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Informační orgán Čs.vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV

PRAHA 1987

I

K AKČNÍMU

PROGRAMU

Zdeněk

ČSVSM

U r b a n

Zmíněný program byl otištěn v Mykol.Listěch £.21/1985.
Mezi tím předsednictvu Společnosti došla další,poměrně rozsáhlá/67 stran/ informace "Program rozvoje a uplatněni čs.
vědy v podmínkách. CSAV/SAV/ v 8.pětiletce s výhledem do r.
2000" a dopisy,vyjadřující jednak a/stanovisko vědeckého ko
legia biologie organismů,populaci a společenstev ČSAV k akč
nímu programu,jednak b/výzvu,aby činnost Společnosti byla
zaměřena k podpoře těchto hlavních směrů: 1/cílových progra
mů státního plánu základního výzkumu; 2/priaritních směrů
Komplexního programu vědeckotechnického pokroku členských
zemí BVHP do r.2000 a 3/ již svrchu zmíněného "Programu roz
voje. . .
Z hlediska přestavby nejen hospodářství státu,ale přede
vším. myšlení a nástupu nových myšlenek ve vedoucí politické
straně a v celém správním a hospodářském mechanismu/což vy
žaduje i personální změny/ je potěšitelné,že vědecké kole
gium příznivě posoudilo akční program ČSVSM a jen obecně
zdůraznila,aby další činnost byla podporou programů ochrany
prostředí,ochrany genofondu a rozvoje biotechnologie.Je samo
zřejmé,že i v tématech přednášek a seminářů provširokou ve
řejnost je třeba tyto aspekty ještě více zdůraznovat;to pro
to,že je povinnost informovat a burcovat nejširší veřejnost
k oprávněnému odporu především proti těm institucím a jejich
činnosti,,které sice ochranu prostředí mají v jednom ze svých
nesčetných, správních referátů,ale bez ohledu na to prostředí
bezohledně,s demagogickými výmluvami ničí/viz deníkové zprá
vy o hradu 4ezeří v Krušných horách,o Chráněné krajinné ob lasti 5řebonsko,o kamzících a jiných zlořádech v Hrubém Jese
níku aj./.
,
Poněkud problematické je doporučení o organizaci seminářů
"pro zodpovědné pracovníky jiných oborů,které svým jednáním
způsobují poškození a ovlivnění/životního/prostředí".Pod zor
ným úhlem všestranné přestavby našeho života tací pracovníci
již dávno nemají být na svých místech. Do budoucna je třeba,
aby absolvovali příslušné postgraduální kursy o ochraně pro
středí a aby ze zákle.du byla změněna kritéria pro efektivní
a ekonomickou hospodářskou činnost jak v průmyslu,tak v země
dělství a lesnictví.
Cenné je doporučení spolupráce s dosud nepoměrně bohatěji
státními prostředky dotovanými organizacemi jako jsou Cs.vě
deckotechnická Ispolečnost,Český a Slovenský svaz ochránců
přírody aj.Syla již navázána prostřednictvím některých našich
členů jak v CSH tak v SSK.Týká se významu mykorrhiz a ochrany
genofondu hub.
Jmenovitě pro činnost ČSVSM vědecké kolegium doporučuje
"účast na osvětě použití hub v biologické ochraně".Již dříve
citovaný "Program rozvoje a uplatnění čs.vědy...",podle prů
vodního dopisu,"současně respektuje vědu i v širším kontextu
jpko integrální součást systému kulturních hodnot společnos
ti".Proto v naději na dlouho očekávané nové myšlení/jehož
rozvoj a upevněni musíme na všech místech prosazovat/ vidíme
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náplň práce ČSVSM a jejích sekcí a komisí/kromě přednášek a
seminářů/ především v takových tématech,na nichž by se mohli
účastnit nejen profesionální mykolOgové,ale v hojné míře též
četní amatéři. Jejich zapojení by jistě prospělo i k získání
dorostu pro vážné studium hub a vstup do našich řad. To by
byla též mocná podpora cílového projektu základního výzkumu
v oblasti biologicko-ekologických věd/rozvoj ochrany a racio
nálního využití genofondu hub,výzkum biologie a ekologie půd
ních hub,flora a genofond patogenních hub přirozených i umě
lých ekosystémů,plevelové vegetace a prostředí člověka a ži
vočichů,výzkum mykorrhizy lesních a jiných ekosystémů,výzkum
hub pro účely biotechnologie aj./.

Teoretické a praktické otázky

v mykologii'

Nové r o z č le n ě n í C o ll y b ia dryophila
Zdeněk

P o u z á r

V posledním čísle časopisu ^řansactions of the British mycological society/vol.88,1987/ referují američtí autoři Dr.R.
Vilgalys a u nás dobře známý prof.Dr.O.K.Miller o svých po
znatcích. z morfologického rozboru a experimentálně taxonomické
práce/testy kompatibility/ na druhu Collybia dryophila/Bull.:
Fr./Kumm.-penízovka»dubová.U nás všude hojná a dobře známá
houba se ukázala být kolektivním druhem,složeným v Evropě ze
čtyř druhů,velmi snadno od sebe odlišitelných.
Rozbor variability hlavních znaků,které se zde nabízejí
k rozlišování druhů.přinesl překvapivé výsledky.Především v
minulosti často oceňovaná barva lupenů/bílá nebo žlutá/ zce
la zklamala/až na nepatrnou výjimku/»protože se ukázala být
velmi proměnlivá.Naopak tvar cystid na ostři lupenů/rozvětvené oproti jednoduchým/ a barva povrchu klobouku/bělavá až ok
rová ba i světle nahnědlé oproti tmavě hnědé-kaštanové/ se
ukázaly být velmi cenné a vhodné k rozlišováni čtyř druhů.
Vzhledem k tomu,že všechny čtyři druhy se zřejmě vyskytují i
u nás,přinášíme klíč k jejich určení.
Klič k určeni komplexu Collybia dryophila
la. Klobouk za čerstva„tmavý/kaštenově hnědý/.............. 2
lb. Klobouk světlý.pletový,okrový nebo žlutavě nahhědlý.... 3
2a.Cystidy na ostři lupenů nadmutě kyj,ovité,nevětvené....
................................................ C.ocior
2b.Cystidy na ostří lupenů rozvětvené nebo s lalokovitými výběžky ................................... C.alpina
3a.Cystidynadmutě kyjovité,jednoduché ..............C.aquosa
3b.Cystidy rozvětvené nebo s lalokovitými výběžky ..
............................................. C.dryophila
Collybia dryophila /Bull.:Fr,/Kumm. - penlzovka dubová
Zřejmě nejčastější druh,třen a lupeny jsou bud bez žluté
barvy nebo žlutohnědě naběhlé,kořínky/rhizoidy/ na spodu tře-
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Cheilocystidy komplexu Collybia dryophila: A.C.aquosa.-B.C.
ocior- C.C.dryaphila-D.C.alpina /podle Vilgalyse R.a Millera
O.K.,1987a/.
ně bělavé nebo bledě okrové.
Collybia ocior /Pera./ Vilgalys et O.K.Miller-penlzovka hnědá
Druh. nižších poloh nebo podhůří,roste hlavně v květnu až
červ nu.Nápadný tmavohnědým kloboukem,žluté barva na lupenech
nŽkdy př£tomna/i dosti tmavá/ nebo zcela chybí.Kořínky/rhizoidy/ na spodu třeně masově okrově zbarvené.
Collybia alpina Vilgalys et O.K.Miller - penizovka horská
Druh. spíše vyášich poloh/i pod klečí/ s tmavým kloboukem,
dosud nebyl pozorován nikdy žlutý ton na lupenech nebo na
třeni.Kořínky/rhizoidy/ na spodu treně vždy bílé.
Collybia aquosa /Bull.:Fr./ Kumm. - penizovka bledá
Druh obecně rozšířený,roste hlavně na začátku sezóny,klobouky velmi bledé,lupeny bílé nebo jen světle nažloutlá/nikdy
výrazně nebo tmavě žluté/,kořínky/rhizoidy/ na spodu často
hlízkovitě rozšířeného třeně jsou světle masové barvy.
P o z n á m k y
Dosud nebyla zjištěna vazba na různé dřeviny/resp.je jich
hnijíc^ listy/nebo na půdní poměry,spíše je zde určitá vazba
na sezónu a na nadmořskou výšku.
Při studiu hlavního znaku,tj.cystid na ostří lupenů/cheilocystid/ je třeba dát pozor na odlišení jednoduchých od roz
větvených. Jediný výjimečný výběžek na některé cheilocystidě
jeátě neznamená rozvětvenou cheilocystidu.Takové cystidy pova
žujeme za jednoduché-nevětvené.Pouze ty s více výběžky nebo
laloky pokládáme pro účely navrženého klíče za rozvětvené.
Autoři /Vilgalys et O.K.Miller 1983,1987a,1987b/ diskutu
jí ještě význam velikosti výtrusů-ta je však pro určovací praxi
málo významná a lze jí použít spíše pro teoretické vymezení
jednotlivých druhů.
L i t e r a t u r a
Vilgalys R.et Miller O.K./1983/:Biological species in the Col
lybia dryophila group in North America.-Mycologia,New
iork,75:707-722.
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Vilgalys R.et Miller O.K./1987a/:Morphological studies in the
Collybia dryophila group in Europe.-Transact.Brit.Mycol.
Soc.»London,88:461-472.
Vilgalys R.et Miller O.K./1987b/:Meting relationships in the
Collybia dryophila group in Europe.-Transact.Brit.Mycol.
89:/v tisku/.

B u n ě č n é hlenky ř á d u D i c t y o v t e l i a l e s u n á s
Václav

J e č n ý

Hlenky ¿sou heterotrofni eukaryontní organismy" po většinu
životního cykLu bez buněčných stěn,pouz% výtrusy mají celulozní buněčné stěny/pouze nádorovky chitinozní/.Jejich tělo ¿e
většinou tvořeno mnohojaderným plasmodiem,ale právě u probíra
né skupiny jednojadernými jednobuněčnými amébkami shlukující
mi se v tzv.pseudQplasmadium.Vývojový stupen je tedy primitiv
ní a ukazuje na společný původ ještě nedostatečně diferencova
ných eukaryontnlchi organismů,tzv.protist.Celkovou svou stavbou
i funkci v přírodě stoji nejblíže houbovým organismům v širo
kém slova smyslu.
Většina odborníků se shoduje v klasifikaci,že zmíněná sku
pina "buněčných hlenek" je jednou z tříd oddělení hlenek/Myxomycota/ nebo je jim příbuzná,! když jejich fylogenetiijké odvo
zení je a pravděpodobně i nadále zůstane nejisté,nebot přímé
vývojové důkazy nám chybějí.Záleží tedy na odbornicích,jak bu
dou míru odlišnosti této izolované skupiny hodnotit.
Dosud známé zástupce buněčných hlenek shrnujeme do řádu
Dictyosteliales/syn.:Acrasiales/ s 2-4 čeleděmi.Gharakteris tické jsou složitým vývojovým cyklem,který probíhá v několika
stádiích.Trofické stádium je představováno amébami s tenkými,
ale i laločnatými panožkami;živ,í se holozoicky,tj.pohlcováním
celých bakterií,.kvasinek či spor hub.Po vyčerpání potravy dochá
zí na popud některými amébami produkovaného adenosinmonofosfátu/cyklického/ ke shlukováni buněk,označovanému agregace.Tímto
způsobem se vytváří mnohobuněčné pseudoplasmodium,ve kterém si
jednotlivé améby zachovávají svoji individualitu.Pseudoplasmodium se jeví jako paprsčitý obrazec,tvořený přitékajícími prou
dy myxaméb chemotakticky směřujících k centru agregace.U někte
rých druhů se pseudoplasmodium pohybuje po substrátu na různou
vzdálenost.Toto vývojové stádium je označováno jako migrační a
lze je pozorovat např.u Dictyostelium discoideum.
Po určité době dochází k dalším diferenciačním procesům,
které jsou provázeny složitými morfogenetickými pochody a ve
dou. ke vzniku posledního stádia,označovaného jako kulminační.
Toto stádium je sorokarp,který s$ skládá ze vzpřímeného soroforu/stopky/ a z koncové masy spor,soru.Své místo ve vývoji
těchto organismů zaujímá i parasexuální proces,spojený s tvor
bou makrocyst.
Je známo,že látka chemotakticky podmiňující agregaci u
Dictyostelium discoideum je 3,5-cyklický adenosinmonofosfát,
u jiných druhů jsou popisovány jiné nízkomolekulárnl látky,i
když zdaleka ne u všech druhů jsou již přesně identifikovány.
I na dalších diferenciačnlch procesech v průběhu vývojového
cyklu se podílí určité známé i dosud neznámé biologicky aktiv
ní látky.
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Vzhledem k tomuto velmi zajímavému životnímu cyklu se bu
něčné hlenky staly vděčným objektem pro experimentální obecnou
biologii a z tohoto hlediska je ve světě zejména druhu Dictyo
stelium discoideum věnována značná pozornost.
Kád Dictyosteli^les zahrnuje dvě čeledi.'Acytosteliaceae
a Dictyosteliaceae.Čeleď Acytosteliaceae m á vjediný rod Acytostelium se třemi dosud popsanými druhy.Čeleď Dictyosteliaceae
zahrnuje rod Dictyostelium se šestnácti druhy,rod Polysphondylium se dvěma druhy a rod Coenonia s jedním dosud popsaným
druhem,který byl popsán v r.1884 ve Francii a od té doby nebyl
již nalezen.Někteří autoři rozlišují ještě další 2 čeledi,a to
Sappiniaceae a Guttulinaceae/s rodem Acrasis/.
Je známo,že většina c^ictyostelií se nachází v pádě jako
součást půdních, mikrocenoz.Dosavadní ekologické výzkumy proká
zaly,že druhově nejpestřejši je jejich výskyt v tropech a subtropech,zejméha v lesních půdách.Z lesních půd smíšených pře
vážně listnatých lesů v Evropě bylo zjištěno pouze šest druhů
a z toho jen čtyři hojněji.Na většině lokalit v Evropě je jediným dominantním, druhem Dictyostelium mucoroides,daleko méně
často se nachází Polysphondylium violaceum,Polysphomjylium
pallidum a Dictyostelium minutum a jen jedenkrát/ve Španělsku/
bylo zachycena Dictyostelium lacteum a Acytostelium leptoso mum.Tyto výzkumy„prováděné J.C.Cavenderem/1969/,zahrnují v
podstatě oblast západní a jižní Evropy a jsou jen orientační.
V Evropě nikdy n^byl proveden podrobnější ekologický průzkum
lesních stanovišt,ač již v r.1927 Krzemeniewska a Krzemeniewski izolovali Dictyostelium mucoroides z půd v Polsku a ve 40.
letech se ornými půdami ve Velké Británii zabýval Singh,který
zde izoloval některé druhy rodu Dictyostelium.
Principem metodiky záchytu buněčných hlenek je kultivace
půdních vzorků na různých typech živných půd s přídavkem kul
tur bakterii„zejména Escherichia (¿oli, sloužících myxamébám ja
ko potrava.Vzorky se vyšetřují bud přímým rozsevem na povrch
média nebo po ředění,což je výhodné zejména pro kvantitativní
hodnocení.
,
Na našem pracovišti UKE ČSAV v Mostě jsme se buněčnými
hlenkami začali zabývat od r.l980,a to v souvislosti se stu
diem oživeni antropogenních půd v Severočeská hnědouhelné pán
vi. Přes počáteční potíže se zavedením metodiky a zvládnutím
základní diagnostiky se nám již podařilo získat řadu údajů o
¿jejich výskytu jak v antropogenních půdách,tak v přirozených
půdních substrátech lesních a polních ekosystémů zejména v
oblasti Severočeského kraje,ale i v dalších částech republiky.
Vzorky půdy odebíráme po odkrytí povrchová vrstvy z hloub
ky asi 3 -8 cm v půdním horizontu.Kultivujeme na agaru s laktozou a kvasničným extraktem,který doporučil L.S.Olive/1975/,
s přídavkem usmrcené kultury bakterií,nejčastěji Eschericiiia
coli„které slouží spolu s živými mikroorganismy půdního vzor
ku jako potrava pro myxaméby.Odebrané vzorky se očkují na živ
nou půdu v den odběru,příp.až několik dni po odběru při ucho
váváni vzorků v chladničce/cca 1 0 °G/.Kultivují se při pokojo
vé teplotě,prohlížejí se třetí až desátý den kultivace stereolupou.Lze je však vidět i solidně zvětšující lupou,výjimečně
i pouhým okem.Kmeny izolujeme pomoci izolační jehly,kterou
přeneseme část média s plodničkami na další půdu.Z jistili jsme,
že na této půdě lze zachytit i plasmodiální hlenky-slizovky
/Physarales,nejspíš r.Didymium/.Jejich přítomnost se projeví
nálezem plasmodia a cestiček,které po ploše agaru vytváří ne
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bo přítomnosti typických sporokarpů.Práci s kulturami dictyostelií ztěžuje přítomnost mikroskopických hub,i když použí
vaná půda není pro jejich růst optimální.Rizikem pro udržo
vání kultur jsou roztoči.Pro určování izolovaných kmenů die
ty ostelií používáme klíč,uvedený v monografii L.S.Oliveho
/1975/.
Dosud jsme izolovali následující ýlruhy dictyostelií:
Dlctyostelium mucoroides Brefeld 1869-které je dle našich
zkušeností nejběžnějáim druhem,zachycovaným téměř ve
všech pozitivních vzorcích jak antropogenních půd,tak
přirozených půd polních ekosystémů.Naproti tomu v lesních
půdách jsme tento druh nacházeli spíše výjimečně.Tento
druh vykazuje značnou morfologickou variabilitu jak me
zi různými kmeny,tak i v rámci jednoho kmene.
Dlctyostelium. dlscoideum Raper 1935 zachytili jsme pouze
¿jednou náhodně z antropogenni půdy výsypky,ale kmen se
nám nepodařilo udržet v kultuře a proto máme určité po
chybnosti o jeho přesné determinaci.
Polysphondylium. pallidum E.W.Plive 1901-poměrně řídce se vy
skytující druh,který jsme opakovaně zachytili v půdě tří
lokalit smíšených lesních porostů.V půdách polních eko
systémů ani v půdách antropogenních jsme jej nezjistili.
Polysphondylium violaceum Brefeld 1884-také řídce zachycovaný
druh,nalezli 'jsme jej dvakrát na lesnicky rekultivované
antropogenni půdě výsypky hnědouhelného lomu a jednou v
půdě smíšeného lesního porostu.
V laboratorních podmínkách se úspěšně daří dlouhodobě
održovat pasážováním druhy D.mucoroides,P.pallidum a P.vio
laceum. V budoucnu bude třeba standardizovat kultivační metodi
ku jejich záchytu a přistoupit ke kvantitativnímu vyhodnoco- vání denzity jejich populaci.
Studiem dictyostelií se zabýváme s cílem zjistit jejich
rozšířeni a ekologické vztahy v ekosystémech přirozených i
narušených lidskou činností.Zajímavé bude objasnit jejich
úlohu v pedQgenetických procesech,jejich význam,vztahy a vaz
by v biocenoze půdních ekosystémů a v procesu samočištěni pů
dy.
L i t e r a t u r a
Gavender J.G.et Raper K.B./19657:The Acrasieae in nátuře.IXXI.-Amer.J.Bot.52:294-308.
Cavender J.C./1969/:The occurence and distribution of Acra
sieae in forest soils. - Amer.J.Bot.56:989-992.
Cavender J.C./1973/: Geographical distribution of Acrasieae.Mycologia 65: 1044 - 1054.
Ječný \ . / X 9 8 2 / : První kultivační záchyt buněčných myxomycet
v CSSR.-Sborn.Okres.Muz.Most,ser.nátur.,No.4 : 7-20.
Olivě L.S./1975/:The Mycetozoa: A revísed classification.Bot.Rev.36 : 59 - 87.
Olivě L.S./1975/: The Mycetozoans. - 293 p.,ed.Acad.Press,New
York.
Raper K.B./1939/:Influence of culture conditions upon the
growth and development of Dlctyostelium discoideum.-,
J.Agric.Rea.58 : 157 - 198.
Singh B.N./1947/: Studies in soil Acrasieae.I.-II.-J.Gen.
Microbiol.l: 11-12 et 361-367.
Véclav_ J e č i}ýi_Schleim2Ílze/Myxomycete§/_der_Ordnung_Dic-
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Poznámky
Josef

k houbě A l t e r n a r i a

H a m p e 3 a

alternata

,

Taxonomie rodu Alternaria je složitá a do dnešních dnů
-i když jsou mnohé druhy velmi podrobně zkoumány-značně ne
jednotná.
Značná podobnost mezi rody Alternaria,Stemphylium a Ulocladium/Simmons 1967,Domsch et Gams 1970,Neergaard 1945/velmi ztěžuje podrobné studium.Variabilita jednotlivých druhů
ve vztahu k množství druhů rostlin,jež jsou těmito houbami
napadány/Kolektiv.,1960*uvádí okolo 200 druhů rostlin/rovněž
do značné míry znesnadňuje studium.Houby rodu Alternaria
způsobují hnilobu nadzemních orgánů,kořenů,jsou původci pa
dání klíčních rostlin a napadají dále mnoho dalších typů
substrátů„čimž způsobují značné škody.
„
Houba Alternaria alternata/Fr./Keissler je uváděna jako
typový druh rodu Alternaria/Simmons 1967//syn. .
‘Alternaria
te.nuis C.G.Nees,Torula alternata Fries,Alternaria grossulariae Jacz.,A.lini Dey.,A.tenuis Nees emend.Neerg.,A.fasci culataCGke.et E.) Jones et Grout atd.//podle Fassatiové 1979,
Neergaarda 1945,Simmonse 1967,Pidoplička 1953 a 1977 aj./.
Její popis se podle jednotlivých autorů poněkud různí.
Tak např.Pidopličko/1953/ uvádí,že kon^diofory jsou tmavě
olivově zbarvené o rozměrech 5-125 x 3-6 jim,konidie mají
rozměry 7-72 x 6-22,5 jim.Ve své pozdější préci/Pidoplicko
1977/ uvádí rozměry konidií 26-63 x 9-18 nm.Simmons/1967/
popisuje houbu takto:konidiofory 1-3 přehrádečné,20-46 x 4-6
jim,,konidie ovoidní.obpyrif ormní anebo čistě alternarioidni
-elipsoidnljtělo konidií má rozměry/10-/18-47 x /5-/7-18 jun.
Červenka et al./1972/ uvádi následující údaje:konidiofory
vystupuji z mycelia,10-250 x 2-5 jam, konidie mají 2-5 příčných
přehrádek,0-3 podélných přehrádek,13-50 x 6-15 jam v krátkých
anebo dlouhých řetízcích.Fassatiová/1979/ uvádí následující
popis houby:Konidie se tvoři v dlouhých řetízcích,které jsou
většinou nevětvené.Konidie jsou hladké i ostnité,typicky alternarioidní,pouze konečné konidie v řetízcích bývají kulo
vité a bez výběžku.Konidie jsou štíhlejší nežli u Alternaria
chartarum a mají méně podélných přehrádek.Velikost konidií
20-24 x 9-12 jim.Délka výběžku 3 ,5-7,6 ,pm.
Houba Alternaria alternata je běžný saprofyt,vyskytuje
se i v půdě/Fassatiová,1979/,ale jako saproparazit je jedním
z nejagresivnějších druhů rodu Alternaria.Byla izolována z
cukrovky,.krmné řepy,červené řepy,lnu,konopí,pšenice,ječmene,
tabáku,rajčat,vojtěšky,.jetele červenéhg,chrnele,fazolu,čiroku,
papriky,cibule;houba způsobuje též čerň listů ovocných stro
mů a keřů,poškozuje i lesní dřeviny/např.smrk,borovici atd./,
okrasné rostliny a působí skvrnitosti celé řady planých rostlin/mezi jinými i mnohých hospodářsky významných plevelů/.
Jak již bylo uvedeno.,způsobu je druh A.alternata padání klíč
ních rostlin/jeden z původců řepné spály/,listové a stonkové
skvrnitosti,sekundárně napadá rostliny zeslabené virovými in
fekcemi,poškozuje plody a semena,jak to např.uvádějí autoři,
uvedení v seznamu literatury pod č .2-9 ,12 -1 7 ,19 -26,2 8 a 30-31
a další.
Nebezpečí houby/např.v případě destrukce skladovaného
ovoce/ spočívá v tom,že je schopna vegetovat a při teplotách
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okolo 0°C a v neposlední řadě je nutné upozornit i na ten
fakt,že způsobuje znaěné škody i na potravinách.
Houbu Alternarla alternata jsem Izoloval z mnoha substrátů/skladované ovoce a zelenina,sadba okrasných rostlin,v ob
dobí vegetace z okurek,tykvi,okrasného máku,zejména však z
cukrovky/listy/,běžně se vyskytovala na semenech kulturních
rostlin 1 některých plevelů/.Casto jsem houbu nalézal na
potravinách/chléb a další/,běžně se vyskytovala ve zdravotně
závadných prostředich-vlhké domy/sklepy/ a pod.
Kultivoval jsem ji na sterilních brambgrových plátcích,
sterilních plátcích chleba,na bramboroglukozovém agaru,sla
dinovém agaru Czapek-Dox.Na agarových plotnách v Petriho mis
kách o 0 90 mm vytvářela houba spíše vzdušné mycelium zpočát
ku světleji zbarvené,později tmavnoucí,se slabší tvorbou spor
/v souladu s údaji Fassatiové,1979/.Zjištěné rozměry konidií
se pohybovaly v těchto relacích: 16-51 * 6-13 Jim,což odpoví
dá citovaným literárním údajům.Při zjištování klíčivosti a
studiu mykoflory semen se ve vlhkých komůrkách/Petriho misky
se 3 vrstvami vlhkého filtračního papíru/ v blízkosti konta
minovaných semen a přímo na nich vytvořily zřetelné,černě
zbarvené dlouhé řetízky konidií.Velmi dobře houba sporulovala na sterilních plátcích chleba,kde se rovněž tvořily dlou
hé řetízky konidií.
V roce 1983 jsem zjistil velmi silné napadeni plodů okras
ných tykví/Cucurbita pepo L.//viz obr.na str.9/.V r.1984 jsem
zjistil silné napadení makovic okrasného máku východního/Papaver oriéntale L./ tímto druhem.Mák setý/Papaver somniferum
L./ resp.jeho makovice napadají druhyrStemphylium botryosum
Wallr.,Pleospora calvascens/Fries/Tul.a Alternarla brassicae
/Berk./Sace.var.somniferi Har.et Br./syn.od A.tenuissima/Fr./
Wiltshire/.Symptomy jsou velmi podobné-sporulující povlaky
na povrchu i uvnitř makovic jsou tmavě šedozelené až hnědo
černě zbarvené.Houba Alternarla alternata pokrývala povrch
makovic/viz obr.na str.9/,po jejich rozebrání byla nalezena
i v mezižeberních prostorách.Při zkouškách klíčivosti semen
z napadených makovic tjylo zjištěno,že se houba vyskytovala
na 68% semen s mykoflorou/celkem bylo napadeno až 89% semen
s houbami/.I když jsem nenalezl v literatuře podrobné údaje
/Valáškové et al.,1976,Mllller,1969/,lze předběžně houbu Al
ternarla alternata přiřadit k saproparazitům okrasného máku
východního/Papaver oriéntale L./.
Závěrem bych chtěl podotknout,že tento článek minim jako
diskusní námět v dané problematice.Domnívám se,že by "jistá
taxonomická revize" rodu Alternarla/případně Stemphylium a
Ulocladium/,spojené s vydáním souborné práce,značně ulehčila
práci fytopatologům,ale i mykologiím vůbec.Naprosto nesnižuji
význam prací starších,ale vydáni práce nové,shrnující ňejnovější poznatky,by obohatilo naši mykologickou literaturu.
L i t e r a t u r a
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Plody okrasné odrůdy tykve obecné/Cuourblta pepo L./,napade
né houbou Alternarla alternata/závěr vegetačního období//A-C/.
-Alternarla alternata/Fr./Keissler:konidie/D/.-Makovice ok
rasného máku /Papaver oriéntale L./ s povlakem, houby Alter naria altérnate /E/.-J.T.Hampe¿s del.
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27. Templeton G.E.,Greble C.I.,Fulton N.D.et Bollenbacher K.
/196?/:Factors affecting the amount and pattern of chloro
sis caused by a metabolite of Alternarla tenuis.-Phytopath
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Josef_H_a_m_2_e_j_s_^_On_;Uie_sa2ro2arasitic_fungus_Alterne£ í IIe í í ě e é s í í
The author make notes on cultivation of the fungus on 5
various artificial and natural media and on its occurence on
fruits of Cucurbita pepo L.and Papaver orientale L.

M yko to xiko lo gie

A ID S zvyšuje výskyt k ry ptokokózy: Kryptokokoza- častá
p říčin a smrti u nemocných A I D S
Petr P r a g n e r
Kryptokokóza/cryptococcosia/ je infekční onemocnění,způ
sobované imperfektní kvasinkou Cryptococcus neoformans/per fektní,basidiosporové stadium je Filobasidiella neoformans/.
Vstupní branou nákazy je systém dýchací a snad také v menáí
míře trakt trávicí .Předpokládá se, že vdechnutí kryptokoků v
zaschlém ptačím trusu mé. za následek jednak subklinické for
my onemocněni,které se spontánně zhojí,jednak závažné záněty
plic.Z plic dochází krevní cestou k rozsevu C.neoformans prak
ticky do všech orgánů,včetně kostí a kůže.G.neoformans má
zvláštní afinitu k centrálnímu nervovému systému a proto vět
šina případů končí jako meningoencefalitidy nebo meningi^idy
/záněty mozku a mozkových blan/.Primární kožní kryptokokozy
jsou vzácné a vznikají prakticky jen po drobných poraněních
a infekci kůže.Není známý přímý přenos onemocnění z člověka
na člověka an£ z nemocného zvířete na člověka.
,
Kryptokokoza,právě tak jako některé jiné systémové mykozy,je vázána především na "kompromitovaného" hostitele,tj.po
stiženého různými krevními a nádorovými chorobami,diabetemj
podvýživou,poruchami imunity,ovlivněného imunosupresivy při
transplantaci orgánů,léčeného cytostatiky a steroidy a zneuží
vajícího narkotika.
Kryptokokoza se vyskytuje prakticky geopolitně,ale nejví
ce diagnostikovaných onemocnění připadá na USA.Laboratoř CDC
/Centers for Diaease Control/ v Atl^ntě dostávala ročně na
10.000 vzorků k vyšetření kryptokokozy.Asi ve 300 případech
z nich byla diagnóza potvrzena/Kaufman 198 1/.Plicní klinické
a především subklinické formy se odhadují na desítky tisíc
případů ročně.V letech 1969-^978 bylo v USA ročně hlášeno prů
měrně 126 úmrtí na kryptokokozu/Weeks et al.1982/.Podle něk
terých odhadů/Scholer 1985/ je možné rozlišovat dvě hlavní
světové oblasti,nápadně se lišící výskytem:jedna s 1 - 2 přípa
dy na 1 milión obyvatel za rok/USA,UK,Švýcarsko/,druhá s 12
případy na^l milión obyvatel za rok/Japonsko,Austrálie,Asie,
Afrika/.V ČS§R bylo za 30 let/1954 -1983/zjištěno 30 onemocně
ní kryptokokozou/Fragner a Miřejovský 1983/.
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Léčeni systémových forem onemocnění je nesnadné a tepr
ve až v posledních letech častěji úspěšné.Z účinných entimykotik jsou to především amfotericin' B/Fungizone Squibb/,
5-fluorocytosin /Ancotil Roche/ a ketokonazol/Nizoral Janssen/.Novější preparát intraconazole/Janssen/ se ukázal do
statečně účinný na kryptokokozu u tří pacientů s AIDS/Viviani et al.1987/.
C.neoformans postihuje celou řadu domácích i volně ži
jících zvířat,vyskytuje se v půdě,ve vzduchu,v mléce,ale hlav
ním jeho nalezištěm v přírodě je holubí trus.U nás izolova
li C.neoformans z ptačích exkrementů Fragner/1962/,Hubálek
et al./1971/ a Otčenášek a Ditrich/1985/.
AXDS/acquired immune deficiency syndrome,syndrom získa
né imunitní nedostatečnosti/ představuje infekční,virusové
onemocnění,které má za následek neschopnost organismu vytvá
řet protilátky proti jakékoliv nákaze.Virus napadá,mimo ji
né,! lymfocyty,které představují jeden z důležitých obran ných systémů.Agens je lidský,neurotropní a lymfotropní retrovirus,který v anglosaské literatuře má být podle Světové
zdravotnické organizace/1986/ označován HlV/human immunodeficiency virus/.
Klinický obraz onemocnění je pestrý a do jisté míry geo
graficky odlišný.V raných stádiích to bývají průjmy a teplo
ty ,později/nedojde-li ke komplikaci jinou infekcí/ jsou to
encefalopatie s progresivní demencí.Za důležitý diagnostic
ký znak je považováno zduření mízních uzlin.
Onemocnění AIDS bylo v USA poprvé zjištěno r.1981 a v
době od června 1981 do ledna 1986 bylo v USA prokázáno přes
16.000 onemocnění,v září 1986 to bylo už 24.859 nemocných
/ref.Barnes 1986 c/.Podle dat z krevních bank není AIDS v
USA rozšířen stejnoměrně.V Manhattanu přichází 200 infiko
vaných na 10.000 obyvatel,v USA jako celku 4 infikovaní na
10.000 obyvatel ve věku 18-25 let,schopných vojenské služby/ref.Barnes 1986 a/.
Dříve než v USA byl AIDS prokázán u Afričanů,žijících v
Evropě.Proto byla zvláštní pozornost obrácena k Africe.Pod
le výsledků dodatečných sérologických zkoušek na HlV/ze zmra
žených a uchovaných sér k jiným účelům/ vzrostly u prosti tutek v Nairobi a Kinshase pozitivní výsledky ze 4%/1980-81/
na 5 9%/1985-86/.Na základě sérologie se odhaduje,že roku 1983
bylo v Kigali/Rwanda/ 800 nakažených AIDS na 1 milión a v
Kinshase/Zaire/ 170 nakažených AIDS na 1 milión obyvatel za
rok.V roce 1985 bylo ve ^tředí Africe/podle odhadu/ 550-1.000
nemocných AIDS na 1 milion obyvatel za rok/Quinn et al.1986/.
Protilátky proti HIV byly ve střední Africe prokázány u
8-18% zdravých dárců krve a u 27-88% prostitutek.V poslední
době je HIV séropozitivních 6,7% pacientů bez projevů AIDS,
hospitalizovaných pro jiná onemocnění v Kinshase/Kayembe et
al.1986/,podle jiných údajů na jiných místech/Quinn et al.
1986/ až 25% dospělých a 10% dětských pacientů,což svědčí o
vysokém procentu latentních infekcí.
V Africe je poměr nemocných mužů k ženám 1:1.Přenos se
děje převážně heterosexuélním stykem,krevními transfúzemi,nesterilními injekčními jehlami a z matky na novorozené dítě.
Naproti tomu v Evropě a v USA většina nemocných AIDS byli ho
mosexuální a bisexuální muži.Z ostatních nemocných byli na
předních místech narkomani/užívající drogy nitrožilně/ a že
ny,mající kontakty s bisexuálními muži.Teprve na posledních
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místech jsou osoby,které dostaly krevní transfúze a děti ma
tek nemocných, AIDS.
V jiných zemích Ameriky se odhaduje počet nemocných AIDS
na 3.000,v Evropě na více než 3.000/Quinn et al.1986/.Během
příštích pěti let zemře v USA následkem AIDS,nepodaří-li se
najit lék,179.000 lidi /Ref.Newmark 1986/.
Taylor a spol./1986/ zjistili,že inkubační doba je dlou
há: jen u 2% nemocných se AIDS vyvine během 2 let od infekce,
u 11% teprve během 4 let.Důmysiným způsobem vypočetli prav
děpodobný počet nakažených osob v USA v letech 1981 až 1986:
postupně 20.000,50.000,130.000,250.000,500.000,700.000.
Rees/1987/ předpokládá průměrnou inkubační dobu 15 let
/po nákaze při krevní transfúzi/,s čímž mnozí autoři nesouhlasi:podle jedné verze je to asi 5 let a podle jiné možná
prý až několik desítek letí
Pacienti umírají na různá onemocnění/vyvolaná mikroby,
kvasinkami,vláknitými houbami,parazity,viry/,které by nej spíše nedostali,kdyby mohl}, vytvořit protilátky.N3 prvních
místech to jsoij pneumocystoza,kryptokokoza,kandidoza úst a
jícnu,tuberkulóza a Kaposiho sarkoma.
Tato nová choroba se rychle šíří/je známa již ze 112 ze
mí/ a počet nemocných a nosičů se odhaduje na ijěkolik mili
ónů.Léčení je zatím neúspěšné.Zkouší se AZT/=3 -azido-3 deoxythymidine/,obchodní název Retrovir firmy Wellcome,který
sice nevyléčí,ale u některých pacientů prodlouží život/ref.
Barnes 1986 c, ref.Wright 1986/.Podle údajů výrobce/Wellcome/stojí "léčení" jednoho pacienta asi 8 .000-10.000 dolarů
za rok.
•
Očkováni bude podlá některých zpráv asi obtížné a proble
matické, poněvadž se zdá,že původcem není jeden virus: viry,
izolované z různých,osob měly někdy odlišné genetické mapy
/ref.Newmark 1986/.V západní Africe u nemocných. AIDS byl izo
lován jiný retrovirus/Clavel et al.1986/,který se liší oba
lovým glykoproteinem a má také jiné antigenní vlastnosti.
x Za nejúčinnější prevenci onemocnění se považuje monoga
mie.
Mezi oběma chorobami existuje zajlmai^ý vztah,který ovliv
ňuje dosavadní výskyt a průběh kryptokokqzy.
Počet případů diseminované kryptokokozy u pacientů AIDS,
žijících ve střední Africe nebo právě emigrujících,dosahuje
13%/Piot et al,1984/,25%/Clumeck et al.1984/,nebo více než
35%/Katlama et al.l984-citováno podle Swinneové et al.1986b/.
Podle Quinna a spol./1986/ je to 14-25%.
V Kinshase/Zaire/ vzrostl počet případů kryptokokové meningitidy v letech 1978-1984 sedmkrát proti 1953-1977,což se
dává do souvislosti se začátky šíření AIDS.
Swinneová et al./1986 a/ izolovali v Zaire C.neoformans
z 11,3% vzorků holubího trusu a z 1,4% vzorků trusu kipřat.
Dále ze vzduchu a prachu obydli jako osob s kryptokokozou +
AIDS,tak i osob zdravých.Swinneová. a Eyckmans/1984/ získali
dva kmeny C.neoformans ze střevního, obsahu švábů/ze 113 kusů
Periplaneta americaija/,žijících v lidských obydlích v Kinshase.
Počat kryptokokoz u pacientů s AIDS v USA činí podle něk
terých autorů 6%/Douglas et al.l984,Peterman et al.1985,ci
továno podle Swinneové et al.1986 a/.At}ders,Guerra et al.
/1986/ zjistili v Kalifornii kryptokokozu mozku u 11 osob s
AIDS z 89 pitvaných/tj.12,4 %/.Referovali o jedenácti skupi
nách autorů,kteří si všímali výskytu kryptokokozy u AIDS pa
cientů.Z celkového přehledu 507 nemocných AIDS byla u 44 pro-
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kázána kryptokokoza/tj.8 ,7%/*
Podle pokusů na myších, není rozdílu v patogenitě belgic
kých a afrických kmenů C.neoformans saprofytického původu
/Swinneová et al.1985/.
,
Vyšší procento kryptokokoz u pacientů AIDS v Africe by
snad bylo možno vysvětlit tím,že tamní lidé přicházejí čas
těji do kontaktu s C.neoformans/švébi,prostředí obydlí,trus
holubů a kuřat/ než obyvatelstvo více civilizovaných zemi.
Další naše zprávy jsou uváděny jiným způsobem.Procenta
jsou s předchozími nesrovnatelná.V předchozím textu jsme uvá
děli kolik nemocných AIDS má také kryptokoko^u,naproti tomu
v dalším uvedeme kolik nemocných, s kryptokokozou má také sou
časně AIDS.
, Ve Francii bylo roku 1985 zjištěno 49 případů kryptokokozy:23 nemocných mělo AIDS/tj.46,9%/,u 16ti šlo o jiné predisponující faktory.Onemocněni AIDS je ve Francii známo od
roku 198 2.
,
Gall et al./1986/ uvedli.že ze 35 pacientů s kryptokoko
zou,pitvaných v Kalifornii,22 mělo AIDS/tj. 62,9%/. Schimizi^
et al./1986/,rovněž z Kalifornie,z 30 nemocných kryptokokozou
zjistili u 20ti při pitvě současně AIDS/tj.66,7%/.
Znamená to,že AJDS je hlavním predisponujícím faktorem
pro vznik kryptokokozy.
# Zvyšování počtu smrtelných případů systémových kryptoko
koz si můžeme vysvětlit tím,že u nemocných,AIDS neproběhnou
desetitisíce subklinlckých forem kryptokokozy jako subklinické,ale v důsledku imunitní nedostatečnosti se manifestují v
systémová onemocněni.
K tomu,abychom si mohli učinit ucelený obraz,musíme po užít často neúplných zpráv a odhadů.
t
V "běžné" populaci oblasti USA se kryptokokoza vyskytuje u
asi 0,001-0,002 promile,v oblasti Afriky u 0,0 12 promile oby
vatelstva za rok.
t
U pacientů postižených AIDS se kryptokokoza vyskytuje v
USA v 6 až 12 procentech,v Africe u 13 až více než 35 %.
Rozdíl mezi 0,001-0,012 promile a 6-35% činí řádově ná
sobek 10.Q00.Podle tohoto výpočtu nemocni AIDS umírají na
kryptokokozu desettisíckrát častěji než "běžné" obyvatelstvo.
Počet nemocných AIDS ve střední Africe se odhaduje na
550 až 1.000 případů na 1 milion obyvatel ^a rok.Počítáme-li,
že u nemocných AIDS se vysljytuje kryptokokoza v 13-35%,je to
70-350 nemocných kryptokokozou na 550 až 1.000 nemocných AIDS
na 1 milión obyvatel za jjok.Porovnáme-li tato čísla s dřívěj
ším odhadem 12 kryptokokoz na 1 milión obyvatel za rok,zname
ná to 6-25 násobné zvýšení počtu kryptokokoz vlivem AIDS v ce
lé populaci střední Afriky.
Počet nakažených/nikoliv nemocných/ AIDS v různých oblastech
USA je různý.Podle dat z krevních bank bylo v Manhattanu
20.000 infikovaných AIDS na 1 milion,v USA jako celku 400 na
1 milión mužů ve věku 18-25 let.Počítáme-li,že u nemocných
AIDS se vyvine kryptokokoza v 6-12 %bude to 1.200-2.400 ne
mocných kryptokokozou na 20.000 nemocných AJDS na 1 milion můžů v Manhattanu a 24-48 nemocných kryptokokozou na 400 nemoc
ných AIDS na 1 milion mužů USA ve věku 18-25 ,let.Porovnáme-li
tato čísla s dřívějším odhadem 1 -2 kryptokokozy na 1 milión
obyvatel za rok,znamená to pro USA 12-48 násobné zvýšení, pro
Manhattan 600-2.400 násobné zvýšení počtu kryptokokoz ve zmí
něné skupině obyvatelstva,které se uskuteční v příštích letech.
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Jestliže je správný výpočet Taylora a spol.,bylo r.1986
v USA 700.000 nakažených AIDS.Jak jsme výše uvedli,choroba
má dlouhou inkubační dobu a zvolna se rozví jí/u 1 1 % během 4
let/;bude to trvat několik le^,než se u osob vloni nakažených
vyvine.Při výskytu kryptokokozy u nemocných AIDS v ySA 6-12%,představuje to 42.000-84.000 případů kryptokokoz v
příštích, letech.Nesmíme zapomínat,že roku 1985 se nakazilo
500.000 atd.a roku 1987 přibývají další.
Budoucnost
Kolik desetiletí trvalo,než došlo k úplné eradikaci neš
tovici Jennerovo očkování pochází z r .1796,tj.190 let.Bude
to u AIDS trvat také tak dlouho?Ze 10-20 let bude nejspíše
pozdě.
Pro přípravu očkovací látky zdá se být schůdný/L^sky
et al.1986/ postup genového inženýrství,jímž savčí buňky in
vitro vyrobí obalový glykoprotein viru.Touto látkou bylo
možno imunizovat zvířata.Protilátky byly schopny přímo inaktivovat virus AIDS in vitro.Jiné pracovní skupiny/ref.Barnesa 1986 b/ vyvinuly produkci obalového proteinu pomocí
mikrobů Escherichia coli nebo pomocí viru vakcíny neštovic.
Skupina francouzských pracovníků provedla první pokus
imunizace člověka/jednoho z nich/ vakcinou v Zair^/Zagury,
Léonardová et al.1987/ a sledovala imunitní odpověd.Americ
ká Public Health Service vyzvala ke spolupráci farmaceutický
průmysl.Zdá se,že lze očekávat pokusné vakcíny po r.1990,ko
nečnou a účinnou vakcínu ve velkém měřítku až koncem století.
Světová zdravotnická organizace /WH0/ odhaduje,že r.1991
bude na světě .500.000 a 3 milióny nemocných AIDS a asi 100
miliónů lidi bude nakažených./To,znamená výhledově v různých
oblastech 6-35 milionů kryptokokoz v dalších letech/.
WHO-AIDS,program byl zahájen v květnu 1987 a dostaJ, za
tím 4 ,5 milionů dolarů,'pro příští rok to bude 200 milionů
a v příští dekádě 1,500 milionů dolarů ročně/referuje Beardsley 1987/.
Některé vlády/např.USA,NSR,Indie/ zavádějí povinné séro■ logické vyšetřováni některých skupin obyvatelstva/armáda,nar
komani, cizinci/ a registraci infikovaných osob,což bývá po
važováno za omezování osobní svobody.Je jich vyloučeni z něk
terých povolání a státních služeb je hodnoceno jako diskrimi
nace a vyvolává bouře protestů.
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In some world areas/where AIDS occures/ the number oí’ fa
tal cases of cryptococcosis has increased 6-48 times.Iň AIDS
patients,cryptococcosis occures 10.000 times more often than
in healthy population.
The author explains the reasons of this phenomenon and
gives concise information on both diseases.

P ře h le d č in n o s t i s e k c e pro m ykologickou toxikologii Č S V S M
Marta

S e m e r d ž i e v a

§.ekce/dříve komise/ pro mykologickou toxikologii ČSVSM
při ČSAV byla ustavena v r.1950.Pracuji v ní po léta obětavě
mytologický erudovaní odborníci různých profesí.Sekce je jed
notná pro Cechy.Moravu a Slovensko,má tě.13 členů výboru,kte
ří se scházejí 2x ročně.Od založeni je z řad lékařů mezi nimi
např.MUDr.Josef Herink,čestný člen ČSVSMjpůsobili zde též
MUDr.Jiří Kubíčka a MUDR.Jaroslav Veselský,kteří žel už ne jsou mezi námi.
Stěžejním, a trvalým programem sekce je boj proti otravám
houbami.Současně je práce sekce přednostně orientována na pod
poru plnění úkolů státního plánu základního výzkumu.Vzhledem
k rozvětvené činnosti zajištují členové výboru sekce práci
jednotlivých komisí,kterými jsou:
1/šířeni znalostí o mytologické toxikologii pomocí semi
nářů a publikací - M.Semerdžieva,
2/registrace otrav houbami a expertízy-J.Herink,
3/mapování jedovatých hub - B.Hlůza,
4/výchova odborníků,mykologů konzultantů a registrátorů-J.Klán,
5/oběh jedlých hub na trzích-P.Lizon,
6/odborně řízená popularizace hub - J.Baier.
Od. reorganizace v r.1977 pohádá tato sekce každoročně,
většinou v Praze,ale i jinde v Československu,celostátní my
tologické semináře na různá témata.Hovořilo se na nich v çoce 1978 o vybraných kapitolách z toxikologie vyšších hub/Ceská Mykologie,Praha,33:55-59,1979,německé„souhrny referátů/,
v r.1979 o neobvyklých otravách houbami/Ceská Mykologie,Praha,
3 3 :245-252,1979,německé souhrny referátů/,v r.1980 o biocheijických a morfologických změnách při otravách vyššími houbami
Česká Mykologie,Praha,35:112-119,1979,německé souhrny referá
tů/,v r.1981 o organizaci boje proti otravám houbami v CSSR a
Polskui/týdenní akce v Beskydech s hosty z Polska,Sborník re
ferátů,Praha 1981,p.1-112/,v r.1982 o mykotoxikologii-přednáškový ¡¿en na poliklinice v pémci týdenní mytologické konferen
ce v Českých Budějovicích/Ceská Mykologie,Praha,37:120-123,
1983,anglické souhrny referátů/,v r.1983 o psychotropních lát
kách z lysohlávek/Česká Mykologie,Praha,39:58-64,1985,německé
souhrny referát^/.v r.1984 o- mykotoxinech/tj.toxinech mikro
skopických hub/Ceská Mykologie,Praha,40:44-51,1986,německé
souhrny referátů/,v r.1985^0 aktuálních problémech otrav makromycety v Ceskoslovensku/Česká Mykologie,Praha,40:118-123,
německé souhrny referátů/ a v r.1986 o mikroskopické diagnos-
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tice otrav haubami/specializovaný instruktážuť seminář/.Vý
še ujedených, akcí se zúčastnilo průměrně 50-60 osob.
Členové výboru dále přednášeli na různých seminářích,
publikuji v různých čas opisech,pomáhají prací ediční.odbor
nou i osvětovou.
/České znění sdělení .předneseného, anglicky na poradě se za
hraničními účastníky sympozia "Houby z h^eijiska ochrany pří
rody a zdraví člověka" dne 1.4.1987 v MBU ČSAV v Praze-Krči/.
Marta_S_e_m_e_r_d_ž_i_e_v_a^_The_§ctivities_of_the_Section
för“Myöölögical_TÖxicolögy_öf_the_CSVSM
Z jišť o v á n í vý sk y tu o tra v houbami v
Josef

^

CSR

H e r i n k

4,ednou pracovní oblasti sekce pro mykologickou toxikolo
gii CSV^M/resp.je jí pracovní skupiny pro registraci otrav hou
bami v Československu/ je zjištování výskytu otrav houbami
na území státu.
Vzorem pro tuto činnosti jsou r^ční zprévy/sestavy přípa
dů otrav houbami/.které jsou uveřejňovány péčí zdravotnických
nebo mykologických institucí ve Svýcarsku/ve Schweizerische;
Zeitschrift für Pilzkunde,nověji také ve zpravodaji Schwei
zerisches toxikologisches InformationsZentrum v Zlirichu/.v Ně
mecké demokratické republice/v Mykologisches Mitteilungsblatt
péči Ministerium für Gesundheitswesen-Haupabteilung Hygiene
und Staatliche Hygieneinspektion/.v Německé spolkové republi
ce/v regionálních mykologických časopisech/ a nověji také v
USA/kde připravuje North American Mycological Association
mushroom poisoning case registry/,a nepravidelně i v dalších
státech/např.v Polsku/.
Podkladem pro zpracováni ročních souborů o případech otrav
houbami v Československu by měl být 'registr otrav houbami,kte
rý by jmenovitě obsáhnul všechny onemocnělé na otravu houbami.
Pro každý jednotlivý případ otravy houbami by registr měl za
chytit minimální epidemiologicky důležitéúdáje:a/věk nemocného,
b/pohl&ví,c/datum vzniku otravy,d/místo onemócnění/příp.místo
ústavního ošetřování/,e/druh houby,který byl příčinou otravy,
f/zda nemocný byl případně ošetřován v nemocnici/s uvedením
počtu ošetřovacích dnů/ a g/zda se nemocný uzdravil nebo zda
zemřel.Z těchto minimálních údajů by pak bylo možno sestavit
každoročně sumář,který by poskytnul dostatečně operativní
epidemiologické informace o incidenci otrav houbami.
Uvedené minimální údaje o nemocných otravou houbami není
bohužel možné získat z^rutinní statistiky příčin onemocnění a
úmrtí,které sestavuje Ustav zdravotnické^statistiky/jako rezortní ústav Ministerstva zdravotnictví CSR/.Údaje,a to pouze
o počtu onemocnělých a zemřelých,se totiž týkají pouze nemocných,
láteří byli ošetřovány na lůžku v nemocnicích s poliklinikou
Ústavů národního zdraví.
Jednání sekce pro mytologickou toxikologii CSVSM s Mini sterstvem,zdravotnictví C^R,zahájená v r,1979/a od r.1982 pod
porovaná Úřadem prezídia ČSAV/ o standardizaci diagnostiky a
terapie otrav, houbami a o zavedení registru otrav houbami,skon
čila počátkem r.1986 jen částečným úspěchem v oblasti diagnos
tiky a terapie otrav houbami,ale naprostým neúspěchem pokud
se týče registru otrav houbami v CSR.
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Obětavou činností několika členů„3ekce pro mykologickou
toxikologii se podařilo získat alespoň částečné údaje o poč
tu nemocných na otravu houbami ze čtyř krajů CSB/Severočeského,Jihočeského,Severomoravského a Jihomoravského,při čemž
ve většině krajů chybi údaje z některých okresů/.V převážné
většině šlo o nemocné,kteří byli ošetřováni v nemocnicích.
V r.1985 bylo takto podchyceno celkem 241 nemocných,z nichž
9 zemřelo,v r.1986 pak 164 nemocných/s jedním úmrtím,jehož
příčina však nesouvisela s otravou houbami/,Z celostátního
pohledu úplně chybí údaje ze SSE za oba poslední roky,Počet
ústavně ošetřovaných nemocných na otravu houbami není tedy
úplný,a zcela nepodchyceny zůstaly nemocni,kteří byli ošet
řováni pouze ambulantně.
Skutečný výskyt otrav houbami v Československu není te
dy zatím znám,ale bude určitě vyšší než počty uvedené za lé
ta 1985 a 1986.Číselné údaje nejsou dosud dostatečně repre
zentativní.
Komise/pracovní skupina/ pro registraci otrav houbami
se bude dále snažit o zlepšení současného stavu sledování
výskytu otrav houbami v Československu,s cílem docílit úpl
ný registr nemocných na otravu houbami na území CSK a SSE.
/České znění sdělení,předneseného anglicky na poradě se za
hraničními účastníky sympozia "Houby z h^e^lska ochrany pří
rody a zdraví člověka" dne 1.4.1987 v MBU ČSAV v Praze-Krči/.
Josef_H_e_r_i_n_k_i_The_survey_of_mushroom2goisoning_in_
SzIcHosloyijiil

Výsledky

m a p o v á n í je d o v a t ý c h hub v C S S R

Bronislav

H 1 ů z a

Vr.1979 bylo v CSSE zahájeno mapování jedovatých druhů
hub.Byly vybrány původně 23 druhy,k nimž později přibyly
ještě další dva-Psilocybe mairei a Psilocybe semilanceata.
Počítalo se s tím,že mapování proběhne ve třech etapách.Do
l.etapy.která měla trvat pět let/1979-1983/,bylo zařazeno
13 druhů hub.Druhá etapa měla trvat 7 let/l§79-1985/ a pro
bíhat souběžně s první.V ní se měly sledovat 4 druhy,Zbýva
jících 8 druhů bylo zařazeno do 3.etapy,která začala rovněž
v r.1979,avšak její trvání nebylo časově omezeno.
Již zkušenosti z prvních let výzkumu ukázaly,že dodrže
ní stanovených časových etap nebude jednoduché.Bylo zapotřebí
získat pro mapování spolupracovníky,počasí v uplynulých sedmi
letech nepřálo růstu hub,takže údajů se scházelo méně,než se
očekávalo.Proto bylo rozhodnuto,že se všech 25 mapovaných
druhů bude sledovat průběžně,bez ohledu na časové omezeni
etap.
Byla získána řada spolupracovníků.Mnozí,z nich se zaslou
žili o vyšší prozkoumanost některých území.Údaje získané při
mapováni ^.e využívají nejen pro poznání zeměpisného rozšíře
ní hub v CSSE a pro vypracování map,ale i pro studium ekolo
gie a fenologie sledovaných druhů,z nichž některé jsou v po
sledních letech méně běžné,než dříve.
Mapovací akce přispěla k oživeni mykofloristického’ruchu
v Československu.Jen v období od r.1979 do r.1985 bylo pro
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Druh.:

P o č e t
Čechy

s

..

^

l.Amanita citrina
2» Amanita gemmata
3. Amanita muscaria
4. Amanita pantherina
5. Amanita phalloidea
6. Amanita porpbyria
7. Amanita regalis
8. Amanita věrna
9. Amanita virosa
10. Boletus satanaa
11. Cortinarius gentilis
12. Cortinarius limonius
13. Cortinarius orellanoides
14. Cortinarius orellanus
15.Cortinarius phoeniceus
ló.Entoloma sinuatum
17.Gyromitra esculenta
18.Inocybe patouillardii
19. Lepiota helveola
20. Nolanea věrna
21.Qmphalotua olearius
22. Psilocybe mairei
23. Psilocybe semilanceata
24.Sarcosphaera crassa
25.Tricholoma pardalotum .
C e l k e m

657
191
606
304
506
428
138
5
49
103
6
4
25
96
46
114
11
12
50
17

3 368

l o k a l i t :
Morava Sloven- Celkem
sko
414
121
378
229
437
251
71
1
20
74
-

79
18
112
58
151
16
37
11
8
37
-

1 150
330
1 096
591
1 094
695
246
17
77
214
-

29
82
11
66
72 i
38
71
25
13
34

11
37
42
16
4
67
2
3
17
7

46
4
144
149
128
190
116
85
78
47
43.

2 437

733

6 538

- = údaje o lokalitách, nebyly pro tabulku zatím zpracovány
____________________________________________________ _
16 mapovaných, druhů ověřeno 315 dříve známých, lokalit a
1 147 loka]jit bylo nově zjištěno.Počty známých lokalit mapo
vaných druhů k 31.3.1987 jsou uvedeny v připojené tabulce.
Doposud nejsou zpracovány literární údaje a revidovány her
bářové doklady pro Cortinarius gentilisrC.limonius a C.orel
lanoides ,dále pro Lepiota helveola.0 těchto druzích nedošla
ani zpráva spolupracovníků.V poslední době bylo publikováno
několik prací o rozšíření, vybraných druhů v CSŠR,na Moravě
n^bo na Slovensku.
/České znění sdělení,předneseného anglicky na poradě se za
hraničními účastníky sympozia "Houby z h4e<|,iska ochrany pří
rody a zdraví člověka" dne 1.4.1987 v MBU ČSAV v Praze-Krči/.

''
.

.

Bronislav_H_l_ů_z_a__:_The_results_of_polsonous_f ungi_nagping
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O chrana

hub

Č e r v e n ý seznam h u b .C e rv e n á kniha Č S S R

a ochrana

h u b v E v r o p ě _________________________________________________________________
František

K o t 1 a b a

V posledních letech vyšly v některých evropských zemích
červeně seznamy hub /Macromycetes/ a červené knihy ohrože ných organismů,z nichž„některé zahrnují i houby.Velmi popu
lárním 3e stalo uveřejňováni červených knih,které mají více
méně populárně vědecký charakter a jsou zaměřeny spíše pro
širší veřejnost.Vzhledem k jejich omezenému rozsahu zahrnu
jí tyto knihy pouze redukovaný výběr druhů-ve srovnání s
počtem těch,které ve skutečnosti připadají v úvahu-zejména
pokud jde o tzv.nižší rostliny včetně hub.To se týká přede
vším Československa,kde jsme začali práce na 5.svazku Červe
né knihy ČSSR,který je věnován řasám,mechorostům,lišejníkdm
a hlavně makromycetům.Jetím jsme ale nevypracovali oficiál
ní Červený seznam hub Československa,který by měl teoretic
ky předcházet zpracování makromycetů pro Červenou knihu ČSSR.
Máme sice několik regionálních červených seznamů hub,ale ne
ní v nich uveden stupen ohrožení/nebo není dostatečně zpra
cován/,podle něhož by měly být druhy pro Červenou knihuJSSSR
vybírány.protože ygat ministerstvo kultury rozhodlo,že Červe
ná kniha CSSR má vyjít do r.l990/resp.1991/,autoři zpraco vávající jednotlivé skupiny hub byli nuceni zhodnotit a vy
brat mskromycety pouze na základě svých, vlastních znalostí
a většinou kusých herbářových nebo literárních údajů.
Pro zjištění stupně ohrožení druhů hub a jejich ochra néřského významu používáme tzv.mykososiekologický index/MSOSI/.
To znamená,že bereme v úvahu mykogeografický charakter druhu,
jeho současné rozšíření,ekologickou amplitudu,Bktuální ohro
žení a jeho význam pro člověka.Domnívám se,že jsou to relativ
ně objektivní kritéria hodnocení;^orně toho preferujeme ty
druhy,které byly popsány z území Československa.Pro mykology to znamená energické pracovní vypětí,avšak i tak bude
pravděpodobně výsledek zatížen subjektivním přístupem a chy
bami.Úkol zpracovat zodpovědně červený seznam ohrožených a
mizejících nebo ubývajících druhů československých maktomycetů ještě na naše mykoiogy čeká-budto během přípravy Červené
knihy CSSR,anebo později,pravděpodobně v poslednímyiesetiletí
tohoto století.Tento úkol je více než obtížný,nebot musím s
politováním říci,že počet profesionálních mykologů,zvláště
makromycetologů,se u nás bohužel stále zmenšuje.
, Máme-li získat dostatečně reálnou představu o stavu mykoflory a stupni jejího ohrožení v Evropě/i na ostatních konti
nentech/, jsou zcela nezbytné červené seznamy ohrožených a mi
zejících hub,stejně jako červené knihy/zahrnující i houby/
z různých evropských zemí.Evropa sama má ovšem nejstarší mykologickou tradici,avšak má také nějstarší průmyslová zaříze
ní,která již dlouho znehodnocují životni prostředí všech ži- -
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vých, organismů včetně člověka.Z těchto důvodů je evropská
mykoflora jedna z nejohroženějších na světě a k její záchra
ně musí být urgentně provedeny určité akce.Základní podmín
kou pro budoucí existenci mykoflory je zvláště sníženi je
dovatých exhalací,které otravují ovzduší,vodu a půdu,a ro zumné používání chemických hnojiv a pesticidů v zemědělství
,
a lesnictví.K tomuto cíli musí směřovat všechny technické a
zemědělské instituce v každé zemi.
Mnoho druhů makromycetů začalo nápadně ubývat na kvanti
tě během posledních, desetiletí,a to i takových, druhů hub,
které byly relativně hojné ještě v padesátých leteclj. Škod
livé vlivy imisi a jiných škodlivin negativně ovlivňují pro
středí a při tom přirozeně neznají státní hranice-zachvacují široké oblasti zvláště západní a střední Evropy. To musí
spojit všechny lidi z různých zemí,kteří se zajímají o och
ranu přírody-včetně mykologů-pro společné akce na ochranu
přírody a životního prostředí. Naše sympozium o ochraně hub
z hlediska ochrany přírody a zdraví člověka za účasti mykologů z některých socialistických států je vlastně součástí
této snahy,přičemž doufáme v získání dobrých nápadů.Jsem
přesvědčen,že můžeme v tomto směru očekávat rovněž výsledky
od nedávno/r.1985/ ustanoveného Evropského výboru pro och
ranu hub se sekretariátem v Nizozemíj jeho činqost začala
rozesláním rozsáhlého dotazníku o stavu mykoflory v jednot
livých evropských, zemích.Centrum naší vlastní aktivity však
musí být nezbytně doma,tj.v zemích,v nichž každý z nás žije
a pracuje,a pak ovšem také v těsné spolupráci s ostatními
evropskými mykology,zvláště ze sousedních států.Doufám, že
i toto zasedání nám napomůže v těchto našich snahách.
/Překlad referátu předneseného anglicky na poradě čs.mykologů se zahraničními účastníky sympozia "Houby z hlediska och
rany přírody a zdraví člověka" dne 1.4.1987 v MBU ČSAV v
Praze-Krěi/.
František_ K_o_t_l_a_b_a_:_Red_List_of_fungi_1Eed_Data Book
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t e c h K r k o n o š _________________________________________________________________
Rostislav

F e 1 1 n e r

Základním cílem našeho výzkumu je analýza terestrických
mykorrhiz nich mykocenoz v klimaxových lesních společenstvech
při horní hranici lesa v imisních oblastech Krkonoš. Mykocenologické přístupy při srovnávacím výzkumu makorrhizních qjakromycetů ve smrkových,bukových a klečových porostech umožňu
jí názorně demonstrovat míru narušení mykoflory ve zkoumaných
rostlinných společenstvech,se speciálním ohledem na cenolo gické chování význačných mykotaxonů.Detailní dokumentace ,jed
notlivých fází procesu pauperizace mykorrhizních mykocenoz
je nezbytná pro možnost posouzení míry poškození různých ty
pů obligátně ektotrofních lesů při horní hranici lesa v Krko
noších a rovněž pro stanovení konkrétních opatřeni při ochra
ně mykogenofóndu v Krkonošském národním parku.
Uvedený výzkum umožnil diagnostikovat tři následné fáze
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procesu pauperizace mykorrhizních mykocenoz v Krkonoších:
1/Inhibici fruktifikace mykorrhizních hub ^ze považovat
za první fázi ochuzování mykorrhizních mykocenoz pod vlivem
mírného imisního zatížení/v současnosti např.v krkonošských
klenových bučinách/:
2/Druhou fázi představuje redukce druhové diverzity mykorrhizníc.h hub za situace středního až vysokého imisního
zatížení/v současnosti např.v krkonošských klečových poros
tech na minerálním podkladu/:
, 3/Třetí fází je totální destrukce mykorrhizních mykoce
noz v exponovaných vrcholových polohách s vysokou mírou
imisního zatížení/v současnosti např.v krkonošských kyše lých třtinových smrčinách 3upramonténního stupně/.
Analýza současných fázi procesu pauperizace mykorrhiz
ních mykocenoz může být nepřímo využita i pro hodnocení mí
ry narušení hostitelských lesních společenstev.
S ohledem na možnosti, ochrany hub byl vytvořen systém
speciálních kritérií pro hodnocení míry jejich ohrožení i
ochranářského významu a ten byl v podobě t^v.mykososiekologického indexu /MSOSI/ aplikován na mykofloru mykorrhizních
hub při horní hranici lesa v Krkonoších.Na základě "MSOSI"
bylo navrženo celkem 99 druhů krkonošských makromycetů k
zařazení do červeného seznamu hub Krkonošského národního
parku.
Závěrem bych chtěl zdůraznit,že jakákoliv snaha o za
bezpečení ochrany mykggenofondu v imisních horských oblas
tech musí být uskutečňována ruku v ruce s intenzivním my korrhizologickým výzkumem.A to tím spíše,že současné snahy
o záchranu a obnovu lesů v těchto oblastech nemohou být
úspěšné pokud stabilizace mykorrhizních poměrů nebude za
členěna jako nezbytná součást plánovaných, komplexních opat
ření pro sníženi negativního vlivu imisi na lesní ekosystémy.
/České znění diskusního příspěvku předneseného anglicky na
poradě se zahraničními účastníky sympozia "Houby z ijl^diska
ochrany přírody a zdraví člověka" dne 1.4.1987 v MBU ČSAV
v Praze-Krči/.
Rostislav_F e 1_1 n_e_r_2_0n_the_grotection_of_my_corrhizae-

fořmIng~?uňgI”In_|Ir~gollute3_ařeis_of_5Iant_MtIZKrkĎnoII2iI
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; O s o b n P,

VZPOMÍNKA NA ING.KARLA KŘÍŽE
Brněnskými lesy i lesy v dalekém okolí se velmi často po
tuloval zamyšlený muž,vybavený charakteristickým nářadí-košíkem,batohem,fotoaparátem,nožem,motyčkou.Chvílemi postál,aby
se pokochal krásami přírody,ale více jeho zrak bloudil po ze
mi a„často cosi kutil v mechu a křovinatých zákoutích.
Řeknete - houbař.Ale není houbař jako houbař.Po dalším
rozhlédnutí zpozorujete,že není sám,ale jsou zde roztroušeni
další členové houbařského kroužku,mezi kterými jsem bývala
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i já.A tento starší zamyšlený muž byl vedoucí exkurze mykologického kroužku v Brně ing.Karel Křiž.Mluvím v čase minulém,
protože významný mykolog ing.Karel Křiž již 7 let není me
zi námi - 10.července 1987 jsme s úctou vzpomenuli jeho ne
dožitých osmdesátin.
Karel Křiž se naradil 10.7.1907 v Ostrohu u Uherského
Hradíště.Není tedy divu,že měl od mládí vztah k přírodě,což
ho právě přivedlo k mykologii.Jeho otec provozoval knihař skou a papirnickou živnost a ing.Kříž sám měl vzděláni či3tě
praktické.Průpravu do života mu dala Obchodní akademie a
Vysoká škola obchodní v Praze.V roce 1932 po složeni státní
zkoušky dosáhl titulu komerčního inženýra,a to v době,kdy
světová krize nepříznivě zasáhla i do ekonomiky našeho státuj ing.Kříž také okusil těžkosti nezaměstnaných.Pracoval
tedy v obchodě svého otce,ale rychle si doplnil vzděláni a
pedagogické zkoušky a 1.9.1934 již byl aspirantem profesury
na škole Obchodní a živnostenské komory v Brně,kde se po stupně,přes státního profesora,stal zástupcem ředitele.
Ale po II.světové válce se jméno ekonoma a pedagoga ing.
Karla Kříže začalo objevovat i v docela jiné sféře-v mykolo
gii.Do hloubky sahajícím studiem a příkladnou píli dosáhl
naplnění svých osobních zájmů ve vědecké práci a jeho jméno
se stalo v mykologii pojmem,především po roce 1967,kdy při
šel do Moravského muzea a stal se zakladatelem a vedoucím
houbařské poradny.Karel Křiž,nyní již důchodce,se mohl na
plno věnovat své milované mykologii a právě v houbařské po
radně vykonal na tomto poli sn^d nejvice.Dle„jeho vlastních
slov to byla léta pro něj nejštastnější.Vždyt teprve nyní
se splnil jeho celoživotní sen.
Zásluhy a celé rozsáhlé mykologické dílo K.Kříže,jakož
i obdivuhodná činnost vyplývající z jeho výjimečných schop
ností organizačních,byly již mnohokrát publikovány povolá nějšími myjjology-MUDr.J.Herinkem,RNDr.F.Šmardou a jinými.
Alespoň ve zkratce bych uvedla,že ing.Kříž byl zakla datelem a zároveň redaktorem časopisu Mykologický zpravodaj.
O jeho fundovanosti svědčí více než stovka prací.kratších
článků v denním tisku,recenzí literatury.herbáře hub.mykologická knihovna,kartotéka lokalit a četné výstavy hub a před
nášky na různých místech republiky.
Právě z výstavy hub v r.1965 vznikla vlastně houbařská
poradna. 0 nevšední úspěch této výstavy se zasloužil ing.
Kříž svou organizační schopností a vědomostmi.Houbařská po
radna pak nabývala stále větší popularity a významu.A právě
zde v poradně mohl ing.Kříž plně uplatnit své pedagogické
zkušenosti.Přístupným a srozumitelným způsobem dokázal se
zdarem předávat své poznatky druhým.Byl to on,který zavedl
v poradně houbařské pondělky s demonstrací čerstvých hub,kam
mohl každý houbař přinést svůj nedělní úlovek a doplnit si
tak své znalosti.Poradna byla také velkou školou trhovců-než'
směli houby prodávat,museli složit zkoušky ze základních zna
lostí hub.K těmto důležitým zkouškám vypracoval podmínky a
sám byl členem komise.Zajistil pak kontrolu při prodeji hub
na brněnském trhu,a tím bezvadnost prodaného zboží.Pomoci a
radou prospěšně pomáhal katedře soudního lékařství LF UJEP
při otravách houbami.Pohotově spolupracoval s tiskem,roz hlasem i televizí,aby vše nejnovější vešlo ve známost.Nava
zoval styky s významnými mykology nejen doma,ale i v zahra
ničí.Byl duší a hybnou pákou mykologické práce,která se ší-
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řila z Brna pa celé Moravě.Jeho mykologická činnost byla
vpravdě buditelská.
'
Stále pečoval o to,aby bylo v poradně vždy něco atraktiv
ního,co by přispělo k zajímavosti a přitažlivosti poradny.
Bývaly to vzácné druhy čerstvých hub z různých koutů naší
vlasti nebo i výpěstky jedlých hub přímo v poradně.Při té
to činnosti rád experimentoval.Jeho novinkou byla dokonce
degustace hub a jejich speciální kuchařská úprava.
Ani na své chatě si nedopřál klidu.I zde pěstoval houby
a pečlivě sledoval jejich růst.Tak např.u ohnivce šarlatové
ho pozoroval,zda se plodnice nerozšíří i na prázdné větvič
ky různých listnáčů.Ing.Karel Kříž však nebyl jen zamyšleným
učencem,jak jsem uvedla na začátku,ani jednostranně zahraba
ný jen v houbařských knihách.Jako pravý intelektuál miloval
i krásnou literaturu,mallřství,sochařství,hudbu vážnou i li
dovou.
V jeho vážných obrýlených očích se velmi často objevil
dobrý šibalský šotek Moravského Slováka a místo zdánlivě ne
přístupného vědce s vámi hovořil člověk z lidu,milý,veselý,
který uměl i pobavit svérázným humorem a překrásnými slovác
kými písněmi.
Moje skromné řádky jsou jen pietní vzpomínkou vděčného
žáka na svého’ nezapomenutelného učitele.Bývá mnoho povolá ných,ale málp vyvolených-a k těmto vyvoleným patřil a stále
jím zůstane nezapomenutelný ing.K.Kříž.Pevně věřím,že odkaz
jím započaté práce se bude dále zdárně rozvíjet v rukách
mladší nadané generace.
Květoslava K o n c e r o v á
K ŠEDESÁTINÁM RNDR.JIŘÍHO HLAVÁČKA
Neúprosný běh života vynáší každoročně nad hladinu všed
ní dennosti jména řady osobnosti,z nichž každá svým způsobem
přispěla k rozvoji československé mykologie.Mezi letošní jubilanty,kteří oslavují svou šedesátku,patří i RWDr.Jiří Hla
váček,vědecko-výzkumný pracovník v řadě biologických oborů
a dlouholetý předseda Cs.mykologické společnosti.
Pražský rodák/nar.30.8.1927/ vstoupil po absolvování
dejvického gymnázia v r.1947 na přírodovědeckou fakultu Uni
versity Karlovy v Praze,kde studoval přírodopis a chemii se
zvláštním zaměřením na mykologii/u prof.dr.K.Cejpa/,mikrobiologii/u prof.dr.J.Kořínka/ a biochemii/u prof.dr.J.Koštíře/
a posléze i genetiku a cytologii hub.V genetickém ústavu
prof.dr.K.Hrubého. se stal nejprve demonstrátorem a později
vědeckou pomocnou sílou.Svá studia uzavřel disertační prací
na téma "Biologická studie o našich druzích žampionů se zře
telem na jejich šlechtění a pěstováni" v r.1952.
Po úspěšně dokončených studiích se stal věd.aspirantem
Výzkumného’ ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni v oboru fytopatologické mykologie; jeho kandidátská disertace byla vě
nována biologii kořenomorky bramborové/Rhizoctonia soleni/.
Čtvrt následujícího století,kdy se jako pracovník vědecko-výzkumné základny čs.státu uplatnil postupně v toxikologii,parazitologii,fytopatologii a biochemii,bylo vyplněno inten živní a úspěšnou prací na řešení řady státních a oborových
úkolů.Poslední desetiletí své služební aktivity věnuje vědecko-výzkumné práci zejména v oboru mykologické toxikologie
v Institutu hygieny a epidemiologie v Praze.
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Široký oborový zájem zvídavého chlapce o přírodu,ze jmé
na a botaniku a zoologii,se už v Hlaváčkových 13 letech,kdy
vstoupil do řad Cs.mykologické společnosti,soustředil hlav
ně na mykologii.V posledním roce svých středoškolských studií/1946/ např.překvapil v celoškolské soutěži v oboru vědy
svou "Monografickou studií o československých muchomůrkách",
která byla oceněna čestným uznáním a z níž také dovedl hod
ně vytěžit pro své první publikované mykologické příspěvky.
V mykologii se postupně zdokonaloval a brzy dosáhl pozoru hodných znalostí.,Svůj zájem soustředil především na taxono
mii řádu Agariceles se zvi.zřetelem na rod Agaricus a ostat
ní rody tmavovýtrusých hub/zvl.rodu Stroph%ria,Agrocybe,Psilocybe,Coprinus,Psathyrella a dále na čeled Cortinariaceae/.
Kromě toho věnoval velkou pozornost muchomůrkovitým,bedlovitým a čirůvkovitým a s nevšedním zájmem i hřibovitým houbám,
o jejichž taxonomické poznání si získal zvláštní zásluhy.
■ Kromě taxonomie uvedených skupin hub si všímal i otázek ge
netických,cytologických a fyziologických a mykotoxikologické problematiky.Ze všech těchto rozsáhlých oborů publikoval
již desítky odborných i popularizačních prací,otištěných
především v Caa.čs.houbařů/Mykol.sbornik/ a v čas.Česká my
kologie a Mushroom science.Výběrová bibliografie jehij člán
ků byla otištěna u příležitosti jeho 55.narozenin v Cas.čs.
houbařů/Mykol.Sborník/ 59/4/:121-122 v r.1982.
Kromě svého zájmu o vědeckou práci v mykologii věnoval
jubilant velkou péči i popularizaci houbařské zájmové čin nosti,o čemž
svědčí nejen jeho publikační,ale i roz,sáhlá
přednášková činnost,doprovázená vlastními barevnými diapo- .
zitivy/jubilant je totiž také vynikajícím fotografem mykologických objektů/.Během uplynulých 40 let si získal také
velké zásluhy o organizaci čs.mykologie zejména na půdě Cs.
mykologické společnostisčlen^m jejího výboru byl zvolen v
r.1947,členem redakční rady Cas.čs.houbařů se stal v r.1948,
od r.1956 se spolu s ing.M.Smotlachau ujal vedení jeho re
dakce a od r.1961 již 25 let zastává funkci přeíjsedy Cs.mykologické společnosti.Od r.1985 je také členem Qs.vědecké
společnosti pro mykologii při ČSAV,kde se uplatňuje zejména
svými poutavými přednáškami a prací v mykotoxikologické sekci.
RNDr.Jiřímu Hlaváčkovi přejeme do dalších let nejen mno
ho úspěchů v mykologii,ze jména v jeho studiu taxonomických
problémů rodu Agaricus a Boletus,ale i hodně zdravotní poho
d y a podpory při dalším uskutečňování cílů a úkolů Cs.myko
logické společnosti.A protože je také náruživým příslušníkem
Petrova cechu-také hojnost pořádných rybářských úlovků!
Svatopluk Š e b e k
JAROSLAV BIBER PĚTAŠEDESÁTMÍKEM
Dne 16.října 1987 se dožívá 65 let teplický mykolog Ja
roslav Biber.Do povědomí mykologické ve^ejnijsti se zapsal
zejména svými články a pracemi o mykofloře Českého středohoří.
V průběhu své více než třicetileté mykologické činnosti ai f,
oblíbil některé skupiny hub,kterým věnuje v poslední době zvý
šenou pozornost.Je to především rod Agaricus a některé rody
čel.Morchellaceae,kde významnou měrou obohatil poznatky o
růstu a ekologii našich kačenek.Z celé řady dalších zásluž
ných činností,kterým se Jaroslav Biber věnuje,je třeba vy
zdvihnout také jeho vysokou angažovanost v oblasti ochrany
přírody.
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Přejeme mu do dalších let hodně pevného zdraví,životní
ho- optimismu a také hodně elánu do mykologické činnosti,ke
které vždy dokázal strhnout i své kolegy a přátele.
E.S k á l a - J.Š u t a r a
GEORGES VIBNNOT - BOURGIE / 1906 - 1986 /IM MEMORIAM
Francúzska fytopatologická spoločnost 3tratila začiatkom min.roka svojho zakla^atela a dlhororného předsedu.Odišiel. jeden z posledných velkých fytopatologov.
Prof.G.Viennot-Bourgin se svojou prácou zařadil medzi
tie známe osotjnosti,^toré formovali základy súčasnej moder
ně j fytopatologie.Velmi výstižné zhodnotila jeho morhlny a
pracovný prqfil Francúzska fytopatologická spoločnost,ktorá v nekrologu uvádza,že všetky pocty a vyznamenania,ktoré
prof.G.Viennot-Bourgin obdržal za posledných 30 rokov, neboli
náhodné,ale bolí vyjádřením úcty a obdivu k tomu všetkému
So v svojom živote urobil a tiež tým hodnotám,ktoré s láskou
a ochotou rozdával iným.Boli to pocty za jeho starostlivost
a rozvoj £ytopatologickej védy,o jej ekonomická a vedeckú
d8l^,žitost medzi biologickými védami,ktorej,ako často zdů
razňoval,patří popředně miesto.
Prof.G.Viennot-Bourgin požíval nlelen vo Fancúzsku,ale
aj v medzinárodnom měřítku zaslúženú úctu a autoritu. Jeho
práce sú v mnohga} originálně a sú základom pre vedecké chápanie fytopatologie a jej aplikácie do spoločenskej praxe.
Hoci posledně roky mal věnovat zaslúženémi^ odpočinku,neuro
bil. tak,ale ako sém^hovoril,chcel odovzdat štafetu mladším
spolupracovníkoijjbyt k dispozícii každému,kto potřeboval
jeho pomoc a byt t^ež při všetkým,kde sa riešili problémy
súčasnej fytopatologie a ochrany rastlin.
Pri fiísaní týchto riadkov si osobné rád spomínam na to
hoto vzácného člověka.Počas svojho dlh^ieho pobytu vo Francúzsku so mal viscej možnosti střetávat sa s nim osobné.Nechýbal vari na žiadnom vedeckom podujatí.Rád diskutoval naj
ma k tým otázkám,ktoré si zasluhovali naliehavé riešenie a
svojimi encyklopedickými znalos^ami bol vždy ochotný s kaž
dým sa podělit^ Velmi blízky vztah mal aj k našim osobnostiam fytopatologie,najma pro£.Smolákovi,Baudyšovi,Blattnému
a iným.Blízky bol aj jeho vztah k našej vlasti.Zaujímal sa
o všetko joiové a ako neúnavný cestovatel dobré poznal ž^vot
a krásy Československa.Rozhovory s ním boli vždy pre mna
nielen poučenijn.ale predovšetkým zážitkom na člověka,ktorý
pre fytopatologiu obětoval celý svoji život a pri tom ostal
skromným a nezabudnutelným človekom.
Anton J a n i t o r
VYSOKÉ OCENĚNÍ PRAČE RKDR.FRANTIŠKA KOTLABY.CSc.
Dne 13.8.1987 přijal RNDr.František Kotlaba,CSc.,význam
ný český mykolog a náš spolupracovník,z rykou akademika Boh.
Ryšavého,DrSc.stříbrnou oborovou plaketu ČSAV Gregora J.tyenděla za zásluhy v biologických vědách,kterou mu udělila Cs.
akademie věd k jeho letošnímu životnímu jubileu.Slavnostní
mu aktu byli přítomni předseda CSVSM prof.dr.Z.Urban,DrSc.,
místopředseda dr.Vl.Musílek,DrSc.a vědecký tajemník dr.Z.
Pouzar,CSc.a déle zástupci vědeckých a společenských institu
cí.
„
Jubilantovi upřímně gratulujeme a zároveň mu děkujeme
za jeho dosavadní práci.
-sš.
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# VÁJEZDNÍ ZASEDÁMÍ ODBORNÁ„SKUPINY PRO OTÁZKY MřKOR RHIZ A~LĚSNICKE MYKOLOGIE PRI CV LS CSVTS se uskutečnilo
V rámci akce "Sběrné dny na Karlštejně" v karlštejnských
lesích dne 23.5.1987 pod odborným vedením MUDr.J.HerInka
ve spolupráci se sekcí pro mykofloristiku a mykocenolijgii
a sekcí pro ochranu hub a jejich životního prostředí CSVSM.
C£Lem akce je zejména aktualizovat poznatky o stavu
mykoflory karlštejnských smrčin,o bohatství či ochuzování
jejich mykogenofondu a o možnostech ochranářských opatře
ní pro jeho záchranu.
Konkrétním cílem jarního výjezdního zasedání bylo
dokončit výběr ploch určených pro dlouhodobé monitorováni
změn v druhové diverzitě makromycetů v těchto porosteclj.
Deset účastníků zasedání,jež se i přes určitou nepřízeň
počasí na výběru ploch aktivně podílelo,mělo možnost pro
vést vizuální hodnoceni navržených ploch a orientační
sběry makromycetů charakterizujících jejich jarní houbový
aspekt.Mezi druhy konstantně nalézanými na většině ze 6-8
navrhovaných smrkových ploch je možno uvést např.druhy
Clitocybe vermicularis,Mýcena pura a Mýcena alcálina.
Pro úspěšnou organizaci příštích sběrných dnů/v čer
venci,záři a říjnu/ bude zapotřebí připravit podrobné ma
pové podklady,zajistit přesné vyznačení mykotransektů v
terénu a provést předem rozděleni sběračů do skupin spe
ciálně pro jednotlivé navržené plochy.
-rf> SEKCE PRO STUDIUM MIKROSKOPICKÝCH HUB CSVSM.sdružují
cí převážně profesionálně zaměřené mykology,se sešla na
své první schůzi, dne 24.6.1987.Ve svém pracovním programu
si vytkla 1/pořádáni seminářů,instruktivních exkurzi a pra
covních přátelských setkání,2/ořípravu seznamu druhů mik
roskop, hub, vyskytujících se v G§SR,3/přípravu seznamu dru
hů mikroskop.hub izolovaných v CSSR a kultivovaných v ži
vých kulturách,4/'vypracování seznamu druhů mikroskop.hub
sebraných na území CSSR a doložených herbářovými materiály
a 5/pr4ci na bibliografii mikroskop.hub publikovaných z
území CSSR. Do konce tr.má být zajištěno uspořádání semi
náře o čel.Mucoraceae/izolace,pěstování,určování,výskyt a
význam/ a terénní exkurze/mikroskop.houby na listech a
stoncích rostlin/.
-red.
MÁTE JIŽ ZAPLACENO PŘEDPLATÍ^ MíKOL.LISTU UA ROK 1987 ?
Odběratele.Mykol.listů,kteří dosud nezaplatili předplat
né na r.l987/event.za předchozí roky/,znovu žádáme,aby tak
laskavě učinili do týdne po obdrženi tohoto čísla.Potřebné
složenky byly vloženy do Mykol.listů č.27/87.Děkujeme vám.
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MYKOLOGICKá LISTY č.28 -„Informační orgán Čs.vědecké společ
nosti pro mykologii při ČSAV - vycházejí v nepravidelných
lhůtách a rozsahu. - 'Joto číslo> sestavil J.Kuthan, k tisku
připravil S.Šebek. - C.27 vyšlo 14.srpna 1987.
„
Příspěvky a veškerou korespondenci zasílejte na adresu
Čs.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrád
ka 106, 110 00 Praha 1,tel.26 44 05.
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