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N Á Š  P Ř Í S P Ě V E K  K O C H R A N Ě  H U B  V  M I N U L Ý C H  D E 

S E T I  L E T E C H

Nejen t odborných kruzích,ale už i mezi širokou veřej
ností je dnes dobře známý fakt,že situace v životním prost
ředí hub se zejména v posledních letech pronikavě zhoršuje 
vzrůstajícím, působením ahtropogenních činitelů,zejména spa
dem škodlivých, imisí a průmyslových exhalaci,zásadními změ
nami v lesním, hospodářství,zejména změnami porostní sklad - 
by,chemizací lesnictví a zemědělství,nadměrným prováděním 
lesomeliorací,použitím těžké mechanizace při těžbě a přibli
žování dřeva,ale i sešlapáváním půdy a následnou erozí i 
nadměrným sběrem plodnic. V důsledku těchto negativních zá
sahů do biocenoz dochází k ústupu nejen některých rostlin a 
živočichů,ale samozřejmě i hub včetně lišejníků,které na ty
to zásahy do svého přirozeného vývoje reagují mnohem rych - 
leji a patrně i trvaleji. Zřetelný ústup některých druhů 
hub,především mykorrhizních druhů,byl u nás patrný zejména 
po roce 1970; přibližně v těchto letech se objevila i potře
ba hlubšího zájmu o příčiny a důsledky tohoto negativního 
jevu spolu s potřebou takových opatřeni,které by zabránila 
zo3třujícínuj se působení negativních vlivů v dalším vývoji 
naší mykoflory a pozitivním směrem je obrátila ve prospěch 
záchrany našeho mykogenofondu. Z této nutnosti vzniklo my
šlenkové a později i organizované hnuti za ochranu hub me
zi československými mykology.

V této souvislosti je t£eba připomenout,že potřeba 
ochrany hub byla u nás pocitována již před půlstoletím:byl 
to doc.dr.Jan Sv.Procházka,který již v r.1924 upozornil 
především na estetickou hodnotu hub a zmínil se o některých 
hospodářských zásazích do ,lesního ekosystému,nepříznivě 
ovlivňujících stav mykoflory,a už tehdy naznačil určité ces
ty k její ochraně. V období po II.světový válce nutno jmeno
vat především A.Příhodu /1949-1954/ a F.Smardu£l965/, kteří 
předcházeli desítkám pozdějších mykologů,uplatňujícím po r. 
1970 své varovné hlasy za potřebu ochrany našich hub. Tuto 
naléhavou j? otřeba si uvědomily i obě naše mykologické spo - 
lečnosti-Cs.mykologická společnost v Praze a Cs.vědecká spo
lečnost pro mykologii při ČSAV v Praze. Proto byla v r. 1975 
založena při CMS v Praze sekce pro ochranu životního prostře
dí hub,která si za svůj úkol vytkla pomoc při konkrétní vý
chově praktických houbařů a návštěvníků lesa v intencích 
ochrany přírody. V r.1977 byla pak založena sekce pro ochra
nu hub a jejich životního prostředí při CSVSM.

Sekce /původně komise/ vznikla na základě usneseni XIX. 
valného shromážděni CSVSM.konaného dne 8.11.1976,jako specia
lizovaná odborná skupina CSVSM,zaměřená na řešeni otázek, 
souvisejících s návazností mykologie na problematiku život - 
ního prostředí a z toho vycházejících teoretických a praktic
kých závěrů. Podnět k jejímu ustaveni dal známý přírodovědec
ký popularizátor,ochranář a erudovaný odborník v taxonomii 
rodu Geastrum /Gasteromycetales/ EUDr.Václav J.Staněk,jemuž 
právě ohroženost výskytu některých hvězdovek v pražských par
cích se stala předmětem úvah a návrhů na širší ochranu hub
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vůbec. Nemohu v této souvislosti nevzpomenout také sympatic
kého přijeti této myšlenky u tehdejšího úřadujícího místo - 
předsedy CSVSM akademika Ctibora Blattného; váha jeho osob
nosti. bjŷ a již v prvních obdobích existence naši sekce záru
kou serióznosti její práce a jejího příznivého přijeti i u 
akademických orgánu.

Ustavující schůze sekce /komise/ pro ochranu hub a jejich 
životního prostředí CSVSM se konala dne 18.5.1977: v letošním 
roce si tedy připomínáme 10.výročí jejího trvání. Během násle
dujících let se vyhranily konkrétní úkoly,které si sekce před 
sebe postavila: A/vypracovat rámcový přehled témat,týkajících 
se ochrany hub a jejich životního prostředí,které je třeba v 
této souvislosti sledovat a které by event.mohly být i zadává
ny v rámci diplomových prací nebo vysokoškolských student - 
ských soutěží, b/ujasnit si a připravit zásadní požadavky my
kologie na státní ochranu přírody v souvislosti s ochranou 
hub a navázat s ní spolupráci, c/vypracovat klassifikaci ant- 
ropogennlch vlivů na houby a uspořádat na toto téma seminář, 
d/ nabídnout státní ochraně přírody spolupráci zejména při my- 
kologlckém výzkumu stávajících chráněných území a při zaklád- 
rvl inventarizaci jmenovitě těch území .jejichž charakter má do
znat zásadních změn, e/připravit metodiku mykologického výzku
mu chráněných území v návaznosti na ostatní ekologické vztaiy, 
f/ připravit literárně a herbářově podložený seznam mizejících 
a ohrožených druhů hub jako podklad pro vyhlášení jejich úřed
ní ochrany a g/ shromaždovat argumentační materiál,týkající 
se ochrany hub.

I když uzavírat činnost naší sekce hodnocením jejího pří
nosu myšlence ochrany hub by po 10 letech bylo jistě poněkud 
předčasné,přece jen nelze opomenout některé dílčí výsledky na
ši soustavné práce v plnění těchto úkolů v uplynulém období.
Za velký klad je třeba především považovat skutečnost,že se 
nám podařilo objasnit si základní problematiku ubýváni hub a 
lišejníků na našem území a jejich ohrožení jako základ pro 
další postup v otázkách jejich ochrany. Učinili jsme tak ze
jména v 9 seminářích,uspořádaných v letech 1979-1987,na nichž 
z úst 47 referentů odeznělo celkem 83 odborných referátů,za
měřených na jednotlivé otázky.souvise jící s ubýváním hub a 
jejich ochranou.Ze vzpomenutých seminářů byl II1./1981/ sou
borně věnován speciálně bioindikačnimu významu lišejníků a 
jejich ochraně, a VII./1985/ problematice karlštejnských smr- 
čin jako životnímu prostředí hub. Soudobé názory houbařské 
veřejnosti na problematiku ochrany hub jsme si v r.1978 ově
řili anketou mezi členy obou našich mykologických společnos
tí; jejich názorů a iniciativních podnětů jsme také využili 
při koncepci naši pozdější práce. Druhou podobnou anketu»vě
novanou zjištění současného stavu našeho mykogenofondu,při - 
čin jeho ochuzení a jeho ohrožení a ostatních s tím souvise
jících problémů,jsme uskutečnili koncem r.1986 v souvislosti 
se vznikem Evropského komitétu pro ochranu hub v Nizozemí a 
se vstupem naší Společnosti do této významné mezinárodni or
ganizace .sdružující zástupce států,zabývajících se současnou 
mykosozologickou problematikou.Národním zpravodajem za CSSR 
se stal dr.F.Kotlaba,CSc. V r.1982 jsme na žádost komise pro 
ochranu životního prostředí prezídia ČSAV vypracovali a před
ložili rozbor negativních příčin,účastnicích se na korozi my
kogenof ondu,spolu s rámcovými návrhy na řešení tohoto problé-
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mu;tento materiál sloužil jato podklad pro návrhy Akademie, 
týkající se odstraněni negativních vlivů na fytogenofond v 
CSSR.

Podařilo se nám dále zainteressovat a zaměřit řadu od
borníků z řad profesionálních mykologů na vážnější práci v 
oboru ochrany hub. K původním 10 pracovníkům,kteří stáli u 
zrodu naší sekce,přibylo dnes dalších 14 zájemců o ochranu 
hub,kteří se aktivně zapojili do našeho pracovního úsilí.
Ma některé speciální otázky ochrany hub se v rámci naší sek
ce zaměřily postupně dvě odborné skupiny/komise/. Prv,ní z 
nich,založené v r.i981,pracuje dnes ve spolupráci s Ústavem 
krajinné eljologie ČSAV,Ústavem ekotechniky a Školním lesním 
podnikem VSZ v Praze na úkolech,spadajících do čtyř hlavních 
tématických okruhů: 1/studium bionomie ryzce smrkového a vli
vu exploatace plodnic na vývoj nových plodnic, 2/ochrana plod- 
nic některých atraktivních druhů vyšších hub a zajištění sbě
ru jejich výtrusů, 3/pokusy s rozšiřováním ryzce smrkového 
pomoci výtrusů a 4/inokulace semenáčků lesních dřevin čistý
mi kulturami ektomykorrhizních hub. Druhým kolektivem,který 
se v r.1985 stal speciální pracovní skupinou naší sekce, je 
autorský kolektiv,zabývající se pod vedením dr.F.Kotlaby,CSc., 
zpracováním ohrožených druhů hub a lišejníků pro Červenou 
knihu CSSR.

Snad ne¿významnějšim výsledkem naši práce v uplynulém ob
dobí byla skutečnost,že se nám soustavnou popularizační prací 
v odborném i denním tisku,rozhlasu a televizi podařilo sezná
mit širokou veřejnost s myšlenkami ochrany hub a proniknout 
tak do jejího širšího povědomí. Přispělo k tomu jistě i vydá
ní vědecko-populární brožury "Ochrana hub",kterou z naší ini
ciativy vydalo Středisko st.památkové péče a ochrany přírody 
Středočeského kraje v Praze v r.1981 jako první publikaci 
tohoto druhu u nás vůbec.

Podnítili jsme dále vznik a zahájení prací v ochraně hub 
u některých zájmových institucí,jako jsou např.některé aktivy 
dobrovolných pracovníků st.ochrany přírody při odborech kul
tury OKV,hlavně pak specializovaných organizací Českého sva
zu ochránců přírody a Slovenského zvBzu oehráncov prirody, 
které na naše zásady ochrany hub navazují a v regionálních 
podmínkách je rozvíjejí.

Předložili jsme konečně orgánům st.ochrany přírody nebo 
jsme se iniciativně podíleli na předloženi několika návrhů 
na zřízeni chráněných mykologickýeh území»bohužel ne ve větši
ně případů s pozitivním výsledkem.

Dnes stojíme na prahu období,kdy ochrana hub spolu s och
ranou lišejníků a mechorostů se stala jedním z úkolů stěžejní
ho směru státního plánu základního výzkumu v 8.pětiletce.
Co je naším hlavním úkolem v této epoše,která se jeví více 
než kdy před tím neobyčejně příznivou pro realizaci našich 
záměrů v ochraně hub? Je to především intenzivní práce naCer- 
vené knize ohrožených hub v CSR a s ní souběžně v letech 1987- 
1990 probíhající inventarizace a mapování vybraných druhů 
hub na našem území. Pro první fázi této akce,která proběhne 
ve spolupráci s našimi mykology-amatéry,bylo vybráno 30 dru
hů hub. Dalšíij úkolem bude i příprava Červeného seznamu ohro
žených hub v CSSR a jeho vydání. Závažným momentem pro naši 
práci v oboru ochrany hub v 8.pětiletce je také nabídka se 
strany státní ochrany přírody k vypracování návrhu vyhlášky 
na ochranu našich hub a vytipování mykologicky cenných pří-
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rodních území prvořadého významu,které by měla být zařaze
na do návrhu sítě chráněných území.To je jen několik rám
cových úkolů,jejichž vyřešení považujeme za nejzávažnější 
v této pětiletce.

Do blízké budoucnosti bychom si přáli,aby zásady och
rany hub ještě více pronikly do myšlení a jednání těch,kte
ří o ochraně naší přírody rozhodovat mohou-a dokonce je to 
i jejich povinností- a aby se ochrana hub stala integrují
cí součástí celého systému naší ochrany přírody a její le- 
gislativy,nebot houby jsou-jak víme-dialektickou součástí 
naší přírody,součástí nezastupitelnou a nenahraditelnou 
a proto mají stejné nároky na ochranu,jako ostatní organis
my ,podíle jící se na bohatství a kráse naší přírody.

Svatopluk Š e b e k
/Upravený a rozšířený text referátu,před neseného dne 31.3. 
1987 pod názvem "Zaměřeni sympozia z hlediska ochrany hub 
a jejich životního prostředí" na celostátním sympoziu na 
téma "Houby z hlediska ochrany přírody a zdraví člověka"/.

T e o r e t i c k é  a p r a k t i c k é  o t á z k y  v m y k o l o g i i

Klíč k určováni našich prstenatých druhů rodu 
v á c la v k a -A rm iM a ria (F r .) Staude
Vladimír A n t o n í n

Rod Armillaria /Fr./Staude je poměrně malým rodem.V Ev- 
ropě/a také u nás/ se vyskytuje celkem 8 druhů,z nich 5 prs
tenatých,o kterých bude pojednáno v tomto článku.Ovšem ten
to malý počet druhů nesmi svádět ke zdání jednoduchosti v 
určení .Václavky jsou taxonomicky pro svoji značnou variabili
tu velice obtížné a většinou potřebujeme k určení více vý
vojových stádií,přičemž velice mladé a přestárlé exempláře 
je mnohdy nemožné určit.Jedinou dosud známou metodou pro 
spolehlivé určeni těchto druhů je pěstování čistých kultur 
s testy inkompatibility.Proto jsou následující řádky pouze 
pokusem o klíč,podle nějž by se dala určit většina sběrů na
šich druhů prstenatých václavek.
1. Houby rostoucí svazčitě.Klobouk v mládí až olivově černý, 

v dospělosti olivově žlutavý,žlutý,žlutohnědý,na okraji 
někdy až bělavý; šupinky velice drobné,někdy pouhým okem 
prakticky neviditelné; třen dlouhý v porovnání s průměrem 
klobouku,válcovitý nebo slabě vřetenovitý a dole ztenče
ný, tuhý,podélně rýhovaný; prsten blanitý,mohutný,vytrvá- 
vající,někdy na spodní straně se žlutými vločkami.Často 
velmi nepřijemně/hnilobně/ páchne.Eazidie bez bazálních 
přezek,hyfy šupin na klobouku z dlouhých,úzkých článků, 
na konci v zobánek zúžených nebo s nasazenou špičkou,čas
to rozvětvených,/17/-25-160/-246/ x 6-23 }im velkých.
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Druh. poměrně teplomilný,mající u nás asi 40-45 lokalit, 
především na jižní Moravě a jižním Slovensku.Vyskytuje 
se téměř vždy na listnáčích/především dubech a habrech/, 
velice často na ovocných stromech.Velice silný parazit. 
Áriaillaria_mfillea/Yahl_:|lri/Kummer_sistr ./fSs^Romagnesi/

1T ffQÚBý-o53ňotlivl~ňeEo-triňatI roštoucI7EloEouk-Ť?EtIIE5u. 
s výraznými,i když často drobnými šupinami; třen válco
vitý s hlízou nebo kyj ovitý/ ni kdy dolil se ztenčující/ ; 
prsten neni tlustě blanitý,ale vatovitý,kortinoidní, 
tence blanitý,často pomíjející, Bazidie přezkaté / ale 
někdy přezky vzácné/,hyfy lupin z anatomicky odlišných 
článků ............................................  2

2. Druhy s tence blanitým nebo vatovitým prstenem; články
hyf šupin na klobouku často velice krátké a zavalité, 
velice málo přehrádkované,/22-/38-100 x 10-24/-32/ Jim, 
/často 30-35 x 18-20 jim/ ........................  3

2T Druhy s prstenem víceméně kortinoidnim,články hyf šu -
pin na klobouku často s 1-2 přehrádkami,26-81 x /6,,5-/ 
10-22 jim,v preparátu se články poměrně málo od sebe od
dělují .............................................. 4

3. Klobouk červenohnědý,v mládí často nafialověle hnědý, 
výjimečně ve světlejších odstínech,s výraznými,často 
kuželovitými,tmavghnědými až černohnědými šupinami,vy- 
trvávajícími; třen víceméně válcovitý až kyjovitý, s 
plochými útržkovitými,velkými zbytky vela a hnědými 
vločkami na jejich okraji; prsten tlustý,vatovitý,bílý, 
často se dvěma ostřími,na okraji s tmavohnědými vločka
mi. Roste především na jehličnanech,pouze výjimečně na 
listnáčích.Náš nejběžnější druh v jehličnatých lesích. 
Armillaria_ostojae/Rom§£;nesi/Herink/=A. obscura (Pers.)
BiřIH27

3T Klobouk medově hnědý nebo tmavě okrový,se středně vel
kými, žlutohnědými, tmavohnědými nebo hnědoolivovýml,ne
pravidelně rozmístěnými a víceméně setijitelnými šupi - 
námi,méně hustými než u A.ostoyae; třen válcovitý,často 
relativně dlouhý,na bázi lehce rozšířený,ale bez hlízy, 
zdobený víceméně žlutými nebo okrovými drobnými zbytky 
vela; prsten dobře vyvinutý,tence blanitý nebo tence vl- 
natý,bílý,vzácně žlutavý,se žlutými či okrovými vločkami 
na okraji,horní okraj vloček na prstenu,stejně jako na 
třeni,hnědne. Roste na jehličnatém i listnatém dřevě.
U nás poměrně málo časté ............................................  Armillaria borealis Marxmttller et_Korhonen

4. Klobouk v rlznýcK-Ď3st2ňičE”3irvěňoEňI327mššovl_KHI3I 
či světle růžově hnědé,šupiny velice dlouhé/až 2-3 mm/, 
často žlutavě zbarvené,setřitelné,rozmístěné po celém 
povrchu klobouku,pokud jsou šupiny malé,podobně jako u 
následujícího druhu,pak dosahují/na rozdíl od něj/ až 
k,okraji a jsou víceméně uspořádány v řadách; třen bul- 
bozní nebo kyjovitý,s bílými,žlutými nebo šedavými zbyt
ky vela ve tvaru velkých útržků,zvláště na vrcholu,nesou
cími často žluté vločky; prsten kortinoidní,hvězdovitě
se trhající,na spodní straně často zdobený žlutými nebo 
okrovými vločkami; výtrusy většinou 8-11,5 x 4-6 jim.Ros
te především na listnáčích,ale vzácně také na jehlična - 
nech; často se nachází v trávě pod duby a habry nebo na 
relativně mladých pařezech.Je to druh poměrně málo pato-
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genní,který lze nalézt i dosti daleko od nejbližších stro
mů,.rostoucí zdánlivě ze země ...........................
.............. è£5iiièrië_1:,uib2§S /Barla/_K^e_et_Watlin¿

4Ï Klobouk v různých 5ďitíňečE7o5”kř5mov? až po ServenoEnl-- 
dou,šedohnědou či žlutohnědou/,ale vždy s poměrně barevně 
výrazně tmavším středem; šupiny poměrné drobné,tmavé /še
dohnědé,hnědé »pouze výjimečně^světlejší/,na středu husté, 
na okraji většinou chybí; třen s výraznou hlízou na bázi, 
bez velkých útržků vela/pouze jako napudrovaný/ nebo pou
ze s několika málo útržky; prsten kortinoidní nebo někdy 
tence blanitý,téměř mize jící,nikdy se netrhé hvězdicovi
tě; výtrusy většinou nepřesahují 9 jim délky a jsou poměr
ně široké/5-6,5 jim/,v porovnáni s A.ostoyae nebo A.bulbo
sa jsou krátké.Roste na větvičkách nebo silně rozloženém
dřevě jehličnanů i liátnáčů..............................
........................  Armillaria cegistiges_Velenovský
Tento druh se vyskytuje ve" dvou "zcela odlišných formách*: 
a/ Drobná houba; klobouk 1,5-5 cm v '0,světlý/krémový ne
bo světle hnědý/ s výraznou středovou ocelou,šupinljy pou
ze na středu husté,drobné,okraj prakticky lysý;třen štíh
lý, téměř válcovitý,s výraznou,často zakřivenou hlízou,bez 
výrazných zbytků vela.Roste na větvičkách jednotlivě nebo 
v malých skupinách,na jehličnanech i listnáčích. U nás za
znamenány dosud 3 lokality,ale soudě z poslední dobou re
lativně početných nálezů v Evropě,nebude příliš vzácná,,.
.....................  Armillaria_cegistiges £¿cegistipes
b/ Mohutnější houba; klôEôuIc 5-5-14 cm v 07tmav5 EEI5y7~ 
červenohnědý,šedohnědý,později světlejší,ale na středu 
zůstává vždy tmavý; šupiny drobnéva velmi tmavé na stře
du,na okraji prakticky chybí; třen s výraznou hlízou na 
bázi,bučí beze zbytků vela nebo s ojedinělými zbytky.Ros
te především na pařezech nebo kmenech listnáčů i jehlič
nanů; nemá mnoho u nás potvrzených lokalit .............
Armillaria_cegistiges_figseudobulbosa_Romagnesi_et_Marx-
mEIÎër-
Yýkěr_nejdůležitější_novější_literatury_týkající_se_taxo-

ü?2i?i®_ïl2Ï2Xlj£_
Korhonen K./1978/: Interfertility and clonal size in the 

Armillariella mellea complex.-Karstenia,18: 31-42.
Marxmtlller H./1982/: Etude morphologique des Armillaria 

ss.str. a anneau.- Bull.Soc.Mycol.France,98: 87-124.
Marxmtlller H.et Printz P./1982/ :Iîonnigsvampe - Svampe,5:

1-10 et 59-60./s akvarely/
Roll-Hansen F./1985/:The Armillaria species in Europe.A 

literatuře rewiew.-Europ.J.Pathol.,15 : 22-31.
Romagnesi H./1970/: Observations sur les Armillariella /I/.- 

Bull.Soc.Mycol.France,86: 257-265.
Romagnesi H./1973/: Observation sur les Armillariella 

/II/.-Bull.Soc.Mycol.Franee,89 i 195-206.
Romagnesi H.et MarxmtHler H./1983/: Etude complémentai

re sur les Armillaires annelées. - Bull.Soc.Mycol. 
France, 99: 301-324.

Watling R.-Kile G.A.et Gregory K.M./1982/:The genus Armil- 
laria-nomenclature»typification,the identity of Armil
laria mellea and species différentiation.-Trans.Brit. 
Mycol.Soc.,78: 271-285. 6



Vzácný nález mapovaného druhu pavučince 
skvělého
Věra H á j k o v á  - Zdeněk H á j e k

Během dovolené v srpnu r.1985 na Šumavě jsme při jedné 
z vycházek nalezli větší množství plodnic nápadně zbarveného 
pavučince /viz připojený obr./»který jsme po návratu určili 
jako Cortinarius speciosissimus Kfihn.et Romagn.Protože se 
jedná o vzácnější a současně mapovaný druh,zařazený do jedo
vatých druhá hub v CSSR,uvádíme jeho popis.

K l o b o u k  1,5-4,5 cm široký,tupě kuželovitý,u někte
rých plodnic mírně ploše vyhrblý,v mládí s okrajem podehnu - 
tým ke třeni,na vrcholu tupý.Barva čerstvých plodnic žluto
hnědě oranžová,.vadnutlm vyblédá do žlutá.Povrch klobouku je 
radiálně rugozně vrásčitý,s jemnými šupinkami při okraji klo
bouku a se zbytky vela,které je běložluté.

L u p e  n y jsou v mládi světležluté,pak stejně zbarve
né jako klobouk,prořídlé,5-6 cm,na ostří nerovné,dvakrát vy
střídané lupínky,břichaté, 6-8 mm široké,u třeně vykrojené 
až přirostlé.

T ř e n  2-8 cm dlouhý, 1-1,5 cm tlustý,válcovitý,směrem 
k bázi rozšiřující se a pak ztenčený,stejně zbarvený jako 
klobouk,na povrchu ve spodní části hnědě vlásenitý.

D u ž n i n a žlutá,v bázi třeně hnědnoucí,pachu zatuch
le ovocného,chuti nevýrazné,trochu moučné a nepatrně nahořklé. 
Pokapánim KOH černohnědne.

V ý t r u s y  7,6-8,9 x 6,4-7,6 jim velké,široce elipsoid- 
ní až téměř kulovité,drsné.

.Nalezen 31.VIII.1985 mezi žel.stanicí Špičák a Hofmsnkami 
na Šumavě v jihozápadním mírném svahu,v trvale zamokřené půdě

f f

Pavučinec skvělý-Cortinarius speciosissimus Khhn.et Bomagn.- 
-Kreslil Z.Hájek,1985.
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3 rašelinákem kostrbatým/Sphagnum squarrosum/ v nadmořské 
výšce 980 m.Okolní porost vzrostlá smrčina,čtverec botanic
kého mapování 6845 b.

Nalezené plodnice C.speciosissimus Ktthn.et Romagn.byly 
barevně zdokumentovány na kinofilm Fomachrom. autory článku. 
Část exsikátů byla uložena ve sbírkách Západočeského muzea 
v Plzni a část byla odeslána ,J.Kuthanovi,který provedl re
vizi dle srovnávací položky.Údaje o sběru byly zaslány 
B.Hlůzovi pro kartotéku jedovatých, hub v CSSR.

Pozn.Je zajímavá skutečnost,že u většiny autorů obrazo
vých publikací jsou na obrázcích některé dospělé plodnice 
s výrazně vystouplým, hrbem, na středu klobouku,a jiné mají 
klobouk tupý.U exemplářů,které jsme nalezli,byly klobouky 
všech plodnic s tupým,zaobleným hrbolem.Nejlépe odpovídaly 
vyobrazení v"Das Kosmosbuch der Pilze"/Phillips R.»Stuttgart 
1982/ na straně 134.
Věra H ó j k o v á _- Zdeněk _H_á_j_e_k: A rare_found_of 
Cořtingrlus sp5cïo5i5sImüs”-_a~poi5oEoüs”sgeçi5s_undir_mâp;
glâg-

The authors record a collection of Cortinarius specio- 
sissimus KShn.et Romagn.in the Šumava Mts.and give its des
cription.

Vyšší houby na plodnicích velkých hub
Jiří M a n n

Jednou ze zvláštních skupin vyšších hub jsou houby vy
užívající jako substrátu plodnic jiných vyšších hub,at již 
živých či již odumřelých.Jedná se samozřejjmě o nesourodou, 
umělou skupinu vymezovanou pouze z hlediska ekologie je - 
jich členů,jinak ovšem řazených do různých přirozených sku
pin užívaných systémů.

V zásadě je možno tyto houby rozdělit do dvou skupin. 
První skupinu představují p a r a z i t i  žijící na živých 
houbách,které svou vegetací/prorůstáním hyf do pletiva hos
titelských hub/ poškozují ve vývoji nebo je úplně ničí,a jsou 
tedy patogeními prvky.limitujícími do jisté míry vývoj a 
rozmnožování hostitelského druhu.Druhá skupina- s a p r o - 
f y t i- žije na již odumřelých plodnicích hub,a nemůže tedy 
nijak škodit hostitelskému druhu,sloužícímu jako substrát.

Hranice parazitismu a saprofytismu je však někdy nejas
ná vzhledem k možnosti existence různých přechodů.Kritériem 
je zde zejména doba napadení hostitele.hodnocené podle stup
ně vývoje jako rozmnožovacích orgánů/např.v počátcích tvorby 
rozmnožovacích orgánů,za jejich plného vývinu,v době vypadá
ní dozrálých,normálně vyvinutých výtrusů/,dále pak schopnost 
daného druhu vegetovat pouze na živých nebo pouze na odumře
lých plodnicích,případně přecházet ze živých na již odumřelé 
plodnice a naopak,aniž by došlo k narušení jeho vlastního vý
vojového cyklu.

Při výzkumu fungikolních hub z hlediska mykofloristiky a 
ekologie je třeba řešit několik otázek.Předně jde'o otázku 
jejich rozšíření,které je nepochybně dáno rozšířením samot
ných hostitelských druhů,dále pak,jak přísně jsou jednotlivé 
druhy vázány na určitý substrát,tedy na určitý druh houby,a
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konečně i jaký je význam pojednávaných druhů v přírodě a pro 
člověka.

Specializace určitého druhu-vazba na určitý substrát, 
případně hostitele,je otázkou,které, není dosud uspokojivě 
vyřešena.Je např.známo,že určitý druh"žije na plodnicích ho- 
lubinek či ryzců,obvykle však už není uvedeno,o který druh 
hostitele se přitom, jedná.Neví se,zda parazit napadá houby 
pouze určité skupiny nebo zda je přísně specializován pouze 
na jediný druh,anebo zda je schopen napadat i jiné dçuhy a 
skupiny.Bešení této otázky není však jednoduché,nebot před
pokládám velké množství studijního materiálu,který při poměr
né vzácnosti některých druhů není vždy snadné shromáždit, a 
u hub žijících na odumřelých plodnicích brání často určení 
substrátu j,eho pokročilý rozklad.

Četnost výskytu, a rozšíření těchto "hub na houbách" je, 
jak již bylo uvedeno,nepochybně přímo závislé od rozšíření 
hostitelských druhů.Dalo by se předpokládat,že čím větší je 
výskyt jedinců hostitele„tím větší bude i výskyt druhů na 
nich rostoucích.Přitom však i při relativně Vysokém výskytu 
jedinců hostitele zde hrají důležitou úlohu klimatické pod
mínky. Jsou- li příznivé pro růst hostitele,nemusí ještě být 
příznivé pro růst patogena a naopak.Tím lze např.vysvětlit 
absenci teplomilného patogena v chladnějších oblastech,zej- 
ména pokud jde o hostitele se širokým areálem rozšíření.

Pokud jde o význam, těchto hub v přírodě,pak u parazitů 
se jedíjá o omezování výskytu určitých druhů hostitelů nebo 
alespoň o jejich poškozování.U hostitelů,kteří tvoří mykor- 
rhizu s důležitými dřevinami,,bý nadměrné rozšíření parazi
ta mohlo v určitých případech jednostranně narušit ektotrof- 
ní komplex,s negativními důsledky pro dřevinu/pokud by zd« 
ovšem byl k dispozici hostitel jako jediný partner/. Pokud 
hostitelem jsou jedlé druhy hub,není zde dosud dostatečně 
objasněna otázka vlivu parazita na vznik případných pro 
člověka jedovatých látek v napadených houbách.Zde by se 
ovšem jednalo zejména o raná stádia napadení,kdy by hrozilo 
nebezpečí otrav po požití těchto hub.Pozdější stádia,kdy 
parazit je plně rozvinut,již obvykle mění jedlou houbu tak, 
že ke konzumu neláká či dokonce od něj odrazuje.

U saprofytických. druhů,kdy se jedná o rozklad starých 
plodnic a tedy přirozený koloběh látek,k ekologicky negativ
ním jevům vlastně nedochází.Pokud jde o konzum člověkem,ten 
zde sotva přichází v úvahu,ostatně pach rozkládající se plod- 
nice/substrátu/ často provází i plodničky narostlých hub.

Celá skupina "hub na houbách" si jistě zaslouží bližší 
pozornosti našich mykologů jak z hlediska výskytu a rozšíře
ní jednotlivých druhů,tak i z hlediska vzájemných vztahů 
těchto organizmů a jejich vztahu k danému prostředí.

V přehledu,který si pochopitelně nečiní nárok na úpl ~ 
nost,jsou uvedeny naše nejběžnější vyšší houby parazitující 
či rostoucí na plodnicích velkých hub.Ze skupiny /Ascomycè
tes/- tvrdohouby/Pyrenomycetes/ se jedná o:

Byssonectria luteovirens/Pr.ex Fr./Z.Horavec-nedohub ze
lený, napadající druhy rodu Russula/holubinka/.Ÿegeti^je na 
lupenech/živých plodnic/,které povléké zelených plstovitým 
povlakem„lupeny deformuje,až úplně ničí.Intenzivně a nepří
jemně páchne.Velmi hojný.

Byssonectria lateritia/Fr.in Kunze et Schm./Petch-nedo- 
bub oranžový,napadající druhy rodu Lactarius/ryzec/ »zejména
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skupinu r.pravého.Vegetuje na lupenech/živých plodnic/,kte- 
ré zcela ničí,takže plodnice jsou na spodní straně úplně 
hladké ,,povlečené bílou,později oranžověžlutou plstí. Velmi 
hoyný.

Aplocrea chrysosperma /L.Tul.et C.Tul./Sydow - nedohub 
zlatovýtrusý,napadající zejména h£ib žlutomasý/Xerocomus 
chr.ysenteron a X.fragilipes/ a jiné druhy hřibovitých/Bole- 
taceae/,čechratku podvinutou/Paxillus involutus/ a druhy 
rodu kořenovec/Rhizopogon/.Vegetuje na živých plodnicích, 
které obaluje zprvu bílou,., pozdě ¿ji žlutou plstí.V imperfekt
ním stédiu/Sepedonium/ velmi hojný.

Rypocrea pulvinata Fuckel - vyrůstá na starých odumře
lých. plodnicích choroše Piptoporus betulinus,déle na Fomito- 
psis pinicola a dalších/někdy snad i živých/.Vytváří světle 
žluté nebo zelenavé povlaky.Velmi hojný.

Cordyceps ophioglossoidas /Ehrh.:Fr./Llnk - housenice 
cizopa3nó,parazituje vzácně na plodnicích jelenky obecné 
/Elaphomyces granulatus/.Vytváří až 10 cm vysoká stromata, 
zprvu. žlutá,později černající,na povrchu drsná,nepravidel
ně válcovitá,kyjovitá,dole do stopky zúžená.Stopka se v 
substrátu rozbíhá v mycelium,vyrůstající z napadené plodni
ce jelenky.Něhojná.

Cordyceps capitata /Holmskl.:Fr,/Llnk - housenice hla
vatá., napadá rovněž plodnice Elaphomyces granulatus.Stromata 
jsou 6-8 cm vysoká,hnědooranžová,kulovité paličky na žluto- 
oranžové či okrové válcovité sterilní stopce.Velmi vzácná.

Ze skupiny stopkovýtrusých hub /Basidiomycetes/nelupe- 
natých/Aphyllophorales/ sem náleží zajímavá,avšak vzácně se 
vyskytující skupina hub,náležejících do rodu Ghristiansenia 
Hauerslev s plodnicemi rosolovitými,za sucha až voskovitě 
konzistence,z nichž některé druhy rostou na plodnicích hub 
kornatco.vitých/Corticiaceae/, jako např.Ch.pallida Hauerslev 
a Ch.mycetophaga/Christ./Boidin,jiné pak parazituji na po
vrchu nádorovitých útvarů/hálek/ na plodnicích Collybia dryo- 
phils.Je to zejména Ch.mycetophila/Peck/Ginns et Sunhede a 
některé další.Vzácné druhy.

Rovněž některé párnatky-chorošovité houby/Pólyporales s. 
1./ vyrůstají s oblibou na starých odumřelých plodnicích 
jiných chorošů,zejména na Fomes fomentarius,Fomitopsis pi
nicola a dalších.avšak můžeme je nalézt i na jiném substrátu.

Déle pak i některé nižší stopkovýtrusé houby /Heterobasi- 
diomycetes/,tvořící větší snadno postřehnutelné plodnice,pa
razitují na houbách čeledi kornatcovitých/Corticiaceae/.Jsou 
to zejména rosolovky/Tremella/,z nichž rosolovka průsvitná 
/T.encephala Pers.:Pers./ fruktifikuje na nádorech pevniku 
krvavějiciho/Stereum sanguinolentum(Alb.et Schw,:Fr.)Fr./, 
rosolovka houbomilná/T.mycophaga Martin/ na plodnicích škrob- 
natce jedlového/Aleurodiscus amorphus(Pers.:Fr.) Rabenh.aj.

Nejlépe však jsou známy druhy z řádu lupenatých hub/Aga- 
ricales/,kde se jedná o:

Nvctalis parasitica/Bull.:Fr./Fr./=Asterophora parasiti- 
ca (Bull.:Fr.) Sing./-rovetka cizopasná.Vyrůstá na odumřelých 
plodnicích holubinek a ryzců/Russula a Lactarius/.Plodničky 
jsou kloboukaté,klobouk O,5-1,5 cm široký,bělavý až zahnědlý, 
kuželovitý,gozději rozprostřený,lupeny zanědlé,tlusté,řídké, 
sbíhavé,třen tenký,pokřivený.Méně častá.
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Nyctalis asterophora Fr ./=Asterophora lycoperdoides 
ÍBull.) Ditmar in Link/-rovetka pýchavkovitá.Vyskytuje se na 
odumřelých plodnicích holubinek a ryzcú jako předcházející. 
Kloboukaté,kl.l-2 cm široký,polokulovitý,bě^avý až zahněd
lý,pomoučený,lupeny tlusté,řídké,bělavé,třen bílý,tenký,po
křivený. Hojná.

Collvbia tuberosa/Bull.:Fr./Kumm.-penlzovka hlíznatá. 
Roste rovněž na starých plodnicích holubinek a ryzců.Ve sta
rých plodnicích jsou kaštanově zbarvená,na koncích zašpiča - 
těiá malá sklerocia,ze kterých vyrůstají kloboukaté plodnič- 
ty.Kl. 0,5-1 cm široký,brzy plochý,hladký, blanitý,\)ělavý, lu
peny bílé,husté,třen bělavý až zahnědlý,tenoučký.Časté.

Na starých plodnicích lupenatých hub a jejich tlejících 
zbytcích roste také Collybia cirrhata/Pers./Kumm.,která ne
má sklerocium.,a menší C.cookei/Bres./J.D.Arnold,se sklero - 
ciem žlutým až liškově žlutým či naokrovělým.Vážnější.

Volvaria surrecta/Knapp/Sing.-kukmák cizopasnýyyyft&ááá 
na plodnicích mlženek/Clitocybe Eebularis/ či některých či- 
růvek/Tricholoma sp./ a jejich tlejících zbytcích.Plodnica 
mají klobouk 4-8 cm široký,plstnaté vlnitý,bílý,později po
někud hnědnoucí,na třeni pochvu se 2-3 cípy.Vzácný.

Rhodophvllus parasitlcus/ Quél./Quél.-kulháček cizopas- 
ný,parazitující na plodnicích. lišky obecné/Cantharellus ci- 
barius/.Klobouk j-7 mm široký,bílý,plstnatý,polokulovitý, 
pak sklenutý,třen centrální až excentrický,2-3 mm dlouhý, 
lupeny tlusté,svraskalé.Velmi vzácný.

Xerocomus paraslticus /Bull.:Fr./Quél.-hřib cizopasný. 
Parazituje na plodnicích pesterciVScleroderma/,ze jména na 
pesterci. obecném/S.citri|jum/.K1.2-6 cm široký,sklenutý,ze
lenavý až žlutohnědý,třen žlutavý,obvykle zahnutý,vyrůsta
jící ze spodu plodnic pesterců/podobé se hřibu plstnatému 
-X.subtomentosus/.Místy častější.

P o d ě k o v á n í
Ing.Janu Kuthanovi z Ostravy srdečně děkuji za pomoc, 

zejména při zpracování přehledu druhů.
L i t e r a t u r a

Cetto B./1980/: Der grosse Pilzftlhrer.Bd.1-3.-MQnchen. 
Gorlento M.V.et kol./1980/: Griby SSSR.-Moskva, 
jaiich. W./1984/: Die NichtblBtterpilze,Gallertpilze und 

Bauchpilze/Aphyllophorales,Heterobasidiomycetes,Gast- 
romycetes/ in Gams,Kleine Kryptogamenflora.Bd.IIb/1.- 
Stuttgart-New York.

Moser M./1978/:Die RBhrlinge und BlStterpilze/Polyporales, 
Boletales»Agaricales,Russulales/ in Gams»Kleine Kryp
togamenflora.Bd. IIb/2.-Stuttgart-New York.

Veselý R.,Kotlaba F.,Pouzar Z./1972/:Přehled českosloven
ských hub.-Praha.

Houby rodu Spermospora Sprague na travách v ČSSR________

Michal 0 n d ř e j
Parazitické houby rodu Spermospora Sprague /Fungi im- 

parfecti/ se u nás na listech některých rodů trav vyskytu
jí velmi často. Studiem světové literatury lze však dojit 
k nesprávnému názoru»že se jedné o poměrně vzácné houby, 
které se vyskytují většinou jen v severní Americe/Aljaška, 
Kanada a USA/.
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Iku T>Qi71^Ŝ StU§Ce t^cht0 hub hi'1 Popsán Spraguem v USA ro- 
S d 3m£nem Cercosporella subulata.Rod Spermospora byl ustanoven Spraguem až roku 1948 /Mycologia 40:177 1948/

Pod?e°r£?^htí!0tÍ Spermospora revidoval Deighton roku 1968. -Podle Deightona ¿sou zatím známy tři druhy:
tu l̂u-̂ -tgžgP?afiue/sPraff̂ e - na listech Melica sp.div. 

1-2 prenrádkamj-,16-32,5 x 3-4,5 jim,bez bazálkího
n c.1T1'ia 18 /SpraKue/PelKtiton - na listech trav rodů
AjP?;ÍČf»^^magrostis, Festuca, Phleum,Poa, Konidie. s 2-4 
přehrádkaml, 33-45 x 4,5 - 5,5/6/.um,s bazálnim přívěskem j x u jum*

/SPra*tte et Johnson/ Snramp -na listech. Ave na 
L. ̂ Avena sterilis L.a Arrhenatherumelatius/L./Presl

“ & l ,£ i pře‘“'á4l“ ,n1’ 15-5 - 32’5 1 2’5 - 3
Deighton /1968/ revizí sběru WSP 46943 z Craic Aiňníto

tihntí1h1Q t listecb Festuca rubra L.zjistil,že houba z tohoto hostitele se podobá druhu S.ciliata.ele současně sp
bazá?n?h0diř?UÍ;ieb-0 ^ C0.deJ-ái;nii konidiemi a nepřítomností
Deithtín nomsTěS^U't/^0nl^le S 3-5 přehrédkami,26-50x 4,5 um/, ighton neměl jistotu,zda se jedná o samostatný druh/k dis-
můžeCdednatPo!;iruáes ^ L l a (  8 UVe<U’že 36 PravděP°d° ^
druhů8 UZemí Československa byl doposud zjištěn výskyt dvou

i; S.avenae - na listech Arrhenatherum elatius/L./Presl 
a PoTliimořališ L.Rozměry konidil celkem odpovídají popisu.
nvád? konfdil fflůže dosahovat větších hodnot nežuvádí Deighton a to: 20 - 30 /40/ x 2,5 - 3,5 /4/ um, a

gP-*-~na Festuca rubra L.a FestucaSP* Výskyt teto houby je v Československu velmi hojný.Tvarem 
a rozměry konidií je možné tuto houbu ztotožnit s materiálem 
revidovaným Deightonem na listech Festuca rubra L. - WSP 46 
943. Konidie s 1-4 /5/ přehrédkami 25 - 55 /80/ x 4-4 5/5/ Hm„bez bazálního přívěsku. >2/5/

I^s.řyí' druhd S.subulata a S.ciliata nebyl v Českosloven
sku s jistotou prokázán, hově srovnávací studium hub rodu 
Spermospora na různých druzích trav ve střední Evropě se ie- 
ví být velmi žádoucí a zcela určitě přinese řadu nov?ch zají-
vtf*k£Í\,P+Zíía+kŮ a opraví nesprávnou představu o vzácnosti výskytu tohoto rodu deuteromycetů.

L i t e r a t u r a
Deighton F.C./l968/: Spermospora.-Trans.Br.Mycol.Soc.51 - 41-49 
Sprague R./1937/: Undescribed species of Cercosporella and 4

%coíoL°aa29? r g f - ^ o f 83383 ^  °reg0n Snd *6Shin«to“-  
3P ra ! l ? - 5;c o ? o g ia  f o T r n 8-  Í 9 3 !  fU nSÍ ° n w estern  Gramine0e

ŽÁDÁME ODBĚRATELE MřKOLOGICKÝCH LISTU 
PQUkdzail Připojenou složenkou předplatné na r. tya//K.cs 15.-/»prip.vyrovnali nedoplatky z minulvch let I na 

j ^ ^ é č ó s t c e ,  kterou Poukážete včas,záleží daláí vydá- 
ání iflykologickych ljstů.Děkujeme Vám za pochopeni. Red.
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M y k o t o x i k o l o g i e

L__________ _____________________ ____________ ___

Problémy mykologické ekotoxikologie_______________
Marta S e m e r d ž i e v a

Ekologie,podle Haeokla 1966 nauka o vztazích organismů 
k jejich prostřed!,,je dnes,podle Schubrta 1986 definovaná 
jako nauka o hospodářství přírody,do které je zahrnut i 
člověk. Zabývá se nejvyššim stupněm komplexnosti biologické 
organizace,tj.vzájemnými vztahy populací,společenství orga
nizmů a ekosystému.

Ekosystém zahrnuje jednak anorganické složky,jedna orga- 
mismy.K anorganickým složkám počítáme záření,jako hlavní 
zdroj energie,déle vodu,kyslík,kysličník uhličitý a minerál - 
ní látky,nezbytné pro stavbu bílkovin a konečně strukturu 
prostoru, tvořící pro život nezbytný komplex fakto
rů prostředí.Organismy ekosystému jsou autotrofni organismy, 
které jsou závislé na organických látkách. Heterotrofnl or
ganismy jsou bud konzumenty- k nim patří zvířata a člověk - 
nebo destruenty,rozkládájící mrtvé organické látky - k nim 
patří bakterie a saprofytnl houby.Zvláštním typem jsou sym- 
biotrofní houby,žijící v těsném kontaktu s rostlinami,při
čemž oba partneři mají z tohoto soužití prospěch.

K činnosti hub v ekosystémech patří též produkce látek, 
toxických pro jiné organismy,,kterými si chrání svůj substrát 
nebo i existenci. Mohou to být antibiotika,mykotoxiny mikro
skopických hub,toxiny makromycetů,ale i toxické látky v pů
dě,ze spadů nebo zavedené do prostředí člověkem.Studiem účin
ků těchto toxických látek,které i v nízkých koncentracích 
zasahují do přírodního koloběhu a mohou u člověka nebo zvíře
te vyvolávat i mutagenní,kancerogenní nebo abnormní imunolo
gické odezvy,se zabývá e k o t o x i k o l o g i e .

Různé ekosystémy se nacházejí v dynamické rovnováze.
Funkcí hub je v těchto ekosystémech udržovat tuto rovnováhu.
Je proto třeba jednotlivé druhy uchovat a chránit.V tom je 
spojeni zdánlivě nesouvisejících disciplin,jakými jsou myko- 
logická ekotoxikologie a ochrana hub.Smyslem sympozia je za
myslet se nad významem hub pro přírodu,pro její hospodářství 
a prij člověka.

Člověk využívá houby pozitivně v potravinářství,lesnic
tví, zemědělství a farmacii.Bude v budoucnu nezbytné přibírat 
z přírody další druhy hub,např.jako zdroje léčiv,a je proto 
potřeba,aby jednotlivé druhy byly v přírodě,a možno-li i v 
laboratorní kultuře,zachovány a byly k dispozici příštím ge
neracím. V současnosti víme zatím jen velmi málo o tom,které 
z druhů dnes existujících by jednou mohly být člověku prospěš
né.Vyhynutí každého druhu snižuje možnosti lidstva využít 
obrovského potenciálu,který příroda nabízí. Musí být proto 
snahou nás všech zachovat v přírodě co nejúplnější druhové 
spektrum hub.
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Účelem dnešního sympozia a navazující zítřejší porady se 
zahraničními účastníky je z hlediska činnosti mykotoxikolo- 
gické sekce výměna informací v různých dílčích oblastech my- 
kotoxikologia,zejména prevence a terapie otrav houbami a to 
nejen jedovatými,ale i jedlými,nesprávně připravenými. Dále 
jpou to otázky evidence otrav,mapováni jedovatých hub,výcho
vy odborníků - mykologů konzultantů a registrátorů-problema- 
tika oběhu některých jedlých hub na trzích a odborně řízená 
popularizace hub. Je naléhavě nutné řešit konfliktní problé
my, týkající se sběru jedlých hub v přírodních ekosystémech 
a ochrany ohroženého mykogenofondu.

Ha programu máme 22 referátů a 8 plakátových sdělení,tý
kajících se ochrany hub a jejich životního prostředí,ohrože
ní mykogenofondu nadměrným sběrem jedlých hub,významu hub pro 
výživu člověka,poruch zdrav! po požiti hub a vhodných forem 
popularizace praktické mykologie.Přihlásilo se 75 účastníků, 
z nichž 15 j§ou zahraniční hosté ze sousedních soeialistic - 
kých států. Účast osob z kapitalistických států nebyla plá
nována.

Na zítřejší poradě hodláme na základě rozboru současné 
situace v Československu a sousedních státech vypracovat spo
lečné usnesení pro uspokojivé řešení výše uvedených otázek. 
Rezoluce bude zaslána mezinárodním zdravotnickým a ochranář
ským institucím jako podklad pro vypracování nových směrnic 
k této problematice.
/Referát,přednesený dne 31.3*1987 na celostátním sympoziu na 
téma "Houby z hlediska ochrany přírody a zdraví člověka"/.

ZYMOLOGICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ SPERMATU-NOVÝ TREND VE 
VETERINÁRNÍ MYKOLOGII
Petr F r a g n e r  a Sofie š t í c h o v á

Mykologické vyšetřování spermatu užitkových zvířat pátrá 
po těch patogenních houbách,které způsobují zmetání. Jsou to 
především Absidia corymbifera, Mucor pusillus,Rhizopus rhi - 
zopodiformis,Aspergilíus fumigatus,A.flavus a další. Sperma, 
které je kontaminováno těmito houbami,může vážně poškodit ne
jen p4od,ale i samici a proto je pro inseminaci nevhodné. 
Uplatňují se zde nejjen požadavky veterinární medicíny,ale ta- 
té aspekty hospodářské.

Jde především o sperma býků a kanců,které se po odběru 
dále zpracovává.Sperma kanců se ředí a uchovává zmražené v 
malých zkumavkách s korkovou nebo umělohmotnou zátkou. Sperma 
býků se rovněž ředí a zvláštní,.dosti složitou technologii,se 
/asepticky/ zpracovává do tvaru malých zmražených kuliček/pe- 
lety/ anebo se plní do umělohmotných kapilár/pejety/. Všechny 
tyto inseminační dávky se uchovávají v kontejnerech s tekutým 
dusíkem.

Jak se houby do spermatu dostávají? Jestliže vyloučíme 
možnost mykotického onemocnění samčích reprodukčních orgánů, 
přichází v úvahu kontaminace při "výrobním" postupu /chyby v 
aseptické práci/ nebo kontaminace tekutým dusíkem /užívá se 
technický,který není připravován asepticky/.
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Problematika byla diskutována celou^adou pracovníků ze 
specializovaných, veterinárních pracovišt a byly vypracovány 
laboratorní vyšetřovací metodiky /3,4,5/.

Tyto ijetodiky však vůbec nepočítají s možným výskytem 
kvasinek.Často doporučovaný Czapkův agar/s inkubací 5 dní/ 
není vhodný pro primokultury kvasinek,poněvadž některé druhy 
na této půdě rostou velmi špatně a pomalu, jiné pak nerostou 
vůbec.

Naše pokusy /6/ s použitím nové metodiky ukázaly,že se 
v inseminačních dávkách potencionálně patogenní kvasinky 
opravdu vyskytují.Mohou ohrozit plod a samici právě tak,ja
ko některé vláknité houby,o nichž jsme se zmínili na prvních 
řádcích našeho sdělení.Kromě toho i nepatogenní kvasinky mo
hou svými metabolity/např.CO2 ,různé organické kyseliny,este
ry »alkoholy/ poškodit nebo. usmrtit spermie.

Vyšetřili jsme 900 vzorků,z nichž u 95 byly prokázány 
kvasinky,tj.lO,6á. Deset vzorků bylo se dvěma nálezy,6 vzor
ků se třemi.nálezy.Přečištěné kultury byly určovány podle 
klíčů jednoho z nás /l,2/.Stručně vyjmenujeme/bez kvantita
tivního hodnocení/ námi izolované druhy:

Candida albicans,C.catenulata,C.kefyr,C.lusitaniae,C.pa- 
rapsilosis ,C.pelliculosa,.C. tropicalis „C.utilis ,C.cryptococ- 
cus slbidus var.albidus»Geotrichum candidum»Rhodotorula rub- 
ra.Saccharomyces cerevisiae,Torulopsis :famata,T.sphaerica, 
"černé kvasinky" /black yessts/.

Nedovedeme zatím rozhodnout,jakého původu jsou potencio
nálně patogenní kvasinky »nalézané ve spermatu býků a kanců.
Je velmi pravděpodobné,že zdrojem některých /např.Candida al- 
bicans,C.tropicalis,C.parapsilosis,Torulopsis famata/ je člo
věk /sliny,kandidozy nebo osídlení sliznic,onychomykozy a 
paronychia rukou,případné další kožní projevy/. Ke kontamina
ci snad dochází při odběru nebo dalším zpracování spermatu. 
Naproti tomu nemůžeme vyloučit mogná kvasinkové onemocnění 
samčích^reprodukčních,nebo alespoň dočasné nosičství kvasi- 
sinek.At už je původ těchto kvasinek jakýkoliv,představují 
při inseminaci vážné riziko.Neprováděli jsme šetřeni zaměře
ná těmito směry.Z uvedeného lze předpokládat,že další cílená 
vyšetření přinesou mnoho nového.

L i t e r a t u r a
1. Fragner P./1984/: Malá lékařská mykologie.Pp.190.-Praha.
2. Fragner P./1985/: Klíče k určování^kvasinek z lidského

materiálu podle nových hledisek.-Ces.Mykol.,Praha,39:234- 
242.

3. Koiektiv/1975/: Veterinární laboratorní vyšetřovací meto
diky I.,3.140-142.- Praha.Bratislava.

4. Krpatová J./1974/: Mykologické nálezy v reprodukčních ma
teriálech Skotu.-Veterinářství,Praha,8:347-348.

5. Ryšánek M./1984/: Metodika mykologického vyšetření sper
matu konzervovaného pro dlouhodobé uchování a tekutého 
<^us£ku používaného k uloženi inseminačních dávek.-Zprávy 
USVU,Praha,č.3:6-8.

6. Štíchová S.et Fragner P./1987/: Kvasinky v inseminačním
materiálu/nativní a ředěné sperma»pelety a pejety/.-Zprá
vy USVU,Praha - v tisku.
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K r á t k á  s d ě l e n í

H o u b y  ve S t a r é m  z á k o n ě ______
Jan M e č á s e k

Texty,které se jako součást Bible nazývají Starý zákon 
/hebrejsky Tóra/,jsou významným literárním pramenem k po - 
znání dějin starověké Palestiny /Pečírka a kol.1979/.Jejich 
obsahem jsou mýty o stvoření světa a člověka,o údajných 
předcích hebrejských kmenů a o jejich osudech,o putovní heb- 
rejců z Egypta do "Zaslíbené země" atd.Podstatnou část tvoří 
nébožensko-zákonodárné partie.Pět knih Mojžíšových i některé 
další části Starého zákona uvádějí i řadu přesných předpisů, 
jak si počínat v oblastech,kterými se dnes zabývá obor hygie
ny a obor nauky o výživě.Již v průběhu I.světové války do
spěl anglický důstojník P.Wood/1920/ k názoru,že "hygienické" 
zásady »obsažené v Mojžíšových knihách,odpovídají zásadám,po
třebným při hygienické péči ve vojenských polních útvarech 
/Schnental 1980 a/.

Veterinární patolog R.Schoental objevil,že některé údaje 
Starého zákona popisují jevy či procesy,které jsou působeny 
houbami resp."plísněmi" a toxiny,které houby produkují.Toxi- 
ny některých druhů rodu Fusarium vedou u skotu,koní i lidi 
k chorobě,jejiž příznaky se podobají příznakům choroby,ozna
čované jako pelágra.Příčinou onemocněni pelagrou je výživový 
nedostatek kyseliny nikotinové/niacin/,tj.jednoho z vitaminů 
skupiny B.Toxin T-2 a některé da^ší houbové jedy/trichoteceny/ 
se však mohou při pelagrii uplatňovat přímo či nepřímo/Schoen- 
tal 1980 b/.

V starozákonní knize Job je líčení dějů,které v současné 
době označujeme jako "Jobovy zvěsti" či "jobovky .Bohatý muž 
Job měl v 5.století př.n.l.farmu v zemi Uz/severně od Pales
tiny,asi v dnešní Sýrii/.Mepřátelští Sabejci a Chaldejci mu 
odehnali dobytek a pobili část služebníků,ostatní služebníci 
byli usmrceni ohněm z nebe /blesk?/,východní vítr zbořil je
ho dům a tak zahynulo všech jeho 7 synů i 3 dcery a konečně 
on sám velmi onemocněl.Jeho kůže se stala "tuhá a hhusná",měl 
zažívací potíže a páchnoucí dech,v noci hrůzné sny a podivné 
vize.Péči svých přátel se však "zázračně" uzdravil.Schoental 
/1984/ se domnívé»že trpěl pelagrou.Předcházející pohromy 
vedly k nedostatku kvalitní potravy.Rostlinné potrava,která 
mu asi zbývala,jistě byla více či méně pokažena plísněmi a 
jinými kontaminacemi a je tedy možno počítat s přítomností 
houbových toxinů.Kožní projevy jeho choroby/dermatitis/,za
žívací potíže/diarrhea/ i duševní poruchy/vize/ jsou typic
kými příznaky pelagry.Jobovi přátelé jej vyléčili masitou 
stravou.

Houbové toxiny asi sehrály významnou úlohu i v poslední 
"ráně egyptské"»kterou popisuje II.kniha Mojžíšova/Exodus/. 
Celkem 10 ran egyptských je vůbec hezkým příkladem ekologic
ké sekvence biologických dějů.Jsou to tyto rány:
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1. Voda obsahovala krev./Došlo k přemnožení pigmentovaného 
vodního mikroorganizmu*snad ze skupiny dinoflagelét/.2.Pře
množily se žáby./Nepřímý důsledek 1.rány/.3 .Došlo k zamoře
ni hmyzem./Jeho larvy se asi živily mrtvolami žab.Příslušnost 
tohoto hmyzu nelze určitjv českých Biblich/1941,1978/ se po
užívá termín "štěnice" a "komáři"/.4.Došlo k přemnožení much. 
/Důsledek rány 2./.5.Dobytek onemocněl morem.6.Lidé onemoc
něli vředovitosti./Celkově zhrošené hygienické poměry/.7.U- 
roda byla zničena krupobitím.S^Kobylky spásaly zemědělské 
porosty.9.Udělala se tma./Sopečnó erupce?/.10.Umírali prvo- 
rozenci.

Mojžíš,který získal povolení k odchodu hebrejců z Egypta 
do oblasti původního osídlení,vydal přísné nařízení,co si na 
první fázi cesty připravit: čerstvě upečené beránčí maso a 
nekvašený chléb,který Je dosud znám Jako mace3y/matzoah/.Po
jídání macesů Je dosud složkou oslavy židovských svátků pesah, 
které Jsou vzpomínkou na exodus. Hebrejská minorita/asi 
600.000 lidi v době exodu ve 13.století př.n.l./ žila v Egyp
tě J^ž asi 400 let,putování trvalo asi 40 let.Vznikající 
křestanské náboženství využilo hebrejskou tradici/pesah-veli- 
konoce/.Macesy byly k dostání v cukrárnách i koncem 70.let; 
asi se vyrábějí dosud.

Schoental/1984/ identifikoval 10.ránu egyptskou/umírání 
prvorozenců/'jako Jev»podmíněný otravou houbovými toxiny. 
Předcházející egyptské rány /zejména rána 7. a 8./ vedly k 
nedostatku potravy.Jistě bylo snahou rodičů nasytit v pçvé 
řadě děti.Zbývájící potrava»všelijak skladované a schraňova
ná, byla asi kontaminována plísněmi,z nichž některé produkova
ly Jedy.Proto snad Mojžíš vydal pokyn,aby na cestu byl při
praven čerstvý a hygienicky nezávadný masitý pokrm/pečený be
ránek/ a aby chléb nebyl pečen z kvašeného těsta; kvasinkový 
zákvas mohl obsahovat i Jiné houby aněkolikahodinové doba 
kynutí těsta může umožnit růst a množeni těchto škodlivých 
příměsí.Podle některých údajů byla příprava nekvašeného těs
ta podmíněna spěchem cestovatelů; je to jistě možné,ale ne
pravděpodobné. •

Zejména III.kniha Mojžíšova/Leviticus/ obsahuje soubor 
předpisů nejen náboženských,ale i právnich,morálních,lékař
ských »hygienických a technických. 14.kapitola je věnována 
"očištování od malomocenství".Termín"malomocenství" je zde 
pojímán velmi široce a nerozumí se jím pouze lepra.Kromě ji
ného je zde podrobný návod,,jak asanovat domy,"raněné malomo
censtvím." .Jsou to domy,na jejichž zdech jgou "nažloutlé ne
bo načervenalé dolíčky,na pohled nižší,než okolní zed".Schoen- 
tal/1980 b/ předpokládá,že tyto dolíčky byly působeny houba
mi z rodu Pénicillium /žluté/ či druhem Fusarium roseum/ na- 
červenalé/^,které v častých případech produkuji toxiny.Součas
ně upozorňuje na to,že řada dietních předpisů*uvedených v III. 
knize Mojžíšově i v jiných částech Starého zákona,má empiric
ky zjištěný reálný podklad.Je např.zakázáno jist tuk z břišní 
dutiny skotu,ovcí a koz.Některé houby produkují aflstoxiny a 
jiné lipofilní jedy,které z zažívacího traktů při sežrání kon
taminovaného rostlinného materiálu mohou dospět do břišního 
tuku.Odpor Židů a Muslimů k vepřovému masu je dostatečně znám. 
Prasata jsou živočichové všežraví a možnost akumulace lipofil- 
ních houbových toxinů je u nich ještě podstatně větší,než u 
přežvýkavců.Je asi možné logicky vysvětlit zákaz kontaktu me
zi mléčnými a masitými pokrmy i předpis "košer" způsobu usmr-
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I
co.vání užitkových živ očichá, zákaz pojídání dravců a sov atd.
Těžko lze však vysvětlit řadu jiných předpisů a zákazů,např. 
pojídání takových vodních živočichů,kteří nemají ploutve a 
Supiny apod.Při metaforické a obrazné povaze starozákonných 
textů to není nepochopitelné.Většinou si nelibujeme v koňském 
mase,smekáme klobouk,na vánoce kupujeme jmelí atd.Tradice má 
pevné kořeny.

X tak staré texty,,jaké představují složky Starého zákona, 
obsahují tedy údaje,které jsou pro mykology a jistě obecně i 
pro biology zajímavé.Je jich interpretace,podložená současnými 
znalostmi,je poutavou a zábavnou prací.

Summary and acknowledgement:
After Schoental/1980 a,b; 1984/ the tenth plague of Egypt 

and the illuess of Job are caused through mycotoxins,present 
im mouldy food.Some of the Mosaic dietary prohibitions appear 
as if they were intented to prevent mycotoxicoses.

I am very grateful to Dr.R.Schoental /Royal Veterinary 
College,University of London/ for reprints of his valuable 
papers.
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D i s k u s e

Z R I A Ď Q V A N I E  A N Á P L Ň  P R Á C E  P R A C O V i S K  M Y K O 
L O G I E  V H Y G I E N I G K E J  S L U Ž B Ě *

Zdenka J e s e n s k á
Jedným,z viacerých odborov lekárskej mikrobiologie je 

tiež mykologia /Koncepcia,lekárskej mikrobiologie-Vestník 
MZ SSR,čiastka 22-23 zo dna 23.decembra 1974,ročník XXII,me
todické opstrenie 33/. V tomto zmysle je preto potřebné chá
pat mykologiu ako odtjor,ktorý sa zaoberá osobitne tými mik - 
romycétamijktoré máju vztah ku člověku,k jeho výživě,resp.k 
jeho prostrediu.

Je váak třeba konstatovat,že u nás nie sú zatial vytvo
řené také možnosti,ktoré by umožnili plný rozvoj tohoto le-
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kárskej mikrobiologie.Na ustavoch,ako sú například Inštitut 
hygieny a epidemiologie v Prahe a VýskumQý ústav preventiv
ného lekórstva v Bratislavě neboli doslal zriadené pracovis- 
ká,ktore by organizačně a personálně zodpovedali úrovni 
iných ,odborov lekárskej mikrobiologie, ako sú bakteriologia, 
virologia a iné.Do určitej miery sa v tomto smere angažujú 
pracovníci Beferenčného laboratoria jja vyšetrovsjnie mikro
skopických húb a mykotoxínov VÚPL a další mykológovia sa ve- 
nujú tomuto odboru na lekárských fakultách.Mikromycétami sa 
zaoberajú tiež odbornici inýqh lekárských odborov,ako sú na
příklad najme dermato^enerologovia.Všetkým nám,ktorl sa věnu
jeme mikromycétam z hlediska člověka a jeho prostredia, je 
dnes jasné,že poznatky odboru lekárskej mykologie sú nate^a* 
značné rozsiahle a hlboké a že je potřebné surne aplikovat 
tieto poznatky do praxe néšho zdravotnictva.

V tejto situácii sa socialistické zdravotnictvo nemože 
spoliehat už len na iniciativu aktívnych jednotljvcov.Jedným 
z nezbytné potřebných opatření,ktoré by mohli byt podkladom 
pre administrativně vytvorenie Specializovaných a organizova
ných pracovisk lekárskej mykologie,je rámcové určenie ich 
náplně práce.

Praco^ná skupina mykologie pri Poradnom zbore pře rozvoj 
mikrobiologie hlavného hygienika „SSR vypracovala ešte v r. 
1983 "Návrh náplně práce a prognózy zriadovania pracovisk my
kologie v hygienickéj službě v Slovenskej socialistickéj re- 
publike".Na vypracovaní tohto návrhu sa spoluzúčastnil celý 
rad Specializovaných pracovníkov ,,napriek tomu však tento "Ná
vrh" nebol pracovnou skupinou akceptovaný.

Pri příležitosti pracovnej vedeckej schodze "Pokroky v 
lekárskej mykologii" si dovolujem s týmto návrhom oboznámit 
účastníky tejto schodze.Domnievam sam,že iba takto možeme 
urobit v tomto smere dalšie kroky,podnietime tým možno dis- 
kusie a vzájomnú výměnu názorov a nakoniec tiež záujern nadria- 
dených a zodpovědných zdravotnických pracovisk a organizačně, 
personálně a metodické riešenie otézok lekárskej mykologie.

V "Návrhu náplně práce" sa,uvédza,že úlohou mykologie, 
ako odboru lekárskej mikrobiologie,je izolécia,diagnostika a 
ideijtifikácia mikroskopických húb v materiáloch,odobratých 
od ludi a vo vzorkách potravinářských surovín,potravín,vod, 
ovzdušia,p6dy,prostredia,predmetov a iných substrátech.Tento 
odbor hejdnoti etiopatogenetický význam mikroskopických húb
v patologii člověka a hygienický význam mikroskopických húb 
vo vztahu k ochraně jeho výživy a vonkajšieho prostredia. 
Pracovníci tohto odboru pripravujú podklady pre prevenciu a 
terápie ochoreni,zapříčiněných mikroskopickými hubami a sle- 
dujú účinné antifugálne látky pre terápiu mykoz a pre ochra
nu potravinářských surovin,potravin a rSznych substrátov von
kajšieho prostredia člověka. ,

Hlavnoy. úlohou pracovisk mykologie v hygienickej službě 
by mala byt preto izolácia.identifikécia a zhodnotenie etio- 
patogenetického,resp.hygienického významu mikroskopických 
húb vo vzorkách materiáloch,odobratých. od chorých osob a zo 
vzoriek potravinářských surovin,potravin,pitných,užitkových, 
odpadových a povrchových vc>d, životného a pracovneho prostre
dia,ako aj z prostredia zdravotnických zariadení,z ovzdušia, 
pody,predmetov a iných substrátov,

testovania sledovanie citlivosti,připadne sledovanie vý- 
voja rezistencie mikroskopických húb na antifugálne substan-
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cie,které sú používané za účelom racionálněj terápia chorých 
osob a za účelem, ochrany prostredia,potravinářských surovin, 
potravín„vody,p9dy,predmetoY a iných substrátov před nežia - 
dúcou. pritomnostou a činnostou mikroskopických hub,

testovanie § hodnotenie roznych biologických vlastností 
isolovaných kmenov mikroskopických húb mikrobiologickými rne- 
Jódami práce,ktoré umožnujú vnútrodruhovú diferenciéciu kme
nov pre epidemiologické účely.

,v súvislosti s plněním týchto úloh byjnalo pracovisko my
kologie: v hygienickej službě spolupracovat

’ 1/s praeovníkmi odborov hygienickej služby v oblasti pre- 
vencie achorení člověka,zapříčiněných mikroskopickými hubami 
a při používáni mikroskopickýchn húb ako hygienických indiká- 
torov kvality,resp.kontaminácie potravinových surovin,potra
vin, vody,pSdy,prostredia predmetov,ovzduáia a iných substrátov, 

2/ s praeovníkmi chemických laboratorní hygienickej služby 
pri určovaní toxinogenity izolovaných kmenov mikroskopických 
hiib a pri určovaní mykotoxínov v potravinářských surovinách,pot- 
ravinóch,.resp.v iných suostrátoch,

3/ s praeovníkmi liečebno.-preventívnej služby pro ochoreni 
člověka,zapríčinenýchjnikroskopickými hubami,

4/ s praeovníkmi Státněj veterinárněj správy při mykotic- 
kých ochoreniach zvieřat,přenosných zo zvierat na člověka a 
pri prevenci! přenosu toxických metabolitov mikroskopických 
húb-mykotoxínov-z krmív do potravin živočišného povodu,

5/ s praeovníkmi rastlinnej výroby tak,aby sa zabránilo 
znehodnocovaniu potravinářských surovin a potravin,

6/ s praeovníkmi, potravinářského priemyslu,aby sa zabráni
lo znehodnocovaniu potravinírskych surovin a potravin, ,

7/. s praeovníkmi ostatných odborov lekárskej mikrobiolo
gie,iných pracovísk a kontrolných orgánov.

Y  oblasti výskům* by sa mali mykologické pracoviská hygie
nické j služby zamerat najma- na tieto úlohy:na štúdium mikro - 
skopických húb,potenciálně patogennych,toxikogenných a alergi- 
zujúcich,na ich metody izolácie,,identifikácie,biologické vlast
nosti, toxinogenitu,výskyt,ekologiu,na ich hygienický indiká
torový potenciál,na účinně antifungélne substancie,na citli
vost, resp.na vývoj rezistencie húb na antifungálne substancie, 
na prevenciu ochoreni člověka,zapříčiněných mikroskopickými 
hubami a pod.

Pracoviská v plnom rozsahu práce by mali byt v prvom radě 
zriadené na ústredných ústavoch,ako sú Institut hygieny a epi
demiologie v Prahe a Výskumný ústav pracovného lekárstva v Bra
tislavě ,potom na krajských hygienických staniciaeh,v určitom 
omezenom rozsahu vo vybraných okresných hygienických staniciach.

Pracovisko mykologie je pracovisko s rizikom infekcie a 
expozície toxickým a karcinogénnym metabo^itom mikromycét.

Vyšetrovanie materiálov od chorých osob § vzoriek z von- 
kajšieho prostredia člověka sa musí vykonávat oddelene a to 
najnuenej v dvoch osobitných griestoroch.

Každé pracovisko musí byt vybavené jedným,alebo viacerými 
tzv.steryjaými bokami,germicídnymi^žiarovkami,po prígade tiež 
Hansenovými skrinami.Mimoriadný doraz je třeba klásj na to, 
aby pracoviskg bolo vybavené najkvalitnejšími mikroskopmi a 
stere omikroskapmi.

Ostatně vybavenie pracovisko zodpovedá běžnému vybaveniu 
mikrobiologických pracovísk podlá osobitných úprav.ktoré boli 
vypracované ministerstvárni zdravotnictva.
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. Pracovisko mykologie by mal viesí leká? najmenej a I.stup- 
nom atestácie z odboru lekárskej mikrobiologie,připadne vy
sokoškolský pracovník s iným.primeraným vysokoškolským vzdě
láním.Na pracovisku pracujú dalej pracovnici so stredoškol - 
ským. vzděláním zdravotnického směru.

Perspektivné je třeba počitaí s tým,že by málo byí pra - 
covisko mykologie v hygienickej službě vyčleněné ako samostat
né oddelenie,resp.odbor.

Mykologické oddelenie,resp.odbor by mal pozostávat z tých- 
to pracovných úsekov:

izolócia a diagnostika mikroskopických húb z materiálov 
od chorýgh osob a gverovanie biologických vlastnosti izolova
ných kmeňov; súčastou práce tohto úseku by málo byt tiež sero- 
logické vyšetrovanie protilátok u pacientov voči antigénom 
mikr omycét,

izolácia a diagnostika mikroskopických húb zo vzoriek ma
teriálov z vonkajšieho prostredia £lověka a overovanie biolo
gických vlastnosti izolovaných kmenov,

diagnostika toxických metabolitov mikroskopických húb., .
V súvislosti s rozvojom odboru mykologie je třeba uvážit 

O) zriadenl kabinetov,,resp.subk§tedier mykologie pri katedrách 
lekárskej mikrobiologie inštitutov p^e postgraduálnu výchovu, 
zdravotnických pracovnlkov a vytvořit předpoklady pre možnost 
nadstavbovéj špecializácie v tomto odbore.

Mikromycéty tvoria významná súčast ekosystému nášho pro
stredia.Mnohé z nich zapříčiňuji tak vážné ochorenia člověka, 
že ochorenie končí exitom,dalšie svojou nežiadúcou prítomnos- 
tou a aktivitou zapríčiňuyú velké ekonomické ztráty na hosgo- 
dárskych výsledkoch činnosti člověka.Cím viac si ako mykolo - 
govia tieto skutočnosti gvedomujeme,tým.viacej považujeme za 
potřebné sústavne upozorňovat na nutnost přechodu od práce 
niektorých individuálných nadšencov k organizovanému.metodic
kému vedeniu a rozvojů celého odboru lekárskej mykologie v 
systéme socialistického zdravotnictva. *
*Poznámka redakce: Příspěvek byl přednesen 1.XII.1986 v Čs. 

společnosti mykopatolcgické J.E.Purkyně v Praze.Autorku podní
til náš úvodní článek v ML č.25/1986 a žádá nás.o uveřejněni. 
Velmi rádi tak,s nepatrnými změnami,činíme,nebot jsme přesvěd
čeni,že právě v lékařství je nejvyáší čas získat mykologii 
prostor,který vyžaduje již proto,že je správná prognóza,že 
účast hub v nemocnosti člověka a zvířat bude spíš stoupat než 
klesat.

.S ú h r n ,
V článku sa upozorňuje,že odbor mykologie v našom zdravot- 

nictve závisiel zv&čša na individuálných nádšencoch.Preto sa 
předkládá návrh oficiálněj činnosti práce, pre pracoviská myko
logie v hygienickéj službě.Autorka článku je toho názoru,že je 
najvyšší čas,aby boli konečne práce a doškolovanie mykologov
v systéme nášho zdravotnictva oficiálně organizované.
Zdenka_ J e s e n s k á ^  Einrichtung und Phile der Arbeit_der 
Mytologie im_hýgIeňiicReň_Diěnit

Es wurde darauf aufmerksamgemacht,dass bisher die Tätigkeit 
im Bereich der Mykologie des Gesundheitswesens in der CSSB 
meistens von den individuell begeisterten Mykologen abhängig 
war. In dem Artikel ist ein Vorchlab von offizieller Fülle 
der Arbeit der mykologischen Arbeitsplätze im hygienischen
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Dienst v argef Wart.Nach Meinung der Refarentin ist der höchste 
Zelt die Arbeit, und Weiterbildung der Mykologen in dem Sys - 
lern des Gesundheitswesen dienstlich zu organisieren.

Osobní,

RNDr. FRANTIŠEK KOTLABA,CSC.ŠEDESÁTNÍKEM

Dne 20.V.1987 se dožil významného životního jubilea še
desáti let života RNDr.František Kotlaba,CSc.,náš přední my- 
kolog a znalec zejména hub nelupenatýeh-Aphyllophorales.Jeho 
život a dílo. bude podrobně zhodnoceno na stránkách České my
kologie; nicméně popřejme na tomto místě našemu nejmladšímu 
šedesátníkovi z řad mykologů hodně zdraví.spokojenosti a mno
ha let a úspěchů na poli vědy mykologická. /JKN/

Z p r á v y  o a k c í c h  -  p r o g r a m y

# HOUBY Z HLEDISKA OCHRÁNÍ PŘÍRODY A ZDRAVÍ ČLOVĚKA byl 
název celostátního sympozia se zahraniční účastí,které dne 
dl.III 1987 uspořádala sekce pro mykologickou toxikologii 
CSVSM společně se sekci pro ochranu hub a jejich životního 
prostředí CSVSM a oddělením experimentální mykologie Mikro
biologického ústavu Q3AV v Praze.Sympozia se zúčastnilo 82 
zájemců/z toho 68 z GSSR a 14 ze zahraničí/,což svědčí o 
neobyčejném zájmu naší i zahraniční veřejnosti o obě dnes 
tolik aktuální projednávaná tématy.

Po úvodních slovech předsedy GSVSM prof.dr.Z.Urbana.DrSc. 
a drtV.Musílka.DrSc..vedoucího odd.experimentální mykologie 
MBU ČSAV„a po seznámeni přítomných se zaměřením sympozia z 
hlediska ochrany hub a s problémy mykologické ekotoxikolo - 
gie,které provedli předsedové obou pořádajících sekcí/dr.M. 
Semerdžieva.CSc. a 3.Šebek/.odeznělo v dopolední části pro
gramu 10 referátů.V bloku "Potřeba ochrany hub a jejich ži
votního prostředí" promluvil úvodem prof.dr.habil.Hanns Krei- 
sel/Brnst-Moritz-Arndt-Universit&t,Sektion Biologie.Greifs
wald, NDR/ na téma "Pojetí ochrany hub v NDR".S ochranou hub 
v Polsku seznámila prof.dr.habil.Maria Idsiewska z Instytutu 
Biologii Universytetu im.Adama Jíickiewicza v Poznani /PLR/ 
a prof.Erast Paraasto.DrSc.,z Ústavu zoologie a botaniljy Aka
demie věd Estonské SSR v Tartu promluvil "0 houbách v Červe
ných knihách". Z československých referentů pohovořil pak 
MUDr.J.Z.Cvrček/Strakonice/ o 'jOchraně hub a přírody z re
gionálního pohledu".doc.ing.A.Černý,GSc./Brno/ o významu 
lesních rezervací s původní dřevinnou skladbou pro ochranu 
vzácných parazitických dřevokazných hub.dr.R.Fellner/VULHM 
Strnady/ Q potřebě registru kriticky nehrožených druhů hub,
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člen korespondent ČSAV^prof.dr.VI.Herout,DrSc./Ústav organic
ké chemie a biochemie ČSAV v Praze/ na téma "Co víme o mykor- 
rhize a kyselých spadech zýilediska ochrany hub" a dr.F.Kot- 
laba,.CSc./Botanický ústav ČSAV v Průhonicích/ informoval o 
"Červeném seznamu a červené knize ČSSR-houby".Jednání pokra - 
čovalo. referátem, ing.J.Kuthana/Ostrava/,který podrobí^ pro - 
blematiku ochrany hub a jejich životního prostředí v CSSR 
kritice z hlediska současných oficiálních přístupů,a referátem 
dr.P.Lizoně/SNM Bratislava/,který pojednal o perspektivách 
ochrany hub na Slovensku.Program dopoledního jednání uzavíra
ly referáty pod tématickým názvem "Ohrožení mykogenijfondu nad
měrným sběrem jigdlýcij hub",v němž dr.P.Cudlín,CSc./Ustav kra
jinné ekologie ČSAV,České Budějovice/ podal výklad o vliyu 
sběru na výskyt plodnic ryzce Lactarius deterrimiis a S. Šebek 
/Nymburlj/ podrobil československou státní normu Čerstvé jedlé 
hcuby”/ČSN 46 3195/ z r.1965 kritice z hlediska ochrany hub.

ha programu odpoledního jednání sympozia-v referátovém blo
ku "Význam hub pro výživu člověka"-promluvila dr.Judit Lévai- 
ová,CSc./Národní ústav pro hygienu potravin a výživu v Budapeš
ti,iULLR/ na téma "Nejnovější údaje o složení a výživné hodnotě 
jedlých hub" a dr.Imre Rimáczi,pracovník Botan.ústavu a botan. 
zahrady v Budapešti,MLR/ o "Stopových prvcích u pýchavky obrov- 
ské-Langermanijia gigantea-a jejich významu v lidské výživě" a 
ing.L.Hruška/Ustí n.L./ na téma "Některé souvislosti ochrany 
hub a zdraví člověka".Další část jednání,nazvaná "Poruchy zdra
ví po požití hub” ,,byla vydražena dvěma referátům:MUDr.J.Herin- 
ka/Mnichovo Hradiště/ "Příčiny a mechanismy poruch zdraví z 
požití jedlých hub" a MUDr.A.Stětkové/Fakuitní nemocnice Brno/ 
"Diferenciální diagnostika u nemocných s obtížemi po požití 
hub".Závěrečný blok "Vhodné formy popularizace praktické myko
logie" obsahoval 5 referátů.Dr.Irene Dudka,CSc.,z mytologické
ho odd.Botanického ústavu Ukrajinské akademie věd v Kijevě/USSR/ 
v něm pojednala o "Výstavách hub jako způsobu popularizace 
jedlých hub"„dále dr.V.Antonín/Moravské muzeum Brno/ o "Někte
rých problémech v popularizaci jedlých hub u nás",ing.J.Baier 
a dr.V.Krs/Praha/ pojednali o otázkách popularizace ve vztahu 
k otravám a ochraně hub ,ing.A.Janitor,CSc./Bratislava/ před
nesl "Príspevok k niektorým otázkám správnej propagácie prak- 
tickej mytológie" a <Jr.J.Hlaváček/Praha/ referoval o činnosti 
mytologické poradny Čs.mytologické společnosti v prevenci o- 
trav houbamijOdpolední program představovalo 10 referátů.Kromě 
toho doplňovalo program 8 plakátových sdělení/posterů/,obsaho
vě se dotýkajících projednávaných otázek.Pro účastníky sympo
zia byl rozmnožen sborník,obsahující abstrakty většiny předne
sených referátů.

Závažnost projednávaných témat a jejich obsažnost dovoli
la v rámci jednodenního sympozia bohužel jen nejstručněji se 
dotknout obou hlavních otázek,které byly předmětem jeho jed
náni.Neutuchá jící pozornost jeho účastníků a vřelé přijeti té
to akce všemi bez rozdílu bylo jen důkazem skutečnosti,že prá
ce. spojeného přípravného výboru nebyla marná a že uskutečnění 
takto široce koncipovaného setkání našich i zahraničních my- 
kologů,prvního svého druhu,bylo vzhledem k aktuálnosti dané 
tématiky více než nutné.

To ostatně potvrdila i porada se zahraničními účastníky, 
která se konala v návaznosti na sympozium následující den,
1. IV.1987.
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I Zúčastnilo se jí. 35 pozvaných zájemců/21 z ČSSR,14 z ci
ziny/ .Předmětem tohoto setkání byly krátké informace o čin
nosti jednotlivých komisí obou pořádajících, sekcí a příprava 
a schválení, závěrečného usneseni,týkájícího se ochr-any hub 
a zdraví člověka.Setkání,jemuž předsedal prof.Erast Parmasto,, 
BrSc.„se stalo živou tribunou názorů na problémy,které se 
dnes dotýkají všech zúčastněných států,a dokladem,jak je tře
ba je řešit v úzké vzájemné spolupráci.Z porady byla vydána 
rezoluce,v niž se praví:

"V důsledků zhoršujícího se stavu životního prostředí do
chází k rychlému ústupu některých živočichů,rostlin a hub 
/plodnic,mycelií a zejména mykorrhiz/.Proto také mykologové 
vyvíjejí v současné době snahy prosadit některá opatření k 
ochraně mykoflory.Proto,že v mnoha zemích jsou houby sbírány 
masově ke konzumaci,je zároveň třeba učinit vhodná opatření 
k ochraně zdraví člověka v souvislosti s možnosti otrav hou
bami. ha celostátním sympoziu "Houby z hlediska ochrany příro
dy a zdraví člověka" ,,konaném 31.III.1987 a na následující 
goradě 1.IV.1987 v Praze za účasti zástupců z Bulharska/1/, 
Ce-skoslovenska/Í9/»Madarska/2/,Německé demokratické republi- 
ky/5/,Polska/3/ a Sovětského svazu/3/ bylo proto dohodnuto:

1/ Propagovat na všech úrovních a všemi prostředky,ze jmé
na hromadnými sdělovacími prostředky myšlenky ochrany hub 
spolu se snahami po minimalizaci narušování životního prost
ředí včetně rozumného používání chemikálií v zemědělství a 
lesnictví.

2/ Prosazovat u řídících institucí»státních i oblastních 
orgánů a organizací státní ochrany přírody ochranu hub jako 
integrální součást ochrany přírody a postarat se o propaga
ci těchto myšlenek jak s dopadem do řad odborníků,tak i 
prostřednictvím zájmových organizací ochránců přírody i do 
širokých vrstev obyvatelstva.

3/ Urychlit práce na červených seznamech ohrožených a mi
zejících druhů hub a myxomycetů v jednotlivých státech a ve 
spolupráci s orgány státní ochrany přírody prosadit právní 
ochranu nejvíce ohrožených hub.

4/ Prosadit u příslušných státních orgánů vypuštění ohro
žených a mizejících druhů hub ze seznamu jedlých druhů pro ob
chodní účely včetně prodeje hub na trzích a zaměřovat postup
ně houbařskou veřejnost na pěstované houby a na sběr jiných 
jedlých avšak hojných a méně ohrožených druhů hub.

5/ Zřídit výbor zástupců států EVHP,který by vydal omeze
ný seznam jedlých hub,doporučený pro všechny zúčastněné stá
ty a zároveň i pro popularizaci v houbařských poradnách,na 
přednáškách,výstavách a pro autory a vydavatele populárně vě
deckých publikaci o houbách.

6/ Nepropagovat v přednáškách,populárně vědeckých publi
kacích a na výstavách sběr ohrožených a ustupujících druhů 
hub k jídlu,byt jsou jedlé;zároven nepropagovat ani takové 
druhy hub,které jsou snadno zaměnitelné za jedovaté.

7/ Prosazovat jako závazné doporučení,aby autoři populár
ně vědeckých publikaci,přednášek a výstav i personál houbař
ských poraden používali v budoucnu jen tři základní označení 
kulinárni hodnoty hub,a to: jedlá,ne jedlá,jedovatá.

8/ Sledovat stavy plodnic hub a doporučit rozhodnout,kte
ré druhy by měly být sbírány,popř.jen v určitých oblastech 
nebo v určitou dobu.
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9/ Konat pravidelná setkání mykologii za účelem diskuse 
společných problémů/po 2-3 letech/.

10/ Zřídit v každé zemi banku kultur ohrožených druhl 
hub."

Cílem sympozia bylo zamyslet se nad významem hub pro 
přírodu,pro její hospodářství a pro člověka.Sympozium se za
hraniční účastí bylo naplánováno' a uskutečněno proto,že v 
současné době dochází ke kritickému ohrožení mykogenofondu.
Jeví se totiž jako naléhavě nutné v budoucnu řešit některé 
otázky jednotně a jednotně zavádět různé opatřeni.

Konference tohoto typu se uskutečnila poprvé.Podařilo 
se zorganizovat setkáni s nejjepšími odborníky v daném obo
ru z některých socialistických států Evropy,kde problematika 
nezbytné ochrany dnešního spektra druhů hub je nejnaléhavěj- 
ší.Rezoluce,která byla přijata,byla zaslána příslušným vyšším 
institucím,zejména zdravotnickým a ochranářským,jako podklad 
pro vypracováni nových směrnic k této problematice.Usnesení 
jje významné i z hlediska politicko-organizačního,nebot 
tylo dosaženo jednotného postupu ve státech socialistického 
společenství.Bylo rovněž domluveno uskutečnit do tři let dal
ší takové setkání v některém^socialistickém státě,kde bude 
prověřeno,jak dalece je nápln nynější rezoluce respektována 
a co bude potřeba u příslušných rozhodujících institucí déle 
prosazovat.

Všechna jednáni během sympozia i porady probíhala na vel
mi dobré úrovni.Spokojenost byla na všech stranách,což doku
mentuje řada děkovných dopisů s Československa i zahraničí.

M. S e m e  r d ž i e v a - S .  S e b e k
♦  SEMINÁŘ O HUBOVÝCH CHOROBÁCH OBILNÍM usporiada} i v tom- 

tg roku /17.a 18.4.1987/ Ustav experimentálněj biologie a eko
logie ,CBEV„SAV v Bratislavě,spolu so sekciou fytopatologickej 
mykologie CS^SM pri ČSAV.Zúčastnilo sa ho 32 pracovníkov a před
nesených na nom bolo -15 referátor.V úvode bolo poukázané na 
tradíciu,ktorú si každoročně organizované semináře vytvárajů 
/už druhů 5RP/ a na ich dobrú úroven/Ing.C.Paulech,CSc./.
V referáte RNDr.K.B^cigálovej,CSc.boli účastníci oboznámení 
s histologickou metodou vhodnou pre včasné zistenie napadnu- 
tia mladých ra§,tlin pšenice houbou Cercosporella herpotrichoi- 
des a s možnostamiodlíšenia infekcie u^e4enou houbou od infek- 
eie druhom Rhizoctonia solani.V dvoch dalších referétoch boli 
zhrnuté výsledky výskumu interakci! niektorých druhov rodu Py- 
sarium s nýchylnými a rezistentnými rostlinami pšenice,vo vzta
hu k tvorbě toxínov,k„ich vplyvu ka klíčenie obiliek a k spo-; 
rulácii huby /RNDr.A.Srobárová,CSc./.Referované bolo i o meto
dě testovania pšenice voěi fuzáriam a o niektorých poznatkoch 
ztejto oblasti/Ing.3.Hlavatá/.0 rozšíření hospodářsky význam- 
nej huby Tilletia controversa v‘ množitelských porastoch pše
nice na Slovensku a o problémoch spojených s jej výskytom re
feroval Ing.E.Mo£avčlk,CSc.O výskume hubových chorob obil
nin na VURV Pieštany informoval Ing.J.Huszár,CSc.£rom.biol.
0.Potůček hovořil o problematike šlacljtenia jačmena na rezis- 
tenciu voči hubě Erysiphe graminis.V dalších referétoch boli 
účastníci oboznámení s výsledkami výskumu ultraštryktúry 
epidermálnych budiek počas obranných reakcil jačmena infiko
vaného hubou E.graminis/RNDr.P.Minarčic,CSc./,o vplyve uvede- 
nej huby na proteosyntézu a na aktivitu niektorých enzýmov 
náchylných a rezistentných obilnín/Ing.F.Prič,DrSc,/,ako aj
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o poznatkoch o změnách f orlem vody počas patogenézy/RNDr.3. 
Priehradný,CSc./.Získané poznatky hodnotili uvedení autoři 
eko významné sprievodné charakteristiky infekcie,nemazlíce 
příčinný vztah k rezistenci! rastlín.RNDr.G.Vizárová,CSc., 
referovala o pozitívnej korelácii medzi obsahom zeatínu v 
obilkách a rezistenciou obilnin voči hubě E.graminis a Puc- 
cinia graminis.Ing.T.Roháčik oboznámil účastníkov s vplyvom 
organizácie a výživy porastu na výskyt chorQb bázy stébla 
pšenice.Doc.Ing.V.Kollér,CSc.,referoval o biofungicídoch,
RNDr.M.Fandlová o súčasnosti a perspektivách používania fun- 
gicídov v obilninách a Ing.C.Paulech,CSc.,o mykoparazitoch 
rozšířených na druhoch čeladě Erysiphaceae a o problematike 
ich využitia v ochraně obilnin.K jednotlivým referétom. bola 
bohatá a podnětná dis<uizia. Seminář svoje poslanie splnil v 
plnom rozsahu. Cyprién P a u l e c h

• TŘIKRÁT 0 OCHRANĚ HUB NA PŮDĚ ČSVTS.Rok 1986 byl ve zna
mení několika velkých rokování na téma ochrany ohrožených 
druhů rostlin„rostlinných společenstev a fytogenofondu vůbec.
Ve všech případech byly do projednávané problematiky zařaze
ny jjako nedílná součást i otázky ohrožení a ochrany houbo - 
vých organismů.

První z těchto akcí ^yl pracovní seminář organizovaný 
dne 14.IV.1986 pobočkou CSVTS při Středisko st.památkové Bá
ča a ochrany přírody Středočeského kraje ve spolupráci s Gs. 
botanickou, společností při ČSAV na téma "Problematika záchra
ny ohrožených druhů rostlin".Sborník referátů z tohoto semi
náře byl již publikován a obsahuje pět příspěvků dotýkají - 
cích se houbové problematiky.

Druhé setkání tohoto druhu se uskutečnilo 31.X.1986 ja
ko školeni pořádané opět pobočkou ČSVTS při SPgOP Středočes
kého kraje ve spolupráci s Botanickým ústavem ČSAV,tentokrát 
na ^éma "Preventivní a nápravná opatření v ohrožených fyto- 
cenozéch".Ve sborníku referátů,který má vyjít tiskem na ja
ře r.1987,je uveden referát R.Fellnera "Mykocenozy-je jich 
ohrožení a možnosti ochrany" a diskusní příspěvek P.Cudlína 
o možnostech nápravných opatření v imisních oblastech v pří
padě použití mykorrhizní inokulace.Sborníky z obou výše uve
dených akcí jsou vydávány v omezeném nákladu/asi 80 kusů/,zejm. 
pro účastníky školení z řad pracovníků §t.ochrany přírody 
/kontakt:Ing.P.Moucha,CSc.,Správa CHKO Český kras,26718 Karl
štejn. /Pokračováni na str.27/

O p r a v a
V článku P.Fragnera"Biologický boj proti plevelům nebo 

proti člověku?",otištěném v Mykol.listech č.26/87,došlo k 
politováníhodnému omylu.Text řádky 10. a dalších má správně 
znít: "X-radiací nebo imunosupresí při transplantacích or
gánů atd.Tím se otvírá rozsáhlé pole pro působení celé řady 
mikroskopických hub,je jichž...". Na str.23/2.řádek shora/ 
místo "četných" má být "černých".V seznamu literatury chybí 
citace:"Pedersen h.B.,Mardh P.A.,Hallberg T.et Jonsson N. 
/1976/: Cutaneous alternariosis.Brit.J.Derm.94:201-200."

Autorovi i čtenářům se omlouváme a prosíme,aby si las
kavě chybný text v naznačeném smyslu doplnili a opravili.

/Red./.
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Třetí akcí,svým rozsahem největši/více jak 200 účastní
ků/, byl seminář pořádaný dne 28.XI.1986 Českým výborem Les
nické společnosti CSVTS a Cs.botanickou společnosti při ČSAV 
na téma "iýtogenofond-současný stav výzkumu a metodické pří- ' 
$tupy".Z referátů,které budou publikovány jako příloha Zpráv 
Cs.botan.společnosti,se mykologické problematiky dotýkaly 
příspěvky I.Pišúta o genofondu lišejníků,R.Fellnera e genofon- 
di hub a P.Cudlína o metodických přístupech při výzkumu ge
nofondu orchidejí,e dále diskusní příspěvek Z.Černohorského 
k otázce ochrany nižších rostlin v západní Evropě.

Všechny tři uvedená akce,pořádané v Klubu techniků CSVTS 
v Praze,na sebe soustředily velký zájem mnoha odborníků a 
lze tedy jen doufat,že prezentované poznatky a návrhy brzy 
proniknou i do sféry praktických opatření v oblasti záchrany 
genofondu u nás. R. F e 1 1 n e r

a  PROJEKTY EKOLOGICKÉHO VUZKUMU HUB byl název druhého 
pracovního zasedání odb<jrné skupiny pro otázky mykorrhiz a 
lesnické mykologie při CV L3 CSVTS,které se konalo 16.VI.1986 
v Praze.Téma tohoto zasedání volně navazovalo na program prv
ního zasedání skupiny/viz Mykol.Listy č.24/86/ a zahrnovalo 
tři speciální referáty a diskusi ke koncepci plánované konfe
rence o ekologii mykorrhiz a mykorrhizních hub.

Vstupní referát "Současné ekologické přístupy při studiu 
hub/příklady z taxonomie dřevokazných a mykorrhizních makro- 
mycetů/" přednesl Dr.R.Fellner,CSc.Vyzdvihl v něm potřebu pl
ně respektovat ekologická hlediska i při taxonomickém studiu 
hub,tak jak to v poslední době úspěšně naznačily některé prá
ce S.A.Redheada/a J.H.Ginnse/,M.Ogawy,G.M.Muellera a dalších 
autorů.Se souhrnnou informací o přípravách projektu mykotran- 
sektů v karlštejnských lesích vystoupil déle MUDr.J.Herink. 
Uvedený projekt by měl přispět nejen k aktualizaci našich 
představ o bohatství mykoflory karlštejnských smrčin/v návaz
nosti na závěrečné ustanovení semináře CSVSM z r.1985/,ale 
také k rozšířeni současných znalostí o ekologii,cenologii a 
chorologii řady kritických druhů makromycetů.Ve třetím refe
rátu byla přednesena informace Dr.K.Fellnera,C3c.,a Dr.F.Sou
kupa,CSc.,o projektu monitorování změn v druhové diverzitě 
hub na trvalých plochách v imisních oblastech/rámcově též v 
Mykol. Lis těch. č.25/.Přednášející uvedli,že bylo až dosud vy
bráno asi 75 pokusných ploch,z toho asi 40 ploch pro účely 
systematického,mykocenologicky zaměřeného výzkumu.

V diskusi k uvedeným referátům bylo vedle všeobecného 
zdůrazněni potřeby plánovitých ekologických výzkumů ve stu
diu makromycetů nevrženo/Dr.Ing.V.Meystřík,DrSc./,aby byla 
konkrétně zvážena možnost začleněni projektu mykotransektů 
ma Karlštejně do oficiálního programu "Člověk a biosféra"
/MAB/ a dalšího rozšíření počtu ploch v rámci projektu mo
nitorování změn v druhové diverzitě hub v imisních oblastech 
i na imisní oblasti nižších poloh/Slavkovský les,Mělnicko, 
Kokořínsko/.éa závěr přítomní schválili celkovou koncepci 
plánované konference k ekologii mykorrhiz já mykorrhizních 
hub,jež by se měla konat v říjnu 1987 ve Spindlerově Mlýně- 
Sv.Petru/přihlášky k účasti:Dům techniky Pardubice,tituly 
přihlašovaných příspěvků:u Dr.Fellnera/,a vyslechli obsažnou 
informaci Dr.P.Cudlína,CSc.,o průběhu I.evropské konfe - 
rence o mykorrhizéch /Dijon 1985/.

R. F e l l n e r  

27



> X.CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ "OCHRANA HUB A JEJICH ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘED! - p i > který pořádala sekce pro ochranu huti CSVSM 
dne é.VI.1987,se kanál v Praze ta účasti 29 zájemců.Úvodem 
připomenul předseda sekce S.Šebek 10.výročí trvání sekce pro 
ochranu* hub a podal informace o sympoziu se zahraniční účas
tí na téma "Houby z hlediska ochrany přírody a zdraví člově
ka" a o následné poradě ve dnech 31.III.a l.IY.1987vV obec
né části programu referoval dále člen korespondent ČSAV Vla
dimír Herout na téma "Co víme o mykorrhize a kyselých spa
dech. z hlediska ochrany hub". MUDr.Jan Zdeněk Cvrček/Strako- 
nice/ pojednal déle o ochraně hub a přírody z regionálního 
pohledu a Ing.Ladislav Hruška/Ustí n.L./ se zmínil o někte
rých souvislostech ochrany hub a zdraví člověka.K jednotli
vým referátům byla bohatá diskuse.

Odpolední £ást programu byla věnována hodnocení hub pro 
připravovanou Červenou knihu-V.díl.V souborném referátu,do 
něhož přispěli dr.R.Fellner,CSc.,MUDr.J.Herink,dr.F.Kotlaba, 
CSc.„a S.Šebek,byly na modelových druzích probrány jednotli
vé aspekty hodnocení ohrožení hub z hlediska ochrany příro- 
dy/status„ekocenologie,ekobiologie,hodnota druhu,navrhovaná 
ochrana/,při čemž v závěrečné-místy až bouřlivé-diskusi by
la věnována zvláštní- pozornost zejména mykososiekologickému 
indexu,jeho významu,vhodnosti a použitelnosti pro objektiv
ní hodnocení ohroženosti hub.

Seminář a zvláště diskuse ukázala názorně,jak jsou si 
naši mykologičtí ochranáři vědomi významu své práce a jak 
chtějí s vědomím odpovědnosti a co nejvyšší objektivity 

, přistupovat k úkolům,které jsou spojeny s jejich podolem
na přípravě V.svazku Cervemé knihy ohrožených hub v CSSR.

—sš*
m EVROPSKÝ KOMITÉT PRO OCHRANU HUB /European Ccanitee 

on the protection of fungi/ byl ustaven na IX.kongresu ev
ropských mykologů v- Oslo. v srpnu r.1985. Sdružuje zástupce 
států ̂ zabývajících §,e problematikou současného ubývání hub 
a jejich ochranou. Československé mykology zastupuje v té
to, významné organizaci RNDr.František Kotlaba,CSc.,vědecký 
pracovník Botanického ústavu ČSAV v Průhonicích.První akcí 
Evropského komitétu bylo šetření o současném stavu ubývání 
velkých hub/makromycetů/ na území účastnických států a o 
národních opatřeních k ochraně mykoflory.Výsledkem diskuse, 
kterou na toto'téma vedl dne 17.XI.1986 v rámci podzimního 
přednáškového cyklu naší Společnosti v Praze dr.F.Kotlaba, 
CSc.,a následující ankety,byla obsáhlá zpráva,která byla 
koncem min.roku zaslána do Nizozemí,kde jevv současné době 
sídlo Evropského komitétu pro ochranu hub.Českoslovenští 
mykologové si od jeho ustaveni slibují především užší 
mezinárodní spolupráci při řešení aktuálních úkolů,týkají
cích se ochrany mykogenofondu.
______________________________________________ __________ -sš.

,P0Z0R : ZMĚNA V DATU KONANÍ SEMINÁŘE !
Upozorňujeme čtenáře,že se mění datum floristicko-my- 

kologického kurzu v Horním Bradle na 5.-9.pC.1987 /tedy 
o týden dříve,než jak jsme původně oznámili v Mykal.Lis - 
těch č.27,str.27 /.
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*

Ke kresbě na obálce: stročkovec kyjov.itý /Gomphus olavatus 
/Pers.:Fr./S.F.Gray/ - ubývající jedlý druh, který zasluhuje 
ochrany. - Kreslil S.Šebek,1987.

MYKOLOGICKŽ LISTY č .27 - Informační orgán Čs.vědecké společ
nosti pro mykologii při ČSAV - vycházejí v nepravidelných 
lhůtách a rozsahu. - Toto číslo sestavil J.Kuthan, k tisku 
připravil S.Šebek. - Č.26 vyšlo l.června 1987.

Příspěvky a veškerou korespondenci zasílejte na adresu 
Čs.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrád
ka 106, 110 00 Praha l,tel.26 44 05.
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