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M y k o ñ o r is t ik a

DOPLNĚK K CÉVNATÝM ROSTLINÁM A HOUBÁM SOBĚSLAVSKÝCH BLAT 

František K o t 1 a b a

I když sledujeme květenu a houby určitého úzami po dlouhou řa
du lot velmi důkladně,nikdy nemůžeme říci,že známe všechny tam ros
toucí cévnaté a bezcévnaté rostliny.houhv nevyjímáje.Tak je tomu i 
3' fanerogamv a makromycety rašeliniště Soběslavská/=Borkovická,Ve - 
selská /blata v jižních Čechách /dále- jen Blata/,o nichž jsem uve - 
řejnil souhrnnou práci před čtyřmi lety /Kotlaba 1989/.Protože ve 
sledováni cévnatých-rostlin a hub i nadále na Blatech příležitostně 
pokračuji,napsal jsem tento doplněk k výše uvedené práci.

Z cévnatých rostlin doplňuji jednak několik vzácných druhů,jed
nak některé obyčejné druhy,avšak na rašeliništích se vyskytujících 
málokdy.popř. zcela výjimečně. Nejvíce vzácných nebo zajímavých fa
nerógama i hub nacházím v nejseverožápadnějším výběžku komplexu Blat 
JV od obce Komářov.v tzv. "Komárovském chobotu". Tato nevelká část. 
Blat je od hlavního ložiska rašeliny oddělena ai 1/2 km širokým pru
hem minerální /nerašelinné/půdy,který nazývám "Komárovská pastvina" 
/je zatravněná a dříve se tam pásal dobytek/.Rašelina v "Komárovském 
chobotu" je poněkud méně kyselá - její p„ je 4,70/KCl/,resp. 4,80 
/Hp0/- než je tomu v hlavní části Blat "Na kanále",kde je p„ 4,10 
/KCl/,resp. 4,15 /HpO/Zpodle měření mých vzorků,které provedla v zá
ří 1992 Analytický laboratoř BÚ ČSAV v Průhonicích u Prahy/. V mi - 
nulosti byla rašelina i v "Komárovském chobotu" těžena jako palivo, 
takže dnes tvoři jeho největší část vegetací zarostlá / a dále ještě 
zarůstající/ místa po staré selské těžbě rašeliny; dnes je tam^raše- 
lina těžena na jednom místě jen v menším rozsahu,a to pro lázeňské 
účely /proto je sem přístup zakázán/.Z dřevin tam roste hlavně bříza 
bělokorá/Eetula péndula/,krušina olšové /Frángula alnus/,topol osi
ka /Pooulus třemula/,borovice lesní /Pinus 3vlvestris/,vrba pěti - 
mužná/Šalix pentandra/,vrba ušatá /Salix aurita/,vrba popelavá /Sa
lir cinérea a jalovec obecný /Juniperus communis/,který tam znám 
pouze v jediném, avšak zato přes 5 m vysokém exempláři / na jaře 1992 
byl vyvrácen těžkým sněhem ,ale ještě žije/. Tavolník vrbolistý/Spi- 
raea salicifolia/ tam není nijak hojný, zatímco ostružiní! /Rubus 
sp./ a maliník Rubus idaeus/ jsou místy dosti běžné.Borovice blatka 
se tam nevyskytuje.

Ze vzácných nebo zajímavých bylin jsem v "Komárovském chobotu" 
zjistil v letech 1988-1992 např. bazanovec kytkokvětý/Naumburgia 
thvrsiflora/,bubllnatku jižní/Utricularia australis/,hrachor lesní 
/Lathyrus svívestris/,hruštičku menší /Pyrola minor/,kozinec sladko- 
listý/Astragalus glycyphyllos/,pcháč různolistý /Cirslum heteTophyl- 
lum/,prstnatec májový /Dactvlorhiza majalis/,kosatec žlutý /Iris 
pseudacoru3/,starček potoční /Senecio rivularis/,toliji bahenni/Par- 
nassia palustris/.vachtu trojlistou /Menyanthe3 trifoliata/,všivec 
lean! /Pedicularia sylvatica/,žebratku bahenní /Hottonia palustris/ 
aj.Třebaže některé z uvedených rostlin nepatří ke vzácným,na druhé 
straně se zase běžně/nebo vůbec/ na^rašeliništích nevyskytují.

Dosti rozdílnou flóru i mykoflóru má i nejzápadnější část vlast
ního komplexu Blat s množstvím osiky,krušiny a keřovitých vrb,kterou 
nazývám "Džungle"; leží SZZ od čá3ti "Na kanále" /V od "Komárovské 
pastviny",! niž přiléhá/ a rašelina této části má p., 4,20/KCl/,reap. 
4.30 /HpO/. Z dřevin tam roste i např. bez červený I černý,střemcha 
obecná,jeřáb obecný,ale i obyčejná trnka,kterou sotva někde jinde na
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rašeliništi najdeme. Dne 3,0.8.1992 jsem tam pořídil/a později do- 
plnil/seznam cévnatých rostlin,který zda uvádím v abecedním pořa
dí: Angelica sylvestris,Eetula pendula,Calamagrostis: epigelos ,Cir- 
caea intermedia,Cirsium palustře-,Deschampsia cespitosa,Athyrium 
filix-íemina,Epilobium ciliatum,EragaEis vesca,Frangula alnus,Fra- 
xinus excelsíor,Galeops is tetrahit,Galium aparine,Geum urbanum, 
Juncus effusus,lychnis f loe.-cuculi, Iys imachia vulgaris ,Malus do - 
aesticus,Moehringia trinervia.Molinia coeruIea,%celis muralis , 
Myosoton /=Malachium/aquatile,Oxalis acetoseIla,Padus avium,Phrag- 
mites australis,Picea abies,Pinus sylvestris/í zde chybí borovice 
blatka/, Populus tremula, Potent ilia erecta . .Prunus spino3a,Pyrus 
communis,Quercus robur,ífubus sp. ,B.id'aeus ,Salix aurita,S.cinerea,
S . c apr ea, S . pent andr a, S ambucus nigr a, S . r ac emos a, Sene c io f uc hs ii, S oř - 
bus aucuparia,SteIlaria longifolia,lilia corďata,Urtica dioica,Vac- 
cinium myrtillus,Valleriana dioica. Přirozeně,že některé z výše u- 
veďených druhů rostlin jsou tam velmi hojné/např.kopřiva dvoudomá, 
krušina ojšová aj./,zatímco jiné se vyskytují zceda ojediněle/hru- 
šeň,jabloň, jasan/ a pravděpodobně tam pronikly s člověkem až v 
posledních desetiletích /myslivci/. Na V okraji "Džungle",ke pře
vládá borovice lesní, jsou rozsáhlé kolonie plavuně pučivé /Iyco - 
podium annotinum/.

Nakonec se ještě zmíním o několika dalších zajímavých rostli
nách v jiných částech Blat,které jsem zjistil před nedévnem/1990- 
1992/.V" části zvané "Spálený" SZ od "Na kanále" roste na jednom 
místě u vývěru pramene či3té vody v rašelině ostřice nakloněná/Ca- 
rex tumidicarpa - det. BNDr,J.Štěpánková/ a rozrazil štítnatý,kte
rých jsem si jinde- nepovšiml. Na V okraji Blat /SV od hlavní čás
ti "Na kanále"/,lemovaném porosty smrku,za hlubokou stokou s Hot - 
tonia palustris vedoucí podle naučné stezky/asi 25Cm směrem na se
ver od orientační tabule s tištěnými průvodci/, roste- na jediném 
místě kokořík přeílenatý /Polvgonatum verticillatum/a vraní oko 
čtyřlisté /Paris quadrifolia/,což jsou v této části jižních Čech 
dosti vzácné rostliny. Snad jen 3/4km jižně od této lokality na 
JV okraji Blat je jediná lokalita lýkovce jedovatého /Daphne meze- 
reum/; je to již na samém okraji rašeliniště bez rašeliny v silně 
humózní půdě v mladé vysázené smrčině /Kotlaba 1992/.Dne 26.5.1991 
/ a později/ jsem tam zaznamenal tyto druhy rostlin:Avenella fle - 
xuosa,Baldigera arundinacea,Betula pendula,B.pubescens ,Calamagros- 
tis epigeios ,Calluna vulgar is ,Carex nigra, C.vesicaria.Chamaenerion 
angustifoIium,Cladonia coniocxea /pozemní lišejník,det.BNDr.J.Liš
ka,CSc./,Cirsium palustre.Deschampsia cespitosa,Dryopteris fills - 
mas.Frangula alnus,Iysimachia vulgari3.Molinia coerulea, Qxalis ac 
cetosella, Picea abies, Pinus sylvestris.mech Pleurozium schreberi, 
Populus tremula.Scutellaria galericulata,SeIinum carvifolium,Vacci- 
nium myrtillus,V.vitis-idaea,Viola palustris/ za určeni nebo revi
zi mého určení některých druhů děkuji ENDr.J.Holubovi,CSc. a ENDr.
B.Slavíkovi,CSc. z Botanického ústavu AV ČE v Průhonicích u Prahy/.

Ve své souhrnné práci o aykoflóře Soběslavských blat /ÍCotlaba 
1989/ jsem se poněkud podrobněji věnoval vzácným a zajímavým houbám; 
v závěru jsem uvedl abecední seznam ostatních tam zjištěných druhů, 
přičemž vykřičníkem byly označeny druhy řidčeji se vyskytující. V 
tomto doplňku jsou zahrnuty nejen houby vzácné nebo jinak zajímavé, 
nýbrž i druhy hojné.avšak dosud odtud nepublikované, propř. někte
ré svým výskytem na rašeliništi neobvyklé. Kromě většiny nálezů z 
r.1992 /téměř všecřuiy jsou doloženy exsikátv/ jsem zahrnul též něk
teré starší sběry,jak jsem na jejich doklady náhodně přišel při prá
ci v herbářích itykol. oddělení Národního muzea v Praze /PBM/;větši- 
nou jsou údaje na etiketách exsikátů psány latinsky,avšak pro tento 
článek je překládám do češtiny/své jméno zkracuji na iniciály F.K./.
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Za spolupráci při revizi nebo za určení některých /zejména komat- 
covitých/ hub děkuji Mgr.Z.Pouzarovi,CSc.

Cylinďrobasldium evolvens/Fr.:Fr./Jůlich -kornatec okrouhlý. 
"Džungle",na ležícím kmenu Populus tremula,21.XI.1992,leg.F.K.,det. 
Z.Pouzar/PRM 876851/. Zcela obyčejný kornatec s tence rozlitou, za 
živa bělavou až lehce platovou plodnicí,ve starší literatuře známý 
pod jménem Corticium evolvens/Fr.:Fr./Fr. nebo C.laeve/Pers.:Fr./Fr.

Cytidia salicina/Fr./Buřt -kůžička červená. - "Džungle",na mrt
vých trčících větévkách Salix cinerea,16.V.1992,leg. et det.F.K. 
/PPM 876371/. Vzácná kornatcovitá houba tvořící rozlité,ve stáří 
na okrajích odtrhávající se plodnice gelatinózní povahy s krásně 
živě červeným hymeniem /černobílé foto viz Kotlaba 1956,p.195/,zná
má též jako Cytidia rutilans/Pers./Quél. nebo C.cruenta sensu Her- 
ter. Poste na odumřelých větévkách a větvích různých vrb,á to u nás 
oď pahorkatiny až do horjpodle dokladů v PRM nejníže položená loka
lita této houby je v České republice /ČB/ asi v 25Cm n.m./Zbraslav, 
"Břežanské údolí",Saliz 3p.,18.X.1959,leg.0.Dvořák,det.M.Svrček,
PPM 613927/, zatím co nejvýše ležící je v 1080m n.m. /Prášilské je
zero na Šumavě,Salix sp. ,22.VIII.1925,leg.et det.A.Hilitzer, PPM 
820997/. V herbářích PRM j'sou exsikáty k 15 lokalitám kůžičky čer
vené v Čechách, avšak pouze z jediné na Moravě,kde se vyskytuje 
zřejmě mnohem vzácněji:MShr.Weisskirchen /Hranice /,Olspitz/Olšo- 
vec,obec S.od Hranic,Salix fragilis,6.X.1923,leg,et det.F.Petrák 
/PRM 481225,615490/. S přihlédnutím k nečetným zmínkám o tomto dru
hu v literatuře/Kotlaba 1956; Láznička 1987,1989; Svrček 1953/ a 
mým terénním záznamům odhaduji počet známých lokalit kůžičky čer
vené v ČR asi na 25/ na Slovensku je jich o něco méně a vyskytují 
se hlavně na severu/.Zdá se,že lokalit Cyticia salicina v posled
ních desetiletích u nás ubývá. I když je to druh vzácný a snad i 
mizející,na druhé straně je třeba konstatovat,že je leckterým my- 
kologům i neznámý § zároveň asi také přehlížený. - Někdy bývá ků
žička červená zaměňována za mušlovku plstnatou/Auriculariopsis šu
pla = Cytidia flocculenta/, která však tvoří kloboučkaté beloplst- 
naté plodničky s hnědým hymeniem a roste převážně v oblasti teplo
milné květeny; Soběslavská blata v jižních Čechách a Dřebíč na ji
hozápadní Moravě jsou zatím jedinými lokalitami,odkud jsou známé 
oba druhy.

Bntoloma nidorosum /Fr./Quél. -závojenka páchnoucí. - "Na ka
nále", na čisté rašelině mezi řídkými trsy trávy Molinia coerulea, 
mechem Folytrichum longisetum a mladými jedinci břízy Betula pen- 
dula,16.X.1988,leg.F.X.,det.F.K. et Z.Pouzar/PRM 876487/;předtím 
i potom jsenr na Blatech zaznamenal tento druh téměř každoročně, 
většinou ve velkém množství. V mé pcalední práci o Blatech není o- 
mvlem uveden,ačkoli jej odtud podle mého sběru publikoval / s pěk
nou fotografií/ už Pilát /1951/;exslkát je uložen v herbáři PPM 
/Soběslav-"Blata" na "Hřbitovu bříz",21.X.1950,leg.F.F.,det A.Pi- 
látjPBM 673575/.Ve svých nr/kologických začátcích jsem jej zřejmě 
chybně určoval a v sociologických snímcích publikoval jako Entolo- 
ma sericeum/Kotlaba 1953/. Je to druh šedě zbarvený,s alkalickou 
vůní -/pachem/,u nás nepříliš hojný.

Gloeophyllum abietinum/Bull. :Fr./P.Karst. - trámovka jedlová. 
Východní okraj rezervace "Bahenní sosna"/u "Bahýnka".kde je naučná 
stezka/, na ležícím kmenu Picea abies,25, IV.1993,leg.et det. F.K. 
/PRM 877398/. V Čechách roztroušeně.místy až dosti hojně rostoucí 
choroš,který je však v JV polovině Cech vzácný. Na Blatech,kde 
předtím nebvl znám.jsem jej poprvé zjistil teprve loni 17.VII.19- 
92 a až letos doložil ex3ikátem /je z téhož padlého kmene- smrku- 
na jiných místech jsem jej tam marně hledal/.

Hypochnlclum bombycinum/Somměrf.:Fr./J.Erikss. -kornatec písto
vý. ~4Tti3žuňgIěT-ň a W t v é m _ď’řevu Popolus tremula, 21. XI. 1992 , leg.
F.K.,det.Z.Pouzar/PRM 876834/. Hojná,tence rozlitá kornatcovitá
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houba rostoucí převážně na dřevě listnáčů.Ve starší literatuře je 
známa jako Corticium bombycinum /Sommerf.:Fr./Bres.

Hypochnlcium geogenium/Bres ./J.Brikss;. - kornatec slonovinový.- 
"Sehořova stoka" /SZ část rašeliniště,S od"Džungle"/,na dřevě je - 
hličnanu /snad Pinus syIvestris/,15.XI.1953,leg.L.Kotlabová.det.Z. 
Pouzar/PRM 871558/. Ve starší literatuře je’známý pod jménem Cor - 
ticium geogenium Bres. Makroskopicky se podobá předešlému druhu,od 
něhož se liší hlavně mikroskopicky tvarem a velikostí výtrusů i cys- 
tidami.Na rozdíl od něho dává přednost spíše dřevu jehličnanů / i 
když roste i na listnáčích/.

Lactarius ďeterrimus Grbger - ryzec smrkový. - "Na kanále",na 
čistá rašelině pod mladými borovicemi /Pinus sylvestris/,10.X.1992, 
leg. et det. F.K. Ačkoliv tento ryzec rostl pod borovicemi a po - 
blíž bříz,šlo o typický ryzec smrkový - exsikát z 28.IX.1988,leg. 
et det.F.K., je v PRM 865047.

Leucocoprinus bresadoIae/S.Schulz./Wasser - bedla Bresadolova. - 
"Na kanále", v Čisté rašelině na staré,téměř nepoužívané cestě mezi 
trsy Juncus effusus ,Calamagrostis epigeios-.Holinia coerulea a jiný
mi,řídce se vyskytujícími rostlinami,!./a 21./IX.1992 , leg.F.K. ,det. 
F.K. et Z.Pouzar/PEM 876481/. V literatuře nalezneme tento druh též 
pod jménem leucoagaricus bresadolae/S.Schulz./Bon nebo Lepiota bre- 
s-adolae S.Schulz., ve starší literatuře pak zejména pod jménem le
piota badhamii sensu Ktlhn. et Eomagn., s: níž bývá nejčastěji zaměňo
vána.

Pozoruhodná houba ze skupiny blízce příbuzných druhů,jichž rozez
nává nyní Beid/1990/ devět a čtyři veriety. Od pravého leucocopri
nus badhamii/Berk.et Br./Locq. se L.bresadolae liší nápadným inten
zívním žloutnutím/až do šafránová/ plodnic po doteku a poranění{ta
to barva později přechází do kalně červené a nakonec do fialově čer- 
venohnědé barvy/takové jsou plodnice po usušení a ve stáří/,zatímco 
plodnice /hlavně třeň/ prvně jmenovaného druhu jen lehce červená a 
potom tmavne, až téměř černá. Kromě toho plodnice L.bresadolae jsou 
robustní,velké, s- kloboukem 7-20 cm širokým,kdežto plodnice L.bad - 
hamii jsou malé,gracilní, s kloboukem jen 2.7cm širokým; výtrusy- pr
vého jsou větší 7-10 x 5-7 pm,zatímco druhé menší,jen 6-7 x 3,5-4,2 
um. Podobný další druh,L.pilatianus /Demoulin/Bon et Boiff.,se ve
likostí plodnic blíží spíše L.badhamii,něhot klobouk dosahuje 3-9cm 
šířkv.třeň po poranění nemění barvu a později rezavě hnědne¡výtrusv 
jsou 6.5-7.5 x 3,6-3,8 pm velké.

Nález této nápadné houby se synantropním rozšířením na nepříliš 
frekventované cestě na rašelině téměř uprostřed Blat /navíc za deš
tě prvního dne po dlouhodobém suchu a horku/bvlo pro mne nesmírným 
překvapením.Pomineme-li nálezy ve sklenících nebo pařeništích známe 
ji v přírodě z několika lokalit.kde roste většinou na hromadách pi
lin.kůroviny apod., avšak málo se o ní píše. Wichanský /1964/ji pod 
jménem Leucocoprinus- badhamii uveřejnil a doložil z Frahy v letech 
1952-3,spolu s fotografií dr.A.Piláta na nečíslované tabuli. V her
bářích PRM jsou tvto doklady bedly Bresadolovy: Praha-S,íchov,v dřev
ní ohradě na pilinách,16.VII.1963/PRM 600297/ a 18.VIII.1963/ PRM 
600316/,leg. et det. E.V/ichanský.-Na zetlelé hromadě kůry u silnice 
mezi Čimelicemi a Novým Dvorem, 25.VII.1982,leg.E.Samánková,det. Z. 
Pouzar,ut Lepiota badhamii/PBM 855092/.- V Cimelicích u Písku, na 
hromadě tlející kůry,15.VII.1988,leg.E.Dlouhý,det,M.Svrček,ut. L. bad- 
hamii/PRM 874283/.- Na hromadě tlející kůry u obce Čimelica,1.IX.19- 
88,leg. E.Dlouhý ,det.Z.Pouzar,ut L.badhamii/PRM 874278/.- Obrataň, 
o.íábor, v obci u nádraží na hromadě borové kůroviny,7.IX.1992,leg.
K.Peroutka,det.Z.Pouzar,ut L.bresadolae/PRM 876410/; tato posledně 
uvedená lokalita je vzdálena jen asi 30 km vzdušnou čarou SV od Blat 
a nález je z téhož roku i měsíce jako můj /všechny novější lokality 
jsou z oblasti jižních Cech/.Nových lokalit tohoto druhu je pravdě-
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podobně více,ale nejsou podchyceny.
Megacollvbia nlatvohvlIa/Pers-.:Fr,/Kotl.et Pouz.-penízovka širo- 

kolupenná. - "Džungle" ,na ležícím trouchnivém kmenu Populus tremu- 
la,21.IX.1992,leg. et det.F.K./PRM 876445/. Tato houba,známá spíše 
pod jménem Coílybia platvphylla /Pers.:Fr./Quél.,nepatří u nás ke 
vzácným druhům /častá je zejména ve vyšších polohách/.V jižních Če
chách v nižších polohách však se vyskytuje velice zřídka a na Bla
tech jsem ji po více než 40 letech mykologizování nalezl loni poprvé.

Mýcena strobílicola Favre et KUhn. - helmovka šiškomilná. - Ve 
smrkovém porostu na V okraji Blat / V od "Na kanále"/ na ležící sta
ré šišce Picea abies, 4 plodnice.4.17.1992,leg.et det.F.K.,/Sb i ba
revné foto/. Na ostatních mnoha šiškách vy.rů3talo množství plodnic 
velice hojná penízovky smrkové /Strobilurus esculentus/,od níž se 
helmovka šiškomilná makroskopicky liší hlavně křehkosti plodnic/zej- 
mér.a třené/ a dusičnou vůní. Spolus s touto novou lokalitou z Blat 
známe nvní helmovku šiškomilnou z 10 lokalit v Čechách,ale ze žádné 
na Moravě a ve Slezsku /zatímco na Slovensku je jich několik/;A.Vág
ner mi sdělil,že zná lokalitu od Líšně u Brna.

První ji u nás nelezl a ze dvou lokalit v Čechách publikoval Ku- 
bička/1948,1973/, a to z Poříčka nad S'áz./údolí Křešického potoka/e 
z Boubínského pralesa na Šumavě. V herbářích PPM jsou doklady k těm
to dalším lokalitám: Zahořanv /zřejmě "Zahořanské údolí"u Prahy, 
pozn.F.K./,6.IV.1946,leg. et det.M.Svrček/PRM 713930/.-Mariánské láz- 
ně,3.0.III.1952,leg.F.Kuneš,det.J.Kubička/PEM 840839,840845/.-Třebon- 
"Hrádeček"/les na místě býv.rybníka,pozn.F.K./, 18. IV. 1952 , leg.et det. 
J.Kubička /PHM 840844/.- Nová Hlína u Třeboně, na okraji rybníka "Ví
tek" ,23.III.1961, leg. et detuJ.Kubička/PBM 839877/.- Třeboň.v par
ku u školv,kde není žádný jehličnan.20. IV,1965,leg.et det.J.Kubička 
/PHM 840424/. - V údolí Úpice /Malé Úpy/ pod Janovými boudami u Velké 
Úpy v Krkonoších, asi 850-900m n.m.,16.V.1965,leg. et det.F.K./PEM 
605824/.- Vráž u Písku,Jistec, v rezervaci"Žlíbky",Borečnická strou
ha,23. III.1972,leg. J.et L.Kubička,det.J.Kubička /PPM 839048/; ib.
4.IV.1972,leg.et det.J.Kubička /839C47/. Lze předpokládat,že při in
tenzivnějším výzkumu bude u nás helmovka šiškomilná nalezena i na 
dalších místech /je třeba po ní pátrat zejména na Moravě a ve Slezsku/.

Peziza arvernensis- Boud. - řasnatka lesní. - "Džungle" na zemí 
/rašelinná/a na trouchnivé kůře Populus tremula v listnatém lese,17.
V.1980,leg. P.K., det.M.Svrček/PBM 822298/. Je známa též pod jménem 
P.sylvestris /Boud./Sace.et Trav.in Sace. Nehojnv druh u nás,známý 
na Moravě a na Slovensku z více lokalit,avšak v Čechách je velmi vzác
ný; Svrček /1970/cituje- pouze dvě lokality doložené exsikáty/Studený 
vrch - Ve studeném u Stříbrné Skalice' a Branské doubí u Třeboně/.

Samaria sumornha/P.Xarst./Corner - kuřátka nezelenající. -"Ha ka
nále", v či3té raáelir.ě pod Betula pendula, 10.X.1992, leg. et det.F.K. 
/PHM 876489/. Běžný druh kuřátek, známých ve starší literatuře jako 
B.invalii /Cott.et Wakef./Donk. Ačkoliv roste hlavně ve smrčinách,na 
Blatech se na některých místech vyskytuje na podzim každoročně ve 
značném množství pod břízami. Z Blat publikoval tento druh /bez bliž
ší lokalizace/ už Pilát/1958/,což je doloženo exsikáty:VII.1932,leg. 
A.Pilát/PEM 167607/,17.IX.1951,leg.F.K. /PEM 168051/; tento druh je 
tam tedy známý již přes 60 let.

Tremetes glbbosa/Pers.:Fr./Fr.- outkovka hrbatá. - Na Z.okraji 
Blat u "Komárenské pastviny" poblíž "Džungle", na stojícím odumřelém 
kmenu PopuIu3 tremula,21.IX.1992,leg.et det.F.K./PEM 876823/.V Čechách 
/na rozdíl od karpatské oblasti,kde roste hlavně na buku/řídčeji se 
vyskytující outkovka,kterou jsem na Blatech nalezl po dlouhých dese - 
tiletích mykologizování poprvé teprve loni,a to na osice.

Xerocomus rubellus/Krombh./Moser - hřib červený. - "Komárovský cho- 
bot",na raáeliné pod detula pendula,Populus tremula,SalLx cinerea a 
Frangula alnus,28.VII.1992,leg.et det.F.K./PEM 876351/.Roztroušeně u
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nás rostoucí drih. /nikoliv vzácný/, avšfeik z rašeliniště zřejmě zatím 
poprvé doložený exsikátem.

Z již publikovaných vzácných hub jsem na Blatech znovu sbíral 
jazourek rašeliníkový - Geoglossum glabrum Pers.:Fr, /G.sphagnophl- 
lum Ehrenb./, a to opět poblíž naučné stezky v části "Bahýnko”/ale 
na jiném místě/,v živém rašeliníku/Sphagnum sp./,17.VII.1992, leg.et 
det.F.K. /foto/.-Dalším vzácným druhem,nalezeným rovněž na jiném,a 
to mnohem vzdálenějším místě Blat, je holubinka blatácká - Russula 
helodes Melzer. Tento nález pochází ze šatného SV okraje Blat,v čás
ti u "Šmelcovny"; tam už není rašelina,nýbrž jenom surový humus na 
písčité půdě, a borovice blatka je jen řídce přimíšena mezi borovi
ci lesní: pod Pinus sylvestris,9.X.1992,leg.et det .F.K. ,confir,Z. 
Pouzar/PRM 876486/. - Třetím, a to nikoliuuž vzácným,avšak jistě ne- 
hojným druhem je hlízenka borůvková .Monillnia baccarum/Schroet./ 
Whetzel. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let jsem tuto dříve 
zřejmě hojnější hlíženku sbíral na Blatech /i jinde/ vícekrát,avšak 
dalších bezmála 40 let jsem na ni neměl štěstí - až teprve před tře
mi roky: ve východní části rezervace "Bahenní sosna" /u "Bahýnka"/, 
na mumiíikovaném plodu borůvky černé dvě apothecia,14.IV.1990,leg., 
det.et phot.F.K./PBM 869257/. - Čtvrtým,už méně vzácným druhem je 
hřib přiživný - Pseudoboletus parasiticus /Bull.:Fr./Sutara = Xero- 
comus parasiticus/Bull.:Fr./Quél., nalezený na nové blatské lokali
tě. Do3ud jsem jej totiž sbíral hlavně na "Písečných kopeččích”, už 
mimo rašelinu ,na S.okraji komplexu Blat k Vlastiboři.Loni jsem jej 
konečně nalezl v části zvané "Babýnko" /S. od naučné stezky/ na čis-- 
tá rašelině,opět na plodnicích Scleroderma citrinum,19.VIII. 1992, 
leg.etdet.F.K./PRM 876317/; tamtéž jej sbírali 21.IX.1992 účastnici 
mykologického setkání v jižních Čechách,vedení J.Sutarou.

Z uvedeného setkání,které jsem po Blatech provázel, sestavil 
J.Sutara seznam nalezených druhů hub, z nichž některé nemám pro to
to území zachycené a jsou tedy nové pro Blata. Protože však jen vel
mi málo z nich je doloženo herbářovými položkami/ a jsou mezi nimi 
i takové druhy,které bez mikroskopování nelze bezpečně určit/,ne

zahrnul jsem je 'zatím do tohoto příspěvku; budu se je snažit nalézt 
a doložit exsikáty v tomto a dalších letech.
L i t e r a t u r a .
Kotlaba P./1953/:Kkologicko-sociologická studie o mykofloře "Soběs

lavských blat". - Preslia,Praha, 25:305-350.
Kotlaba F./1956/: Houby některých částí zátopové oblasti Lipenská 

přehrady.- Ochr.Přir.,Praha, 11:193-201.
Kotlaba F./1989/: Houby /Hacromycetes/ rašeliniště Soběslavská bla

ta v jižních Cechách. -In:Kuthan J./red./,Houby rašeliništ a ba
žinatých lesů v Československu,p.15-24.Praha.

Kbtlaba F./1992/:Lýkovec jedovatý na Soběslavsku.-živa,Praha,40:6-8. 
Kubička J./1948/: Mýcena strobilicola Favre et Kühn.- helmovka šiš- 

komilná v ČSE. - čes.íívkol.,Praha 2.:- 22-25.
Kubička J./1973/: Přehled dosud publikovaných hub z Boubínského pra

lesa na Šumavě. - čes. ífykol.,Praha,27r 212-228. 
láznička 0./1987/: Zmizelé makromycety na jihozápadní Moravě.-Mykol. 

Listy,Praha,no.26:11-16.
Iáznička 0./1989/: Některé zajímavé a vzácnější druhy mykoflóry ji

hozápadní Moravy v letech 1986-1988.- Mykol.Listy,Fřaha,no.34:11 -  12.
Pilát A./1951/:fiymenomvceti novi vel minus cogniti Čechoslovakiae.- 

Stud.Bot.ČechosI.,Pregae,12:l-72.
Pilát A./1958/:Přehled hub kyjankovitých - Clavariaceae ze zvláštním 

zřetelem k československým druhům.-Sborn.Nér.Mus.Praha,14B:129- 
173,tab. 1-28.

Eeid D.A./1990/:The Leucocoprinus badhamii complex in Europe:species:
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which redden on bruising or become green in ammonia fumes'. - 
Kvcol.Kes..London,94:641-67 0.

Svrček M./1953/: ífykoflora údolí potoka Klíčavy na Křivoklátsku.- 
Čas .Nár.Mus-.,Praha, 120:204-215.

Svrček M./1970/: fiber einige Arten des Diskomyzetengattung Pezi- 
za/Dill./L.ex St. Asians . -Čes .líykol.Praha, 24 í57 - 77.

František K o t l a b a :  Supplement to the phanerogams and fungi 
of the peat-bons Soběslavské blata.

Additions are made to the earlier published list /Kotlaba 
1989/ of vascular plants and fungi /macromvcetes/ in the bog So
běslavská blata /S Bohemia,Czech Bepublic/. The occurence of some 
common species /phanerogams as well as fungi/ in peat-bogs is 
quite unusual, some of which are local or even generally rare.The 
latter includes Cytidia salicina/it is known now from 17 locali
ties, in the Czech Bepublic/,Mvcena strobilicola /10 localities/ 
and leucoprinus bresadolae /7 localities/.

POZNÁMKY K ROZŠÍŘENÍ ň EKOLOGII PÓRNOVITKY DROBNOPÓRÉ -
SCHIZOPORA FLAVIPORA V ČESKOSLOVENSKU 
Petr V a m p o 1 a

Pórnovitka drobnopórá - Schizopora ílavipora (Cke.) Ryv.*) - 
v mykologické literatuře do nedávná uváděná pod jménem Schiizopcra 
carneo-lutea (Rodw. et Clel.) Koti. et Pouz., tvoří často 
rozsáhlé povlaky na mrtvém nebo odumírajícím dřevu. Od
příbuzných, v Evropě rostoucích druht stejného rodu, pórnovitky 
rQznopóré (Schizopora paradoxa) a pórnovitky obecné (.Schizopora 
radij.la) ji j i č v terénu mtžeme rozlišit podle drobnějších 
okrouhlých pórů a často bledě masového zbarvení starších plodnic. 
Mikroskopicky se pak liší především menšími, široce elipsoidními 
ač téměř kulovitými výtrusy. Mikroskopické ověření správnosti 
determinace je ve většině připadO velmi vhodné vzhledem k možným 
záměnám za makroskopicky podobné druhy pórnatek jiných rodí 
Cnapř. Junghuhnia a j .).

Podrobnou studii o tomto druhu publikovali Kotlaba -a Pouzar 
(1979) a doplněné poznatky o ekologii a rozšíření v 
Československu pak znovu shrnul ještě Kotlaba (1984). Ve smyslu 
těchto dvou prací je pórnovitka drobnopórá přesentována jako druh 
s výrazně východní tendencí rozšíření v Československu, rostoucí 
na listnáčích většinou v oblasti teplomilné květen-,'. Z celkového 
počtu 116 lokalit v Československu je uváděna pouze jedna 
lokalita v Čechách (Hluboká nad Vltavou) a ze 194 sběrt s 
uvedeným hostitelem byl dosud znám pouze jeden nález na 
jehličnanu (Taxus baccata ) .

*) Latinské jméno Schizcpora flavipora (Cke.) Ryv. je zde použito 
'podle Gilbertsons a P.yvardena (1937), kteří považují Schizopora 
carneo-Lutea (Rodw. et Clel.) Koti. et Pcuz. zc. synonymum. Ze 
však třeba uvést, že popis a kresba mikroznaká této houby v prací 
výše uvedených autort. neodpovídájí plné evropskému materiálu a 
liší se zejména tvarem výtrust, neinkrustovánými hy i ami a absenci 
gloeocystid v hymeniu. Melze tedy vyloučit, že americko 
Schizopora íLavipora mčže byt rozdílná a pro nos druh by pak mělo 
nadále platit nej starší správné jméno Schizcpora ;orneo-lvtea 
(Rodw. et Clel.) Koti. et Pouz. Ověřeni této domněnky si však 
vyžádá určitý čas a není předmětem tohoto článku.
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d ř í v e ^ č L ^ c h ^ É ^ ž e n ý  ‘ =«* byl tento druh
letech i V Čechách rychl= í-o-Sířil“ Ji*?*' v F°slednlch několika 
skutefiny stav nekoresponduje . “ v'-Í J ! v°ak Je' £'? současný 
Podle mých, „ t í m  v e í n i , 1  vyš. uvedenými literárními OdaJ i . 
mOčer.e již dnes - r*ch u v í - t ° ř ^ C" L  Předběžných pozorovaní, 
dalSi) , kde je tenti druh '¡ístv íPoÍ;a“ ' P=»a=avl a
některých" ^ h l i č n a n ^ h  n e j ^ u ^ d n ^ v ^ t
v ý s k y t  ¿ o h o t o ^ J h u  ¿ H e d l i ' '  = ^ a  — *
hostaten vsak roste i na Studeném Cřchu T  ^ ř i b ^ f k a l ^ f a

- uvedeného je zřejmé, že rozšířeni a ekoloji i pórnovitkv 
drobnoporí by mela. být u nás znovu věnována pozornost a zejména 
při mykoíloristickýQh průzkumech lokalit v Čechách by mely" být 
všechny nálezy tohoto druhu zaznamenány a dokladovány.Pro 
správnou determinaci je mošno FouSít velmi dobrého Fcpisu olodnic 
v práci Kotiaby a Pouzara (1979). v případe jakýchkoliv
pochybnosti o správnosti určeni hostitele je třeba k houbě 
Přiložit i kousek dřeva nebo kůry, tak, aby bylo v budoucn-j 
kdykoliv možno provést xylotemickou revizi. Vzhledem k tomu, že 
hodlám v příštích letech zpracovat. mapu rozšířeni tohoto druhu 
v Cechách, budu velmi vděčný za jakékoliv údaje o této houbě. 
Materiál k revizi nebo determinaci je možno zasílat na adresu: 
Vampola-Ekopai, Oddělení mykologického výzkumu, Havlíčkova 1 1 1  586 01 Jihl a v 3..
L i t e r a t u r a
Gilbertson R. L. et Ryvarden L. (1937): North American polypores. 

Vol. 2. Megaaporoporia - Wright opor i a . - Pp. 437 - 385,
Fungiílora, Oslo.

Kot lata F. (1934): Zeměpisné rozSíření a ekologie choroáft 
(Pólyporales s. 1.) v Československu. - 194 p., 123 map. in 
append.; Fraha.

Kotlaba F. et Pouzar Z. (1979): Pórnovitka drobncpórá
Schizopora carneo-lutea, mykogeograíleky zajímavý druh houby 
(Cort i*c i aceae ) . - Čes . My kol . , Praha, 33. 19 - 36.

Petr V a m p o 1 a : Notes on distribution and oco 1 oqv oj.
Schizopora ílavipora in Czechoslovakia.

The author presents short notes on geografical distribution 
•and ecology oí Schizopora flavipora (Cke.) Ryv. in
Czechosi ovaki a . Many new iccalities oí this species were 
disccvered in Bohemia in last time and except íinds on hardu-oeds 
aiso íinds on conifers are cornmon.

Z a j ím a v é  d ru h y  naší  m ykoflóry

PÁTBEJMS PO MASEČNÍKU KULOVITŽM -  SABC0S0MA GL0B0SUM !
F r a n t i š e k  K o t l a b a

Podivuhodná vřeckovýtrusá houba masečnlk kulovitý nebo též 
tloustnice kulovitá-Sarcosoma globosum/Schmidel:TV. /Caspaiy in
Eehm patři v současné době k našim nejvzácnějším druhům hub,ačko- 
li^dříve tomu tak nebylo. K jeho poslednímu nálezu na Moravě doš
lo totiž p ř e d  více než čtvrt stoletím/Vlažinka u Ostojkovic vých. 
od Dačic,jehličnatý les,smrk,jedle,25.IV.1956,leg.B.Ježek et al.~
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víz Šmarda,Mykol.Zprav.,Brno, 11/1:20,1957/. Vdechách je poslední do
klad dokonce 41 let starý/^Krtelský les”' u Vodňan,11.IV.1952,leg.F.Ko- 
tlaba,PRM 618225 - viz též foto A.Piláta in Cejp K.,Houby 1:439,1957/
V herbářích mykologického oddělení Národního muzea v Praze /PRM/jsou 
dále jen tři položky Sarcosoma globosum z ještě starší doby,všechny 
však s téže lokality:Poříčko nad Sázavou/údolí Křešického potoka/,in 
piceetis,2.V.1942/PEM 618222/ 18.IV.1943/PRM 618223/,leg.J.Kubička, 
det.J.Herink; ib.,28.IV.1944,leg. et det.J.Kubiěka /PPM 618224/.

Cd posledního známého nálezu uplynulo 27 let a přes- usilovné pá
trání nebyl zatím masečník kulovitý u nás nalezen /resp. není známo, 
že ho někdo nalezl/. I když se ozývají některé hlasy.že u nás již vy
mizel, jsem optimistou a domnívám se,že v českých zemích stále ještě 
roste-uniká však nejspíše pozornosti mykologii a houbařů.

SAECCSOMA ^  ^ ̂  ^

Plodnice masečníku kulovitého jsou obvykle 4-8cm veliké,pruž
ně rosolovité,zprvu zcela kulovité,pak soudkovité,hnědavé až kašta
nově hnědé, na povrchu příčně vrásčité,uvnitř částečně duté a na
plněné tekutinou,nahoře s hladkou lesklou miskovitou prohloubeninou 
pokrytou theciem; později se plodnice vysýcháním tekutiny a dozrá - 
váním postupně zploštují a nakonec dostávají až koláčkovitý tvar. 
Vyrůstají na jaře,podle vývoje počasí zpravidla od března do začát
ku června/ve vyšších polohách snad i později/, hlavně ve starých me- 
chatých smrčinách,ale i ve smíšených lesích např.s jedlí a borovicí. 
Pokud jde o vertikální rozšíření,masečník kulovitý je známý v pahor
katině a podhůří /tj.od 200 do 80Cm n.m./.

Ze starších dob je Sarcosoma globosum uváděna v^českých zemích 
z více lokalit,zejména z jižních Čech /Blatensko,Vodňansko,Táborsko/ 
a z jihozápadní Moravy /Dačicko/.Myslím,že právě proto do těchto ob
lastí by bylo záhodno přednostně zaměřit pátráni po této převzácné 
houbě /i když ani jiné regiony nejsou vyloučeny/.Předpokládám,že zej- 
ména^na Šumavě a v šumavském podhůří by měl masečník kulovitý růst, 
nebot toto pohoří patří u nás k imisemi nejméně postiženým oblastem.

0 Sarcosoma globosum u nás psal např.K.Kavina /Mvkologia,Praha, 
6:105-113,1929/,J.Velenovský/České houby,1922,p.848/ a R.Veselý/čes. 
Mvkol.,Praha,11:30-32,1957/; tam jsou většinou citovány i lokality 
a připojena názorná vyobrazeni.Na uvedených lokalitách je vhodné ma
sečník hledat,stejně jako na místech,o nichž se zmiňuje J.Macků ml. 
/Mykol.Zprav.,Brno,17/3 : 92,1973/.

Protože masečník kulovitý je svým zbarvením v lese celkem nená
padný,není nijak veliký a roste především ve starých smrkových nebo 
smíšených lesích na jaře,kdy tam jen velmi málo houbařů a raykologů 
chodí sbírat houby, uniká naší pozornosti.Kromě toho minulé roky ne
byly jeho růstu příliš příznivé,nebot bylo většinou značné sucho a 
teplo,zimy téměř bez sněhu a jarní srážky dosti chudé. Naproti to
mu letošní rok se mi zdá pro růst masečníku kulovitého značně příz
nivý; po létech byla zase skoro normální zima se sněhem a nyní na 
jaře i s občasnými dešti,což vytváří příznivé podmínky pro st hub.

Vyzývám proto všechny ochotné nykologv a houbaře,aby zesílili 
pátrání po této extrémně vzácné houbě.která je snad u nás na pokra
ji vyhynutí; na hledání by bylo vhodné zainteresovat i přátele a
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známé. V případě nalezeni plodnic je doporučuji dokumentovat foto
graficky) a *jsn bude-li na lokalitě vlče plodnic /vlče než 5/,pak 
1-2 sebrat a usušit pro herbáře.
František K o t 1 a b a: Search for Sarcosoma globosum!

MÝCENA SILVAE-NIGRAE NALEZENA V ČECHÁCH NEBOLI POZOR NA "MÝ
CENU ALCALINU".

J an H o 1 e c
Během průzkumů horských bučin na Šumavě, dělaných v rámci 

své diplomové práce (Holec 1991), jsem vícekrát nacházel plodnice 
alkalicky vonících šedohnědých helmovek na polorozložených kme
nech a pařezech jedlí a smrků. Všechny jsem je sebral, označil 
provizorně jako Mýcena "alcalina" a velice stručně popsal. Po 
mikroskopickém ověření všech položek se ukázalo, že s jedinou vý
jimkou opravdu jde o "Mýcenu alcalinu", tedy o klasickou helmovku 
louhovou Mýcena alcalina (Fr.: Fr.) Kummer sensu Schroeter či 
sensu Kühner, dnes nově označovanou jménem Mýcena stipata Maas 
Geesteranus et Schvöbel. Ovšem právě ta jediná výjimečná položka 
byla pro mě překvapením, protože se od druhu Mýcena stipata liši
la většími a širšími sporami, přítomností bisporických bazidií 
a tvarem cheilocystid. Po prostudování literatury jsem zjistil, 
že se jedná o druh Mýcena silvae-nigrae Maas Geesteranus et 
Schwöbei, který byl popsán z pohoří Schwarzwald v Německu (Maas 
Geesteranus et Schwöbei 1987). Pro úplnost dodávám, že ve stejné 
práci je uveřejněn i popis druhu Mýcena stipata. K tomuto kroku 
přikročili autoři ze dvou důvodů. Prvním byla skutečnost, že pod
le Kubíčkové a Klána (Kubíčková et Klán 1981) bylo jméno Mýcena 
alcalina po řadu let používáno v různém smyslu a stalo se zdrojem 
mnoha omylů. Kubíčková a Klán navrhli toto jméno nepoužívat, pro
tože zjistili, že Friesův Agaricus alcalinus (Fries 1818) se žlu
tým třeném je totožný s druhem Mýcena viridimarginata P. Karst, 
a Friesův pozdější popis (Fries 1821) zahrnuje zřejmě i jiné dru
hy jak se žlutým tak i šedým třeném. Druhým důvodem bylo to, že 
jméno Mýcena alcalina (Fr.: Fr.) Kummer sensu Schroeter či sensu 
Kühner nemá žádné nomenklatorické oprávnění.

Stručný popis druhu Mýcena silvae-nigrae podle vlastního 
sběru:

Plodnice jednotlivě rostoucí. Klobouk široký 10 mm, kuželo
vitý, lehce prosvítavě rýhovaný, tmavě umbrovč hnědý. Lupeny ši
roké až 2 mm, rovně přirostlé, ostří rovné, barva bílošedá. Třeň 
40 - 50 x 1 mm, stejnoměrně tlustý, válcovitý, hladký, tmavě hně
dý. Vůně intenzívně alkalická. Bazidie 28 - 34 x 6 - 10 gm, vál
covité až lehce kyjovité, bisporické, bez přezek a s 5 - 6 gm
dlouhými sterigmaty. Spory (9,5) 10 - 12,5 x 6,7 - 9 (im, elipsoi- 
dní až lehce obvejčité, hladké, bezbarvé, slabě amyloidní. Chei- 
locystidy 48 - 60 x 8 -12 gm, hustě a rovnoměrně na ostří nahlou
čené, úzce kuželovité, lahvicovité až vřetenovitě lahvicovité, na 
vrcholu často lehce ztlustlé a pak zúžené v prstovitý výrůstek. 
Pleurocystidy nepozorovány. Hyfy pokožky klobouku 1,5 - 3,5 gm 
široké, gelatinizované, bez přezek, s početnými jednoduchými až 
lehce větvenými, krátkými i dlouhými výrůstky 2 - 11 x 1 , 3 - 2  
gm. Hyfy pokožky třené široké kolem 2,5 gm, bez přezek, s počet
nými výrůstky 2 - 4 x 1 , 5 - 2  gm.

Šumava, masív Boubína, 2,6 km J W  od Kubovy Hutě, V svah Ba- 
zumského hřbetu, 1110 m n. m ., na jedlovém pařezu, 13. 10. 1989. 
Leg..et det. Jan Holec. Sběr bude uložen v herbáři Národního mu
zea v Praze (PRM). 10



Přestože se můj nález v některých detailech liší od origi
nálního popisu (Haas Geesteranus et Schvóbel udávají přítomnost 
pleurocystid občasný výskyt cheilocystid s několika výrůstky 
9 - 13 5jim dlouhá stengmata a silně větvené hyfy pokožky) sou^ 
bor ostatních znaku potvrzuje, že se skutečně jedná o druh Mýcena 
silvae-nigrae. Vyplývá to i ze srovnání s mnoha vlastními sběry 
diiihu Mýcena stipata na Šumavě, které měly bez výjimky tetraspo- 
rické bazidie, mírně odlišný tvar cheilocystid, menší a užší spo- 
ry (8 - 1 0 x 4 , 5  -5,5 jim) s poměrem délky a šířky 1,5 - 1,9.
U mého nálezu M. silvae-nigrae je tento poměr zcela odlišný (1,
25 - 1,57) a vylučuje možnost, že by se mohlo jednat o případnou bisporickou formu M. stipata s většími sporami.

Mvcena s i l v a e - n i g r a e  Maas
f) n A A A  G e e s te ra n u s  e t  Schw&bel

7  \ [ l i ) í) li—”*
/  / ( )  /  /  l “" K ” otož&ki° ■^ II \ If I / / E “ pokožky t ř e n ě

\ \  A U [J j y  M ě ř í tk o  = 10 jim.

/  \  _̂ D e l .  J .H o le c

y, o o .o  o.
rb AfeJLJjt-
V i  = J L a J =^ J L j l

Co z toho pro naši terénní práci vyplývá? Bude zřejmě nutné 
všechny dřevní alkalicky vonící helmovky pečlivě sbírat a mikros
kopicky ověřovat, zda se jedná o skutečnou helmovku louhovou Mý
cena stipata s tetrasporickými bazidiemi, menšími a štíhlejšími 
sporami, trsnatým růstem a kloboukem vybledávajícím v dospělosti 
do světle hnědává až žlutošeda, nebo o druh Mýcena silvae-nigrae 
s bisporickými bazidiemi," většími a širšími sporami, růstem ve 
skupinkách či menších trsech a kloboukem v dospělosti tmavě hně
dým (další rozdíly viz Haas Ceesteranus et Schvobel, 1987). M. 
silvae-nigrae byla popsána poté, co byla téměř 40 let sbírána 
a pozorována, často masově, na mrtvém dřevě jehličnanů, především 
silně rozložených kmenech smrků v pohoří Schwarzwald (odtud také 
její jméno), a to hlavně ve vyšších polohách v květnu a červnu,
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méně už v červenci a srpnu. Byla nalezena i v Norsku a její pod
robný popis a fotografii uvádějí Breitenbach- et Kränzlin (1991) 
ze Švýcarska s údajem, že je tam rozšířená. Je pravděpodobné, že 
i u nás je hojnější a v herbářích možná leží položky s materiálem 
tohoto druhu oznacene jako Mýcena alcalina". Bylo by zajímavé 
v budoucnu sledovat výskyt a ekologii obou těchto velice podob
ných helmovek, např. zda se neliší dobou fruktifikace nebo stano- 
vištními nároky. Proto pozor na "Mýcenu alcalinu"!

L i t e r a t u r a
Breitenbach J. et Kränzlin F. (1991): Pilze der -Schweiz. Vol 3.- 364 p .,Luzern.
Fries E. (1818): Observationes mycologicae praecipue ad illust- randam florám Suecicam 2. Havniae.
Fries E. 1821): Systema mycologicum 1. Lundae.
Holec J. (1991): Agaricales v bučinách jihovýchodní části Šumavy 

a Šumavského podhůří. - 138 p., Praha [dipl. coranent; depon, 
in: Dept. of Botany, Charles University, Praha],

Kubíčková L. et Klán J. (1981): Notes on Mýcena renati Quél., M 
viridimarginata P. Karst, and M. luteoalcalina Sing. (Agari
cales). - Čes. Mykol..Praha, 35: 32 - 43.

Maas Geesteranus R. A. et Schwöbei H. (1987): Über zwei auf Koni- 
ferenholz wachsende, nitros riechende Helmlingsarten. - In' 
Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas, vol. 3: 145- 152, Schwäbisch Gmünd.

Jan H o 1 e c: Mýcena silvae-nigrae was found in Bohemia.
Mýcena silvae-nigrae Maas Gesteranus et Schwöbei was found in 
south Bohemia (Czech republic). It is the first report concerning 
this species in Bohemia. The locality: Šumava mountains, in the 
area of the Boubin mountain, 2,6 km SEE of the Kubova Huf villa- 
ge, E slope of the Bazum ridge, 1110 m a. s. 1., on the Stump of 
Abies 'alba, 13th October, 1989j Leg. et det. J. Holec. Herbarium:PRM.

DVA VÍZNAČNÉ DBUHT HODU GALEE INA

František M i k a
Na základě vlastních nálezů a jejich studia popisuje autor dva 

měně známé druhy rodu Galerina nalezené během sedmiletého mykořlo - 
ristického sledováni šumavských smrčin. Popisované druhy Galerina 
calyptrata P.D.Qrton a G.stvlifera /Atk./Smith et Sing, máji význač
né makroskopické znaky a proto jsou dobře poznatelné i bez mikros
kopického zkoumání.
Galerina calyptrata P.D.Qrton - čeoičatka čeničkatá.

Klobouk 3,5-9 mm široký,zprvu tupě kuželovitý,pak rozloženě ku
želovitý^ malým hrbolem, za vlhka asi do poloviny jemně rýhovaný, 
v mládí často na okraji ověšený zbyücy bílého,brzo mizejícího vela. 
Vlhké pokožka je živě zbarvená,svtěji okrově oranžová,při okraji klo
bouku bledě žlutá,na temeni až světle třešňově červená,suchá špina
vě okrová.

Lupeny prořídlé,wstoupavé,připojené,bledé,pak medově zbarvené, 
s- ostřím^bledším,jemně vločkatým.

Třen 15-35mm dlouhý, na vrcholu 0,8-l,2mm tlustý,někdy válcovi
tý a na bázi slabě ztluštělý,5aatžji j# štíhle kuželovitý a na bá
zi ztluštělý ve zřetelnou,slabě odsedlou hlízku nebo je na bázi jen 
kyjovitě ztluštělý / a až 3,5mn tlustý/ a od báze směrem k vrcholu 
se pozvolna ztenčuje,často zprohýtaný, na špici bledě citrónově žlu-
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tý a jemně ojíněný,dole ji bledě okrově nažloutlý,od báze trochu tmav
noucí do pletové barvy,v mládí překrytý jemnými bílými vlákny,brzo 
mizejícími.

Dužina slabě mouěně vonící a chutnající.
Výtrusy 9-12,5 x 5-7 pm, mandlovité,k_oběma koncům zúžené,pod 

imerzí jemně tečkované, s exosporem alespoň místy bublinovit.ě od - 
chlípeným. Někdy se část exosporu odtrhuje a odpadávé./V mačkaném 
preparátu jsou nápadné četné rozlámané výtrusy/.Bazidie tetrasporic- 
ké.Dez pleurocystid.Cheilocystidy dosti proměnlivého tvaru,vět§inou 
lahvicovité,často hlavaté, , 30-60 x 6-9 um. Hyfy s přezkami.

Habitat: čtvr.6745 c,Kojsova Stráž, 2 km vjv,nadm.výška 1000 m, 
záp.svah hory íiůstku,s[nrčina, na ležícím,velmi ztrouchnivělém, kmenu 
smrku mechem porostlém, 16.Vlil.19S6.

'fifý.
(1 y V I

n i c  5 ̂ ^ 4 ]  o
1 C J \

oOO
1:Galarina stylifera /Atk./.mith C-alarina calyptrata P.D.Orton

et Sing. a.: plodnice, b: výtrus,
a:plcdnice, b: výtrus, c.: cheilocystidy
c: cheilocystidy

Galerina sty Ufera/Atk,/Smith and Stng.- Čepičatka zvoncovitá.
Klobouk 1,5-4 cm š iroký. zprvu/š iroce/zvor.c ovití sklenutý,ve stá

ří až ploše sklenutý,zřídka s nízkým tupým hrbolem,často nepravidel
ný,někdy i excentrický,za vlhka jen slabě prosvítavě žíhaný,v mládí 
s okrajem podvinutým,někdy ověšeným zbytky bílého vela,tence masitý. 
Pokožka za čerstva mazlavá,mastr.ě lesklá,velmi hygroíání,vlhká sytě 
okrová až skořicově hnědá.rychle schnoucí a vybledající od temene k 
okraji až do čistě bílé /u malých exemplářů/,u větších a masitějších 
plcdnic do špinavě okrové až světle šedé; suchá je matná, hladká,ne - 
vláknitá /ani pod lupou/,jakoby pomoučená.Starší a opětní silně na - 
sáklé plodnice se zbarvují až do čokoládově hnědé a jsou silně slizké.

Lupeny dosti husté,promíchané lupénky,až 4mm vysoké,zaobleně při
pojené .v^mládí bělavé,pak rezavohnědé,s ostřím bělavým.

Třen 20-60 x 2-6,často velmi krátký, vále ovitý,většinou prohnu
tý,někdy až silně zprohýbaný,hrubě vláknitý,v mládí žlutohnědý,ale na 
bázi již v mládí tmavě šedohnědý,pos tupně a rychle od báze vzhůru se 
zbarvuje šedohnědě téměř až k vrcholu,na špici je jemně moučnatě ojí
něný,kromě špice je v mládí překrytý bílými vlákny z vela,rychle mize
jícími. Je-li velům bohatě vyvinuto,vvtváří i úzký,rychle mizející prs- 
ten. 13



Výtrusy- 6,5-8,5 x 4-5 pa,elipsoidní,jemně tečkované až hladké.Bazi- 
die tetrasporické .Bez pleurocystid. Cheilocystidy štíhle lahvico- 
vité, 25-40 x 4-8 pna, s dlouhým a tenkým /1.5-2.5 pm tl./krkem,něk
dy zvlněným,který je často zakončen malou,kulovitou hlavou.Přezky 
přítomné.

Od počátku července do listopadu,často hromadně se vyskytující, 
ale ne trsnatě; většinou na ležících,velmi ztrouchnivělých kmenech 
smrků,řidčeji na pařezech. Na Šumavě se tento druh vyskytuje místy 
hojně. Zřídka lze tento druh najit v pahorkatině a na vápeníté půdě.
L i t e r a t u r a
Moser M./1978/:Die EB'hrlinge und Blötterpilze/Polyporales,Boletales, 

Agaricales,Russulales/.-In:Kleine Kryptogamendlora,4 ed. Jena. 
Pilát A./1952/:K1íč k určování našich hub hřibovitých a bedlovitých. 

Praha,/1951/.
Orton P.D./1960/: New check list of British agarics and boleti.Part 

III. Notes on genera and species in the list.-Trans.Brit.Mvcol. 
Soc. 43:159-439.

František M i k a  : Zwei bedeutsame Arten der Gattung Galerina.
Einige nähere Angaben zu den Funden von zwei selteneren und 

übersehenden Galerina-Arten von Böhmerwald werden gebracht.
ZAUJÍMAV! DRUH PEČIARKY JUHOZÁPADNEJ ČASTI MALÝCH KARPÁT

Vincent K a b á t .■fyaUea/
Juhozápaná část'Malých Karpát ' ^

je z mykologického hladíska velni 
vdačná lokal ita. Pes tr cs ť  mvkoflóry 
je umožněné jak roznorodostou rast- 
linstva a lesných dřevin,tak roz- /¡¡FM

nor od os tou geologického složenia , 
ale najeä rozdielnostou klisatic -
kých vplvvov .na ne ve lion území . • V /
Vzácné nálezy húb z tejto oblasti y/'/.xS&pw&f A
sú často publikované.V minolom ro- /  ftji
ku 1992 nebolo v tejto oblasti dos- /■■■ 9
tatok zrážok a rok z hladiska mvko- Á /
lógie bol málo prajný. Navýše na A < ' /
niektorých lokalitách došlo k les - )^í/ lil /
ným požíarom. Ku konců sezóny sa •' //; /
nredsa jen huby objavili.Pri jednej i i
z vycházok sa podařilo objaviťzau- ]  '■ r
jímavú pečiarku hnedovláknitú, Aga- H  ’J
ricus fuse of ibr illosus .Tento druh ~ -7
pravděpodobně nebol v tejto oblasti r V  fr~\ 
doteraz najdený. V^řj
P e č i a r k a  h n e d o v l á k  - V ’/
n i t á -Agaricus fusco-flbr illosus 

/Moe 11./Pilát
Miesto nálezu: Na západnoa svahu Malých Karpát- kopec Suchý vrch 

východně od Záhorskej Erystrice v napadanota listí.
Klobúk:Plodnica mala klobúk nepravidelného pologulovitého tvaru s 

mierne podvinutým okrajom.Na vrchole klobúka farba pokožky hrd- 
zavo až Čokoládovohnedá,v neveliom kruhu v střede nerozpukáná.
Ku okrajů klobúka sa rozpukává na hustá,tenké a dlhé vlékna/na 
rozdiel od pečiarky lesnej -Agaricus silvaticus -se ktorú je si 
ju možné při povrchnéj obhliadke pomýlit'a u ktorej sa vlákna 
spájajú do štětiniek,ktoré miestami nepatrné odstávajú,resp. vy- 
tvárajú akoby škridlicovitý povrch/. U popisovanej pečiarky i
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napriek rozpukaniu pokožky je povrch hladký.Pokožka je tenká 
stiahnutelná po střed.Klobúk je tehkomfisitý,jeho priemer bol 
50-90 na.

Lupene:"a najdenej plodnici mali lupene farbu sviežo-ružovů,velni 
husté, s vyblednutým ostřím.

Hlúbik: Je dlhý 9Cmnr,tenký,válcovitý.Priemer hlúbika 15 mm.^arba 
bledohnedj s ružovkastým nádychom. Nad prsteňom akoby zrnitý. 
Pod^prstenom hladko vláknito ryhovaný. Ryhovanie sposobené od
dělováním prstena počas rastu.

Prsten: Je tenký, blanitý,zhora nasadený.Zavčasu sa oddelúje od 
klobúka.Umiestený bol zhora asi v 1/3 dlžky hlúbika.

Dužina: Na řeze bledá ružovie najmá v hornej polovice klobúka.Těs
ně nad lupeňami a v hlúbiku ružovie len nepatrné. Voňa jemná, 
pří jemná,korenistá podobná ako má pečiarka lesná /A.silvaticus/.

Výtrusy: řarba hrdzavohnedá,oválné až vajcovité,prevažne s dvomi tu
kovými zrnkaai. Rozměr výtrusov 6,5-7,3 x 3,6-4,0 pn.

Nález: M.Procházka,27.X.1992,jediná plodnica v relativné mladom 
stupni vývoja. Exikát je uložený v Slovenskom národnom múzeu v 
Bratislavě.určil V.Kabát.

Vincent K a b á t  : An interestinc Agaricus-record in the S'.V part
of  Valé K ar p a t y  M t s . / n e a r  B r a t i s l a v a - Z á h o r s k á  ¿ V s t r l c a . S l o v a k i a .

L ékařská  mykologie

Veterinární mykologie 

HISTOPLASV.OSIS FAHCIMINOSI 

Petr F r a g n e r
Epizootická lymfangitis, "equine histoplasmosis", "africká” voz- 

hřivka, histoplasmosis farciminosi je chronické onemocnění koní, 
mezků, oslů a jiných Equiáae, vyvolané mikroskopickou houbou Histo- 
plasma capsulatum var.farciminosum /Hivolta et Micellone/ V/eeks, 
Padhye et Ajello 1985-

Onemocnění se vyskytuje endemicky na asijském a africkém konti
nentu a ve středozemní oblasti Evropy, v oblastech, kde se hojně 
pěstují koně. V malém počtu případů bylo popsáno z Anglie, Irska, 
Německa, Dánska a Švédská. Hefai a Loot publikovali výsledek průzku
mu dokumentů veterinárního odd.ministerstva zemědělství v Egyptě. 
První příoad histoplasmózy koně byl registrován roku 1949 a další 
roku 1955’. Roku 1957 bylo 5 případů a také v dalších letech zůstával 
počet pod 10 za rok. V roce 1961 byla zavedena ohlašovací povinnost 
s brakováním nemocných zvířat a s finančním vyrovnáním. Na základě 
toho stoupl počet případů na maximum 222 roku 1965. Zprávy přicháze
ly ze všech okresů delty Nilu, zatímco horní Egypt, s výjimkou něko
lika málo okresů nebyl postižen. Během let 1963-1969 pozorovali Hefai 
a Loot 671 případů onemocnění /604 koní, 41 mezků, 26 oslů/. Když 
bylo později finanční vyrovnání sníženo, klesl také počet hlášených 
případů.

Kožní forma bývá v Egyptě nejčastější /Hefai 1992/. Uzlíky, asi 
3 cm v průměrUj jsou zprvu tvrdé, později se zvětšují a měknou,pras
kají a vyprazdňují se. Hnis je většinou smíšen s krví a s úlomky 
nekrotické tkáně. Uzlíky srůstají navzájem, takže vznikají útvary až 
8-10 cm v průměru a větší, která mohou být obklopeny čerstvými,tvr
dými uzlíky. Lymfatické cesty jsou ztvrdlé, s uzlíky podél.V Egyptě
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nejcastejší lokalizace byla na šíji, končetinách a hrudi. Lakrimálni 
forma zacín„ lehkou konjunktivitidou a abnormálním slzením se záně
tem slzných váčků a později i očních víček, případně s keratitidami.

stavaji hlenovítými a hnisavými. Tato forma je v Egyptě čas
tější u oslu než u koní. Vzácná je nosní forma s hustým, hlenovitým, 
hnisavým výtokem. Singh /1966/ uvedl z Indie 710 případů histoplas- 
mOí,j z let 19*+8-1S54j nejčastěji s akutními záněty spojivek vedoucí
mi k oslepnutí. Kromě toho byla postižena kůže, plíce, slezina, ját
ra, ledviny, ovaria, zažívací trakt a kosti.

V hnisu se vyskytují oválná až subglobózní, kvasinkovité buňky.
2>5-3x3-4_ym. Obvykle jeden pól je více zašpičatělý, takže buňky do
stávají citronovitý tvar. Eývají nalézány jednotlivě nebo ve skupi
nách, volně nebo fagocytované v makrofázích, polymorfonukleárech a 
obřích buňkách. V roztěrech barvených podle C-rama zůstává cytoplasma 
mnohých buněK nezbarvena. Podle Refaie /19S2/ spočívala diagnostika 
histoplasmozy v Egyptě az do r.1968 pouze na nálezech "dvojitě kontu
rovaných" kvasinkových buněk v roztěrech barvených podle Grama. Dnes 
je známo, že "dvojitá kontury", "pouzdro" nebo "dvorečkv" u histo- 
plasmy jsou při některých barvicích metodách stálými artefakty. Ne- 
zbarvená dvorečky vznikají totiž zmenšením cytoplasmy parazita při 
barvení a spolu s částečně světlolomnou stěnou napodobují pouzdro 
/odtud název "capsulatum"/.

Pro primokul tury se osvědčily: Agar ze srdce a mozku - Brain heart 
infusion /EHI/ agar obohacený 10% koňská krve, Sabouraudův glukózový 
agar s 2,5% glycerolu upravený na d H 7.4 /SDGA/ a PPLO /oleuro-Dneu- 
monia-like organism/ medium Difco obohacené 2% glukózy a 2,5% gly
cerolu. upravené na pH 7,8. Půdy byly očkovány hnisem z egyptských 
případu onemocnění a inkubovány při 25 a 37°C. Růst v primokultú
rách se nikdy neobjevil před 4.týdnem, obvykle byl patrný kolem 8. 
týdne, v některých případech až po 3 měsících /Selim et al.1985/.

Kolonie subkultur, které vyrostly po 4 týdnech při 25°C na SDGA, 
dosahovaly 12-15 um v průměru. Byly zvrásněná a zprohýbané, bílé, 
hnědavé až čokoládově hnědé. V kulturách byla prokázána větvená 
vlákna, 2,5-3,0 ym v průměru a interkalární a terminální chlamydo- 
spory, 5-10 ya. Konidie nebyly nikdy prokázány. Pro tvorbu konidií 
se osvědčil půdní-agar dosti složitá přípravy /Víeeks et al.1935/.
Pro konverzi vláknité fáze v kvasinkovou se osvědčil BHI agar s 5% 
ovčí krve. Inkubace při 35°-37°C. upíná konverze se zdařila jen po 
opakovaném přeočkování po 8 dnech a obvykle k tomu bylo třeba 6-8 
týdnů.

Serologické reakce /difúze v agaru,vazba komplementu/ a také 
kožní testy se provádějí s antigenem připraveným z vláknitá formy. 
Kultura roste na polyesterových destičkách, které plavou na povrchu 
250 ml tekutá půdy PPLO s 2% glukózy a 2,5% glycerolu v 500 ml lah
vích po 4 měsíce při 25°C. Filtrát se smíchá s dvojnásobným množst
vím acetonu a ponechá 48 hod při 4°C. Précipitât se doplní destilo
vanou vodou na 1/10 původního objemu. Kožní test se provádí injekcí 
0,1 ml tohoto antigenu /nazývaného "histofarcin"/ do pravé strany 
krku. Vlevo stejným způsobem se vpichuje kontrola sterilní, nenaoč- 
kované půdy. Pozitivní reakce se hodnotí podle síly kůže v místě 
vpichu udávané v milimetrech po 24,48 a 72 hodinách.

Literatura „
Refai M./1992/: Histoplasmose bei Pferden in Agypten.-Hautnah Myk., 
Hamburg,2 :/6/:228-230. - Selim S.A.,Soliman R.et al./1985/: Studies 
on histoplasmosis farciminosi /épizootie lymphangitis/ in Egypt.- 
Eur.J.Epid.1:84-89. - Singh T./1966/: Studies on épizootie lymphan
gitis.Study of clinical cases and experimental transmission.-Indián 
J .Vet.Sci.36 :45-59 ; ref.: Vykosen,Berlin,12:3 33,1969. - V/eeks R.J., 
Padhye A.A.et Ajello L./19B5/: Histoplssma capsulatum variety farci- 
minosum: a new combination of Kistoplasma farciminosum.- Mycologia,
New ïork, 77:964-970.
Petr__F_r_a_g_n_e_r_: Histoglasmosis_farciminosi /Review/.
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K r á tk á  sd ě len í

HYPERTRGFIE U PIŽMOVKY VYVOLANÁ RZÍ PUCCINIA ARGENT AT A/SC HULTZ/WINT. 

Josef H o u d a
V květnu 1990 jsem botanizoval v lounském Podlesí,mezi obcemi 

Dolní Eočov a Třeboc, v lužním lese zvaný Perný.Šlo o podhorskou ol
šinu s olší šedou /Alnus incana/ a v podrostů s bohatými porosty piž- 
movky obecné /Adoxa moschatellina L./Na některých místech vytvářela 
pižmovka čisté porostv o rozloze několika arů. Při podrobnější pro - 
hlídce tohoto neobvyklého společenstva jsem zjistil,že některé rost
linky pižmovky nápadně převyšuji ostatní a jsou mohutnější /robustněj
ší/. Kromě toho byly jakoby pomoučené.

Několik neobvyklých exemplářů jsem sebral a prohlédl. Zjistil 
jsem,že abnormální rostliny jsou napadeny rzí na listech a na lodyze. 
Přesný druh rzi jsem však nemohl určit. Proto jsem zaslal několik her
bářových položek k určení dr. M.Svrčkovi do Národního muzea v Praze, 
který ji určil jako vzácnější druh Puccinia albescens/Grev./Plowright. 
Později mne ještě požádal dr.Z.Pouzar o doplnění údajů /sběru a loka
lity/ k herbářové položce,která je dokumentována a uložena v přírodo

vědných sbírkách Národního muzea. Jelikož jsem se dále zajímal o bio
logii neznámé rzi,odkázal mne dr.Z.Pouzar na specialistu,dr.Z.Urbana 
z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Praze.kterému jsem rov
něž zaslal několik exemplářů napadené pižmovky ze sezóny 1992. Dr.Z. 
Urban mi ochotně vyšel vstříc a zaslanou položku přeurčil jako Pucci
nia argentata /Schultz/Wint. Oba druhy jsou si podobné,ale zásadně se 
od sebe liší -
Puccinia albescens/Grev./Plowright - je autoecický druh /jednobytný/, 

mající jednoho hostitele, vnitřek pohárků/aecií/ je bělavý,až bílý. 
Mycelium proniká rostlinou,která bledne a krní.¡tycelium pravděpo
dobně není perenující /vytrvalé/.

Puccinia argentata /Schultz/Wint. - je heteroecický druhy /dvoubvtný/, 
střídající hostitele. Na pižmovce vytváří spermogonia a aecia oran
žověla netýkavce nedůtklivé /Impatien noli-tangere L./ ložiska u- 
redenií a telií. Mycelium proniká rostlinou pižmovky,která je stříb
řitě třpytivá,v místě kde jsou aecia zbytnělá a vyššího vzrostu.
Buňky houbového parenchvmu jsou zvětšené a zmnožené a podminují zne
tvořeni rostliny nápadnou hypertrofií.Obdobu lze pozorovat u rzi 
hrachové /Uromyces pisi /Persoon/De Bary na pryšci chvojce Euphor
bia cyparissias L.
Rzi /Uredinales/ jsou též stopkovýtrusé houby,nevytvářejí však plod- 

nice.Jsou to závazní paraziti rostlin.Mycelium prorůstá mezibuněčné pro
story a do buněk vysílá haustoria /tenká vlákna/,umožňující čerpání ži
vin.Na hostiteli někdy vznikají hvpertrofie,tj. změny pletiv,projevují
cí se abnormálně zvětšenými buňkami,přičemž si zachovávají svůj původ
ní tvar nebo se jejich tvar podstatně změní.
POSLEDNÍ OBHAJOBY KANDIDÁTSKÝCH DISERTACÍ Z MYKOLOGIE
František K o t 1 a b a

10.prosince obhajoval v Eratislavě kandidátskou disertační práci 
"Rozšírenie,aorfológia a ekofvziológia huby Tilletia contraversa KQhn 
na Slovensku" RfíDr.Peter Paulech,pracovník oodělení patologické fyzio
logie a mykologie Botanického ústavu SAV v Bratislavě. Jeho školitelem 
byl prof.RNDr.Z.Urban,DrSc./Praha/ a oponenty Ing.D.Veselý,DrSc./Praha/, 
Ing.J.HuszárjDrSc./Pieštany/ a Ing. E.Moravčík,CŠc./Eratislava/.Dr.P. 
Paulech svou práci obhájil a komise pro obhajoby mu doporučila udělení
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hodnosti kandidáta biologických věd.
17.března 1993 obhajovala v Praze kandidátskou disertační práci 

"Výsledky studia vybraných půdních druhů rodu Pěnicillium podrodu Fur- 
catun" RNDr. Alena Kubátová,prac ovnice Biotechnologického ústavu UK a 
Sbírky kultur hub /CCF/ katedry botaniky přírodovědecké fakulty Uni
verzity Karlovy v Praze.Jejím školitelem byl prof.RNDr.Z.Urban,BrSc. 
a školitelkou-SDecialistkou doc. RMr. O.Fassatíové,CSc./oba z Prahy/ 
a oponenty doc.RNDr.J.Kunert.DrSc./Olomouc/,RNDr.V.Holubová-Jechová, 
CSc./Praha/ a RNDr.L.Marvanová. CSc../Brno/. Rovněž dr.A.Kubátová svou 
disertaci obhájila a komise pro obhajoby jí doporučila udělení hodnos
ti kandidáta biologických věd.

Oběma disertantůa blahopřejeme k úspěšné obhajobě prací a tím 
získání hodnosti CSc.,která již nebude nadále udělována; po revoluci 
r,19S9 ‘došlo ke změně ve výchově vědeckého dorostu a přeorientování 
od sovětského vzoru s příklonem ke zvyklostem na akademických půdách 
jinde ve světě.

Komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací z vědního 
oboru 15-13-9 mykologie /což je její oficiální název/ měla federální 
působnost na území české a Slovenské Pederativní Eepubliky /ČSFR/ a 
poslední obhajobou 17.3.1993 de facto zanikla,nebot ČSFR už neexis
tuje . Pos lední tři roky byl předsedou komise doc. RNDr.Petr Pikálek, 
CSc./genetik/a místopředsedou Ing. Cyprian Paulech,CSc.,který byl zá
roveň předsedou pro obhajobu slovenských disertací. Dvě výše uvedené 
obhajoby z mykologie byly poslední z toho důvodu,že s koncern r.1992 
v podstatě končily obhajoby kandidátských disertací z mykologie /i . 
jiných oborů/ a v r.1993 už mohly být obhajovány pouze ty práce,kte
ré byly podány do konce r.l992/tou byla z mykologie jen práce dr.Ku
bátové/

I ostatní komise pro obhajobu disertací k získání titulu CSc. a 
DrSc. v české republice během roku 1993 pravděpodobně ukončí svou 
činnost a zaniknou v souvislosti s vydáním novely zákona o vysokých 
školách a zákona o vědě. Už za existence současného vysokoškolského 
zákona a zákona o vědě je zřízeno v centrech vysokých škol a ústavů 
Akademie věd České republiky /AV ČR/ postgraduální doktorandské stu
dium; po obhájení prací a složení státních rigorózních zkoušek získa
jí absolventi tohoto studia doktorský titul.

Oborové komise pro doktorandské studia jsou již zřízeny a tvoří 
je vědečtí pracovníci vysokých škol,ústavů AV ČR,popř.významní vědeč
tí pracovníci jiných institucí. Členy oborové komise pro botaniku 
/včetně mykologie/ působící v Praze za předsednictví prof.RNTr.J.Vá
ni, DrSc .,js ou RNDr.J.Holub,CSc.,prof.Ing. J.Jenik,CSc.,HNDr.J.Kolbek, 
CSc.,doc.RNDr.B.Křísá,CSc.,RNDr.J.Pokorný,CSc. a doc.RNDr.V.Skalický, 
CSc.
PRAČE NA SOUPISU HUB - IV 
Rostislav F e 1 1 n e r

Pne 21.4.1993 se v rámci pracovního zasedání odborné skupiny 
pro otázky mykorrhiz a lesnické mykologie při ČV lesnické společnosti 
uskutečnil ve spolupráci se sekcí pro mykofloristiku a mykocenologii 
ČVSůí seminář pracovní skupiny pro přípravu soupisu mafcromycstů ČR 
/příp. táž SR/ na téma "'Inventarizace hub-Il". 2.0 účastníků semináře 
referovalo o dosažených výsledcích,nejbližších plénech a metodických 
problémech při zpracování jednotlivých skupin makroaycetů.

První část semináře otřevrela diskusi k metodickým postupům při 
zpracování mykofloristických údajů pro účely "Check-Listu" s pomocí 
počítače. Dr.R.Fellner demonstroval ukázky dosavadních výstupů při 
zpracování regionální mykoflóry Krkonoš,fornulář pro registr ohrože
ných druhů a mapového informačního systému SYSMAP a nastínil problé
my,které je jich využití pro práci na soupisu hub přináší.Současně 
předložil jako možné řešení přistoupit na programové vybavení pro in-
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vetarizaci ohrožených druhů rostlin a jejich biotopů,používané v 
České ústavu ochrany přírody,což by umožnilo kompatibilitu zpra-. 
covávaných dat,ochranářskou evidenci mykologicky cenných lokalit 
a zejména rychlé vyhodnocení vložených dat v podobě mapek rozšíře
ni jednotlivých druhů v různých fázích rozpracovanosti. O využití 
této cesty budou zájemci informováni v průběhu roku 1993 na zákla
dě jednání na CQOP.

0 výsledcích revize a zpracování jednotlivých taxonomických 
skupin referovali Dr.V.Antonín /doplňky k rodu Armillaria a zpraco
vání dalších sekcí rodu Marasmius/,Dr.M.Svrček /přehled čs.cyphel- 
loidních hub -cca 33 druhů/,P.Vampola /souěasný stav a plány výzku
mu v řádu Polyporales/ a J,Holec Aýzkua rodu Pholiota se speciál
ním zaměřením na zástupce sekce Adiposae/.S delším diskusním přís
pěvkem vystoupil rovněž Ing.J.Landa/aktuální poznatky při studiu 
rodů Russula a Lsccaria/.

V závěru zasedáni poreferoval Dr.V.Antonín o výsledcích myko- 
floristického výzkumu v Národním parku Podyjí,odkud je známo v souč 
časné době asi 350 druhů makromycetů. Setkání,naplněné obsáhlou vý
měnou názorů a informací,přineslo řadu nových poznatků a materiálů,
s nimiž se budou moci všichni další zájemci podrobně seznámit v při
pravovaném sborníku "materiálů pro check-list ".Příspěvky a bližší 
informace o tomto sborníku:Dr.V.Antonín,Moravské muzeum,Brno.
tílKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA NA 49.SJEZDU P01SK1EG0 TOWARZYSTWA BOTA -

NICZNEGO /PTB/ - 1. - 5. IX. 1992, KIE1CE

Bogusíaw S e l a t a  a Bronislav H 1 ů z a
V prvních dnech září 1992 se konal 49.sjezd Polskiego Towar - 

zystva Botanicznego, zaměřený na problematiku "Rostlina a člověk".
Po plenárním zasedání a tématických semnářích se konala i vědecká 
zasedání jednotlivých sekcí,existujících při PTB.Mykologové a fyto- 
patologové se zúčastnili mezioborového sympózia "Zásoby kryptogamů, 
jejich ohrožení,rozšíření a využívání",které bylo zorganizováno sek
cemi mykologiciou,lichenologickou a bryologickou.Bylo předneseno
15 referátů nebo sdělení a instalováno 6 posterů.

Tématika přednesených referátů i posterů byla dosti různorodá 
a týkala se stejnou měrou jak makromycetů,tak i mikromycetů /sapro- 
fytických i parazitických/,kromě toho i mykorrhizy. Během zasedání- 
s ohledem na tématiku,způsob prezentace nebo dokumentace výsledků 
vzbudila zájem zejména vystoupení M.Iawrynowiczové /Podzemní ascoay- 
cety Polska a jejich rozšíření v Evropě/, J. ¿us zczyr.ského /Výskyt 
makromycetů na ruderálních místech v městském obvodu Kielců/, T.Paw- 
lowské /společně s K.Turnauovou - Lokalizace těžkých kovů v mykorrhi- 
ze Rhizopogon roseolus na kořenech borovice/,B.Sadowské /Kouby z ro
du Panaeolus Fr. vyskytující se v Polsku// a H.Zarzycká /sdělení o 
specifické odolnosti bramboru vůči Phytophtora infestans/Mont./ de- 
Barry/.

Sjezdu se kromě početných polských botaniků zúčastnil také dru
hý z autorů tohoto sdělení,který přednesl referát "Muchomůrka císař- 
ka/Amania caesarea /Scop.:Fr./Pers./-ohrožený druh mykoflóry české 
republiky".

Krátké souhrny všech přednesených referátů i plakátových sděle
ní byly publikovány ve sborníku,připraveném odbočkou PTB v Kielcích 
a VySží školou pedagogickou J.Kochanow3kého v Kielcích.
OSMÁ EVROPSKÁ A S tA eDOZEMSKA KONFERENCE 0 OBILNÍCH RZÍCH A PADLÍ 
TRAVNÍM, FEE1SING-WEIHENS TEP HAN, 7. - 12. ZÁftl 1992
Zdeněk U r b a n

Konference na danná téma mají již svou dlouholetou tradici,od
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r.1964 v Cambridgi,které bylo první. Postupné se potom Konaly v ná
sledujících městech: v Portugalsku v Ceiras,v Praze, v Interlakenu, 
Bari-Bímě, C-rignonu u Paříže,Vídni a poslední u Mnichova.Původně by
ly zasvěceny pouze obilním a travním rzím a teprve ve Vídni se účast
níci usnesli,aby tématika byla rozšířena o problematiku padlí travní- 
ho,Blumeria /Erysiphe/graminis,nebot se jedná též o závazného,biotrof- 
ního parazita a metodika jeho. ovládání je podobná nebo i shodná s 
ovládáním rzivosti.

V zájmu pravdy nutno vzpomenout,že na začátku setkání fytopato- 
logů a šlechtitelů obilnin stála mezinárodní kolokvia o rzi travní, 
Puccinia graminis, podnícená především profesorem Zemědělské vyšší 
školy v Grignonu, A.L.Guyotem.První bylo v r. 1958 ve Versailles-, 
druhé 1961 v Madridu. Iřetí konference o rzi travní byla v r. 1962
v řiímě,avšak její problematika byla soustředěna na rzivost pšenice 
jen v krajinách Středozemí. Později se vytvořila nevýdělečná mezi - 
národní nadace,které si vzala za úkol organizovat každé 4 roky zmí - 
něné konference a vydávat informativní "Cereal rusts and powdery mil- 
dew bulletin",který by krátce a rychle zpravoval o současných vědec
kých pracích a problémech ve zmíněné oblasti. Proto též bylo v r.19- 
72 velkým úspěchem,že organizátory konference se staly Přírodovědec
ká fakulta UK a Výzkumný ústav rostlinné výroby v Buzyni; mezi účast
níky bylo totiž nebývalé množství pracovníků ze států východní Evro
py,což zvléšt přispělo k posouzení problémů s hlediska celého konti
nentu.

Jak známo,již od 20.let tohoto století zdá se být nejúčinnější 
ochranou proti rzivosti /a padlí/ vyšlechtění kultivarů,které by mě
ly pokud možno trvalou odolnost proti různým druhům rzí a jejich 
různým měnícím se fysiologickým rasám. Proto od začátku těchto kon
ferencí jsou nejpočetnější příspěvky točící se kolem naznačené problé- 
matíky.Konference ve Weihenstephanu se odbývala v území,které bylo 
plánovitě reservováno a postupně zastavováno objekty zemědělské a les
nické fakulty Technické university v Mnichově a státními zemědělský
mi výzkumnými ústavy.Zahájení bylo dopoledne 8.září,při kterém prone
sl pozdrav i bavorský ministr výživy,zemědělství a lesnictví. Dopo - 
ledne pak bylo věnováno vyžádaným přednáškám více či méně teoretis- 
kého,jako např. otázka morfologie vzniku parasitického poměru,význam 
hypersensitivní reakce pro odolnost a významu znaků získaných moleku
lární analysou genomu pro identifikaci individuí, ras a populací pa- 
togenů. Nato odpoledne pokračovalo jednáni sekce s tématikou odolnos
ti / jejich mechanismech/ jak se jeví z hledisek histologie,niochemie 
a molekulární biologie.

V dalších dnech probíhaly přednášky zaměřené k následujícím té
matům: Epidemiologie a fysiologická specializace; Zdroje odolnosti 
proti rzím a padlí; Genetika odolnosti; Problémy křížscť při získání 
trvalé nebo částečné odolnosti,tolerance a rostlin odolných v dospě
losti. Všechny tyto sekce byly bohaté jednak na referáty,jednak na pla
kátová sdělení.Organizátoři použili dříve neznámého způsobu využití 
plakátů: v programu byl vyhrazen čas na to,aby autoři ve 3 minutovém 
výkladu ¿¡Slili vystavenou problematiku a pak následovala diskuse. 
Přestávky byly vyhraženy mj. prohlídce plakátových sděleni, o kterých 
se v dalším programu mělo diskutovat. Ue zajímavé,že v závěru konfe
rence tento způsob využití plakátů nebyl přijat některými diskutéry. 
Jako poslední byla zařazena sekce pojednávající o metodách boje pro
ti rzím a padlí pomocí směsných osiv sestávajících z kultivarů s růz
nou odolností a též pomocí omezeného použití fungicidů. Ojedinělý byl 
příspěvek z USA o vypracování programu integrovaného ovládání rzivosti 
a jiných chorob pšenice, pomocí počítače.

Jak jsme již naznačili,zmíněné konference vyrůstaly a vyrůstají 
z praktické potřeby společnosti ,tj. ochrany úrody a výnosu a tím při
spět k boji proti hladovění nejen v Evropě,ale v celém světě. Proto v 
popředí zájmu jsou ty výzkumy,které směřují k praktickému vyšlechtění
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odolných kultivarů. Ovšem cesta k tomu je nepřímá,s mnohými odbočka
mi fytopatologického,mykologického a vůbec teoretického rázu,kam 
patři i vytoužené integrované ovládání chorob,nebot jedině ono je 
schopné přispět k ochraně prostředí organického světa.Proto na kon
ferencích se vždy v hojnosti uplatňují referáty pojednávající o ra
sovém spektru rzí a padlí a jeho proměnlivosti v průběhu desetiletí, 
o podmínkách vzniku nových virulentních ras a v posledních letech 
též referáty o uplatnění a využití poznatků nespecifické odolnosti, 
o takových jevech jako jsou částečná odolnost,tolerance,pomalé re - 
zivění aj. To vše vyžaduje hlubší přístup a poznatky o autoekologii 
a taxonomii nejen hostitele,ale především patogénů.

Právě v prosazení témat o taxonomii a ekologii obilních rzí 
zvláště a vlběc graminikolních na jednání těchto konferencí má vel. 
kou zásluhu A.L.Guyot,který zesnul na začátku 70.let.Proto s oceně
ním byla přijata a na začátek konference zařazena témata o evoluci, 
morfologii a systematice,kde se- uplatnili naši aykologové pojedná
ním o současném pohledu na některé významné evropské druhy rodu 
Puccinia /Z.Urban/ a na současné pojetí hnědých listových rzí /J. 
Marková a Z.Urban/. Do této sekce spadaly i referáty o morfologii 
substomatálních infekčních struktur u rzí a jejich využití,ve spo
jení s molekulárními charakteristikami genomu,v řešení otázek ne
jen taxonomických,ale i příbuzenských a vývojových. Stejného cha - 
rakteru byly příspěvky o velikosti genomu a počtu chromosomů u pše
ničné rzi travní. Několik referátů se zabývalo úlohou mezihostitele 
v životním cyklu nejen obilních,ale i graminikolních druhů rzí,ne
bot je nutno vycházet z teoretického předpokladu, že prapůvodní rzi 
na travách byly společné travám mnoha rodů a druhů v přirozených 
společenstvech a ekosystémech.

V zéveřečnén zasedání byly jednak diskutovány připomínky k prů
běhu konference,jednak projednávány naléhavé problémy nadace, «led
ním z hlavních úkolů je zvýšit počet předplatitelů svrchu zmíněného 
bulletinu.B/l též podán návrh,aby byla ustavena pracovní skupina s 
tématem: populační studie výtrusů přenášených větrem jakožto jedna 
z cest přípravy integrované strategie boje proti chorobám obilnin. 
Příštím hostitelem konference by mělo být Nizozemí.

Konference se účastnilo okolo 180 pracovníků především z Evro
py a Středozemí /Xsrael,Sýrie,Turecko,Egypt,Tunis a Maroko/,ale po
měrně hodně bylo hostů z USA. Ojedinělí účastníci pocházeli z Nové
ho Zélandu,Austrálie, Jižní Afriky,Keni,Číny,Pákistánu,Iránu ,Mexi
ka. K prvnímu vzájemnému seznámení sloužilo setkáni v pondělí v ho
telu Penta. V úterý večer přijal všechny účastníky v residenci vlá
dy bavorský ministr výživy,zemědělství a lesnictví. Ve čtvrtek byl 
na rozloučeni pořádán Bavorský večer se stylovou dechovou hudbou, 
národními tanci a večeří.

Konference o rzích a travním padlí obilnin ve Freisingu-V/eihen- 
stephanu rozhodně přispěla nejen k poznání průběhu rutinní práce 
fytopatologů a genetiků v různých zemích,ale též k připomenutí a 
objasnění zárodků nových směrů bádání nutných nejen pro účinnou 
praxi ,ale především pro teorii.

O sobn í

Z0MH2LA Dr.ANNA K0CK0VÁ-K3ATCCHVÍL0VÁ,DrSc.

2. S l á v i k o v á
Dna 22.júla 1992 zomrela vo veku 77 rokov naša významná vědec

ká pracovníčka v obore kvasiniek a kvasinkovitých organizmov RNDr. 
Anna Kocková-Kratochvílová,DrSc.

Narodila sa 2..marca v Tuzle v Juhoslévii.Po maturitě na reál-
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nom gymnáziu v roku 1933,študovala v rokoch 1933-193.8 na Prírodove- 
deckej fakultě Karlovej uni^edrkity v Prahe,kde pod vedením prof.Dr. 
S.Práta vypracovala a obhájila dizertáciu a získala diplom doktorp 
prírodných vieťt7

Jej vedecko-výzkumná činnost' bola úzko spojená s rozvojom kvas
ného průmyslu. Pracovala na řízných vědeckých a výskumných pracovis- 
kách.

Od roku 1^54 pracovala na Chemickom ústave SAV v Bratislavě,kde 
začala budovat Cs.Zbierku kvasiniek. Táto zbierka svojím rozsahom a 
významom přesahuje národný rámec. Dlhé roky viedla laboratórium mi
krobiologie CHÚ SAV. V posledných rokoch sa zaoberala hlavně numeric- 
kou^ taxonómiou kvasiniek prírodných stanovišť. Nie je možné nespome- 
nuť jej posobenie v zahraničí ako host.ojúcej profesorky.

t Za Dr.Kockovou-Kratochvílovou zostáva bohatá publikačná čin - 
nosť.Uveřejnila spolu 104 vědeckých a odborných knižných publikácií, 
bolo jej udělených 6 diplomov za objav a 26 autorských osvědčení. 
Bola^vedeckou redaktorkou mnohých zborníkov práč z medzinárodných 
sympózii,recenzentkou vědeckých práč,dizertacií,rukopisov knih a 
členkou komisíí pre obhajoby kandidátských dizertačných práč.

Eozsiahle odborné skúsenosti spolu s: vynikajúcimi teoretickými 
znalosóami urobili z nej odborníčku známu nielen u nás,ale i v za
hraničí.Bola známa ako svojrázna osobnost vyhraněných názorov, u- 
primne zaujatá pre? vedu. Jej měno je tiež spojené s vývojom úplné 
nových prístupov^v oblasti numerickej taxonomie kvasiniek. Výraznou 
mierou sa podielala na organizáciiivedeckého života. Z jej iniciati
vy sú od roku 1964 usporadúvaná medzinérodné sympózia o kvasinách 
a bola založena medzinárodná komisia pře kvasinky,ktorá pracuje pod 
záštitou Medzinárodnej asociácie mikrobiologických spoločností/IAMS/. 
V rokoch 1969-1974 bola prvou predsedníčkou tejto komisie.Bola tiež 
členkou i mnohých dalších medzinárodných organizácií.

Od roku 1964 do roku 1983 bola predsedníčkou Komisie pře kva
sinky Čs. společnosti mikrobiologickéj.Zorganizovala 16 celoštátnych 
konferenci! o kvasinkách,ktoré sa stali tradičným miestom stretnutia 
čs.kvas Inkových odborníkov a celý rad Specializovaných a velkých med
zinárodných sympózií o kvasinkách.

Nám, mladším spolupracovníkom ,bola vzorkom svojou usilovnos- 
ťou a svedomitostbu. Pani doktorku si budeme vždy připomínat* ako 
osobnost',ktorá i najzložite jšíe problémy dokázala riešiť rýchlo a 
s prehladom. Všetci,ktorí poznali Dr. Kockovú-Kratochvílovú ,DrSc. 
ako vynikajúcu vedeckú pracovničku, sa len tážko budú vyrovnavaťso 
smutnou skutočnostou,že už nie je medzi námi.

Priala by som si,aby na nu spomínali všetci,ktorí ju poznali!

TM MPMHRTftM RNPR. VĚRA HOLUBOVÁ-JECHQVft, CSC.,

Jiří L i š k a
Odchod od pracovního stolu je vidy zarmucující, zejména 

jde— li o odchod náhlý, v plném rozvoji schopností a životních sil. 
Všechny nás proto zcela nepřipravené zasáhla 5. března 199— zprava 
o smrti naší kolegyně, vynikající mykoložky dr. Věry Holubové, 
rozené Jechové.

Narodila se 17. března 1936 v Praze. Hlubší zájem o přírodu 
ji přivedl na přírodovědeckou fakultu University Karlovy, kde se 
pod vedením profesora RN,Dr. K.Cejpa, DrSc., specializovala na 
mykologii. Vysokoškolské vzdělání .završila v roce 1960 diplomovou 
prací "Hniloby a plísně dováženého jižního ovoce a ochrana banánů 
proti hnilobám". F'o krátkém působení na katedře botaniky 
prirodovédecké fakulty University Karlovy (1960-62) a ve Výzkumném 
ústavu přírodních léčiv v Praze (1962-63) nastoupila 1.11.196- na 
vědeckou aspiranturu v Botanickém ústavu ČSAV v Průhonicích
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(jejími školiteli .byli akad. C.Blattný a prof. K.Cejp). Zde 
pokračovala ve studiu mikroskopických hub a zaměřila se na 
ťaxonomické zpracování československých zástupců lignikolních 
saprofytických hyfomycetů. Vědeckou hodnost získala v r. 1969 za 
kandidátskou disertační práci "Studie o dřevních saprofytických 
hyfomycetech" . Materiál byl publikován jako série taxonomických 
článků především v časopise Česká mykologie. Kromě čistě ,
taxonomické práce se V. Holubová věnovala i práci experimentální 
— zavedla nové metody a věnovala se také studiu ontogeneze 
a mechanismu tvorby konidií. Za soubor prací o taxonomii, biologii 
a ekologii vybraných zástupců čeledi Dematiaceae získala v roce 
1974 na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně titul doktora 
Přírodních věd. Díky vynikajícím schopnostem, cílevědomosti 
a nesmírné výkonnosti rychle získala přehled v dané problematice, 
navázala spolupráci se zahraničními mykology a vypracovala se 
v předního světového specialistu. Dva dlouhodobé pobyty na Kubě 
zúročila opět kromě řady taxonomiekých publikací ve zpracování 
skupiny hyfomycetů pro dílo Flora Kuby; ze zamýšlené třídílné 
monografie byl však dokončen jen první díl. V poslední době se 
zaměřila na Hlubší zkoumání řádu Qphiostomata1 es a na studium 
problematiky tracheomykóz jako příčin odumírání dubů a jiných 
druhů stromů.

Kromě vlastní vědecké práce se dr. Holubová věnovala i práci 
organizační. Vždy jí ležel na srdci osud milovaného oboru 
mykologie; proto se snažila o podporu a rozvoj této disciplíny 
i na poli vědeckých společností. Již během studia na universitě 
vstoupila do Československé botanické společnosti • a do 
Československé vědecké společnosti pro mykologii. Přes 15 let byla 
členem redakční rady časopisu Česká mykologie.

Vysoká odbornost a výsledky práce dr. Holubové byly oceněny 
i v zahraničí: v loňském roce byla zvolena čestným členem Americké 
mykologické společnosti. Dr. Holubová publikovala přes sedm 
desítek vědeckých prací z taxonomie a ekologie hyfomycetů. V sérii 
monografií popsala jako nové 10 rodů, 2 podrody, přes 120 druhů 
a na základě 'studia provedla přes padesát nových přeřazení.
Výsledky studia saprotrofních hyfomycetů nepřinesly poznatky pouze 
z hlediska základního výzkumu, ale mají velký význam i pro poznání 
biologického rozkladu celulózní a ligninové složky rostlinného 
materiálu v přírodě se značným využitím v praxi (např. využívání 
lesnických odpadů k přípravě pěstebních substrátů).

V souvislosti s posledním vývojem v naší společnosti i na 
pracovišti spatřovala nové obzory rozvoje mykologie. S velkým 
zápalem se pustila do práce a byla velice aktivní v přípravě 
vědeckých projektů. Velmi slibně se rozvíjel zejména rozsáhlý 
projekt studia tracheomykóz, na němž pracovalo více odborníků 
z několika vědeckých institucí u nás a zároveň byl napojen na 
mezinárodní spolupráci. Je vpravdě tragické, že jí vynaložené 
úsilí právě nyní mělo být zúročeno, kdy p o letech zapracování se 
do problematiky, shromažďování materiálu a publikování dílčích 
výsledků se přiblížil čas syntézy.

Odchod dr. Holubové je pro Botanický ústav AV CF; i mykologii 
nenahraditelnou ztrátou a je tak narušena kontinuita dalšího 
rozvoje mykologie v Botanickém ústavu AV ČR. Zesnulá byla nesmírně 
precizním a pracovitým člověkem. Zanechala nejen rozsáhlé, pečlivě 
ošetřované sbírky, ale i mnoho rozpracovaných a téměř dokončených 
rukopisů. Protože byla u nás jediným znalcem některých skupin 
hyfomycetů, zůstává otevřeným problémem navázání na přerušené 
dílo. Přesto je naší povinností zajistit převzetí jejího odkazu.

Můj věk ani odbornost mne neopravňují hodnotit odbornou 
a životní dráhu dr. Věry Holubové; to zčásti učinil před devíti 
lety 3.Šebek (viz Čes. Mykol. 40: 255-256, 1986). Věřím však, že
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veškeré naše snažení v pozemském světě zanechává svůj otisk. 
Výsledky vědecké práce navždy zůstanou obohacením lidstva v jeho 
cestě za poznáním. Jistě z nich budou čerpat a dále je rozvíjet 
další následovníci. Po této stránce bude odkaz zesnulé stále živý.
Paní dr. Holubová však pro nás zůstane i příkladem nezměrné píle, 
pečlivosti a obětavosti, s niž poskytovala i jistotu pevného 
rodinného zázemí v pětadvacetiletém manželství s botanikem RNDr. 
Josefem Holubem, CSc.

Znali jsme dr. Holubovou nejen jako vynikající vědeckou 
pracovnici, ale i jako kultivovaného člověka se vzácnou elegancí.
V neposlední čadě jí vděčíme za tiché přátelství. Dále bude žít 
v našich vzpomínkách.

STO LET OD NAHOZENÍ IVANA CHARVÁTA

František K o t 1 a b a a Zdeněk P o u z a r

V květnu loňského roku uplynulo 100 let od narození a v lišto - 
pádu 33 let od smrti mykologa-amatéra Ivana Charváta. Tuto krátkou 
vzpomínku o něm přinášíme tedy s ročním zpožděním.

Ivan Charvát se narodil 31.5.1092 v Praze a zemřel tamtéž 27.11. 
1959 ve věku 67 a půl roku. «Jako mladý muž žil dva roky ve Spojených 
státech amerických,kde pracoval jako dělník v pekárně a vystupoval i 
jako klavírista. Po návratu si v Praze zařídil malý obchod s- rádiopří - 
stroji v Krakovské ul.č.l, který později zčásti a nakonec zcela přemě
nil v houbařskou poradnu a sekretariát fis.mykologického klubu,pak fis. 
vědecké.společnosti pro nykologii při fiSAV /fiSVSM/„

0 houby se I.Charvát začal zajímat před II.světovou válkou.Vstou
pil do fis.mykologické společnosti /ČSMS/,kdě se’ vzhledem ke své orga
nizační aktivitě stal v r. 1940 pomocníkem jednatele a od r. 1941 jed
natelem fiSMS.Po roce 1945 odpustil fiSMS a podílel se pak na oživení 
činnosti předválečného ČS.mykologického klubu; jeho jednatelem byl až 
do r. 1956,kdy se Klub přeměnil v fis.vědeckou společnost pro mykologii 
při ČSAV. V nově konstituované^společnosti pracoval až do své smrti 
jako vědecký tajemník a zároveň jako sekretář.Od vzniku časopisu Čes
ká mykologie r.1947 byl jejím výkonným redaktorem a též členem redakč
ní rady , a. to rovněž až do konce svého života.

Ivana Charváta si trvale připomínáme z několika důvodů. Zejména 
ve čtyřicátých a začátkem padesátých let vodil pravidelně nedělní ex
kurze tehdejšího fis.mykologického klubu do pražského okolí za účelem 
poznávání tzv. velkých hub. Na základě zjištěných a zapisovaných dru
hů založil obsáhlé seznamy /doplňované houbami donášenými do poradny 
a na přednášky/,které zachycovaly nástup hub /fenologii/ jednotlivých 
druhů hub v různých letech. Tyto seznamy jsou uloženy v archivu ČSVSM 
/nyní jsou deponovány v Národním muzeu v mykologickém oddělení/ a mo
hou být cenným pramenem jak pro sledování fenologie určitých druhů,tak 
i jejich výskytu popř. mizení apod.

Ivan Charvát patřil k výzmaným demonstrátorům hub na pondělních 
schůzích Klubu a ve svých přednáškách se věnoval některým oblíbeným 
skupinám/ holubičky,čirůvky,pěnízovky aj./. Přednášky organizoval řa
du let a konaly se- pravidelně každé pondění v Botanickém ústavu příro
dovědecké fakulty UK/v některých letech dokonce téměř celoročně,tj.i 
v létě/. Inicioval též cyklus přednášek o Velenovského Českých houbách, 
zejména o moderním pojetí druhů v nich uvedených včetně nově popsaných; 
kromě něho do tohoto cyklu přispěli i J.Herink,J.Kubička,A.Pilát a M. 
Svrček.

«Jako originální zábavnou formu jak vyzkoušet a upevnit znalosti 
hub zavedl I.Charvát tzv. houbařské ME7R0 /po vzoru tehdy oblíbeného 
MEVRA v rozhlase,organizovaného RNDr.Josefem Kolářem,což byl soutěžní, 
živě vysílaný pořad na Mezinárodních výstavech v rozhlasu/: na přednáš
kách dával kolovat různé houby označené jen čísly a po skončení MEVRA
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mu přítomní ohlašovali,jak houby určilijCož určitým způsoben bodo
val a hodnotil.Ivan Charvát společensky přitahoval lidi; tak se 
kolem jeho osoby vytvořil okruh přátel,které dokázal zaujmout i 
pro mykologii.

Na přeionru čtyřicátých a padesátých let nebyla u nás v prode
ji žádná nová západní literatura. I.Charvát využil svých dřívějších 
známostí zejména s nizozemskými knihkupci a obstarával úzkoprofi - 
lovou mykologickou literaturu výměnou za naše publikace,čímž pomohl 
mnoha našim mykologům v jejich práci. Vlastnil v té. době jednu z 
největších soukromých mykologických knihoven u nás / s literaturou 
hlavně o lupenatých. houbách/ a ochotně umožňoval jiným mykologům, 
aby ji bohatě využívali při svých studiích hub. Sám však publikoval 
poměrně málo; seznam jeho publikací byl uveřejněn v jeho nekrologu 
/viz Herink et Pilát 1960/.

Během jeho života prošel I.Charvátovi rukama bohatý materiál 
nejrůznějších hub /makromycetů/ a mezi nimi i některé tehdy nové, 
ale ještě nepopsané druhy. Protože se však domníval,že už popsané 
jsou,ztotožnil je nesprávně s podobnými,již popsanými druhy, a tak 
nás naučil je znátrnapř. muchomůrku Amanita beckeri určoval jako 
A.strangulata, ryzec Lactarius citriolens jako L.resimus apod.

V rámci svého studia holubinek zorganizoval I.Charvát několik 
zájezdů zájemců do Domažlic k ředitele Václavu Meizerovi /1878 - 
1968/,legendární postavě naší mykologie a zvláště russulologie. V 
r. 1942 byl také iniciátorem návštěvy známého německého znalce ho
lubinek Julia Schaeffera u nás a jeho setkáni i s V.Melzerem.

.Výbornou spolupracovnicí v mykologii a oporu v životě měl I.' 
Charvát ve své drutié ženě, pani Mapte Charvátové /19.4.1912 -11.1. 
1974/,která své znalosti hub uplatňovala zejména v houbařské porad
ně a na mykologických exkurzích.
L i t e r a t u r a
Herink J.et Pilát A./1960/: Ivan Charvát. /1892-1959/.-čes ,%kol.,

Praha, 14rl38-142 /včetně portrétu a bibliografie/.
Pilát A. /19b0/: Ivan Charvát + . -Zeitschr.f.Pilzk.,Heilbronn,

25:118-119.
Pouzar Z. /1984/: Čtvrt století bez Ivana Charváta.-Mykol.Listy,

Praha,no.16: 22-23.

SEDESAT LET PBQF.BNDR.ANTONA NOVACKÉHO 

František K o t 1 a b a
Osudy některých lidí jsou velice pozoruhodné a jejich podrobné 

vypsání by vydalo na knihu.Tak je tomu i s osudem prof.A.Novackého, 
jehož životni běh však musím směstnat do jednoho nevelkého článku...

Vzpomínám ,jak před 40 lety přišel studovat mykologii do Prahy 
na katedru botaniky k prof.BNDr.K.Cejpovi.CSc.,který se tehdy věno
val hlavně fytopatologii a mikromycetům. Proto mě prof.Cejp.jehož 
jsem byl áspirantem,požádal,abych se- Novackému věnoval,pokud jde o 
makromycety .Protože tento student byl velice- bystrý a pří jemný,-vznik- ■ 
lo záhy mezi námi skutečné přátelství,které překonalo i obtížné ob
dobí po roce 1968,kdy s rodinou emigroval do USA, a trvá dodnes.

Anton Novacký se narodil 3.6.1933 v Bratislavě jako syn středo
školského /od r . 1946/vysokoškolského/ profesora ,botanika dr. Jána 
uartina Novackého /1899-1956/ jako nejstarší ze čtyř dětí.Základní a 
střední školu navštěvoval v Bratislavě a v Košicích a r. 1951 maturo
val na gymnáziu v rodném městě.V Bratislavě vystudoval též přírodo
vědeckou fakultu Univerzity Komenského /1951-55/,avšak zimní a letní 
semestr 1953-4 strávil na tehdejší biologické fakultě Univerzity Kar-
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lovy v Praze,protože v Bratislavě tehdy žádný mykolog na univerzitě 
nebyl,Potom se stal/vědeckým pracovníkem Ústavu experimentální fyto- 
patológie a entomologie SAV v Ivanke pri Dunaji /1958-68/j při zaměst
nání vystudoval pod vedením akad.C.Blattného externě aspiranturu na 
ústavu experimentální botaniky ČSAV,kde r.1965 dosáhl titulu kandidá
ta biologických věd /CSc./.Eok nato /1966/byl v Bratislavě na přírodo
vědecké fakultě Univerzity Komenského promován doktorem přírodních 
věd /RNDr./.

Od dob vysokoSkolských studii až do r.1968 se jubilant zabýval 
vyššími houbami,ze jména studiem plesnáků /Thelephora/a snětí /Usti- 
laginales/,jimž věnoval řadu prací /viz seznam na konci článku/,ale 
i popularizaci mykologie /serie Naše huby/.Po těchto slibných začát
cích však přišel 21.srpen 1968 a emigrace do USA. Tam' přesel dr.No- 
vacký na zcela jinou vědeckou tematiku,a to moderní biofyziku na mo
lekulární úrovni,která vyústila ve speciální měření elektrického po- 
tencionálu membrňn jednotlivých buněk rostlin,napadených bakteriemi 
nebo toxiny hub; v tom získal světovou prioritu. Z tohoto oboru du - 
blikoval v zahraničí desítky prací a dosáhl světového významu, Naše 
mykologie tak přišla sice o velmi dobrého odborníka,na druhé straně 
však prof. Novacký jasně dokázal,že skutečně schopný člověk se uplat
ni vždy,všude a za všech okolností, a to i ve zcela jiném oboru a v 
cizím prostředí! V USA pracoval jubilant jako fytopatolog na univer
zitě ý Lexingtonu v e vstátů Kentucky /přelom r.1968-69/ a od r.1969 
dodnes pracuje v od-delenárostlinné patologie University of Hissouri 
v městě Columbia /stát Missouri/, kde je od r. 1982 profesorem. Bě
hem svého života navštívil mnoho zemi,kde pracoval a také přednášel; 
získal rovněž mnohá vědecká vyznamenáni a ceny.

Rád vzpomínám na naše společná setkání a mykologické exkurze do 
okolí .Prahy v letech 1953-4,stejně jako na Slovensku v létě 1954 i 
později. Za zmínku stojí snad ještě jedna jubilantova aktivita,kterou 
bylo fotografování.^ačal s tím již jako student a kromě hub se po ur
čitou dobu úspěšně věnoval i umělecké fotografii s tematikou přírod
ních. nebo přírodě blízkých objektů.Eokud jde o houby,spolupracovali 
jsme zdařile na.snímcích unikátní drobné houby špičatičky stepní/Ga- 
leropsis desertorum/,kterou jsenr nalezl pozdě na podzim r.1955 u 
VelVlevár na Záhoří při své cestě do Bratislavy; ihned čerstvou jsme 
ji spolu vyfotografovali v laboratoři Botanického ústavu Univerzity 
Komenského v Bratislavě /viz Ces.Mykol.,Praha,13:2C£,2C4 a 208,1959/.

Přeji milému Tonkovi nejen za sebe,ale jistě i jménem těch na
šich mykologů,kteří ho znají,mnoho dalších úspěchů ve vědecké práci 
a zejména dobré zdraví a dlouhá léta,aby mohl nejen sám dél pracovat, 
ale aby také mohl pomáhat při výchově mladé vědecké generace ve Slo
venské republice.

Ad multos annos,Antonie carissime!
Seznam mvkologických prací prof.RNDr.A.Novackého
Poznámky k Velenovského druhom rodu plesňovka,Thelephora Ehrh.ex Fr.- 
Biológia,Bratislava,10:3.59-360,1955. Plesňovka belavá-Theleohora mo- 
lissima Pers. ex Fr. na Slovensku.-Biológia,Bratislava,10:624-626,19- 
55. Thelephora atracitrina Quél.-Pliesňovka sivastožltá v Českoslo
vensku. -Čes.Mykol.,Praha,10:103-105,1956. K názvosloviu vyšších húb.- 
Slov.odbor.Nézvosl..Bratislava,4:314-315,1956. Chlamydospóry či telio- 
spóry u snetí?-Čes .%kol.,Praha, 13 :62,1959. Thelephora atra Weinm.- 
nový druh mykoflóry CSR.-Acat Fac.Rer.Nátur.Univ.Comen.-Bot.,Bratisla
va, 6/8-10:545-549,1961. Choroby rajčatjlfykózy. Choroby tykvovitých 
zeleninjMykózy,-In: Zemědělská fytopatologie 3:452-456 et 458-467,406- 
409,1961. Umělá infekcia ozimej ráži zakrpatenou snetou z přenice.- 
Biológlq,Bratislava.17:220-221,1962. Třetia pracovná konferencia čes
koslovenských mykologov.-Čes.“ýkol.,Praha,17:49-51,1963. Naše huby.- 
Prír.a Spoloč.,Martin,13/5:47,13/6:42-43,13/7:46,13/8:46,13/9:47, 
13/10:46,13/11/48,13/12:46,13/13:46,13/14:46,13/15:46,13/16:46,13/77:
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4&,13/18:46,13/19:46,13/20:46,13/5-13/20:4,1954. Výskyt sneti zakr- 
patenej/Tilletia contraversa Kühn/na ráži /Secale cereale/v Česko- 
slovensku.-Čes .%kol,, 19:42,1965.
Práce se spoluautory
Benada J.et Novačky A./1962/rSlovníky.-In: Zemědělský fytopatologie 
4:983-I047,Praha. Macko V.et Novacký A./1966/: Peroxydase isoenzyme3 
in wheat infected with. Tilletia contraversa Kühn and rye infected 
with puccinia recondita Rob. ex Desm. -Biol.Pl.,Praha,8:277-280., 
ttacko V,Novacký A.et. Stahmann M.A./1967/: Protein and enzyme pat - 
terns front urediospores of Puccinia graminis var. tritici.- Phyto- 
path.Zeitschr.,cerlin,58:122-127. Novacký A. et Macko V./1964/:In- 
dolacetic acid oxidase in wheat infected with Dwarf Bunt.-Naturwis-" 
senschaften,Berlin etc. 51:562-563.. Novacký A.et Macko V./1965/:Nie- 
kolto poznámok k vztahu druhov Tilletia secalis/Corda/Kbrnicke a 
lilettia contr.avera Kbhn.-čes.Itykol.,Praha, 19:121-122.
Nepublikovaná rukopisy
Novacký A./1965/:Študium sneti zakrpatenej/Tilletia contraversa 
Kühn/.-2 02p.,ms./Kand.dis.práč a;dep on.in.: Knihovna Ústavu exper.bo
taniky ČSAV Praha/. Novacký A.et Perníková A./1962/ :Studium sne
ti zakrpatenej /Tilletia contraversa Kühn./.-2OOp.,ms./Závěr.zprá
va; depon.inrKnihovna Ústavu exper.fytopat.a entomol.,Ivanka při 
Dunaji./.

Z p rá v y  o akcích  - p ro g ra m y

MEZINÁRODNI MIKROBIOLOGICKÁ KONGRESY V PRAZE 1994: Praha bude ve 
dnech 3.-8.července 1994 hostit dva mikrobiologické kongresy pořá
dané Mezinárodní unií mikrobiologických věd,a to "Sedmý mezinárod
ní kongres oddělení bakteriologie a aplikované mikrobiologie" a 
souběžně "Sedmý mezinárodní kongres oddělení mykologie". Budou to 
zřejmě největší podniky z těchto oborů,jaké kdy byly u nás pořádá
ny.Nás zajímá zejména soubor sympozií pořádaných oddělením mykolo
gie,kde jsou témata jako na př. "Současné směry v taxonomii a no - 
menklatuře hub", "Nové přístupy v taxonomii kvasinek"'Taxonomie 
stopkovýtrusých hub","Taxonomie vřeckatých hub" a dále celá série 
zasedání k problematice fyziologie,ekologie,gene tiky,biochemie a 
toxikologie hub,z nichž jmenujme alespon"Toxiny u rodu Fusarium", 
"Toxikogenní a alergenní plísně uvnitř budov" a Intoxikace vyššími 
houbami". Pro ochranu hub mé mimořádný význam interdisciplinární 
sympozium nazvané "Biodiveržita!'. Zájemci o účast mohou psát na a- 
drešu: Scretariat IIP.S Congresses '94, Institute of Microbiology, 
Vídeňská 1083,CZ-142 20 Frague 4. Tel./Fax:/+422/ 471 32 21.

Z. P o u z a r
USTAVENI SEKCE MYKOLOGIE: Výbor Společnosti v r.1992 poněkud kori
goval organizační strukturu tak,aby byla více kompatibilní i In - 
ternational Union of Microbiological SocietcsVa věřím, že i z dů
vodu stoupajícího významu hub jako mikrobiologického modelu/a vytvo
řil sekci mykologie.V rámci této sekce by měly pracovat komise 
pro experimentální mykologii,komise pro kvas Inky,pravděpodobně 
komise fytopatologická a připravuje se vytvoření komise lékařské 
mykologie/ k: jejímuž ustavení by mělo dojít na semináři v červnu 
1993 v Olomouci./viz oznámení semináře v Bulletinu/.
Pro objasnění vývoje,několik slov z historie. Sekce mykologie má 
své "krystalizační jádro" v komisi pro experimentální mykologii.
Tato komise byla založena v r. 1967 jako společná skupina Č3 .mi
krobiologická společnosti a čs.vědecké společnosti pro mykologii
/dále ČSVSM/. Účelem vytvoření této komise bylo poskytnout jednot-
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tící bázi pro pracovníky,kteří používají houby jako výzkumný model, 
a nejsou zaměřeni taxonomicky. Za dobu své existence Komise uspořá
dala nebo se podílela na organizaci okolo 50) vědeckých akcích.V prů
běhu vývoje se z komise pro exper.mykologii vyčlenily jako samostat
né útvary v rámci ČSYSU sekce pro mikromycety a sekce pro mykologic- 
kou toxikologii.
Vzhledem ke vzniku sekce mykologie byl formou korespondenční volby 
členské základny do čela komise pro exper.mykologii místo V.Saška v 
prosinci 1992 zvolen doc.Jiří Kunert,LrSc.,z lékařské fakulty Palac- 
kého univerzity v Olomouci.
Organizace a koncepse sekce mykologie je zatím ve stadiu vývoje; je 
nutno vyřešit její vztahy s dalšími organizacemi,které si na mykolo
gii nebo její části dělají nárok /ČSVSLt, %-kopatologická sekce při 
dermatologické společnosti,fytopatologové a zzčásti i parazitologové/. 
Předpokládán,že se část těchto otázek vyjasní již při zmíněném semi
náři v Olomouci.

Václav Š a š e k ,  vedoucí sekce mykologie
OZNÁMENí: Komise pro experimentální mykologii české a Slovenské mi
krobiologické společnosti a české vědecké společnosti pro mykologii, 
mykopatologická sekce České dermatovenerologické společnosti,Čs.Bio
logická společnost,pobočka v Olomouci ve spolupráci s Ústavem bio - 
logie lékařské fakulty Palackého univerzity v Olomouc i,pořádájí dne

3.července 1993 
jednodenní seminář a názvem

SOUČASNÉ SMŽRr VE VÝZKUMU HUMÁNNĚ PATOGENNÍCH HUB II 
Seminář se bude konat od 9 do 16 hod. v posluchárně Teoretických ús
tavů LP U? Olomouc, Hněvotínská 3.
V odborném programu budou zařazeny obhledové přednášky,sdělení o 
vlastních výsledcích a v případě zájmu i plakátová sděleni.
Přihláška k aktivní účastí měla být zaslána na adresu: doc.dr.J.Ku- 
nert,DrSc.,Ústav biologie LP UP,775 15 Olomouc do konce dubna 1993.
Eedakce Mykologických Listů se současně omlouvá za opoždění tohoto 
oznámení.

R e d a k č n í  sd ě len í

P-edakce a administrace líykologických Listů zápasí se stále většími 
potížemi, které jsou jednoznačně dány naprostým nedostatkem času z 
důvodu pracovního zatížení v případě mé osoby, a také odchodem paria 
Jiřího Háka zpět do Svobody n.Úpou.
Pro další budoucnost vydávání tohoto informačního bulletinu apeluji 
na členy Č7SM a čtenáře lýkologických listů o pomoc. Jsem schopen 
v podstatě zajistit redakci,ses tavení a přepsání čísla na předlohy 
a zajištění tisku a úpravy brožur, ne však již distribuci.I pokud 
jde o přepisování, mnoho by napomohlo,kdyby autoři příspěvků do ML 
je ve smyslu__dřívíjších intencí psali tak,aby nemusely být přepiso
vány/ alespoň část/,a mohly být po rozstřihání a montáži použity pří
mo. Věřím,že se pomoc najde, neboř jde o společný zájem,společnou 
věc.
Současně se omlouváme za zpoždění čísla.Tím např. se výzv.a k hledání 
masečníku kulovitého zpozdila a souběh s letošním suchým jarem ji 
činí aktuální až snad /doufejme a hledejme/ pro jaro 1994.

Jan K u t h a n
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Služba čtenářům 

MIC OPHILATELY IN CZECHCSLOVAKÍA

Katalog československých poštovních známek s námětem "Houby" a do
plňujících filatelistických materiálů
Marta S e m e r d ž i e v a

t Československo : Příručka zahrnuje úřední poštovní známky zobrazující
í i houby nebo mykologa, s průvodními obálkami prvního
> j dne ,nálepníai listy, analogickými pohlednicemi a znám-
g i kovými sešitky. Je doplněna celinami, lístky a obálkami

. | mi s pří tisky mykologických témat a razítky s kresba-
J mi hub nebo tematicky ve vztahu k mykologii. Cbs ahuje 

■ jj ilustrace materiálů vydaných do konce roku 1992 s an- 
Š i k ý m i  popisy.

Vydavatel: Rtffir.Marta Semerdžieva,CSc. Olbrachtova 1057, 140 00 
Praha 4,Krč - příjemce objednávek této příručky 

Recenzent: Doc.Ing. Jiří Hošek
Grafický návrh obálky: J.Malátková Tisk: VSTJ,Stavební fakulta 
Počet stran 56, počet ilustraci 110
Vydáni první, náklad 300 ks. Odborná publikace
Předběžná cena Kč 50,- a poštovné. Praha, duben 1993

MIXOLGGICKE LISTÍ č.49 -Informační orgán České vědecké společnos
ti pro mykologii při AY-Č3. - Vycházejí v nepravidelných lhůtách 
a rozsahu. - Toto číslo sestavil a k tisku připravil J.Kuthon,čís- 
lo vyšlo v červnu 1993. Uzávěrka pro další číslo je 31.8.1993.
Administrace tohoto čísla není dosud vyřešena. Příspěvky a návrhy 
zasílejte prosím na adresu: Ing.Jan Kuthan, Dvůr 3ažantnice ,671 02 
Šumná čp.74,okr. Znojmo.
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