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Josef Houda sedmdesátiletý
n Od úèetního pøes asistenta a� k uèitelování a spisovatelství
�Narodil jsem se v den, kdy zemøel historik Lounska Franti�ek �tìdrý,� øíká Josef
Houda. Svùj �ivot spojil Josef Houda s Lounskem a s poznáváním pøírody. O v�echny
poznatky se v�dy dokázal podìlit s ostatními - pøispíval do mnoha èasopisù, do novin,
sborníkù a knih. Josef Houda se 26. ledna 2002 do�il sedmdesáti let.
n Jen z bláta do lou�e

Tatínek Josefa Houdy byl ková-
øem na Roèovì. Malý Josef vystudo-
val roèovskou mì��anku a pokra-
èoval na obchodní akademii v Lou-
nech. Jezdil tam dennì vlakem, co�
ka�dé ráno znamenalo sebìhnout tøi
kilometry z kopce z Roèova dolù do
Solopysk na nádra�í a veèer zase tøi
kilometry do prudkého kupce od
nádra�í nahoru. �Teprve ètvrtým ro-
kem jsem jezdil autobusem, byla za-
vedena linka pana �ulce z Tøeboce,
jezdilo se takovou starou hrèkou,�
vzpomíná. Posledním rokem loun-
ské obchodní akademie si dokonce
udìlal státní zkou�ku z tìsnopisu
s pøevodem do èistopisu na psacím
stroji. Je�tì v dobì, kdy se pro ob-
chodní akademii rozhodoval, se po-
prvé projevila láska k pøírodì. Roz-
hodoval se pro budoucí povolání
a kromì obchodní akademie jej lá-
kala práce v lese: �Chodil jsem do
lesa rád, chtìl jsem dìlat lesaøinu.
Ale znechutil mi to hajný. S kamará-

dem jsme se jednou dohodli, �e pù-
jdeme lesaøení o prázdniny zkusit.
�li jsme k polesnému do Tøeboci, jen-
�e v jeho polesí bylo víc polí, ne� lesa.
Museli jsme pomáhat na poli ve
�ních, mlátit. Toho já mìl doma
dost, tatínek mìl hektar pole. To
tenkrát nebyly �ádné prázdniny, já
jen dìlal na poli. Snaha dostat se do
lesa, to bylo jen z bláta do lou�e,�
vzpomíná Josef Houda.

n Lovec èísel
Po maturitì pracoval Josef Houda

rok jako úèetní na øeditelství Seve-
roèeských mlýnù v Litomìøicích.
�Dìlal jsem úètování nákupù pro
celý severoèeský kraj. Zpracovával
jsem hospodáøské výsledky a za tøi
mìsíce se zapracoval tak, �e mne
pøi�el pochválit i øeditel. Ale práce
mne nebavila. Zaèalo to ètvrtletní-
mi inventurami, pak následovaly
mìsíèní a nakonec byly ètrnáctiden-
ní. Poøád jsem jen honil èísla a hle-
dal chyby po lidech, kteøí mi pøivá�e-
li podklady. Za�ádal jsem o dopo-
ruèení ke studiu a získal ho,� øíká
Josef Houda. Pøijímací zkou�ky na
pedagogickou fakultu dìlal v Pra-
ze, nebyl ale pøijat. Nabídli mu stu-
dium v Èeských Budìjovicích, co� ho
je�tì víc potì�ilo - v�dycky rád ces-
toval. V Budìjovicích se navíc se-
tkal s kamarádem ze Zlonic a vznik-
lo nerozluèné pøátelství. Z Josefa
Houdy se mìl stát uèitel pøírodopi-
su, zemìpisu a chemie.

n Divizna fialová
Bìhem studií v Èeských Budìjovi-

cích se Josef Houda seznámil s kole-
gyní, která pro profesory sledovala
vìdecké èasopisy, vybírala z nich za-
jímavé èlánky a pøipravovala z nich
podklady pro pøedná�ky. �Zaèal
jsem jí pomáhat, informace z èaso-
pisù jsme v heslech pøepisovali na
kartièky a vznikla rozsáhlá karto-
téka. Dìkan, botanik profesor Jí-

lek si toho v�iml a stal se ze mne de-
monstrátor. Pøipravoval jsem mu v�ech-
no na pøedná�ky, obrazy, mikroskopy.
Díky tomu jsem se ka�dé prázdniny
dostal na studijní cestu na Slovensko,�
øíká Josef Houda. Pobyt hradila �kola,
èlenové expedice sbírali kvìtiny, za-
kládali herbáøe, profesor rostliny ur-
èoval. Na Slovensku pro�el Vysoké
i Nízké Tatry, Malou Fatru, Pieniny,
Slovenský ráj, Kovaèovské kopce...
�Na Slovensku mne nadchla divizna
fialová. Má krásné kvìty a je�tì zají-
mavìj�í poupata. Ta fialová mi pak
byla osudná,� vypravuje Josef Houda.
Po skonèení studií byli novopeèení
uèitelé rozmís�ování do �kol podle
umístìnek. Josef Houda coby Severo-
èech se mohl vrátit zpìt a dostal místo
v Lounech, jeho kolega ze Zlonic musel
nastoupit do Teplic. �Pøi�el jsem v roce
1957 na lounskou jedenáctiletku, byl
tam øeditel �ebek. Tehdy odcházel pro-
fesor Novák, který mìl na starosti kon-
zervátorství, tedy ochranu pøírody. Pøe-
vzal jsem to po nìm a dìlal a� do 90. let

okresního konzervá-
tora. Byl jsem ve spo-
jení s krajským støe-
diskem ochrany pøí-
rody v Ústí nad La-
bem. Já ale spí� tíhl
k Praze, navázal
jsem tam botanické
styky s redakcí Stát-
ní ochrany pøírody.
Tam pracovaly samé
uznávané kapacity,�
líèí Josef Houda za-
èátky své publikaè-
ní práce.
n Drchnièka mod-
rá

Na D�bánsku ros-
te øada zajímavých
rostlin, mnoho z nich
Josef Houda nalezl
a zprávu o tom zasí-
lal v�dy do Prahy. Ký-
chavice èerná, med-
vìdice... �Pra�áci
vlastnì D�bánsko
neznali. Kdy� sem
pøijeli, provádìl jsem
je, botanizovali jsme.
A v téhle dobì se sta-
lo nìco zajímavého.
Na�el jsem u Loun
diviznu fialovou!
Bì�nì je na Oblíku,

ale u Loun! Zaèal jsem to více studovat
a vznikla z toho první práce, malá pub-
likace �Kvìtena Lounska�. Vy�la mi
v roce 1966,� ukazuje Josef Houda své
první papírové dítì. Dal�í zajímavý
objev na sebe nenechal dlouho èekat:
�Chodili jsme s tøídami na brigády, na-
pøíklad okopávat øepu na cítolib-
ský Dolík, na�el jsem drchnièku mod-
rou s krásnými fialovými kvítky.
Ta fialová mi byla pros-
tì osudová. Setkal jsem
se s ní je�tì jednou
u hub,� øíká Josef Hou-
da. Zmapoval kvìtenu
Èeského støedohoøí
a pokraèoval dál - se-
psal kní�ku �D�bán -
ochranáøská studie�.
Vy�la v roce 1969 za za-
jímavých okolností:
�Mìl jsem od ledna
1968 rukopis a ne a ne
sehnat nìkoho, kdo by
to vydal. �el jsem na
okresní národní výbor
a tam mi na kultuøe Jo-
sef Hlaváèek øekl, �e
kdy� si se�enu tiskárnu,
která to levnì vytiskne,
tak �e to okres zaplatí.
Mìl jsem bratrance v
Olomouci, zmínil jsem
se - a on zprostøedkoval
vyti�tìní kní�ky v Mo-
ravských tiskaøských
závodech Olomouc.
Stálo to se v�ím v�udy
dvacet tisíc korun,�
smìje se Josef Houda.
Jeho práce o D�bánsku
byla posléze podnìtem
pro soustøedìnou ochra-
nu celé oblasti na pome-
zí Lounska, Slánska
a Rakovnicka, která
v polovinì 90. let vyvr-
cholila vyhlá�ením Pøí-
rodního parku D�bán.

n Kde jsou u nás bledule
Kdy� mìl za sebou D�bánsko, obje-

vila se nová práce: �Kdy� jsem mapo-
val Èeské støedohoøí, seznámil jsem se
s Dr. Martinovským z Cho�ova. Byl to
odborník na stepní trávy, na kavyly.
Objevil jich na Lounsku sedm druhù.
Jednou jsme se se�li na �kolení ochra-
náøù v Ústí nad Labem. On pøedtím
vydal publikaci �Kvìtena Oblíku�
s podtitulem �Oblík - perla stepní kvì-
teny v Èechách�. To mne nadchlo,
v�echno jsem prostudoval a jako odpo-
vìï jsem sepsal botanický prùzkum
Srdova a Brníku. Právì na tom setká-
ní v Ústí nad Labem se o mé studii Sr-
dova a Brníku dozvìdìl a chtìl poøád
vìdìt, kdo je ten Houda. Potom mì
moc chválil. To potì�ilo,� vzpomíná
Josef Houda. Jeho uèitelování se pøe-
sunulo do Cítolib a Lene�ic (1964 a�
1971). Tam se seznámil se zcela novým
fenomenem - lu�ními lesy. Tìch u� také
v republice pøíli� mnoho není, tak�e se
zrodila dal�í publikace: �Vzal jsem to
po Ohøi od �atce a� do Libochovic. Pro-
�el jsem ba�antnice v Levonicích, Po-
stoloprtech, Lene�icích, Èernèicích,
Vr�ovicích, na Pátku, v Levousích,
v�echno jsem odpozoroval a sepsal,�
vypravuje. �e lu�ní lesy mají skuteènì
velký význam, o tom svìdèí, �e litomì-
øický okres nedávno vyhlásil dolní Po-
ohøí jako pøírodní park. �Mají tam
bohat�í lokality bledulí u Budynì.
U nás jsou nejbli��í bledule u Levous,�
pøipomíná Josef Houda, podle nìho� by
si ale pøírodní park zaslou�il roz�íøení
i na Lounsko. Podél øeky toti� rostou
ladoòky, dymnivky a dal�í rostliny.

n Pavuèinec fialový
Dal�ím dílem Josefa Houdy byla spo-

lupráce na publikaci o krásnodvor-
ském zámku. Tu v roce 1976 pøipravo-
val okresní archiváø Boøivoj Lù�ek
a Houdu po�ádal, aby prozkoumal zá-
mecký park a napsal o nìm podrobnou
zprávu. V roce 1986 je Josef Houda po-
depsán pod publikací �Úloviètí �kol-
kaøi, ovocnáøi, �lechtitelé a pomologo-
vé�, ve které se vìnoval rodinì
ovocnáøù z Klá�terského údolí. Sezná-
mil se s dal�ím ochráncem pøírody
z Lounska, Herbertem Tichým. Oba
jsou podepsáni pod nevelkou publika-
cí �Velký vrch u Vr�ovic - chránìná my-
kologická lokalita�. To u� se Josef
Houda kromì kvìtin zaèal vìnovat
i houbám. Seznámení dvou význam-
ných osobností bylo zajímavé: �Kdy�
jsem byl v Èernèicích, jednou mne na-
v�tívil a dohodli jsme se, �e bychom
mohli do pøírody chodit spoleènì. Z jeho
iniciativy jsme pak vydali mnoho zají-
mavých kní�ek. Kytky u� mi nestaèily,
tak jsem zaèal dìlat houby. A zase ta
fialová - na�el jsem na Podlesí krásnou
houbu, pavuèinec fialový. Ale to bylo a�
pozdìji. Nìkdy v 60. letech jsem popr-

vé pøi�el do Èernodol. Tam jsem se po-
prvé otrávil satanem. Byla to krásná
houba, nikdy pøedtím jsem ji nevidìl.
Nejvíc jedovatý je za syrova, já ho sa-
mozøejmì ochutnal. Bìhem pùlhodiny
jsem dostal stra�né køeèe, zvracení
a prùjem. Trvalo to pùl dne. Vydìsilo
mne to, poøád jsem pøemý�lel o tom,
proè se o satanu neví víc. Shodou okol-
ností jsem pak v jednom starém vydání
Vlastivìdného sborníku okresu loun-
ského objevil èlánek øídícího uèitele
z Lene�ic Jeronyma �ubrta �Satan na

v Pátku takhle koukám - hergot, tuhle
kytku nemám! Tak jsem rychle vybìhl,
utrhl ji a ve vlaku zkoumal. Byl to vèel-
ník dou�kokvìtý, senzaèní nález.
Doktor Hejný mi pak poslal za odmì-
nu s vìnováním celý výtisk své kní�-
ky,� øíká Josef Houda. �e jeho bota-
nické objevy nebyly ani zdale-
ka bezvýznamné, svìdèí, �e Houdovy
objevy a práce o kýchavici èerné
a o D�bánsku byly citovány i v repre-
zentativní publikaci Národní parky
ÈSSR. Pro kantory pak vydává publi-
kaci �Pokusné pìstování tropických
rostlin�. Publikuje doposud - loòské
prosincové èíslo Mykologického sbor-
níku ÈR pøiná�í dvì jeho práce

lounském trhu�. �ubrt tehdy psal, �e
na trhu v Lounech se prodávaly houby
a mezi nimi objevil satana. Nepsal ale,
odkud satan pocházel, prostì nìkdo
ho do trhu pøinesl z Èernodol. Napsal
jsem o tom èlánek do èasopisu �iva
a zaèal zkoumat, jak to s houbami je,�
øíká Houda.

n J. Houda, Vr�ovický chlum
Podle jeho dlouholetého pozorování

se høib satan vyskytuje s høibem medo-
trpkým. �Vedle satanu normální høib
nikdy neroste. Se satanem najdete
muchomùrku �i�kovitou nebo je�ato-
hlavou, nikdy ale ne muchomùrku èer-
venou,� vysvìtluje. �éfredaktor �ivy
Albert Pilát byl významnou houbaøskou
kapacitou a o tom, jak zajímavé houby
se vyskytují na Velkém vrchu u Vr�o-
vic, nevìdìl. �V republice jsou dvì lo-
kality u Karl�tejna a v Polabí u Nym-
burka, jedna na Moravì v Moravském
krasu. Kdy� se ukázalo, �e podobnou
lokalitou je Velký vrch u Vr�ovic, byli
z toho v�ichni pøekvapeni a èlánek
okam�itì vytiskli,� vypravuje Houda.
Èlánek odstartoval neskuteèný sled
událostí: �Ozvala se Var�avská uni-
verzita a chtìla øezy houby. Kuriozní
je, �e neznali moji adresu, tak�e na
obálku napsali J. Houda, Vr�ovický
chlum u Loun. To mi psal Sylwester
Frejlak, var�avský vìdecký pracovník,
metodik. Pozval mne pozdìji na dva
týdny do Polska,� øíká Josef Houda.
Naøezal tedy satana na plátky, vysu�il
a odeslal do Polska. Ale to nebylo
v�echno. Polská univerzita si vymìòo-
vala publikace s celým svìtem, mimo
jiné s Holandskem. Holanïané (Cen-
traalebureau voor Schimmelcultures
Baarn) mìli obrovský zájem o infor-
mace o satanu, který v Holandsku ne-
roste. Mimo to si Josef Houda dopiso-
val s pittsburskou botanickou
univerzitní knihovnou Hunt Botanical
Library. �Nemìl jsem na to, abych na-
kupoval ve Spojených státech kní�ky.
Poslal jsem jim proto kní�ku o D�bánu
- a oni mi zadarmo poslali nìkolik pub-
likací o historii knihovny a o malíøích,
kteøí se vìnují rostlinám,� vypravuje Jo-
sef Houda. Pozorné zkoumání hub se
Josefu Houdovi vyplatilo. Nalezl zajíma-
vé exempláøe hadovky smrduté, jako
první objevil dvojèe ve vajíèku hadov-
ky. V�echny objevy byly publikovány
v �ivì a v Mykologickém sborníku.
n Osudné nádra�í v Pátku

To není v�e, co by z Houdových publi-
kací stálo za zmínku. S Dr. Hejným
spolupracoval na kní�ce �Karanténní
plevely Èeskoslovenska�. Dvì zajíma-
vé plevelné rostliny objevil Josef Hou-
da na Lounsku: �U bývalé lounské
kovárny, která stála u �atecké brány,
jsem objevil plevel, zavleèený do Èech
s p�enicí - rulevník povol�ský. A druhý
plevel? Vracel jsem se s dìtmi ze �kol-
ního výletu, z exkurze do libochovické
sklárny. Sedím ve vlaku a na nádra�í

�D�bánské Podlesí� a �Psivka - pøí-
buzná hadovky�. Tu druhou u� pøipra-
vil se svým novým mladým spolupracov-
níkem, studentem Janem Zavøelem
z Loun. Je to sice technik, ale: �Pøed-
stavte si, rád dìlá houby! Pracuje u� se
Smotlachou. Jeho rodièe mají chatu na
Markvarci, tam je sice hub ménì, je to
stranou tradièních lokalit a není tam
toho moc ke sbírání, ale on i tam obèas
nìco zajímavého najde,� øíká Josef
Houda. Ve D�bánsku objevil na tøicet
druhù høibù - naposledy vloni høib pur-
purový. �Pøinesli mi ho známí, a to hned
ze tøí lokalit od Roèova a Vinaøic,� za-
èíná Josef Houda dal�í zajímavé vy-
právìní.

n Høib purpurový
�Jednou mne napadlo zajít za haj-

ným na Selmicích. Nenechte se mýlit,
lesáci houbám moc nerozumí, oni si jich
nev�ímají. Jen�e jeho paní! Dívali jsme
se do houbaøského atlasu, já ukázal
na høib purpurový - a ona povídá: To já
tady sbírám, ale bojím se to jíst. A já na
to: To mi ho nìkdy pøineste ukázat,
abych vìdìl, zda je to opravdu on.
A skuteènì pøijeli - vloni. Bylo to pìt
dní pøedtím, ne� v Praze na �ofínì pro-
bìhla celostátní výstava hub. Pøinesli
høiba purpurového. Byl jsem z toho úpl-
nì mimo. Zavolal jsem Honzovi Zavøe-
lovi, ten odnesl houbu na výstavu do
Prahy a byla z toho senzace,� øíká Jo-
sef Houda. S kolegou Herbertem Ti-
chým se je�tì v 70. a 80. letech zrodila
øada publikací pro kantory o lene�ic-
kém rybníku, o oboj�ivelnících, o ra-
cích na Lounsku a dal�í. �Kdy� jsem
cokoliv psal, øíkal jsem si, �e by to mìli
èíst hlavnì kantoøi. Ti by pøece mìli
mít pøed ostatními náskok, mìli by
vìdìt, co mají kolem sebe a pøitáhnout
k tomu dìti,� øíká Josef Houda. V prá-
ci pokraèuje dodnes, i kdy� u� ne v tak
rychlém tempu: �Vìøte nebo ne, s hou-
bami u� se pomalu blí�íme dobám Je-
ronyma �ubrta. Ten na Lounsku nalezl
pøes tisíc druhù hub. My u� jich máme
kolem tisíce. Vìèná �koda, �e pan øí-
dící nezachoval kroniku lounských
houbaøù. Vydal jen prùvodce pro hou-
baøe,� vypravuje Josef Houda.

n Co jsme také dìlali
Josef Houda se pøírodì vìnuje de-

sítky let. Ochrana pøírody pro nìj byla
pojmem u� v dobì, kdy ostatní této
problematice nevìnovali pozornost.
�Lounsko je unikátní. Pøedstavte si
to. Severní Lounsko, to jsou skalní
stepi. U Ohøe jsou luhy, tedy nìco zce-
la jiného. A v ji�ní èásti okresu D�bán-
sko, zase nìco úplnì jiného. Není to
nádhera?� ptá se Josef Houda. Kde-
jakou plánovanou devastaci se i díky
jeho neúnavné práci zastavit: �Tøeba
nad Solopysky se plánovalo rozsáhlé
ru�ení mezí a zcelování polí. Zachrá-
nili jsme to. Ale øada neuvá�ených zá-
sahù, napøíklad do luk, probìhla. Jen-

�e pøíroda je mocná. Jedna taková
louka byla intenzivnì sekána, byla
pod Roèovem u Klá�terského poto-
ka. Navíc probìhla regulace potoka,
která se moc nevyvedla. Pak se se
sekáním louky pøestalo, louka za-
rostla rákosím - a vida, objevili se
zcela noví ptáci, kteøí zde jinak ne-
byli. Nedávno jsem v okolí objevil
slavíky. Pøíroda si nakonec hodnì
pomù�e sama, ale nemìli bychom ji
k tomu poøád nutit,� uva�uje Josef
Houda. Jako dal�í pøíklad neuvá�e-
ného chování k pøírodì uvádí zají-
ce. �Tìch bylo na Podlesí v�dycky
málo, to je historická zále�itost. Za
socialismu se i to málo zajícù odchy-

távalo a ná� stát je mìnil za pome-
ranèe. Jednou jsem sám takhle musel
jít nadirigovanì pomáhat nahánìt
zajíce pøi odlovu, vyslal mne tam øedi-
tel SRP�. Pøedstavte si, my jsme do
svìta vyvá�eli bøezí ramlice. Ochudili
jsme na�i pøírodu nejen o zajíce, ale
o celé budoucí potomstvo.�

n V�echny krásy
�Mám v srdci celé Podlesí,� øíká

Josef Houda, kdy� se ho na závìr
ptám, které z tøí údolí má nejradìji.
�Na�e roèovské údolí, které mám
nejblí�e, se døíve podle kostela jme-
novalo Mariánské. A krásná údolí
jsou nejen ta na Lounsku, ale i ta na
Slánsku, tøeba Pozdeòské údolí.
A ty krásné kopce, ty výbì�ky D�bá-
nu! Støela, Svatá Trojice, Vo�ková,
Lysá, Døevíè. Krásné údolíèko je od
Vinaøic na východ - Køeèeòské údo-
lí, které vede a� ke Hví�ïalce. V�ech-
na ta krásná místa jsem pro�el
s man�elkou, která mi v�dy hodnì
pomáhala pøi práci a byla mi velkou
oporou. Kamkoliv jsem pøi�el a pøi-
cházím, v�ude nacházím nìco nové-
ho a hezkého. Nedaleko Roèova jsem
teï objevil jetel alpinský, zimostrázek
alpinský a medvìdici léèivou,� øíká
Josef Houda. Desítkám lidí svými
kní�kami ukázal, �e jejich rodný kraj
je nejen hezký, ale i plný zajímavých
rostlin. �Snad jsem nìco pro to Loun-
sko udìlal,� louèí se s námi.

David Hertl

Josef Houda ve své
pracovnì. Pí�e
a publikuje dodnes.
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Kní�ka D�bán vy�la v roce 1969 a pøedznamena-
la pozdìj�í vyhlá�ení Pøírodního parku D�bán.
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První Houdova publikace - Kvìtena Lounska -
vy�la v roce 1966.
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Je�tì z dob, kdy po�ta dokázala zázraky - dopis Josefa Houdu na�el
pøesto, �e rozhodnì nebydlí na Vr�ovickém chlumu.


