
Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu  
č.DAG/54/11/005398/2009 

 
„Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost  

 zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence otrav 
 a zyšování právního povědomí k aktivní ochraně životního prostředí  

na území hl. m. Prahy“ 
* grant hlavního města Prahy, pro oblast životního prostředí 2009 

ke dni 31. prosince 2010  
řešitel Česká mykologická společnost Praha 

 
 
K ekologické a mykologické osvětě a šíření informací o 
ochraně hub a jejich lokalit napomáhají:   
 
Houbařská poradna v Praze 
  Houbařské a mykologické přednášky 
    Výstavy čerstvých hub 
      Vydávání časopisu českých houbařů – Mykologický Sborník 
        Webové stránky ČMS 
          Knihovna ČMS 
            Foto soutěž - Houby ve fotografii 
              Mykologické vycházky 
                Vzájemnost s podobně zaměřenými spolky 
                  Účast na veřejných akcích a komunikace s médii 
                    Péče o budoucnost českého houbařství  
 
Ekologická a mykologická osvěta: 
Houbařská poradna v Praze 
Ústřední houbařská poradna v Praze je otevřena pro členy Společnosti i ostatní zájemce z řad 
veřejnosti po celý rok. Služby poskytuje v sídle společnosti ČMS, v Karmelitské 14, Praha 1, 
tel. 257 530 842, poradna@myko.cz  
 
Činnost ústřední houbařské poradny -  prevence, osvěta a nápomoc občanům 

             

mailto:poradna@myko.cz


              
  Houbařské a mykologické přednášky 
   Populárně vzdělávací a odborné přednášky pro pražskou veřejnost v budově VŠUP, konané  
   v jarním a podzimním cyklu o pondělních večerech.    
   Přednášky se v posledních letech mění v prezentace s pestrým programem. 
 
Přednáška o jarních houbách je plná užitečných informací pro začínající, ale 
i pokročilé houbaře 
 

 
 
Vysoká návštěvnost mnoha zajímavých přednášek nebývá výjimkou  
 

  
 



 
Velký zájem je tradičně o demonstraci veřejností donesených, aktuálně 
rostoucích hub, o které zpravidla nebývá nouze 
 

 
 
     Výstavy čerstvých hub 

Výstavy čerstvých hub v době kdy rostou, jsou velice přitažlivé a lze během nich udělat 
za poměrně krátkou dobu kus práce na poli ekologické a mykologické osvěty, při prevenci 
otrav jedovatými houbami i pro ochranu hub, a to ve prospěch všech věkových kategorií 
obyvatelstva. 

 
Plakát a pohled do výstavního sálu pražské výstavy hub, která se prvně konala 
v reprezentačních prostorách VŠUP  
        

            
  



       
Přísun čerstvých a pěkných hub, to je na každé výstavě především nezištná 
práce mnoha houbařů i příznivců ČMS. I proto se pak návštěvníci mohou 
obdivovat mnoha zajímavým exponátům 
 

    
 
         
 
Vydávání časopisu českých houbařů – Mykologický Sborník 
Časopis ČMS Mykologický Sborník – Časopis českých houbařů, je vydáván, a to už 
od roku 1919. Je tradičním pojítkem mezi členy Společnosti, ale s ostatními zájemci o velké 
houby vůbec. Jeho odběr není vázán na členství v ČMS 
 
Časopis českých houbařů – Mykologický sborník 
je již více než 80 let neodmyslitelnou součástí prezentace činnosti ČMS  
 

          



 
 
Spolkový časopis je právem součástí knihovny mnohého zájemce o houbaření, 
přírodu a život hub 
 

 
 
 
 
Webové stránky  ČMS 
Aktualizované webové stránky www.myko.cz byly uvedeny do provozu v dubnu 2010. Jsou 
moderním komunikačním prostředkem a přinášejí mnoho výhod v naší práci i v komunikaci 
s členskou základnou a jistě i s ostatní veřejností.  
 
Webové stránky ČMS – aktuální přístup k užitečným informacím 
 

     
 
 
 
                

http://www.myko.cz/


Součástí stránek jsou prezentace z různých oborů činnosti ČMS, kde mj. nechybí informace 
o jedlých houbách a jejich využití v kuchyni. 
 
Elektronické fotoreceptárium aneb - osvěta z houbařské kuchyně  
    

      
 
 
Knihovna ČMS 
Studium hub vyžaduje čerpat hojně z mnoha knih, atlasů, časopisů. Bez bohaté mykologické 
literatury nelze houby poznávat. Odborné mykologické knihovny pro širší veřejnost však u nás 
v podstatě žádné nejsou. 
Proto budujeme v ČMS od jejího založení po celou dobu vlastní knihovní fond. 
 
Spolková knihovna – zdroj informací 
 

      
                     
 
 
 
 



 
Fotosoutěž - Houby ve fotografii 
Každoročně je Českou mykologickou společností vypisována veřejná fotosoutěž o nejlepší 
snímky velkých hub ve čtyřech kategoriích:  
Houba ve svém přirozeném prostředí, Vybraný druh houby,  
Houba v detailu a Svět hub. 
Soutěž vede účastníky k hlubšímu poznávání hub a vytváření materiálu pro prezentace v tisku i 
na výstavách 
 
Hodnocení foto soutěže ČMS 2009  
 

      
 
 
Mykologické terénní vycházky a osvětové akce pro veřejnost 
 
Terén je pro každého ideálním prostředím k osvojení vztahu k houbám 
i k získání představy, jakým způsobem se jim hodlá věnovat 
 

    
 



 
 
Čas v terénu, strávený při houbaření znamená především dobrou pohodu, ale 
i příležitost k prohloubení znalostí o nich 
 

       
 
 
Chvilky v přírodě jsou i způsobem aktivního rodinného odpočinku. Znalost 
terénu přináší nejen zajímavé nálezy pro studium hub, nýbrž i dobré úlovky pro 
houbařovu kuchyni 
 

               
 
 
 
 
 
 
 



 
Akce Evropský den parků je pro veřejnost každoročně v masovém měřítku 
příležitostí k seznamování s aspektem jarních hub v okolí Prahy 
 

                    
 
 
Vzájemnost s podobně zaměřenými spolky a partnery 
Hlubší vztah k přírodě, houbám a houbaření je průřezovou záležitostí spojující napříč hlavním 
městem, českou republikou, ale i za hranicemi naší vlasti mnoho lidí s tímto společným 
zájmem. Bez rozdílu pohlaví, věku i vzdělání se zájemci institucionálně i neformálně sdružují a 
setkávají se při mnoha společných akcích. 
 
Nejčastější podoba spolupráce nejen v Praze, ale i v dalších místech spočívá 
v asistenci při pořádání houbařských výstav a v reciprocitě při zajišťování 
přednášek o houbách pro odbornou i širokou veřejnost    
 

         
 
 
 
 
 



V rámci vzájemnosti se uskutečňují i občasná pracovní výjezdní mykologická 
setkání s mezinárodním zastoupením. Na jarních mykologických dnech 2010 
v Bratislavě tak vznikl i tento snímek tří předsedů. České mykologické 
společnosti, Slovenské mykologické společnosti a České vědecké společnosti pro 
mykologii.  
 

 
 
Účast při veřejných akcích a spolupráce s institucemi a komunikace s médii 
Nedílnou součástí osvěty pro obyvatele hlavního města, je účast při nejrůznějších akcích, 
pořádaných jednotlivými městskými částmi. Další z aktivit České mykologické společnosti je 
například asistence při zkouškách ze základních znalostí hub, pořádaných hygienickou stanicí 
hl. města Prahy. V době hlavní houbařské sezóny je samozřejmostí a s širším dosahem 
zamýšlená pravidelná účast odborníků z řad členů společnosti v rozhlasových a televizních 
debatách a jejich průběžná spolupráce s ostatními médii.  
 
Příkladem uvedené spolupráce je účast společnosti na akci 11 dní Prahy 11, 
prezentovaná minivýstavou podzimních hub, spojenou s poradenstvím pro 
návštěvníky. 
Jinou akcí byla výprava s redaktory časopisu Instinkt za smrtelně jedovatou 
muchomůrkou zelenou do motolského lesoparku.   

   



Péče o budoucnost houbaření v hlavním městě 
Někdy trochu překvapení, jindy zvídavý pohled a po něm radostný úsměv, ale téměř vždy 
neskrývaný zájem. To vše je nejlepší znamením toho, že zájemců o svět hub z řad juniorů bude 
stále dost…  
 

    
 

 
 


