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letošním roce, jubilejním přede vším v tom, že před 40 lety skončila
S# V
1« V v k
druhá světová válka porážkou nacismu
n P T II C T I f V
a že - díky stoupajícímu mezinárod r C l I L C I I V l
nímu vlivu socialistických států po stejnou dobu žijeme a dofáme žít
Zdeněk U r b a n
v mírui ukončujeme též mykologickou
pětiletku. Bylo to poprvé, co myko logie v celostátním rozsahu získala
samostatný hlavní úkol státního plá
nu základního výzkumu (SPZV).
Hlavní rysy poválečného vývoje mykologie v ČSSK jsem
nastínil
před 10 lety (Čes.Mykol.29:193 - 198 , 1975)• Zdá se, že na nich ne
bo v celém pojetí není třeba nic měnit. Výjimku činí závěry týkají
cí se opravdového posílení mykologické věuy, totiž zřízení
interinstitucionálního mykologického ústavu s vyčleněným personálem,
vlastním vedením a centrálně řízeným badatelským plánem. Pro přízni
vý vývoj mykologie od r.1945 byly podstatné následující okolnosti :
1) z praxe a vědeckého goznání pramenící potřeba početního vzrůstu
pracoviší, kde se uplatňuje mykolog; 2) postupně se zvyšující počet
vysokoškoláků s mykologickým vzděláním a vzrůstající pocit
jiných
odborných pracovníků, že mykologie ovlivňuje život i prostředí v
nejrůznějších oborech a výrobách» 3) požadavky praxe nestačily zatím
zcela utlumit profesionální základní výzkum mykologický.
Hlavní úkol mykologický v minulé pětiletce byl motivován již
svým názvem: "Houby - jejich biologický, hospodářský a zdravotnický
význam". Přes usilovnou snahu se nepodařilo beze zbytku naplnit té
maticky i pracovní kapacitou to, co název napovídal. V duchu tradic
a požadavků badatelského plánu zpracovalo se v následujících
smě
rech: a) ekologicko taxonomický výzkum závazně parazitických hub v
ČSSR (peronospory, padlí, rzi, sněti) ;b) ekologie, taxonomie a roz
šíření jedovatých a fytopatologicky významných makromycetů v ČSSR ;
c) nechemické metody ochrany skleníkových kultur před patogény; d)
saprofytické mikromycety v přirozeném i umělém prostředí člověka a
v potravinářském průmyslu jakožto producenti toxinů a alergií;e)nechemické metody ochrany pšenice proti fuzariozám. Skutečně
hmata
telnými výsledky (vedle řady praktických doporučení šlechtitelům
plodin, kontrolním a zkušebním ústavům zemědělským a projektantům
zdravotnických a zemědělských zařízení) j e v r.1984 vydaná monogra
fie F. Kotlaby : Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů v Českosxovensku (Academia), dále pak rukopis ekologicko taxonomického
díla
C.Paulecha: Múčnatky Slovenska I a ještě jiné, i větší práce časo
piseckého rázu. Po skončení pětiletky bude dílo o slovenských pad
lích dokončeno již nyní připravovanou druhou částí.
Do osmé pětiletky vstupuje mykologický výzkum opět organizován
v hlavním úkolu SPZV, ale tentokrát společně s jinými bezcévnými
organismy. Zřejmě k tomu, mimo jiné, přispěla celková příprava stát
ního badatelského plánu v biologii. Známky toho se projevovaly již
v minulých dvou letech, ale veřejnost se to dovídá - s pozoruhodným
zdůrazněním hlavních aspektů- až nyní po 48. valném shromáždění
ČSAV, které bylo dne 24. 4. I985. Ze zpráv publikovaných v denním
tisku vyplývá, že biologie v nej širším smyslu se pijo dlouhou řadu
let stává klíčovou vědou, která nejen v celém světe (zvláště pak v
rozvojových zemích), ale zvláší v socialistickém společenství a te-
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dy i v ČSSB by měla být na prvém místě v důležitosti a materiální
a personální podpoře. Zasedání ČSAV bylo věnováno především objas
nění a zdůvodnění jednotného plánu rozvoje vědy a techniky zeměděl
sko průmyslového komplexu. Ten by měl ve svém důsledku vést k
na
stolení naší soběstačnosti ve výživě a vůbec k vytvoření nadbytku
charakterem různorodých, hodnotných, chutných a levných potravin.
Tento úkol není možno splnit bez rozvoje biologie a zemědělství.
Proto zasedání ČSAV dalo najevo, že v těchto vědních oborech
chce
rozvíjet základní výzkum především 1) v oblasti biologicko
ekolo
gických a 2) zemědělských věd. Stejně jsou též pojmenovány dva
programy státního plánu základního výzkumu. Mykologie se zvláší do
týká program biologických a ekologických věd. Má přímý vztah k ze
mědělské problematice několika stěžejními směry SPZV, především
však stěžejním směrem "Genofond rostlin a živočichů - biologické
základy jeho ochrany a využití". Předsedou stěžejního směru je aka
demik S.Hejný,ředitel Botanického ústavu ČSAV. Jedním z hlavních
úkolů stěžejního směru je ten, který zahrnuje i houby, a který je
zařazen pod názvem: Houby,lišejníky a mechorosty - jejich ochrana,
ekologie, využití a ovládání. Koordinačním pracovištěm je přírodo vědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Problematika hub je v
něm zatím rozčleněna do 4 dílčích úkolů,které zahrnují: 1) ekologii,
taxonomii a ochranu hub fytopatologicky a mylcotoxicky významných v
lesích a na dřevinách ( odpovědný řešitel dr. F« Kotlaba, CSc.) i
2) ekologii a taxonomii kvasinek (dr. A. Rocková - Kratochvílová,
DrSc.); 3) ekologii a ochranu saprofytických a parazitických mikromycetů přirozených a umělých prostředí a cenoz (dr. 0. Fassatiová,
CSc.) a 4) genetiku tvorby enzymů u hub (dr. P. Pikálek,CSc.).Kromě
již zmíněných pracoviší v hlavním úkolu na mykologických a lichenologických tématech spolupracují: Chemický ústav SAV v Bratislavě, '
Národní muzeum v Praze, Slovenské národně múzeum v Bratislavě, Mo
ravské muzeum v Brně, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Vyso
ká škola zemědělská v Praze, Pedagogická fakulta Univerzity Palac kého v Olomouci, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci
Králové, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti ve Zbras
lavi, Östav pro hospodářskou úpravu vojenských lesů v Praze, Měst ská stanice mladých přírodovědců v Praze - Smíchově,
Komentáře v tisku jakož i samo jednání valného shromáždění sta
ví ochranu prostředí a tím i ochranu genofondu na nej přednější mís
to nejen ve vědě, ale i ve snažení a konání všech občanů a lidí to
hoto státu a celé planety. Proto nutno zatím litovat a div ne čekat,
až bude pozdě, že určité návrhy na postupné zřízení neziústavové
laboratoře a později mykologického institutu, podané vedení ČSAV,
byly zatím projednávány jen r.a úrovni zprávy o stavu a dalším vývo
ji naší mykologie ( viz M. Otčenášek, I.iykol.Listy 16: 1 - 7, 1984),
a že stále chybí chuí a rozhodnost k organizačním činům jak v admi
nistraci tak v plánování výzkumu, I tak je však přirozené, že svr chu charakzerizovaný úkol je otevřený, a že naopak je třeba nabízet
a zapojovat další výzkumné kapacity, které jakýmkoliv způsobem
zkoumají biologické základy ochrany a využití genofondu hub,
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Teoretické a praktické otázky

NOVÁ
Zdenek

TERM INOLOGIE

STADIÍ

v my k o l o g i i

U H U 8_________________

P o u z a r

Mykologie na rozdíl od nauk o ostatních organismech připouští
zvláštní klasifikační systém a spolu s tím i zvláštní nomenklaturu
pro tzv, nedokonalá stadia hub, to znamená pro ta stadia, která
jsou určena k rozmnožování jiným způsobem, než obvyklými vřecky
nebo basidiemi ( zvláštní skupiny hub nazývané Deuteromycetes nebo
Fungi imperfecti). Týká se to ovšem pouze hub vyšších,to znamená
vřeckatých a stopkovýtrusých, ale tam pak jak mikromycetů, tak i
makromycetů. Nyní se mykologové rozhodli zreformovat terminologii
týkající se těchto stadií. Stalo se tak po dlouhých úvahách na zá
kladě doporučení Mezinárodní mykologické asociace po návrhu Henneberta a Weresubové. Nový kód botanické nomeklatury (Sydneyský kód
I983 ) tuto novou terminologii rozmnožovacích stadií hub již použí
vá, Termíny jako "perfektní stadium" a "imperfektní stadium" nebo
"pleomorfický druh" apod. byly nahrazeny novou soustavou termínů,
kde jazykovým základem je "morfa", která nahradila "formu" nebo
"stadium", Morfa je termín, který jsme dos id znali spíše zc zoolo
gie, kde se jí označují takové změny, které v botanice označujeme
termínem "ekomorfóza", např. drobné formy karasů z polabských tůní
apod, Z termínu "morfa" jsou pak pro novou terminologii odvozeny
termíny "holomorfa","anamorfa","teleomorfa" a pomocný termín
"synanamorfa".
Často se hovoří v souvislosti s touto terminologii o anatomic
ké soustavě, čímž se myslí to, že podstata rozdílů mezi různými
stadii ("morfami") je anatomická. Taková terminologie má různou
míru obecnosti podle toho k jakému účelu jí používáme nebo v jaké
souvislosti ten který termín máme na mysli. Tak jako řekneme -li,
že basidie má u nějakého druhu urnovitý tvar, nemáme na mysli pou
ze jedinou konkrétní basidii, nýbrž všechny basidie u toho druhu
a jednotné číslo je zde pouze určitou jazykovou stylizací. Pokud
však studujeme evoluční proměny basidie, máme na mysli basidii ja
ko takovou - jako anatomický orgán hub - tedy ve vysoké míře obec
nosti, Podobně je tomu i s novou terminologií pro stadia u hub.
Použití nových termínů je následující:
t e l e o m o r f a (anglicky: teleomorph, latinsky: teleomorpha)(dříve "perfektní stadium") je takové stadium, které je uzpů sobeno k rozmnožování pouze vřecky nebo basidiemi;
a n a m o r f a (anglicky: anamorph, latinsky: anamorpha)(dří
ve "imperfektní stadium") je takové stadium,které je uzpůsobeno
k rozmnožování pouze pomocnými rozmnožovacími orgány, jako jsou
konidie, aleuriospory, artrospory, chlamydospory a pod. Jako ana
morfa mohou být z důvodů nomenklatorických označována i sterilní
mycelia, sklerocia apod.,pokud byla popsána jako zvláštní taxony,
a to i za těch podmínek,že nemají žádnou rozmnožovací funkci;
s y n a n a m o r f a (anglicky: synanamorph, latinsky: syn -
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anamorpha) je termín pro označeni dalšího, většinou mikrokonidiál —
ního stadia, které existuje vedle hlavní anamorfy. Označuje se tím
případ, kdy jedna houba vytváří morfa logicky silně odlišné další
imperfektní stadium, Kapr. anamorfní rod Olpítrichum Atk. kromě běž
né tvorby statných konidioforů s termínálními, jednotlivými konidiemi tvoří na týchž hyfách, z nichž vyrůstají tyto konidiofóry, ještě
jiné, patřící k mikrokonidíálnímu stadiu typu Aspergillus. Pak může
me označit konidiofory typu Aspergillus v tomto případě za synanamorÍB. Hlavní imperfektní stadium pokládáme za anamorfu a vedlejší, mé
ně produktivní stadium označujeme jako synanamorfu. Původně se pro
tyto případy navrhoval termín "dianamoría", avšak prof.Kendrick pro
hlásil, že toto slovo se hodí spíše na nějako antickou bohyni než
pro asexuální houbu a proto se použilo slova ’’synanamorfa’’. Jev, kdy
jedna houba vytváří dvě nebo více anamorf,nazývá prof. Hennebert
"pleoanamorfismus";

PROBLÉM Y KOLEM N O M EN K LA TU R Y Z KONGRE
S U V S Y D N E Y __________________________________________________________
Jan

K u t h a n

V srpnu r.lS81 přijal 13.Mezinárodní botanický kongres v Sydney
usnesení, kterým byly přijaty změny v dosavadních pravidlech bota
nické nomenklatury,schválených 8 .Mezinárodním botanickým kongresem
v Paříži v roce 1964-. "Pařížský Kód",jak se zkráceně pravidla nazý
vají, byl u nás přeložen a začleněn do práce J.Dostála: Botanická
nomenklatura,vydané Nakladatelstvím ČSAV v Praze v r.1957, která se
zabývala i vývojem rostlinného jména. Tato kniha se stala nezbytnou
pomůckou všem, kdo z toho či onoho důvodu s botanickou nomenklatu rou pracují,a tedy i našich profesionálních mykologů i soukromých
badatelů. I při nevelkém nákladu (1500 ks) byla dostupná všem, kdo
o problematiku projevili zájem.
"Sydneyský Kód" vyšel tiskem v trojjaryčné úpravě v roce I983 ,
byl zpracován redakčním kolektivem pod předsednictvím E.G.Vosse, z
mykologů se prací zúčastnil belgický mykolog V.Demoulin. Vydavate
lem této poměrně drahé publikace byla současně nakladatelství Bohn,
Scheltema a Holkema, Utrecht (Antwerpy) a Dr.W. Junk(vydavatelství
The Hague/Boston). Zatím je tato publikace v Československu pouze
v nemnoha exemplářích. Autorovi není známo, zda "sydneyský kód" byl
Již publikován v českém překladu, pokud však jde o jeho dopad na
mykologickou nomenklaturu, nevyšlo u nás dosud žádné sdělení či ko^
mentář v tomto směru. Ostní sdělení či diskuse v malém kroužku ne mohou samozřejmě přinést osvětlení problému širšímu okruhu zájemců.
Je sice skutečností, že většina amatérských mykologů a zájemců
o houby se teoretickými a praktickými problémy nomenklatury hub za
bývá málo, nemonklatura Je jím především prostředkem k tomu, aby se
dokázali v bohaté říši hub dorozumět a orientovat. Tradice amatérské
mykologie v Československu by však měla zavazovat osoby znalé a za
svěcené, tedy profesionální mykology, aby přístupnou formou vysvět
lili důvody a zásady změn, které z nových pravidel vyplývají. Ani
amatérům není totiž otázka nomenklatury zcela lhostejná: dostávají
totiž často do rukou zahraniční časopisy či publikace, kde se k změ
nám nomenklatorického kódu objevují hlasy pro i proti, kde někteří
autoři nové zásady zatím neuplatňují, jiní ano.
V minulosti docházelo ke sporům a dezinformovanosti vždy zejmé
na proto, že podstata věcí a navazující problémy nebyly kvalifikova
ně a dostatečně přesvědčivě interpretovány, fíada nových vědeckých
jmen,odsunujících zaběhnutá jména nově utvořenými kombinacemi,mohla
by vzbudit i dojem, že u změn, odhlasovaných sydneyským kongresem,
nešlo ani tak o p r o s t ř e d e k
k zdokonalení a zjednodušení
botanické nomenklatury, ale o ú č e l ,tj. prostor pro tvorbu no
vých kombinací.
Srovnáme-li ustanovení "pařížského Kódu" se "sydneyským Kódem"
v jednom z nejdůležitějších úseků, tj.úseku priority publikace a
vymezení výchozích dat, pak všeobecná ustanovení článků 12. a 13.
zůstávají v obou případech beze změny, avšak v některých případech
se mění datum a dílo určené jako výchozí pro danou skupinu hub.
Nejlépe to uvidíme při porovnání příslušných odstavců v obou zněních:
" P a ř í ž s k ý
K ó d " :
Uredinales. Ustilaginales. Gasteromycetes:Peraoon:Synopsls Metho—
dica Fungorum (3 Í. XII. 1801).
Funri caeteri:Fries:Systema Mycologicum, vol.1.(1. I. 1021) včet—

ně díl» Elenchus fungorum, které je považováno za součást "Systema
V.ycologicum", avšak bylo vydáno až v r.1828. Jnéna osxatních húb(Fungi caeteri), publikovaná v jiných dílech mezi datem první (vol.I.)a
poslední (vol.III/2.) a Index části "Systema", které jsou synonymy
nebo homonymy jmen kterékoliv honby z této skupiny, obsažených ve
Friesově "Systema", nemohou ovlivnit nomenklatorický stav jmen,kte
rých Fries použil ve svém díle.
Myxomycetesillnnaeus:Species plantarum ed.l (l.V. 1753)»
" S ý d n e y s k ý
K ó d " :
Fungi( bez rozlišení',včetně Myxomycetes a lichenizované houby):
Linnaeus:Species plantarum ed.l,(l.V.1753)* Jména pro Uredinales,
Dstilaginales a Gasteromycetes, která byla přijata Persoonem v "Synopsis Methodica Fungorum"(31.XII.1801(, jakož i jména Fungi caeteri
(s výjimkou liyxomycetes a lichenizovaných hub),přijatá Friesem v "Sys
tema Mycologicum" vol.1.(1.1.1821—vol.1II/2) a v "Elenchus Fungorum"
(vol.I.-II.), jsou chráněna, tj.musí být s nimi zacházeno tak, jako
by byla vůči 3tarším homonymům a konkurujícím synonymům cbráněna(tj.
upřednostněna). Jména daná lišejníkům budou nomenklatorický vztažena
na jejich houbovou složku.
Změny na úseku priority,přijaté kongresem v Sydney u nomenklatu
ry hub (Fungi), tedy znamenají,že s výjimkou jmen chráněných se vý chozí datum pro nomenklatorieké označení ostatních taxonů posouvá k
datu l.V.1753.
Vedle hlasů obhajujících potřebnost a tedy oprávněnost této zraěny(Demoulin V..Hawksvorth D.L.,Korf B.P. et Pouzar Z.,1981: A sólu tion of the starting point problém in the nomenclature of fungi.-Ta
xon, 30:52-63),se však ozval i hlas opačný (Singer B., 1983 : Problemas
sistemáticos en los Agaricales.-Bol.Soc.Mex.Mic.,Xalapa,Ver,18:13-19,
publikovaný v červenci 1984), který je ostře kritizuje. S laskavým
svolením autora a pro možnost budoucího porovnání názorů čtenáři jsou
v dalším uvedeny základní myšlenky Singerovy práce. Autor tohoto
článku je vždy zajedno s Voltairovým výrokem: "Nesouhlasím s Tebou,
ale do posledního dechu se budu bít za Tvé právo svůj názor vyslovit."
Singer označuje přijetí změn nomenklatury za výsledek katastro
fálního hlasování menšiny světových taxonomů v Sydney přítomných,při
čemž zde navíc převládali místní botanici a ne agarikologové. Domní
vá se, že nomenklatura navržená v Sydney zbrzdí vývoj mykologické
taxonomie nejméně o 10 let, a že snady některých mykologů o prokázá
ní výhodnosti nových výchozích dat a poukazy na to, že u basidiomy cetů se jedná o relativně malý počet změn, nic nemění na vyslovené
domněnce. Navržené změny považuje za zásadní a mylné, a to ze dvou
důvodů:
1) Byla porušena zásada preambule nomenklatorického Kódu,která
zní: "Tento Kód usiluje o ustálenou metodu pro pojmenování taxorimických skupin." Změny pravidel narnšují stabilitu, která především spo
čívá v důvěře systematiků ve stálost pravidel. Proti těm, Kdo ustá
lenost systému poruší, neexistuje jiná obrana než protiusnesem j e 
jich koiegů-systematiků. To pochopitelně stabilitu a důvěru nepodpo
ruje.
2) škoda,která změnou pravidel byla způsobena se neměří pouze
z hlediska počtu taxonů, u kterých k změně dochází. Je nutno brát
do úvahy i praktický a teoretický význam každé ho změněného názvu ta
xonu a dobu, kterou taxonem směru nej důležitějších dat musí věnovat.
Pro získání definitivního a platného pojmenování podle nových pra
videl je nutno projít řadu knih a článků velmi obtížně dostupných.
Přechod na nová pravidla ze Sydney vyžaduje revizi veškeré bota
nické literatury, což je spojeno s nemalými obtížemi:
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Především by bylo nutno zajistit ověření totožnosti taxonů a s
tím spojené výkladové práce. To může provádět pouze zkušeny odborník,
který má k dispozici vzácnou literaturu z doby před Friesen. Je nut
no se vracet zpět nejen v interpretaci textu a obrázků, protože z
doby před Persoonem není prakticky herbářových dokladů, ze kterých
by bylo možno vycházet. Je značný rozdíl, když toto provádí úzce
specializovaný odborník v rozsahu svých zájmů a potřeb anebo musí-11
siřeji zaměřený agarikolog věnovat léta na práci vědecky vlastně ne
plodnou, což rovněž neodpovídá požadavku úvodu nemonklatorického Kódu.
Při těchto ověřovacích a výkladových pracích je nutno dále zjis
tit, zda prověřovaná kniha či článek používá binomickou nomenklaturu
Linného, protože v kritické době (1753-1821) mnoho autorů ještě použí
valo jinou metodu, která činí celý text nespolehlivým.
Konečně je nutno studiem zjisti^.zda nově uzákoněný binom nezpů
sobuje homonyma v literatuře po Friesovi (např.Bussula rosea Persoon
1756 činí H.rosea Quél.homonymem) a také, zda nyní použitelný název
není nadbytečný dle čl .63 Kódu (např.Russula vitellina Pers,vycháze
jící z dřívějšího binomu Agaricus risigallinus Batsch). Vyloučení
publikací z let 1821-1832 tuto práci neusnadní, protože i v nich se
vyskytují názvy, které mohou nomenklaturu ovlivnit.
Kromě několika evropských a severoamerických středisek, kde se
aktivně pracuje v oboru taxonomie hub, a která potřebnou literaturu
vlastní, nemůže se prakticky nikdo jiný na této činnosti podílet.Je
možné a nepopiratelné, že pro urči-té skupiny hub, např. Ascomycetes
a Deuteromycetes, jsou nová pravidla neškodná nebo prospěšná,
V závěru Singer vyslovuje názor, že škodu, která byla taxonomii
vyšších basidiomycetů způsobena, může odstranit pouze revize článku
13.(výčet výchozích dat a děl) pokud jde o Gasteromyčetes, Aphyllophorales a Agaricales. Spolu s americkým mykologem A.H.Smithem se
staví za požadavek stabilizovat příslušný oddíl předpisem, který by
stanovil, že všechny změny textu článků nebo nové články Kódu jsou
po dobu 10 let neplatné (tj.nesmějí se zavádět do literatura násle
dující po kongresu, který je odsouhlasí, nejvýše jako jednoduché
vysvětlivky v případech,kdy text se považuje za nejasný a rozporný).
0 praktických důsledcích použití nových nomenklatorických pravi
del se budeme zajisté postupně dozvídat z odborné literatury; sotva
se v blízké budoucnosti dočkáme díla, kde by bylo možno v širokém
rozsahu s výsledky nezbytné revize se seznámit. Toto přechodné obdo
bí nebude krátké a orientace snadná, zejména pro roztříštěnost in formací, Tak např.některé nové kombinace na základě předfriesovských
literaárních pramenů přináší článek H.Kreisla(1984)’
-"Beitrag zuř No
menklatur einiger Grosspilze " v časopisu Boletus,Halle,8 (1):29-30,
u nás nepříliš běžném.

Zusammenfassung

Einige Angaben und ein Vergleich zwischen dem "Pariser-" und "Syd
ney - Code" der botanischen Nomenklatur (vor allem im Artikel 13.)
werden gebracht und ergänzt mit einigen kritischen Bemerkungen von
B.Singer.
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POŠKOZENÝCH ZVĚŘÍ

L a z e b n í č e k

Zhodnocení dle vegetačních stupňů a ekologických řad v oblastech
vojenských lesů v Č3SE.
Mimo oblasti VLS jsou uváděny jen autorem zjištěné údaje-výskyty
z částí pohoří Velká Fatra,Slovenský raj, Českomoravská vrchovina a
Krkonoše,
*

Z hlediska vzniku (infekce) a šíření houbových chorob lesních dře
vin, zapříčiněných převážně jelení zvěří jako primárním činitelem,
jde v naprosté většině případů o n á k a z u
r a n o v o u.Dochá
zí k ní po loupání či ohryzu dřevin jelení zvěří-většinou ve smrko vých monokulturách, ale i v porostech smíšených s převahou smrku ve
II.věkové třídě, často však také-zejména u hladkokorých populací či
jedinců-i ve III.věkové třídě. Autor nezjistil-na podkladě výskytu
plodnic-napadení parazitickými houbami ani u smrku, ani u jiných
dřevin (s výjimkou modříni-viz dále) v I.věkové třídě v důsledku
okusu, ohryzu či jiného poškození dřevin zvěří. Je však více než
pravděpodobné,že častý a silný ohryz borovic v 1.vegetačních stupni(v ekologické řadě A) na Záhoří značnou měrou přispívá k šíření
václavky obecné (Armillaria mellea/Vah! ex Fr./Kumm.) v tamních bo
rových monokulturách. Příznaky ochoření zvěří poškozených borových
kultur václavkou (ronění kapének pryskyřice, uhnívání kořenů, syrocium god borkou kořenů) byly pozorovány také na Šumavě (6.vegetační
stupen,A-řada), v Doupovských horách (3.-4,veg.stupeň,řady B a C),
na ííalsko-dokeské plošině (3.-4,veg.stupeň, řady A i a), v Polabí
(2,veg.stupeň,řada A), na Drahanské vrchovině (2.-3.veg.stupeň,řa
dy A a B), v pohoří Javorie (2.-3.veg.stupeň,B-řada) a na Vihorla„u (2.-3.veg.stupeň,řady B a C).
Známými příklady jsou infekce ohryzem a loupáním poškozených
smrků troudnatcem pásovaným (Fomitopsis pinicola /Sw.ex Fr./F.Karst.)
(Šumava, Brdy, Dcupovské hory, Ralsko-dokeská plošina, Kriváňská Ma
lá Fatra, Levočské pohorie aj.) a pevníkem krvavějícím (Stereum sanguinolentum /Alb.et Schw.ex Fr.)Fr.(Šumava, Levočské pohorie aj,),
a to zejména v podhorských a horských polohách (ve vegetačních stup
ních 4 , - 7 . ) .
Ve středních a vyšších polohách (4.-8,veg.stupeň), ale především
mimo oblast přirozeného rozšíření smrku (tj.ve veg,stupních 2.a 3«),
bývá zvěří poškozený smrk (a]' i další dřeviny, zejména jedle a buk)
napaden václavkou obecnou (Armillaria aellea /Vah! ex Fr./Kuna.)
(Šumava,Brdy,Doupovské hory,Halsko-dokeská plošina,Oderské vrchy,
Drahanská vrchovina,Levočské pohorie) nebo kořenovcíkem vrstevnatým
(Heterobasidion annosus/Fr./Bref.)( Ždániclcý les, Drahanská vrchovina
aj .) .případně oběma druhy současně ("červená hniloba" ), přičec-.z na
padení václavkou po poškození zvěří bývá hojné i ve vysočinných a
a horských polohách (tj.ve veg.stupních 4.-7..často i 8.),zatímco
napadení kořenovníkem vrstevnatým! j e v těchto polohách poměrně vzácné,
8

Z hlediska ekologických rad je uvedené poškození smrku zvěří a
na ně navazující napadení zmíněnými 4 druhy makromycetů nejčastější
v kyselé A-řadě (Šumava,Brdy,Balsko-dokeská plošina) a podmáčené
chudé a-řadě(ve stejných oblastech)-pravdepodobně v souvislosti s
nedostatkem "sladkých" trav a bylin;většinou méně hojné j e v živné
B-řadě (s výjivkou kořenovníku vrstevnatého) a nitrofilní C-řadě
(zde patří mezi výjimky co do poškození zvěří a na ně navazující
infekce např.Doupovské hory).nepatrné pak v bazofilní D-řadě a os
tatních podmáčených ekologických radách (b,c,r).
Pokud se týče zmíněného modřínu I.věkové třídy a jeho ochočení
v důsledku poškození zvěří, jde tu o zjištění infekce brvenkou mod
řínovou (Trichoscyphella willkommii/Hartig/Nannf.) po vytloukání
(Doupovské hory-3,-4.veg,st.,řady B a C,Velká Fatra-5.-7.veg.st.,
řada D,Levočské pohorie-dosti hojně-5.-7.veg.st.,řady A a B.Vihorlat-3.-5.veg.st.,řady B a C).
V případě listnatých porostů byla infekce houbovými parazity
pozorována jak v nesmíšených bukových porostech II, a III.věkové
třídy(Malé Karpaty,Javorie,Vihorlat),tak ve smíšených porostech se
zastoupením buku,klenu (Malé Karpaty,Kriváňská Malá Fatra,Viuorlat)'
a jeřáLu(Šumava). V těchto případech šlo nejčastěji o infekci troudnatcem kopytovitým (Fomes fomentarius /L.ex Fr./Kickx),a to na buku
a klenu,ve II.věkové třídě i javoru mléče(ve veg.stupních 3 .-4.-5.,
zřídka i v 6.veg.stupni,převážně v ekologických řadách B a C: Malé
Karpaty.Krivánská Malá Fatra,Javorie,Vihorlat),vzácněji jeřábu
(6.veg.st.,A-řada:Šumava),jasanu(3.-4.veg.st.,řady B a C:Malé Kar
paty, Doupovské hory).
V pořadí výskytu(dle zjištěných plodnic na zvěří poškozených
kmenech) jsou na dalších místech infekce václavkou obecnou (Armillaria mellea/Vahl ex Fr./Kumm.) na buku na Šumavě (6,-8.veg.st.,řady A,
a,B),v Oderských vrších a na Českomoravské vrchovině (4-.-5.veg.st.,
řady A,B),na Drahanské vrchovině a v pohoří Javorie (3.-4.veg.st.,
řada B),v Levočském pohoří(4.-6.veg.st.,řady B,A) a na Vihorlatě
(3.-4.veg.st.,řady B,C),dále troudnatcem pásovaným (Fomitopsis pi
nícola /Sw.ax Fr./P.Karst.)na buku v Malých Karpatech,v pohoří Ja
vorie a Vihoríat(ve 3.-4.veg.stupni,v řadách B,C) a v Levočském
pohoří(4.-6.veg.st.,řada B) a šupinovkou zlatozávojnou (Pholiota
aurivella/Batsch ex Fr./Kumm.,a to nejen na jedli(Levočské pohorie,
Krivánská Malá Fatra,Velká Fatra,Slovenský raj:4.-6.veg.st., řada B,
vzácněji řady C a D),ale často i na buku(Drahanská vrchovina:3.-4.veg.
st.,řada B;Malé Karpaty:3.-5.veg.st.,řada B;Kriváňská Malá Fatra:4.
-6.veg.st.,řady B a C;Velká Fatra a Slovenský raj:4.-6.veg.st.,řady
B, C,D).
Napadení pevníkem chlupatým (Stereum hirsutum/Willd.ex Fr./S.F.
Gray) v důsledku ohryzu či loupání listnáčů bylo pozorováno méně
často,především na buku a klenu (ve 3«-ů.veg.st.,v řadě B),ale i
na habru(2.-3.veg.st.,řady B a A).
Zcela výjimečně byla na mladém jilmu norském zjištěna poškození
loupáním zvěří hlíva jilmová (Pleurotus ulmarius /Bull.ex Fr./Kumm.)
(Doupovské hory,3.veg.st.,C-řada),
Byla-li infekce rezavcem bukovým(Inonotus nodulosus/Fr./P.Kagst.)
zapříčiněna poraněním bukových kmenů loupáním či ohryzem (alespcP u
části případů,kd« byly nalezeny plodnice),nebylo zjištěno.Je to
však v některých oblastech s vyššími než normovanými stavy zvěře
pravděpodobné. Plodnice tohoto druhu byly nacházeny od 3*vegetačního
stupně(Drahanská vrchovina,Malé Karpaty,Javorie,Vihorlat;převážně
řady B a C) až po 5.(-6.) vegetační stupeň(Kriváňska Malá Fatra a Le
vočské pohorie—v řadách B a C,Velká Fatra a Slovenský raj-v řadách B,
C, Q),Brdy-v řadě A),výjimečně až po 7.veg.st.(Šumava,řada A).
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Parazitické houby jako původci hnilob lesních dřevin v důsledku je
jich poškození zvěří(ohryzem,loupáním,vytloukáním)v oblastech vojen
ských lesů v Československu (výjimečně mimo oblasti VLS):
Houba(druh) jako parazit v důsledku poškození dřevinyzvěří
Armillaria mellea(Vahl
ex Fr.) Kuním.
václavka obecná

Dřevina

SM

BO

BK

Fomes fomentarius
(L.ex Fr.)Kickx
troudnatec kopytovitý

BK

KL+JV

Fomitopsis pinicola
(Sw.ex Fr,)P.Karst.
troudnatec pásovaný

JS
Jfi
SM

BK

OLg
Heterobasidion annosus (Fr.) Bref.
kořenovník vrstevnatý

SM

? Inonotus rsodulosus
(Fr.)P.Karst.
rezavec bukový

BK

Oblasti rozšíření:zkratka ob
lasti(v závorce vegetační
stupeň;ekologické řady)
5(6.-8 ;A,B,a),B(4.-6. ;A,a),
DH(3.-5.;B,C,D),RDp(3.-4.;A,
B,a),0v(4.-6.;A,B,a),Dv(3.-4.;
A, B),MK(3.-Jt.;B,C),Lp(4.-8.;
B, A,C),Ž(4.-6.;A,B,C,a)
?Z(1.;A),Š(6.;A),DH(3.-4.;B,
C),BDp(3.-4.;A,a),P(2.;A),
Dv(2.-4.;A,B),J(2.-3.;B),V
(2.-3.;B,C)
S(6.—7.;A,B,a),B(4.— 5.íA),
DH(3.-4.;B,C,D),ČMv(4.-5.;A,
B),0v(4.-6.;A,B),Dv(3.-4.;A,
B) ,J(3.-4.;B,C),Lp(4.-6.;B,
A, C),Ž(3.-5.;B,C),V(3.-4.;B,
C)
*(6.-7.;A,B),B(5.-6.;A),DH
(3.-5.;B,C,D),ČMv(5.-6.;A,
B,O,0v(4.-6,;B,C,c),Dv(3.5.;A,B,c),Ž1(3.-4.;B),MK(3.5. ;A,B,C).Ž(3.-5.;B,C),KMF
(3.-6.;B,C,c),J(3.-4.;B,C),
L v (4.-6.;B,C),VF(4.-6.;B,C,
D) ,V(3.-5.;B,C)
Š(6.;B),DH(3.-5.;B,C,D),íěK
(3.-5.;B,C),KMF(4.-6.;B,C),
v (3.-5.;b ,c )
DH(3.-5.;C1D1,MK(3.-4.;B,C)
5(6.-8,;A),KUF(7.-8.;B,A)
5(6.-7.;A,a),B(4.-6.;A,a),
DH(3.-5.;B,C,D),BDp(4.-3.;
A ,a),KMF(3.-7.;B,C),Lp(4.7.;B,C)
5(6.;A,B),MK(3.-4.;B,C), J
(3.-4.;B,C),Lp(4.-6.;B,C)1
V(3.-4.;B,C)
DH(4.;c)
Žl(2.-3.;B),ČMv(3.-5.;A,a,
B),Ov(3.-5.;A,a,B),Dv(2.-4.;
A,B),Lv(3.-6.;A,B),2(3.-5.;
A,a,B)

5(6.-7, ;A, B) ,B(4.-6. ;A), DH
(4.;B,C,D),CVv(5.-6.;B,C),
Dv(3.-4.;B,C),MK(3.-4.;B,
C),J(3.-4.;B,C),KMF(3.-6.;
B, C),Lp(4.-6.;B,r),VF(4.6. ;B,C,D),Sr(4.-6.;B,C,D),
L ______________________ __________ V(3.-4.;B,C)___________________

1C

( Pokračování )
Houba(druh) jako paDřevina
Oblasti rozšíření:zkratka ob- I
razit v důsledku polasti (v závorce vegetační
škození dřeviny zvěří_____________ stupeň ; ekologické řady )
Pholiota aurivella
(Batsch ex Fr.)Kumm.
šupinovka zlatozá vojna
Pleurotus ulraarius
(Bull.ex Fr.)Kumm.
hlíva jilmová
Stereum hirsutum
(Willd.ex Fr.)S.F.Gray
pevník chlupatý
Stereum sanguinolentum
(Alb.et Schw.ex Fr.)Fr.
pevník krvavějící
Trichoscyphella willkommii(Hartig)Nannf.
brvenka modřínová

BK

Dv(3 . -4.;B),HK(3.-5. ;B),KMF
(4.-6.;B,C),VF(4.-6.;B,C,D)
SB(4.-6.;B,C,D)

JL„

DH(3.;C)

BK+KL

(3.-6.;B)-téměř ve všech oblastoch

SU

š(6.-7.;A,a),K(6.-7.;A),ČMv
(4,-5.;A,B),Dv(3.-4.;B,A),
KMF(3.-7.;B,C),Lp(4.-6.;B,C),
BDp(3„-4.;A,a)

MD

DH(3.-4. ;B, C, D), Dv(2.-4. ;B),
VF(5.-7.;D),Lp(5.-7.;A,B),
V(3.-5.;B,C).

j

Zkratky oblastí-VLS: B-Brdy;DH-Doupovské hory;Dv-Drahanská vrchovina;J-Javorie;KMF-Krivánska Malá Fatra;Lp-Levočské pohoříe;MKMalé Karpaty;Ov-Oderské vrchy;P-Polabí;BDp-Ralsko-dokeská ploši
na ;š-šumava;V-Vihorlat;Z-Záhorie;Ž-Žiar;Žl-Ždánický les;
-mimo VLSi ČMv-Českomoravská vrchovina;K—Krkonoše;
Sr-Slovenský raj; VF-Velká Fatra.
Zkratky dřevin: SM-smrk ztepilý;BO-borovice obecná;BK-buk lesní;
KL—(javor)klen;JVj(-javor mléč;JS-jasan ztepilý;j8-jeřáb obecný;
OLJ-olše šedá;JLfl-jilm horský;BB-babr obecný;MD-modřín opadavý.

V Z Á C N ĚJŠ Í N Á LEZY ZE SEMINÁŘE
PLZEŇ
Svatopluk

1983
H o l e c

LACTARIUS

_____________________________________________________
a

František

j

M i k a

Celkový přehled nalezených a určených druhů makromycetů z exkur
zí,konaných u příležitosti semináře Lactarius Plzeň ve dnech 21. 25 .září 1983 ,byl zpracován jednak systematicky,Jednak podle ekotopů,
a rozeslán účastníkům.Pro zájemce je též k dispozici v knihovnách
CSVSM a ČMS.Využíváme zároveň této příležitosti,abychom omluvili
některé nepřesnosti,které se do shora zmíněného materiálu vloudily.
Determinátorů běžnějších druhů bylo totiž najednou více(často byl
i větší počet nálezů) a při celkovém zpracování jsme neměli-kromě
přirozeně neúplných terénních poznámek a vlastních sběrů-jinou možnost,než vycházet z těch poznatků,které nám většina účastníků následně poskytla.Několik,opět většinou běžnějších,druhů se nedopat
řením do materiálu nedostalo(např.Gasteromycetes v systematickém přehledu.Vzhledem k informativní povaze materiálu a stupni vlastního poznání jsme také nemohli řešit některé sporné nomenklatorické a taxo-

j

1
!

j
i i
l>

nomické otázky,v nichž se názory účastníků někdy navzájem rozcházely.
V následujícím uvádíme přehled těch nálezů,které bu3 všeobecně,
nebo alespoň v podmínkách Plzeňska považujeme za význačnější.Ne vždy
se podařilo zachytit jméno nálezce.Na určení zejména Uvedených druhů
se podíleli hlavně mimoplzeňští účastníci(především RNDr.VI.Antonín,
J.Hák,MUDr.J.Herink,RNDr.J.Hlaváček.prof.K,Kult,MUDr.J.Kubíčka, ing,
J ,Lazebnicek, prom.biol.Z.Pouzar, CSc„,J.Slavíčelí, J.šutara),kterým
upřímně děkujeme za podstatné obohacení poznatků ze semináře.
Abychom se vyhnuli neustálému opakování několika lokalit,na nichž
exkurze probíhaly,uvádíme úvodem celkovou charakteristiku každé z
nich a v textu pak pouze příslušným velkým písmenem na lokalitu odka
zujeme.Pokud je to účelné(a bylo to zachyceno),uvádíme ovšem doplňu
jící údaje(např.o substrátu nálezu apod.).Jsme si vědomi,že se tak
dopouštíme určitého zjednodušení,pokud jde o konkrétnější charakte
ristiku biotopu.Účelný rozsah informace nás však vede k odkazu na
celkový vydaný materiál.
P ř e h l e d
l o k a l i t
A)Bolevecké polesi.Rozsáhlé polesí,začínající 1 km SV od Plzně.Absol
vovaný úsekiSenecký rybník-SPE Kamenný rybník.Smíšený les na písči —
tém podkladu.Převážně Pinus,ucelené partie Picea,Quercus,vtroušeně
nej častěji Betula verrucosa a Alnus glutinosa.SPR Kamenný rybník vpodstatě značně devastované rašeliniště.Navštívena část-okres Plzeň-město.Nadm.v.cca mezi 330-360 m n.m.Čtverec evropského botanic
kého mapováníídále jen:Čtverec) 6246a.Datum exkurze:21.9.1983.
10SPR Chyuinské buky.4 km SV od Nových Mitrovic, okr.Plzeň-j ih.Relikt
jedlobukových porostů v západních výběžcích Brd.Fagus silvatica(90;ž),
dále porůznu zejména Abies alba,Acer psěudoplatanus,Fraxinus excelsior.Nadm.v.ccá 550 m n.m.Čtverec:6448a,Datum exkurze:22 .9 .1983 .
C)SPR Kokšin,Vrcholová část polesí "Obora",cca 2,5 km V od Hořehleď,
okr.Plzen-jih.Reliktní vrcholová jedlobučina v záp.výběžcích Brd.Fa
gus sylvatica,Abies alba,příměs Acer pseudoplatanus,Quercus,Picea.
Cestou k vrcholové části jednotvárný porost Picea abies.Nadmoř.výška:okolo kóty 684 m n.m.Čtverec:6348 c.Datum exkurze:22.9.1983.
DjKozelské polesi:rosáhlé polesí cca 10 km JV od Plzně,okr.Plzeňjih.Absolvovaný úsek:žst.Siáhlavice-SPR Lopata-zámek Kozel(včetně
zámeckého parku)-bažantnice 5íáhlavy-žst.štáhlavy.Smíšený les a smrHina.Ve smíšené části převážně Picea,Pinus,Quercus,vtroušeně řada
dalších dřevin,zejména Alnus glutinosa,Fagus silvatica,Betula verru
cosa, Carpinus betulus,Tilia.čtverec:6347 a.Nadm.v,:cca 3OO-36O m n.m.
Datum exkurze:23.9.1983,
D S P R Hůrky;Ilůrecké polesí cca 1 km SZ oi obce Zahrádka,okr.Plzeň-sever.Přístupová partie-borový les.SPR Hůrky-svahová rašelinná xouka,
porostlá Pinus sylvestris,Picea abies,Betula verrucosa a pubescens,
Populus tremula,Alnus glutinosa.Čtverec:6045 a.Nadm.v.:cca 530 m n.m.
Datum exkurze:24.9.1983.
P ř e h l e d
n á l e z ů
Cordyceps parasiticus(tfilld,ex Schroed.)Migula.D.Na lesní louce u
býv.bájenky "Hájek" v blízkosti smíš.lesa(Tilia, Quercus,ojediněle’Pinuš),parazit na Elaphomyces granulatus Fr.Leg.Bíber.det.Míka.Herb.PL.
Hypoxylon atropurpureum (Fr.)Fr.B.Na ležícím kmenu Fagus v bučině
leg.et det.Pouzar.
Helvella stevensiKPecklLe Gall. D.V humusu smíš.lesa pod Quercus
leg.et det.žutara.Herb.Sut„ra.
Pezlza epixyla Rick, B.Det.Lazebníček et al.
Ap h y l 1 o p h o r a l e s
Albatrellus subrube8ceins(Hurr.)Pouz. A.Ve smíš.lose před hrází SPR
Kamenný rybník.Det.Pouzar,
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Bondarzewia montana(Quél,)Slng, C.Na kořenech Abieg alba jedna
stará plodnice.Leg.et det.Mika.
liericium clathroides(Fallas ex Fr,)Pers, B.Hojně na kmenech a pa
řezech Fagus.Det.Herink.Ná dřevu Fagus roztroušeně det.Lazebníček.
liericium flagellum(Scop.)ex Pers. B.Boztroušeně na kmenech Abies
alba det.Herink.C.Roztroueene na dřevu Abies alba det.Herink. '
Junghuhnia separabilima(Pouz. )Ryv, f=Poria radula ss.Bres. ),C.Leží
cí kmen Acer pseudoplatanus.Det.Pouzar.
Sparassis nemecii Pil.et Veselý. C.Na kořenech Abies alba leg.et
det...ii^a,
Thelcphora anthocephala(Bull.)ex Fr.D.Smíš.les.Det.Pouzar.
Trametes hoehnelii(Bres. in Hoetm. j)Bk, et Br.B.Ležící kmeny a větve
Fagus.Det.Lazebnicek.-C.Substrát týz.Det.Herink.
Tyromyces méntschulcnsisCP11,ex Pil.)Pnuz.B.Ležící kmen Fagus.Leg.
et det.Pouzar.
A g a r i c a l e s
Asterophora lycoperdoidesCBull.)Ditm. ex S.F.Gray.A.Ve smíš.lese
na zetlelé Russula sp.det.Herink,
Bolecus quelctii Schulz. A.Ve smíš.lese(Quercus,Pinus,vtroušeně
Picea,Eetula) leg.Pouzar,det.šutara.Herb.Šutara.
Boletus(Leccinum) sanuuinescens Velen. A.SPR Kamenný rybník v bor.
lese(vtroušene Pícea,Quercus),leg.V.Pravda,det.Pouzar et Šutara.
Herb.Šutara.-D.Smíš.les(Pinus,Picea,Quercus,Populus tremula),det.
šutara.Herb.šutara.-K.Rašelinná louka se smíš.porostem,det.Šutara.
Calocybe carneaíBull.ex Fr.)Donk, D.Na lesní louce,det.Hájek(46).
Cortinarius cf.integerrimus Kühner.D.Smíš.les(Pinus.Picea.Quercus,
Betula,det,Hák(s výhradami).
Cortinarius malachius Fr, A.Ve smíšeném lese det.Herink.
^ Cortinarius paleiferus Svrček. E.Rašelinná louka vlastní SPR,det.
Entoloma dichroum(Pers.)Quél.(=Leptonia dichroa).D.Park zámku Ko
zel,pod listnáči,det.Herink.
Gynnopilus bellulus(Peck);.:urr.B.V bučině SPR,det.Herink.
Hemimycena gracilisd Quél.)Siňg.C.Ná jehličí Picea abies,det.Kult.
Hygrocybe autoconica(Clements)Sing.(=H.langei).Na lesní loučce,
det.Kult,(D).
Hygrocybe fornicata(Fr.)Sing, DiNa lesní louce,det.Kult.
ilygrocybe ingrata Jens.et Moell, D.Na lesní louce(l fertilní plod
níceTTdetTiTlürrHygrophorus karstenii Sacc.et Cub. B.Na území SPR,det.Herink.
Lactarius aquifluus Peck. A.V borovém lese s vtroušenými Picea a
Betula,det.Pouzar.
Lactarius badiosanculneus Kuhn.et Romagn.E.Na území SPR,det.Sla
víček,
Lactarius blnmi Bon. E.Na území SPR,det.Slavíček.
Lactarius rausteus Fr. A.SPR Kamenný rybník,borový les s Betula ver
rucosa a Populus tremula,det.Pouzar,
Lactarius pallldus Pers.ex Fr. C. Na území SPR,det.Slavíček.-D.
Park zámjtu Kozel,pod 1 istnači,det.Slavíček.
Lactarius picinus Fr. B.Na úsemí SPR,det.Lazebníček.
Lactarius pterosporus Romaen. D.Ve smíš.lese(Pinus,Picea,Quercus,
Tilia,Betula,Carpinus),det.Slaúíček,
Leccinum holopus(Rostk.)ffatl, E.Na rašelinné louce SPR leg.et det.
Míka.Herb.Sutara.
Leccinum rotundifollae(Sing.)Smith,Thiers et Watl. A.Ve smíš.lese,
det.Herink,
Leptoglossum acerosum(Fr.)Mos.'B.Na travnaté a mechaté lesní cestě
ve smrk.lese přes SPR,det.Herink,
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Marasmius lupuletorum(V/eirua)Fr. C.V detritu Fagus sylvatica, det.
Herink.
Melanophyllum echin3tum/Rostk.ex Fr.)5ing. B.Ha rozloženém dřevu
Pagus,det.Herink,
Mýcena flavescens Velen. C.Asi 10 plodnic(společně se dvěma exempláří M.fageticola v listí Fagus)leg.J.Landa et J.Kubíčka.Det.J.Kubická,
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Collectio raycenarum Kubická,No.3053.
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Mýcena oortiana Hora. B.Na neurčeném dřevu,det.Kubická,
Mýcena pelianthlna(Fr.)Quél. B.V detritu Fagus,det.Kubička.-C.Na
témze podkladu,det.Kubíčka.
Mýcena ruguÍosiceps(Kauffm.lA.H.Smith, B.Na ležícím kmenu Fagus,
det.Herink,
Pluteus chrysophaeus(Schaeff,ex Fr. )Kmgmsr, E.Na dřevu Fagus,det.
Hlaváček.
Pluteus hia>pidulus(Fr.ex Fr.)Gill. B.Na trouchnivém kmenu Fagus,
det.Kubická,
Pluteus thomsonii (Bk.et Br.lDennis. B.Na kmeni Fagus,det.Herink.
Pluteus umbrosus(Pers.ex Fr.)Kumraer~ B.Na trouchnivém kmenu Fagus,
det.Hlaváček.
Ripartites tricholoma(Alb.et Schw.ex Fr,)P.Karst, D.V dubové pařelin e a žst,Stahlavice,det.Pouzar. "
Russula curtipes Moell.et J.Schaeff. B.V listí Fagus,det.Herink.
-C.ria temze substrátu,dét.Herink.
Russula helodes Melz. E.V rašelinné louce v S?R,det.Hájek(48).
Russula romellil R.Mre.var.olivaceolutea Herink sd int, C.V deiritu buku ,det.Herink,
Russula Solaris Ferd.et ffinge, B.a C.V dét.itu Fagus,det.Herink.
Russula sphagnophila Kauffm.Tčs. Romagn. ). E.V rašelinné louce SPB,
det.Kult.
Russula violeipes Quél. B.Pod Fagus,det.Hák.
Suillus f lavidus(Fr. )J7S.Presl. E.Na rašelinné louce SPR.leg.et det.
Sutara,Herb.Sutara,
Tricholoma scioldes(Fr.ex Fr.)Kufflmer. C.V detritu Fagus,det.Hájek
(W)T
Z u s a m m e n f a s s u n g
Es sind seltene oder interessante Piize.die anlass iich des Seminars zuř Problematik der Gattung Laetarius in der Umge—
!>ung von Plzeň (Pilsen) gesammelt wurden,ausgefuhrt.
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TO XIGEN M ŽCH

° L Ž S N Í A MYKOTOX1MŮ

P o 1 s t e r

Plísně v životním prostředí lze považovat nejen za činitele bioioeického,ale i za činitele chemického,máme-li na mysl, působení jejich metaboiitú.a to at už ve smyslu jejich korozivní činnosti na
různé materiály nebo nutriční či senzorické alterace potravinářských
surovin,potravin samých a krmiv někdy i s fyziologickým až toxickým
lit

účinkem jejich metabolite na vyšší oiganismy.Právě poslední jmenova
né negativní účinky plísďových metabolite,mykotoxinů,se v poslední
dob! právem dostávají do popředí zájmů hygieniků výživy,toxikologů.
potravinářských technologů i ekonomů,protože škody jimi zapříčinšné
mohou být i větších a nepříjemných rozměrů.
Ve svět! a v poslední době i u nás,je problematice výskytu plísnových mykotoxinů,zvláště pak nejnebezpečnějším z nich,tj.hepatotoxickým a potenciálně kancerogenním aflatoxinům a jejich producentům
-plísním Aspergillus flavus a A.parasiticus,věnována zvýšená pozornost.A to nejen v oblasti výzkumné,ale i v oblasti praktické kont roly.Znamenají totiž mnohdy i značné zdravotní riziko v oblasti vý
živy.Sada pracoviší výzkumných i četná pracoviště terénní služby
zdravotně-hygienická,veterinární i zemědělská se dnes u nás zodpo vědně zabývají kontrolou výskytu mykotoxinů,zvláště aflatoxinů,a to
jak v importovaných tak i tuzemských poživatinách a krmivech,studu
jí otázky toxikologie těchto látek i otázky event.prevence výskytu
jejich plísnových producentů u potravinových substrátů.
Jaká je tedy situace v oblasti výskytu mykotoxinů a jejich plísňových producentů v poživatinách a krmivech v ČSSB? I když zatím
u nás nebyl proveden větší cílený celostátní průzkum po této strán
ce,přece jen z výsledků některých našich pracoviší zabývajících se
touto problematikou je možno již vyhodnotit výsledky a udělat si po
všechný úsudek.Prakticky velká většina těchto prací a průzkumů se
zabývala a dosud převážně zabývá nejnebezpečnějšími mykotoxiny,tj.
aflatoxiny,a pochopitelně i jejich producenty,tj.A.flavus a A.para
siticus.Tak např.pracovníci Referenční laboratoře -ro mykotoxiny v
Plzni nalezli během pěti let(1976-80) v 687 vzorcích poživatin(ara
šídy a výrobky z nich,sušená mléka,dětská výživa,další ořechoviuy,
cereálie a výrobky,kakao,čaj apod.) v 3 ,3# vzorků ařiatoxiay a v
9,9# toxinogenní varianty jejich plísňových producentů.Prakticky
9C ,95; těchto hepatotoxinů bylo nalezeno ve vzorcích arašídů,tj.sub
strátech importovaných a jen 9 ,1# v substrátech tuzemských.
Obdobné výsledky,i když v menších souborech vzorků poživatin,
získala i jiná pracoviště.Také naše výsledky z ročního výzkumu z
příbramského okresu,kdy bylo analyzováno 180 vzorků podobného cha
rakteru, konstatovaly výskyt aflatoxinů sice jen v 1 ,15»,ale zato 30#
výskyt toxinogenních variant A.flavus.V případě pozitivních nálezů
šlo i zde o burské oříšky, 0 krmiv pro hospodářsky důležitá zvířata
se dokonce nalézaly aflatoxiny v 30-25# vzorků podle výsledků Toxikologického ústavu VŠV v Brně a jiných podobných pracoviší.Opět šlo
v pozitivních případech o směsi krmiv fortifikované výlisky z ara
šídů,Po konzumaci uvedených krmiv bylo také v několika případech po
zorováno i onemocnění hla v ě prasat aflatoxikózou.Na našem pracoviš
ti jsme analyzovali též řadu vzorků s výskytem aflatoxinů,z nichž
nejzávažnější byly tři nálezy aflatoxinů Bl a B2 v dětské mléčné vý
živě.Také naše ostatní výsledky z těchto stanovení byly v relaci s
nálezy uvedených mykotoxinů z jiných pracoviší.
Naše pracoviště se také vedle výzkumu metodiky stanovení mykoto
xinů chemicky a biologicky v poživatinách zabývalo a zabývá «-těžkou
frekvence výskytu toxinogenních variant producentů aflatoxinů(A.fla
vus) v různých poživatinách a v prostředí potravinářských zařízení.
V tomto směru jsme konstatovali po analyzování 10C0 kmenů A.flavus
na jejich toxinogenitu v rozmezí 7 let(1976 - 82 ),že celkově jich by
lo 36,2% pozitivních.Z toho bylo cca 50# izolátů těchto plísní z po
živatin importovaných a druhá polovina z poživatin původu domácího.
38# toxinogenních variant bylo pak izolováno zase z importovaných
potravinových substrátů a jen 14# z domácích,tj.poměr 2,8 : l.U to-
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xinogenních kmeni opět skoro 505» bylo izolováno z burských oříšků.
Velmi nízká frekvence toxinogenních variant A.flavus byla také kontatována při ročním průzkumu stěrů a vzduchu 38 potravinářských za
řízeni ve dvou okresech ČSK,z to příbramském a uherskohradišíském,
u 5?2 vzorků jen 7,1>.Pokud se týká ostatních nebezpečnějších mykotoxinů jako je ochratoxin,slerigmatocystin,patulin a trichothecenové mykotoxiny (T-2 toxin,vomitoxin apod.) či estrogenní F-2 ioxin,
byly jejich nálezy vysoce ojedinalé,alespoň v poživatinách,a to ješ
tě v toxikologicky nevýznamném množství.Poněkud významnější byly
však loňské nálezy patulinu v některých šaržích dětské jablečné vý
živy a jablečného džusu,nebot ojediněle přesahovaly navrhovanou to
leranční koncentraci jak pro dospělé,tj .50 Hg/kg_1resp.tQus/kg“ 1
pro děti.
Z uvedených,a to velmi globálních a stručných údajů,lze tedy
uzavřití:
1.
Hlavní nebezpečí výskytu mykotoxinů,zvláště aílatoxinů a je
jich plísnových producentů u nás spočívá v importovaných potravino
vých surovinách,potrav:nách a krmivech rostlinného původu,zvláště
v arašídech.
2.
ČSSR leží,pravděpodobně z příčin geograficko-ekologických,v
oblastí poměrně menšího výskytu toxinogenních variant plísnových
producentů mykotoxinů,což platí zejména o producentech aflatoxinů,
tj.A.flavus a A.parasiticus.
3.
Z výše uvedených důvodů je nutno věnovat zvýšenou pozornost
zvláště importovaným rostlinným potravinovým a krmivovém substrá
tům, a to hlavní ve formě pečlivé kontroly na jejich obsah mykotonů event.výskytu toxinogenních variant jejich plísnových producentů,
3.Kutno věnovat té? maximální pozornost a pečlivost prevenci
zaplísnění skladovaných potravinových a krmivových surovin jak im
portovaných tak i domácích a tím zmenšit na minimum možnosti nežá
doucího výskytu mykotoxinů v nich.
Závěrem se domníván,že poslední dva shora vytýčené body můžeme
v naší republice úspěšně plnit díky poznatkům celé řady erudovaných
pracoviší zabývajících se problematikou mykotoxinů.
(Převzato z Bulletinu čs.společnosti mikrobiologické při ČSAV 25(5):
14— 16,1984 se souhlasem redakce).

Osobní

jak n e č ásek

Še d e s á t n í k e m

Ač to zní poněkud neuvěřitelně,přece jen pohled do členské kar
totéky nás přesvědčil,že se dne 12.května tr.dožil významný spolu a
pracovník našeho bulletinu doc.RRDr.Jan N e č a s e k.CSc.šedesá tin.Alespoň stručně si při této významné příležitosti připomeňme
hlavní momenty života tohoto vynikajícího mykologického a mikrobiál
ního genetika.
V letech 1948-1950 se po skočení vysokoškolských studií začal ja
ko asistent Genetického ústavu přírodovědecké fakulty Univerzity Kar
lovy v Praze orientovat na geneticko-mykologickou problematiku s vy
užitím zejména statistických metod hodnocení variability.Deset dal-

16

Sích let života (1950,1961) spojil s Výzkumným ústavem antibiotik
(VÚA) v Roztokách,kde se věnoval hlavně fyziologickému výzkumu pro
ducentů peniciliinu,streptoruycinu,tetracyklinu a jiných antibiotik.
V r.1961 Be vrátil na katedru genetiky,mikrobiologie a biofyzi
ky přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze,kde působil ja
ko docent(od r. 1965 ) a její vedoucí.Zde obnovil práce v oblasti ge- '
netiky hymenomycetů,především zaměřil svůj zájem na studium teoretic
kých otázek mutageneze a genetiky hub.(Bližší o tom v Slánku k jeho'
padesátinám v Mykol.Zpravodaj i,Brno,19/3/:103-104,1975).Kromě vědec
kých a pedagogických povinností pracoval v tomto období pro VÚA ja
ko člen týmu,který vypracovával podklady pro fermentační výrobu
L-lysinu,později se věnoval studiu tzv.relativní specificity mutagenů
a studiu mechanismu působení etyl-metansulfloritu a některých jiných
chemických látek na vznik auxotrofních mutant u bakterií různé taxonomické příslušnosti. V průběhu posledních 5 let svého působení ‘
na katedře se zaměřil na studium některých otázek genetiky hub,kte
ré vyústily v kvantitativní rozbor genetického podklad! inaktivace
cycloheximidu u kmene klanolístky (Schizophyllum commune),
V r .1980 nastoupil na českobudějovické pracoviště Ústavu experi
mentální botaniky ČSAV,kde rozvíjí svou práci v oblastí nových metod
šlechtění rostlin,vycházející ze současných poznatků molekulární ge
netiky a vydatnou měrou se podílí na dobudování oddělení teorie
šlechtění Ústavu experimentální botaniky ČSAV.
Jeho vynikající práce v oboru teoretické a aplikované genetiky
a mykologie budou jistě u příležitosti jeho letošního životního ju
bilea náležitě zhodnoceny povolanějšími životopisci(mj.např.též v '
letošním ročníku čas.česká mykologie).Doc.Dr,Jan Nečásek je literár
ně velmi plodný autor:do r .1979 byl spoluautorem 3 knih a 3 vysoko
školských skript;známá je též jeho učebnice "Obecná genetika"(spolu
s Ivo Cetlem,2.vyd,1984),která je bohatě citována a i jinak využita
např.v učebnici "Genetika rostlin"(A.Kováčik a kol.,1983 ) a jako '
základ ji výslovně uvádí i učebnice "Molekulární genetiky"(S.Rozsy
pal a kol.,1983(.Bibliografie jeho publikací z let 1947-1985,jejíž
část bude rovněž otištěna v čas.česká mykologie,obsahuje kromě pr&cí s genetickou tématikou též více než 40 prací mykologických a mykologicko-genetických.Kromě toho napsal velký počet populárních a
diskusních článků a příspěvků v novinách.
Doc.Dr.Jan Nečásek,CSc.zastává také řadu veřejných funkcí:je '
členem Vědeckého kolegia molekulární a buněčné biologie ČSAV,Čest
ným členem Čs.biologické společnosti při ČSAV a předsedou její sek
ce pro obecnou genetiku,členem komisí pro obhajoby kandidátských '
disertací z oboru genetika a mykologie,členem redakčních rad časo
pisů Biologické listy a Česká mykologie,přispívá k rozvoji zájmové
činnosti mládeže v biologii v českých Budějovicích (zorganizoval např.soubor přednášek s ekologickou tématikou,přispěl k biochemickobiologické laboratorní práci,založí 1 ornitclogický kroužek atd.),
spolupracuje i s Mykologickým klubem při DK ROH v Českých Budějovi
cích,působí v rámci Krajského pedagogického ústavu jako lektor při
akcích,pořádaných pro středoškolské učitele,příležitostně supluje
na budějovické Vysoké škole zemědělské přednášky z genetiky,vyučuje
v postgraduálním kurzu zootechníky,je školitelem aspirantů atd.Při
tom všem si najde potřebný čas i na houby a houbaření,které je mu ’
nejen částí náplně jeho 7Šdecké práce,ale už 40 let ušlechtilou zá
libou,naplňující skrovné chvíle jeho soukromého života radostí a
potěšením. Přejeme mu,aby tomu tak mohlo být v ještě větší míře v
době,kdy odejde do důchodu - a sobě pak přejeme,aby nám zachoval
svou autorskou přízeň i do budoucna,
S.Šebek
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K VÝZNAMNÉMU ŽIVOUCÍMU JUBILEU MILÝ HERRMANNCVÉ
D«e 17,května 1985 oslavila významné životní jubileum-80 let paní Milá Hermannová z Halie/S.(NDR),která svůj život zasvětila my
kologii,zejména prevenci otrav jedovátými houbami a poradenské čin nosti.
V NDR je poradenská činnost v mykologii,sledování a prevence otrad houbami organizována a řízena složkami hygienicko-epidemiologických zařízení státu,a to na úrovni našich okresů.Jubilantka pracova
la po dlouhá léta v Hygienicko-epidemiologickém institutu v Halle
jako odborná pracovnice a znalec hub a podílela se na dobré úrovni
převede otrav houbami,kterou KDR nepochyby má.Zejména evidence hlá
šení otrav a cílevědomé systematické řízeni v tomto směru je to, co
můžeme našim severním sousedům závidět.
Milá Herrmannová se již před více než 30 lety zapojila rovněž
do poradenské činnosti a stala se členem,později vedoucí pracovní
skupiny pro mykologii Kulturního svazu NDR.V této funkci organizova
la řadu významných akcí:exkurzí.výstav,seminářů a gřednášek.na kte
ré byli zváni i mykologové z Československa,zúčastňovala se též akcí
v zahraničí,a mnozí naši mykologové si ji zajisté připomenou ze set
kání v Brně,Beskydech a jinde.Mnozí českoslovenští mykologové ji po
prvé osobně poznali na II.sjezdu evropských mykologů,který se konal
v r .1960 u nás a jehož se zúčastnila.
Jako rodačka z Kladna ovládá stejně dobře český jako německý ja
zyk, což kladně podmínilo i spolupráci s československými mykology
nejen při společenských akcích,ale i v překladatelské činnosti.Slu
ší se zmínit např.o osmijazyčném mykologickém slovníku K.Bergera,
kde ve spolupráci s A.Pilátem zajišťovala uvedení českých hesel,ne
bo o překladu knížky F.Kotlaby "Naše houby"(spolu se svým manželem
dr.W, Hermannem) do němčiny v r,1980.Po dlouhá léta je odpovědnou '
redaktorkou časopisu Mykologisches Mitteilungsblatt.Rovněž do naše
ho bulletinu přispěla několika články.
Za dlouholetou činnost a pracovní úsilí byla jí před několika
lety udělena Leibnitzova medaile,která je nejvyšším vyznamenáním Aka
demie věd NDR pro laické badatele;je rovněž nositelkou zlaté medaile
J.R.Bechera,kterou jí udělil Kulturní svaz NDR.
Ti,kteří poznali paní Herrmannovou osobně,obdivovali vždy její
nesmírnou aktivitu,živý temperament a společenský šarm,které v je
jím věku jsou vskutku pozoruhodné.Jubllantce přejeme,aby se ve zdra
ví a síle ještě dlouho podílela na řešení mykologických záhad a
problémů.
(JKN)

Z

činnosti

komisí

KOMISE PRO MYKOFLOBISTIKU A MYKO CENO L O G U ČSVSM-ČINNOST A STAV ČLENSKŽ ZÁKLADNY K I.IY.I985 .
Komise pro mykofloristiku a mykocenologii ČSVSM zahájila svou prá
ci v r .1982 u příležitosti semináře nazvaného "Úkoly mykofloristiky a
mykocenologie v ohrožených ekosystémech přírody ČSSR",který byl uspo
řádán v Praze ve spolupráci s komisí pro ochranu hub a jejich životní
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ho prostředí(srv.Šebek'1982 ).Na základě výzvy publikované v Mykol. '
listech £.8 (Kult et al.1982) so během prvních šesti měsíců přihlási
lo 34 zájemců o aktivní spolupráci v oblasti regionální mykof loris^tiky.mykocenologie,mapování hub,jejich fenologie,chorologie a dal š£ch specializací(srv.Fellner I983).Komise uspořádala . letéch I983
a 1934 dva monotematické semináře.První se uskutečnil dne 8 .X.I983
ve Skýcově v návaznosti na 3.mytologické dny na Slovensku pod ná zvem "Houby teplomilných doubrav Československa";bylo tu přednese
no 8 referátů,které pak vyšly souborně(s výjimkou referátu MUDR.J'.
Herinka) tiskem ve stejnojmenném šborníku(Kuthan 1984).Druhý semi
nář se uskutečnil ve dnech 5.-6 .X.1984 v Kostelci n.Č.l.pod názvem
"Houby nelesních stanoviší ČSSRístepi,písky a černavy";byly tu před
neseny čtyři obsáhlé referáty,jejichž souborné publikování se při
pravuj e(ing.Kuthan).podobně jako obsáhlejší nálezová zpráva z e x 
kurzí /prof. Kult/.
Během dvouleté existence komise se‘ do jejích řad přihlásilo dal
ších 8 členů.Zároveň je však navždy opustili dva velice aktivní a
zkušení mykologové:dr.Ladislav Hanuš z Čelákovic(srv.Smotlacha '
1984) a lúUDr.Jiří hubička z Protivína(srv.Kuthan 1985);jejich od
chod je citelnou ztrátou pro £s.mykologii i práči haší komise.Cel
kový početní stav členů komise tak zahrnuje k I.IV.I985 40 zájemců
o organizovanou mykofloristickou a mykocenologickou práci, z čehož
je 25 zájemců z Čech,9 zájemců z Moravy a 6 zájemců ze Slovenska.'
Ke dříve publikovanému seznamu (Fellner I983 ) tím přibylo následu
jí ích osm jmenfpořadová čísla nově přihlášených navazují na tento
seznam):
35»Hlůza Bronislav,Dr.,CSc..Nádražní 6b, 785 01 Šternberk
36.Kotilová Libuše,Dr.,Hliník 628, 379 01 Třeboň
37«Krs Václav,Dr..Počernická 513, 108 00 Praha 10
38. Landa Jaroslav,Ing..Bouřilova 1104/2, I98 00 Praha 9
39. Lazebníček Jiří,Ing,,Na vozovce 41, 772 00 Olomouc
40. Lippert V/alter, j.května 19,350 02 Cheb
41. Mikolajek Jiří,Slivenecká 32 ; 152 00 Praha 5
42. Zapletalová Božena,PhMr.MUDr.,687 71 Bojkovice 375.
Všichni nově přihlášení se zajímají o makromycety, speciálně o ro
dy Amanita(35),Mycena(36,37),Pholiota(36),Bussula(38) a Tricholoma '
(37)«Většina nově přihlášených dále uvádí velice široké oborové záj
my; objevují se např.noví zájemci o otázky ontogeneze hub a jejich
růstu ve vztahu k mikroklimatu(36 ,38 ) a o problematiku mykocenologie
(36 ,3 7 .38 ,39 ).Regionální záběr výzkumu byl podstatněji posílen v ob
lasti Českého krasu a okolí Prahy(37,38,41) a jižních Čech(36,40) a
rozšířen na rozsáhlé oblasti západních Čech(40) a střední Moravy(35),
event.i řady dalších lokalit(39,41,42).
Od roku I983 docházejí výboru komise také první zprávy o mykoflOristickém průzkumu v rázných částech ČSSR.Výtahy z individuálních ná
lezových zpráv a dalších zpráv o činnosti budou průběžně zveřejňovány
v Mykol.listech.Toto zveřejnění má poskytnout stručnou informaci o re
gionální mykofloristické aktivitě a nejzajímavějších nálezech;neňahrazuje však souborné publikování mykofloristického výzkumu autorem.Zá
roveň umožňuje drosat si o podrobnější informace jednotlivým členům'
komise na adresu uvedenou v seznamu členů(Mykol.listy č.ll a 19)poďle pořadového čísla figurujícího před jménem.Na tomto místě je uve děno prvních pět těchto sdělení:
2.Z.CvrčekíStrakonice): Bok 1984 byl prvním od r.1940,kdy nebyla
v okrese hlášena žádná otrava houbami.Z jedovatých hub jsou hlášeny
nálezy Inocybe patouillardi(Strakonice-park u nemocnice) a Amánita
phalloidesíSibeniční vrch,již.svah,pod lískami a břízami,10.X.1984
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leg.V.Kůsová-nová lokalita!).Z hřibovitých hub byly učiněny tyto
zajímavější nálezy:Boletus pinophilus(Kadost u Vimperka),B.appendiculatus(Sudorněř-rybníky),Strobilomyces floccopus(Blatná).Dále byl
sbírán Anthurus archeričBetháň u Malenic) a Amanita strobiliformis
(Sud orněř-rybní ky),
5.1..
Bagara(Martin):Byl prováděn mykofloristický výzkum v orogbafickych celcích Malá Fatra,Velká Fatra, Turčianslcá kotlina, Žiar, Ri
mavská kotlina,Tríbeč.Hornonitranská kotlina a štiavnické vrchy.Z
nej zaj íraavěj ší ch nálezů v r .1983 lze uvést Chamonixia caespitósa,
Pachyella violaceonigra,Mýcena uracea a Morchella angusticeps.
ů.J.Ilampejs(Semčice):Byly předloženy dvě zprávy o studiu výsky
tu muchomůrky zelené(Amanita phalloides) na okr,Mladá Boleslav v r.
I983 a 1989.Bylo vytipováno 7-9 lokalit k pravidelnému sledování a
některé další byly navštěvovány příležitostně.V r .1983 bylo zjiště
no pouze 5 plodnic druhu A.phalloides a v r.1984 žádná plodnice na
pravidelně sledovaných lokalitách(včetně lokality "Na holi",kde by
la v r.1982 zaznamenána vysoká fruktifikace tohoto druhu).V r.1984
byla A.phalloioes zjištěna pouze na příležitostně navštívené loka
litě Jetřichovice v okr,Děčín(l6,Vil.1984,Vilemina stěna).Na všech
trvale sledovaných lokalitách byly zjištovány půdní charakteristi
ky a souhrnně je uváděn vývoj klimatických faktorů podle údajů ze
stanice Hydrometeorologického ústavu v Semčicích za léta I983 a 1984.
Dále byly studovány půdní míkromycety v blízkosti plodnic A.phalloi
des.Byly zjištovány zpravidla až ve vzdálenosti větší než 55 cm od
nalezených plodnic,a to zejména rodů Torula,Humicola,Aspergillus a
Absidia.
I2.S,Holec(Plzeň):Byl prováděn mykofloristický průzkum a mapo
vánívTsiMTTihyTavaTBorském parku a Komorní hůrce a orientační mykocenologický výzkum klimaxových smrčin na Můstku na Šumavě.Dále pro
bíhá sledování výskytu vybraných zástupců dřevních Aebyllophorales
a primitivních Agaricales a jejich mapování v Západočeském kraji,
jež má být pracovně uzavřeno v r.i985(zatím shromážděny údaje z cca
250 lokalit),V r.1984 byl sestaven návrh druhů do červeného seznamu
hub Plzeňska,který je publikován vc sborníku "Předběžný výběr hub
pro Červenou knihu ČS3R” (šebek 1985 ).
20.0.
Láznička(Třebíč):V r.1984 byl obnoven mykofloristický vý
zkum v zámecke oboře v Náměšti nad Oslavou, započatý v r.l957»Coposud bylo určeno 296 taxonů,z nichž lze uvést z r.ld84 např.Clathrus
archeri,Datronia mollis,Gymnopilus junonius.Hapalopilus rutilans,
Ilynochnus centrifugus.Lepiota irrorata,Peziza cerea,Phanerochaete
gigantea,Phlebia radiata,Pleurotus atrocaeruleus,P.pellitus,Psilocybe cyanescens,Russula rhodopoda aj.
Komise pro mykofloristiku a mykocenologii si však nemůže klást
za cíl pouze evidování a shrnování výsledků dosažených na tomto polijpro efektivní rozvoj mykofloristiky i mykocenoiogie v ČS5R je
zapotřebí vlastní koordinace činnosti,formulování prioritních vý
zkumů a sjednocování metodických přístupů.
Jako prioritní akci pro druhou polovinu osmdesátých let je tře
ba považovat evidování nálezů a lokalit kriticky a silně ohrožených
druhu hub v Cssn,První soupis těchto druhů se stal součástí referátu k jednotlivým systematickým skupinám makromycetů,obsažených ve
sborníku "Předběžný výběr hub pro Červenou knihu ČSSB"(šebek I985 ),
jenž lze objednat na adrese sekretariátu ČSVSM.Součástí tohoto sbor
níku jsou i tři návrhy regionálních červených seznamů hub:jižní MoravyCAntonín et^Vágner 1985),Liberecka a CHKO Jizerské horyCEntz et
al. 1985 ) a Plzeňska(Holec et al,1985)*Predložené soupisy představují
první verzi,kterou je nezbytné rozšířit a doplnit o návrhy dalších
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kriticky ohrožených druhů,seznamy stávajících lokalit těchto druhů,
poznatky o ekologii a cenologii ohrožených druhů a konkrétní návrhy
na ochranu jednotlivých druhů hub a jejich lokalit.
Tyto úkoly je třeba regionálně zabezpečit a centrálně koordino
vat; v Mykol,Listech budou publikovány podrobnější metodické pokyny
(např.o praktickém využití mykososiekologického indexu apod.),
V souvislosti s pokračující deteriorizací životního a přírodní
ho prostředí se objevuje jako další naléhavý úkol včas dokumentovat
původní stav a míru ochuzování(pauperizace) houbových společenstev
v přirozených(či přirozenému stavu blízkých) biotopech.Za hlavní
problém brzdící rozvoj mykocenologie lze vedle časové a odborné ná
ročnosti považovat nejednotnost v názorech na metodické zabezpečení
mykocenologických výzkumů a na pojeeí a klasifikace mykocenóz.
''
Z těchto důvodů bylo rozhodnuto výborem ČSVSM uspořádat dne 20,IX,
lCj85 v Hradci Králové pracovní setkání zájemců o mykocenologli v
návaznosti na seminář "Mikroskopická technika při určování hub".
Setkání se uskuteční ve večerních hodinách v ubytovacím areálu účast
níků semináře a bude mít za cíl sjednotit základní metodické přístu
py při sběru dat a vyhodnocování mykocenologických snímků.Závěry z
tohoto setkání členů komise,na něž jsou zváni i všichni další zájem
ci, budou publikovány.
Třetí oblastí aktivity členů komise,kterou by bylo výhledově za
potřebí organizačně zabezpečit.je mapování aktuálního rozšíření
vzácných a ohrožených druhů hub v ČSSR,Jde vlastně o přímé využití
podkladů získaných při evidování nálezů a lokalit ohrožených druhů
při mykoíloristíckém a mykocenologickém výzkumu a tak toto ochra
nářské mapování přirozeně navazuje na dvě výše uvedené prioritní
akce.Takto získaných map by mohlobýt bezprostředně využito pro pot
řeby Červené knihy ČSSB i registru kriticky ohrožených druhů makromycetů i řešení řady klíčových otázek mykogeografie a chorologie
makromycetů v ČSSR.V neposlední řadě by se tak zaplnilo prázdné
místo na mapě střední Evropy v souvislosti s již probíhajícími ná
rodními mapovacími akcemi v NSR(Krieglsteiner 1967-1584),NDR(Dorfelt in82 aj.),či Maňarsku(Konecsni et al.1981).Efektivní rozvinu
tí této akce však předpokládá zřídit i v ČSSR na půdě ČSAV,SÚPP0Pu
či jiné instituce ústřední mapovací centrum,využitelné jak pro
praktické potřeby záchrany mykogenofondu,tak i pro řešení teoretic
kých otázek chorologie hub.
Komise pro mykofloristiku a mykočenologii hodlá pokračovat i v
organizování monotématických seminářů zaměřených na mykofloristioký
a mykocenologicky výzkum vybraných biotopů.Pro r.1986 připravuje
uspořádání semináře na téma "Houby horských smrčin Československa",
jenž by se měl konat v návaznosti na ú-.mykologické dny na Slovensku
ve Spišské Nové Vsi.
Rozvinutí všech uvedených aktivit předpokládá širokou spoluprá
ci členů komise i dalších zájemců o výzkum hub v ČSSB.Výbor komise
bude usilovat o zajištění koordinačních a metodických předpokladů
pro plánované akce.Zároveň však potřebuje získat širší okruh aktivních
spolupracovníků.Proto pro rok 1985 očekává od členů komise jejich
zapojení podle možností zejmena v následujících aktivitách:
-vyhotovení zprávy o vlastních probíhajících mykofloristických"
či mykocenologických výzkumech spolu se shrnutím zajímavých výsled
ků;
-předložení návrhů dalších kriticky ohrožených druhů hub k za
řazení do Červené knihy ČSSR(srv.Šebek 1985);
-zjišíování stávajících lokalit ohrožených druhů makromycetů v
ČSSR a shromažďování poznatků o jejich ekologii a cenologii;
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-sestavování návrhů regionálních červených seznamů hub v duchu
výzvy publikované v Mykol.Iistech(srv.Fellner 1984);
-orientování mykocenologických výzkumů na nejvíce ohrožená rost
linná společenstva (srv.Moravec et al.1983 ) a sjednocení základních
metodických přístupů při Eberu dat a vyhodnocování mykocenologických
snímků;
-zaměření mjkofloristických a mykocenologických výzkumů do poros
tů klinaxových horských smrčin s cílem získat údaje pro přípravu refe
rátů a diskusních vystoupení na seminář plánovaný na rok 1986.
Zprávy,návrhy a dotazy zasílejte na adresu sekretariátu ČSVSM,
komise pro mykofloristiku a mykocenoiogii,pošt.přihrádka 106,Praha
l,nebo přímo k rukám jednatele komise(R.Fellner,Opatov ljjl5,149 00
Praha 4),
L i t e r a t u r a
Dorfelt H.(1982):Zur Kartierungsprogramm.-Boletus 6:38-40,
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S u m m a r y

B.Fellner: Comission for mycofloristic and mycocoenological research
- acTIvitiěs an5~TěIIóffsinp.~
~
~
The survey of activities and the fellowship in I982-I985 is pre
sented and some priorities in further research are outlined.The main
activities sumited as priorities are: the registration of endangered
fungi on their localities and the documentation of the original and
pauperized state of mycocoenoses in natural plant communities.
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• SEMIHiB o HUBOVÝCH CHOROBÁCH OBILHÍfl bol i v tomto roku zoi- ganizovaný Ostavom experimentálnej biologie a ekologie CBEV SAV a
sekciou fytopatologickej mykologie ČSVSM pro ČSAV (Bratislava,28.3'.
I985 ).Zúčastnilo sa ho 32 pracovníkov základného a aplikovaného vý
skumu. vysokých škol,riadiacich a kontrólnych organizácií rezortu
polnohespodárstva a šjachtíteFských stanic.Přednesených bolo na ňom
12 referátov.
V úvodnom referáte bolí zahrnuté poznatky o ultraštruktúre hautórií huby Erysiphe graminis a o reakciach buniek náchylných a rezistentných obilnin na infekciu.Jednotlivé údaje boli dokumentované po
četnými diapozitívarní,zobrazujúcimi dynamiku zmien buňkových organel'
a subcelulárnych štruktúr v priebehu patogenézy (RNDr.M.Minarčic,CSc.),
BaPší referát bol zameraný na systematiku a bionómiu huby Gaeumannomyces graminis a Ophiobolus graminis,ako aj na niektoré problémy spo
jené s ich výskytom (RNDr.K.Zlochová), Doc.Ing.V.Kollár,CSc.referoval
o změnách spektra fyziologických rás v populácii múčnatky trávovej
na pšenici a o výsledkoch testovania fungicídov proti hubám rodu Tilletia, V referáte RNDr.U.Jánošovej boli zhrnuté výsledky výskumu
bionómie a rozšírenia huby Pyrenophora teres. 0 druhoch fuzárií parazitujúcich v klasoch pšenice,ako aj o frekvencii ich výskytu v ha-^
šich podmienkach boli účastníci informovaní z výsledkov práce Ing.S.
Hlavatej. RNDr.O.Potůček,CSc.referoval o problematlke testovania
obilnin na rezistenciu voči fytopatogénnym hubám na Sftichtitefskej
stanici v Sladkovičove a Ing.S.Pauko.CSc.o vplyve múčnatky trávovej
a niektorých fungicídov na technologická hodnotu zrna pšenice.RNDr.D.
Hudecová,CSc.oboznámila přítomných s charakteristikou prvého čs.sys
témového fungicidu Fademorf EK 20. 0 rozšíření a intenzitě výskytu
mykóz obilnin na území Slovenska v roku 1984 referoval Ing.C.Paulech,
CSc. Poukázal hlavně na nebezpečný výskyt hub Tilletia controversa,
na vzostupný trend huby Pyrenophora teres a na ohniská výskytu huby
Septoria nodorum. Ing.F.Richter,CSc. (Ministerstvo polnohospodárstva
SSR) vyjádřil vo svojom vystúpení uznanie pracovníkom výskumu za po
moc při riešení problémov ochrany obilnin,informoval přítomných o
aktuálnych úlohách na tomto úseku a vyzval ich k áalšej spolupráci.
Seminář splnil svoje poslanie v plnom rozsahu. V záverečnej dis
kusi! vznikla požiadavka připravil v r .1986 dvojdňový seminář,na
kterora by boli přednesené výsledky výskumu získané v 7,patročnici.
Cyprián P a u l e c h
• MYKOLOGIČTÍ T0XIK0L0G0VÉ SNĚMOVALI na svém pravidelném celo
státním semináři,věnovaném památce zesnulého MDDr.J.Kubíčky,který
pod názvem "Aktuální problémy otrav makromycety v Československu"pcřádala dne 25 .dubna I985 komise pro mykolcgickou toxikologii při
ČSVSM spolu s odd.experimentální mykologie Mikrobiologického ústavu
ČSAV v přednáškovém sálu MBÚ ČSAV v Praze - Krči.
Úvodem semináře zhodnotil MUDH.J.Herink práci MDDR.J.Kubicky v
mykologické toxikologii.Samotný seminář kyl rozdělen do tří přednáš
kových bloků,tvořených vždy třemi referáty,k nimž byla společná dis23
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kuse.V prvním bloku,nazvaném "Terapie otrav jedovatými houbami",vy
stoupil MUDr.J.Heinrich a MUDr.V.Dudová z Ostravy,kteří referovali
na téma "Přítomný stav léčení otravy muchomůrkou zelenou.Primář MUDr,
V.Kyncl z Praha- Motola seznámil se současnými možnostmi při léčbé
otrav muchomůrkou zelenou,zvláště s vlastními zkušenostmi s terapií
u dětských pacientů.MUDr.P.Kern hovořil dále o klinicko-biochemické
analýze otrav houbami na Klinice anesteziologie a resuscitácie v
Bratislavě v letech 1974-1984 v referátu,Jehož spoluautory byli MUDr.
A.Chebenová,MUDr.M.Sámel,MUDr.J.Kotoun a MUDr.M.Májek z Bratislavy.
Druhý přednáškový blok, který následoval po přestávce,byl věno ván spolupráci lékařů a mykologů,Úvodem k němu přednesl RNDr.B.Hlůza,
CSc.z Olomouce referát o rozšíření hřibu satana(Boletus satanas Lenz)
v ČSSR (spoluautor referátu MUDr.J.Kubická),který doprovodil demon
strací zajímavých map rozšíření této houby v ČSSR a dalšími tabulka
mi, obsahujíčími ekologické a fenologické údaje o této houba.MUDr.J.
šimůnek a M.Gerbelová z Brna věnovali svůj referát,přednesený prv
ním z jmenovaných,nové úpravě metodiky chromatografie toxinů Amanita phalloides.Zajímavý referát RNDr.J.Klána z Prahy o některých zku
šenostech ze spolupráce s Ústavem pro toxikologii a soudní chemii
byl zaměřen poněkud šíře,než vystihoval jeho název,a byl věnován ce
lé šíři problematiky mykologického zjišťování původců otrav a dal ších postupů při otravách houbami.
Třetí přednáškový bol byl zaměřen na prevenci otrav raakromycety.
S organizací boje proti otravami houbami u nás seznámil nejprve MUDr.
J.Herink z Mnichova Hradiště v referátu,nazvaném "Nový způsob epide
miologického šetření a registr otrav houbami v Československu".Popu
larizací jedovatých hub jako součástí prevence proti otravám se za bývali Ing.J.Baier a RNDr.V.Krs z Prahy.Přednáškový blok uzavíral
Ing.J.Kuthan z Ostravy přitažlivým referátem na téma "Jedovaté houby
na známkách-prostředek prevence proti otravám",v němž poukázal též
na možnosti příspěvku mykofilatelistikv pro šíření znalosti hub.Se
minář byl-jako vzpomínka na zemřelého MUDr.J.Kubičku-zakončen spo
lečným zpěvem houbařské "hymny" "In pragensi ponte...",jejíž latin
ský text je právě Hubičkovým autorstvím.
Seminář,kterého se zúčastnilo 57 zájemců z řad lékařů-toxikologů
a mvkologú,měl vysokou vědeckou úroveň,v jejímž duchu se nesla i bo
hatá diskuse k jednotlivým referátům,a znovu potvrdil správnost ces
ty,kterou se komise pro mykologickou toxikologii ČSVSM jako jeho
hlavní pořadatel ubírá.Tím,že se na odborném zasedání soustředili
pracovníci dvou styčných oborů v mykotoxikologii na řešení jednoho
úseku své práce,byla umožněna nejen výměna jejich cenných zkušenos
tí,ale i vzájemné poznání a pochopení úskalí jejich problematiky,
což jistě přispělo i k nalezené společné cesty k vzájemné pomoci
oběma oborům při preventivní péči.Dalším kladem tohoto setkání byla
jistě i oboustranná propagace pracovních příspěvků obou zúčastněných
skupin k prevenci a léčení otrav houbami.
V neposlední řadě je třeba kladně zhodnotit i společenský význam
semináře,především poděkovat v této souvislosti BKDr.Martě Semerdžievě.CSc.a kolektivu zúčastněných pořadatelů za jejich obětavou péči o
zajištění všestranného pohodlí účastníků (včetně prodeje suvenýrových
lístků s pří tiskem, zhotovených pro tuto akci,poštovních známek,sbor
níků ze seminářů některých dalších komisí ČSVSM atd.) a vůbec za vy
tvoření příjemného prostředí,jímž se ostatně už řadu let vyznačují
semináře komise pro mykotoxikologii ČSVSM. Jsme přesvědčení, že pro
toto ovzduší, které vždy naplňuje akce mykotoxikologické komise, se
sem budou rádi vracet nejen dosavadní účastníci seminářů, ale i dal
ší noví zájemci.
_ . , , »
.
,
Svatopluk Š e b e k
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• PBVKÍ CELOSTÁTNÍ SJE2D PČSTITELŮ HLÍVY se konal ve dnech 24. 25.dubna 1985 v Bratislavě-Eače.Organizátorem byla ČSVTS při Výzkum
ném ústavu krmivářského průmyslu a služeb v Samoríně a JED Bača.
Sestává se často,že akce,která nese ve svém názvu slůvko "prvý” ,
probčhne hladce,bez organizačních rozpaků,potíží a nedostatků. Je
možno s potěšením a obdivem konstatovat,že akce slovenských kolegů
proběhla bez závad,na vysoké odborné i společenské úrovni,Organizace
sjezdu právě v této době měla svůj mimořádný význam v tom,že nové
pěstíray hlívy ro3tou jako "houby po dešti".Vždy? první hlívárna za
hájila provoz v r.1973,druhá k ní přibyla v r.1976,třetí 1981,ale V
r .1983 již dalších 5,v r.1984 rovněž 5>v letošním roce to bude dal- '
ších 6 a na rok I986 je v plánu zahájení činnosti dalšách 5 hlíváren'.
Bylo proto velmi užitečné shrnutí dosavadních poznatků,vzájemná výmě
na zlcuSeností i dohody postupů a opatření,aby rozvoj pěstování hlívy
úspěšně pokračoval.Již v příš+í pětiletce by měla být produkce hlívy
ústřičné vyšší,než naše současná produkce žampionů,přičemž bude navíc
vyroben desetinásobek vyplozeného substrátu,který je dobře využitel
ný jako biostimulační objemové krmivo.
E vlastnímu průběhu sjezdu.Prvý jednací den bylo předueseno cel
kem 19 referátů.V úrodním vystoupení ing.Strbáka byli účastnici se
známeni s biotechnologickým pěstitelským systémem MYKOPOZANA,který
by měl tvoři zastřešující organizaci pěstitelů hub na Slovensku.Ges
torem tohoto systému bude Generální ředitelství Hospodářského záso bování a nákupu a z pěti účastnických organizací bude hlavní úlohu
hrát Výzkumný ústav krmivářského průmyslu a služeb Samorín,v jehož
rámci má být vytvořeno "Mykologické centrum",aby mohlo být na potřeb
né odborné úrovni zajištěno šlechtění a distribuce houbových kmenů, 1
další zdokonalování pěstebních postupů a využití vyplozeného substrá
tu ke krmivářským účelům.Přitom bude zajištěno,aby se získané výsled
ky co nej rychleji dostály ke všem pěstitelům a byly využívány při bu
dovaní nových hlíváren.
Další přednesené referáty byly zaměřeny hlavně na dvě otázky -'
technologii pěstování hlívy a využití vyplozeného substrátu do krm-'
ných směsí.Do prvé skupiny patřily referáty O.Janotkové(Vývoj pěsto
vání hlívy v řsss a Pěstování hlívy v malovýrobních podmínkách),dr.
A.Ginterovéí Základy současné technologie pěstování hlívy a Možnosti'
zvýšení výroby hlívy kooperací),ing.M.Černého(Projektování a výstav
ba hlíváren), inf.M.Poljaka(Propařovna-klíčový bod hlívárny), lng.B.'
Ryznera(Mechanizace technologie pěstování hlívy),ing.J.Michalka(Mechanizace přípravy substrátu na oM n.p.Komárno),ing.Kelemana(Porov
nání metod uložení substrátu-biotechnologické zhodnocení).Využití '
vyplozeného substrátu bylo tématem referátů ing.M.Musila a kol.(Vy-‘
plozený substrát hlívy ústřičné ve výživě hospodářských zvířat),doc.
J.LichváratVyužití vyplozeného substrátu v krmných dávkách dojnic)
a inp.P.Zátky(Využití vyplozeného substrátu ve výkrmu hovězího do
bytka).
Zásady selekce nových kmenů hlívy přednesl v referátu dr.V.Saxa
(Šlechtění nových produkčních kmenů),energetickou a látkovou bilancí
se zabývala A.Lazarová v referátu Biologická efektivnost pěstování
hlívy,dr.J.Gáper hovořil ne téma Choroby a škůdci hlívy a boj s nimi,'
a s velkým zájmer'yosluchačů se setkal referát,který se zaujetím před
nesla ing.Čížková-Likvldace a využití pařezů při provádění předmelioračních prací,protože to byla dokumentačně působivá ukázka možnosti'
využití pěstování hlívy v ochraně životního prostředí.Kulinářský as
pekt zahrnoval referát ing.Simonisové(Plošné aplikování výroby a
zpracování hlívy ústřiěné)a na závažnost správného určení druhu a
identifikaci kmene upozornil dr.V.Šašek v referátu Poznámky k nomen
klatuře a taxonomickému zařazení některých druhů rodu Pleurotus.
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Druhý den sjezdu byl zahájen exkurzí do nově vybudované hlívárny v
JRD Bača,při níž si účastníci s velkým zájmem vyměňovali zkušenosti
a názory na budování,zařízení a funkci jednotlivých částí hlívárny.
Po návratu do Družstevního domu Bačan.kde celý sjezd probíhal, byla
diskuse u plakátových sdělení,která před vstupem do jednacího sálu
jednak tvořila ozdobnou kulisu,jednak názorně ukazovala jednotlivé
konstrukční a technologické postupy z hlíváren i úspěchy některých
pěstitelů.
Před závěrem sjezdu proběhla celková diskuse k předneseným refe
rátům a k ujasnění představ o další koncepci pěstování hlívy na Slo
vensku,Stejně jako předtím referáty,i diskusi s pozorností sledova
lo snad všech 130 účastníků sjezdu.
Prvý celostátní sjezd pěstitelů hlívy jasně ukázal,že pěstitelé
na Slovensku mají před českými náskok,a podle toho,jak se pěstování
hlívy na Slovensku rychle rozšiřuje,bude se patrně tento náskok ješ
tě zvětšovat.
Závěrem bych si dovolil osobní poznámku.Myslím si,že nejen úspěš
ná organizace sjezdu,ale především rozšíření pěstování hlívy na Slo
vensku j e z velké míry zásluhou dr,A.Ginterové,která se možností
pěstování hlívy zajímá již od konce šedesátých let,a která svou hou
ževnatostí ,schopností nacházet dobré spolupracovníky a přesvědčovat
o významu pěstování hub nadřízené pracovníky udělala velký kus prá
ce pro to,aby se tato biotechnologie prosadila v rámci zemědělské
výroby-

.............

Václav

Š a š e k

• MIKROSKOPICKÁ TECHNIKA PČI URČOVÁNÍ HUB je název semináře,pořádaného ve dnech 20.-22.září I9Ď 5 v Hradci Králové Československou
vědeckou společnosti'pro mykologii při ČSAV s tímto programem:
Pátek 20.9.1985:13 hod.izahájeni semináře mykologickou vycházkou
do novohradeckých lesů-véde J.Slavíček;
19 hod.:pracovní setkání zájemců o mykocenologii;
Sobota 21.0.1985i8-17 hod.:Lékařská fakulty UK v Hradci Králové:
kurs mikroskopické techniky,při němž budou účastníci seznámeni s ana
tomickou strukturou plodnic vyšších hub a se způsoby popisování hub
a dokumentací materiálu (jako s 'odb.referenty se počítá s MUDr.J.He
rinkem, prom.biol,Z.Pouzarem,CSc,a dalšími);
19,30 hod,:přátelské posezení;
■ Neděle 22.9.1085:0-12 hod,.mykologlcká vycházka do novohradeckých
lesů-vede J.Slavíček.
Všem,kteří včas zasláli přihlášku k účasti na adr.př.J,Slavíčka,bu
dou dokonce srpna t.r.zaslány podrobné pokyny,
(red.)
• ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PBO MYKOLOGII PÍil ČSAV.Sloven
ská spoločnost pře dějiny vied a techniky pri SAV a Slovenské národně
múzeum v spolupráci s odborom kultúry ONV Spišská Nová Ves usporiadajú v októbri 1086 na okolí Spišskej Novej Vsi s e m i n á ř
o ži
v o t e
a d i e l e
K, K a l c h b r e n n e r a , spojený se 4,mykologickými dnami na Slovensku.Na programe ser.iinára budú historické a
hodnotiace referáty, áko aj mykologické referáty volné nadvázujúce na
Kalchbrennerovo dielo.Exkurzné trasy mykologických dní zavedú účastníkov na klasické Kalchbrennerove lokality,o.i.v Slovenskom rudohorí,
v Slovenskom ráji a v Tatrách. Předběžné přihlášky zasielajte na korešpondenčnom lístku Dr,Pavlovi Lizonovi(Slovenské národně múzeum,
Vajanského nábrežie 2, 814 36 Bratislava).
.
P.L. .
_ » KOMISE PBO MYKOFLORISTIKU A MYKOCENOLOGII ČSVSM uspořádá při pří
lez itontlTToňaňlTTmykorĎgrčkyčh^ďňS-na^ŠTověňšku- seminář na téma
"Houby podhorských a horských smrčin v Československu".Sborník pří -
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spěvků (referátů) ze semináře bude zpracován před konáním semináře’,
rukopisy referátů se stručným souhrnem v cizím jazyku musí být pro
to zaslány nejpozději do 3 I.3 .I986 na adresu:Ing.Jan Kuthan,Gottwal
dova tř.1127, 708 00 Ostrava 4, Poději zaslané referáty nebude možno
do sborníku zahrnout. Žádáme členy komisea další mykology o účast
a zpracování referátů speciálního či regionálního charakteru, (jkjj)
• VZiJEMNÉ VZTAHY MIKROOBGANISMO A ROSTLIN V PŮDČ je název mezinárodního sympozia,které pořádá Mikrobiologický ústav ČSAV v Praze'
ve spolupráci s Čs.společností mikrobiologickou,Čs.vědeckou společ
ností pro mykologii při ČSAV a Výzkumným ústavem rostlinné výroby
v Praze-Huzyni ve dnech 22,-27.června 1987 v Llblicích. Na sympoziu
bude diskutována regulace složení mikrobního společenstva rizosféry,
dálo problematika vztahů mezi mikroorganismy v rizosféře a mezi mik
roorganismy a rostlinami s cílem využití těchto jevů pro ovlivnění
růstu a zdravotního stavu rostlin.
Jednání sympozia bude probíhat ve čtyřech sekcích: l)symbiotické
mikroorganismy a rostliny, 2 )rhizogenní(asociativní) mikroorganismy
kořenového systému, 3 ) fytopatogenní mikroorganismy pocházející z
půdy a 4)biologické preparáty,stimulující růst a zlepšující zdravot
ní stav rostlin.
Vzhledem k poměrně malé ubytovací kapacitě v místě konání sympo
zia bude účast na něm omezena výběrem především těch pracovníků,kteří
se zabývají půdními patogeny.
Vzhledem k velkému zájmu o projednávanou tématiku upozorňujeme ’
na tuto akci předběžně již nyní.Bližší informace podá dr.Vlasta Čatská,CSc.(Mikrobiologický ústav ČSAV,Vídeňská IO83 , 142 20 Praha 4 Krč.
(red).
ADRESÁ5 VEŘEJNÝCH HOUBAČSKÝCH PORADEN V ČSSR - I.
BRATISLAVA:Slovenské národně múzeum.Vajanského nábr.2, 814 j6 Bratislavu(od 1 .5 .-3 1 .10 .,každé pondělí 15-17 hod.)
BRNO :Moravské múzeum, Zelný trh 6 , 60 0 0 0 Brno(pondělí 8-13 a 14— 18
hod.,úterý a čtvrtek 9-13 hod.¡předem ohlášené návštěvy 9-16 hod.
denně)
ČESKž 6PDČJ0VICE:Jihočeské muzeum,Dukelská 1, 370 00 České Budějovice ( 1 .5 .-3 1 .10 .každé pracovní pondělí 15,30-17,30 hod.)
LIBCREC:?.!ykol.kroužek ZK Spojů,Matoušova 21( 1,poschodí vlevo),460 00
Liberéc(v sezóně každé pondělí 17-18,30 hod.)
CL' : HC:Pedagogická fakulta UP,Katedra botaniky(dr.B.Hlůza,CSc.),žerotínovo nám.3,770 00 01omouc(každé pondělí)
OSTRAVA:Ostravské muzeum,Nám.lid.milic 1, 700 00 0strava(každé pon
dělí 15-16,30 hod.v sezóně)
PRAHA:Ústřední houbařská poradna Čs.mykologické společnosti,Karmelit
ská 14,118 00 Praha Kpondilí 8-17 hod.,úterý 8-14hod.-pátek 8-12)
-Houbařská poradna Čs.věd.společnosti pro mykologii při ČSAV,Krakov
ská 1,Praha 1 ( 1 .5 .-30 .1 1 ,pondělí-pátek 8-10 hod.)
-Mykologická poradna Ústř.kulturního domu železničářů, Záhřebská 52,
120 00 Praha 2(pondělí-pátek 16,18 hod.,středa zavřeno)
-Mykologická stanice Zeměděl.potřeb n.p..Vltavská 28,150 00 Praha
5-Smíchov (pouze porady,týkající se pěstování hub ,
(Doplňky do tohoto adresáře přijímá redakce Mykologických listů)
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Redakční sd ělen í

K 18.číslu Mykologických Listů jsme přiložili složenku na Kčs

15 .- (event.více,pokud nebylo předplatné za minulá léta uhrazeno) k
úhradě režijních výloh, spojených s vydáváním našeho informačního
bulletinu v r .1985 a žádali jsme,aby odběratelé provedli úhradu té
to částky nejpozději do lů- dnů po obdržení posledního čísla.Většina
odběratelů tak skutečně učinila;za toto včasné zaplacení jim srdeč
ně děkujeme.Odběratele,kteří dosud nezaplatili,prosíae,aby tak las
kavě n e p r o d l e n ě učinilirna včasném zaplacení předplatného
je totiž závislé další vydávání Mykologických listů.
Technickým nedopatřením se stalo,že během expedice min.čísla ML
nebyly do některých exemplářů vloženy složenky.Ty,kteří je nedosta
li,prosíme,aby si o ně laskavě napsali:po expedici nám totiž tiskár
na dodala složenky nové,takže nyní je jich k dispozici již potřebné
množství,
•

Členy naší Společnosti a odběratele Mykol,Listů a čas.Česká my kologie upozorňujeme,že členský příspěvek' na běžný rok činí Kčs 2o.ínoví členové platí lc tomu zápisné Kčs 5.-)iFoční předplatné na čas.
Česká mykologie je 32 .-Kčs a roční předplatné Mykol.Listů je Kčs 15.Všechny částky můžete zaplatit najednou jedinou složenkou,na které
ale vždy nezapomeňte vyznačit d r u h
platby.
Prosíme,abyste nám laskavě— v zájmu zjednodušení agendy-n e z a 
š i l a 1 i platby v h o t o v o s t i (pošt.poukázkou),ale vý
hradně na náš běžný účet Č.6926-Ů8 -OI8 u Čs.st.spořitelny v Praze
1,Václavské nám.ů-2.
•
Upozorňujeme naše čtenáře,kteří si chtějí doplnit své odborné
knihovny,že sborníky ze seminářů ČSVSM,inzerované v ML č.17 na str.
28,jsou dosud k dostání po 8,-Kčs na adr.Čs.vědecká společnost pro
mykologii při ČSAV,pošt.přihr.106, 111 00 Praha 1, a budou postupně
rozesílány v pořadí podle došlých objednávek až do vyčerpání zásob,
•
Ke kresbě na obálce: Cacumisporium capitulatum(Corda(Hughes (Hyphomycctes,Dematiaceae)(konidiofory a konidie)(podle kresby v Ellis
M.E.:Dematiaceous Hvphomycetes.Ken I97 l.fig.i39 na str.205) kreslil
S.Šebek,

MYK0L0GICKÉ LISTY č',19 - Informační orgán Čs.vědecké společnosti pro
mykologii při ČSAV - vycházejí v nepravidelných lhůtách a rozsahu.
Toto číslo sestavil J.Kuthan, k tisku připravil Svatopluk Šebek, - Toto číslo vyšlo dne 25.června I985 .
Příspěvky a veškerou korespondenci zasílejte na adresu Čs.vě decká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrádka 106,110 00
Praha 1, tel.26 Ů4 05.
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