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A ž do reku 1978 jsme byli přesvědčeni,že závojenka olovová
-Entoloma lividum/Bull./Quél.-je jediným,snadno poznatelným
druhem.Jako hlavní znak byl vždy zdůrazňován onen krásně žluta
vý odstín na lupenech mladších jedinců a robustní pevná plodnice.Žlutá barva lupenů se postupně s vytvářením výtrusů překrývá
barvou růžovou,takže dospělé plodnice mají již lupeny růžové
nebo šedorůžové.Nicméně dnes dva nejvýznamnějši znalci systematiky čeledi závojenkovitých/červenovýtrusé houby/ a to prof.Henri Bomagnesi z Paříže a dr.Machiel E.Noordeloos z Leidenu

jsou

přesvědčeni,že se zde skrývají dva velmi dobré druhy hub a to
vlastni Entoloma lividum/Bull./Quél.a jako další druh pak Ento
loma sinuatum/Bull./Kumm.
Paradoxní na tom je,že poslední jméno již po řadu let pro sazuje moderní mykologie jako správné pro dosud široce pojímanou
závojenku olovovou.Zdá se,že tomuto pojetí je nyní konec.Bcmagnesi/1978/ dokazuje,že Entoloma sinuatum/Bull./Kumm.=Rhcdophyllus sinuatum/Bull./Sing.je trochu menší druh s kloboukem do lOcm
v průměru,značně zvlněným a laločnatým,nehygrofánní pokožkou
velmi světlou,slonovinově bílou na středu klobouku trochu žluta
vou a někdy zde i okrově žlutavou,velmi robustní postavy/tájen
7 - 9*5 cm dlouhý a 1 - 2*5 cm široký. Uoordeloos/ 198 1 / zdůrazňuje
pak nadto ještě méně pevnou dužninu třeně a poukazuje na to, že
i u starších plodnic lze zjistit rozdíl v barvě lupenů:u E.lividum jsou žluté odstíny zachovány do vyššího stáří plodnice v úz
ké okrajové zóně klobouku,kde jsou lupeny dlouho málo plodné, a
zde právě i v dospělosti u E.sinuatum žlutý ton chybí. Podle mých
zkušeností nebyl v Československu dosud druh Entoloma sinuatum
zjištěn a všechny plodnice,které mi za posledních přičet let pro
šly rukama,byly E.lividum s oním typickým žlutým tonem na lupe
nech.Nyní půjde o to pátrat po E.sinuatum i u nás.Dosud je tento
druh znám pouze z Francie,Nizozemí a Velké Británie.Nicméně ne
ní vyloučeno,že se vyskytuje i u nás.Mělo by to i značnou mykotoxikologickou důležitost,protože tento okruh představuje zdroj
velmi nebezpečných jednovatých hub.Podle velmi fragmentárních
údajů,které jsou nyní k dispozici ze zemí,kde byla Entoloma si
nuatum zjištěna,není asi velkých rozdílů mezi nároky obou při buzných druhů.Tím cennější by byly podrobné údaje o okolnostech
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nových nálezů,které by mohly naznačit rozdíly ve vazbě na při
rozený nebo naopak člověkem značně ovlivněný lesní porost v zá
vislosti na vápníku v půdě apod.
Na tomto místě nelze řešit složité záležitosti,týkající se
identifikace dnešního pojetí s původním typovým vyobrazením

a

také problém,která vlastně vyobrazení ve starší literatuře jsou
s některým z obou druhů totožná.Nicméně nová nálezy od nás

by

mohly přispět k dořešení jedné z otevřených otázek systematiky
jedovatých hub.
L i t e r a t u r a
Noordeloos M.E./1981/:Introduction to the taxonomy of the genus
Entoloma sensu lato/Agaricales/.Persoonia,Leiden,11:121-151.
Romagnesi H./1978/:Quelques espèces méconnues ou nouvelles de
macromycètes-VI.Bull.Soc. îiycol.France,Paris,94:97-107.
Z.Pouzar: Der Riesenrötling und sein Doppelgänger
Lie Existenz von zwei selbständigen Arten,die früher als einzige-dr Riesenrbtling-betrachtet wurden:Entoloma lividum/Bull./Fr.
neben Entoloma sinuatum/Bull./Kumm.wird besprochen.Das Vorkom men der zweiterwähnten Art in der Tschechoslowakei wurde bisher
zwar nicht bestättigt,darum scheint es nötig den Funden von
"Riesenrötlingen" eine erhöhte Aufmerksammkeit zu widmen.
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Studiu vypadávania bazídiospór/ďalej len spory/ sa věnova
la pozornost z viacerých híadísk.Avšak málo je prác,ktoré sa

za-

oberajú uvolňováním spor z plodníc drevokazných húb v priebehu
ontogenetického vývinu.Čiastočně sa tým

zaoberá Parmasto/1958/,

keď sleduje vypadávanie spor u druhov,ktorých plodnice rozdělil
na tri typy :jednoročné,jednoročné zimujúce a viacročné.Podobným
sposobom zohledňuje vek plodníc i Nuss/1975/.Van der Westhuizen
/1963/ a States/1972/ opisujú vývinové štádia plodníc niekto rých drevokazných húb,avšak bez úvah o vypadávání spor.Rogers
/ 1963 / na základe nepravidelných pozorováni zistil,že z velkých,
3-4 ročných plodníc Heterobasidion annosus/Fr./Bref.vypadávali
spory častejšie ako z mladších plodníc.McCracken et Toole/1969/
zistili,že plodnice druhu Inonotus hispidus/Bull.ex Fr./P.Karst,
produkujú spory po dosiahnutí polovice až troch štvrtín celko
vých rozmerov.
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Tato práca nadvSzuje na článok o vypadávání spor z plodnio
druhu Bjerkandera adusta/Willd.ex Fr./P.Karst./Gáper 1982/.Cielom predloženej práce je prispiet k poznaniu vypadavania spor
z plodníc uvedených druhov v rěznych štádiach ich vývinu.
Metodický postup je rovnaký ako v predcliádzajúce j práci/Gáper 1982 /,kde je podrobné rozobraný.Tu uvedieme len hlavně zá
sady. Odběry plodníc boli robené v severovýchodněj časti Strá žovských vrchov přibližné v dvojtýždenných intervaloch od mája
do novembra 1980 .Za jeden odběr sú považované tie„ plodníce
/ 3 -6 ks/,ktoré boli odobrané z jedného qbjektu/peň,konár,strom/.
Po příchode z terénu boli plodnice ihned rozložené na podložně
sklíčka a tieto boli hodnotené po 24-48 hodinách makroskopicky
a až potom mikroskopicky.Vyhodnocovanie vzoriek bolo kvalita tívne/ t.j.sledovanie produkcie alebo neprodukeie výtrusov/»
Od mája do novembra sa urobilo 102 odberov u Trametes versicolor,čo představuje 454 vyšetřených plodníc,a 104 odberov u
Stereum hirsutum.čo představuje 510 vyšetřených plodníc.Vypedávanie spor z plodníc skúmaných húb sa zistilo pri vhodnej konzistencii plodníc a při určitej farbe hymenofory.Za vhodná konzistenciu je pokládaná pružná,ohybná^křehká a štavnatá.
Z plodníc Trametes versicolor spory nevypadávali v týchto
prípadoch:
1.
Konzistencia plodníc bola vplyvem počasia suchá alebo
aspoň málo suchá.Ide o 40 odberov,čo představuje 175 vyšetre ných plodníc.
2.
Konzistencia plodníc bola vhodná,ale celý hymenofór bol
hnědý,tmavohnědý až čiernohnedý.Jedná se o 9 odberov,čo před stavuje 33 vyšetřených plodníc.
,
3.
Konzistencia i farba hymenoforu bola vhodná.Ide o 16 odberov,čo představuje 57 plodníc,pričom. 7 odberov neobsahuje
plný počet odobratýqh plodníc,pretože z niektorých spory vypa
dali.Třeba zdoraznit,že u vfičšiny týchto plodníc plocha hyme noforu bola do 1 cm .Negativné vyšetrenie plodníc v tomto pří
pade možno azda vysvětlit malým množstvem vypadaných výtrusov,
ktoré nie je makroskopicky postrehnvtelná.Do úvahy prichádza
i čiastočné zaschnijtie plodníc počas cesty z terénu,
Vypadávanie spor z plodníc Trametes versicolor v priebehu
ontogenetického vývinu možno schématicky zobrazit tak ako uka
zuje obr.l.Z něho vidíme,že spory sa uvolňujú už s mladých
plodníc s vydiferencovaným hymenofórom a sú tu označené ako
primordiá.V njnohých prípadoch bol totiž vypadaný výtrusný prach
jasné viditelný i mikroskopicky potvrdený.Plocha ich hymenoforu bola viackrát menšia ako 0,5 cm^.Naproti tomu,ak 9 je už vyššie uvedené,u mnohých týchto plodníc vypadávanie spor nebolo
zaznamenané.V priebehu dalšieho vývinu plodníc vypadavanie
spor
bolo zaznamenané v rSznych štádiách?ak bolo priaznivé
počasie a z toho vyplývájúča i vhodná konzistencia plodníc.Vývinové Stádia plodníc sú prevádzané farebnými změnami hymenoforu.V pokročilejším vývinovom Stádiu sa na hymenofore vytvárajú
hnědé Skvrny.Ak sa vyskytol hymenofor celý hnedý/a tmavší/,tak
bez ohladu na konzistenciu a ,podmienky prostredia vypadávanie
spor nebolo zaznamenané.Klobuk týchto plodníc bol v odtienoch
tmavých farieb.Iakéto plodnice sa hojné vyskytli predovšetkým
v jarnom období.To sa zhoduje s údajom Parmasta/1958/,ktorý
plodnice Trametes versicolor zaraduje do skupiny jednoročních
zimujúcich.

3

Z plodnlc Stereum hirsutum spory nevypadávali v týchto prípadoch:
l.Konzistencia plodníc byla vplyvom počasia suchá alebo má
lo suchá.Ide o 56 odberov,čo představuje 49 plodníc,pričom 14
odberov neobsahuje plný počet odobratých plodnjc,pretože z niektorých spory vypadali.Tento jav možno vysvětlit podobné ako u
Trametes versicolor.
Vypadávanie spor z plodníc Stereum hirsutum v priebehu on
togenetického vývinu je schématicky znázorněné na obr. 2 . Zistilo s s ,podobné ako u Trametes ver-sicolor,že za priaznivých
podmienok vypadávali spory i z velmi malých plodníc s plochou
hymenofóru okolo Q ‘5 cm .Na rozdiel od Trametes yersicolor nebola u plodníc Stereum hirsutum zistená závislost medzi vypadá
váním spor z plodníc a ich vývinovými štádiami.Vypadávanie spor
je limitované predovšetkým konzistenciou plodníc,ktoré závisí
od podmienok prostredia.
Podlá Paçmasta/1958/ rozdiely vo výsledkoch pri Stádiu vypadávania spor u jednotlivých autorov vyplývajú z rozdielnosti
použitých metodik,ďalej sá sposobené malým množstvom pozorova
ných plodníc,náhodi-lostami a rozdielmi v prírodných podmien kach.Velký nedostatok vyplývajúci z malého počtu pozorovaných
plodníc bol odstránený použitou metodikou.Tu přistupuje problém
změny podmienok prostredia po príqhode z terénu.Ukázalo se,že
podstatný vplyv na uvolňovanie spor má priebeh zrážok/a to hlav
ně v krát^om období před odbermi/ a od něho závisiaca konzistencia plodníc.Tento_stav plodníc sa ;však určitý čas zachoval,aby
sa vypadávanie spor mohlo přejavit.Rozdiel medzi prírodnými a
laboratornými podmiehkami bol zmenšený aj tým,že plodnice .boli
na podložně sklíčka rozkládané v miestnosti teplotně neovplyvňovanej.
Dosiahnuté výsledky sá príspevkom k poznaniu ontogenézy
študovaných druhov a k poznaniu biologie rozširovania,čo by sa
mohlo využit vo fytopatologickej prognóze.
L i t e r a t á r a
Gáper J./1982/:Uvoíňovanie bazídiospór z plodníc trádnika Bjerkandera adusta.Mykol.Listy 8:7-9.
ilcGracken F.I.et Toole E.R./1969/:Sporophore development and
sporulation of Polyporus hispidus.Phytopathology 59:884-885.
Nuss I./1975/:Zur Ökologie der Porlinge.Bibl.Mycol.45:1-258.
Parmasto E./1958/:Razvitije plodových tel i sporulacija trutovych gribov.Izv.AN ESSR 7:83-93.
Rogers J.D./1963SAutumn and winter sporulation by basidioçarps
of Fomes annosus.Phytopathology 53:1141-1142.
States J./1972/:Basidiocarps development in Gloeophyllum/Lenzites/ saepiarium in the natural environment.Canad.J.Bot.50:
1017-1024.
Van der Westhuizen G.C.A./1963/:The cultural characters,structu
re of fruit body and type of interferility of Cerrena unicolor/Bull.ex Fr./Murr.Canad.J.Bot .41:1487-1499.
J.Gáper;Das Ausfallen von Sporen aus Trametes versicolor und
stereum hirsutum im Laufe der onthogenetischen Entwicklung von
_______________________ FruchtkBrpern_____________________________
Ergebnisse und Beobachtungen werden gebracht sowie Arbeitsmetho
den der Versuche diskutiert.
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Schématické znázornenie vypadávania spor z plodníc v priebehu
ontogenetického vývinu/k článku Jána Gápera/
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GEASTRUM

T R 8P L E X W E B Q G E A S T R U M

iM OSCU^ ?

V 6 .čísle Mykologických listů/březen 1982,p.14-15/uveřej
nil F.Kotlaba příspěvek o nálezu hvězdovky trojité v Polabí u
Sadské.Použil při tom pojmenování Geastrum triplex Jungh. Mno
hem dříve uveřejnili H.DBrfelt a R.Conrad Die Erdsterne/Geasterales/in Ostthtlringen und SQdwestsachsen,Ver 8ff«Mus.Gera, Naturwiss.R.,/ 8/:77-102,1980/ad p.88-89 zprávu o nálezu Geastrum
indicum/Klotzsch/S.Rauschert v této oblasti. Jde celkem o 7
lokalit,nejvyššl leží ve výši 480 m n.m. Zajímavé je,že pojme
nování "indicum" p o v a ž u j í c e korektní proto,že typus Cycloderma indicum patří dle Hollóse k druhu Geastrum triplex. Nikde
není zmínka o tom,že by autoři revidovali typus a ani není
udáno,kde S.Rauschert novou kombinaci uveřejnil. Udávají, že
po prozkoumání problému a po diskusi s Rauschertem považují
název "indicum" za správný.F.Kotlaba jistě tento příspěvek zná
a je tedy otázka,proč použil tradičního názvu.
J.Kubíčka
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GEASTRUM
František

T R IP LE X VERSU S GEASTRUM

K o t l a b a

a Zdeněk

IN D ICU M

P o u z a r

Hvězdovka trojitá/Geastrum triplex Jungh./ je u nás nehojně
rozšířena 5 levně v bučinách submontánniho stupně.Je dosti veli
ká,má hedvébitě lesklý ohraničený dvůrek kolem ústí endoperi die a vnější exoperidii má obdanou tenkou,světle hnědavou lesk
lou vrstvičkou,na níž není mycelium.Jméno hvězdovka trojitá
/triplex/ dostala proto,že masitá vrstva exoperidie,přiléhájí
cí ke krčku,často odstává na plodnici v určitém stadiu vývoje
v podobě límce,takže tvoří jakoby její třetí část/vedle hvěz dovitě rosložené exoperidie a kulovité endoperidie/.
Pro hvězdovku trojitou je nejčastěji používáno latinské
jméno Geastrum triplex,pod kterým ji popsal/jako Geäster/ z
Jávy r.1840 F.W.Junghuhn.V posledních dvou desetiletích se
však pro ni nově zavádí jméno Geastrum indicum/ICLotzsch/Rau schert,které je založeno na Cycloderms indieum Koitzsch 1832.
Ztotožnění této houby/popsané z Indie/ s hvězdovkou trojitou
pochází z Hollosova zjištění,že originální exsikát/uložený
tehdy v Berlíně-Dahlemu a za války zničený/ je totožný s hvěz
dovkou trojitou /"...Cycloderma indieum,welches nichts anders
ist,als ein unreifer Geäster triplex Jungh."-Hollos 1904/.
Klotzsch/1832/ popsal Cycloderma indieum aniž věděl,že to je
mladá neotevřená plodnice hvězdovky/což by z nomenklatorického hlediska nebylo J^a závadu/.To zjistil až teprve začátkem
tohoto století Hollos,který rozpoznal v dochovaném exsikátu
nerozevřené plodnice hvězdovek,a to právě hvězdovky trojité
/viz výše uvedenou citaci/.Protože Hollos opublikoval totož
nost Cycloderma indicum/která je starší/ s Geäster triplex,
aniž ji převedl do tohoto rodu,provedl Rauschert/1959/novou
kombinaci a akceptoval jméno Geastrum indieum pro G.triplex.
Jak bylo již výše poznamenáno,je toto ztotožněni založeno
na mladých,dosud nerozevřených /"cibulkovítých"/ plodnicích.
Avšak každý,kdo se zabýval nebo zabývá podrobně studiem hvězdovek ví,že podle nich v tomto stadiu vývoje většinu
nelze
bezpečně identifikovat s konkrétním druhem;jednotlivé druhy
hvězdovek jsou totiž od sebe rozlišeny na základě jemných
znaků,které se projevuji až na vyspělých,otevřených plodnicích.
Tak je tomu podle našich zkušenosti zejména u hvězdovek z ok
ruhu druhů kolem Geastrum triplex. Neviděli jsme sice herbá
řový materiál Cycloderma indicum/který již neexistuje a nikdo
ho tedy nemůže revidovat/,avšak podle vyobrazení u Klotzsche
/kde jsou "cibulky" nahoře navíc dolů stlačené a nikoli za špičatělé,jak u hvězdovky trojité nejčastěji bývá^je identita
této houby s Geastrum triplex více než pochybná;z těchto dů vodů také Staněk/1958/ nedal naprosto oprávněné Klotzschovo
jméno do synonymiky hvězdovky trojité.Kdybychom totiž postu pováli podobným způsobem jako Hollos i u jiných hub,došlo by
snadno k mnoha nesprávným interpretacím. Podle našeho názoru
je proto také správnější používat pro hvězdovku trojitou la
tinské jméno Geastrum triplex Jungh.,které je založeno na
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otevřených plodnicích,takže lze druh dobře identifikovat.
Závěrem ještě poznamenáváme,že jak Geastrum triplex, tak
Cycloderma indicum jsou popsané z tropických oblastí;to není
na závadu,nebot tam hvězdovka trojitá, skutečně roste.Na druhé
straně však jsou z tropů známy i jiné druhy hvězdovek,které ma
jí v mládí,pokud se neotevřou,"cibulkovité" plodnice.Proto

se

domníváme,že i když Hollós byl vynikajícím znalcem hvězdovek,
přece se v tomto případě při studiu nerozevřených mladých plodnic mohl snadno zmýlit.
L i t e r a t u r a
Hollós L./1904/:Die Gasteromyceten Ungarns.-275 p.,29 tab.,
Leipzig.
KLotzsch J.F./1832/:Mycologische Berichtigungen.-Linnaea,Ber
lin, 7:193-204.
Rauschert S./1959/:Beitrag zuř Nomenklatur mitteleuropäischer
Gasteromyceten.-Zeitschr.Pilzk.,Bad Heilbrunn,25/2:50-55.
Staněk V.J./1958/:Geastraceae-Hvězdovkovité.-In:Flora ÓSR,
B 1:392-526.
JiKubička 2-Eine_Frage_:Geastrum_triglex_oder_Geastrum_indicum?P7RöiIäBä“It“Z7PöüzirT5ie~Än|wört_:SiII|rüm2trl£lex“vi?|üI”S7”
IH3Ičúm7
’
Die Frage von J.Hubička welcher Name für die obenerwfihnte
Erdsterne richtig benützt sein soll wird durch die zweiter wShnte Authoren diskutiert und ihre Meinung zum Ausdruck ge
bracht.

M yk o flo ristik a

Z A J Í M A V Ě J Š Í N Á L E Z Y M A K R O M Y C E T Ů MÄ M O R A V Ě
V L E T E C H 1980 1982
Vladimír A n t o n í n
a Alois V á g n e r
Lokality,obsažené v tomto přehledu,jsou získané jednak vlaatními terénními pracemi,jednak byly zachyceny v'houbařské porad
ně Moravského muzea v Brně.Sběry označené /A/ sbíral a determi
noval první z autorů a /V/ druhý z autorů/pokud není uvedeno
jinak/.
Amanita aspera /Fr./ Hooker
, , ______
---- -feílovice nad Svitavou prope Brno,směr Těsnohlídkovo údolí,
smíšený les;23.VI.1982 leg.L.Simků,det/A/.
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Amanita echlnocephala /Vitt/.Quél.
-Boleradica prope Hustopeče,Přední kout,listnatý les-Carpinus,Quercus,Robinia,u lesní cesty;14.X.1980 /A/.
-Ždánický les:Nížkovice-Bílý Vlk,doubrava;18.X.1981 leg.J.
Příhoda,det. /A/.
Asterostroma medium Bres.
„
-Joseřovské údolí prope Adamov,na kůře padlého kmene Abies
alba;13.XI.1982 leg./V/,det.Z.Pouzar.
Boletinus lákej /Murr«/ Sing.subsp.lakei
-Velatice,mateřská školka,na zahradě pod Pseudotsuga menziesii;28.IX.1981 leg.D.Grmelová,detíy{V/.
-Brno,kopec mezi Strážným vrchem a Červeným kopcem,borový
les,pod Pseudotsuga;27.X.1982 leg.B.Cibulková,det./A/.
Boletus queletii Schulz.
“
-Bmo-Maloměřice,nad cementárnou,ve smíšeném lese s převa
hou Quercus;22.VIII.1982 leg.Zezulová,det./A/.
Bondarzewia montana /Quél/ Sing.
-mezi Adamovem a Blanskem,v lese Spáleniska na pařezu Abies
alba;25.VIII.1981 /V/.
Camarophyllus russocoriaceus Br.et Br.
-ÁrEoFěti5m,-IiF^52-W t T ň y ~ m ě ž i - oFčěmi Křtiny a Jedovnice,na
louce;18.XI.1981 /V/.
Clathrus archeri /Berk./ Dissing
-Pravonín prope Vlašim,smíšený les blízko rybníka;VIII.1981
leg.??,det./A/-určeno podle diapozitivu
-Bystřička prope Vsetín,na okraji lesa v březovém mlází;
10.VIII.1982 leg.P.Šášek,det./A/-určeno podle diapozitivu.
Claudopus byssisedus /Pers.ex Fr./ Gill.
-Arboretum Krtiny,na trouchnivém parezu;12.IX.1982 /V/.
Clavaria vermicularis Fr.
-Arboretum Křtiny,na louce;12.VII.1982 /V/.
Gomphus clavatus /Pers.ex Fr./ S.F.Gray
-mezi Utěchovem a le 3 em Malužín prope Brno,pod Carpinus a
Quercus;23.VII.1981 /V/.
Gyromitra fastigiata /Krbh./ Rehm
-mezi Budkovícemi a Moravským Krumlovem,listnatý les s pře
vahou dubu,na zemi;7.V.1982 leg.J.Svadbík,det./A/,rev.J.
Moravec.
Hericium flagellum /Scop./ ex Pers.
-prales Pod 1'esákem prope Bystřice pod Hostýnem,na padlém
kmeni Abies alba;15.VIII.1981 leg.J.Bhotecký,det./V/.
Hypodontia pilaecystidiata /Lund./J.Erikss.
-údolí Říčky mezi Líšní a Ochozem prope Brno,na mrtvém kuténi Salix,podzim 1981 leg./V/,det.Z.Pouzar.-l.nález pro CSSR!
Leecinum variicolor Watl.
-rašeliniště Padrtiny prope Radostín,pod Betula pubescens;
4.IX.1982 /A + V/.
Leucocoprinus badhamii /Bk.et Br./
-Utěchov prope Brno,smíšený les-Carpinus,Fagus,Picea,v mra
veništi;3 1. X .1982 leg.L.Jankovský,det./V / .
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Leucocopriras bresadolae /Schulz,/ Moser
-Bousínov-Kroužek,na zahradě na borové kůře;7.X.1982 leg.
J.Turek,det.K.Koncerová.
Leucopaxlllus tricolor /Peck/ KSím.
-les Roztrhánky a Ratíškovic/prope Hodonín/, pod Quercus;
1 1 .X.1982 leg.et det.V.Koplík et /V/.

Lvcoperdon mammeeforme Pers.
-Pouzdřany prope Hrno,les Kolby,Quercus,Carpinus;4.V H I .
1981 /A/.

Lycoperdon pedicellatum Peck
-Arboretum Křtiny.podmáčená louka;27.X.1982 /V/.

Itycenastrum corium /Guers.in PC/ Desv.
-Ézenec,písčiny u silnice asi 2,5 km sv.od obce;16.VII.
1981 leg.K.Sutorý,det /A/.

Omphelotus olearius /DC.ex Fr./ Sing.
-Viničně Sumice,na pařezu Quercus nad Hynčicovými skalami:
26.IX . 1981 leg.Vrána,det./A/.
-Boleradice prope Hustopeče.Přední kout,na cestě z půdy
v porostu Quercus,Carpinus,Robinia;14.X.1980 /A/.
-Brno-Bystře,Mniší hora,na okraji cesty z kořene dubu;

15.VIII.1981 leg.J.Šiška,det /A/.
-Brno-Líšeň,Gottwaldovo údolí,na pařezu Acer;2.X.1982
leg.et det.K.Koncerová.
Panellus serotinus /Pers.ex Fr,/ K&hn«
-Hodslavice-Trojačka prope Nový Úičín,na Fagus silvatica,
18.X.1981 leg.M.Kyselá,det./V/.
Fhaeocoliv bia lumibris /Fr./ Helm
-Ostrov n.Osl.prope ZMr~n7Slz.,les Polák,pod Picea abiss,
Larix decidua;9.IX.1981 /V/.

Phaeolepiota aurea /Matt.ex Fr./ Mře
-Josefovské údolí prope Adamov,Alnus glutinoss,Urtica dioica;12.IX.1982 /V/.
Phallogaster saccatus Mora.
-3rno-Lesná,u autobusové zástávky "U vodárny" směrem do Soběšic,v hrabance na dubovích větvičkách; 2 3 .V .1982 leg.L.
Jankovský,det./A/.
-Brno-Lesná,vlhčí údolí,mírně ruderální nedaleko Ústavu
ekologie lesa,Picea,Sambucus nigra,Acer;2.VI.1982 leg.et
de t .L.Jankovský,rev./V/.
Phlebia centrifuga P.Karst.
-Josefovské údolí prope Adamov,na kůře padlého stromu
Abies alba;13.XI.1982 leg./V/,det.F.Kotlaba et Z.Pouzar.
Plectania melastoma /Sow.ex Fr./ Fuckel
-Otěchov prope Brno,blízko studánky "U buku",na větvi Populus tremula/?/;l.VI.1982 leg.L.Jankovský,det./V/.

Psiloc.ybe semilanceata /Fr./ Quél.
-mezi obcemi Borová a Hadesín prope Žáár n.Séz.,na louce
vedle cesty;19.IX.1981 /V/.
-Rajnochovice-Košovy prope Bystřice p.Host.,na hřebeni
Bludného,Picea abies,v trávě na vlhčím místě;25.VIII.

1977 A / .
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Pterula multifida Fr.
-Vranovy žleby prope Uherské Hradiště,smrčina se Sambucus
nigra sv,obce 0světimany;10.X.1981 /V/.
Prcnoporellus fulgens/Fr./ Ponk
-prales Pod Tesákem prope bystříce p.Host.,na padlém kmeni
Abies alba;15.VIII.1981 leg./V/,det A,Černý,rev.F.Kotlaba.
Russula gracilis Burl.
'
-Arboretum Krtiny,pod skupinou bříz s malými smrky;14.X.1981
/V/.
Russula illota Romagn.
-Ostrov .Osl.prope Ždár n.Sáz.,les Polák,pod Picea a Pinus;
9.IX.1981 /V/.
-Arboretum Křtiny,pod Fagus silvatica;31.VIII.1982 /V/.
Stropharia albonitens /Fr./ Karst,
-Arboretum Krtiny /podmáčená louka;27.X.1982 /V/.
Stropharia inuncta /Fr./ Quél.
-Arboretum Křtiny,na louce;27.X.1982 /V/.
Suillus fluryi Hui.ism.
-Brno,v zahradě OTO ČSAV Květná ul.,pod Pinus sp.,Pseudo
t s u g a ^ .X.1982 leg.J.Zejda,det./A/.
-mezi Soběšicemi a Mokrou horou prppe Brno,smíšený jehličnatolistnatý les;18.X.1981 leg.J.Óerný,det./A/.
Tricholoma atrosquamosum /Chev./ Sace.
-Poubravník prope Tišnov,na jižním svahu kopce Vinohrad,pod
Pinus silvatica,Quercus a Carpinus;31.X.1981 /V/.
Tricholomopsis decora /Fr./ Sing.
-prales Žákova hora,na mrtvém kmeni Abies;4.IX.1982 /A+V/.
ULoporus lividus /Bull.ex Fr./ Quél.
-Brno-Líšeň,Gottwaldovo údolí,smíšený les /Alnus,Quercus/
na vlhkém místě;22.VIII.1982 leg.P.Ovečka,det./A/.
V.Antonín et A.Vágner: Interessante Funde von Makromvzeten in
----------------- «ggS-jgEgga-^ g p ^ ggg------------- ^ -------Es werden nähere Angaben zum Funde von 39 seltenen,interessan
ten oder kartierten Makromyzetenarten gebracht.
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N a listech jitrocele /Plantago media L./ se vyskytuje zají
mavá imperfektní houba Taeniolella plantaginis /Corda/ Hughes.
Houba na listech nevytváří skvrnitosti a tak uniká pozornosti.
Kdo ji choe

nalézt,musí trpělivě otáčet listy jitrocele a

prohlížet jejich spodní stranu tak dlouho,dokud nenalezne list
s černým práškovitým povlakem.Výskyt houby na území ČSSR je z
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největší pravděpodobností vázán na teplejší a slunné lokality.
Nejčastěji se vyskytuje na stráních obrácených k jihu.Na zastí
něných lokalitách,v chladnějších oblastech a na kyselých

pů

dách je četnost výskytu houby velmi nízká.
Mykofloristé by této houbě měli věnovat v příštích letech,
zvýšenou pozornost a prověřit její rozšíření na území ČSSR.
Vzhledem ke vzrůstajícímu znečišíování životního prostředí a k
jeho postupnému okyselování/kyselé srážky/ se s největší pravdě
podobností tato imperfektní houba zařadí mezi druhy mizející z
naší přírody.Je-li tomu skutečně tak,prokáže až podrobný průzkum
výskytu,plánovaný na léta 1983 - 1986 .Naposledy byla tato houba
sbírána v ČSSR v letech 1970-1971 /Mohelno,Šternberk,Podhradí a
Bojníce/.V intenzivních sběrech prováděných loňského roku/1932/
v okolí Přerova a Moravského Písku se houbu nepodařilo nalézt.
Houba vytváří jemné,černé práškovité povlaky na spodní
straně listů Plantago media L.,přitisklýeh k zemi.Konidie vzni
kají na krátkých konidiofořech.Konidiofory jsou malé,nezřetel
né, 2-6 x 2 -9 jum.Jednotlivé buňky konidiového řetízku jsou v
průměru 4-9 jim dlouhé a 7 *7 -10 /13/ Jim široké.Nerozpadavý řetí
zek konidií dosahuje délky 30-150 jom/nejčastěji 50-75 jum/ a
šířky 7*5-10/13/ Jim s 5-28 přehrádkami.Konidie jsou v mládí
kouřově zbarvené,později získávají hnědočerné zabarvení.

|

Výskyt houby je znám pouze z
jívropy.Poprvé byla nalezena v
Cechách a popsána Cardou roku
183 9 .Na počátku tohoto století byla houba nalezena rovněž

T

v Německu,Švýcarsku,Belgii a
v severní Itálii.Autor tohoto
příspěvku ji nalezl i v Maáarsku /Balatonf&Idvar 5.8,1960.

f

2q

iUv<3dený seznam sběrů z úsemí ČSSR nebyl dosud nikde pub
likován.Sběry jsou uloženy v
herbářích BRA a OP /sub Gyro ceras plantaginis/.Jedná se
většinou o sběry autora příspěv
ku. Je zajímavé,že nejúspěšnější
moravský sběratel imperfektních
hub Hynek Zavřel tuto houbu
nenašel.
Taeniolella plantaginis /Corda/ Hughes,Can.J.Bot.36:817.1958
/Syn.: Torula plantaginis Corda,Ioon.355,1839 ~ Gyroceras plan
taginis Sace.¡Michelia 1:266,1878/.
Hostitel: Plantago media L.
Čechy: Praha/Corda 1839/;Libán u Jičína /Baudyš 1916/;Praha,Hlu-

§

13.VII.1969; Mohelno,okr.Třebíč,29.VII.1970: Podhradí,okr.Znoj
mo, 15. VII. 1971.
Slovensko: Bratislava /Bäumler 1887/jTrenčín /Bäumler 1887/;Belanské Tatry,Chata Hvězdoň,24.7.1959 a 31.VII.1959íBojnice,
29.VIII.1970.
^ foliikole im£erfekte_Pilze: Taeniolella
pIšňtěgIňII~7S5r3i7~8ugEěI
Es werden nähere Angaben tiber das Vorkommen dieses Pilzes in der
Tschechoslowakei gebracht¿gleichzeitig wird die Meinung ausge sprochen,das die Ursache des Verschwinden von dieser Art wahrschein
lich in der Luftverschmutzung und sauren Regen liegt.

K O M I S E P R O M Y K O F L O B l S T i K U A M Y K O C E N O L O G 11
Stav členské základny
Rostislav

Fe

1 1 n e r

základě výzvy,publikqvané v Mykol.Listech 8/Kult et al.,
1982/ došlo na,sekretariát CSVSM do konce března 1983 celkem 34
vyplněných přihlášek zájemců o organizovanou mykofloristickou a
mykocenologic^ou práci /viz příloha IlI/.Ze 34 přihlášených je
22 zájemců z Cech., 6 z Moravy/včetně Slezska/ a 6 ze Slovenska.
Pro úplnost je možnédodat,že průměrný věk členů komise je 49
let/'nejstarší 81 let,nejmladší 28 let/ a mezi přihlášenými není
dosud ani jedna žena.
Došlé přihlášky byly vyplněny velmi rozličným způsobem,od
stylu velmi strohého až po detailní popis sledovaných lokalit.
To činí poněkud problémy při jejich vyhodnocování.V zásadě lze
říci,že naprostá většina přihlášených má zájem o makromycety
/ 33/,přičemž blíže toto zaměření nespecifikovalo 9 členů.Rejvětší zájem se udává obecně o Agaricales/10/ a gasteromycety /7/.
Specifický zájem byl nadto projeven o houby hřibovité /5/,částeč
ně též o štítovky/3/ a lysohlávky/3/'.Specializace v zaměření by
la dále udávána u těchto rodů či skupin lupenatých hub/vždy 1 -2
zájemci/:Agrocybe,Armillaria,Cortinarius/subgenus Telamonia/,Galerina,Gymnopilus,Hebeloma,Hygrophorus,Kuehneromyces,Lactarius,
Lepiota,Leucocoprinus,Leucopaxillus,Maresmius,Melanoleuca,Mýce
na ,Omphalia s .1 .,Panaeolus,Phaeolepiota,PholiotažPluteus,Psilocybe,Řozites,Russula,Tricholoma a Tubaria. 3 z přihlášených pro
jevili zájem o Aphylíophorales,2 o askomycety,l o Cantharellaceae
a 1 zájem o kultivaci makromycetů in vitro.Z mikromycetů je zá
jem pouze o Peronosporales a Erysiphales/srv.příl. I /.
Z navržených oborů či orientací při mykofloristické či mykocenologické práci je
největší zájem o akci mapování jedova
tých hub v ČSSR/25/ a o výzkum hub na stanovených lokalitách/ 22/.
Značně vysoký je i zájem o sledování mizejících druhů naší mykoflory/16/,přičemž konkrétní zapojení do stávajících regionálních
akcí typu červených seznamů,sledování výskytu Aphylíophorales v
CS3R či jedovatých hub v Jihočeském kraji nabízí 9 členů.Stejný
počet členů/ 9/ projevil zájem o studium fenologie hub a o něco
menší/ 6/ o jejich chorologii/resp.sledování výskytu hub v závis
losti na nadmořské výšce/.Minimální je zájem o otázky ontogeneze
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hub,tvorby p l o d n i c a sledování vlivu klimatických faktorů na je
jich růst/l/.Početnější a vyhraněnou skupinu naopak tvoří 9 zá
jemců o otázky mykocenologie,kteří povětšinou ještě podrobněji
specifikovali biotopy,na něž je soustředěn jejich speciální zájem/3páleniště,rašeliniště,horské smrčiny,vrbiny,bušiny,hadcové
bory atd./.Mezi vyhraněnými specializacemi byla u jednotlivců
dále uváděna rovněž toxikologie,taxonomická studia,výzkum parazitických mikromycetů,bibliograficko-dokumentační práce a bibliometrie či scientometrie/srv.příloha 13/.
Regionální působnost jednotlivých členů komise je velice
různorodá: u některých je striktně zaměřena na jednu menší loka
l i t u ^ jiných zahrnuje celé rozsáhlé krajinné celky,někdy i
značně vzdálené od místa bydliště.Zvýšenou koncentraci mykologického výzkumu lze z došlých přihlášek zjistit zejména na Plzeňsku/6,7,12,23=pořad.čísla dle seznamu členů komise uvedeného v
přil.III/.v již.Cechách/2,11,13,15,l6,31,33/,v okolí Erahy/4,14,
15,17/,ve str.Polabí/9,10,17,24/,ve Vysokých Sudetech a přileh
lém podhůří/S,4,8,18,22,32/,v okolí Brna/1,19,20,32,34/ a na
Slovensku v oblasti Ponitří/5,19,24.28/.Jednotliví členové komi
se dále sledují lokality u Chebu,v Českém Středohoří,na Šumavě,
Českomoravské vrchovině,v okolí Ostravy a v Beskydech,v Malé a
Velké Fatře,v oblasti Oravy,Lučence,jihoslovenských nížin,Slo
venském rudohoří a Vysokých Tatrách.Byla vypracována mapa zachy
cující místa bydliště jednotlivých členů a jejich mykoflori3tického/mykocenologického/ působení,která bude dále doplňována a je
k dispozici k nahlédnutí u autora této zprávy.
Výbor komise pro mykofloristiku a mykocenologii ČSVSM na
svém dubnovém zasedání vzal na vědomí uvedený rozbor současného
stavu členské základny komise a rozhodl se jej využít jako pod
kladu pro konkretizaci dalšího plánu činnosti.Jedním ze způsobů
jeho využití bude postupné organizování monotématických seminá
řů v těch oblastech,které jsou již intenzivněji mykofioristicky
či mykocenologicky zpracovávány.Prvním z nich je letošní ohláše
ný ve Skýcově/viz str.26 /.Na r.1984 je seminář předběžně pláno
ván do oblasti středního Polabí s tématem "Houby nelesních spo
lečenstev stepi,písků a černav".Předpokládáme,že se tyto seminá
ře postupně stanou populární platformou pro reprezentaci výsled
ků soubornějších mykofloristických Či mykocenologických výzkumů,
dílčích pozorování i nejnovějších mykologických aktualit,a že zá
roveň poskytnou rozsáhlý materiál komparativního charakteru k
poznání mykoflóry vyhraněných ekotopů přírody ČSSB,Předložený
rozbor stavu členské základny komise k tomu aleöpon dává dobré
předpoklady.
L i t e r a t u r a
Kult K.-Kuthan J.-Fellner R./1982/:Zájemcům o mykofloristiku,my
kocenologii a příbuzné obory.Mykol.Listy 8:16-17.
R.Fellner :Die Komission für Mykoflorisíik und Mykozoenologie der

2S?SS;B5ričEí“ttBer23ěr”S|IH3~žum“Ij.TVTI983

~

Eine statistische und personelle Übersicht über den gleichzei
tigen Stand wird gebracht ind in den Beilagen übersichtlich in
der Beziehung zu bearbeitete Gattungen ode den Interessenbereich
gegliedert.
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Příloha I .
Přehled skupin hub,o jejich výzkum byl projeven zájem u členů
komise pro mykofloristiku a mykoeenologii /čísla jsou shodná s
pořadovými čísly členů komise,použitými v seznamu členů komise
-viz Příloha III/
Makromyoety
3,10,18,19,20,27,28,32______________________

f~~
Agaricales
Agrocybe
Amanita
Armillaria
Cortinarius
Galerina
Qymnopilus
Hebeloma
Hygrophorus
Kuehneromyces
Lactarius
Lepiota
Leucocoprinus
Leucopaxillus
Marasmius
Melanoleuca
Mýcena
Omphalia s.l.
Panaeolus
Phaeolepiota
Fholiota
Pluteus
Psilocybe
Rozites
Russula
Tricholoma
Tubaria
Bole tales
ďan tharěllace ae
Aph.vllophorales
Askomycetes
Kultivace m
v itro

1,4,5,

8,9,
7
6

2

17,21,22,23,

30,

14
9

13

19

22

27

1

34
17
14
7
17
17,19

7
11
2

14
26
14
14
14
16
14
14
7
7
17,19

1

32

14

34

7
6

17
19

23

14
5

17,19

29,30

11
12
6

15

19
21
34

Mikromycety/Erysiphales,Peronosporales/ 25
Příloha_H.

P?ěRIě3~čBorových zájmů členů komise pro mykofloristiku
kocenologii

a my-

Zájemci/čísla označují
Celkový
Obor
pořad očíslo člena dle
počet
____________________________ seznamu/___________________
1.Výzkum hub na lokali-

tách/regionální mykofloristika/

1,3,4,5,6,7,8,10,11,14,15,
16,17,18,19,22,23,26,27,

29,30,32

14

22

^?2^E®í2ZĚSí_EÍíiiíí^
2.Oblastně organizované
akce:kontrolní a čeřvené seznamy,výskyt
Aphyllophorales v
ČSSR či jedovatých
hub v Jihočes.kraji

17
4,15,17,27,28
12,15,28
16,33

Q
y

3,Mapování jedovatých
hub v ČSSR/mykogeo grafie/

1,2,4,5,6,7,8,9,12,13,14,
15,16,17,18,19,21,22,23,
27,28,29,30,32,33

25

4.Sledováni mizejících
druhů naší mykoflory

1,4,5,6,7,14,15,18,19,
21,22,28,30,32,33,27

xo

5.

Fenologie hub

2,5,8,9,14,18,26,28,30

9

6.

Chorologie hub

5,8,14,20,23,30

6

7.0ntogeneze hub a jejich růst ve vztahu
k mikroklimatu

14

1

8.Yykocenologie

4,6,12,14,16,19,23,26,31

9

9.Ostatní

1,2,4,14,25

5

----— -.. —

— —

... ... .—

. JL_—

Příloha III.
Seznam členů komise pro mykofloristiku a mykocenologii ČSVSM
Tštav 2 I.TV7I9337
1„ Antonín Vladimír,Dr.,Strážnická 6,627 00 Brno
2. Cvrček,J.Zdeněk,MUDr.,Husova 16,386 01 Strakonice
3. Entz Jozsef,Zemědělská 201/20,460 08 Liberec 8
4. Fellner Rostislav,Dr.,Opatov 1315,149 00 Praha 4
5. Hagara Ladislav,Dr.,Eštovova 1,036 01 Martin _
6. Hájek Zdeněk/1948/,Nádraží ČSD 111,322 00 Plzen-Křimice
7. Hájek Zdeněk/1932/,Ke Špitálskému lesu 12,312 05 Plzeň
8. Hák Jiří,542 24 Svoboda n.Upou 204
9. Hampejs Josef ,294 46 Semčiíje 54,o.Mladá Boleslav
10. Hanuš Ladislav,Dr.,250 88 Čelákovice 1234/10
11. Hejný Slavomil,Dr.,DrSci,Kolského 1453,149 00 Praha 4
12. Holec Svatopluk,prom.fil.,Engelsova 2,320 02 Plzeň
13. Jegorov Alexandr,MUDr.,CSc.,Vyšehrad 167,381 01 Český Krumlov
14. Klán Jaroslav,Dr..Nedvězská 13,100 00 Praha 10
15. Kotlaba František,Dr„,CSc.,Botan.ústav ČSAV,252 43 Průhonice
16. Kubíčka Jiří,MUDr.,398 11 Protivín 202
17. Kult Karel,prof..Slezská 130,130 00 Praha 3
18. Kupka Jaroslav,Solní ul.1,783 91 Uničov
19. Kuthan Jan,Ing,.Gottwaldova 1127,708 00 Ostrava 8-Poruba
20. Léznička Oldřich,akad.arch..Zborovská 5,674 01 Třebíč
21. Lizoň Pavel,Dr.,Vajanského nábr.2/SIíM/,814 36 Bratislava
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22. Mann Jiří,Sokolovská 1226,564 01 Žamberk,okr.Ústí n.Orlicí
23. Mika František,Brigádnická 2,318 04 Plzeň
24.0pold Ladislav,Dolnozoborská 30,949 01 Nitra
25.Skalický Vládimír,D r .,CSc.,Kozácká 4,100 00 Praha 10
26.Stankovič Ján,049 23 Nižná Slaná 212
27-^ebek Svatopluk,Boleslavská 481/30,288 02 Nymburlp
28. Škubla Pavol,Ing.,0Sc.,U1.J.Palárika 8,927 01 Šala
29. áutara Josef,453 22 Braňany 143,okr.Most
30. Tolnay Karol,Ul.Dukelských hrdinov 1,036 01 Martin
31. Tondl František,prom.biol.,Potoční 1,370 09 České Budějovice
32. Vágner Alois,Hakenova 11,638 00 Brno
33. ¥sl'ter Jiří,Ing.,Kpt.Jaroše 2411,390 01 Tábor
34.Simůnek Jan,MUDr.,Huskova 43,618 00 Brno

P R V N Í Z A Z N A M E N A N É N Á L E Z Y K A Č E N E K NA
P L Z E Ň S K U ___________ _________________ __________________ _
Zdeněk H á j e
ro v s k ý

k/1932/-Zdeněk

H á j e

k/1948/-Jaroslav V O n d 

Během posledního desetiletí členové mykologického kroužku
v Plzni dosti často směrovali své vycházky za jarní mykoflórou
do míst,kde by se dal očekávat růst kačenek. Až letos se koneč
ně podařilo najít několik lokalit a to jak kačenky české-Ptychoverpa bohemica/Krombh./ Boud.,tak i vzácnější kačenky náprstkovité - Verpa conica Swartz ex Pers.Zaznamenáváme zde naše sběry:
Kačenka česká - Ptychoverpa bohemica /Krombh./Boud.:1 km V
z Plesnic u Plzně na.náspu železniční trati pod brízou bradavčitou-Betula verrucosum,topolem osikou-Populus tremula /v blíz
kosti ještě třešeň ptačí-Prunus avium/,24.IV.1983 1 plodnice
mezi smrži kuželovitými-Morchella conica Pers./ o týden později
ještě 1 plodnice/.Nalezl a určil Z.Hájek /1948/.
Kačenka náprstkovitá - Verpa conica Swartz ex Pers,:Plzeň3ukovec,pod náspem železniční trati Plzen-Praha v úvozové ces
tě pod růžemi-Rosa canina,hlohem jednoblizným-Crataegus mono gyna a trnkou-Prunus spinosa /v blízkosti třešeň ptačí-Prunus
avium/,8.V.1983 celkem 10 plodnic,z nichž jedna byla 25cm vy soká a třeň na_bázi měla 30 mm tlustý.Nalezl a určil Z.Hájek
/1932/. - Plzeň - Borský park u žel.trati pod hlohem jednoblizným -Crataegus monogyna v trávě,3.V.1983 celkem 5 plodnic. Na
lezl a určil J.Vondrovský.
Doklady budou uloženy v herbářích Západočeského muzea v
Plzni.

^tSŠá^^/i^S^^Z^Hájek/lgáS/^J^Vondrovský^.Sif
£2222 _Y22_Y22ES:Li}”_iÍí £22X2222 bohemica und_Verga conica-_in

' T
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Krátká

HOUBAŘSKÁ
Kila

sdělení

OSVĚTA A

PORADENSTVÍ

M

N D R ______

H e r r m a n n

Houbařská oavěta začala u nás v r.1945 bezprostředně po
skončeni války.V důsledku tehdejšího nedostatku potravin byly
-tak jako nikdy před tím-konzumovány četné.houby.Protože mnoijo
lidí-jak známo-přišlo do zcela jiných oblastí,jejichž mykofloru neznali,došlo k mnoha znepokojivým otravám.Náš stát byl v
té době ještě rozdělen na země,které prováděly houbařskou osvě
tu,jež měla chránit obyvatelstvo před otravami houbami,zcela
nezávisle na sobě.
Od r.1954 je organizace houbařského poradenství a osvěty
součástí státního zdravotnictví NDR.Úkoly krajských odborných
znalců hub/v orig.Bezirkspilzsachverst&ndige/ a okresních a
místních pověřenců /v orig.Kreis- a Ortsbeauftragte/ houbařská
osvěty jsou zaměřeny na preventivní ochranu zdraví v našem so
cialistickém státě a představují zodpovědnou společenskou čin
nost.V každém kraji/v souladu se svou pracovní náplní/ jsou
činní následující spolupracovníci: 1/krajský odborný znalec
hub jako spolupracovník kontroly hygieny potravin a výživy Kraj
ské hygienické inspekce a 2/ okresní a místní pověřenec houbařské osvěty jako dobrovolný neplacený spolupracovník Okresní hy
gienické inspekce.
Předpokladem pro činnost těchto pověřenců je a/bezpodmínečná spolehlivost a zodpovědnost jakož i znalost zákonitých usta
novení,která se k tomu vztahují, b/spolehlivost v určování dru
hů hub a z nich zhotovených výrobků,jakož i jejich jedovatých
a nejedlých dvojníků a c/znalost běžných jedovatých a ne jed lých druhů hub. Jako náhradu za výkon své funkce obdrží pově řenci pouze úhradu osobních výdajů,které pro okresního pověřence nesmí překročit částku 900.-DM a pro místního pověřence
800.-DM.
Zatímco krajští znalci hub jsou zodpobědní za další vzdělá
vání pověřenců a zvyšování jejich odborných znalostí pořádáním
výuky,demonstrací hub,kurzů a mikroskopických kurzů,je povin ností pověřenců starat se o poradnu.0 všech poradách a jiných
poskytnutých informacích vedou deník.Houbařskými přednáškami,
výstavami,vycházkami a články v tisku aj.má být docíleno toho,
aby obyvatelstvo poznalo nebezpečí spojené s konzumací nezná mých druhů hub.Velmi dobře se osvědčuji výstavní skřínky, v
nichž jsou nejen vystavovány houby,rostoucí právě v tu kterou
roční dobu,ale které upozorňují i na blížící se výstavy.Proto
že jsou houbařské poradny bezplatné,je u nás samozřejmé,že se
ani při výstavách nevybírá vstupné.Pořízení propagačního materiálu/plakétů a poutačů i našeho houbařského časopisu Mykolo gisches Mitteilungsblatt/ hradí zdravotnická zařízeni.
Prostřednictvím zákonité úpravy,zvi.nařízením z 10.XII.1973
o oběhu jedlých hub a výrobků z nich/Gbl.I.1974,č.2,str.9/ a
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instrukcemi č.3 z 11.7*1969 a č.4 z 20.3.1970 o provádění houbařské osvěty a poradenství/viz Nařízení a sdělení č.9/1970,
str.70/,vytvořilo ministerstvo zdravotnictví předpoklady
pro
jednotnou a plánovitou organizaci a metody práce na tomto ^se
ku.Úkolem pověřenců pro houbařskou osvětu při tom je objasno vat tyto otázky obyvatelstvu co nejširším populárně vědeckým
způsobem a radit mu,chránit ho před onemocněním po požití je dovátých hub,vyšetřovat příčiny otrav houbami a starat se ope
rativně v případech otrav o zjednání nápravy.Kromě toho je je
jich úkolem propagovat konzumování jedlých hub a podporovat or
gány státní hygienické inspekce při kontrolách oběhu jedlých
hub.
Oběh jedlých hub je řízen zákonem.K prodeji je připuštěno
pouze 55 druhů čerstvých hub a 56.druh,pěstovaná forma hnoj niku obecného/Coprinus eomatus/,je připuštěn pouze za zvlášt
ních podmínek,zejména přímo od výrobce k spotřebiteli,tedy ni
koli prostřednictvím maloobchodu.Protože mezi uvedenými 55 dru
hy jsou zahrnuty také druhy kolektivní,tzn.že v seznamu nejsou
uvedeny všechny druhy hřibů/např.Boletus edulis,B.aestivalis,
B.pinicola a B.aereus/,kozáků/Leccinum'scabrum a L.griseum/,
křemenáčů/Leccinum aurantiacum a L.testaceo-scabrum/ aj.,je
vlastně k prodeji v čerstvém stavu podoleno 70 druhů hub.K su
šení a průmyslovému zpracování je připuštěno 14/resp.21/ druhů
hub,takže v nařízení je uvedeno celkem 91 druhů hub.Kontrola
prodeje přísluší ale jenom těm pověřencům /zpravidla ale orgá
nům obchodu/,kteří jsou k tomu oprávněni jako tržní znalci hub
/v orig.Pilzkundige/.Tímto názvem označujeme osoby,které mají
tzv."červený průkaz",tj.doklad o zkoušce,v němž jsou uvedeny
ty dryhy hub,jejichž znalost zkoušený prokázal."Červený průkaz",
opravňující k prodeji hub v něm uvedených,může ale získat i kaž
dý houbař s odpovídajícími znalostmi.
Ohlašovací povinnost otrav houbami je u nás rovněž tak po
vinná, jako při otravách jinými poživatinami.Pověřenec/ v závaž
ných případech také krajský znalec hub/ je povinen hlásit druh
houby,která byla původcem otravy;své hlášení předává/podle zá
konem stanoveného postupu/ okresní hygienické inspekci,které
opět
vyrozumí krajskou hygienickou inspekci,jež předává dále
své hlášení ministerstvu zdravotnictví.Při vážných onemocněních
lze toto hlášení podat telefonicky,takže ministerstvo je kdyko
li informováno o stavu otrav houbami.
V případě otravy houbami podá lékař zprávu o správnosti ur
čení požité houby hygienické inspekci nebo přímo^pověřenci pro
houbařskou osvětu.Pověřenec navštíví pacienta buď ještě doma
nebo v nemocnici a zjistí,zda jsou k dispozici odpadky po očiš
tění hub nebo zbytky jídla a ukáže mu obrázky těch jedovatých
hub,které vzhledem k příznakům považuje za odpovědné za otravu.
V mnoha případech lze dokonce nalézt na nalezišti i další plodnice.Poté pověřenec vyplní dotazník,obsahující vpodstatě násle
dující otázky:
1.1. .méno,datum narození,bydliště,ulice,okres
1.2. M s t o onemocněni
2.1. Doba onemocněni
3.1. Kolik osob jedlo jídlo z hub?
3.2. Počet onemocnělých,z toho dětí do 14 let
3.3. Z toho počet hospitalizovaných
3.4. Z toho počet úmrtí
4.1. Kdy,kde a kdo houby sbíral nebo prodával?
4.2. Jak byly uchovávány?
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4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Kdy a jak byly připraveny?
Doba latence,datum,hodina
Množství konzumovaných, hub
Která jídla a nápoje pacient jedl a pil v den onemocně
ní a předchozí den?
4.7. Které houby-podle vlastního mínění-nemocný jedl?
4.8. Posudek o vyšetření houbových odpadků,zbytků jídla,
zvratků/ty se zasílají k rozboru krajskému znalci/
5.1. Které obtíže byly pozorovány a v jakém sledu se objevi
ly?
5.2. Jaká první pomoc byla poskytnuta?
6.1. Příčiny onemocnění/např.neznalost,záměna a pod./
6.2. Byly houby požity v syrovém stavu nebo nedostatečně te
pelně upravené?
6.3. Nevyjasněno,event.alergie.
Během 6 týdnů musí pak být ministerstvu předložena závěreč
ná zpráva,tj.dotazník s lékařskou zprávou a hlášení o zameška
ných pracovních nebo vyučovacích hodinách. Statistickou eviden
ci všech otrav houbami v NDB vede ministerstvo zdravotnictví a
příslušné oznámeni o tom je každoročně otištěno v časopisu Iflykologisches Mitteilungsblatt.
Krajští znalci hub jsou pod mým předsednictvím sdruženi v
odborné pracovní komisi.Každých 6 měsíců se scházejí k pracovní
poradě,na níž jsou projednány všechny problémy,prodiskutována
zákonitá opatřeni a navržen osvětový materiál.
/Psáno pro Mykologické listy;přeložil Svatopluk Šebek/.
Angaben über den gleichzeitigen Stand der Pilzaufklärung und
4Pilzberatung in der DDR werden gegeben und durch die Angaben
über gesätzliche Anordnungen zum öffentlichen Verkauf von Pil
zen sowie zur Anmeldepflicht der Pilzvergiftungen ergänzt.

ILUSTRÁTOŘI
Svatopluk

KROM8HOLZOVA

DÍLA

Š e b e k

iKrombholzovo pozoruhodné dílo "Naturgetreue Abbildungen
und Beschreibungen der essbaren,schädlichen und verdächtigen
Schwämme",které vyšlo v Praze v letech 1831-1846,se čestně za
řadilo po boku soudobé mykologické literatury do světového mykologického písemnictví a svým obsahem přispělo k autorově vě
hlasu jako zakladatele české mykologie.S obsahovou hodnotou
jeho textu to byla ale současně i jeho obrazová část ,která
toto dílo proslavila zejména v cizině více než u nás,kde už
ve 3vé době patřilo k dílům vzácným a tudíž drahým/Zobel in
Corda,1846 /,a i v současné době se jím může chlubit jen málo
která veřejná knihovna.
Při pořizování ilustrací k tomuto dílu spolupracoval Krombholz s několika výtvarníky,z nichž někteří patřili
k pozděj
ším špičkovým umělcům 19.století.Jejich aktivní ilustrátorská
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účast zvyšuje jednak hodnotu Krombholzova díla i po stránce umělecko-historické a estetické,jednak prohlubuje naše znalgsti
výtvarného díla některých z uvedených ilustrátorů/alespon v za
čátcích jejich umělecké práce/ o nový.žánr,kterým svoji tvorbu
obohatili.Úkolem této stati je alespoň stručně přispět k po znání osobního a uměleckého profilu těch,kteří se na obrazové
části Krombholzova literárního mykologického díla podíleli. ‘
Obrazovou část Krombholzova díla "Naturgetreue Abbildungen
und Beschreibungen des essbaren,schädlichen und verdächtigen
Schw&mme" představuje 76 ručně kolorovaných litografováných ta
bulí rozměrů cca 51 x 50 cm,vytištěných v uměleckém ateliéru
Antonína Machka v Praze a vydaných pod názvem "Tafeln zu dem
mykologischen Werke von Krombholz" jako jeho součást.Na těchto
obrazových tabulích různé umělecké úrovně V se podílelo cel
kem 7 jmenovitých autorů;do osmé autorské skupiny je třeba za
řadit převažující počet 59 tabulí autorsky neoznačených, tedy
anonymních.2/
Tabule byly zpracovány litografickou technikou,jejímž vyná
lezcem byl v r.1796 pražský rodák Alois Senefelder/nar.6.11.
1771,zemř.26.2.1834 v Mnichově/,působící v Mnichově.autor učeb
nice této nové umělecké techniky rozmnožování obrazů kamenotiskem/Lehrbuch der Lithographie/,vydané v Mnichově roku 1818. 3/
Autorem největšího počtu signovaných tabulí je talentovaný
kreslíř František Š í ř /nar.koncem 18.stol.,zemř.1864 v Pra
ze/.Kolem roku 1826 pracoval jako "kamenopisný"/litografický/
tovaryš v tiskárně Antonína Machka /který měl litografickou
koncessi už od r.1821/,později tento ústav sám řídil. I když
jeho litografie nesou "značný rys řemeslnosti,jež snižuje li
tografii na pouhou reprodukční techniku" /Novák L . ,1962/,měl
na něj Machek značný umělecký vliv a svěřoval mu dokonce všech
ny zakázky,které tento ústav,pracující tehdy novou moderní
reprodukční technikou,v té době jistě v hojném počtu přijímal.
Po Machkově smrti/1844/ vedl ještě nějaký čas /spolu s Machkovou vdovou/ litografickou tiskárnu,ale od.5.II.1846 se osamo
statnil a rok poté Machkova dílna zaniká.Sír jako zručný portrétista vydával litografované portréty králů a významných čes
kých osobností/např.J.E.Purkyně,J.S.Přešla,P.J.Šafaříka a po
dobizny českých básníků Puchmajerova kroužku/;podle přesvěd čení vládnoucí třídy tím však"podněcoval národní a revoluční
vědomí lidu",což mu vyneslo dvouměsíční vězení /Novák L.,1962/.
V . Pro Krombholze zpracoval tabule č.1,5,10,20,27,33,47 a 49,
jež se řadí k nejlepším a mykologicky nejvěrnějším.
Čtyři ze signovaných tabulí zpracoval pozdější velmi zná
mý malíř Josef Vojtěch H e 1 1 i c h /nar.17.4.1807 v Cholticich,zemř.22.1.1880 v Praze/,od r.1824 žák prof.Josefa Berglera,který se po roce 1838 proslavil zejména jako vynikající
portrétista šlechtických rodin a řady osobností národního obro
zení /např.básníka Josefa J.Kaliny,F.Palackého,B.Rajské a zej
ména mladé Boženy Němcové,kterou portrétoval v r.l845/.Hellich
byl také spoluzakladatelem prvního českého uměleckého spolku,
nazvaného "Jednota umělců výtvarných" a jejím prvním předsedou,
který jí vtiskl výrazný rys slovanského ducha. Ve své době byl
skutečnou osobnosti uměleckého života a obdivuhodným způsobem
zasáhl do řady oborů a žánrů našeho výtvarného umění v 19.stol.:
je o něm známo,že je autorem) asi 300 chrámových obrazů,umístě
ných v různých kostelích v Cechách, že se v raném období své
umělecké tvorby věnoval též historické ma^bě a restaurování ob
razů a fresek na základě jejich studia v Římě a v Miláně v le-
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těch 1836-1840.Skutečnost,že se v mládí věnoval i vědecké myto
logické ilustraci,zatím poněkud unikla jeho životopiscům a umě
leckým historikům,kteří se jeho dílem zabývali.Pro Krombholze
vytvořil /ještě jako mladý student kreslířské školy Společnosti
vlasteneckých přátel umění v Praze/ tabule č.3,4,24 a 31:o ori
ginalitě některých vyobrazení lze však bohužel pochybovat.5/
Zatímco u ostatních jmenovaných/a samozřejmě i anonymních/
ilustrátorů Krombholzova mykologického díla šlo většinou patr
ně o zakázkové práce komerční povahy,výjimkou byl jistě mladý
August Josef Carl C o r d a /nar.22.10.1809 v Liberci,zemř.asi
16.9.1849 patrně v oblasti Západoindických ostrovů/,páleonto log,botanik a především nadšený a již v té době nadějný myko log,jehož ilustrátorský příspěvek ke Krombholzovu mytologické
mu dílu byl projevem upřímného přátelství a vděku za Krombhol
zovu
štědrou podporu při univerzitních studiích a hlavně za
darování mikroskopu,který teprve Cordovi umožnil proniknout
do tajů drobnohledného světa organizmů.“/ Corda,který i redakč
ně spolupracoval na Krombholzově díle /srv.Zobel,1854/,je zde
především autorem vyobrazení mikroskopickýchb znaků hub,které
provázejí téměř na všech obrazových tabulích vyobrazené druhy
hub.Jeho technicky a umělecky vynikající kresby,známé např.už
ze Sturmovy knihy "Flora von Deutschland"/1828/,neměly ještě
v době jeho spolupráce s Krombholzem bohužel-zvláště v mikro
skopických detailech-onu popisnou hodnotu,s níž se setkáváme
v jaho pozdějších pracech,hlavně v jeho "Icones fungorum hucusque cognitorum"/1837-1942/ a v jeho "Erachtflora europäischer
Schimmelbildungen"/1839/,protože tehdy šlo sice o kvalitní
ilustrátorské práce z hlediska výtvarného,ale přece jen o prá
ce mykologického začátečníka s ještě ne právě dokonalým a pra
xí nevytříbeným pozorovacím smyslem pro mikroskopický detail
pozorovaných objektů.
0 životni a umělecké dráze zbývajících jmenovitých výtvar
níků,kteří se podíleli na Krombholzově díle,víme toho bohužel
jen velmi málo.Václav D o n á t byl z nich patrně nejstarším,
který spolupracoval s Krombholzem již na ilustracích k jeho
článku "Ueber eine neue líorchelart",otištěnému v r.1828 v čas.
Monatschr.Gess.vaterländ.Museums in E^hmen,předchůdci Časopi
su Národního muzea v Praze.Pro Krombholzovo dílo "Haturgetreue
Abbildungen..." zpracoval tabuli č.8 a 15.Josef N i d e r h of e r,který je autorem 2.tabule,je znám spíše jako spolupracov
ník na velkém díle "Dějiny české v kamenopisně vyvedených obra
zech",které vydal Antonín Machek v Praze v r.1824.Autořem jed
né tabule je Karel N o r d,jinak autor známého portrétu Karla
Havlíčka-BorovskéhOjS jehož jménem se.setkáváme mezi podpisy
pražských umělců na žádosti z r.1835 o zřízení uměleckého spol
ku, nezávislého na Společnosti pro povznesení umění v Cechách
/Novák L . ,1962/.A konečně k autorství jedné z tabulí/č.73/ se
hlásí Jindřich M a c h e k,syn známého portrétisty 19.stol.
Antonína Kachka,
Ilustrační stránce Krombholzova mykologického díla,které je
výsledkem spolupráce řady umělců své doby s vynikajícím vědcem,
je třebe přednostně přiznat všechny znaky vědecké ilustrace.Je
ho mytologické dílo se tak-kromě své nesporné vědecké hodnotydostává i zásluhou jeho ilustrátorů na čelo naší vědecké ilust
race v mykologii v 1.polovině 19.stol.,což se nepochybně kladně
odrazilo i ve výtvarném přínosu k mytologickým dílům jeho poz
dějších až nejnovějších následovníků.
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To se týká jek kresby,tak i kolorováni původně černobílých
rekrodukcí,které bylo prováděno ručně/patrně různými řemesl
níky v tiskárně,nikoli autory/ a u jednotlivých výtisků se v
barevných odstínech liší.

O
/ Z nich by se přirozeně daly vyčlenit skupiny kreslířským ru
kopisem příbuzné a tak pracně dojít i k event.určení autorů;
to by však vyžadovalo zasvěcený umělecko-historický a este
tický rozbor celé obrazové části
Krombholzova díla,což by
jednak přesáhlo informativní zaměření tohoto článku,především
však časové možnosti i odborné znalosti autorovy.
■V Obrazová čá3t díla by si zasloužila i odborný polygrafický
rozbor,který by především objasnil některé technicky zatím
nejasné reprodukční okolnosti /např.jak mohlo dojít k tomu,
že u některých výtisků j3ou zobrazené houby zrcadlově převrá
ceny aj./;to se však opět vymyká z rámce tohoto drobného pří
spěvku.
V

Podrobnějším rozborem vztahů Franti-ška Sira a Antonína Machka,jednoho z nejvýznamnějších portrétistů 19.stol.,a ruko pisných rysů jejich uměleckého projevu,se zabývá zvláště Novák/1962/.

'/ Tak např.už Stejskal /Mykologie,^*aha,2:124,1925/ dokázal,
že vyobrazení druhu Boletus flavidus/na tab.4,f.35-37/je pře
vzato z Persoonova díla Hycologia europaea II,tab.XX,fig.
1-3,1825.Z téhož díla/tab.XIX,fig.1-2/ - jak jsem zjistil pochází i Boletu3 squarrosus/=Strobilomyces floccopus/,zob
razený Hellichem /na tab.4,fig.31-34/,ale v převrácené polo
ze ;protože fig.35/v Krombholzovi na tab.4/ Persoon nemá,je
nanejvýš pravděpodobné,že tuto dosti primitivní plodnici
kreslil Hellich patrně zpaměti.
*V Podrobným studiem Gordova života a přínosu jeho díla hned
několika přírodovědeckým oborům,se zabývala už řada autorů
/např.Weitenweber W.R. ,1852;Zobel J.B.,1854;Wolf M.B.,1938;
Kettner R.,1959;Anděl R.,1978;Obrhel J . ,1980/,bohužel jen
někteří se dotkli jeho mykologického dílajto bude předmětem
samostatné stati,kterou připravuji k 175.výročí jeho narození/a 135.výročí jeho tragické smrti/ na r.1984.
L i t e r a t u r a
Hellich Josef Vojtěch/1897/ in Ottův slovník naučný 11:73-75.
Machek Antonín/1900/ in Ottův slovník naučný 16:630.
Mádl K.B./1919/:Antonín iíachek,Praha.
Ijovák L./1962/:Antonín Machel.Praha.
Šíř František/1906/ in Ottův slovník naučný 24:626.
SiŠebekj__pie_Illustratoren_des_mykologischen_Werkes_von_7.J.
Historische,biografische und kritische Angaben zu den Illustra
toren des Werkes von Krombholz "Naturgetreue Abbildungen und
Beschreibungen der essbaren,schädlichen und verdächtigen
Schwamme" werden gebracht und erläutert.
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ZEMŘELA VĚRA KRIZOVÁ__________________________,___________________
Zcela nečekaně nás zastihla zpráva o úmrtí zasloužilé člen
ky CSVSM paní Věry K ř í ž o v é,vdově po nedávno zesnulém
dlouholetém pracovníku na poli mykologie,ing.Karlu Křížoví z
Brna.Paní Křížová zesnula náhle dne 12.června 1983 ve věku 68
let.
Jmenovaná stála věrně po boku svého manžela nejen v rodin něm životě,ale i při jeho zasloužilé osvětové,výzkumné i organizátorské práci,ve které mu byla obětavou spolupracovnicí s
velkým porozuměním pro všechny strasti a problémy s ní spojené.
Provázela ho i na řadě exkurzí brněnské pobočky CSVSM i na ak
cích celostátních.
Čest její světlé památce 1
/JKN/

Z p rá v y o akcích - p r o g r a m y

8 CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ K PROBLEMATICE RODU LACTARIUS /viz před
běžné oznámení v ML 9:25,1982/ bude uspořádán ve dnech 21.-25.9.
1983 v Plzni.Na programu jsou exkurze do lesů v okolí Plzně,do
st.přir.rezervace "Chýninské buky"/starý bukový porost na algonkických břidlicích s bohatým bylinným patrem/,do SER "Kokšín"
/starý bukojedlový porost uprostřed smrkových monokultur,nejzá
padněji vysunutý zbytek přirozených lesů Brd./ a do SPR "Hůrky"
/rašeliniště/ v okr.Plgen-jih.V přednáškové části semináře před
nese dr.Z.Pouzar,CSc."Uvod do studia ryzců/Lactarius/",MUDr.J.
Herink promluví na téma "Rodové a druhové určovací znaky v rodu
Lactarius" a J.Slavíček o "Nových poznatcích o některých druzích
rodu Lactarius".Předem přihlášeným zájemcům bude zaslán podrobný
program s údaji o ubytováni přímo.
-sš.
8 CELOSLOVENSKY SEMINÁŘ 0 HUBOVÝCH CHOROBÁCH OBILNÍK,ktorý
organizoval Ustav ^experimentálně^)" biologie a ekologie^SAV-odd.pa
tologické j vfyziologie rastlín a ^Cs.vedecká spoločnost pro myko
logii pri ČSAV,bol uskutečněný dna 7.IV.1983 v Bratislavě.Seminára sa zúčastnilo celkom 32 vědeckých a odbornýcl) spolupracovníkov z pracovísk SAY,vysokýqh škol,rezortných polrjohospodárskych
ústavov,UKSUPu a šlachtitelských stanic,z^oberajucich sa bez prostředně^problematikou súvisiacou s mykozami obilnin.Seminář
mal umožnit vzájomnú informáciu o^dosiehnutých výsledkoch a o
riešenej problematike.Mal prispiet k problémovéj a metodickéj
orientácii pracovníkov na aktuálně otázky,ako aj k zvýšeniu
efektivnosti práce na tomto úseku.
Účastníci referovali o výsledkoch svojej práce,získaných
v uplynulom roku,a v diskusii nanášali aktuálně tematické i me
todické problémy,ktoré bude potřebné na úseku mykoz obilnin u
nás riešit.
Z diskusie vyplynulo,že súčasná technologia pestovania obil23

nín poměrně výrazné mění hospodářsky význam niektorých druhov
parazitických húb oproti minulosti.V ich populáciach doctyádza k
vzniku virulentnějších foriem/fyz.rasy překonávájúce vyšlachtené rezistentně kultivary apod./,čo zvyšuje potřebu hlbšieho
štýdia biologie hospodářsky významných fy^opatogenných húb, ich
vztahov k podmienkam prostredia,k hostitelským rastlinám,ako i
k ostatným mikroorganizmom.Semenář ukázal,že v súčasnosti u nás
rozpracovaná problematika mykoz Qbilnín je orientovaná na hos
podářsky najvýznamnejších patogénov a nebolo by účelné ju měnit.
Rozsah hospodářsky významných oblastí i patogénov je u nás však
širší než sú kapacitně možnosti ich riešenia.Potřeba získávania
základných poznatkov pře vypracovaijie integrovanej ochrany rastlín si bude v perspektivě vyžadovat orientáciu výskumu i na |túdium fyziologicky aktívnych látok v komplexe patogén-hostitel
podmienujúcich rezistenciu a náchylnost rastlín,genetiku rezistencie a virulencie uvedeného kompl%xu-výskum prahov škodlivos
ti jednotlivých patogénov a na rad dalších problémov.
Seminář umožnil účastníkom dohovor o vzájomnej metodickéj,
materiálnej i problemovej neformálnej spolupráci a pomoci.Jed
noznačně potvrdil doterajšiu skutočnost,že podobné pracovně
stretnutie bude účelné organizovat každoročně.
Kamila B a c i g á l o v á - Cyprián
P a u l e c h
• KURZ PRAKTICKÉJ M K O L Ó G I B .z olasti vyšších húb/jedlých a
jedovatých/,ktorý organizuje JJstav experimentálněj biologie ,a
ekologie SAV v Bratislavě a Cs.vedecká spoločnost pře mykologiu
pri ČSAV,bol zahájený 15.IV.1983.Celkový rozsah je plánovaný
na 10 lekcií po 2 hodinách.Kurz bude zahrnovat všeobecná čest
eo základnými charakteristikami húb a Špeciálnu čast,zameranú
na určovanie a poznávanie jednotlivých skupin,rodov a druhov&
Kurz vedie Ing.Anton Janitor,GSc.a záujemqi sa možu přihlásit
na jeho adresu/Ustav experimentálněj biologie a ekologie SAV,
Dubravska cesta 14, 814 34 Bratislava/.
-cp.
© IX.i-íEZIMÁROSNÍ SxbiPOZIUM "KVASINKY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
ČLOVĚKA'1.které pořádala komise pro kvasinky Cs.společnosti mik
robiologické při ČSAV a.Chemický ústav SAV/s odbočkou Čs.vědecko-technickéspolečnosti/ ve dnech 18.-22.IV.1983 ve Smolenicích,
se zabývalo otázkami ekologie výskytu kvasinek v přírodě,na ob
dělávaných plochách,jako jsou vinice,ovocné sady a lesy,ve vo
dách,ve vzduchu,v přirozených sile i chemizovaných podmínkách,
kde působily herbicidy,insekticidy,mykotika a exhaláty apod.
S ekologii je těsně spjatá taxonomie a praktické určování kva
sinek, což jsou procesy velmi zdlouhavé a pracné.Zdlouhavost a
pracnost lze ovšem odstranit použitím moderní počítačové tech
niky .Kvasinky jsou výborné vědecké modely,které mohou sloužit
např.jako indikátory mutagenních účinků některých chemikálií.
Jsou schopny růst na různých odpadech,které znehodnocují život
ní prostředí a přetváří je na užitkovou b iornasu/např.přísada
do krmných směsí i k lidské výživě anebo jako zdroj biologicky
aktivních látek pro biotechnologie/.
Sympozium se konalo z podnětu ISY/Mezinárodní komise pro
kvasinky/,která podobně jako sympozia o kvasinkách vznikla z
čs.iniciativy.Doposud bylo uspořádáno 14 sympozií/5 všeobecných
9 specializovaných/.Na letošním sympoziu bylo předneseno 27
přednášek a vystaveno 50 plakátových sdělení.V jeho průběhu za
sedal též výbor^ISY a komise pro kvasinky Čs.společnosti mikro
biologické při ČSAV.
/Bulletin ČSAV č.3/1983/.
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»PODZIMMÍ CYKLUS MIKOLOGICKÝCH PBEDNÍŠEK připravilo ústředí
ČSVSli v Braze na záři a říjen 19Ó3.Na programu jsou tyto před
nášky:
12.9. :MUDr.Josef Herink:Přehled československých druů ro
du Pluteus a Volvárie11a/'s barev.diapozitivy/
19.9. :Zdeněk Pouzar,CSc.:Podzimní jedlé a jedovaté houby
/s demonstracemi/
26.9. :Doc.ing.Alois Černý,CSc.:Chorošovité houby rodu Hiellinus na jehličnatých dřevinách /s barevnými diapo■, 1Q
.žitivy a demonstracemi/
‘Prof.dr.Zdeněk Černohorský,DrSc.:Lišejníky-lichenizované houby
10.10. :RNDr.František Kotlab§,CSc.:Rozšířeni a ekologie pevníků/3tereum s.l./ v CSSR/s barevnými diapozitivy/
17.10. :RIIDr. Jiří Hlaváček:Novinky v oboru žampionů/Agaricus/
/s barevnými diapozitivy/
24.10. RKDr.Vladimír Antonín:Maše václavky a jejich taxonomická problematika
31.10. :RKDr.Mirko Svrček,CSc.:Mé vzpomínky na dr.Alberta
Piláta/K letošním nedožitým osmdesátinám/.
Přednášky,doprovázené demonstrací hub,se konají vždy v pondě
lí v posluchárně katedry nižších rostlin přírodovědecké fakulty
UK v Praze 2,Benátská 2/II.mezipatro/,začátek je v 18 hod,,po
čínaje 17.10.1083 je začátek v 1 9 ’15 hod.
'
-sš.

9 SEMINÁŘ "OCHRANA HUB A JEJICH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"se konal
na téma *’teoretické a praktické otázky ociirany hub” dne 21. VI.
1983.Pořadatelem byla komise pro ochranu hub a jejich životního
prostředí při CSVSIí za spoluúčasti mykal.odd.Národního muzea v
Praze a katedry nižších rostlin PřF U K v Praze.Porad jeho jed
nání byl rozdělen na dvě tématické části:na otázku tzv.červených
seznamů ohrožených druhů hub a na komplex otázek,související s
ochranou a šířením ušlechtilých druhů hub.
Ke 30 účastníkům semináře promluvil v úvodním referátu k prv
ní části dr.Jan Ceřovský,CSc.ze SUPPOPU v Praze na téma "Červe
né seznamy a červené knihy jako podklad ochrany druhů".Se zása
dami a problematikou červených seznamů ochrožených hub v němec
kých republikách seznámil Svatopluk Šebek.První část semináře
uzavřely dva návrhy na červené seznamy ohrožených hub v okr.Praha-západ/přednesl dr.F.Kotlaba,CSc./ a v okr.Nymburk/Svatcpluk
Šebek/.
Odpolední část semináře byla věnována problémům,spojeným, s
aktivní ochranou vyšších hub.Úvodní referát d r .P.Cudlína,CSc.
byl věnován koncepci projektu ochrany a šíření ušlechtilých dru
hů hub.Informace o zkušenostech se založením pokusných ploch
pro sledování vlivu exploatace plodnic ryzee smrkového na jeho
výskyt podaí Ing.Oldřich Šrámek,CSc.ze Skol.les,podniku VSZ v
Kostelci n.C.Lesy.Seminář uzavřel dr.P.Cudlín,Csc.z Ústavu kra
jinné ekologie ČSAV v Průhonicích přehledem dosavadních zkušenos
tí s umělou inokulaci semenáčů lesních dřevin ektomykorrhizními
houbami.
Ke všem referátům,bohatě-zejména ve druhé části-doplněným
barevnými diapozitivy a ukázkami literatury,se rozvinula široká
diskuse s řadou podnětných námětů pro další práci.Bylo by jistě
účelné,kdyby se podobná pravidelná setkání mykologů s ochranáři
stala platformou pro vzájemnou výměnu názorů,je jichž cílem by
byl společný příspěvek k řešení ochrany našeho mykogenofondu.
-sš.
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0 SEMINÁŘ KOMISE PRO iffKOFLORISTIKU A MIKOCENOLOC-II ČSVSM při
ČSAV se uskuteční v návaznosti na 3 •mytologické dny na Sloven
sku ve Skýcově dne 8.X.1983,Zahájení semináře bude v 8 hod.Na
jeho programu budou "Houby teolomilnvch_doubrav Československa".^
V jeho průběhu budou prěaněilny ň53leaúqiči_ prIšpevEý7
R.Fellner:Současný stav mykofloristického a mykocenologického výzkumu teplomilných doubrav ve stř.Evropě.
J.£uthan:Houby teplomilných doubrav středního Slovenska.
P.Škubla:Houby doubrav severního okraje Podunajské nížiny.
J.Lazebníček:Ho^by doubrav jižního Slovenska.
A.Dermek:Mykoflora doubrav jihozáp.Slovenska/Záhorie/.
V.Antonín:Sykoflora doubrav qtžní a střední Moravy.
J.Klán:Kouby Chuchelského hájku.
U.Svrček:Teplomilnéyioubravy Karlštejnska.
R.Fellner:Doubravy Českého krasu v okolí Senomat.
J.Herink:Teplomilné houby středního Pojizeří,
J. áutara a kol.:Houby doubrav Českého středohoří.
K. Kult:3ouhrn a rozbor přednesených příspěvků.
Přednesené příspěvky budou publikovány formou sborníku;autoři
příspěvků jsou proto žádáni o písemné zpracování.V případě, že
alespoň 75% příspěvků bude zasláno v kopii do 15.9.na adresu
prof.K.Kulta,Slezská 130,130 00 Praha 3,bude možno zpracovat
výše uvedený souhrn a rozbor přednesených příspěvků;jinak bude
zahrnut až do sborníku.Střední délka hlavních referátů se před
pokládá 20 minut,účastníci semináře jsou dále žádáni o zpracová
ní krátkých diskusních příspěvků.
R.Fellner-J.Kuthan
Q ^ EMIKÁŘ *0 PSYCHOTROPNÍCH LÁTKÁCH Z LYSOHLÁVBK"uspořádala
dne~21.IV.19S3 komise pro mykQtoxikologii při C3V3M a oddělení
experimentální mykologie MBU ČSAV.V průběhu semináře bylo před
neseno osm podnětných referátů k tématice taxonomie,ekologie,
chořologie,etnomykologie,toxikologie a biochemie lysohlávek,event.
k otázkám jejich medicinského využívání a toxikomanického zneuží
vání, a promítnuty dva dokumentární filmy.
Po vstupním referátu RNDr.V.Musílka,C3c.,zařazujícím proble
matiku psychotropních látek z lysohlávek do kontextu českoslo vénského a světového biochemického výzkumu hub,byli přítomní
seznámeni v referátu S.Šebka s celkovým přehledem halucinogen
ních lysohlávek a některých dalších + příbuzných rodů.I když
většina halucinogenních hub/zejm.Psilocybe,sect.Coerulescentes/
se vysljytuje především v pásmech subtropů a tropů,má evropská
mykoflora rovněž své význačné zástupce.Z nich bylo podrobně re
ferováno o pěti druzích z rodu Psilocybe,osmi druzích z rodu Panaeolus a orientačně i o některých pozoruhodných zástupcích ro
dů Copelandia,Conocybe,Gymnopilus a Pholiota.Z celosvětového
pohledu se kromě lysohlávek a dalších zmiňovaných rodů problema
tika houbových psychotropních látek dotýká i rodů Boletus,Heimiella a Russula/Nová Guinea/.Navezující referát MUDr.J.Herinka o
halucinogenních houbách jako sociálních drogách přinesl dvě "/pře-/
historické exkurze":první se týkala prehistorického a raně his
torického využíváni hub k magickým účelům/Čukotka,Indie,severní
Germáni,Blízký východ,Řecko atd,/,druhá současného boje proti toxikománii/mezinárodní konvence o psychotropních látkách z r.1971/.
Konkrétně zaměřený referát MUDr.J.Kubíčky o dosavadních znalos
tech rozšířeni toxických lysohlávek/Psilocybe semilanceata a P.
bohemica/ a možnostech jejich zneužity prezentoval současné mapo
vé údaje o výskytu uvedených druhů v Cechách,na Moravě a na Slo
vensku a shrnoval údaje o jejich fenologii.Pozdní výskyt obou
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druhů a některé další skutečnosti vedly přednášejícího k závěru
o malé pravděpodobnosti zneužíváni těchto hub jako "rekreační
drogy" v Československu.Dr.J.KLán seznámil dále přítomné s vý sledky analýzy psychotropních látek v lysohlávkách a dalších
druzích hub,prováděné metodou Chromatografie na tenké vrstvě
/TCL/.Semikvantitativní analýza prováděná u 70 druhů hub vedla
k zjištění přítomnosti psilocybinových látek nejen u zástupců
rodu Psilocybe či Panaeolus,ale také např.u rodů Inocybe,Fholliotina,Pluteus či Stropharia.Využití metody vysokoúčinné ka
palinové chromatografie /HPCL/ pro stanovení psilocybinu a psilocinu demonstroval názorně Ing.M.Wurst,CSc.Předmětem analýzy
byly druhy P.semilanceata a P.bohemica.Tytéž dva druhy bylyv
předmětem i dalších analýz Dr.M.Semerdžievy,CSc.,která zjištovala procentuální obsah ps-ilocybinu a psilocinu z jejich plodnic/resp.částí/ z různých československých lokalit,vystavených
různému způsobu uchovávání/mražené,vařené,sušené,čerstvé/ atd.
Jeden z prakticky významných výsledků v oblasti mykotoxikologie je potvrzení skutečnosti,že povařené plodnice obsahují nu
lová množství obou testovaných psychotropních látek/naopak su
šením se původní množství téměř nesnižuje/.
Po přestávce následoval psychiatricky zaměřený referát tíUDr.
M.Hausnera o medicinském využití halucinogenů,shrnující mimo
jiné všechny oblasti jejich psychosomatického působení /vyšší
nervová činnost,intrapsychická oblast,interpersonální chování,
psychosomatické oblast a hodnotový systém člověka/.V přímé ná
vaznosti na tento referát byl promítnut film režiséra J.Hapla
"Člověk neumírá žízní",představující filmovou medicinsko-filosofickou esej o lékařském užití a možném zneužití halucinogen
ních látek.Jako druhý doplněk byl promítnut dokumentární fran
couzský film režisérů J.Lalliera,R.Clarkeho a N.Skrotzkého
"Champignons et hallucinations",představující filmový rozhovor
se světovým znalcem halucinogenních hub prof.Rogerem Heimem,
provázený řadou reportážních vstupů /vliv psychotropních lá tek z lysohlávek na pokusně intoxikované osoby,exkurze prof.R.
Heima v Mexiku,magicko-náboženský obřad M.Sabiny s excitací
evokovanou houbami atd./.
Celostátní seminář k psychotropním látkám z iysohlávek bu
de jistě patřit k jedné z vnejúspěšnřjších akcí,které komise pro
mykologickou toxikologii ČSVSM pod vedením dr.M.Semerdžievy,CSc.
zorganizovala.Je jen škoda,že řada nadhozených taxonomických,
biochemických,etnomykologických,medicínských a dalších otázek
nemohla být pro nedostatek času veřejně diskutována s využitím
přítomnosti řady zasvěcených odborníků z nejrůznějších vědních
disciplin.Tím se trochu snížil i celkový možný přínos semináře,
nebot řada cenných podnětů nejspíše upadne takto v zapomenutí.
U příležitosti konání celostátního semináře k otázkám psy
chotropních látek z Iysohlávek byly vydány speciální pamětní
korespondenční lístky zdobené etnomykologickým emblémem,které
si mohli účastníci na místě zakoupit.Souhrny referátů z tohoto
bohatě navštíveného semináře budou otištěny ve zkrácené cizoja
zyčné mutaci v čas."Česká mykologie".
Rostislav Fellner
Tisková oprava
Do článku Z.Pouzara o změnách ve výchozím datu mykologické no
menklatury /ML 10:2-4,1983/ se vloudily dva překlepy:na str,2/8.
řádek zdola/ má být 1821/místo 1831 / a na str. 3/ 2 2 .řádek shora/
má být 1753/místo 1764/.Prosíme čtenáře,aby si laskavě obě da
ta opravili.
Red.
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R e d a k č n í sd ě l e n i

Toto číslo vyšlo dne 31.7.1?33.Uzávěrka příštího čísla je
31.8.1983.
Autory prosíme,aby se při psaní příspěvků a zpráv řídili las
kavě těmito pokyny: 1/text v jazyce českém nebo slovenském/v
rozsahu maximálně 8 stroj.stran/ pište na psacím stroji/zhruba
40 řádek po 54 úhozech na stránku/,dle možností nepoužívejte
poznámek pod čarou.Delší články mohou být tištěny pouze po před
běžné dohodě s redakci;
2/ obrázky,grafy a mapky/max.šíře 7,6 mm nebo 160 mm/ lze
přetisknout pouze v provedení výrazné kresby černou tuší na bí
lém 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 nenonorují.
©
V čísle 10/83 byl uveden obsah čísel 1-10 LIL.Počínaje čís lem 11/83 bude obsah uveden v každém čísle samostatně a to na
vnitřní straně obálky.
Rovněž počínaje číslem 11/83 bude vždy za každým z hlavních
článků/tedy nikoli za zprávami osobními a zprávami o akcích a
o programu/uveden vždy cizojazyčný překlad názvu článku spolu
s velmi krátkým souhrnem/abstraktem/' v téže řeči.Je mošno použít
němčiny,ruštiny,angličtiny či francouzštiny.Autoři hlavních
článků se žádají,aby dle svých možností spolu s rukopiseig doda
li i výše zmíněný abstrakt.Pokud tak nemohou učinit,necht o za
jištění požádají redakci.Pokud bude použit pro abstrakt jazyk
ruský, je nutné,aby autor dodal^i jeho stro.iopis.napsaný s po užitím autografické pásky,nebot redakce nemá k-dispozici psací
stroj s ruskými typy.

©
Členy a odběratele Mykologických listů,kteří dosud nezapla
tili členský příspěvek na r.1983,příp.předplatné ML na r.1983
/event.za předchozí roky/ žádáme,aby tak laskavě učinili ne prodleně po obdrženi tohoto čísla.
©
Ke kresbě na obálce: hvězdovka trojitá/Geastrum triplex Jungh./
Kreslil S.Šebek.

MYKOLOGICKÉ LISTY č.ll - Informační orgán Čs.vědecké společnosti
pro mykologii při ČSAV-vycházejí v nepravidelných lhůtách a roz
sahu.Toto číslo sestavil ing.J.Kuthan,k tisku připravil Svato pluk Šebek.
Příspěvky a veškerou, korespondenci zasílejte na adresu Čs.
vědecká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrádka 106,
Krakovská 1, 111 21 Praha 1,tel.264405.
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