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MYKOF LOR I S'F I Kz\

HNTOLOMA TRISTC - VZÁCNÝ DRUH NAŠÍ MYKOFLÓRY
František

T o n d 1

K velmi, vzácným druhům naší mvkoflóry patří Entoioma tristc
(Velen.)Noordel . - závojenka smutná. Popsal ji v roce 1921 prof.
Velenovský v "Českých houbách"
podle nálezu z Krčského lesa
u Prahy v květnu
1920. Její stručný popis pod jménem Nolanca
tristis je na straně 630. Je známa pouze z Evropy. Přední světový
znalec
rodu Entoioma M. E. Noordeloos v díle Flora agarici na
Neerlandica I. - Entoioma (Noordeloos 1988) ji uvádí jako velmi
vzácnou, známou do té doby pouze z Československa.
Dánska a Ho
landska. Po vydání výše uvedené publikace byla v poslední době
nalezena a určena i v některých dalších zemích v Evropě. Avšak
i tak zůstává druhem velmi vzácným s ojedinělým výskytem. V roce
1992 vyšla v edici "Fungi Europaei" od téhož autora rozsáhlá mo
nografie evropských závojenek (Entoioma s. 1. ) , kde E. M. Noorde
loos o jejím rozšíření již píše : "Rozptýlené, avšak velmi vzácně
v Evropě" (Noordeloos 1992).
St ručný pop is :
Klobouk: 10-20 mm široký.
neprůhledný, tence masitý, v dosp é 1os t i rozIožený s ví ee méně vý raznou pap i 1ou na s tředu, m irné
radiálně vrásčitý, hvgrofanní.
za vlhka černohnědý, po usušeni
světlejší. Lupeny: řídké, břichaté.
hnédošedé s růžovým zabarve
ním od velice hojných výtrusů. Třen:
20-40 mm dlouhý, 1-3 mm ši
roký. jako klobouk zbarvený, na bázi bíle plstnatý. Výtrusy: ne
pravidelné. 6-8 úhlé, uprostřed s jednou velkou vakuolou: průměr
ná velikost výtrusů u nalezených exemplářů byla 11,5 x 7 gm. Cyst idv chyběj i .
Místo nálezu: V mechu a trávě při horní hranici lesa poblíž
vrcholu Pradědu v Jeseníkách nalezl
dne 4.8.1993 V. Janovský.
Plodničky vyrůstaly jednotlivé nebo v malé skupině.
Doklad je
uložen ve sbírkách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
Tato drobná závojenka temného zbarvení s nápadně vystupující
bradavkou uprostřed klobouku je řazena do podrodu Nolanca - zvonovka. Na první pohled ji
lze habituálně zaměnit s některými ji
nými závojenkami
temných barev, které mají
na klobouku také vý
razně vystupující bradavku, např. E. pcipi L la tum. E. c Lancles timim.
E. juncinum, E .velenovskyi aj . . avšak tvar výtrusů ji dosti dobře
charakterizuje. Ento lomu veLenovskyi má podobné výtrusy jako E.
tristc, avšak větších rozměrů a hlavně ma nápadné velké cystidv,
které ji dostatečné odlišuji od závojenky smutné,
kde cystidv
chyběj í .
Li
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Noordeloos M. E.
(1988): Ento1omataceae. - In: Bas C. et al.
/rcd./,
Flora agarici na Neerlandica.
Vol.
1. p. 77-182.
Ro t te rdam.
Noordeloos M. E. (1992): Entoioma s.l. - Fungi Europaei, Vol. 5,
Sa rorino.
Velenovský J. (1920-1922): České houby. - Praha.
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František
T o n d 1 : Entoloma triste - a rare species of the
Czech myeoflora
The author reported and described a collection of the rare
species Entoloma triste froin the Jeseníky Mts.
(Moravia, the
Czech Republic).

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ OTÁZKY
MVKOLOG IE

POZNÁMKY K SÍŤKOVCI TROJBARVÉMU - DAEDALEOPSIS TRICOLOR
Petr

V a m p o 1 a

Do původně mono typického rodu Dacdaleopsis Schroet. , s typo
vým druhem Daedaleopsis confragosa
(Bolt.iFr.) Schroet. - síťkovec načervenalý. jsou dnes řazeny ještě další dva druhy, a to Da
edaleopsis septentrionalis (Karst.) Nieme1á - síťkovec severský
a Daedaleopsis tricolor (Pers .) Bond . &. Sing. - síťkovec t roj bar v ý . Obě tyto houby byly v minulosti kladeny do synonymiky D. con
fragosa , popř. byLy považovány za její formy nebo variety.
Smyslem tohoto příspěvku je upozornit naše mvkology na síťkovce trojbarvého - D. tricolor, neboť tato houba se na území bý
valého Československa také vyskytuje, není však dobře určována
a je ve většině případů zřejmě považována za síťkovec načervenalý
- D. confragosa. Oba druhy se však liší nejenom poněkud rozdílný
mi plodnicemi,
o čemž se zmíním později, ale také svými areály
rozšíření.
Zatímco síťkovec
načervenalý je naprosto hojným
a v Evropě zcela jistě ve všech zemích rostoucím druhem, síťkovec
trojbarvý není nikde příliš hojný a v Evropě má spíše submediteránní tendenci rozšíření. Mapy rozšíření obou druhů v Evropě byly
nedávno publikovány v monografii evropských chorošů (Rvvarden &
Gilbertson 1993), avšak v mapce rozšíření síťkovce trojbarvého je
zřejmé nedopatřením bývalé Československo uvedeno jako území, kde
tato houba neroste. Paradoxem je skutečnost, že jedna z položek,
sbíraných na východním Slovensku a mnou osobně zaslaných Dr. Gilbertsonovi do Arizony.
byla použita jako předloha k pořízení
kresby mikroznaků tohoto druhu pro již zmíněnou monografii.
U každé kresby mikroznaků je v této knize totiž uvedeno číslo
a zkratka příslušného herbáře, kde je položka uložena. V případě
síťkovce trojbarvého je u kresby mikroznaků citována značka MJ
2254, což je mezinárodní označení herbáře Muzea Vysočiny v Jihla
vě a paginační
číslo, pod kterým je zde herbářový doklad evido
ván .
0 výskytu síťkovce trojbarvého na území bývalého Českoslo
venska máme dnes bohužel jen velmi málo konkrétních údajů. Jak
již bylo zmíněno,
tento druh byl dříve považován pouze za formu
síťkovce nacervena1ého a z těchto důvodů jej
nerozlišoval ani
Kotlaba (1984) ve své knize o rozšíření a ekologii chorošů v Čes2

koslovensku. Jednu lokalitu
(Prešov)
sice cituje Pilát (1936
- 42). avšak podle sdělení dr. Koti aby je tato položka obyčejná
D. confragÓsci. Je proto nanejvýš potřebné získat nyní nové věro
hodné údaje, které by vedle zpětné revize herbářových dokladů po
mohly k objasnění skutečného rozšíření
této houby na*území býva
lého Československa. Podle dosavadních dílčích pozorování se zdá,
že těžiště rozšíření síťkovce trojbarvého v bývalém Českoslovens
ku
je asi na východním Slovensku, avšak jeho výskyt bude ne
pochybně zaznamenán i v jiných oblastech. Chtěl bych proto všech
ny naše mykologv a zejména přátele ze Slovenska vyzvat ke spolup
ráci a k pomoci při získávání
nových poznatků o rozšíření a eko
logii tohoto choroše. Pro správné určování připojuji níže několik
poznámek a dr. Kotlabou zapůjčené fotografie, na kterých je dobré
patrný povrch klobouku a lupenítý hymenofor.
Plodnice síťkovce trojbarvého bývají na rozdíl od síťkovce
načervenalého poněkud drobnější a často již od mládí tmavěji
zbarvené, na povrchu klobouku sytě červenohnčdé a jemně plstnaté.
Nejdů1ežitějším makroznakem je utváření
hymenoforu,
který je
u plně vyvinutých plodnic vždy tvořen radiálně uspořádanými lupe
ny, a to buď přímými
nebo někdy vidlicoví tě větvenými. Při proh
lídce hymenoforu v terénu je však třeba prohlédnout na stanovišti
více plodnic a pokud možno v různých stadiích vývoje. Stává se
totiž, že
i obyčejný síťkovec načervenalý může mít někdy téměř
Lupenítý hymenofor. Bývá to u starých plodnic, kdy v důsledku sesychání tkáně praskají koncentricky orientované části stěn rou
rek. zatímco radiálně orientované stěny rourek zůstávají
beze
změn. Takovéto plodnice jsou pak téměř k nerozeznání od síťkovce
trojbarvého a jejich odlišení je velmi obtížné.
Při prohlídce
mladých plodnic je třeba pozorovat i barevné změny hymenoforu po
pomačkání. Typická D. confragosa vždy v mládí růžoví nebo červe
ná, zda se však takto barví
také D. tricoLor zatím bohužel neví
me. Co se týče mikroznaků,
jsou u obou druhů stejné. Nepatrný
rozdíl je sice v utváření
dendrohyphidií a tloušťce jejich stěn.
tento znak je však velmi
proměnlivý a pro praktické určování
zřejmě nebude mít větší význam.
K bezpečnému rozlišení a současně i k potvrzeni, že D. tricolor je dobrý druh, by moh ly pomoci testy inkompatibi 1 ity. které
bych chtěl s případnými novými nálezy provést.
Pro tento účel
však je nutné získat fertilní plodnice, z nichž by bylo možné vy
pěstovat monosporické kultury.
Nej vhodnější
pro sběr plodných
exemplářů je mírnější počasí v měsících listopadu až únoru, neboť
síťkovec trojbarvý sporuluje zřejmé stejně jako síťkovec načerve
nalý v zimním období. V případě, že se někomu podaří pěkně plodný
materiál síťkovce trojbarvého sebrat, byl bych velmi vděčný za
část čerstvých a část dobře usušených plodnic. Experimentování
s kulturami této houby by totiž mohlo přinést řadu nových a velmi
cenných poznatků.
Pro zajímavost je třeba ještě dodat,
že právě pomocí testů
inkOmpatibi li ty bylo francouzskou mykoložkou A. Davidovou potvr
zení;. že dobrým druhem je
i síťkovec severský - D. septent rionaLis, což je houba rostoucí většinou na břízách v severních oblas
tech Evropy a Asie, a to od Skandinávie až po Sibiř. Finský myko1og T. Niemelá totiž v jedné ze svých prací citoval osobní sděle
ni A. Davidové, že severský taxon D. septentrionaLis a typická D.
confragosa ze střední Evropy jsou
intersteri 1ní (Niemelá 1982).
Zda byla obdobně zjišťována také
intersteri1 ita D. tricoLor a D.
confragosa není zatím známo, resp.
žádné výsledky dosud nebyly
pub1ikovány.
3
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Kotlaba F.
(1984): Zeměpisné
rozšíření a ekologie
chorošů
(Polyporales s. 1.) v Československu.
- 194 p. , 123 map. in
append., Praha.
Niemela T.
(1982):Taxonomie notes on the polypore
genera
Antrodiella,
Daedaleopsis, Fibuloporia and Phellinus.
Karstenia, Helsinki, 22: 11 - 12.
Pilát A. (1936 - 42): Polyporaceae - Houby chorošovité.
- In: Kavina K. & Pilát A. (red.), Atlas hub evropských 3 :
1 - 624, 374 tab., Praha.
Rvvarden L. & Gilbertson R. L. (1993): European polypores. Vol.
1. Abortiporus - Lindtneria. - Oslo, 1-387 p.

Petr

V a m p o 1 a : Notes on Daedaleopsis tricolor

The author draws attention to the rare occurrence oč
Daedal copsistricolor
in
a
territory
of
the
former
Czechoslovakia.
ByCzechoslovak mycologists
it hasnot been
cons is tantly distinguished from common Daedaleopsis confragosa.
Based on
the author s partial observations this species is
somewhat more common in the eastern part of Slovakia and there
are few data from other parts of the former Czechoslovakia.

Siťkovec trojbarvý - Daedaleopsis
tricolor (Karst.) Niemela.
Slovensko, Devin, Devínská Kobyla, 5. IX. 1965, leg. J. Kollár ut
Lenzites betulina, 6. IV. 1974 rev. F. Kotlaba & Z. Pouzar (BRA).
Foto: F. Kotlaba
4

POZNÁMKY KE KOMPLEXU BÉLOCHOROŠE MODRAVÉHO - POSTI A CARS íA
Petr

V a m p o 1 a

Mezi bělochoroši je možné vymezit malou skupinu druhů, které
lze zpravidla již v terénu snadno rozeznat podle víceméně mod
ravého zabarvení jinak bílých pLodnic. Kromě modravěho zabarvení
plodnic mají
tyto druhy také šedomodře zbarvený výtrusný prach,
čímž se podstatně liší od všech ostatních bělochorošů.
jejichž
výtrusný prach je čistě bílý.
Z našeho území byly dosud známé pouze dva druhy této skupi
ny, a to bělochoroš modravý - Postící ccicsici (Schrad. :Fr.) Karst,
a bělochoroš lužní
- Postia subcaesia (David) Jůlich. Oba tyto
druhy lze poměrně snadno určit, neboť se liší nejenom makrosko
picky a mikroskopicky, ale také rozdílnými hostiteli a jiným are
álem
rozšíření. Typické exempláře bélochoroše modravého, jak už
vyjadřuje latinské druhové jméno, jsou většinou šedomodře zbarve
né jak na povrchu klobouků,
tak na rourkách, rostou na mrtvém
dřevu jehličnanů od nížin až vysoko do hor a tloušťka jejich výt
rusů je přibližně 1,5 pin. Naproti tomu typické plodnice bělochoroše lužního jsou většinou masitější, na povrchu klobouků be 1avé
nebo zasedlé a šedomodrý odstín je patrný jenom na rourkách. Ros
tou na mrtvém dřevu listnáčů v teplejších oblastech,
u nás nejčastěji v lužních lesích, a jejich výtrusy jsou podstatně štíh
lejší, většinou pouze kolem 1 pm. Rozlišit 'tyto dva základní dru
hy tedy není obtížné a ve většině případů jsou určovány správně.
Na území bývalého Československa, stejné jako v některých
dalších zemích Evropy, však roste hojně ještě jeden taxon, který
v sobě kumuluje některé znaky i vlastnosti obou předcházejících
druhů. Tato houba, kterou Jahn (1979) označil provizorním jménem
Tyromyces subcaesius "forma minor" a pro kterou současně navrhuji
české jméno bělochoroš drobný, většinou tvoří drobnější plodnice,
které mohou být někdy až téměř čistě bílé, jindy celé kouřově
modré. Přestože makroskopicky se více blíží bělochoroši modravému
z jehličnanů a ve většině případů je zřejmě takto určována, liší
se od tohoto druhu růstem na ležících kmenech a větvích listnáčů
a štíhlejšími výtrusy, které mají přibližně stejný rozměr jako
u bélochoroše lužního. Co se týče rozšíření na území bývalého
Československa, podle mých zkušeností se tento taxon vyskytuje na
celém území, a to od nížin až do hor. Pěknou barevnou fotografii
této houby uveřejnili
kromě Jahna
(1979) ještě Breitenbach
a Kránzlin (1986), a to pod jménem Postia siibcaasici.
Cílem tohoto příspěvku je především upozornit naše mvkology
a zejména mykof1oristy, že rutinní určování
všem dobře známého
bélochoroše modravého má svá úskalí a nemusí být vždy správné.
Kromě nálezů typických plodnic na jehličnanech totiž nelze v os
tatních případech zatím s jistotou říci, zda sbíráme běžný bélochoroš modravý nebo jeho formu, případné formu bélochoroše lužního, anebo zcela jiný, samostatný druh.
Je předčasné posuzovat zde taxonoinickou hodnotu bélochoroše
drobného, nicméně některá dílčí pozorování naznačují, že může jít
skutečné o dobrý druh. Nasvědčuje tomu í pokus, který jsem prove
dl s čistými kulturami izolovanými v případě bélochoroše drobného
z tkáně plodnic, rostoucích na ležícím kmenu buku (Fayus sylvati
ed) ' a v případě bélochoroše modravého z plodnic rostoucích na bá
zi mrtvého kmene smrku (Picaa abics). Přestože obé kultury byly
makroskopicky nerozlišitelné.
po naočkování na společnou plotnu
nusrost1v a vvtvořily mezi sebou zřetelnou baráž. Tento dílčí
5

výsledek by mě! být základem k dalším experimentům s čistými
kulturami
a zvláště
pak k pokusům sledujícím
interakce
monosporických kultur.
V případě, že bude potvrzena druhová hodnota bčlochoroše
drobného, bude třeba hledat i jeho správné latinské jméno. Naše
mykology pak bude jistě zajímat.
co je PoLyporus cílní Velen. Velenovský (1922) totiž popsal svůj drobný bělavý druh podle nálezů
na trouchnivých větévkách olše v Mouchnicích na Moravě, avšak
Kotlaba (1977), který Veleňovského nové druhy revidoval, jej zto
tožnil s bé 1ochorošem modravým - Tyromyces caesius (Schrad. :Fr.)
Murrill. Kotlaba však kritickou položku revidoval v roce 1971,
tedy 3 roky předtím, než Davidová popsala svůj nový druh Tyromy
ces suhcacsins - bélochoroš lužní
(David 1974). Je tedy nanejvýš
potřebné znovu detailně Veleňovského houbu prostudovat, neboť je
jí jméno bude hrát každopádně velmi důležitou roli. V případě, že
Veleňovského houba je totožná s druhem, který v tomto článku na
zývám bélochoroš drobný, mohl by se totiž tento choroš jmenovat
Postia nlni.
Představuje- 1i však Veleňovského houba pouze mladé
plodnice bčlochoroše
lužního. pak by druhové jméno "a Lni" mělo
prioritu a dosud používané jméno Postin subcciesia by se stalo
pouhým synonymem. Předpokládám,
že vyřešení celého problému se
brzy dočkánu: . neboť se jím nyní intenzivně zabývá finský mykolog
T N iemc ia . a to jak z hlediska taxonomického, tak i z hlediska
nomenki a tor iekého. Avšak do doby konečného vyřešení celé otázky
bychom se při určování modravě zbarvených bčlochorošů z listnáčů
měli
zatím spokojit s méně určitým označením Postící caesia
complex.
Na. závěr
je třeba ještě doplnit.
že do skupiny bčlochorošů
s modravým výt rušným prachem patří vedle bčlochoroše modravého,
bčlochoroše
lužního a bčlochoroše drobného ještě čtvrtý druh.
a tií Pustin lut cucat: s ici (David) Jülich.
Tento druh se žlutavě
zbarvenými plodničem i roste na borovicích a dosud je známý pouze
z Francie (David 1980). Zřejmě jde o druh teplomilný, který však
může růst i j inde v j ižní Evropě a není vyloučeno, že by mohl být
nalezen i v borových porostech na jižní Moravě nebo Slovensku.
Li

t e r a t u r a

Brei lenbach J . et Kränz 1 in F. (1986) : Pi lze der Schweiz. Band 2.
N icli tb 1ä tte rp i Ize . - Luzern, 416 p.
David A.
(1974): Une nouvelle espèce de Po 1yporaceae: Tyromyces
subcaesius.
- Bull.
Soc. Linn.
Lyon, 43:
119 - 126 (num.
spec.).
David A. (1980): Etude du genre Tyromyces sensu lato: répartition
dans les genres Lep toporus. Spongiporus et Tyromyces sensu
stricto. - Bu 1 1. Mens. Soc. Linn. , Lyon. 49 : 6 - 56
Jahn 11. (1979): Pilze die an Holz wachsen. - Herford. 268 p.
Kotlaba F.
(1977):
Revision of the polypores
(Polyporales)
described as new by J. Velenovský. - Sborn. Nár. Muz. Praha,
sec t. nátur.,31 (1975): 1 - 56
Velenovský J. (1920 - 22): České houby. - Praha. p. 1 - 950

Petr

V a m p o 1 a : Notes on Postia caesi a complex

The author discusses the problems of the distinguishing of
Postia cac sici (Sch rad. :F r.) Karst.
and allied species.
lie
supposes the taxon known under Jahn s provisional name Tyromyces
6

.v//be:!es ius forma minor is probably an independent species
that
differs both from Postici ccicsia and Post in suhenes ia . The ¡jure
culture, isolated from its carpophore growing on Fagus sylvatica.
was cultivated on beer wort agar
in a Petri dish together with
the culture of a typical Postici cciesia isolated from a carpophore
growing on Picea allies. The two cultures did not intermingle, in
stead the zone of inhibited growth was formed between the two co1on ie s .

SLIZOVKY (MYXOMYCETES) VYPĚSTOVANÉ VO VLHKÝCH KOMŮRKÁCH.
Erika

Z á h o r o v s k á

kultivácia mvxomycétov (slizoviek) vo vlhkých komůrkách (da
lej YK) je známa laboratórna metoda, pomocou ktorej možno vypěs
tovat slizovky aj v období
nepr iazni voní p re ich ť ruk t if ikác iu
(napr. zima, sucho a pod.).
Pomocou tejto metody sa už opísalb mnoho nových druhov.
ktoré nie sú bežne známe z prírody, kde buď zriedka fruktifi kujú,
aleho sa pre ich mikroskopické rozměry prehliadnu.
Metodu VK ako prví úspěšně použili za účelom fruktifikácie
mvxomycétov Gilbert & Martin (1933).
V našich podmienkach
táto
metodu experimentálně ověřil Svrček (1972). Vo svojej práci po
drobné opisuje pracovny postup pre kultiváciu slizoviek vo VK
a svoje výsledky prezentuje opísaním 12 druhov, ktoré izoloval
z prostredia V K .
Podlá pracovného postupu (Svrček 1972) sa mi podařilo vo
VK vypěstovat 7 druhov slizoviek. Ako substrát pre ich kultiváciu
som použila kóru zo živých stromov z Botanickej záhrady UK v Bra
ti s 1ave a zo stromov z východných svahov Devínskej Kobyly nad
Karlovou Vsou.
Pomenovanie druhov je podlá práce Martin & Alexopoulos
(1969)
okrem
druhu
Coma tr ¿chci
elLae,
ktorý
opisuje
Nannenga-Bremekamp (1974). Z posledně uvedenej práce sú převzaté
aj perokresby druhov, okrem druhu Coma cr ichci fimbria ta, ktorá je
převzatá z práce Svrček (1972).
Arcyria cinerea (Bull.) Pers.
Na koře Fagus syLvcicica a na rozk 1adaj úcom sa listnatom paře
ze.
les nad Karlovou Vsou
(Devínska Kobyla).
Kultura založená
21.4.1692. prvé mladé sporangia sa objavili
už 23.4.1992. V na
ši edujúcich dňoch sa objavili
ďalšie, vyskytovali sa jednotí ivo,
nie hojné. 30.4.1992 bol i aj spory zrelé.
Sporangia dl ho stopkaté, 1,5-2,5 mm vysoké. Stopka spočiatku
biela. potom červenohnedá 0.6-1 mm vysoká, v bazálnej časti roz
šířená. Výtrusnica cylindrická, alebo obrátene vajcovitá 0.5-1 mm
vysoká. Perídia okrovožltá. matná, miznúca. přetrvává
len v ba
zálnej časti v podobě nevýrazného kalicha.
Kápi líc ium husté,
elastické,
elaterv jernne husto os tni té.
V mase okrovožl té vo svetelnom mikroskope svetlej.šie. 3-4 pni ši
roké.
Spory gufaté,
vo svetelnom mikroskope bezfarebné, takmer
hladké alebo nezřetelné bradavičnaté. 8-10 jim v priernerc. Obr. I.
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Arey rin pomi formi s (Leers) Rost.
Na koře Betula puhescens, Quercus robur, Elaeagnus anglisti fo
lia a Li liodendron tulipifera z Botanickej záhrady. Kul túry zalo
žené 14.1.1992. Prvé plodničkv spozorované 21.2.1992 vyskytovali
sa jednotilvo, roztrúsene, nie hojné.
Sporangia vzpriamené, krátko stopkaté, do 1 min vysoké. Stopka
spočiatku biela, potom tmavšia. Sporangium okrovožlté až orieškovo hnědé, 0.5-0,7 mm vysoké.
takmer gulaté,
alebo helmovitého
tvaru. Perídia matná, miznúca. Zostáva nevýrazný kalich.
Kapilícium pružné, světlo žité, rozkonárené, ostnité. s krúžkami a po 1okrúžkami , 4-5 gm široké.
Spory gula té, ostnité, 7,5-9 gm v prieme re.
Tento druh sa často udává z V K . v prírode sa móže prehliadnuť
pre svoje drobné rozměry. Obr.2.
Comatrička cllae Härkönen
Na kóre Popalus alba z Botanickej záhrady v Bratislavě. Kul
tura založená 14.1.1992.
Plodničkv sa objav.il.i na koře 22.1.
1992. Bol o ich šest v jednej skupině. V iac sa ich už nevyskytlo.
Sporangia vzpriamené, dl ho stopkaté,
1-1,2 mm vysoké. Stopka
čierna, lesklá,
rýhovaná, na báze rozšířená, v porovnaní
s výtrusnicou velmi
d 1h á , 0.6-0,8 mm. Stopka prechádza do polovice,
alebo 1/3 výtrusu ice. Výt rušní ca je gu fa tá ,tinavoh rdzavohnedá , 0.4
-0.5 mm velká. Perídia lesklá.
Z kolumelly vvchádzajú hrubšie vlákna. Kapilícium je v mase
hrdzavohnedé. Sieťka je riedka z hladkých vlákien. Spórv v mase
tmavohnedohrdzavé,vo svetelnom mikroskope svet1ofi a 1ovohnedé, gu
la té. jemne bradavičnaté 9-10.5 gin v prieme re. Za pomoc pri determinácii tohto druhu ďakujem Wolfgangovi Novotnému. Obr.3.
Comatricha fimbriata G. Li ster &. Cran.
Na koře Robinia pseiidoacaci a , les nad Karlovou Vsou (Devínska
Kobyla).
Kultura založená 21.4.1992,
plodničkv objavené 7.5.
1992. jednotíivo, alebo v skupinách, nie hojné.
Sporangia dl ho stopkaté,
do 1 mm vysoké. Stopka 2x tak díha
ako výtrusnica 0.7-0.8 mm vysoká. Je čierna. k vrcholu sa zužuje,
na báze je mierne rozšířená a prechádza asi do polovice výtrusnic e . Výtrusnica tmavohnědá až čierna,
gufatá, do 0.3 mm v priemere. Kapilícium tmavohnědé, vychádza z kolumelly ako hladké.
na
konci rozkonárené vlákna.
Spory fi a 1ovohnedé. velmi
jemne bradavičnaté,
12-14 gm
v priemere. Druh sa v literatuře opisuje
tiež najmä z V K , v prí
rode bývá pre svoju drobnost prehliadaný. Obr.4.
Ech inos tali um minutám de Bary
Na kóre Prunus avium, les nad Karlovou Vsou (Devínska Koby
la). Založené 21.4.1992.
plodničkv zistené 7.5.1992. hojný vý
skyt .
Sporangia ve líni dlho stopkaté. Stopka 3-5x dlhšia ako výtrus
nica. Stopky tmavo sfarbené, na ktorých sú drobné béžovo sfarbené
gufaté výtrusnice. Sporangia sa vyskytovali
vo vefkom množstve
v hustých zhlukoch.
Kapilícium je vo svetelnom mikroskope bezfarebné, vychádza
z krátkej kolumelly, je riedke a jemne rozkonárené.
Spory sú bezfarebné, hladké, 7-8 gm velké.
Je
to druh velmi. drobný,
ktorý sa najčastejšie opisuje
z VK. Obr.5.
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Li cea minima F r ie s
Na koře Primus avium, les nad Karlovou Vsou (Devínska Koby
la). Založené 21.4.1992, plodničky zistené 15.5.1992.
Sporangia bezstopkaté, sediace,
guTaté. najskór žltohnedé,
dozreté obklopené čiernou, zrnitou,
lesklou perídiou. Perídia sa
skládá z niekolkých štítkov, ktoré po dozretí spor cípovito pukajúSpory v mase hrdzavohnedé, vo svetelnom mikroskope světlo
fi a Iovohnedož1té, jemne bradavičnaté, na jednej straně s hrubšou
buňkovou stěnou, 10-12 jim v priemere. Obr.6.
Perichaena chrysosperma (Currey) A.Lister
Na koře Juglans regia porastenej machom z Botanickej záhrady
v Brat islave. Založené 14.1.1992 a 21.1.1992, bol i pozorované pr
vé mladé plodničky.
Mladé plodničky matné bie1ej farby,
neskór žité a napokon
červenohrdzavohnedé. Perídia je matná. Plodničky sa zak1adajú ako
gufaté sediace sporangia 0,3-0,5 mm v priemere, alebo ako plazmod iokarpv.
Kápi líc ium v mase intenzívně žítkovožlté, rozkonárené, vlákna
s d 1hym i ostňami do 6 pin. Časti vlákien bez ostňov 1,5-2 pm širo
ké.
Spory vo svetelnom mikroskope svetIož1tohnedé. guTaté až
rnierne eliptické, silné os tni té, 10-12 pm v priemere. Obr.7.
Nakoniec poznamenávám, že u váčšiny druhov bol i spory váčšie
v porovnaní s údajmi z odbornej literatury (Martin & A 1e.vopou 1os
19b9; Nannenga-Bremekamp 1974). Z literatúrv je ale aj známe, že
je to běžný jav u druhov.
ktoré fruktifi ková 1i vo VK . Len u dru
hov Licea minimu a Ech inos te L ium minutum ho 1a vcťkosť spor zhodná
s údajmi z literatury.
Z á v ě r
Metoda kultivácie slizoviek vo vlhkých komůrkách sa preukázala ako úspěšná. Použitou metodou sa podařilo izolovať a determi
novat 7 druhov slizoviek.
Z
toho tri druhy. Arcyria cinerea, Comatricha fimhriata
a Ech inos te l ium minutum izoloval. z vl.hkvch komórok aj Svrček
(1972).
Váčšina z izolovaných druhov sú mikroskopických rozmerov
a preto aj v odbornej literatuře sú váčšinou udávané z prostřed ia
vlhkých komórok. Najma druhy Ech inostei ium minutum. Comatricha
fimhriata, Licea minima, Arcyria pomiformis.
Záverom možno konštatovať. že všetky izolované druhy slizo
viek z vlhkých komórok, Arcyria cinerea (Bull.) Pers., Arcyria
pomiformis (Leers) Rošt., Comatricha eLlae Hárkónen, Comatricha
fimhriata G. Lister et Cran.,
Ech inosteLi um minutum de Bary. Li
cea minima Fries a Perichaena chrysogena (Currey ) A. Lister sú
pre Slovensko nové.

Li

t e r a t ú r a

Gi lbert H.C. & Martin G.V. (1933) : Myxomyceten found on the bark
of living trees. - Univ.Iowa Stud.N a t .Hist.15(3): 3-8.
Martin G.V. & Alexopoulos C.J.(1969): The Myxomycetes. - Univer
sity of Iowa, USA. p. 1-561.
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Nannenga-B remekamp N.E.(1974): De Nederlandse Myxomyeeten. - Ko
ni nklijke nederlandse naturhiscorisehe vereniging, p.1-440.
Nowotny V.(1986): Beiträge zur Kenntnis der Myxomyeeten Ober
es těrre iehs . - I I .L inze r . B io 1. Be itr. 18(1): 177-189.
Svréek M .(1972):
Mvxonvcecy vypěstovaně ve vlhkých komůrkách.
I. - Čes. Mykol.’. 2ó' (2)103- 113 .

Erika Z ú h o r o v s k á
Myxomyce ten.

Die

aus

feuchte

Kammern stammende

Großer Teil von Myxomyceten-Arten mic geringer mikroskopi
scher Greiße stammen aus feuchten Kammern. Es gelang mir 7 Myxomyceten mit dieser Methode zu isolieren. Sie fruktifiz ierten auf
der Rinde lebender Laubbäume.
Alle sieben Arten. Arcyria cinerea
(Bull.) Pers.. Arcyria pomiformts (Leers) Rost.. Comatricha elLae
Harkönen , Comatricha fimhriata G.Lister &. Cran. . Echi noste l ium
minutám de Bary, Licea minima Fries und Perichaena chrysosperma
(Currey) A. Li ster. waren bis jetzt in der Slowakei nicht be
kannt .

PARAZITICKÉ VYSTUPOVÁNÍ
(TR.) KARST. V ČR
František

DŘEVOMORKY LESNÍ -

SERPUI.A HIMANTIOIDES

S o u k u p

V České mykologii (1992) popisuje dr. F. Kotlaba nové nálezy
dřevomorky domácí
/SerpuLa
Lacrymans (Vulf.
in Jacq.: F r .)
Schroet./ v přírodě učiněné poslední' dobou, přičemž velká většina
plodnic byla sbírána na živých stromech, kde tato houba vystupuje
zce 1¿i evidentně jako parazit.
Při studiu odborné literatury se mi dostaly do rukou práce,
které poukazují na parazitické vystupování
i dřevomorky
lesní
/SerpuLa himantioides (Fr.) Karst./, která byla doposud považová
na (obdobné jako donedávna i SerpuLa
Lacrymans) zu houbu žijící
výlučně saprofytickým způsobem života.
Seehann (1986) uvádí dřevomorku lesní jako původce kostkovíté hniloby douglasky Pseudotsuga menz ies i i (Mirb.) Franco a mod
řínu Larix kaempferi (Lamb.) Carr. v severním Německu v porostech
těchto dřevin stáří
kolem 40 let. Houba napadá kořeny stromů
a vystupuje několik málo metrů po kmenu - působí hnilobu jádrové
ho dřeva, především bazální
části kmenu. Průvodní sledování uka
zují na vysokou kyselost půdy (pH 2,5 - 4.0). Práce je doprováze
na četnými
instruktivními fotografiemi hniloby (jádrová, hnědá,
kostkovítá) a plodnic houby a výsledky laboratorních testů.
Arefjev (1991) uvádí mezi původci hnilob u limby Pinus Si
birien Du Tour v sibiřské
tajze v Poirtyší kromě chorošovitých
hub Heterobasidion annosum
(Fr.) Bref., OLigoporus sericeomoi Lis
(Rom.) Pouz. a některých dalších hymenomycetů jako význačný druh
i dřevomorku SerpuLa himantioides. I zde se začíná objevovat již
na mladších stromech (30 - 401etých) a četnost jejího výskytu na
12
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starších dřevinách vzrůstá. Bylo pozorováno, že Serpula himantioides zde často napadá dřevinu až po druzích He Me robas id ion cmnosiim či Oligoporus sericeomollis. Hniloba působená dřevomorkou se
však dá snadno odlišit a postihuje jádrové dřevo. Plodnice bývají
vytvářeny různě: na stojící souši, ale i na hrabance či minerální
půdě poblíž napadené dřeviny.
Tyto dva literární údaje ve inně vyvolaly zájem o zjištění
eventuálního parazitického výskytu dřevomorky lesní u nás a poda
řilo se mi zjistit dvě sběry doložené lokality výskytu druhu SerpuLa himántioides v ČR na živých dřevinách a pohovořit se sběra
teli .
1/ Praha,
obora "Hvězda.". Ad bases rad icesquae truncorum vi vorům
Pint syl v. , Carpini bet.,
Quercus, Betulae, 5.10.1968 leg. M.
Svrček’, det. F. Kotlaba 28.6.1983 (PRM 671940)
2/ Jihlava, "Březinovy sady", 530 m n .m ., na obnažených kořenech
živého Picea abies, 28.1 1.198 7 leg. et det.
P. Vampola (MJ
f>2); ibid., na holé zemině protkané živými kořínkv Picea abies
a Ltirix decidua,
1 1.3.1989
leg. et det.
P. Vampola (MJ
120/89).
Je zaj imavé, že u nás tento druh houby byl na živých dřevinách
nalezen jen v místech ovlivněných člověkem (synantropní výskyt),
nikoli v typických přirozených lesních porostech.
kde je celkem
hoj ný jako saprofyt. Lze očekávat,
že to nebudou jediné doložené
nálezy dřevomorky
lesní na živých hostitelských dřevinách a že
snad tento příspěvek zvýší zájem o objevení nových lokalit této
houby na živých hostitelských dřevin a žc se nám tak časem podaří
upřesnit představu o eventuálním fvtopato Iogickém významu dřevo
morky lesní pro naše lesní dřeviny.
Li

t e r a t u r a

Arefjev S. P. (1991): Ks i1otrofnyje gribv - vozbuditěl i gni levých
bolezněj kedra sibirskogo (Pinus sibirica Du Tour) v srednětaježnom Priirtyšje. - Mikol. i Fitopatol., Sankt-Petěrburg,
25(5):419-425
Kotlaba F.
(1992): Nálezy dřevomorky domácí
- Šerpula lacrymans
v přírodě. - Č e s . Mykol., Praha, 46(1 -2) :143 - 147
Seehann G. (1986): Butt rot in conifers caused by Serpula himantiodes
(Fr.) Karst.
- Europ.
J. For.
Pathol., Hamburg et
Berlin, 16:207-212
František S o u k u p :Parasitic occurrence of Serpula himantioidcs (Fr.) Karst, in the Czech Republic.
Some records of Serpula himántioides fructifying on living
trees in foreign countries are noticed. Two well documented col
lections of this fungus from the Czech Republic are published
from living host trees, too, and their possible phytopatho1o g ica 1
importance is suggested.
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ŠEDESÁT PĚT LET PROFESORA ALOISE ČERNÉHO
|
Vladimír

A n t o n i n

Dne 22. února 1994 se pln životního elánu a pracovní energie
dožil. 65
let prof.
ing. Alois Černý, CSc., pracovník Ústavu
ochrany lesa LF VŠZ v Brné. Jmenovaný patři mezi naše nej význam
nější odborníky v oboru lesnické fytopatoLogic. Jeho práce, pu
blikované v České mykologii i odborných lesnických časopisech,
jsou dostatečně známy jak spécialistům-mykologům a fytopato1ogůin ,
tak i Lesníkům. Kromě fytopatologických prací publikoval také ně
kolik studií taxonomických (např. o Inonotus andersonii, Inonotus
nidus-picL , PheLLinus pi lati i, PhelLinus vorcix' atd.). Zasloužil
se také rozhodující měrou o vyhlášení mykologické rezervace "Rendezvous" nedaleko Valtic.
Životopis a bibliografie prof. Černého byly publikovány
u příležitosti
jeho šedesátin
(Špaček
J., Čes.
Mvkol. 43:
244-249. 1989).
Do dalších let přejeme oslavenci mnoho zdraví,
životních
i pracovních úspěchů a uskutečněni všech plánů, kterých má stále
ve 1m i mnoho.

ŠEDESÁT PĚT LET ING. JANA KUTHANA
V Ladím ir

A n t o n

1 n

Dne 22. 4. 1994 se dožil 65 let jeden z našich nejvýznamnéjších mykologů ing. Jan Kuthan. Je znám nejen svými odbornými pra
cemi, ale rovněž jako neúnavný organizátor mykoLogických akci
a "patron" amatérských mykologů v českých zemích i na SLovensku:
aktivně se podílí také na práci výboru České vědecké společnosti
pro mykologii. V neposlední řade je dítkem ing. Kuthana také ten
to bulletin - Mykologické listy;
bez něj by zřejmě vůbec ne
spatřily svétLo světa. To, že nyní vychází již 52. číslo je pře
devším jeho zásluhou. Ovšem aktivita ing. Kuthana je mnohem šir
ší. V poslední době věnuje veLkou část svého času podnikáni v ze
mědělství. Věříme, že v budoucnosti bude moci mykologii opět vě
novat více času.
Význam ing. Kuthana v mykologii je oceňován nejen u nás, ale
i v zahraničí; o tom svědčí mimo jiné též skutečnost, že k jeho
poctě byl pojmenován i nový druh vLáknice Inocybe kuthcini i StangL
& Veselský a štítovky PLuteus kuthanii Sing.
Jménem redakce MykoLog ických listů a všech přáteL přejeme
Honzovi do dalších let především hodně zdraví, životního elánu
a úspěchy v podnikání. Všichni se těšíme na mnohá další příjemná
setkání na nejrůznějších mykologických i jiných akcích.
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PhDr. LADISLAV HAGARA PADESÁTNÍKEM
Jan

K u t h a n

Dne 15. ledna 1994 se ve zdraví dožil padesáti let PhDr. La
dislav Hagara,
spisovatel a mykolog. Narodil se 15.
ledna 1944
v Novákoch. absolvoval gymnázium v Prievidzi a vystudoval obor
žurnalistiky na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bra
tislavě (1968); absolvoval i postgraduální studium editorství na
stejné fakultě (1978).
Působil
jako redaktor v nakladatelstvích Osvěta v Martině
(1974 - 1987) a Slovenský spisovatel v Bratislavě (1987 - 1990);
od roku 1990 je ředitelem a. s. Vydavatelstvo Živena v Bratisla
vě. Začátky působení ve svém oboru v letech 1968 - 1974 měl těž
ké. Nenávistná doba normalizace a politického teroru tvrdě posti
hovala ty, kteří
po roce 1968 doufali v změny, uvolnění režimu,
a svoje názory dávali najevo.
Jako mnoho dalších, kteří "nezdra-.
vili u vrbiček" a neprojevili se jako psí dušičky, musel dr. Ha
gara spolknout mnoho hořkých pilulek a ve své profesi se spokojit
s postavením neadekvátním jeho vzdělání a schopnostem.
Snad právě proto se věnoval spisovatelské práci, knižně vy
dal m. j.
sbírku povídek Kroky času (1979),
romány Arzén (1984)
s ekologicko-sociální problematikou,
Slnovrat
(1987), Blíženci
(1990), Uzly
(1990) a jiné; jako řada dalších z nás k doplnění
a vyrovnání duševní činnosti v době omezených možností se věnoval
i mykologii. Od roku 1980 se zabýval i fotografováním hub a prvé
výsledky této práce uplatnil v diáři (Diář 1985 s fotografiemi
hub); dále pak vydal Atlas húb (1987, 1993; české vydáni Atlas
hub 1993) a Huby-dvojníky (1992);
sestavil ročenku Huby
(1991)
a uveřejnil řadu odborných čLánků o houbách v časopisech Česká
mykologie,
Mykologické
listy, Časopis č s . houbařů a jiných.
V současnosti studuje a mapuje výskyt hub na Slovensku.
Herbář
Slovenského národního muzea obohatil o několik tisíc exsikátů,
řadu dokladů vzácných druhů a prvonálezů.
Se S 1avein Hagarou jsem se poznal začátkem osmdesátých let,
kdy jsme společně strávili řadu pěkných chvil na jeho chatě na
Bystřičce u Martina, ale i v Tatrách, Štiavnickém pohoří a na j i 
ných místech Slovenska, kdy jsme se velmi sblížili a spřátelili.
Myslím proto, že jsem více než jiný povolán,
abych jménem všech
jeho přátel, mvkologů z Čech, Moravy i Slovenska, mu k jeho pade
sátce co nejsrdečněji popřál hodně zdraví, úspěchů a spokojenos
ti, jak v životě osobním a v práci, tak i v mykologii, která nás
(a nejen ona) tak silně spojuje.

ZEMŘEL PRQF. DR. RQLF SINGER
Jan

K u t h a n

Dne 18. ledna 1994 zemřel v Chicagu, U.S.A., prof. dr. R o 1f
Singer, jeden z nej významnějších mykologů naší doby. Podrobnější
příspěvek o jeho životě a díle přineseme v některém z dalších čí15

sel
tohoto časopisu,
těmito řádky bych chtěl malou vzpomínkou
z osobního styku se zesnulým uctít památku člověka a odborníka ve
svém oboru.
S profesorem Singerem a jeho chotí jsem se seznámil v roce
1974, kdy přijel do Československa na pozvání Československé aka
demie věd. Původně měl být jeho přímým hostitelem dr. Albert Pi
lát. DrSc., člen korespondent ČSAV,
avšak jeho úmrtí na jaře
1974 si vyžádalo změnu v programu návštěvy prof. Singera. Jisté
obstrukce a předpisy, kterými
tehdejší policejní režim ztrpčoval
život našim,
zejména profesním pracovníkům při styku s cizinci,
byly příčinou toho, že se v části pobytu při doprovodu prof. Sin
gera v republice zapojili i amatérští mykologové, kteří
nebyli
tolik pod lupou kádrováků a podobných dohl. ižitelů v našich insti
tucích. Měl jsem tedy velikou příležitost s hosty strávit asi 10
dnů v Ostravě a okolí, několik dnů během pobytu v Brně a v září
1974 pak 14 dnů ve Vysokých Tatrách.
Bezprostřednost, otevřenost a velice milá povaha prof. Sin
gera by Ia příčinou toho, že jsme se spřátelili
a zůstali v kon
taktu po celých zbývajících 20 let jeho života. Některé příběhy
a zážitky z tohoto i z dalších pobytů zachytila paní Marta Singerová v knížce Mvcologists and other taxa, kterou vydalo naklada
telství Crainer v roce 1986. Vzpomenu proto jen jednoho okamžiku,
který tyto vzpomínky nezachycují, ale který byl pro charakteriza
ci prof. Singera víc než typický.
Vedl jsem prof. Singera do rezervace Mionší v Beskydech. By
lo po vydatných deštích a naše dámy raději
zůstaly dole v údolí
v relativním suchu. Promočená vegetace, půda i cesty nebyly právě
nej lepším prostředím pro sběr hub,
ale probíjeli jsme se, jak to
jen šlo. Po prohlédnutí asi desítky padlých kmenů jsem si povšim
nul , že pan profesor má j iž zcela promočené kalhoty od kolen do
lů. o botech
(polobotkách) ani nemluvě. Dovolil jsem si
tedy
otázku, zda máme v exkurzi pokračovat a zda to není pro něho pří
liš obtížné.
"Co si o mně myslíte? Já jsem starý horolezec, od
mládí jsem lezl po horách, na Kavkazu (v roce 1929!) mám několik
prvovýstupů a jako první jsem sjel Kazbek na lyžích!", zněla od
pověď. Profesor Singer za svých studií ve Vídni náležel ke skupi
ně
levicově orientovaných studentů s výrazným protinacistickým
zaměřením,
což mu sice vyneslo pozvání do SSSR v roce 1929
(a o šest let později od akademika Vavilova znovu), ale i nená
vist a pronásledováni od nacistů v pozdějších letech, které bylo
i příčinou jeho putování ze Španělska,
přes Francii. SSSR do Ar
gentiny a nakonec do Spojených států.
Tento postoj, vitalita a odolnost pracovat i za těch nejob
tížnějších podmínek byla pro profesora Singera charakteristická.
V době. kdy jsme se seznámili, mu bylo 68 let. Prvních pět let po
své sedmdesátce strávil v Amazonit, kde pro brazilskou výzkumnou
organizaci INPA studoval houby, zejména ty, které jsou schopny
tvořit
ektotrofní mykorrhizu
se stromy
dešťového pralesa
a přechodného lesa. Tato práce má klíčový význam při rekultivaci
půdy zničené neuváženým mýcením dešťových pralesů. I ve svých 80
letech zajížděl často do Střední Ameriky,
zejména do Kostariky,
a studoval tam její mykoflóru. Měl však již v té době jisté sr
deční' potíže.
podrobil se několika lékařským zásahům a dokonce
i operacím na otevřeném srdci a implantaci cévních protéz. Po re
konvalescenci jevil znovu obrovský optimismus a touhu po práci.
V jednom ze svých posledních dopisů mně píše doslova:
"Tak mně
opět voperovali nějakou umě lot inu, za chvíli
budu jako Frankenstein. Ale starého Rolfa přece jen tak hned něco neudolá!"
Několikráte jsme si slibovali setkání
při některé z jeho
návštěv v Evropě,
ale okolnosti byly pro to nepříznivé. Do Lau16"

sannes jsem se nedostal, účast na kongresu v Regensburgu musel
prof. Singer pro zápal plic odvolat. V loňském roce postihl prof.
Singera silný zácihvat mozkové mrtvice.
který postihl i hybnost
končetin. Pokusy o rehabilitaci a vrácení hybnosti nebyly úspěšné
a plicní komplikace v lednu
letošního roku vynesly poslední kar
tu. . .
Buďme smutní a uctěme v srdci jeho památku.
Odešel Mykolog a Člověk.

VZPOMÍNKA NA PANÍ Ml 1.11 IIFRRMANNOVOU (17.5.1905 - 8.9.1993)
František

K o t

1 aha

Minulého roku zesnulo několik známých osobností mykologie.
Patří mezi ně i paní Milá Uerrmannová z bývalé N'DR. která zemřela
v Halíc (SRN)
8. září 1993.
Protože se narodíla na našem území
a prožila zde celou polovinu svého dlouhého života, byla v kores
pondenčním nebo osobním styku s mnohými z nás, sledovala živě my
kolog ický ruch u nás a informovala v německém prostředí o našich
aktivitách a mykologické literatuře, věnujeme jí tuto vzpomínku.
Mila Uerrmannová (roz. Volfová)
se narodíla 17. května 1905
v Pozorce (tehdy Zuekmantlu) s z . od Teplic v s. Čechách jako dce
ra vaIc íře, který se s rodinou o tři roky později přestěhoval do
Kladna.
Tam vychodila obecnou školu
i měštanku a v letech
1919-20 Bergmannovu obchodní školu v Praze. V letech 1920-36 pra
covala jako technická pracovnice a úřednice v k leidenských žele
zárnách. Roku
1936 se provdala za chemika dr. Valtera Herrmanna
a odstěhovala se s ním do Brna, kde po narození dcery zůstala
v domácnosti. V Brně zastihl Herrmannovy konec války a s ním na
staly pro tyto české Němce těžké časy, nebot rodina byla od nás
vystěhována a od r. 1947 žila v Halle (Saale). Tam začala paní
Milá navštěvovat mykologické přednášky lektora K. Kerstena a doc.
dr. H.-H. Handkeho; s nabytými vědomostmi, se záhy zapojila do my
kologické osvěty a poradenství a později se stala významnou kraj
skou znalkyní hub (Bez i.rkspi Izsachvers tánd ige) , školí, tel kou trž
ních kontrolorů hub atd.
K největším zásluhám M. Herrmannové patří bezesporu založení
mvko1ogického časopisu Myko1ogisches Mittei 1ungsb1a 1 1
r. 1957
a jeho 331eté redigování (do r. 1990). V tomto časopisu také uve
řejni la řadu článků, a to buď sama nebo se spoluautory (mnohé se
svým manželem); dala v něm ovšem možnost publikovat i našim myko1ogům. U nás uveřejnila jen tři krátké články: BoLetus vciriegcitus
f. mouci coLa v Tatrách? (Mykol.
Listy, Praha, no. 10: 27, 1983),
Houbařská osvěta a poradenství v NDR (Mvkol. Listy,
Praha, no.
11: 17-19. 1983) a Československá mykologická společnost - Praha
(Mvkol. Sborn. = Čas . Č s . Houb., Praha, 63: 122, 1986).
Za svou záslužnou práci v mykologii, v propagaci houbařství
a v prevenci otrav houbami získala M. Herrmannová právem několik
ocenění
a vyznamenání,
z nichž k nej cennějším patří medaile
J.-R.
Bechera (bronzová r.
1965,
stříbrná r. 1975, zlatá r.
1980) a Leibnizova medaile (1979). U nás byla vyznamenána čestným
členstvím Č s . mykologické společnosti v Praze (viz Krs 1985),
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které tam osobné převzala 14.10.1985. K jejím životním jubileím
bylo uveřejněno několik článků, zejména v bývalé N D R , z nichž
jsem čerpal
některé údaje (Rauschert 1981, Achtzehn et Grahneis
1985, Giebelmann 1985, Kuthan 1985).
Vůči Cechům paní Míla nezahořkla a na svou rodnou zem nikdy
nezapomněla
- při
různých příležitostech
ji navštěvovala
a zúčastňovala se i některých našich mykolog ických akcí. Z nej význačnějších to byl mezinárodní II. sjezd evropských mykologů
v Praze 28.8.-11.9. 1960, kdy jsme se s ní většinou poprvé sezná
mili, 2. mvkologické dny na Moravě 24.-27.8.1971 (viz Černý et
Kříž 1972, Kříž 1971. 1973), Českos1ovensko-polský mykotoxikoLo
gický seminář v Ostravici
6.-10.10.1981 (kde měla referát Otravy
houbami a boj proti ni in - viz Kuthan 1981). VII. celostátní mykologická konference v Čes.
Budějovicích 13.-18.9.1982 (osob. sdě
lení dr. M. Semerdžievy) a seminář s mezinárodní účastí Houby
z hlediska
ochrany přírody a
zdraví
člověka
31.3.1987
v Praze-Krči (viz Semerdžieva 1987).
Já osobně vděčím manželům Herrmannovým za výstižný německý
překlad mé populární knížky Naše houby (Unsere Pilze, Praha,
1980),
kde se jim podařilo přetlumočit z češtiny do němčiny
i ve 1ini jemné nuance v textu, neboť zejména paní Milá ovládala
oba jazyky jako své mateřské.
Milá Herrmannová byla mezi lidmi velice oblíbena pro svou
bezprostřednost.
živou a přátelskou povahu,
vtip a vitalitu,
s nimiž překonávala všechny obtíže života. Naposled byla mezi ná
mi na X. sjezdu evropských mykologů v Tallinnu v Estonsku v srpnu
r. 1989 (viz Kotlaba 1990) a na 4. mezinárodním mvkologickém kon
gresu v Reznu
(Regensburg, SRN) koncem srpna a začátkem září
1990, kdy jí bylo již 84 a 85 let - byla tedy ve věku, kdy už jen
málokdo ještě někam jezdí, natož pak na kongresy do ciziny.
Paní Mila Herrmannová patří k těm 1idein, na něž se nezapomí
ná .
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In remembrance of Mrs.

MiLa Herrmann

ZEMŘEL MUDR. FERDINAND HŘEBÍK
František

K o t 1 a b a

Už jen příslušníci starší generace mykologů a houbařů znali
dr. llřebíka z nedělních vycházek a pondělních přednášek Čs . mykologického klubu (později Č s . vědecké společnosti pro mykologii
při ČSAV), popř. z posezení v restauraci Pod rum nebo Split v Pra
ze, něhot posledních snad už 10 - 15 let se žádných mykolog ických
akcí nezúčastňoval. V době činorodé aktivity tajemníka I. Charvá
ta (viz Mvkol. Listy no. 49: 24 -2 5 , 1993) a ještě mnoho let po
jeho smrti
patři 1 však dr. Hřebík k pravidelným účastníkům růz
ných myko1ogických akcí Č s . myko1ogického klubu a nástupnické Č s .
vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV, jejímž zasloužilým
členem byl jmenován v roce 1982.
Ferdinand Hřebík se narodil 11. 2. 1915 v Praze a zemřel
tamtéž 4. 9. 1993. Studoval na Jiráskově gymnáziu v Praze 2, kde
maturoval
r. 1935.
Potom začal
studia na lékařské fakultě UK,
která však byla přerušena v době Protektorátu, takže promoval až
po II. světové válce r. 1947.
Do r. 1950 pracoval v nemocnici v Rumburku, nato krátce
v Brně a v roce 1951 přišel do Prahy; zde zůstal (s dvouletou
přestávkou, kdy byL v Koreji) až do své smrti - řadu let jako he
matolog v transfuzní stanici Všeobecné nemocnice a později jako
střediskový lékař v Praze - Krči.
Členem Č s . mykologického klubu se stal r. 1952, avšak o hou
by se zajímal již od gymnaziálních studií, kdy měl možnost osobně
se seznámit i s tehdejším význačným mykologem-amatérem Václavem
Stejskalem;
po půl stolení o tom napsal pěkný článek nazvaný
Vzpomínkv na podbrdského mvkologa Václava Stejskala (Mykol. Listv
no. 25: 21 - 23, 1986).
Dr. Hřebík se dobře vyznal
v lupenatých houbách; pod vlivem
I. Charváta se zaměřil zejména na studium holubinek, avšak zají
mal se i o jiné houby. V letech 1954 - 1955 pracoval s týmem na
šich lékařů v Koreji, kde se vedle svých lékařských povinností
věnoval ve volných chvílích rovněž houbám; přivezl jich odtud bo
hužel jen nemnoho,
neboť většina jeho mykologických sběrů tam
shořela při požáru. Pro dr. V. J. Staňka sbíral v Koreji hvězdovkv a hvézdáky. Ten zahrnul Hřebíkový korejské sběry do své části
v kolektivním díle Flora ČSR - Gasteromycetes, které vyšlo r.
1958, a z nich popsal dvě variety jako nové pro vědu: Geastrum
lageniforme var. koreanum a Astraeus hygrometricus var. koreanus
(posledně uvedený taxon je dnes některými mykology považován za
dobrý druh - Astraeus koreanus).
Ačkoli měl dr. Hřebík dobré znalosti hub, bohužel nic o nich
nepublikoval, jen málokdy o houbách přednášel, zato však často
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0 nekrology). Tam vyšla i poslední uveřejněná odborná práce V.
Herverta spolu s M. Hanušovou
(22:259-264, 1986) Ztráty na úrodě
u ě s . sortimentu determinantních rajčat infikovaných virem mozai
ky tabáku v polních podmínkách.
V našem časopise je účelné připomenout hlavně mykologické
práce dr. Herverta, zaměřené ovšem také na fytopato 1ogii. Věnoval
se zprvu zejména padlí jabloňovému
(1952 - 1960),
v 70. letech
spoLu s V. Kazdou houbě Corynespora melonis, napadající okurky.
Jednotlivé příspěvky - samostatné či týmové - se zabývaly snětí
prašnou UstiLago tritíci (1946), Ustilago nuda (1957), Peronospora dcstruc tor a Bot rytis cincrca na cibuli (1969), virovou proliferací penízovky FLammulina velutipes (1977), vícebarevnou zakrslostí
smrku v závislosti na kalamitním rozšíření václavky ArmilÍLiria meLlea na východním Slovensku
(1977), listovou skvrni
tostí okurky způsobenou imperfektní houbou Alternaria pLuriseptata (1977, 1980). Důležité byly i souborné práce: Bakteriózy a mykózy jádrovin ve 4. dile Zemědělské fytopatologie (1962) a kapes
ní atlas Choroby a škůdci obilnin (spolu s J. Požděnou, 1963). Od
roku 1954 publikoval dr. Hervert i řadu v irologických prací, mno
hé z nich společně s C. Blattným a s jinými spolupracovníky.
Fytopato 1ogi i včetně praktické ochrany rostlin věnoval tedy
V. Hervert velmi mnoho času a úsilí, ale tím jeho zájem o příro
du, pěstovaný již od mládí, nezačínal
ani nekončil. Vedle bota
nického zájmu o houby a vyšší rostliny se zabýval, též ornitologií
a entomologií; entomologie se stala i jeho koníčkem, jenž se pro
jevil
zvláště v důchodovém věku,
kdy nashromáždil pozoruhodnou
sbírku brouků. Jistě s uspokojením přivítal rozhodnutí svého vnu
ka Lukáše Hurníka studovat lesnickou školu ve Žlutících.
Všichni kolegové a přátelé na Vaška Herverta, jak jsme mu
důvěrné říkal i, nikdy nezapomenou!
Ludvík
Hel. e b r a n t :
He rver t, CSc .

In

remembrance

of

RNDr.

Václav

VZPOMÍNKA NA MALÍŘE A PŘÍTELE ANTONÍNA ZEZULU
František

S o u k u p

a

Vlastislav

J a n č a ř í k

Dne 29.dubna minulého roku zemřel
ve věku nedožitých 63 let
významný výtvarník - akademický malíř Antonín Zezula. Byl vše
stranným malířem, který svůj talent zdědil, a rozvíjel pod vedením
své matky - akademické malířky Heleny Zezu1ové.
Není cílem této vzpomínky hodnotit jeho rozsáhlé dílo v celé
šíři, ale chtěli bychom se zmínit o jeho malířské činnosti v obo
rech přírodních véd - především v lesnictví
(speciálně pak
v ochraně lesa) a v mykologii, třebaže i jeho doprovodné ilustra
ce dendrologických prací, obrazy květin,
stejně jako krajiny
a zátiší, nesou jeho charakteristický výtvarný rukopis se vzácným
smyslem pro kompozici obrazu a citlivé a přesné zvýraznění po
třebných detailů, jak se ostatně mohli po dlouhou řadu let pře
svědčovat čtenáři časopisů Lesnická práce,
Myslivost, ABC, ale
1 řady knižních publikací vydávaných v SZN, Academii, Artii
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i jinde (Šumavský herbář. Červená kniha - rostliny a j .).
Mykologům a fytopato1ogům jsou určité známy vynikající pé
rovky hub. které vytvořil pro přepracované vydání Veselého Atlasu
československých hub (R.Veselý,
F.Kotlaba, Z .Pouzar/1972/: Pře
hled československých hub).
Rozsáhlá byla i malířská spolupráce A. Zezulv při populari
zování
problematiky ochrany lesa barevnými
tabulemi v časopisu
Lesnická práce (především v 80. a 90. letech). Takto byly namalo
vaný velice instruktivní barevné tabule významných chorob lesních
dřevin a jejich původců (zprvu jako přílohy, později
na obálce
časopisu).
jako např.
původců kořenových hnilob, plísně šedé
(Bocrytis cine raci) , kořenitky nadmuté (Rhizina inflate), rzi ve j mutovkové (Cronartium ribicola),
sosnokrutu (Melampsora pinitoriHia) . pl isně bukové (Phytoph thora cac to rum) , rzí rodu Co Leoš poritim, mérie modřínové (Merta Laricis), svpavky borové (Lophoderm ium pina.stři), přípletky černé
(Herpotrich ia nigra), sypavek
smrku (Lophodermium piceae, L. macros po rum) , dřevních diskomycetů
- parazita na větvích borovic (Cenangium abietis). klihatky černé
(Bulgaria inquinans)
na listnáčích a celé řady dřevokazných hub
- např. anýzovníku vonného (Osmoporus odoratus), troudnatce páso
vaného (Fomitopsis pinicola), outkovky různotvaré (Antrodia heteromorpha), ohňovce Hartigova
(PhelLinu.s hartigii),
bělochoroše
pýchavkovi tého (Ty romyces ptychogaster) , bělochoroše hořkého (7yromyces stipticus),
lesklokorky ploské
(Ganodcrma Lip.sicn.se),
pstřené dubového (Fi.stuLina hcpatica), rezavce lesknavého (Inonotus radia tlis) , troudnatce kopytovitého (Fomcs fomenta ri u.s) , sí.ťkovce dubového (DaedaLea quercina) , trámovky plotní (GloeophyLLum
sepiarium),
ohňovce obecného
(P/ieL Linux igniarius),
hnědáku
Schwe in itzova (Phaeolu.s schwe ini tz i i) , pevníku krvavějícího (Stereum sanguinolentum), ohňovce statného (PheLLinus robustu.s), dřevomorky domácí (Serpula lacryman.s) , dřevomorky lesní. (Serpula himantioides), koniofory sklepní (Coniophora puteana), pevníku roz
praskaného
(Stereum frustuLosum) , pevníku chlupatého (Stereiim
hir.sutum), šupinovek (Pholiota destruens, P. squarrosa) , sírovce
ž 1utooranžového (Laetiporus suLphureus) , kořenovníku vrstevnatého
(Heterobasid ion annosum), václavek
(ArmilLaria mel Lea s.l.),
i výstižné charakteristiky odumírání
lesních dřevin s tracheomykózními příznaky a j . (ve spolupráci s autory této vzpomínky). Zde
právě projevil
A. Zezula svůj smysl pro věrnost zobrazení, po
třebnou míru zobecnění i zvýraznění požadovaných detailů. Soubor
těchto zdařilých barevných tabulí byl připravován pro knižní pub
likaci - AtLas chorob lesních dřevin - toho se však již bohužel
A. Zezula nedožil.
Malíř A. Zezula nakreslil i řadu tabuLek s entomologickou
ochranářskou tématikou i tabulky výstižné zobrazující lesní dře
viny v různých fázích jejich vývoje.
Antonín Zezula se narodil 21.8.1930 v Praze. Absolvoval les
nickou školu v Písku, poté pracoval v městských lesích v Jihlavě,
dále u státních lesů na Šumavě, na jižní Moravě a v Posázaví.
Posledních více než 20 let pracoval jako referent a umělecký ar
chitekt Zemědělského muzea v Praze, na Kačinč i na Ohradě u Hlu
boké n . Vit.
Po předčasném odchodu do důchodu (ze zdravotních důvodů) se
již plné věnoval
malířství. Veřejnosti
se prezentoval
i řadou
výstav svých obrazů, často i s obrazy své matky II. Zezu1ové. Zem
řel 29.4.1993 v Praze.
Odešel nejen vynikající malíř a velký umělec, ale
i dobrý
člověk.
přítel a kamarád,
přátelský,
skromný, obětavý a vždy
ochotný ke spolupráci i osobní
pomoci. Bude nám trvale chybět!
Všiclini . kdo jsme ho znal i , zachováme v našich srdcích vzpomínku
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na vzácného člověka.
Cest jeho památce!
František S o u k u p
& Vlastislav J a n č a ř i k : Ad raemuriam pictoris artificis et amici Antonín Zezula.

Z

K N I H O V E N

LADISLAV HAGARA : ATLAS HUB
461 str., 270 barevných fotografií. Neografia Martin. 1993. Dopo
ručená cena 139 Kč.
Po atlasech hub s barevnými vyobrazeními
je mezi mykol.ogy
a praktickými houbaři neustalá poptávka;
proto přišlo velmi vhod
právé vyšlé nové vydání Hagarova Atlasu hub. Je to ze slovenštiny
dr. VI. Antonínem do češtiny přeložený Atlas húb vyšlý roku 1987
(jeho recenze vyšla v Čes. Mykol. 42: 125-127, 1988).
Recenzované české vydání vytiskla na Slovensku stejná tis
kárna jako před péti lety vydání
slovenské, a tak se nám naskýtá
vzácná příležitost srovnat teď obě vydání, pokud jde o barevné
reprodukce hub. v nichž právě je těžiště celé knihy. S potěšením
je možné konstatovat,
že toto nové vydání je ve většině případů
lepší, s jasnějšími a věrnějšími
barvami - i když ne ve všech
případech: např. snímky ucháče obecného (č. 13), šafránky červenožluté (153), slizáků (str. 174). šťavnatek (str. 195), strmélek
(str. 213), čirůvky střechoví té (č. 270) aj . jsou barevně lepší
ve slovenském vydání.
Oproti slovenskému vydání bylo v české verzi vyměněno 10
záběrů - a to k prospěchu věci:
pěkný záběr smrže polovolného
(č.4) je namísto nehezkého smrže úzkohlavého, nová fotografie o h 
nivce šarlatového (8) je teď výborná, ovšem nový záběr ucháče ob
rovského (12) je opět nedobrý, zatímco nový snímek pýchavky obec
né (15) je velice zdařilý,
nová fotografie hřibu bronzového (38)
je též lepší, pěkný záběr kozáka kapucínka (53) nahradil nehezkou
fotografii kozáka červenajícího;
nová fotografie čirůvky fialové
(112) ale barevně opět "nesedí",
nový snímek ryzce syrovinky
(227) je barevně slabší, zatímco nová fotografie holubinky kolčav í (266) je přece jen lepší a nepěkný záběr holubinky hořké byl
nahrazen o málo lepším (příliš bledým)
snímkem holubinky holubí
(263). Také fotografie křemenáče na deskách je jiná - možná méně .
atraktivní než ve slovenském vydání, zato však bližší skutečnosti
a barevné přirozenější.
K nej lepším reprodukcím snad patří snímky ohnivce šarlato
vého (8), rosolovce červeného (20), kyje citrónového (27), křeme
náče osikového (50), křemenáče dubového (54), klouzku sličného
(60) , klouzku tridentského (63), slizáku mazlavého (73), strmélkv
šedoplstnaté (111), šafránky ozdobné (154), žampionu velkovýtrusého (182), žampionu císařského (185), holubinky namodralé (261),
holubinky olivové (265) atd.,
kdežto k nepodařeným (většinou ba
revné) náleží např. ucháč obrovský (13), ucháč obecný (14). véj ířovec obrovský (31 - sírově žlutý neexistuje!), klouzek slizký
(61) , h 1íva olivová (83 - je nepřirozené sírožlutá),
šťavnatka
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;

olivověbílá (100 - je příliš šedá), čirůvka májovka (115), čirůvka sírožlutá (141 - je příliš bledá), žampion hnědčskvrnitý
(188), mechovka obecná (191), pavučinec osikový (205), holubinka
krvavá (251 - není to spíše holubinka jízlivá?) a j .
Ze srovnání obou vydání Hagarovy knihy jasně vyplývá, že
není-li originální fotografie barevně dobrá, nelze ji reprodukcí
vylepšit - dopadne to spíše naopak!
Pro vydavatele, nakladatel
ství a recenzenty to je mementem, že nekvalitní barevné fotogra
fie a diapozitivy nemají být raději k reprodukci vůbec přijímány;
pro autory snímků pak z toho vyplývá, že by je sebekriticky nemě
li do tisku nabízet (lze je ovšem s úspěchem promítat např. při
přednáškách, kde je navíc možnost poukázat na barevné zkreslení
a tím je korigovat).
Jak bylo konstatováno již před pěti lety ve výše citované
recenzi, velkým přínosem Hagarovy knihy je uveřejnění barevných
fotografií mnoha vzácných druhů hub,
z nichž některé patří k po
prvé -u nás reprodukovaným. Rovněž taxonomie a nomenklatura v At
lase hub zahrnutých druhů je ve své většině na úrovni současných
znalostí, což je další pozitivum recenzované knihy, stejně jako
uvádění lokalit a dat snímků vyfotografovaných hub. Novinkou je
krátký životopis autora s fotografií na konci knihy.
Atlas hub Ladislava Hagary náleží bezesporu k velice cenným
a zároveň skutečně pěkným knihám o houbách,
takže jak autorovi,
tak i vydavateli je třeba k vydání české verze jen blahopřát!
František Kotlaba

KNIHOVNÍ A

VÝPfl.IČNÍ ŘÁD KNIHOVNY

ČESKÉ VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI

PRO

MYKOLOGII

I. Všeobecná ustanovení.
ČI .

1.

1. Knihovna České vědecké společnosti pro mykologii (dále ČVSM)
je majetkem ČVSM. Svými fondy pomáhá plnit členům ČVSM a dal
ším zájemcům za dále stanovených podmínek jejich vědeckovýz
kumnou, pedagogickou a studijní činnost.

ČI . 2.
1. Sídlem knihovny ČVSM jsou dočasně prostory knihovny katedry
botaniky přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
Benátská 2, Praha 2, PSČ 128 01. Knihovnickou službu pro uži
vatele knihovny ČVSM zajišťuje po dohodě vedení ČVSM a vedení
katedry botaniky PřF UK pracovnice knihovny katedry botaniky.
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2. Každý uživatel knihovny ČVSM je povinen chránit její fondy
a řídit se knihovním a výpůjčním řádem knihovny ČVSM; zároveň
musí
respektovat ta ustanovení knihovního a výpůjčního řádu
Střediska vědeckých informací PřF UK, jež se ho týkají při po
hybu v prostorách knihovny katedry botaniky, zvláště část III.
- Řád studoven.
ČI. 3.
1. Knihovna ČVSM se řídí ve své činnosti zásadou kategorizace
uživatelů a diferenciace služeb.
2. Kategorizace uživatelů knihovny ČVSM je následující:
a) členové ČVSM;
b) zaměstnanci' a studenti PřF UK;
c) ostatní zájemci z ČR, pokud to není na úkor členů ČVSM, za
stanovený poplatek;
d) cizinci,, jimž se půjčuje literatura pouze prezenčně.
4. Uživatelé knihovny ČVSM mají volný přístup do půjčovny, stu
dovny a čtenářských katalogů ve stanovené výpůjční době kni
hovny katedry botaniky PřF UK.

II. Výpůjční řád.
ČI. 4.
1. Uživatelé mají právo vypůjčovat si knihy, časopisy a další
publikace po předložení průkazu člena ČVSM nebo občanského
průkazu nebo jiného úředního dokladu totožnosti.
2. Každou výpůjčku potvrdí čtenář svým podpisem ve výpůjční kni
ze, čímž se zavazuje dodržovat ustanovení tohoto knihovního
řádu .
3. Výpůjčky jsou přednostně poskytovány členům ČVSM a teprve po
tom jsou uspokojovány potřeby ostatních kategorií uživatelů.
ČI. 5.
1. Knihovna ČVSM půjčuje publikace na stanovenou výpůjční dobu
podle této kategorizace:
a) členům ČVSM na dobu 2 měsíců, nejvíce 10 svazků;
b) zaměstnancům a studentům PřF UK na dobu 2 týdnů, nejvíce
5 svazků;
c) ostatním uživatelům (s výjimkou cizinců) na dobu 1 měsíce,
nejvíce 5 svazků.
2. Poplatek za výpůjčku domů pro uživatele kategorie c je za 1
týden 5,- Kč, za 1 měsíc 20,- Kč. Pokuta za každý další zapo
čatý měsíc činí 20,- Kč.
Pro uživatele ostatních kategorií
jsou výpůjčky bezplatné.
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3. Na požádání uživatelů může být výpůjční doba prodloužena, po
kud publikaci nežádá další uživatel,
a to pro uživatele kate
gorie b a c 'pouze jedenkrát.
4. Po konzultaci s pověřeným členem výboru ČVSM může pracovnice
knihovny žádat bezodkladné vrácení dokumentů před uplynutím
výpůjční doby.
5. Jestliže uživatel nevrátí dílo ve stanovené výpůjční době, vy
máhá se jeho vráceni upomínkou.
Upomíná se celkem třikrát.
Druhá a třetí upomínka se zasílá doporučeně. Poté se vrácení
půjčené literatury vymáhá soudní.cestou.
6. Uživatel
je povinen zaplatit knihovně náhrady za upomínání.
Náhrady činí za první upomínku 5,- Kč, za druhou 25,- Kč, za
tře ti 50,- K č .
7. Při
opakovaném porušování knihovního řádu může být uživateli
výpůjční právo odňato rozhodnutím předsednictva výboru ČVSM.
ČI. 6.
1. Uživatel je povinen vrátit publikaci v takovém stavu v jakém
ji převzal. Při výpůjčení si ji má prohlédnout a všechny záva
dy
ihned ohlásit.
Jestliže to neudělá, nese odpovědnost za
všechny závady zjištěné při vrácení a je povinen uhradit ná
klady na opravu anebo nahradit publikaci
jako při ztrátě. Za
zásilky vrácené poštou nese uživatel odpovědnost až do okamži
ku, kdy je knihovna ČVSM převzala a nezjistila závady.
ČI . 7.
1. Uživatel nesmí
publikaci půjčenou z knihovny ČVSM půjčovat
dalším osobám. Ručí za ni potud, pokud má knihovna ČVSM potvr
zení o jejím vypůjčení. Při vrácení výpůjčky je záznam o vý
půjčce vyškrtnut ve výpůjční knize.
ČL . 8 .
1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu publikace a do
stanovené lhůty 30 dnů uhradit škodu ve smyslu ustanovení ob
čanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácené a po
škozené dílo. Knihovna ČVSM musí požadovat nahrazení škody buď
uvedením do původního stavu, tj. obstaráním náhradního výtisku
stejného vydání a stejné vazby nebo jiné plnohodnotné náhrady,
anebo uhrazením nákladů za pořízení nového exempláře či zhoto
vení jeho kopie. Uživatel je povinen uhradit všechny náklady,
které knihovně ČVSM v souvislosti se ztrátou vznikly.

III. Závěrečné ustanovení.
ČI . 9 .
1. Výjimky z knihovního řádu knihovny ČVSM povoluje pověřený člen
výboru ČVSM.
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ČI. 10.
1. Připomínky, stížnosti a návrhy k práci knihovny ČVSM je možno
podávat ústné nebo písemné výboru ČVSM.
ČI. 11.
1. Tento knihovní řád nabývá platnosti

V Praze dne 15.2.1994.

1.7.1994.

Prom. biol. Zdenék Pouzar, C S c .
předseda ČVSM

Knihovní hodiny v knihovné PřF UK. Benátská 2. Praha, kde je kni
hovna ČVSM deponována jsou:
pondéli až pátek 8,30 - 11,30 hod.
navíc středa 13,00-16, 30 hod. a
pátek 13,00 - 14. 30 hod.
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23. setkání mvkologů tří zemí (23. Mvkologische Dře i1ándertagung)
se uskutečni ve dnech 17. - 24. 9. 1994 v Ebensee u Traunského
jezera (Horní Rakousy, So1nohradsko) . Pořadatelem je Mykologische
Arbeitsgemeinschaft a Středisko biologie Hornorakouského krajské
ho muzea v Linci spolu s Botanickým institutem univerzity ve Víd
ni. Tohoto tradičního jednání mykologii tří zemí, Švýcarska, Spol
kové republiky Némecko a Rakouska,
se pravidelně zúčastňují
i hosté a zájemci z dalších zemí. Konfereční poplatek činí 800
ATS, ceny za jednu noc v hostinci či hotelu se snídaní od 280 do
450 ATS. v soukromí asi 160 ATS. Přihlášky se přijímají
do 30.
6. 1994. formulář přihlášky a požadavku na ubytování je možné si
vyžádat na adrese: Bi o log iezentrum der 00 Landesmuseums. Doz . Dr.
F. Speta, Johann-V-i 1he lm-K le in-S tr . 73, A-4046 L inz-Dornach .

XII. evropský kongres k rodu Cortinarius se uskuteční
ve dnech
23.-29.
10. 1994 v Budapešti.
Ústředním tématem kongresu bude
"Rod Cortinarius a další makromycety ve svém ménícím se životním
prostředí". Dalšími tématy pak mají být:
1. Morfo 1ogický, taxonomický a ekologický výzkum pavučinců a dal27

šíeh makromycetů.
2. Systematický výzkum pavučinou a jiných makromycetů.
3. Význam poznatků o pavučineích a dalších makromvcetěch ve
výchově a zdravotnictví.
Vedoucím organizačního výboru je doc. d r . Iinre Rimoczi. síd
lo organizačního výboru je Ménesi út.
44, 1118 Budapest, Maďar
sko. Celkové náklady včetně ubytování, materiálů, exkurzí, stra
vovaní a konferečních poplatků by neměly přesáhnout 550 DEM. Cel
kem je plánováno 5 exkurzí v okruhu ca 100 km od Budapešti. Ter
mín pro přihlášky sice již proběhl 30. 1.
1994. avšak uzávěrka
účasti nebude zřejmě ukončena před 30. 5. 1994. Jednacími jazyky
konference jsou
francouzština, angličtina a němčina, ve kterých
jsou i veškeré informace. Přes pozdní termín konání konference je
možné předpokládat, že výskyt vyšších hub i v tuto dobu bývá
v Maďarsku velmi bohatý.

XII. kongres evropských mvkologů (CEM) se uskuteční v Holandsku
v Mezinárodním zemědělském centru ve Vageningenu od 3. do 7. 9.
1995. V' rámci kongresu proběhnou
tři sympozia k taxonům i i hub,
k ekologii
hub a k ochraně hub a jejich při rodního prostředí.
Jednacím jazykem bude angličtina. Kongresový poplatek by neměl
překročit 400 NLG. předkongresové a pokongresové exkurze v tom
nejsou započteny. Veškerou korespondenci
je nutno posílat na ad
resu:
Dr. Thomas V. Kuyper,
Biological Station,
Kampsweg 28.
NI-9418 Vijster. The Netherlands.
Závazná přihláška bude rozesí
lána v létě 1994. V případě zájmu o účast je nutné si ji vyžádat
na výše uvedené adrese.

REDAKČNí

S DĚ L E NÍ

V textu článku dr. F. Koti aby "Šedesát let prof. RNDr. Anto
na Novaekého" (Mykologické listy 49: 25-27. 1993.) byl prof. Cejp
uvěřejněn s tituly prof. RNDr., C S c . Na tuto skutečnost reagoval
doc.
A. Příhoda článkem "K titulům profesora dr. Karla Cejpa"
(Mykologické listy 50: 213. 1993.). V něm upozornil na nespráv
nost titulu prof. Cejpa s tím, že byl doktorem věd (DrSc.).
Na tyto dva články dostala redakce dva dopisy. Dr. F. Kotlaba nás upozornil, že v jeho rukopise článku o prof. A. Novackéin,
je titul
prof. Cejpa uveden správné (čili s DrSc.). Chyba tedy
vznikla při přepisování článku: redakce se autorovi i čtenářům za
tuto chybu velice omlouvá.
Druhou reakcí
byl dopis prof.
dr. Z. Urbana,
DrSc., který
nás podrobně obeznámil s historickými fakty kolem udělování titu
lů prof. Cejpovi. Z jeho dopisu vyjímáme:
"Univ. prof. K. Cejp obhájil rigorózní práci ve školním roce
\()23/24 na přírodovědecké fakultě UK
(viz Morálek J. & Kučera K.
/ red./: D ise rtáce p ražské un ive rsitv 1882-1953 (1). - Univ. Kar28

lova. Praha. p. 267) a v téže publikaci (p. 426) je uveden v rej
stříku examinátorů jako RNDr. Karel Cejp.
Přírodovědecká fakulta UK byla zřízena nikoliv v roce 1924,
nýbrž vládním nařízením č. 392/120 Sb. ze dne 24. června 1920
(Cech F. &. kol./1981/:
Pčírodovědecká fakulta University Karlovy
1920-1980. - Universita Karlova, Praha.) a její rigorózní řád byl
vydán 9. června 1921 (Placht 0. & Havelka F. /1932/: Předpisy pro
vysoké školy Republiky Československé. - Praha.).
Značka, používaná pro doktora věd, se zpravidla píše DrSc.,
tedy bez tečky za -r(viz Pravidla, Academia 1969). Profesor
Cejp byl mezi tčin i, kterým byla vědecká hodnost DrSc. udělena bez
obhajoby doktorské dizertační práce na návrh vedení
PřF UK na
základě § 31 Vyhlášky 64/1977 Sbírky, která umožňovala také obha
jobu kandidátské dizertace veřejnou vědeckou rozpravou. Tímto
způsobem získal vědeckou hodnost CS c . např. doc. RNDr. Václav Ji
rásek, CSc. z katedry botaniky PřF UK (ještě před rokem 1977).
Uni v . prof. RNDr. Karel Cejp, DrSc. byl tedy doktorem přírodních
véd ."
Za tyto zajímavé a cenné informace prof. Urbanovi velice dě
kuj eme .
(Red.)

V minulém čísle došlo následkem technické chyby ke zkomolení
prvního odstavce článku dr. R. Fellnera, CSc.
"Třetí pracovní
zasedání evropské rady pro ochranu hub (ECCF)" (Mykol. listy 51:
28-30.).
Autorovi se za tuto chybu velice omlouváme a uvádíme
tento odstavec v opravené formě.
TŘETÍ PRACOVNÍ ZASEDÁNI EVROPSKÉ RADY PRO OCHRANU HUB (ECCF)
se konalo od 17.9. do 22.9. v Le Louverain u Neuchatelu ve Švý
carsku. Organizačním garantem celé akce byl dr. J. Keller z Uni
versity v Neuchatelu, ubytování a jednání probíhalo ve školícím
středisku Reformované církve ve Švýcarsku.
Jednání jsem se
zúčastnil jako jediný oficiální zástupce českých a zprostředkova
ně slovenských mykologů,
spolu s dalšími 24 účastníky celkem
z 15 evropských států, a to jmenovité z Belgie. České republiky,
Dánska,
Finska, Francie,
Itálie, srbsko-černohorské Jugoslávie,
Německa, Nizozemí, Norska,
Polska, Švédská, Švýcarska, Španělska
a Velké Británie:
kromě toho byl prezentován příspěvek Estonska
formou písemného sdělení.
(red. )
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- Vycházejí v nepravidelných lhůtáph
a rozsahu. - Toto číslo sestavili
a k tisku připravili J. Kuthan
a V. Antonín, číslo vyšlo v červnu 1994.
Administraci, přechodné zajišťuje: in g . Jan Kuthan. Dvůr Bažantni
ce 74. 671 02 Šumná; sem je možné se obrátit v případě reklamace
dodání, resp. vadnosti tisku zaslaného čísla.
Evidenci předplatitelů vede ing. Jiří Valter, kpt. Jaroše 2411,
390 01 Tábor; sem prosím hlaste event. změny adresy. Objednávky
a záležitosti
předplatného vyřizuje
ing. E. Prokinová, pošt.
přihr. 106, 111 21 Praha.
Podávání novinových zásilek povoleno oblastní správou pošt v Brně
č.j.
P/2-1146/94 ze dne 28. 3. 1994.

