantitativně charakterizovat ob
tížně. Kejvýznamnější

úloha proto bude mít asi vždy čich ja-

M

ko jeden z našich smyslů. Toto smyslové/sensorické/ posuzová-

|

ní se však chemii daří postupem doby ne-li nahrazovat,tedy
alespoň doplňovat objektivními analytickými metodami. Nejvý
znamnější úlohu z nich má plynová chromatografie,tj.metoda,
která umožňuje od sebe oddělovat látky plynného skupenství.
Pouze v některých případech je vůně /stejně jako chut/ podmí-

|

něna jedinou chemickou látkou. Ve většině případů-jak dobře

, [i

vědí např.výrobci voňavek- je určité specifická vůně dána přítomností většího či menšího souboru těkavých látek různých
chemických struktur a vlastností.
Vůni hub dobře známe. Všichni víme,jak voní čerstvé houby
a asi si umíme vybavit vůni hřibů,žampionů a jiných makromycetů i pach penicilií.aspergilů i dalších mikromycetů. Ponechme
zatím stranou specifické případy "nehoubových" vůní hub,které
jsou typické pro některé z nich / např.Lactarius helvus,Cli tocybe odora apod./. Víme také,že odlišně voní houby čerstvé
a houby sušené či jinak konzervované. I bez velkého cviku
jistě dobře rozlišíme sušené plodnice druhu Boletus edulis od
druhu B.badius,B.variegatus atd.
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j
j
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Chemické znalosti vonných látek,které jsou obsaženy v čer
stvých či konzervovaných houbách,jsou však dosud omezeny, 2ýto
látky lze klasifikovat na netěkavé a těkavé /Maga 1981/,i když
mezi oběma skupinami nelze vést přesnou hranici, Do prvé z nich
patří zejména basické/zásadité/ aminokyseliny,kyselina glutamová a některé aminokyseliny "neobvyklé",tj.takové,které nejsou
složkami bílkovin /Craske a Reuter 1965,Altamura a spol.1967/.
Tyto dusíkaté látky jsou složkami vůně zejména sušených či va
řených hub,kde se však kromě nich uplatňují i látky typu cukrů
a nenasycených mastných kyselin /Hughes a spol.1958, Holtz 1971,
Leegwater a spol.1961,1962/. Významnou úlohu mají i enzymatické
procesy,kterými zejména při pomalém sušení houbových pletiv mů
že docházet k řadě biochemických reakcí za vzniku látek,které
nejsou obsaženy v čerstvých plodnicích.
Těkavých vonných látek u hub bylo do současné doby popsáno
více než 150. V některých případech jde o látky,jejichž pří tomnost je omezena na jeden nebo několik málo druhů. Tak např.
typická vůně druhu Lentinus edodes /šiitake/ je podmíněna lenthioninem,cyklickou sločeninou sumárního vzorce C 0H 4S 5 /Wada a
spol.1967/. Tato sirná sloučenina způsobuje typickou vůni,při
pomínající česnek. Při vaření sušených plodnic jsem však /a po
dobně asi i S.Šebek.se kterým jsem se o tento dar jednoho z
poučených gastronomů rozdělil/ cítil i pach obnošených ponožek.
Patrně nejlépe jsou prozkoumány těkavé látky,které podmi ňují vůni pěstovaných žampionů druhu Agaricus bisporus a A.bitorquis /Maga 1981/. Zejména jsou to alifatické alkoholy či
ketony např.těchto vzorců:
l-okten-3-ol:

CH 2=CH-CH/OH/-/CH 2/ 4-CH 3

/l/

l-okten-3-on:

CH 2=CH-C /O/- /CH 2/ 4-CH 3

/2/

Ze struktury oktenolu /l/,oktenonu /2/ a obdobných sledovaných
sloučenin vyplývá,že pro specifickou houbovou vůni je podmiň kou dvojná vazba mezi prvým a druhým uhlíkem /CH 2=CH-/ a sub
stituce vodíkových atomů u třetího uhlíku hydroxylovou skupi
nou /-OH/ či kyslíkem /=0/ /Ney a Freytag 1978/. Oktenol tvo
ří 50-90& těkavých složek,extrahovaných i z dalších druhů,např.
Cantharellus cibarius,Gyromitra esculenta,Boletus edulis,Cop rinus cometus,Lactarius tormino 3u s ,L.rufus,L.trivialis atd.
/lýysalo 1976/. Lze usuzovat,že oktenol či_přesněji l-okten-3ol„je tedy složkou,která se významně uplatňuje jako látka,pod
miňující typickou vůni čerstvých hub. Po tepelném zpracovaní
plodnic druhu A.bisporus byla prokázána přítomnost oktenonu
/2/,který nebyl delegován v čerstvých plodnicích/Picardi a Issenberg 1973/. Změny v koncentraci této látky jsou tedy pravdě
podobně hlavní příčinou,které podmiňuje rozdíly ve vůni děra
vých a vařených či jinak tepelně zpracovaných hub.
Je pochopitelné,že hlavní zájem se soustřeáuje na druh A.

bi3porus či jiné druhy tohoto rodu a na změny vůně,ku kterým
dochází při konzervaci jejich plodnic sterilizací. Daleko méně
pozornosti bylo zatím věnováno chemické podstatě vůně sušených
hub,i když tato otázka je neméně atraktivní. Příčinou této di
ference je zřejmě rozdíl v objemu obchodní produkce,kdy čerstvé
a zejména sterilované šampióny mnohonásobně nad sušenými houba
mi převažují. Poznání bude jistě postupovat dále, Doufejme však,
že v budoucnosti nebudeme kupovat
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"houbovou esenci" definova-

ného chemického složení náhradou, za houby,nikoliv "maso lesa",
ale složku naši přírody.
L i t e r a t u r a
Altamura J.A.,Hobbins F.M.,Andreotte R.E.,Long.L.,Hasselstrom
T./1967/: J.Agaric.Food Chem.l5:1041,
Craske J.D.,Reuter F.H./1965/: J.Sci.Food Agric.16:243.
Roltz R.B./1971/: J.Agric.Food Chem,19:1272.
Hughes D.H.,Lynch D.L.,Somers G.F./1958/: J.Agric.Food Chem.
6 :8 5 0 .
Leegwater D.C.,Craig B.M.,Spencer J.F.T./1961/: Can.J.Biochem.
Fhysiol.39:1325.
Leegwater D.C.,Youngs C.G.,Spencer J.ř.T.,Craig B.M./1962/:
Can.J.Biochem.Physiol.40:847.
Maga J.A./1981/: J.Agric.Food Chem.29:l.
Ney K.H.,Freytag W.G./1978/: Gordian 78:144.
Picardi S.M..Issenberg P./1973/: J.Agric.Food Chem.21:959.
Pyysalo H./1976/: Acta Chem.Scand.Ser.B.,B 30:235.
Wada S .,Nakatani H.,Morita K./1967/: J.Food Sci.32:559
Jan N e č á s e k
ROZŠÍŘENÍ MUCHOMQRKY PORFYROVŘ V JIHOČESKÉM KRAJI
V pátém/a posledním/ příspěvku o rozšíření jedovatých hub
v Jihočeském kraji,otištěném ve Sborn.Jihočes.Sto.v Českých
Budějovicích,Přír.Vědy 22:97-104,1982,sledoval Jiří Kubíčka
a Zdeněk Kluzák rozšíření muchomurky porfyrové. Do konce roku
1981 bylo k dispozici z území kraje 181 lokalit/na některých
byly sběry opakované/. Nejvíce nálezů je z nejvyšší části kolinního stupně ze 400-499 m n.m.,nejvýše položené lokality
byly dosud zaznamenány kolem 1000 m n.m.v Boubínském pralese
a u Plešného jezera na Šumavě. Významná affinita této houby
ke 3mrku;méně lokalit bylo v čistých borovinách a na rašelinách pod blatkou. V čistě listnatém lese byla zaznamenána je
diná lokalita bod bukem. Doba fruktifikace je rozložena od
července do října s maximem v záři. Jednotlivá naleziště jsou
uvedena jmenovitě podle okresů,a to v kvadrantech/malých čtver
cích/ středoevropského mapování,kde čtverce jsou rozděleny na
4 kvadranty označené a až d, čímž pro vymapování houby vynik
nou lépe "bílá místa" ve výzkumu /nebo absence houby/.Na ma
pování se podílela řada houbařů,hlavně členů mykologických
kroužků v kraji a také většina našich mykologů dala k dispo
zici své záznamy.Tato práce je součástí celostátní akce mapo
vání jedovatých hub.
Jana K u b í č k o v é
UJPBNOPČRKA ČBHVENOŽLDTÁ V JIŽNÍ ČÍSTI ČECH
Uipenopórka červenožlutá /Phylloporus rhodoxanthus [Schw.]
Bres./ byla mapována v rámci evropské akce mapování 100 makromycetů,ale nikdo její rozšířeni na našem území nevyhodnotil.
KLuzék/1979/ uveřejnil mapku rozšířeni v Jihočeském kraji tak,
že údaje v knize A.Piláte a A.Dermeka "Hríbovité huby"/1974/
doplnil některými údaji. Příhoda/ve stejnojmenném článku,otiš
těném ve Sborn.Vlastiv.Prací z Podblanicka 20:49-51,1979/ si
všiml,že houba nebyla dosud zaznamenána na Táborsku a Vlašimsku,takže vznikl hiát mezi jihočeskými nalezišti a širším oko
lím Prahy. Udává nález z okolí Pacova,jižní svah hory Strážlště,asi 700 m n.m.ve smíšeném kulturním lese s převahou smrku,
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bez d 6ta. Jihočeské lokality doplníme při mapování hřibovitých
hub. Z Vlešimska možno uvést: i/Ceský Šternberk,23*7.1941,leg.
J.Khbička: 2/'Čeřenice n.Séz.,pod lesní ee 3tou do PoříČka,23.7.
1943 leg.J.Kubičsa. Z jiných území: Mokrovrety,4.9.1943 leg.
R.Kubíčkové /herb.Herink./. A nakonec ještě snad jednu lokali
tu nejvýchodnější: Poloninské Karpaty,Nová Sečlice,pastviny
nad obcí /Betula,Juniperus,Fagus,Sorbus/,4.7.1971 leg.J,Kubíč
ka.
Jiří K u b í č k a

OSOBNI

V letošním roce si připomínáme následující významná život
ní jubilea členů naší Společnosti:
80
75
7C
6C

let
let
let
let

50 let -

Marie Nalezínková z Preihy /13.3./
Anna Pilátové z Prahy /3.1./
MUDr.Jiří Kubíčka z Protivína /16.3./
Ing.Josef Erhart z Plavu /4.2./
Doc.dr.Vladimír Tichý,CSc.z Brna /10.5./
Doc.dr.Zdeněk Urban^DrSc.z Prahy /11.7./
RNDr.Jiřina Novákové,CSc. z Brna /22.7./
RNDr.Petr Frégner z Prahy /28.10./
Svatopluk Holec z Plzně /7.4./
RNDr.Jozef Heško,CSc. ze Svolena /24.4./
Ing.Dáša Veselý,DrSc. z Prahy / 6 .6 ./
MUDr.Jindřich Pinka z Brna.

Výbor Čs.vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV všem
zs jejich dosavadní práci upřímně děkuje a přeje jim mnoho ži
votních i pracovních úspěchů.
-sš.
K ŠEDESÁTINÁM DOC .RNDR.ZDESKA URBANA,PRSO,

V letošním roce se v plné svěžesti dožívé šedesáti let za
sloužilý člen Čs.vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV a
její I.místopředseda a spolupracovník našeho bulletinu doc.dr.
Zdeněk Urban,DrSc.,vedoucí katedry nižších rostlin PřF UK v
Praze. Používáme tohoto významného jubilea k tomu,abychom na
še čtenáře alespoň stručně seznámili se životní a vědeckou
dráhou našeho milého jubilanta.
Dr.Zdeněk Urban se narodil 11.7.1923 v Opatovicích n.L.ja
ko syn učitele. V letech 1945-1949 studoval přírodovědeckou
fakultu UK v Praze;po dokončení aspirantury v r.1954 se stal
odborným asistentem kryptogamologického oddělení tehdejšího
Botanického ústavu této fakulty/ u prof.dr.Karla Cejpa,DrSc./.
V r.1967 byl na základě habilitační práce na téma "Českoslo
venské travní rzi” jmenován docentem systematické botaniky na
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přírodovědecké fakultě U K v Praze. V r.1975 nu byla na základě
doktorské disertační práce "Studie o taxonomii,zeměpisném rozšíření a ekologii rzí,zvláště travních" udělena vědecká hod nost doktora biologických věd.
Hlavním oborem vědecké práce doc.Urbana je studium rzí a
snětí /Uredinales a Ustilaginales/ a lignikolních stromatických.
pyrenomycetů a to jak s hlediska taxonomie a zeměpisného rozšíření jednotlivých taxonů,tak studia jejich biologie a ekologie zvláště ve vztahu k fytopatologii. Světově uznáván je Ur banův nejdůležitější objev subspecií nejdůležitější travní rzi
Puccinia graminis. Tento výsledek je dnes již plně využit v
praxi boje proti těmto nebezpečným obilním parazitům. Ve svých
vědeckých pracích příkladným způsobem uplatňuje svůj vědecký
světový názor a své přesvědčení. Výrazným znakem jeho práce
je i řešení dahých problémů v širších souvislostech a sledová
ní vzájemných vývojových vztahů hub.
Předností,jíž se vyznačuje Urbanova vědecká práce,je jeho
široký praktický zájem zejména o graminikolní rzi s hlediska
způsobů infekce a jejich škodlivosti na obilovinách,opírají
cí se o rozsáhlé infekční pokusy a terénní praxi. Tento vztah
k fytopatologické praxi osvědčil v řadě vědeckých prací, jež
mají v mnoha případech základní význam pro naši mykologii a
fytopatologii. Stejně tak i výsledky jeho prací v oboru stu
dia stromatických dřevních pyrenomycetů obohatily podstatně
poznání těchto fytopatologicky důležitých hub nejen u nás,ale
i v jiných evropských státech. Doc.Urban přispěl též podstat
ně k lepšímu poznání jednotlivých druhů a celé mikroflory řa
dy zahraničních zemí /např.Islandu,Iráku,Kuby,Rumunska,SSSR
a j./.
Na úseku jeho vědecko-organizačního úsilí nutno především
zdůraznit fakt,že se mu v r.1975 podařilo napojit vědeckou
práci katedry botaniky PřF UK v kryptogamologii a na přípravě čtyřsvazkové Květeny ĎSR do státního plánu základního výzkumu a v r.1980 dosáhnout zřízení hlavního úkolu SPZV VI-1-6
"Houby-jejich biologický,hospodářský a zdravotnický význam".
Koordinačním pracovištěm se stala přírodovědecká fakulty UK
a doc.Urban byl pověřen koordinační prací na tomto úkolu.Část
tohoto mykologického úkolu,jehož cílem je pod Urbanovým vedením vypracovat podklady a doporučení k plánům integrované
ochrany rostlin /na katedře nižších rostlin přírodovědecké fa
kulty UK jde o dílčí úkol "Ekologie a taxonomie travních rzi"^
byla současně zapojena do tématu RVHP "Studium principů odol
nosti rostlin vůči chorobám".
Neméně významná a rozsáhlá je i Urbanova pedagogické,spo
lečenská a politické práce. Od r.1970 byl vedoucím katedry
botaniky přírodovědecké fakulty UK, od r.l9?8 je vedoucím ka
tedry nižších rostlin a od r.1979 též ředitelem Botanické za
hrady PřF U K / v této funkci zorganizoval např.přátelskou
spolupráci mezi pražskou univerzitní Botanickou zahradou a
Městskými skleníky v Magdeburgu/. Naši botaniku a mykologii
několikrát úspěšně reprezentoval na mezinárodních setkáních
v zahraničí/např,1975-Leningrad,1976-Interlaken,1977-Tampa,
Florida a Baku,SSSR,1979-Chabarovsk,SSSR a Cluj-Nepoca,Ru munsko/,většinou též jako odborný referent.
Doc.Urban je členem Čs.botanické společnosti při ČSAV a
čestným členem Klubu kaktusářů v Praze. V Čs.vědecké společnosti pro mykologii byl v r.1976 zvolen I.místopředsedou,od.
r.1979 zastává funkci místopředsedy sekce fytopatologické
mykologie a od r.1974 je vedoucím redaktorem časopisu Česká
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mykologie. V r.1982 byl jmenován zasloužilýmčlenem ČSVSM.
Našemu milému doc.Urbanovi přejeme do dalších let života
hodně zdraví,štěstí a úspěchů v osobním životě a vědecké práci.
Svatopluk Š e b e k
MIXDr.JIŘÍ KUBÍČKA SEDMDESÁTNÍKEM
Dne 16.března 1S33 se dožil svých 70 let MUDr.Jiří Kubíč
ka,nositel titulu "Zasloužilý lékař",státniho vyznamenání"Za
zásluhy o výstavbu",čestný člen Československé vědecké společ
nosti pro mykologii při ČSAV,lékař,náš významný mykolog a
ochránce přírody.
Jeho dlouholetá a záslužná činnost na poli mykologie a mykotoxikologie byla již několikráte hodnocena v odborných ča
sopisech,naposledy tomu tak bylo při jeho šedesátinách v roce
1973 v České mykologií 27:123-127. V„letošním roce přinese
rovněž Česká mykologie příspěvek oceňující jeho dosavadní prá
ci a zejména publikační činnost za poslední desetiletí. Zájem
ce proto odkazuji na článek.který z pera M.Svrčka vyjde v 2.
čísle zmíněného časopisu. Působištěm MUDr.Jiřího Kubičky jsou
již po tři desítky let jižní Čechy.Jeho jméno je nerozlučně
spjato se studiem rodu líycena,jeho zájem se však neomezuje
pouze na tento rod,nýbrž zasahuje i ostatní lupenaté houby i
houby vřeckaté. Mnoho úsilí věnuje studiu otrav houbami,jedo
vatým houbám a jejich rozšíření v Jihočeském kraji,je zasvě ceným znalcem mykoflóry některých našich význačných přírodních
rezervací a jeho činnost na poli mykofloristiky by měla být
příkladem mnohým,kdo v tomto oboru pracují nebo hodlají pra covat.
Hluboký zájem o veškeré děni,laskavá ochota a porozumění
pro mladší a začínající zájemce o mykologii,neutuchájící or ganizační i organizétorská práce spolu s jeho živou letorou a
přizpůsobivostí je jenom malou částí výčtu jeho charakterových
vlastností. S nezdolnou vitalitou překonává některé zdravotní
potíže a optimisticky s životním elánem mladíka se přes ně
přenáší.
£ jeho významnému jubileu mu proto všichni přejeme zdra
ví,pohodu a ještě mnoho plodných let mezi námi.
/ JKN/
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# 3.MřKOLOGICKé DNY NA SLOVENSKU uspořádá letos ve dnech
4 t S.10.1935 Oblastní nitríanske mázeum v Nitře,Slovenské ná rodné múzeum v.Bratislavě.Slovenská 3poločnost pře racionál nu výživu-pobočke v Nitře a Čs.vědecká společnost pro mykolo
gii při ČSAV s následujícím programem:
Úterý 4.10.: Příjezd účastníků-Seminář o oběhu hub na trhu
Středa 5.10: Registrsce-Zahéjení mykologických dni- Celo
denní exkurze-Přednáška
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Čtvrtek 6.10.:Celodenni exkurze-Společenský večerPátek 8.10. ¡Celodenní exkurze-Zakončeni mykológických
dni-Odjezd části účastníků
Sobota 8.10. ¡Seminář komise pro mykofloristiku. a mykocenologii při ČSVSM-Polodenní exkurze-Odjezd
účastníků.
3.mykologické dny na Slovensku se konají ve Skýcově/15km sevěrně od Zlatých Moravců/,ubytování tamtéž v Domu brannej výchovy/cca 25.-Kčs za lůžko/. Jsou plánovány celodenní exkurze
do,lesních komplexů Tríbeče/Jelenec/,Pohronského Inovce/ObyceVelký Inovec/ a Štlavnických vrchů/Čajkov/. Poslední/event, i
první/den se uskuteční polodenní exkurze do okolí Skýčová.Doprava na celodenní exkurze je zajištěna autobusy pořadatele.
Bližší informace podává a přihlášky přijímá Dr.Marta Vozárová,
Oblastné nitrianské múzeum,Samova 14, 950 50 Nitra.
@ PRAKTICKÉ CVIČENÍ V URČOTÁNÍ CHOROŠOVITÍCH HUB rodů Tramětes,Punalia,Lenzites,íýcnoporuš „baedalea,Antrodiaa Donkiopora
pořádá brněnská pobočka naší Společnosti v sobotu dne 28.5.1983
v posluchárně č .6 katedry ochrany lesů LP VŠZ v Brně. Cvičení,
které bude spojeno s mikroskopováním a demonstrací ¡herbářových
oložek druhů hub,o nichž bude pojednáváno,povede doc.ing. A.
ernýjCSc. Bližší informace podá doc.ing.A.Černý,CSc.,ZeměS.ělská 3, 662 66 Brno.

e
S

JARNÍ CYKLUS MTK0L0GICKÍCH PŘEDNÁŠEK.který pořádá pražské
edi ČSVSM,bude zahájen dne 2.května 1983 a potrvá do 27.6.
1983. Na programu jsou tyto přednéšky¡
2.5.r RNDr.František Kotlaba,CSc.: Houby a rostliny roku
1982 v barevných diapozitivech
15.5.t MUDr.Josef Herink: Přehled československých ’
oedel-Lepiota s.l./s barevnými diapozitivy/
23.5.: Ing.Jiří Baier a Zdeněk Turičík: S fotoaparátem na
houbéch/s barevnými diapozitivy/
30.5.: Ing.J.Ullrichová: HindukúŠ 3ký hříbek
6 .6 .: Karel Kult: Jak provádět mykofloristiku
13.6.: Zdeněk Pouzar,CSc.: Nové směry ve výzkumu lupena tých hub
20.6.: MUDr.Josef Herink: Vzácnější druhy hub sezóny 19811982 /s barevnými diapozitivy/
27.6.: BNDr.František Kotlaba,CSc.: Houby Bulharska / s bařevnými diapozitivy/.
Přednášky,doprovázené demonstrací hub,se konají v květnu
a červnu každé pondělí od 18 hod.v posluchárně katedry nižších
rostlin PřF U K v Praze 2,Benátská 2 /H.mezipatro/.
-sš.
®PČHLED MEZINÁRODNÍCH MYKOLOGICKÍCH A FYTOPATOLOGICKÝCH
KONFERENCÍ V ROCE 1983 .
‘
8 .mezinárodni sympózium o kvasinkách.24.1.-28.1.1983.Bombay,Indie
Seminář "Fyziologie hu b " .29.3.1983.Společnost pro biodeteriorizaci,Univerzita v Nottingham,Velká Británie.Kontakt:Ms.
Jo.FordjHon.Programmes Secretary,Dept.Biol.Sciences,The Hatfield Polyteohnic,P.O.Box 109,Hatfield,Herts.AL109AB,U.K.
Seminář "Houbové mycélium".11.4.-15.4.1983.Výbor pro ekologii a výbor pro fyziologii Éritské mykologické společnosti,
Bath Univešity,Velká Británie.
17.vědecký mvkologický k o n t e s .28.4.-1.5.1983.Luxemburg,
/na téma "Epidemiologie der Mykosen im Klinikmilieu,ihre
Fragestellung in der Praxis"/

B
I
I

|
1
L

F
F|
I
/
ffl

1

i
ji
H
I
9
9
p
!
I

m

H
||

|1

¡¡|
jf§

m

H
/
i
Kg;

j9
W
H
S|
H

Wm
H

WĚ
H

mm
H
H
H
|H

mĚ

3 .mezinárodni sympózium o mikrobiální ekologii.7.8 .-12 .8 .
1383V^ast Leasing,Michigan,USA.KontaktjKellogy Center for Contlnuating Education,Michigane State University,Eest Lansing,

Mich.48824,U.S.A,
Sympozium o mykotoxinech..12.8.-15.8.1983,Sydney,ÁU3trálie.
Kontakt: D r .J.Lacey,Dpt.Plant Pathol.,Rothamsted Exp.Station,
Harpenden,Herst,AL5 23Q,U.K.
4«kongres o chorobách semen.17.8.-24.8.1983.Mezinárodni
společnost pro fytopatologii,Výbor pro choroby semen,Meibourne,
Austrálie.Kontakt:G.Werte,Bot.Scholl Univ.Meibourne,Parkville,
VIC 3052,Australia.

9.
kongres Mažarské společnosti pro mikrobiologii.23.8.-25.
8.19S3~,Buaape3t,Maáarsko.
7.mezinárodní seminář1 o kořenových hnilobách.25.8.-26.8.
1983,Mezinárodni svaz organizaci lesnického výzkumu/IUFRO/,
Skupina pro hniloby kořenů a bázi kmenů,Meibourne,Austrálie.
Kontakt:Dr.G.A.Kile,IUFRO,CSIRO,Div.For.Reseach,C/-School of
Forestry,Creswiek,VIC 3363,Austrálie,
3 .mezinárodni mykclogick.ý kongres.28.8.-3.9.1983,Tokio,Japons k o .Kontakt: Pr of .K!.Tubskí,C/0 Internátional Congress Servi
ce Ire..Chikusen Eldg.5F,2-7-4,Hiivombashi,Chuo-ku,Tokyo,Japan.
Seminář "Klíčeni spor a fungistéze" .6.-10. 9.1983 .Burg u
Magďlburgu,KDS.-roráda Biol.společnost UDR-Společnost pro vše
obecnou a technickou mikrobiologii-mykologická sekqe.
7.celostátní mykologický s,iezd.29.-30.9.1983.0srodek Wypoczvnkowo-oporťo w y 'Pracownikow L^cznosci v Kierzu u Poznania,
Polsko.Téma"Houby v ekoloqikém prostřed! člověka".Kontakt:Polskie Towarzystwo Higieniczne-oddzial w Poznaniu,Komitét Qrganizacyjny VXI Krajowego Zjazdu Mykologieznego,61-707 Poznán,ul.
Libelta 36 .
10 . mezinárodni kongres ochrany rostlin.20.11.25.11.1983.
Brighton,Velká Británie.Kontakt: Mrs.R.A.Bishop,Frank Bishop
Ltg.,144-150 London Rd.,Croydon,CR0 2TD,U.K.
-fe-

----------- O b sah čísel 1-10-------------ANTONÍN V»: Profesor Dr.Vladimír Rypáček sedmdesátiletý
2:15
' Květoslava Koncerové-65 let
3:18
Příspěvek k poznáni makromycetů v SPR Holý
kopec ve Chřibech
4:9
Zajímavý nález v Mor.krasu:Xerula melanotricha DBrfelt
8:11
BAIER J. : Dr.Bohušlávu Kubovi k devadesátinám
3:17
CUDLIN P . : Pokus o aktivní ochranu hub
7:13
Současný stav a výzkum ektomykorrhiz v ze
mích západní Evropy.I.Velká Británie
9:16
ENTZ J.jPELDA Z.,SEDLAČEK J.: Příspěvek k poznání vzác
ných druhů hub z Liberecka.I.
4:5
FELLNER R.:Mykologická problematika na semináři ve
Spindlerově Mlýně
r
3:22
Géper J.i Uvolňování bazídiospór z plodnic trúdnlka
Bjerkandera adusta
8:7
HAGARA L . : Boletus torosus na južnom Slovensku
7:8
HÁJEK Z.: Naše nejčastější druhy rodu Coprinus/Pers.
ex S.F.Gray/ rostoucí na spáleništích
3:4
Vzácnější spáleništní diskomycet:Plicaria
carbonaria
10:11
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HÁK J . : Dva vzácné druhy ryzců
z okolí Trutnova
4:7
HAMHEJS J . : Poznámka k výskytu muchomůrky zelené
na lokalitě Semčice v letech 1981-82
9:10
HANUŠ L . : Zemřel Antonín Marek
2:18
Možná jedovatost klouzku obecného?
5:11
HLuZA. B.: Na pomoc nové mapovací akci
2:14
Je klouzek obecný potenciálně jedovatý?
3:15
Nové mapované druhy jedovatých hub v CSSE
7:18
Údaje o rozšíření much.zelené/Amanita phalloides [Fr.] Link,/
7:18
HOLUBOVA-JECHOVÁ V.j Mykologický ústav ve Velké Britanii
9:18
HORNIČEK E.: Holubinky pod břízou
6:10
Holubinky sekce Uretinae R.Maire emend.Roirmgn,
8 :9 ,9:5
KLÁN J.: Fayodia gracilipes-kalichovka dvouvýtrusná
v Československu
4:2
Payodia pseudoclusilis v Československu
6:5
Boletus satanas na území Velké Prahy
7:7
~
Květnatec Archerův—Clathrus archeri v Krko7:10
noších
.
Pleurotus eryngii v Čechách
10:7
KOTLABA F . : Návštěvy prof.dr.Rolfa Singera v ÓSSR r.
1976 a 1979
1:16
Neobyčejně vzácná lupenatá houba-prstenatka
žlutá/Chamaeota fenzlii/ v Československu
2:3
Nejnižší známá lokalita hvězdovky trojité
/Geastrqm triplex/ v Československu
6:14
Je žampion koroptví-Agaricus phaeolepidotus
,
jedlý?
9:12
KUBÁT K.: Jan Šimr/2.9.1900-3.9.1980/
2:19
KUBICKÁ J.x Nové pochyby o jedovatosti čeehratky pod
vinuté
1:11
Další jedovatý pavučinec-Cortinarius splendens Hry.
2:11
Nový lošák pro naše území
3:14
Další jedovatý druh čepičatky Galerina autumnalis/Peck/Smith nalezen v Evropě
3:16
Je krásnoporka podobná jedovatá?
3:16
Nová exsikátová sbírka československých hub
4:23
Amanita submembranacea na Boubíně?
7:9
Správné jméno čirůvky tygrované
8:18
»
Lupenoporka červenožlijtá v jižní části Cech
10:17
KUBÍČKOVÁ J . : Rozšíření muchomůrky porfyrové v Jiho
českém kraji
10:17
KULT K. „KUTHAN J.,FELLNER R . : Zájemcům o mykofloristiku,
mykocenologii a příbuzné obory
8:16
KUTHAN J.:Za Tomášem Čermákem
1:15
Zemřel Karel Kříž
1:14
Za zesnulým MUDr.Jaroslavem Veselským
2:20
100 let od narození prof.dr.Jana Macků
4:16
Z kulinární soutěže v Liberci
4:23
Za zesnulým Igorem Fébrym
6:19
Postřehy z jednáni konference mykologů v NDH
3:20
Holubinka trávozelená-Russula aeruginea původ
cem otrav houbami?
6:16
Na pomoc floristické praxi
8:14
K sedmdesátinám MUDr.Jiřího Kubičky
10:20
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IEPŠOVÁ A.: Těžké kovy a houby
,
7:15
LIZQŇ P . : Šestdesiatnik Ernest Puto
7:19
LIZOS P . ,GÁFER J .: Gyrodon lividus-hríbovr.ík jelšový na
Slovensku
6:12
MANU J . : Slizék švýcarský poddruh tatranský-Chroogomphus
helveticus ssp.tatrensis na Žamberecku
7:5
MARKOVA J. : Spolupráce katedry botaniky nižších rostlin
PřF UK s biologickou fakultou Moskevské stát
ní univerzity
%
6:23
MIKOLAJEK J . : Nález Geastrům melanocephalum v Českém krasu 1:10
NEČASEK J.: Mezidruhové křížení hub
5:2
Endomykorrhizy a jiné symbiosy
6:2
Chemické základy vůně hub
10:15
OHDS e j M.:kfykoflori3tika parezitických imperfektních
hub na Moravě
9:9
Podíl Hynka Zavřela-na rozvoji moravské aykoflori3tiky imperfektních hub
10:14
POUZAB Z.:štítovka jelení/Pluteus cervinus/ a podobné
druhy
1:2
Význam druhů v taxonomické praxi
1 :3 ,2 :6 ,3:2
Co jsou "podzimní babky7/Boletus fragilipes
u nás/
v
3:8
Čtvrtstoletí naší Společnosti v rámci ČSAV
5:1
Zajímavý dvojník třepenitky svazčité
5:4
Autorství jména Amanita pha^loides
5:15
Nezvěstné druhy naší mykoflory.I.a H .
6 :8 ,7:4
Data důležitá pro mykologickou nomenklaturu
8:20
Změny ve výchozím bodu mykologické nomenklatury 10:2
EEBAKCE:
Slovo úvodem
1:1
Hlavni úkoly ČSVSM v letech 1981-1985
2:2
CSVSM a závěry XVI.sjezdu KSČ
6:1
Vliv imisí na lesy v ČSR/Z Bull.ČSAV 1/82/
7:1
Pozdrav zástupce prezídia ČSAV hašemu shromáž
dění
8:1
Proti hmyzím škůdcům /Z Bull.Č§AV 1/82/
8:19
K pětasedmdesátinám dr.V.J.Stanka
8:22
ROD J , :
Makromycety skleníků
2:10
Termíny pro vztah hoube-houba
7:3
RŮŽIČKA l.:0dešel PhMr.Karel Voneš-mykolog a neúnavný
popularizátor houbařstvi
2:18
SEMERDŽIEVA M . : Mykologické toxikologie v Československu 4:11
Rozloučení s FhDr et RNDr.Gerhardem Parbrem
3:19
SOFRON J.: Pozůstalost Václava Melzera
5:15
Pozůstalost Františka Tyttla
6:19
SVRČEK M . : Věnujme pozornost houbám některých mimolesních ekotopů
1:8
Je možno určovat exsikáty lupenatých hub bez
znalosti jejich makroznaků v živém stavu?
2:8
Dva málo známé mikrokavernikolní diskomycety 10:4
ŠEBEK S.: Nový druh rodu Trametes fr.-outkovka voňavko
vá
1:3
Evidence typových exemplářů hub
1:7
Jedovatý dvojník bedly červenající-M.veneňata Bon
1:12
Pozor na penízovku širokolupennou /M.platyphylla/
2:13
Prod.dr.Karel Cejp čestným členem
ČMS
2:16
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ŠEBEK S.: Čestný odznak "Zlatý Cantharellus"
2:16
Ceny Čs.literárního fondu uděleny
2:16
Životní jubilea našich členů
6:18,2:17
K našim úkolům v ochraně hub
4:1
Pětasedmdesátiny Ladislava Urbana
4:17
K počátkům Československé mykologické spo
lečnosti
v
4:21
Další nález hadovky/sííovky/ dvojité v ČSR
5:8
Z knihovny ČSVSM
4:27,5:25,6:28,7:27
První snahy o sdružování našich mykologů
5:12
Naše nejstarší mykologické organizace
6:20
Zpráva o hrobu Vincence Julia Krombholze
7:20
VII.celostátní mykologické konference v Čes
kých Budějovicích
8:2
Zasloužilí členové ČSVSM
8:22
Přírůstky knihovny ČSVSM za rok 1981
8:27
-K 200.výročí narození Vincence Julia Kromb
holze
9:22
Přírůstky knihovny ČSVSM za rok 1982
9:27
K šedesátinám doc.RNDr.Zdeňka Urbana.DrSc.
10:18
SUTARA J.:íýchavka Lambinonova-Iycoperdon lambinonii
9:2
URBAN Z.: Mykologie a ochrana rostlin
3:1
VÁŇOVÁ M.:Spolupréce katedry nižších rostlin PřF UK s
Botanickým ústavem Varšavské univerzity
4:20
EXKURZNÍ A VÝSTAVNÍ AKCE
Minimykologické dny na Ostravsku /Kuthan
J./
Ze společných exkurzí pod Tatrami/Kuthan J./
Podzimní exkurze z Nitry /Kuthan J./
Malé mykologické dny v Liberci /Sedláček
J./
III.mykologické dny na Moravě /Antonín V./
Z exkurzního semináře v Nitře /Kuthan J./
Výstava hub v Českých Budějovicích /Kuthan J./

1:23
1:24
1:25
5:19
5:20
5:21
8:24

SEMINÁŘE,PŘEDNÁŠKY,KURSY
Jarní cyklus mykologických přednášek j.980,Praha/Šebek S./l:17
Jarní přednáškový brněnské pobočky ČSVSM /Se^ek S./
1:17
Praktické cvicenr v určován^ hub r.Inonotus/Sebek S./
1:18
Systém hub pro nemykology /Šebek S./
1:18
I H . celostátní seminář "Biochemické a morfologlcké
změny při otravách vyššími houbamiB/-red./
1:19
H .sem i n á ř "Ochrana hub a jejich životního prostředí"
/Fellner R./
1:20
Seminář k určování jedovatých hub ze zbytků po otra véch /Pouzar Z./
2:21
Seminář "Biochemické procesy spojené se stárnutím
hub" /Šebek S./
2:22
II.
seminář určování hub ve východních Čechách /Slaví
ček J./
2:23
Seminář "Rouby ve vodách-ekologie a význam"/Šebek S./
3:26
Seminář "Bioindikační význam lišejníků a jejich ochrana”/Šebek S./
4:26
Seminář "Mýkoviry-ovlivnění metabolismu,stárnutí a ly
že houbových vláken" /Šašek V./
5:18
Československo-polský mykotoxikologický seminář /Kut
han J./
5:22
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Seminář "Fyziologie a biochemická aktivita makromyčetl" /Šašek V./'
Seminář "Choroby skladovaného obilí a brambor" /Šebek
3./
Seminář "Fruktifikace hub" /Šašek V./
JV.seminár "Ochrana hub a jejich životního prostředí"
/Sebet S./
v
Seminář "Význam, a využití hub"/Sebek S./
Seminář "K aktuálním otázkám výskytu chorob ovocných
dřevin"/Sebek S./
Seminář "K ektuélním otázkám výskytu chorob ovocných
dřevin"/Šebesta J./

6:25
6:26
7:24
7:25
8:24
8:25
9:25

KONFERENCI;,SIMPOZIA, KONGRESY,SETKÁNÍ,SHROMÁŽDĚNÍ
Vin.československá konference o ochraně rostlin/Šebek S./
.
12. konference pěstitelů žampionů /Jablonský I./
XIII.výroční konference o kvasinkách /Streiblová E./
Sympozium o fylagenezi a systematickém postavení
hub v NDR /Streiblová E./'
Etnomykolcgie na I.symposiu o tradičním lékařství
/Fellr.er R./
Medzinérodný kurz lichenoindikácie /Lisická E./
Mezinárodní sympozium "Fyziologie a ekologie fytopetogenních hub" /Čatská V.-Staněk M./
IV.mezinárodní konference o sbírkách mikroorganismů
/Váňové li./
,
13, konference pěstitelů žampionů CSR/Jablonský I./
XXI.valné shromáždění CSV3M /Šebek S./
Vvroční setkání členů sekce fytopatologické mykolo
gie Č3V314/1930/ /Šebek S./
Výroční setkáni členů sekce fytopatologické mykologie/1961/ /Markové J./

2:22
3:24
3:25
4:24
4:25
8:25
5:18
5:19
9:24
8:26
1:19
3:25

HŽZNÉ
Metody experimentalnoj mykologii/Recenze//Šašek V./
Hlive ustricová,pestovanie a spracovanie/Recenze/
/Příhoda A./
'
Návštěva významné sovětské mykoložky /Šebek S./
Problematika péče o fytogenofond /Šebek S./
Návštěva z Francie /Jablonský I./
Pietní vzpomínka k 200.výročí narození V.J.Krombholze /Šebek S./
Postgraduální kursy z mykologie /Fassatiová 0./
Význačný mykolog dr.E.Parmasto z SSSR v Českosloven
sku /Kotleba F./
Přírodovědecké fakulta Univerzity Karlovy v Praze...
určena jako školitelské pracoviště vědeckých aspi
rantů
Československá vědecká společnost pro mykologii při
ČSAV.../poděkování Klubu Za starou Prahu za spolu
práci při úpravě hrobu V.J.Krombholze//Výbor CSVSM/

5:17
5:17
6:24
7:23
9:25
9:26
2:26
4:18
4:26
9:24

/SestavilJan Kuthan/
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Boletus variegatus f.montieola Kavina v Tatrách?
V Mykol.Listech 7:4-5,1982 píše dr.Z.Pouzar,CSc.o druhu
Boletus variegatus f.montieola Kavina.U příležitosti Il.kongresu evropských mykologů/1960/ v ČSSR jsem našla v Tatrách
ve výšce asi 2000 m n.m.plodnice houby,která se od Boletus
variegatus lišila.řía rozdíl od strakoše z našich borových le
sů,kde vytváří mnohem bledší plodnice,byla tato houba nápad
ně oranžová.Dr.Pilát byl tehdy překvapen,když jsem pochybovala o tom,že to není běžný strakoš a tvrdil,že je známo,že tento druh ¿e v horách vždy Intenzivněji zbarven.Jsem však téměř
přesvědčena,že se tehdy jednalo o f.montieola.
Milá Herrmann.
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ÚPRAVA ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU OD R.1983

I

Upozorňujeme členy Čs.vědecké společnosti pro mykologii,
že ve smyslu usnesení jejího XXI.valného shromáždění,které
se konalo dne 13.9.1982 v Českých Budějovicích,je od r.1983
zaveden v naší Společnosti jednotný členský příspěvek Kčs 20.s tou výjimkou,že dosavadní čl.příspěvek pro důchodce Kčs 10.budou platit pouze ti důchodci,kteří se stali členy naši Společnosti před datem uvedeného valného shromáždění,tj„před 13.
9.1982.Členský příspěvek Kčs 10.-pro studující se ruší.Poplatek za odběr Mykol.Listů n e n í
v ceně členského příspěvku
zahrnut a je třeba ho uhradit zvláštní složenkou.Složenky na
zaplacení čl.příspěvku na r .1983 budou členům rozeslány koncem dubna tr.
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U příležitosti 30.výročí ustavení ČSAV udělilo prezidium
ČSAV na podzim r.1982 našemu členovi RNDr.Slavomilu Hejnému.DrSc.,členu korespondentu ČSAV a řediteli Botanického ústavu ČSAV v Průhonicích zlatou oborovou plaketu
ČSAV Gregora J.Mendela za zásluhy v biologických vědách.
Vědecká hodnost kandidáta věd byla v listopadu 1982 udě
lena našemu členovi ing.Aleši Lebedovi z Výzkujgného a
šlechtitelského ústavu zelinářského v Olomouci /Šlechti
telská stanice Smržice/ na základě úspěšného obhájení dizertační kandidátské práce na téma "Biologie a genetika
interakce Lactuca sativa-Bremia lactucae a její
význam
vě šlechtění salátu na rezistenci".
V únoru letošního roku byl náš člen a spolupracovník Ing.
Ivan Jablonský z Mykologické stanice ZEMPO v Praze prohlášen kandidátem věd na základě úspěšně obhájené kandidátské dizertace na téma " Některé fyziologické změny v
průběhu ontogeneze vybraných bazidiomycetů".
Všem upřímně gratulujeme.
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REDAKČNÍ

sdělení

Toto číslo vyšlo dne 15.4.1983. Uzávěrka příštího čísla je
30.4.1983.
Autory prosíme,aby se při psaní příspěvků a zpráv řídili
laskavě těmito pokyny: 1/text v jazyce českém nebo slovenském
/v rozsahu maximálně 8 stroj.stran/pište na psacím stroji
/zhruba 40 řádek po 64 úhozech na stránku/,dle možností nepo
užívejte poznámek pod čarou.Delší články mohou být otištěny
pouze po předběžné dohodě s redakci;
2/obrázky,grafy a mapky/max.šíře 76mm nebo 160 mm/ lze
přetisknout 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.
•
K tomuto číslu ML přikládáme opět složenku na Kčs 15.- k
úhradě režijních výloh,spojených s vydáváním našeho informač
ního bulletinu v r. 1983 .Prosíme vás,abyste jejich úhradu v le
tošním roce neodkládali a provedli ji nejpozději do 14 dnů po
obdržení tohoto čísla,abychom vás nemuseli upomínat.
Upozorňujeme zároveň,že několik odběratelů nemá dosud za
placeno Kčs 15.-za odběr ML v minulém roce.Prosíme proto všech
ny dlužníky,aby nám dlužné částky zaslali spolu s předplatným
na letošní rok ve shora uvedeném termínu.V negativním případě
bychom jim museli další zasílání Mykol.Listů zastavit.
Děkujeme vám za pochopení a podporu naší práce.

•
K četným dotazům,které nám docházejí,sdělujeme, že publika
ce Svatopluka Šebka "Slovník lidových názvů hub"/Poděbrady,
1968/ n e n í
dosud rozebrána a můžete si ji objednat přímo
na adrese jejího vydavatele/Polabské muzeum v Poděbradech,Palackého tř. 68 , 290 01 Poděbrady,s.V.Korpassová/.Cena 1 výtisku
je 8 .-Kčs.

•
Ke kresbě na obálceikapillieium a výtrusy hlenky Hemitriehia montana/Morgan/Macbr./Myxomyee te s ,Trichiaceae//zvětš/.
Podle LÓpeze A.,Villarrealy L.et Sosy A . ,1981 kreslil S.Šebek.

MYTOLOGICKÉ LISTY č.10 - Informační orgán Čs.vědecké společnos
ti pro mykologii při ČSAV-vycházeji v nepravidelných lhůtách
a rozsahu.Toto číslo sestavil ing.J.Kuthan,k tisku připravil
Svatopluk Šebek.
Příspěvky e veškerou korespondenci zasílejte na adresu Čs.
vědecká společnost pro mykologii při ČSAV.pošt.přihrádka 106,
Krakovská 1,Praha 1, PSČ lil 21,tel.264405.
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