
Prohlášení výboru ČVSM k výrokům ing. Jiřího Baiera

V  posledních  týdnech  se  po  internetu  šíří  rozhovor  ing.  Jiřího  Baiera,  který  poskytl 

rozhlasové relaci ČRo 6. Navíc se části tématu z tohoto rozhovoru chytl bulvární tisk, ve 

kterém  koncem  června  vyšly  dva  obsáhlejší  články.  Jelikož  ing.  Baier  šíří  ve  svém 

rozhovoru  výrazné  odborné  nepravdy  a  navíc  se  opírá  o  autority  obou  našich 

mykologických  společností,  považuje  výbor  České  vědecké  společnosti  pro  mykologii 

(ČVSM) za důležité seznámit veřejnost se svým stanoviskem.

Ing.  Jiří  Baier  je  autorem  nebo  spoluautorem  několika  houbařských  atlasů  a 

populárních  článků o houbách,  dlouhá léta  se věnuje  mykologické osvětě a je  zřejmě 

nejčastěji  vystupujícím  popularizátorem  houbaření  v  televizích  u  nás.  Proto  je  mezi 

houbaři  dobře znám. Důsledkem toho jsou početné dotazy houbařů i  nedůvěra k jeho 

rozhlasovým výrokům. 

Asi nejzávažnější informací, která v pořadu zazněla, bylo „smrtelném nebezpečí“ po 

požití i mladých „babek“ (hřibu, suchohřibu, žlutomasého). Tato informace se nezakládá na 

pravdě  (viz  informace  na  blogu  dr.  J.  Borovičky, 

http://borovicka.blog.idnes.cz/c/277724/Zpusobuji-houby-babky-rakovinu.html).  Navíc  ing. 

Baier v rozhlasové relaci mj. odpověděl. „…No tak my to víme v mykologické společnosti 

asi 40 let… ale ono je potřeba, aby ta populace přece jenom trošičku se zmenšila. Těm 

hodným to říkáme a ti prevíti nechávají vydělat krematoriu…“. Na další dotaz, proč není 

tato důležitá informace uvedena v atlasech, ing. Baier řekl: „Nepsali jsme to tam. Úmyslně. 

Aby dost lidí vymřelo.“

Ing. Baier je sice členem ČVSM, ale nezastává (a nikdy nezastával)  v ní žádné 

funkce.  Jelikož  se  však  při  svém  rozhovoru  zaštiťuje  oběma  našimi  mykologickými 

společnostmi, považuje výbor ČVSM (stejně jako výbor České mykologické společnosti, 

viz  www.myko.cz)  za  nutné  se  od  jeho  slov  distancovat.  Výbor  ČVSM považuje  výše 

uvedená nepravdivá vyjádření ing. Baiera za jeho osobní názor, které nikterak nevycházejí 

z oficiálního stanoviska této společnosti ani z výsledků odborné práce jejich členů. Svými 

výroky (i  když mnohdy pronesenými v nadsázce) poškozuje dobré jméno společnosti  i 

jméno jejich dalších členů. 

Za výbor ČVSM 

Dr. Vladimír Antonín, Csc.

(předseda ČVSM)


