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TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ OTÁZKY MYKOLOGIE
MYXARIUM SUBHYALINUM - SLIZOYNÍK LILÁKOVÝ ROSTE
TAKÉ V ČECHÁCH
Karel Č í ž e k
V letech 1989 - 1991 jsem na Pardubicku několikrát sbíral nená
padnou rosolovkovitou houbu Myxarium subhyalinum (Pears.) Reid, jejíž
nález nebyl v České republice dosud publikován.
Popis: Plodnice resupinátní, tenká, hladká i hrbolkatá, voskovitá, časem
gelifikující, poprášená, pod silnou lupou řídce zméčkatá s nepravidelným
okrajem, za živa opaleskující, bělošedá, modravě šedá, nahnědlá, slabě oli
vově hnědá, často fialově růžová a světle načervenale hnědá. Suchá plodnička
v podobě téměř neviditelné blanky bývá šedohnědá až tmavěji hnědá, někdy
též hnědočervená.
Hyfový systém monomitický, trama báze, subhymenia a hymenia
hustá; hyíy o průměru 1,5-3,5 pm, válcovité, často v průřezu poněkud ne
pravidelné, zprohýbané, gelifikující, s obtížně pozorovatelnými nepravidel
nými přezkami. Bazidie v mládí téměř kulaté, poté opakvejčité, dělené na dva,
zpravidla na 3-4 díly, ve stadiu zralosti velké 6-12 x 5-9 pm, s výraznou
myxarioidní stopkou a válcovitými, 15-20 x 2,0-2,5 pm velkými, často pokroucenými sterigmaty. Výtrusy 6-10 x 3,5-4,5 pm, tvarem i velikostí dosti
diferencované, široce elipsoidní až válcovité, na jednu stranu stažené, produ
kující sekundární spory. Hyfidy početné, dvakrát i častěji větvené, 30-50 pm
dlouhé a 2-4 pm široké, na průřezu částečně nepravidelné. Gloeocystidy štíhle
kopinaté, 20-70 x 4-8 pm, nažloutlé, lehce přesahující hymenium. U
některých plodnic se vyskytují hojně, jindy jsou ojedinělé. Hyíy, bazidie,
výtrusy, hyfidy a cystidy jsou bezbarvé až slabě nažloutlé, s početnými olejo
vými kapkami.
Popisované exempláře: Bohemia orientalis, distr. Pardubice: - pagus Jaroslav
ap. Horní Jelení, 25. III. 1989, in rámo putrido (Alnus sp.). - pagus Trusnov,
agger piscinae Lodrant, 6. VIII. 1989, in rámo putrido (Quercus sp.). - area
defensa Nemošická stráň ap. oppidum Pardubice, 12. X. 1990, in rámo
emortuo {Acer sp.). - oppidum Bohdaneč, silva luculosa, 11. V. 1991, in rámo
emortuo {Acer sp.). Ve všech případech bylo dřevo silně vlhké, v
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pokročilém stadiu rozkladu. Myxarium subhyalinum bylo několikrát nalezeno
v USA, Kanadě, bývalém SSSR, Dánsku, Velké Británii a Polsku. Zastávám
názor, že jde o druh sice ne obecný, avšak bezesporu zcela přehlížený.
Určení této houby usnadňuje přítomnost nažloutlých, výrazně kopinatých cystid. Další, blízký cystidonosný druh Myxarium galzinii (Bres.)
Wojewoda, dříve Bourdotia galzinii (Bres.) Trott., má gloeocystidy podstatně
delší, válcovité, značně pokroucené, v Melzerově činidle silně hnědnoucí
(Čížek 1990). Determinace těchto jinak dosti těžko určovatelných hub je u
rodu Myxarium ulehčena tvarem bazidie, kdy na hlavicovou část přisedá
dlouhá rozšířená stopka, jež je teprve v dolní části zakončena bazální přezkou.
Vzhledem k tomu, že M. subhyalinum nemá dosud české jméno, doporučuji
zvážit název slizovník lilákový.
Literatura
Čížek K. (1990): Dva zajímavé nálezy rosolovkovitých hub z východních
Čech. - Čes. Mykol. 44(1): 31-34.
Christiansen M. P. (1959): Danish resupinate fungi 1. - Dansk. Bot. Ark. 19:
55.
Pilát A. (1957): Übersicht der europäischen Auriculariales und Tremellales
unter besonderer Berücksichtigung den tschechoslowakischen Arten.
- Acta Mus. Nat. Pragae 13B(4): 155-210.
Raitviir A. G. (1967): Opredělitěl geterobazidial’nych gribov SSSR. - Lenin
grad.
Wojewoda W. (1977): Flora Polska. Mycota VIII. (Tremellales, Auricularia
les, Septobasidiales). Wojewoda W. (1981): Mala flora grzybów. Vol. II. - Warszawa, Krakow.

Karel Č í ž e k : Myxarium subhyalinum grows also in Bohemia
The author describes the first record of a tremelloid fungus Myxarium
subhyalinum (Pears.) Reid in Bohemia (Czech Republic).
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Myxarium subhyalinum: celkový pohled na anatomii plodnice. K. Čížek del.
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KEÚČ NA URČOVANIE TERESTRICKÝCH HÚB S OSTNITÝM
HYMENOFOROM
Eudovít V a r j ú
Trieda Aphylloporales zahřňa široká škálu háb nelupenatých. Pre
zjednodušenie orientácie boli vytvořené pre niektoré skupiny umělé čefade
ako Polyporaceae, Stereaceae, Hydnaceae atd\ Sú pre nich vždy charakteris
tické zásadné poznávacie znaky, váčšinou makroskopické (Polyporaceae spravidla dřevné huby s poroidným hymenoforom, Stereaceae - dřevné huby
so stereoidnou stavbou plodnice, Hydnaceae - huby s ostnitým hymeroforom).
Niektoré z nich, ako napr. Polyporaceae (Ryvarden, Bernicchia, Jiilich atď) a
Stereaceae (Jahn), sú európskymi autormi spracované dobré.
Hydnaceae, teda huby s ostnitým hymenoforom ako celok zadal’ nie
sú dokonale spracované, nakofko v sebe zahřňajú vefmi široká škálu - tere
strické klobákaté, skupinu Hericiaceae, ako aj vefká a komplikovaná skupinu
Corticiaceae. Ak vezmeme do úvahy vefmi široké spektrum háb s ostnitým
hymenoforom, domnievam sa, že názov Hydnaceae (jelenkovité) nevystihuje
celkom priliehavo celá skupinu, ale bol by vhodnější pre terestrické huby s
ostnitým hymenoforom. Pre celá skupinu, teda všetky huby s ostnitým
hymenoforom sa javí výstižnější názov Spinohymenophoraceae s.l.
(ostnitohymenoforovité, na úrovni Polyporaceae s.l. a Stereaceae s.l.).
Z celej skupiny Spinohymenophoraceae sú ako celok najlepšie spra
cované terestrické huby s ostnitým hymonoforom (Hydnaceae), ktoré spracoval Maas Geesteranus. Nakofko je spomínaná literatára málo dostupná širokej
veřejnosti a určovanie týchto spravidla zriedkavých háb je pomeme náročné,
ponákam Vám kfáč na ich určovanie.

KCÚČ NA URČOVANIE RODOV TERESTRICKÝCH HÚB S OSTNITÝM
HYMENOFOROM
1. Výtrusy zretefne hnědavé, výtrusný prach silno hnědý..............................2
1*. Výtrusy slabo sfarbené alebo bezfarebné, výtrusný prach okrovo žitý
alebo biely...................................................................................................3
2. Dužina tuhá, vláknitá, zónovaná...............................................Hydnellum
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2*. Dužina křehká, nezónovaná......................................................... Sarcodon
3. Výtrusy amyloidné ................................................................Auriscalpium
3*. Výtrusy neamyloidné...................................................................................4
4. Bazídie v mladosti okrúhlasté, výtrusy hladké, 2 - 3 pm široké .................
................................................................................... Sistotrema confluens
4*. Bazídie v mladosti válcovité až kyjakovité, výtrusy hladké, nad 3 pm
široké...........................................................................................................5
5. Výtrusy hladké .............................................................................. Hydnum
5*. Výtrusy hrboťato - bradavičnaté alebo ostnité, plodnica v usušenom stave
voní ako maggi............................................................................................6
6. Dužina nezónovaná, hyfy akoby naduté - naťuknuté .....................Bankera
6*. Dužina zónovaná, hyfy s paralelnými stěnami............................ Phellodon

KCÚČ NA URČOVANIE DRUHOV RODU BANKERA
1. Klobúk spočiatku plstnatý, čoskoro holý, vzácnejšie nezreteťne šupinatý,
vždy špinavý od přilepených zrniek piesku, častí rastlín atď. V suchých
borovicových lesoch........................................................B. fuligineo-alba
1*. Klobúk spočiatku plstnatý, neskór nápadné šupinato potrhaný, vždy čistý.
Viazaná na smrek ..................................................................B. violascens

KEÚČ NA URČOVANIE DRUHOV RODU PHELLODON
1. Povrch hlúbika (aspoň na báze) výrazné makko plstnatý, dužina hlúbika
zreteťne dvojitá...........................................................................................2
1*. Povrch hlúbika hladký, tvrdý (pevný) a holý, dužina hlúbika nie je dvojitá
4
2. Dužina hlúbika drevnatá, takmer čierna, zreteťne sa odlišujúca od plstna
tého povrchu. Na řeze sa v kvapke KOH silno farbí do olivovo zelena až
modro zelena .................................................................................. P. niger
2*. Dužina hlúbika sa v konzistencii málo odlišuje od plstnatého povrchu
hlúbika, je rovnako sfarbená alebo len málo tmavšia. Na řeze v kvapke
KOH len slabo zelenie alebo sa nefarbí vóbec..........................................3
3. Klobúk váčšinou bez koncentrických vín a farebných zón, vačšinou rastúci
v listnatých lesoch, výtrusy 3,5 - 4,5 pm dlhé........................ P. confluens

....................... ......................................................................... ..
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3*. Klobúk vačšinou s koncentrickými vlnami alebo s farebnými zónami,
často rastúce v čistých ihličnatých lesoch, výtrusy 3,1 - 3,6 pni dlhé..........
............................................................................................P. tomentosus
4. Dužina (v hlúbiku aj v klobúku) s purpurovým alebo bridlicovitošedým
odtieňom, zeleno sa sfarbujúco v kvapke KOH .................. P. melaleucus
4*. Dužina v klobúku světlá až žltohnedavá, v hlúbiku trochu tmavšia alebo
hnědá, v kvapke KOH sa nesfarbuje do zelena ................... P. tomentosus

KCÚČ NA URČOVANIE DRUHOV V RODE HYDNUM
1. Plodnica vačšinou veFká a neforemná. Klobúk belavý, žhavý, světlo
másovo sfarbený alebo lososový. Hlúbik často excentrický. Ostne niekedy
vytvárajú okolo vrchu hlúbika odstávajúcu zónu ................. H. repandum
1*. Plodnica vačšinou malá a útlá. Klobúk silno oranžovo-hnedý. Hlúbik často
centrálny. Ostne často trochu zbiehavé...................................H. rufescens

KEÚČ NA URČOVANIE SEKCIÍ RODU HYDNELLUM
1. Hyfy bez praciek.........................................................................................2
1*. Hyfy s prackami..........................................................................................4
2. Dužina klobúka růžová, ružovohnedá alebo purpurovohnedá. Na řeze sa v
kvapke KOH farebná dužina rýchlo zafarbuje na tmavofialovo, neskór na
olivovozeleno ...................................................................... sekc. Velutina
2. Dužina klobúka belavá, bledá alebo oranžová. Na řeze sa v kvapke KOH
nezafarbuje alebo sa zafarbuje zelenkavo..................................................3
3. Dužina v klobúku bledá, v hlúbiku hnědavá. Plodnica na povrchu bez
oranžověj alebo oranžovohnedej farby. Chuť ostrá....sekc. Palliditextum
3*. Dužina v klobúku belavá alebo oranžová, v hlúbiku oranžovohnedá alebo
hrdzavohnedá. Plodnica na povrchu s oranžovou alebo oranžovohnedou
farbou. Chuť mierna ........................................................sekc. Aurantiaca
4. Plodnica ani na povrchu ani na řeze nemá modré sfarbenie.......................5
4*. Plodnica na povrchu alebo v řeze s modrým sfarbením.............................6
5. Dužina klobúka žltohnedá až šedohnědá. Chuť múčna alebo bez chuti .....
..................................................................................... sekc. Viriditextum
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5*. Dužina klobúka bledá až ružovo hnedastá. Chuť ostrá................................
................................................................................... sekc. Acerbitextum
6. Dužina na báze hlúbika modrá.........................................sekc. Hydnellum
6*. Dužina na báze hlúbika oranžovohnedá ......................... sekc. Aurantiaca

HYDNELLUM sekcia ACERBITEXTUM Maas G.
Dužina bledá až ružovohnedastá, bez fialového sfarbenia v kvapke KOH.
Chuť ostrá. Hyfy s prackami ................................................Hydnellum peckii
Jediný druh sekcie v Európe.

HYDNELLUM sekcia AURANTIACA Pouz.
Dužina v hlúbiku oranžovohnedá alebo hnědá v rozmanitých farebných odtieňoch, avšak nie je purpurovohnedá a nereaguje tmavofialovo v kvapke
KOH. Vóňa nenápadná. Hyfy vačšinou bez praciek, len pri druhu H. caeruleum s prackami. V Európe značné rozšířená. Do tejto sekcie patria tri európske druhy: H. aurantiacum, H. auratile, H. caeruleum
1. Dužina klobúka bez modrých zón. Hyfy bez praciek.................................2
2. Dužina v klobúku belavá, v hlúbiku špinavooranžová až oranžovohnedá.
Klobúk bez koncentického usporiadania, tmavo rozstrapkano šupinatý ....
.........................................................................................H. aurantiacum
2*. Dužina v klobúku a hlúbiku rovnako sfarbená, živo oranžovo hnědá.
Klobúk zvyčajne s koncentrickými, špičatými, tmavými, rostrapkanými
šupinami..................................................................................... H. auratile
1*. Dužina klobúka s modrými zónami. Hyfy s prackami (i keď nie na všetkých rezoch viditďné, třeba ich trochu hťadať).................. H. caeruleum

HYDNELLUM sekcia HYDNELLUM
Dužina (aspoň v mladosti) na báze hlúbika modrá. Vóňa prenikavá. Hyfy s
prackami. Výtrusy s málo, široko zaoblenými (zaokrúhlenými) zárezmi.........
.............................................................................................H. suaveolens
Jediný druh sekcie v Európe.
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HYDNELLUM sekcia PALLIDITEXTUM Maas G.
Dužina klobúka (aspoň v mladosti) bledá až bledo žltohnedá. Chuť ostrá.
Hyfy bez praciek. Do tejto sekcie patria 2 európske druhy: H. compactum a H.
mirabile.
1. Dužina pevná a ťažká, v klobúku málo alebo vóbec nie dvojitá. Hrboly na
výtrusoch početné. Pod dubmi, bukmi a jedlými gaštanmi.. H. compactum
1*. Dužina v klobúku sypkovláknitá, 1’ahká, zřetel’ne dvojitá. Hrboly na vý
trusoch menej početné. Pod borovicami a smrekmi................. H. mirabile

HYDNELLUM sekcia VELUTINA Pouz.
Dužina, prinajmenej v hlúbiku, hnědá alebo červenohnedá až purpurovohnedá. Na řeze sa v kvapke KOH rýchlo farbí na tmavofialovo, potom na
olivovozeleno. Vóňa múčna. Hyfy bez praciek. Do tejto sekcie patria tieto
európske druhy: H. coalitum, H. concrescens, H. cumulatum, H. ferriguneum,
H. gracilipes, H. scrobiculatum, H. spongiosipes a H. tardum.
I. Povrch klobúka so zretďnými rozdielnymi útvarmi (vyčnievajúcimi strapcami, šupinami, vráskami, záhybmi, lištami, nie ryhováním).................... 2
1*. Povrch klobúka bez radiálnych útvarov (příležitostné u laločnatých klobúkoch s radiálnym ryhováním)................................................................. 5
2. Výtrusy hrboťaté, hrboly hrubé, so stlačeným vrcholom............................3
2*. Výtrusy so špičatými ostňami alebo okrúhlimi bradavicami..................... 4
3. Plsť na klobúku v mladosti a za čerstva biela. Klobúk váčšinou s koncen
trickými farebnými zónami. Ostne v mladosti a za čerstva ružovohnedé ....
.......................................................................................... H. concrescens
3*. Plsť na klobúku v mladosti a za čerstva jemne ružovohnedá alebo vínovohnedá. Klobúk bez koncentrických farebných zón. Ostne v mladosti a za
čerstva bledo purpurové alebo fialové........................................H. tardum
4. Výtrusy so špičatými ostňami, 4,3 - 5,6 pm dlhé ............... H. cumulatum
4*. Výtrusy s okrúhlimi bradavicami 5,6 - 7 pm dlhé ......... H. scrobiculatum
5. Výtrusy kratšie ako 5 pm. Plodnica celkom mákká............... H. gracilipes
5*. Výtrusy dlhšie ako 5 pm............................................................................. 6
6. Klobúk (s výnimkou bielych mladých plodníc) ružovohnedavý až červenohnedý. Po otlačení sa sfarbuje na tmavo červenohnedo.............................7
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6*. Klobúk žltavo hnedavo šedý, izabelový. Na otlačenie nečervenohnedne ....
................................................................................................H. coalitum
7. Pod ihličnanmi. Hrboly na výtrusoch majú mieme stlačené vrcholy..........
..........................................................................................H. ferrugineum
7*. Pod listnáčmi. Hrboly na výtrusoch silné stlačené, niekedy majú dvojdielne vrcholy alebo výtrusy takmer ostnité ......................H. spongiosipes

HYDNELLUM sekcia VIRIDITEXTUM Maas G.
Dužina klobúka spočiatku zelená. Chuť múčna alebo bez chuti. Hyfy bez
praciek......................................................................................H. geogenium
Jediný druh sekcie v Európe.

KEÚČ NA URČOVANIE SEKCIÍ RODU SARCODON P. Karst.
1. Plodnica sa po zaschnutí na povrchu i v dužině sfarbuje olivovo zeleno
alebo čemasto zeleno........................................................................... sekc.Virescentes
1*. Plodnica sa po zaschnutí nesfarbuje olivovohnedo alebo čemastozeleno
(pri čerstvom materiály je to samozřejmé nepoužitefný znak).................. 2
2. Hyfy bez praciek........................................................................................3
2. Hyfy s prackami ................................................................ sekc. Sarcodon
3. Dužina v klobúku a hlúbiku ružovočervená, světlo fialová alebo fialová ...
.............................................................................................sekc. Violacei
3*. Dužina klobúka belavá alebo trochu hnedastá, niekedy červenkastá alebo s
vínovočerveným nádychom....................................................................... 4
4. Dužina na báze hlúbika rovnako sfarbená alebo hnědavá......................... 5
4*. Dužina v báze hlúbika modrastá alebo zelenkastá.............. sekc. Scabrosi
5. Povrch klobúka zostáva dlho jemne zamatový.................... sekc. Velliceps
5*. Povrch klobúka sa skoro políčkovite rozpuká alebo šupinato roztrhá.........
.......................................................................................sekc. Squamiceps
SARCODON sekcia SARCODON
Plsť na klobúku zasahuje hlboko do dužiny a vytvára hrubé vzpriamené šu
piny, alebo sa spájajú a vytvoria tenkú pokožku alebo sa roztrhá na políčka a
tvoří přitlačené šupiny. Dužina v klobúku biela alebo bledá, niekedy s červenkastým alebo vínovočerveným nádychom, rovnako sfarbená alebo trochu
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tmavšia v báze hlúbika. Vóňa za čerstva nie je múčna. Hyfy bez praciek. Do
sekcie patria tri európske druhy: S. imbricatus, S. leucopus, S. versipellis.
1. Klobúk u čerstvej plodnice nie je jasné oranžovohnedý. Výtrusy hrubo
hrboFaté, hrboly hranaté.............................................................................2
1*. Klobúk u čerstvej plodnice jasné oranžovohnedý. Výtrusy s málo vyčnievajúcimi, široko zaokrúhlenými hrbol’m i................................ S. versipelis
2. Klobúk váčšinou plocho klenutý, hrubo alebo jemne šupinatý až rozpras
kaný ............................................................................................................ 3
2*. Klobúk lievikovitý alebo v střede do vnútra hlúbika děravý, váčšinou
celkom bez šupin, vel’mi staré exempláre móžu mať šupiny . S. imbricatus
3. Klobúk aspoň v střede hrubo šupinatý. Šupiny s odstávajúcimi špicami.
Vóňa trochu korenistá, nie nepříjemná, niekedy chýba......... S. imbricatus
3*. Klobúk rozpraskaný až jemne šupinatý. Šupiny přitlačené alebo len málo
pri špičkách odstávajúce. Voňa váčšinou nepříjemná ............. S. leucopus
SARCODON sekcia SCABROSI Maas G.
Klobúk rozpraskaný až šupinatý. Dužina v klobúku bledá, občas s červenkastým alebo vínovočerveným nádychom, v hlúbiku hnedastá, v báze hlúbika
čemastozelená, šedozelená alebo modravá. Voňa váčšinou múčna. Hyfy bez
praciek. Do sekcie patria tieto európske druhy: S. fennicus, S. glaucopus, S.
lepidus, S. regalis a S. scabrosus. Ich rozlišovanie je poměrně problematické.

1. Šupiny v střede klobúka (nie u mladých plodníc) strechovito odstávajúce 2
1*. Šupiny v střede klobúka priFahnuté až pevne přitlačené, nanajvýš s trochu
odstávajúcimi špicami................................................................................ 3
2. Klobúk okrovo žito hnědý. Hrboly na výtrusoch početné, pomeme malé,
viac alebo menej zaokrúhlené............................... ...................S. fennicus
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SARCODON sekcia SQUAMICEPS Maas G.
Klobúk čoskoro rozpukaný až šupinatý. Dužina v klobúku belavá alebo hnedastá, rovnako sfarbená alebo silno hnědá v báze hlúbika. Hyfy bez praciek.
Do sekcie patria tri európske druhy: S. cyrneus, S. lundellii, S. underwoodii.
1. Výtrusy do 6,5 pm dlhé. Pod ihličnanmi.................................................... 2
1*. Výtrusy 6,3 - 8,8 pm dlhé. Pod ihličnanmi.................................................3
2. Klobúk zretePne šupinatý. Šupiny čiastočne s odstávajúcimi špicami,
sfarbené ..................................................................................... S. lundellii
2*. Klobúk takmer bez šupin, skór vláknitý, bledý .................................S. sp.
3. Klobúk zretePne šupinatý. Šupiny čiastočne s odstávajúcimi špicami........
...........................................................................................S. underwoodii
3*. Klobúk rozpraskaný na políčka alebo s nevýraznými přitlačenými šupi
nami .............................................................................................S. cyrneus
SARCODON sekcia VELLICEPS Maas G.
Povrch klobúka dlho jemne zamatový, sekcii Squamiceps vePmi podobná.....
...........................................................................................S. martioflavus
Jediný druh sekcie v Európe.
SARCODON sekcia VIOLACEI Maas G.
Klobúk chrastavý až šupinatý. Dužina v klobúku aj hlúbiku ružovočervená,
světlo fialová alebo fialová. Vóňa múčna. Hyfy bez praciek. Do sekcie patria
dva európske druhy: S. fuligineo-violaceus, S. joeides.
1. Klobúk v starobě celkom temný. Dužina v hlúbiku nemenitePne červenavá.
Pod ihličnanmi.........................................................S. fuligineo-violaceus
1*. Klobúk ružovohnedý, smcovohnedý alebo červenkastohnedý. Dužina v
hlúbiku v mladosti ružovo-fialová, v starobě fialová. Pod bukmi, dubmi a
jedlými gaštanmi ......................................................................... S. joeides
SARCODON sekcia VIRESCENTES Maas G.
Klobúk zamatový až plstnatý, vačšinou holý, niekedy vytvára tenké, vláknité
šupiny. Celá plodnica nie len na povrchu, ale aj dužina sa po zaschnutí zafarbuje do olivovozelena, čemastozelena alebo čemasta. Vóňa buď nevýrazná
alebo bez vóne. Hyfy s prackami alebo bez praciek ................... S. atroviridis
Jediný druh sekcie v Európe.
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______________ LÉKAŘSKÁ MYKOLOGIE______________
STRUČNÉ O TERMOREZISTENTNÝCH MIKROMYCÉTACH
Elena P i e c k o v á

I

Vačšina mikroskopických vláknitých húb je vel’mi citlivá na pósobenie
tepla, teda ide o termolabilné mikroorganizmy. Asexuálne spory (konídiá) húb
z běžných rodov Aspergillus, Fusarium, Mucor, Penicillium, Rhizopus a pod.
sa inaktivujú už pri záhreve na 60 C počas 5 min., ich vegetativně buňky
neprežívajú pri tej istej teplote viac ako 10 min. v destilovanej vodě.
Všeobecne možno povedať, že termorezistencia mikroskopických
vláknitých húb sa viaže k tvorbě sexuálnych spor - askospór. Druhy Byssochlamys fulva, B. nivea, Eupenicillium brefeldianum, Neosartorya fischeri a
Talaromyces flavus sú najznámejšími predstavitel’mi termorezistentných mikromycét. Kleistotéciá, resp. gymnotéciá, asky a askospóry týchto druhov sú
schopné prežívať účinok vyšších teplot, používaných v konzervárenskom priemysle pri výrobě ovocných kompótov a štiav, ale aj mliečnych výrobkov, a
spósobiť tak kazenie hotových produktov, čo prináša v konečnom dósledku
vel’ké ekonomické straty.
Niektoré termorezistentné mikromycéty produkujú toxické sekundárné
metabolity - mykotoxíny, ale významná je aj ich extracelulárna enzýmová ak
tivita. Tvorba týchto metabolitov je ovplyvnená dížkou a teplotou inkubácie,
zložením substrátu, připadne prítomnosťou konzervačných látok v ňom.
Dokaž a stanovenie mykotoxínov v organických materiáloch možno robiť
chemickými,
imunochemickými, rádiochemickými alebo biologickými
analytickými metodami (Betina 1990).
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potenciálnymi producentmi najma tremorgénnych mykotoxínov (Shreeve et al.
1983).
Najma kmene Byssochlamys sp. produkujú extracelulárne pektinázy,
proteinázy a amylázy (Tournas 1994).
Originálnym zdrojom termorezistentných mikromycét je podá
(Jesenská 1987). Faktory, ktoré ovplyvňujú ich kvantitativný a kvalitatívny
výskyt v zemine, tiež nie sú zadal’ úplné známe. V tejto súvislosti sa stále
študuje vplyv fyzikálnych a chemických parametrov pódy, fungicídnych
agrochemikálií, klimatických pomerov a pod. na termorezistentné mikromycéty (Georgopoulos et Skylakakis 1984).
Sú známe ich izolácie z róznych druhov pódy v USA, Austrálii a iných
krajinách Južnej Ameriky, Ázie i Afriky (napr. Beuchat 1986, Ueda 1980
atď.). V bývalom Československu sa termorezistentné mikromycéty izolovali
z pódy (Řepová 19^0) i o^zdušia. Z pódnych vzoriek zo Slovenska sa izolo
valo priemerne 10 - 10 kolonie tvoriacich jednotiek termorezistentných
mikromycét prežívajúcich záhrev na 70, 80, resp. 90 C počas 60, resp. 30
min/10 g zeminy (Jesenská et Piecková 1995).
Jednotná defínícia termorezistencie mikromycét a vedecky exaktná
hranica medzi termorezistentnými a termosenzitívnymi mikromycétami nebola
doteraz stanovená (Smason 1989). Termorezistenciu húb možno charakterizovať viacerými parametrami: tzv. thermal death time (TDT) alebo Ehodnota, D-hodnota - čas potřebný na desaťnásobnú redukciu počiatočného
počtu zárodkov pri danej teplote a z-hodnota. Termorezistencia mikromycét
je ovplyvňovaná póvodom kmeňa, vekom kultury, kultivačným médiom a
inými podmienkami
kultivácie, ako aj prostředím záhrevu (King et
Whitehand 1990).
Rýchlosť kazenia ovocných produktov termorezistentnými mikromy
cétami závisí od počiatočnej koncentrácie ich zárodkov po zbere, jej zmien
počas spracovania a skladovania a od tepelného ošetrenia výrobkov. Bežnú
konzerváciu záhrevom na 90 °C počas 20 - 30 min. sú askospóry jednot
livých druhov mikromycét schopné prežiť - boli izolované z róznych
ovocných produktov prakticky na celom svete (napr. Hocking et Pitt 1984,
Jesenská et Petriková 1985, Jesenská et al. 1991, Splittstoesser et Splittstoesser 1977 atd’.).
Najdóležitejšou zásadou prevencie kontaminácie poživatin mikromy
cétami je starostlivý a opatrný zber a přeprava ovocia, jeho rýchle a dokladné
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triedenie a spracovanie pódia všetkých zásad správnej výrobnej praxe. Na
obmedzenie ich případného rastu v poživatinách možno moderovať pH a aw
výrobkov, upravovat’ obaly a skladovanie, ale čoraz menej pridávať konzervanty (S02, soli kyseliny benzoovej a sorbovej), resp. používať fyzikálně
spósoby eliminácie termorezistentných zárodkov húb. Vsetky tieto metody,
ako aj dezinfekčně látky, majú na termorezistentné mikromycéty viac-menej
len fungistatický účinok (napr. Nielsen et al. 1989 atd\).

Mikromycéty, ktoré sú schopné odolávať účinku vyšších teplot, predstavujú ekonomicky i zdravotně významnú skupinu mikroorganizmov. In
tenzívně třeba študovat' nielen buňkové mechanizmy ich termorezistencie, ale
aj ekologické faktory ovplyvňujúce ich výskyt a prežívanie v pode i v
poživatinách. Len na základe týchto poznatkov bude možné vypracovať nove
efektívne metody kompletnej inaktivácie rezistentných askospór.
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Elena P i e c k o v á : Heat-resistant micromycetes - A short communica
tion
A short review about heat-resistant micromycetes generally - about their
occurrence, metabolites production, origin, heat-resistance and about possi
bilities of prevention of foods contamination by these fungi, is done.
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MYKQFLORISTIKA
VZÁCNÉ HOUBY V PARKU NA KLÍČOVĚ
Michaela Z e m á n k o v á

a Antonín Z e m á n e k

Pražské parky se vyznačují velmi zajímavou mykoflórou. Mykoflo
ristické práce jsou nám známy především z rozsáhlejších parků, např. publi
kace E. Wichanského, který v letech 1954-1968 prováděl v Kinského sadech
soustavný výzkum (Wichanský 1964).
Park na Klíčově, spadající do obvodu Praha 9, patří rozlohou ktěm
menším; nikoliv však významem. Pestrá paleta listnatých a jehličnatých
stromů s travnatým podrostem a místy i mechovým patrem se zde společně
s půdou bohatou vápníkem (spraše) významně uplatňují na skladbě mykoflóry. V průběhu dvou let (1995, 1996) se nám podařilo zaznamenat v tomto
parku několik zajímavějších a vzácných druhů hub, jejichž období fruktifikace
spadalo především do pozdně jarních a letních měsíců. Jedním z nejhojnějších
druhů rostoucích pod listnatými stromy byla smrtelně jedovatá vlákníce
začervenalá (Inocybe erubescens Blytt), která je z této lokality některým
mykologům jistě dobře známa. Naopak jen v několika málo exemplářích jsme
nacházeli obrovské plodnice teplomilné muchomůrky šiškovité [Amanita
strobiliformis (Paulet ex Vitt.) Bertillon]. Na nezastíněných místech se dosti
hojně vyskytovaly dva druhy pestře zbarvených šťavnatek - šťavnatka
černající [Hygrocybe nigrescens (Quél.) Kühn.] a šťavnatka zlatožlutá
[Hygrocybe obrussea (Fr.) Wtinsche]. Za zmínku určitě také stojí drobný
druh kukmák myší [Volvariella murinella (Quél.) Moser], který jsme nachá
zeli ve skupinách pod listnatými stromy (javor, lípa). Pod javorem jsme snad
jen náhodou objevili tři plodnice černoušku pestrého [Melanogaster variegatus (Vitt.) Tul.] patřícího do skupiny podzemních hub.
Z vřeckovýtrusých hub zde byla hojně zastoupena čeleď chřapáčovitých (Helvellaceae) včetně doposud málo známého druhu chřapáče branžežského (Helvella branzeziana Svrček et J. Moravec). Stovky plodnic jme
novaného druhu zde vyrůstaly na mechem porostlé nebo obnažené půdě pod
různými listnáči (bříza, javor, jírovec maďal, lípa). Tento chřapáč byl poprvé
sbírán na lokalitě bohaté na vápenec v Branžeži, okr. Mladá Boleslav a odtud
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popsán jako nový druh (Svrček et Moravec, 1968). Na jiných místech České
republiky ani v okolních evropských státech nebyl doposud zaznamenán
(Svrček, ústní sdělení).
Doufejme tedy, že park na Klíčově zůstane i nadále významnou
lokalitou vzácných druhů hub, které zde budeme každoročně nacházet a těšit
se jejich neporušenou krásou.

Literatura
Svrček M. et Moravec J. (1968): Helvella (Leptopodia) branzeziana sp. nov.,
eine neue Species aus Bohmen. - Čes. Mykol. 22 (2): 87-89.
Wichanský E. (1964): Houby v Kinského sadech. - Manuscript.

Z HISTORIE ČVSM
K PADESÁTÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČVSM (Přednáška proslavená
na valné hromadě české vědecké společnosti pro mykologii a příležitosti 50.
výročí založení společnosti dne 18. 10. 1996)
(dokončení)
Mirko S v r č e k
O 10 let později (1965) věnovali svůj podrobný rozbor stavu myko
logie a fytopatologie v ČSSR Albert Pilát, Ctibor Blattný a Augustin Kalandra. Jejich referát, uveřejněný v 19. ročníku ČM je - podle autorů - rozdělen
ve 3 části, Mykologii, Zemědělskou fýtopatologii a Lesnickou fytopatologii.
A. Pilát, který zpracoval část prvou, zde navazuje na pracovní výsledky prv
ních 10 let, zhodnocené již K. Cejpem a dále na svůj článek "15 let v české
mykologii a perspektivy dalšího rozvoje", v němž tehdy, v souhlase s rezolu
cemi jak 1. pracovní konference čs. mykologů (Praha 1956) tak 2. konference
v Brně (1957) doporučil a formuloval další perspektivy mykologockého
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výzkumu a zejména pak nezbytnost vybudovat mykologickou laboratoř jako
dosud chybějící článek v síti vědeckých ústavů a laboratoří ČSAV. Tyto
požadavky znovu zdůraznil ve zmíněném společném elaborátu (1965) s tím,
že mezi mykology zabývajícími se mykologickou systematikou, fyziologií,
fytopatologií a zčásti i mikrobiologií nelze vést přesnou hranici, protože tyto
obory se prolínají. Ze zprávy, kterou vypracoval a v říjnu 1964 předložil
Vědeckému kolegiu speciální biologie ČSAV vyplývá, že mykologie je ales
poň zčásti zastoupena na 72 pracovištích v ČSR a že mykologickým výzku
mem se profesionálně zabývá celkem 136 pracovníků. Doslova říká: "Jen
řádná organizace umožní naší mykologii přiblížit se k světovému pokroku v
této disciplíně a udržet s ním krok i v budoucnu". Ke dvěma nejstarším pra
covištím zabývajícím se systematickou mykologií, tj. Národní muzeu a UK
přistoupil v té době Botanický ústav ČSAV v Průhonicích se třemi mykology
a v jeho brněnské odbočce s dalšími dvěma. Významným činem bylo zřízení
samostatného mykologického oddělení Národního muzea, které se oddělilo od
botanického oddělení 1. 1. 1965. V tomto roce měla Společnost 227 členů
(počet neměl přesáhnout 300, což byla podmínka výběrové společnosti
ČSAV) a čilou vědeckou a propagační činnost. Sídlem Společnosti byl trvale
sekretariát v Krakovské ul. (pronajatý od pí M. Charvátové) a od r. 1960 s
jedním administrativním zaměstnancem (dr. J. Svrčková), vědeckým tajem
níkem byl od r. 1960 Z. Pouzar. Pilát viděl jako největší pokrok v posledních
dvou desetiletích to, že r. 1947 vznikl u nás skutečný vědecký časopis ČM
publikující prakticky všechny mykologické práce v rozsahu 259 stran ročně,
se 4 barevnými a 16 černobílými tabulemi, vysoce oceňovaný v zahraničí
(citace prací!) a vyměňovaný se 48 partnery. V témže článku rovněž zaujal
stanovisko k Čs. mykologické společnosti: "Obě společnosti neznamenají
dvojkolejnost, nýbrž dobře se doplňují a jejich činnost se nekříží." V r. 1965
jsem rovněž v ČM publikoval souborný přehled regionálního mykologického
průzkumu ČSR pod názvem "Současný stav mykofloristického výzkumu
ČSSR" jako pokus o syntézu historickou a soudobou, který jsem považoval za
souhrn poznatků a současně podnět k další činnosti na tomto úseku poznávání
mykoflóry republiky. Počínaje ročníkem 22 (1968) byl rozsah časopisu
zvýšen z dosavadních 259 stran na 316 s ponecháním dosavadního počtu
tabulí - ne vždy však byla tato možnost využívána.
19. 5. 1974 umírá dr. Albert Pilát, náš přední mykolog a botanik,
vědec světového jména. Vedoucím redaktorem ČM byl (od roč. 29, 1975)
pověřen dr. Zd. Urban. V té době již pracovala ve funkci sekretářky Společ-
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nosti pí Hana Pondělíčková, od 1. 3. 1962 na poloviční úvazek spolu s dr. J.
Svrčkovou, od 2. X. 1968 pak na plný úvazek, až do svého náhlého úmrtí 10.
4. 1975. Byly to dvě závažné a bolestné ztráty v těchto dvou letech. Fr. Kotlaba ve své vzpomínce v ČM kromě jiného připomíná také zásluhu H. Pon
dělíčkové na "rozvinutí široké výměnné akce ČM a jiných mykologických
publikací za zahraniční časopisy a knihy. Díky této dlouholeté a časově velmi
náročné práci má Společnost neobyčejně bohatou a mnoho vzácných knih,
separátů a časopisů obsahující knihovnu, kterou H. Pondělíčková také spra
vovala."
Dalším, pro společnost významným rokem byl r. 1976, kdy na 19.
valném shromáždění byl jejím předsedou zvolen prof. Vladimír Rypáček, člen
korespondent ČSAV. O průběhu této schůze konané 8. 11. 1976 referoval v
ČM r. 1977 Sv. Šebek, který nastoupil ve Společnosti jako nový sekretář na
místo po zesnulé H. Pondělíčkové. V polovině 70. let rovněž dochází ke
zvýšené aktivitě slovenských mykologů vrcholící uspořádáním I. myko
logických dnů na Slovensku v Bratislavě (díky organizačnímu úsilí P. Lizoně
ve dnech 16. - 19. 9. 1975) a o dva roky později 6. celostátní mykologickou
konferencí v Pezinoku (19. - 23. 9. 1977).
Od roku 1978 - 79 byla Společnost rozčleněna - podobně jako jiné
biologické společnosti při ČSAV - do několika komisí, sekcí a poboček, které
samostatně rozvíjely specializovanou aktivitu; Společnost se tak rozšířila o
pracovníky v experimentální mykologii, mykologickou toxikologii,
mykologickou íytopatologii a zájemce o ochranu hub a jejich životního pro
středí. Všechny tyto komise a zejména pak sekce pořádaly v následujících
letech samostatné vlastní akce a společně se setkávaly jen na celostátních
konferencích (do r. 1973 jich bylo 5).
V r. 1978 utrpěla Společnost ztrátu úmrtím akademika Ctibora
Blattného, který spolu s A. Pilátem podporoval mykologii na půdě ČSAV a
aktivně se podílel na všech akcích po celé období své angažovanosti v ČVSM.
Ještě v roce 1978 uveřejnil v ČM stať nazvanou "Poznámky íytopatologa k
československé vědecké mykologii ve středních desítkách let 20. století (1940
- 1977) a výhled do budoucna". Uvádí v ní řadu výsledků, které byly
dosaženy našimi mykology a fytopatology, zdůrazňuje význam a nezbytnost
základního výzkumu, znovu apeluje na vybudování mykologického ústavu,
ČM hodnotí jako reprezentační časopis a uzavírá myšlenkou o jedinečné
rozmanitosti mykoflóry, která se řadí k velkým bohatstvím našeho státu.
"Bojujeme-li za ochranu životního prostředí, prosazujeme tím současně i
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ochranu našich hub ... před neuváženými zásahy člověka a civilizace" (citace
ze závěru citovaného článku).
Na 22. valném shromáždění 30. 9. 1985 byl prof. Z. Urban, dosa
vadní 1. místopředseda ČVSM, zvolen předsedou této Společnosti. O rok
později, 12. 5. 1986, na 23. valném shromáždění přednesl referát nazvaný
"Přínos československé mykologie za léta 1981 - 1985, uveřejněný rovněž v
ČM. Jde o poslední obšírně zpracovanou zprávu o stavu Společnosti, která
předkládá nevšední mnohotvárnost zájmů, v tehdejší době v ní reprezentova
ných, v závěrečném období před její hlubokou přeměnou.
Zprávu o činnosti ČSVSM přednesl na 24. valném shromáždění
tajemník S. Šebek, a to na 8. celostátní konferenci v Brně; konala se u pří
ležitosti oslav 70. výročí vzniku Vysoké školy zemědělské. Pokládám za
zajímavé srovnání tohoto shromáždění ve dnech 28. 8. - 1. 9. 1989 s počátky
vzniku Čs. mykologického klubu před 50 lety. Připomeňme si jen několik
skutečností a čísel ze Šebkovy zprávy (vyšla v ČM 44: 186 - 7, 1990): počet
členů 302 (včetně 78 mimořádných a 12 čestných), zvoleno 15 členů hlavního
výboru (plus čestní členové a dosavadní předsedové, poboček, sekcí a
komisí), 8 náhradníků, 3 členové revizní komise; předseda Z. Urban, věd.
tajemník Z. Pouzar, hospodář F. Kotlaba, výkonný redaktor M. Svrček. Účast
na shromáždění 80 členů; ve 4 odborných sekcích předneseno celkem 90
přednášek a příspěvků; podniknuty 3 celodenní exkurze. - Knihovna
společnosti čítala v r. 1989 4445 evidovaných svazků a přibližně 2500 separátů, výměnou za ČM a Mykologické listy získávala společnost 117 titulů
mykologických časopisů.
Po listopadu 1989 došlo také v ČVSM k výrazným změnám, které se
citelně Společnosti dotkly; pro neúnosné zvýšení nájemného byly vyklizeny a
opuštěny místnosti sekretariátu v Krakovské ulici (bývalý byt manželů
Charvátových), zařízení prodáno, písemný archiv převezen do provizorní
úschovy v mykologickém oddělení Národního muzea, větší část rozsáhlé
knihovny nalezla útočiště na univerzitní půdě díky pochopení pracovníků
katedry botaniky dr. K. Prášilovi a dr. AI. Kubátové, část rozpůjčena členům
Společnosti a poměrně velký zbytek nákladu starších i novějších ročníků
České mykologie byl převezen jednak do Moravského zemského muzea v
Brně, jednak darován slovenským mykologům v Bratislavě. - Poslední zprávu
o činnosti ČVSM otištěnou v ČM 44 (1990) napsal S. Šebek, který jako
organizační tajemník po dobu 14 let věnoval mnoho úsilí a času admi
nistrativě Společnosti a jejímu rozvoji, v posledních několika letech společně
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se svou paní Zdeňkou Šebkovou. Oba ukončili pracovní poměr ve ČVSM k
31. 12. 1989. - Svatopluka Šebka, s nímž jsme se před několika měsíci roz
loučili v nymburském krematoriu, vděčně a s úctou při této příležitosti
vzpomínám. - Po roce 1989 část členů s pracovním zaměřením na mykologickou fyziologii, genetiku a fytopatologii opustila Společnost a přešla jako
samostatná skupina do Čs. mikrobiologické společnosti (dr. V. Šašek). V r.
1992 byla ukončena činnost sekce pro ochranu hub a jejich životní prostředí,
původně založená a řadu let vedená S. Šebkem, a ustavena komise pro zpra
cování červeného seznamu hub. V témže roce se konaly korespondenční
volby a na základě jejich výsledku bylo zvoleno nové pětičlenné předsed
nictvo (Z. Pouzar, J. Kuthan, V. Antonín, J. Klán, J. Herink) a po osamo
statnění Slovenska a vzniku ČR v r. 1993 Společnost přejmenována na Čes
kou vědeckou společnost pro mykologii (ČVSM). - Poslední ročník ČM 46
(za r. 1992), v té podobě, jak jsme ji znali, vyšel ve 2 dvojčíslech v r. 1993. V
prosinci r. 1993 pak vyšlo č. 1 v nové podobě a s novým názvem "Czech
Mycology", navazující na ČM číslováním, tj. jako ročník 47, pod vedením Z.
Pouzara a J. Klána. Jsou v něm otiskovány výhradně cizojazyčně psané články
se stručným českým abstraktem. - Nadále vycházejí - v češtině a slovenštině Mykologické listy (původně v péči J. Kuthana, nyní VI. Antonína) jako
informační bulletin Společnosti. Od. r. 1980 do 1996 vyšlo celkem 57 sešitů,
vycházejí tu rovněž kratší mykofloristické i taxonomické příspěvky. Souborný
obsah a rejstřík jmen z prvních 50 čísel sestavil B. Hlůza. - Ohlédneme-li se
zpět, nelze popřít, že činnost čs. mykologů v ČVSM se rozvíjela přebohatě.
Důkazem pro to je nejen rozsáhlá společenská aktivita, ale především
publikované práce soustředěné v ČM, která umožňovala rychlé publikování
výsledků prakticky ze všech oblastí mykologie. Všechny ročníky podávají o
tom svědectví. I když nedošlo k realizaci myšlenky vybudování
Mykologického ústavu, úsilí se soustředilo do odborných sekcí a skupin,
rozvíjejících vlastní program. O tom všem se lze v ČM přesvědčit.
Chce to jen jediné: najít si příležitost a čas zalistovat v oněch 46
svazcích dokumentujících dnes již minulost československé mykologie, s níž
byl a zůstává náš život tak intimně spjat.
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RADY ČTENÁŘŮ

PŘÍPRAVA ŘEZŮ HUB RUČNÍM MIKROTOMEM
Jiří V a 11 e r
Jako amatérský mykolog jsem se často potýkal s přípravou řezů hub
pro mikroskopování, a to zejména u řezů z lupenů pro zjištění cheilocystid a
pleurocystid, řezů z pokožky klobouku a třené. Strukturu lupenů jsem poprvé
v mikroskopu uviděl až po zhotovení ručního mikrotomu. Jeho konstrukce
není náročná, takže je možné si jej nechat zhotovit v téměř každém zámečnictví. Pro ty mykology amatéry, kteří mají zájem o jeho zhotovení, uvádím
náčrt a návod pro jeho zhotovení a způsob řezání.
Na připojeném obrázku je plánek na zhotovení ručního mikrotomu:
(a) vnější trubice, (ai) silné dno se závitem, (b) vnitřní trubice, (bj) dno vnitřní
trubice z tvrdého materiálu, (c) mosazné pásky k utěsnění vnitřní trubice a ke
zhotovení závitu pro utahující šroubek, (d) hladký kotoučový stolek připojený
kolmo k ose trubice, (e) mikrometrický šroub nebo šroub s jemným závitem,
(f) utahující šroubek. Šroub (e) má křídlovou rukojeť, s jejíž pomocí můžeme
dobře odhadnout otočky šroubu a tím kolmé stoupání vnitřní trubice čili
tloušťku řezu. Na dně (ai) nebo lépe na obvodu vnější trubice (a) si necháme
zhotovit nejméně osm rysek pro odhad otoček šroubu (e).
Návod ke zhotovení ručního mikrotomu (viz plánek)
Do mosazné trubice (a) o průměru asi 3 cm vletujeme dole mosazný
váleček (ad, který přesně v ose provrtáme a vyřízneme závit odpovídající
šroubu (e). Druhý konec přesně zarovnáme a přiletujeme kotouč (d). Obojí
stačí spojit dmuchavkou a cínem „na měkko“. V trubici (a) prořízneme po
délnou štěrbinu pro volný průchod šroubu (f) dlouhou asi 1 cm pro posuno
vání objektu. Do vnitřní trubice o průměru menším asi o 2 mm vletujeme dno
(bi) a zvenku přiletujeme dva mosazné pásky (c) k utěsnění a hlavně k tomu,
aby utahující šroubek (f) měl vedení o více závitech. Délku trubice (b) volíme
tak, aby její horní okraj při nárazu šroubku (f) na horní okraj štěrbiny byl asi 1
mm pod plochou stolku. Je to velmi důležité pro ochranu nože. Volně stojící
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sloupeček (g) ze silného mosazného plechu má přinýtované odtlačné péro,
malý stoleček nad pérkem pro oporu bezové duše a válcovitou čelist pro
přitlačení objektu k protější stěně vnitřní trubice (b).
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V konečné úpravě dobře obrousíme a vyhladíme mosazné pásky (c)
tak, aby klouzaly ztuha a při tom jemně po stěnách vnější trubice. Rovněž
obrousíme a vyhladíme stolek (d) na ležícím listu smirkového papíru (až
„šestinulky“).
Ke zhotovení ručního mikrotomu můžeme použít i ocelové trubky a
ocelový kotouč (stolek (d)). V tomto případě je lepší spoje svařovat a opraco
vání provést na soustruhu.
Řezání objektů ručním mikrotomem v bezové duši
Bezovou duši k řezání vybíráme z vyzrálých větviček, ne však již
starých a suchých, neboť ta se při řezání drolí. Sílu bezové duše volíme o něco
silnější než tužka v závislosti na průměru válcovité čelisti ručního mikrotomu.
Bezovou duši provlhčíme glycerínem, aby nám při řezání neodsávala
kapalinu. Máme-li v zásobě bezovou duši sušenou, namočíme ji nejlépe den
předem do vody, aby dobře provlhla. Provlhčení můžeme urychlit krátkým
povařením.
Z bezové duše oddělíme váleček dlouhý 2-3 cm, zarovnáme jej a
podélně nařízneme. Pokud možno, ponecháme špičku nože v zářezu, snadněji
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pak vložíme materiál. Váleček s objektem upneme v mikrotomu mírným
přitáhnutím šroubku (f).

K řezání objektů ručním mikrotomem je nejlepší břitva, raději sil
nější, nepříliš široká, na spodní straně plochá, na svrchní dutá. Můžeme
upotřebit odloženou břitvu, již nevhodnou k holení, kterou nám zručný nožíř
ubrousí a naostří. Žiletka se nehodí, protože je příliš krátká a tenká, snadno se
prohýbá a dochází tak k deformování řezů. V krajním případě, pokud
neseženeme břitvu, přilepíme žiletku lepidlem na kovy na plochou rukojeť asi
15 cm dlouhou, čímž zajistíme, aby se neprohýbala a její vedení po stolku.
Při řezání držíme mikrotom v levé ruce a pravou rukou položíme
břitvu zbroušenou plochou na stoleček a táhneme ostří zleva doprava za mír
ného tlaku směrem k sobě. Vždy dořízneme. Plocha břitvy musí klouzat těsně
po stolečku, tím máme zaručenou přesnost. Při nadzvednutí zadní části břitvy
a přitlačení ostří ke stolečku je nebezpečí, že dojde k ohnutí ostří břitvy a tím
k jejímu znehodnocení. Opravu je nutno svěřit odborníkovi. Prvními řezy
zarovnáme objekt, teprve další upotřebíme. Stoleček potíráme občas
glycerínem, aby břitva lépe klouzala.
V literatuře je doporučováno snímat řezy z břitvy vlasovým štěteč
kem. V praxi se osvědčilo smývat je ponořením břitvy do misky s vodou.
Misku volíme z hladkého skla bez ozdob (varné sklo), jinak nejsou drobné
řezy vidět. Pro jejich zvýraznění je vhodnj podložit misku černým papírem.
Řezů zhotovíme vždy větší množství. Když máme řezů dostatek, odstraníme
vlasovým štětečkem kousky bezové duše. Co nejtenčí vhodné řezy vybíráme
za pomoci větší lupy. Z vody je vyjímáme štětečkem zhotoveným z 8-10 štětin
z natěračské štětky, přilepených a přivázaných nití na špejli. Vybrané řezy
klademe do kapky vody na podložní sklíčko k další úpravě a mikroskopování.
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_____________________ RECENZE_____________________

JAROSLAV K. MAN: HOUBAŘSKÉ POČTENÍČKO. Tomík, děda a
houby. 150 stran, 118 barevných vyobrazení, doporučená cena 126 Kč. Edice
Servis Práce 10, Praha 1996.
Literatury o houbách vychází u nás značné množství, ať už jde o
práce našich domácích autorů nebo o překlady knih cizích mykologů (hlavně
z němčiny a angličtiny). Avšak již po mnoho let nevyšla žádná knížka o
houbách určená dětem. Knížka J. K. Mana tento nedostatek úspěšně napra
vuje, neboť s poznáváním hub je třeba začínat skutečně již v raném mládí.
Knížku barevně ilustroval osvědčený akad. malíř Bohumil Vančura.
Uvedená publikace je pojata jako procházka kalendářním rokem po
jednotlivých měsících, přičemž děda zasvěcuje svého vnuka Tomíka do tajů
hub a do houbaření vůbec. Každý měsíc je nejprve nějak charakterizován.
Leden je měsícem houbařského spánku, únor se hodí pro houbařskou teorii,
kdy houbaři "nabírají dech" (co to jsou houby, růst hub, jména hub, konzer
vace hub atd.; hlíva ústřičná). Březen je měsícem houbařské přípravy
(desatero houbařských zásad atd.; první houby: březnovka), duben je charak
terizován smrži (kačenka, smrže, ucháč), kdežto květen je měsícem rozvíje
jícího se vějíře hub (závojenka podtrnka, čirůvka májovka, pýchavky aj.).
Červen přináší první úrodné vlny hub (klouzky, holubinky atd.; vtipná kapi
tolka Typy houbařů), červenec je měsícem zasychání (hřiby, šiškovec, žluč
ník, křemenáče, kozáci), v srpnu se objevují houbové rarity (stroček trubko
vitý, stročkovec kyjovitý, choroš oříš aj.), září je měsícem plodů (z hub vác
lavka, krásnopórka, ucho Jidášovo), říjen okouzluje hedvábně bronzovou
krásou (čirůvky, strmělky, šupinovky aj.), listopad je měsícem houbařského
zadumání (šťavnatky aj.; o houbových kuchařských knihách, poklona lesu) a
prosinec je dobou vánočního potěšení (penízovka sametonohá; pěstování hub
ap.).
V knížce je u všech jedlých druhů hub uvedeno jejich kuchyňské
použití a leckde i recepty na přípravu houbových jídel. Barevné ilustrace jsou
zjednodušené, jakoby dětsky pojaté; pokud jde o houby, nekladou si příliš
velké nároky na věrnost zejména barevného podání - v některých případech
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neodpovídá skutečnosti nebo je barevně posunuté - to je ovšem pochopitelné,
neboť nejde o odbornou mykologickou knihu a barevný tisk musel být co
nejjednodušší a nejlevnější.
Podobně je tomu i s textem, kde se leckde setkáváme s drobnými
nepřesnostmi, až nesprávnostmi - např. šiškovec černý (str. 83) na řezu nebo
lomu nejprve kalně červená, pak šedočerná a až nakonec černá; hřib žlutomasý zavalitý (str. 89) se dnes většinou nazývá hřib sametový (Boletus fragilipes), příbuzná lišky obecné je liška bledá (Cantharellus pallens), nikoli liška
bílá (str. 97), rod Kuehneromyces je česky opeňka, nikoli opéfíka (na mnoha
místech knížky) atd. Knížku lektoroval ing. Miroslav Smotlacha, nikoli jeho
před téměř půlstoletím zemřelý otec František Smotlacha (byl doktorem
přírodních věd a docentem tělovýchovy).
Od akad. malíře B. Vančury jsem se dozvěděl, že J. K. Man byl
doktorem práv (JUDr.) a houbám se věnoval jako své zálibě; zemřel v Praze v
únoru r. 1996 ve věku 72 let a vyjití své knihy (červen 1996) se již nedočkal...
Upozorňuji na Manovu knížku, příhodně nazvanou Houbařské poč
teníčko, zejména rodiče a prarodiče, kteří by ji měli svým dětem a vnoučatům
zavčas opatřit (počtou si v ní ovšem i oni sami) a přispět tak účinně k jejich
houbařské výchově; kdyby ničím jiným, potěší se zajímavými barevnými
obrázky lidí i hub a svěžím, neformálním, někdy až příliš nadsazeným
podáním textu - např. "... roste ...tenkonoze v trávě" (str. 90), "vyrůstá do
žebříkové výše" (str. 100) nebo "Je to stádomilná trsnatá houba, která se
placatě rozlévá po zemi." (str. 106) apod.
Přes některé kritické připomínky je recenzovaná knížka opravdu
pěkným počtením o houbách a s houbami souvisejících záležitostech; lze ji
doporučit čtenářům všech věkových skupin, nejen tedy dětem.
František K o 11a b a
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OSOBNÍ

ZEMŘEL PROF. DR. E. J. H. CORNER (1906-1996)
František K o 11a b a a Zdeněk P o u z a r
Profesor dr. Edred John Henry C o r n e r, jeden z nej význačnějších,
do posledních dnů svého dlouhého života aktivní mykolog a botanik, zemřel
14.9.1996 v Great Shelfordu u Cambridge v Anglii ve věku 90 let. Narodil se
v Anglii 12.1.1906; po studiích na univerzitě v Cambridge odešel do Botanic
ké zahrady v Singapuru, kde pracoval po dobu 17 let (včetně II. světové
války) jako mykolog a botanik (1929-1946). Potom působil rok (1946-1947)
jako expert OSN v Jižní Americe. Od r. 1949 až do svého penzionování
přednášel tropickou botaniku na mateřské univerzitě v Cambridgi, ale i po
odchodu do důchodu dál pilně pracoval a neúnavně publikoval.
Prof. Corner napsal dlouhou řadu významných prací, hlavně mykologických a botanických monografií (méně již článků v časopisech), které sám
vlastnoručně ilustroval pěknými černobílými perokresbami a barevnými
akvarely. Z knih jsou nejdůležitější A monograph of Clavaria and allied
genera (1950), Life of plants (1964), Natural history of palms (1966), A
monograph of Thelephora (1968), A monograph of cantharelloid fungi
(1969), A supplement to "A monograph of Clavaria and allied genera" (1970),
Boletus in Malaysia (1972), Seeds of dicotyledons (1976), The agaric genera
Lentinus, Panus and Pleurotus (1981) a sérii knih Ad Polyporaceas (I - 1983;
II, III - 1984; IV - 1987; V, VI - 1989; VII - 1991); některé z nich vyšly
později v dalších vydáních. Ještě krátce po jeho smrti vyšla kniha o
špičkovitých houbách Malajska (The agaric genera Marasmius,
Chaetocalathus, Crinipellis, Heimiomyces, Resupinatus, Xerula and Xerulina
in Malesia. - Nova Hedw. 111: 1-175. 1996.).
Od počátku 30. let našeho století se prof. Corner věnoval studiu
hyfových systémů u stopkovýtrusých hub; byl objevitelem těchto systémů a
neustále je doplňoval a rozvíjel, a to až téměř do konce svého života. Jím
nově objevená nová metoda významně přispěla nejen k taxonomii, ale i k
praktickému určování především chorošovitých hub. Po prof. dr. R. Singerovi
(1906-1995) byl asi jedním z velmi mála mykologů, který intenzivně pracoval
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ve všech tropických oblastech světa - s výjimkou Afriky (odtud však
zpracoval a publikoval sběry kyjankovitých hub a plesňáků; jednalo se o
nálezy belgických sběratelů z Konga).
Kromě mykologie pracoval prof. Corner i v botanice cévnatých
rostlin (viz přehled nejdůležitějších knih výše); významně přispěl např. k
taxonomii rodu Ficus, ale hlavně k dendrologii malajské oblasti svými bohatě
ilustrovanými knihami.
K naší mykologii měl prof. Corner velmi přátelský vztah. Vzpo
meňme jen, že byl léta ve spojení a osobně se znal již před válkou s dr. A.
Pilátem. První z autorů tohoto článku jej navštívil v Cambridge (16.9.1963 viz Čes. Mykol. 18: 1-6, 1964), kde s ním diskutoval o metodách studia
hyfových systémů; tyto metody mu prof. Corner ochotně prakticky předváděl
(rozplétání hyf ostrými jehlami pod binokulární lupou).
Dlouhý a neobyčejně plodný život prof. Cornera byl vskutku beze
zbytku naplněn intenzivní prací a studiem jak hub, tak cévnatých rostlin, což
vše rezultovalo v mnoha vědeckých pracích velkého vědeckého významu.
Skutečně jen o málokom se dá bez nadsázky říci, že žil životem opravdu
bohatě naplněným mykologií a botanikou, jako tomu bylo v případě prof.
Cornera, jehož vědecký přínos budou s prospěchem využívat ještě celé gene
race mladších vědců. Jeho vědecká pozůstalost včetně rukopisů, herbářů a
originálů kreseb a maleb je uložena v Královské botanické zahradě v Edinburghu ve Skotsku - s výjimkou některých typů hub (např. hřibovitých), které
odkázal univerzitě v Cambridge, a herbářů cévnatých rostlin, které jsou na
univerzitě v Oxfordu.
Jeho dílo bylo oceněno mimo jiné čestným členstvím Britské myko
logické společnosti, Americké mykologické společnosti a Československé
vědecké společnosti pro mykologii; byl též nositelem de Baryho medaile,
kterou obdržel od Mezinárodní mykologické asociace jako první mykolog
vůbec od Mezinárodní mykologické asociace nedlouho před svým skonem.
V našem časopise krátce vzpomněl prof. Cornera druhý z nás při
příležitosti Cornerova vysokého vyznamenání Mezinárodní cenou za biologii
(15.11.1985), která byla založena u příležitosti 60. výročí nástupu na trůn
japonského císaře Hirohita (viz Mykol. Listy no. 25: 18, 1986).
František K o t 1 a b a and Zdeněk P o u z a r: Decease of Professor Dr.
E. J. H. Corner (1906-1996)
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ZPRÁVY Z VÝBORU ČVSM

•

•
•
•
•
•

Dne 21.dubna 1997 proběhla druhá schůze výboru ČVSM v roce 1997.
Hlavním bodem jednání byl stav příprav na volby nového výboru. Na
výzvu výboru týkající se návrhů na kandidátku reagovalo pouze 6 členů
Společnosti, kteří zaslal i návrhy na celkem 14 členů. Výbor projednal jak
tyto návrhy, tak i vlastní návrhy a dále také návrhy na nové členy revizní
komise. Po konzultacích s navrhovanými kandidáty bude upřesněna
kandidátka a předána volební komisi (Dr. Kotlaba, Dr. Kocourková-Horáková, Dr. Soukup).
Byl přijat nový člen ČVSM pan doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. z Litomě
řic.
Dr. Klán zorganizoval sérii jarních mykologických přednášek, které
budou probíhat na PřF UK v Benátské ul., Praha 2 od května 1997.
Výbor schválil výměnu Czech Mycology za belgický mykologický časopis
Miscellanea Mycologica, který Společnost dosud nedostávala.
Výbor jednal o vstupu ČVSM do Mezinárodní mykologické asociace IMA
(International Mycological Association).
Účetní práce bude nyní vykonávat paní ing. Hanzlíčková.

Květen 1997

A. Kubátová, Z. Pouzar

RŮZNÉ

VÝSTAVA ILUSTRACÍ HUB V NÁRODNÍM MUZEU. Od 16. září do
konce listopadu 1997 se bude v Národním muzeu v Praze konat výstava s
názvem „Barevný svět hub“, kterou pořádá mykologické oddělení Národního
muzea. Půjde o poměrně rozsáhlou výstavu, která by měla přiblížit lidskou
snahu o zachycení pomíjející krásy plodnic hub. Výstava bude uspořádána
podle několika hledisek - od nejstarších vyobrazení až po současné fotografie,
od vědeckých ilustrací až po obrazy v atlasech, zahrne kromě kolorovaných
mědirytin, litografií, akvarelů třeba i fotografie v kalendářích a houby na
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známkách. Nebudou chybět ilustrace C. Clusia, V.J. Krombholze, A.C.J.
Cordy, malby V. Melzera, O. Ušáka, A. Dermeka a mnohých dalších autorů
ani fotografie našich současných mykologů. Všechny zájemce srdečně zveme
k prohlídce a prosíme o vyřízení tohoto pozvání i pro své blízké a známé.J.
Holec

•

1

•

•

X111. KONGRES EVROPSKÝCH MYKOLOGII se koná 21.-25. září
1999 v Alcale nedaleko Madridu ve Španělsku. Zájemci o podrobnější
informace mohou napsat na adresu: The Secretariat of XIII Congress of
European Mycologists, Dpto. de Biologia Vegetal, Facultad de Ciencias,
Universidad de Alcala, 28871 Alcala de Henares, Madrid, Spain.
-ant

MYKOLOGICKÉ LISTY č. 62 - Informační orgán České vědecké společ
nosti pro mykologii, Praha. - Vycházejí v nepravidelných lhůtách a rozsahu. Toto číslo sestavil a k tisku připravil dr. V. Antonín. Vyšlo v listopadu 1997.
Administraci přechodně zajišťuje ing. Jan Kuthan, Dvůr Bažantnice 74, 671
02 Šumná, tel. 0624-96200 - 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, hlašte event. změny
adresy, objednávky a záležitosti týkající se předplatného. Předplatné na rok
1997 je pro členy ČVSM zahrnuto v členském příspěvku (120.- Kč), pro
nečleny činí 80,- Kč.
Podávání novinových zásilek povoleno oblastní správou pošt v Brně, č.j.
P/2-1146/94 ze dne 28. 3. 1994.
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