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TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ OTÁZKY MYKOLOGIE

NOVÉ VYDÁNU: MEDXINÁRODNÉHO KÓDU BOTAN 1CKHI NOMENKLATURY
Pavel L i z o ň
Medzinárodný botanický kongres v Japonsku r. 1993 přijal, tak ako predchádzajiíce kongresy, viaceré znienv v znění nového vydania "Medzinarodného Kódu botanickej nomenklatury" (dalej iba Kódu). První zrněnu Kódu jednoducho nentóžete prehliadnut: jeho napadnu pUrpurovo-fialovú vazbu (Duli Magenta Purple podía Ridgewava). Nory Kód nazvali aj na titulnej straně Tokvo Code. a tak ho snáď nemusíme cito
val ako "International Code of Botanical Nomenclature. Adopted by lite Fifieenth In
ternational Botanical Congress, Yokohama. August-Šeptember 1993" alebo ako (v
skratke pre mnohých neznámej) ICBN.
Nový Kód je. podobné ako predošlé vydania. výsledkom diskusií v Nomenklatorickej komisii a kompromisov medzi často protichodnými názormi. Počet článkov
bol zredukovaný (Tokyo 62 vs. ~2 Berlin) a ich číslovanie je pozměněné. Úvodně ta
bulky (berlínsky vs. tokijsky Kód a Tokijsky’ vs. berlinsky Kód) ulahčujú orientáciu v
novotu číslovaní článkov. Preambula odráža súčasné fylogenetické názory a popři
vlastných hubách sú osobitne menované Myxotnycota. Chytridiomycota a Oomycota.
A nakolko lišajníky sú vlastně lichenizované huby. nie sú. ako před tým. osobitne uto
nované ani v názve Komisie pre huby [Část III. 2.(2.)].
TÁTY a TYPIFIKÁCIA. Typ móže byť iba položka (specimen) a “nemóže byť
živá rastlina alebo kultúra" (ČI. 8.2). Terajší Kód navýše odponíča (Odporúčanie SB.l).
aby živá kultúra. podlá ktorej bol opísaný nory taxón. bola uložená najmenej v dvoch
inštitucionálnych zbierkach kultur alebo v génových bankách. Nestačí teda. aby kultú
ra bola uložená v "uznávanej [reputable] zbierke kulnír". tak ako to odponíčal predošlý Kód. Článok 9.5 stanovuje, že paratyp móže byť iba položka a nie tiež ilustrada,
ako pripúšťali predošlé vydania Kódu.
KONZERYÁCIA MENA. Článok 14.2 o konzervovaní druhových mien možno
teraz aplikovat' nie iba pre "druhy s najváčšou hospodářskou dóležitosťou". ale vlastně
pre ktorýkohek druh. ak je potřebné takto zabezpečit' stabilitu jeho mena. Dčrležité je
tiež. že V.oznam konzervovaných mien zostane vždy otvorený pre změny a doplňky"
(ČI. 14.12). teda nie je to zoznam "na věčné časy" (ČI. l-t.12). Súčasný zoznam konzer
vovaných a zamielnutých mien zahrnuje pre huby 9 mien čeíadí (Dopl. I1A>. 175 r.<dovych mien (Dopl. IIIA). 2 druhové mcná (Dopl. 111b) a 9 zamielnutých mien rodov a
dnthov (Dopl. IV).
NA.MES IN CURRENT USE. Návrh dať zoznamom v súčasnosti jtoužívaných mi
en (Ñames in Current Use) osobitne chráněné postavenie tokijský kongres nepřijal
(chválabohu). Pre huby holi doleraz uverejnené zoznamv čeíadí (NCU-1. Regnum \'egetabile 126. 1993) rodových a druhových mien v řeladi Trichocomataceae a Cladoniaceae (NCU-2. Regnum Yegetabile 128. 1993) a rodových mien (NCU-3. Regnum \'egetabile 129. 1993). Uvvrejnenie z.oznamov možno přivítat, prelože sú prinosom tak
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pre vlastmi taxonómiu. ako aj aplikované odbory. Mená v zoznamoch třeba chápat
ako přijaté mená odporúčané pre používáme. Akákolvek ochrana alebo konzervácia
týcltto mien je nezmyselná. protože žiadny podobny zoznatn nemože byť definitivní'
(nové poznatky budil prinášať změny), a tak ho bude potřebné v určitých intcrvaloch
aktualizovat'. Všeobecné iv-užilie a akceplovanie v súčasnosti používaných mien umož
ní ich volné sprístupnenie po sieti (on-line).
SANKCIONOVANÉ MENÁ. Nový článok 15 o měnách chráněných
(.sankcionovaných) v zmvsle článku 13.l(d) je věnovaný výlučné hubám a vysvětluje,
ako narábať so sankcionovanými měnami. Citovanie Friesovej Systema mycologicuin
ako ":Fr.” alebo Persoonovej Svnopsis methodica fungorum ako ":Pers.” pre indikáciu
sankcionovaného měna nie je povinné, ale- odporúča sa pre přesnost citácie
(Odponíčanie 50E.2).
MĚNA AUTOROV TAXÓNOV. Měno taxonu je úplné a přesné, ak zahrnuje aj
rneno autora(ov), klon' oprávněně uveřejnil měno (ČI. -ió.l). Pre používatela vědec
kých mien nie je vždy jednoduché podriadit sa tejto požiadavke. pretože meflá autorov taxónov sú neraz nesprávné m ěděné. Výbornou pomóckou, aj napriek niektorým
nepresnostiam a chybám, je Brummittova a Powellova kniha Authors of Planí Names
(1992), kde sú popři plnoin inene autora uvedené aj dáta narodenia a úmnia. špecializácia (mvkológ a pod.) a standardně skratka měna. Štandardizácia a jednoznačnost
skratkv je nevyhnutná nielen preto. že viacerí autoři majú rovnaké priezviská. ale aj
preto, že autor je často jediným vodítkom k pdvodnej publikácii a originálnemu opisu»
taxonu. Zoznam autorov mien hub bol uverejnený aj osobitne v suplemente Index of
Fungi (1992). Pri pochybnostiach o identitě autora taxonu je vhodné konzultovat jeden
zo zvázkov Taxonomie Literatuře (Staíleu & Cowan 1976-1988: suplémenty Staíleu &
Mennega 1992-1995).
Novy Kód jednoznačnejšie stanovuje kedy a ako používat' spojky ”ex" a "in".
Nový článok 46.4 uvádza. že ak oprávněný opis taxonu nebol jednoznačné pripísaný
inému autorovi, za autora měna nového taxonu sa musí považovat' autor publikácie.
Povodně autorstvo měna indikuje "ex" predradené před měno publikujúceho autora.
Například, H. Romagnesi přeřadil A m anita supravolvata Lanne ako formu Amaiiita
mairei Foley. pričom však neuviedol bazionym. a teda jeho nová kombinácia nebola
plame uverejnená (ČI. 33.2). Lanne uveřejnil neskór kombináciu plame a měno móže
byl' uvádzané ako Am anita mairei forma supravolvata Romagn. ex Lanne alebo iba
ako A m anita mairei forma supravolvata Lanne. Autorstvo měna. ktoré bolo uveřejně
né před východzím dátumom móže byť indikované tiež spojkou "ex". klorá stojí před
menorn autora, ktorý uveřejnil měno platné (ČI. 46.5).
Ako Kód výslovné uvádza (ČI. 46.2. Pozn. 1.). "in" indikuje publikáciu. v ktorej bolo měno platné uverejnené, a preto, ako bibhografická citácia nie je súčasíou
měna. Například. Polyponts muelleri opísal Kalchbrenner a Cooke uveřejnil vo svojej
práci o australských hubách. Měno třeba uvádzat ako Polyporus muelleri Kalchbr.. pri
čom úplná bibliografická citácia je P. muelleri Kalchbr. in Cooke. Grevillea 10: 97.
1882.
Žial, citovanie aulorov taxónov a používanie “ex" a "in" ("apud" v starších publikáciach) nie je vždy také jednoduché a jednoznačné, ako stanovuje Kód. Pre myko-
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lógiu sú kritické predovšelkým mená uverejnené medzi rokoin 1801 a 1832. a preio je
třeba vždy dobře zvážit, ako a či vůbec použit spojku "ex".
DIAGNÓZA. Nové znenie článku 36.3 stanovuje, že pre oprávněné (platné.)
uverejnenie mena nového taxonu fosílnej rastliny může byť po 1. januári 1996 diagnó
za v latinčine alebo (!) v angličtině. Kedze máloktorý súčasnv taxonóm má klasické
vzdelanie (základy latinčiny a gréčtiny) viacerí budu v tomto kroku vidieť nádej, že
podobné ustanovenie (teda spolu s latinčinou aj altematívny jazyk pre diagnózu) bude
v budúcnosti přijaté aj pre ostatně skupiny rastlín.
REG1STRÁC1A NOVÝCH MIEN. Osobitná Kornisia pre registráciu připravila
podklady pre realizáciu registracie nových mien a publikácií. ktoré boli vtelené do
článkov 32.1, 32.2 a 45.2. Samotná povinnost registracie musí b il ešte schválená nasledujucim Medzinárodným botanickým kongresom. Registrácia sa uskutoční "zasláním
tlačeného materiálu, ktorý obsahuje protológ(y) s menom(ami) ... ktorémukolvek řegistračnému úřadu". Tlačený materiál nie je definovaný, ale bude to musieť byť zrejme
séparât časopiseckej práce alebo časti knižnej publikácie. nakolko měno musí bvn
oprávněně (platné) uverejnené ešte před registráciou (ČI. 45.2). Aj keďbola problema
tika registracie široko diskutovaná na zasadnutí Nomenklatorickej sekcie v Jokohame
(Englera 14: 1-265. 1994) proces registracie musí b il ešte dopracovaný tak. aby mohol
byť schválený najbližším kongresom. Z terajšieho znenia článku 45.2 nie je jasné, ako
registrácia ovplyvní platnost' mena, keď toto bolo před registráciou oprávněně m erej
nené. Čo sa však stane s oprávněným menom. ak autor měno nezaregistruje?
Kornisia pre registráciu diskutovala aj problém efektívneho uverejnenia v spo
jitosti s uvažovaným obmedzením počtu časopisov akceptovaných pre registráciu. Takáto myšlienka ostro kontrastuje s rezohíciou 5. medzinárodného mvkologického kon
gresu vo Vancouveri (Mvcol. Res. 99: 129. 1995), kiorá "žiada ... regionálně a národné
spoločnosli a každého mykológa. aby přispěli k tomu. že dóležitosť hub... bude širšie
uznaná v školách a na univerzitách, medzi ostatnými vedcami a na politickej úrovni",
ako aj so skutočnosťou. že asi 95 % druhov hub nebolo doteraz ešte objavených a opísaných. Výběr niekolkých špičkových časopisov pre účely registracie může ohrozit'
rozvoj mykologie, spůsobiť zánik viacerých národných mykologických časopisov a obmedziť knižničné výměnné programy, ktoré sú pre mnohé inštitúcie jedinou cestou
ako získať novví literátům. Takéto rozhodnulie by poškodilo predovšelkým
"chudobnejšie" krajiny a negativné by ovplvvnilo v súčasnosti aj tak nedostatočnú
podpont mykologickej taxonomie.
Nomenklatúra je jedným z důležitých pracovných nástrojov systematiky a vě
decké mená sú základotn pre našit vzájomnú kontunikáciu. Preto je nanajvýš žiadúce.
aby každý budúci biolog, polnohospodár i lesník dostal počas studia aspoň základy
nomenklatúry (nielen botanickej). Žial. v súčasnosti máloktorá univerzita ponúka svojim studentom špeciálne přednášky z nomenklatúry. Ani za mojich študentských čias
sine na Prírodovedeckej fakultě Univerzity Karlovy nemali takúto špeciálnu přednášku,
seminář či cvičenie. ale rnali sme aspoň Dostálov a neskůr Holubov překlad Kódu. A
hlavně sme sa mohli obrátit o radu na jednoho z posledných polyhistorov. nášho učileía a priatela Vladimíra Skalického.
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NEZABL'DNITE. V Index of Fungi je každoročně uvedených privela neopráv
něných niien. ktoré museli byť zamietnuié iba přelo, že autoři (aj renomovaní) nedodržali elemenlárne principy a pravidla botanickej nomenklatury. Je to nedqslednosť nielen aulorov, ale tiež posudzovatelov nikopisov, ktorí před ich uveřejněním prehliadli
nielen věcné, ale aj formálně nedostatky’ novoopisovaných taxónov. Mená tých. klon
chronicky nedodržiavajú pravidla Kódu by’ mali byl varováním pre redaktorov časopisov. Například C. V. Subramanian iba roku 1993 uveřejnil najnienej 6 mien rodov. ktoré stí neoprávněné, pretože nie je uvedený holotyp (o. i. aj Veramyces Subram., Czech
Mycol. -t7: 4. 1993). Preto kým navrhnete měno pre noxy5 taxon, presvedčte sa ešte
raz. či sie dodržali příslušné ustanovenia Kódu.
KRÁTKÁ HISTÓRIA MEDZINÁRODNÉHO KÓDU BOTANICKEJ NOMENKLATURY
Botanicky'
kongres:

Kód
publ.

London 1866

Medzinárodná zahradníčka výstava a Botanicky kongres-.
prvé diskusie o potrebe pravidiel botanickej nomenklatury.
186" t F)*
De Candollove "Zákony" Lois de ta Somenclature
Botanique.
Ustanovená nomenklatorická komisia.
1906<F'A/N) Pr\’é "Pravidla" Regles internationales de In namendature
botanique. Linného Systema planlnrum (1753) přijatá ako
vychodzia publikácia. latinčina ako jazyk pre opisy nových
taxóv a zoznain konzervovaných mien ako súčast Kódu.
1912 (F A'N) Friesova Systeman^ßologicum C1821-1832) aPersoonova’
Synopsis metbodica fitngontm t 1801.) přijaté za vychodzie

Paris 1SC>7
Genoa 1892
Wien 1905

Bruxelles 1910

r.

publikácie pre huby.

Ithaca 1926
Cambridge 19.30
Amsterdam 1935

Ustanovená nová nomenklatorická komisia.
1935 ' A T G) Přijatá typová metoda: nové znenie Pravidiel po prvý krát
přijaté všeobecným hlasováním.
Americkí botanici uveřejnili neoficiálně Pravidla (Brittonia

Stockholm 1950

3952 <A'F)

Paris 1956
Montreal 1959
Edinburgh 1964
Seattle 1969
Leningrad 19^5
Sydney 1981
Berlin 1987

1956 (A'F'N/S) Kód bez podstatných zmien.
1961 t A'F/N) Kód bez podstatných zmien.
1966 (A'F.'N) Y Kóde viac vysvetlujtícich prikladov.
1972 tA/F'N) Kód bez podstatných zmien.
19~S t.A/F/N) Kód bez podstatných zmien.
1983 íA/F/.N) 1. máj 1753 přijaty ako vvehodzí dátum aj pre huby.
1988 tA)
Přijaty zoznam konzervovanýchmiendruhov:
revidované články o typilikácii.
1994 iA)
Nové usporiadanie Kódu: přijaty princip registrácie mien.

1-120. i 947).

Pr\y "Kód": stanovené přesné dátumy \ydania vychodzích
publikácií

Tokyo 1993

* Jazyk, v ktorom bol Kód uverejneny: F- francúzsky, A - anglicky. N - nemeekv. S španielsky
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TAXONOMICKŽ ZAIÍMAVOSTI NAŠICH ŠUPINOVEK
Jan H o l e c
Po tříletém intenzivním studiu našich šupinavek jsem si konečně trochu ujas
nil znaky, variabilitu a pojetí jednotlivých druhů. Nastal tedy čas m o poznatky shrnout
a podělit se o ně s našimi mvkology, z nichž mnozí mi pomohli svými postřehy, rada
mi i sběrem materiálu. Věrným průvodcem mi po celou dobu byla \ýborná monogra
fie šupinovek severní Evropy (Jacobsson 1990), množství vlastních sběrů a mikroskop.
Nejzajímavějším zjištěním je to, že téměř všechny naše druhy se dají poznat bez mikro
skopování už v terénu! Jde jen o to vědět, na jaké znaky se má člověk dívat. V tomto
příspěvku bych chtěl upozornit na některé zajímavé a vzácné druhy, ale hlavně popsat
rozlišující znaky u některých dvojic příbuzných druhů, z nichž jeden je většinou dobře
známý, kdežto druhý je zatím u nás opomíjený nebo dosud nerozlišovaný.
Zároveň prosím naše mvkology o spolupráci a pomoc, aby si těchto druhů a
uvedených znaků všímali, případně je prověřovali, opravovali a upřesňovali. Za jaké
koli informace a poskytnutý živý či usušený materiál budu velmi vděčný, na oplátku
zájemcům nabízím možnost revize jejich sběrů šupinovek. Případné hlubší zájemce o
rod Pboliola u nás odkazuji v budoucnu na svou právě připravovanou doktorskou
práci, která bude po obhajobě k dispozici v knihovně katedry botanik}' PřFUK
(Benátská 2. Praha 2.) přibližně od prosince 1995. Bude obsahovat mimo jiné podrob
né vnitrorodové členění, klíč. popisy a kresby mikroznaků všech našich druhů šupino
vek a fotografie některých z nich. Dodávám ještě, že velikost spor v tomto příspěvku
je udávána podle velkého počtu vlastních měření na herbářovém i živém materiálu z
Čech. Moravy i Slovenska. Pro některé u nás dosud neuváděné druhy jsou navržena
česká jména.
Pro lepší orientaci v rodu Pboliola uvádím hlavní znaky jejích podrodů (podle
Jacobssona 1990.) se zařazením diskutovaných druhů (nejsou tam tedy uvedeni v?,« hni
zástupci podrodu). Rody Kuehneromyces a GymnopUus považuji za samostatné a v
tomto článku je neprohnáni.
1) Podrod P h o lio ta
Přítomny pravé chrysocystidv (se světlolomným tělískem barvícím se do žlutá
v NH^OH či KOH - ne tedy cystidy obsahující pouze rovnoměrně rozptýlené žluté bar
vivo). Vyskytují se na ploše a řídce i na ostří lupenů. U některých druhů je jejich počet
velmi nízký a jejich nalezení vyžaduje určitou pozornost.
Sekce Adiposae
Plodnice zřetelně šupinaté, za vlhka alespoň pokožka klobouku slizká. Cheilocystidy
nepříliš odlišné od pleurocystid.
a) spory’ velké: 6.5-9.5 (10,5) x 4-6 (.6.5) pni
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P. ADIPOSA (Batsch: Fr. )Kunim.
š. slizká
šířka spor: 5 - 6(6.5) pni
délka spor: (T)7.5 - 9.5(10.5) pni
hlavní host. dřevina:
buk

P. UMOXELLA (Peck) Sace.
š. zlatožlutá
4 - 5(5.8) pni
6.5 - 9 pm
olše, bříza (jedle, smrk)

Druh P. liinonella, popsaný v Severní Americe, začal v Evropě rozeznával až
švédský mykolog S. Jacobsson (1987). Jeho odlišnost od pravé P. adiposa potvrdil ne
gativním výsledkem testů kompatibility primárního mycelia obou druhů. Mikroskopic
ky se od š. slizké odlišuje o 1 pm užšími sporami.Tento rozdíl se na první pohled mů
že zdát neprůkazný. Po změření vždy 20 spor u zatím 54 položek pracovně či v terénu
označených jako š. slizká se však jasně ukázalo, že šířka valné většiny spor (80 %) u
některých položek spadá do rozmezí 5 - 6 pjn (a je to tedy pravá P. adiposa). zatímco
u jiných se pohybuje mezi -1 - 5 pm ( jedná se tedy o druh P. liinonella). Rozměň' spor
navíc do značné míry korelovaly se substrátem. Z výše uvedené tabulky je vidět, že
každý druh upřednostňuje jiné hlavní hostitelské dřeviny. Oba druhy se však mohou
vyskytovat i na jiných dřevinách, především listnáčích (např. javorech, ořešácích, jírov
cích). Nálezy z jehličnanů (jedle a smrku) byly většinou P. liinonella. ale P. adiposa
byla na nich nalezena výjimečně také. Mikroskopicky jsou oba dnihv asi nerozezna
telné. zatím mi jen připadá, že P. liinonella působí "ozdobnějším a elegantnějším” do
jmem. i v dospělosti si zachovává krásně zlatožlutou barvu a mívá klobouk široce ku
želovitý a tím i poměrně špičatý. Při terénním určování může něco napovědět substrát,
ale jisté určení obou druhů je možné až po změření alespoň 10 - 20 spor.
Plodnice š. "slizké" z vrb (hlavně Salix fragilis) se od pravé š. slizké z buků
odlišují tlustšími a tmavšími šupinami, kyjovitými cheilocystidami a poněkud širším
klíčním pórem. Provizorně si je zatím označuji jako pravá "š. zlatozávojná" a prosím
naše mykology o hledání a sledov ání této zajímavé houby.
b) spory malé: (4)4.5 - 7(7,5) x (2.5)3 - 4 pm
P.JAHMI Tjall. et Bas
š. tmavošupinná
= P. adiposa (Batsch: Fr.) Kuním, sensu Ricken. J.E. Lange, Konrád et Maublanc. Moser etc.. P. inuellerí (Fr.) Orton sensu Onon. Jahn etc.
P. jahnii je méně častá než oba předcházející druhy. Je už v terénu lehce poznatelná podle výrazných, přitisklých, tmavohnědých až černohnědých šupin, které
jsou obvykle početné, pravidelně uspořádané, veliké 2 - 3 mm a mají přibližně trojú
helníkovitý tvar. Klobouk bývá za vlhka velmi slizký, takže šupiny mohou být po deš
tích částečně smyté, ale vždy se alespoň na některé části klobouku zachovají. Druhým
nápadným znakem je růst v početných trsech na dřevu ukrytém v zemi nebo na ní le
žícím. na kořenech nebo na kořenových nábězích listnáčů, především buku. Tím se P.
ja h n ii také liší od obou předcházejících druhů, které rostou na kmenech nebo vysoko
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v korunách živých nebo padlých stromů. Jednoznačně se dá P. ja b n ii určit podle ma
lých. relativně tenkostěnných výintsů (.5-7(7.5.) x 3.3-4 pni) s malým a nezřetelným
klíčním pórem (0.5-1 pm). Tento druh býval v minulosti mylně označován jako P.
adiposa (viz synonvniika) či P. muelleri.
P. SQL ARROSOIDES (Peck) Sace.
š. ježatá
Je to velmi výrazný, nápadný a zároveň velice vzácný druh, v naší mvkologickě literatuře dosud neuváděný, ačkoli jeho plodnice jsou přinejmenším v herbáři Ná
rodního muzea v Praze zastoupeny. Poprvé ho u nás správně určovala dr. L. Kotilová
v 80. letech, ale své poznatky nepublikovala.
P. squarrosoides se dá charakterizovat jako druh s nejvýraznějšími šupinami ze
všech našich šupinovek (odtud také její navrhované české jméno). Svým vzhledem
skutečně připomíná š. kostrbatou, ale šupiny na klobouku má kompaktní <ne
vláknité), vzpřímené, kuželovité či prohnuté, dlouhé 1,5-3 mm. široké 1-2 mm, velmi
husté, rezavookrové až rezavolmědé. Pokožka klobouku je za vilika mírně slizká, zpo
čátku na okraji bělavá až žlutobilá. na středu žlutookrová až rezavookrová, ve stáří až
rezavohnědá, ale stále s bledým okrajem. Šupiny na třeni jsou ještě mohutnější, plstna
té konzistence, výrazně odstálé až srpovitě dolů prohnuté, dlouhé 3-5 mm, široké 2-3
mm. rezavookrové až rezavolmědé. Mikroskopicky je nápadná svými malými sporami
/(4-)4,5-6(-6,5) x 3-3.5(.-4) pm/, které jsou z boku lehce ledvinité a nemají klíční pór.
Roste trsnatě ve ve.lkých skupinách na dřevu listnáčů, zvláště na starých padlých kme
nech. Naše nálezy pocházejí ze dřeva buku z lokalit Boubínský a Žofínský prales Salajka. Komora u Šilhéřovic a Studený vrch u Stř. Skalice, na Slovensku z Východních
Karpat. Zdá se tedy, že P. squarrosoides je vázána na lokality s pralesním nebo přírodě
blízkým charakterem. Bylo by dobré po ní pátrat i v našich dalších pralesích - je to
opravdu krásná houba (podle mého názoru nejkrásnější z našich šupinovek).
2) P odrod F lavidu L a

Chrysocystidy i pleurocystidy chybějí, přítomny pouze cheilocystidy. spory
zřetelně ledvinité. bez klíčního póru.
P. TUBERCULOSA (Schaeff.: Fr.) Kumm. P LUCIFERA (Lasch) Quél.
= P. curvipesl Fr.) Quél.
= F!aminula devonica Pilát
š. hlízkovitá
š. mastná
cheilocystidy: výlučně úzce válcovité
různé typy:kyjovité,váIcos výraznou hlavičkou
vité. s výběžky, hlavičkoo priíměm 6 .5-16 mm
vité, zaškrcované
trama lupenů: z rovnoběžných hyf
z vlnitě propletených hvf
o průměru 4 - 1 5 pm
s nadmutými elementy o
tloušťce 5 - 2 5 pm
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stanoviště: padlé kmeny a větve
listnáčů, hlavně lípy

trávníkyěstepi na vápenci,
ntderálnií místa, vyj. i les
na žjemi či ze zbynků dřeva
Tyto dva druhy někteří autoři rozeznávají (např. Kühner el Romagnesi 1953).
někteří je spojují do jednoho dnilm (Jacobsson 1990). jiní zde rozeznávají dokonce 3
druhy (navíc ještě P. curvipes. např. Moser. 1983: Bon 1988). Persoonúv popis P.
curiWes je tak krátký'1 a nejednoznačný, že vůbec není jisté, zda se skutečně jedná o
houbu z rodu Pboliota: pokud ano. pak je to s největší pravděpodobností houba, která
byla už dříve Schaefferem popsána jako P. luberculosa. Rozlišování druhu P. cnnipes
novějšími autory je ledy mylné (navíc podle lak nestálého znaku, jako je prohnutí tře
né). Ovšem rozlišování druhů P. luberculosa a P. lucifera je podle mých dosavadních
zkušeností poměrně spolehlivě možné podle výše uvedených znaků. Makroskopicky
jsou obě houby velmi podobné, jen klobouk u P. luberculosa bývá o něco menší
(zpravidla do 5 cm. u P. lucifera až do 8 cm) a výrazněji šupinatý. Oba druhy mají ná
padnou hořkou chuť a na třeni vločkatou prstenovitou zónu. K zajímavostem patří ta
ké to. že s druhem P. lucifera se ukázala být totožná Pilátova Plam mula aevouica
(Pilát 1952). Revize typu to jasně prokázala.
3) Podrod Flaimnula
Chrysocystidv i pleurocystidy chybí, přítomny pouze válcovité cheilocvstidv.
Spory: mají mandlovilý tvar a úzký'1klíční pór.
P. ALX1COL4 (Fr.) Sing.
š. olšová
barva klobouku: citrónově.olivově či
zlatavě žlutý, ve stáří na
středu nahnědlý
hlavní host. dřevina: olše. bříza

P. P1XICOLA S. Jacobsson
š. nahnědlá
už v mládi.zvl. na středu
světle hnědý.pak vyhledává
do žlutohnědá,nikdy není
citrónově žlutý
borovice, smrk

Druh P. pinicola popsal opět S. Jacobsson (1986) ze Švédská a jeho identitu
potvrdil negativním výsledkem testů kompatibility primárního mycelia s druhem P.
alnicola. Mikroskopicky jsou oba druhy nerozlišitelné. Zatím mám registrovány a her
bářové položky P. pinicola z ČR. živý materiál jsem dosud neviděl. Proto prosím naše
mykology o pátrání po této houbě v terénu. V případě jeho nalezení by bylo dobré
pořídit jeho fotografie a plodnice samozřejmě usušil. Je ale nutné dát pozor na to. že
P. alnicola může výjimečně růst i na jehličnanech, např. dřevu smrku (lakové nálezy
bývalý často určovány jako P. j im i da - taxonomie této skupiny ještě není uzavřena a
jejímu řešení by právě mohly napomoci i \aše nálezy), ale pozná se podle své zářivé
citrónově žluté barvy. P pinicola by naproti tomu měla mít už od mládí spíše hnědé
tóny.

8

L' nálezu těchto druhu je vždy nutné zaznamenat i chuť. protože na vrbách
někteří autoři našli plodnice s hořkou dužninou. které jsou někdy považovány za sa
mostatný dnih P. salicicola (Fr.) Arnolds (pravá P. alnicola má mírnou chuť). Také
hodnotu tohotu druhu by bylo dobré prověřil po nalezení živých plodnic.
4) Podrod Lubricula
Bez prarých chrysocystid. pleurocvstidy a cheilocystidy přítomny, většinou
vřetenovitého tvant
sekce Spumoscw
Spon' vejčité. klíční pór drobný. Příbuzná sekce Lubricula (kam patří např. P.
lana a P. htbrica). má spory v bočním pohledu lehce ledvinité.
P. SPIMOSA (Fr.) Siiíg.
P. MIXTA (Fr.) Kuyp. et Tjall.
š. borová
š. bledookrová
b aň a klobouku: naokraji jasně žlutá.
na okraji bělavá až žemlostřed do žlulookrova
vá.střed žlutookrový až
až žlutohnědá
okrověhnědý,
baň a dužniny. zářivě žlutá
bledě žlutá
růst: v trsech
v malých skupinkách
sporý: 6.5-8.5<-9> x t-5 jim
6-8 x 3.5-K-4.5) pm
ekologie: lignikolní druh
převážně terestricky' druh
Druh P. mixla byl v novější době správně interpretován opět S. Jacobssonem
(1991). V Moserově klíči je např. jeho pojetí zcela chybné. U nás není dosud rozezná
ván. ačkoli je to podle mých dosavadních zkušeností alespoň v horských smrčinách
běžná houba, dobře odlišitelná od druhu P. spmnosa podle výše uvedených znaku. Je
jí plodnice jsou celkově bledší než u P. spmnosa a svou postavou jsou zavalitější (má v
poměru ke klobouku kratší a tlustší třeň). S oblibou roste na okrajích udusaných les
ních cest. v příkopech, mezi mechem, většinou v malých skupinkách. Bude velmi zají
mavé sledovat u nás její rozšíření a ekologii, např. v jakých rýskových stupních a ve
getačních typech se nejčastěji vyskytuje.
5) Podrod H em ípboliota
Plodnice velké, tlustě masité, bez chrysocystid a pleurocvstid. cheilocystidy
nenápadné, válcovité až lehce kyjovité.
P. POPULNEA (Pers.:Fr. )Kuyp. et Tjall.
P. HETEROCLITÁ (Fr.)Quél.
-P. deslmens (Brond.) GUI.
š. zhoubná
š. zavalitá
baiva klobouku: okraj bělavý,šedavý až
béžový.střed béžovohnědý.

celý plavě žlutý až žlulookrový, šupiny přitisklé,

9

dřevově hnědý, šupiny bílě.plsinaté.okraj kl. pokrytý bílým povlakem vela
vůně: nevýrazná

okrově až okrověhnědé.
okraj kl. s bílými zbytky
vela
intenzivní.ovocná či syn
tetická barva "Balacryl"
hlavní host.dřevina: topol, vrba
bříza, olše
Oba druhy mají charakteristické robustní ploduice a jsou rozeznatelné už v te
rénu podle b án y klobouku a šupin, vůně a navíc jiného spektra hlavních hostitel
ských dřevin. Mají také drobné rozdíly ve stavbě klíčního póm. jejichž popis se už ale
vymyká možnostem tohoto článku. P. heteroclila se nehojně. ale pravidelně vyskytuje
hlavně v severní Evropě, u nás je to zřejmě velmi vzácná houba. Sám jsem ji živou vi
děl jen ze dvou lokalit na Šumavě (na Kvildě a u Modravý na břízách) v roce
1994.Vyzývám proto k sledování také této houby, která by se dala stručně chrakterizovat jako "žlutá š. zhoubná s intenzivní vůní".
Pbohola populnea je mj. zajímavá tím, že od ní nejsou známy nálezy z topolu
osiky. V této skupině šupinovek je uváděn ještě druh P. comosn z buků. Sám takovou
houbu neznám a tak odkazuji na článek Kotilové a Kuthana (1986). kteří uvádějí její
znaky. Opět jen připomínám, že jakékoli nálezy houby podobné š. zhoubné např. z
bukii nebo javorů by byly nesmírně zajímavé a prosím o jejich dokumentaci.
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Holec J. - Taxonom y o f interesting species o f the genus Pholiota
Notes on taxonomy of some rare, interesting or less known species of the genus
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sis on main distinguishing characters of these species.
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NOVÉ A ZAJÍMAVÉ DRUHY NAŠÍ MYKOFLÓRY

|

PÓRNATKA KAMČATSKÁ - ANOMOPORIA KAMTSCHATICA - ZATÍMAVÝ DRUH
NAŠÍ MYKOFLÓRY
Petr V a m p o 1 a
Areály rozšíření hub jsou na rozdíl od většiny cévnatých rostlin širší a mezi
velkými houbami existuje jen velmi omezený počet druhů, které jsou považovány za
endemitv určitého menšího území nebo oblasti. Mykogeografický výzkum hub však
přináší postupně nové a nové poznatky, a tak leckteré druhy, dříve považované za endernity. jsou nově objevovány i v jiných částech světa. Počet skutečných endenritů se
tak neustále snižuje.
Konkrétním příkladem může být i pórnatka kamčatská - Anomoporia kamts
chatica (Parm.) M. Bondartseva. kterou na poloostrově Kamčatka objevil před více
než 30 lety estonský mvkolog E. Parmasto (1963). Protože Parmasto tehdy svůj nový
druh označil za kamčatský endemit. mykologové studující pouze evropskou nebo se
veroamerickou mykoflóru mu zřejmě nevěnovali příliš pozornosti. Až teprve zcela ne
dávno finský mvkolog T. Niemelá při taxonomickém studiu jednotlivých druhů rodu
Anomoporia zjistil, že pórnatka kamčatská je bezpečně totožná s houbou určovanou v
Evropě jako Anomoporia ambigua David et Gilles (1987) a že kromě Kamčatky se vy
skytuje i v Evropě a Severní Americe ( Niemelá 1994). Pro naše mykologv pak bude jis
tě zajímavé, že pórnatka kamčatská roste i na našem území a z Čech jsou dnes již zná
mé 3 lokality.
Poměrně malý rod Anomoporia Pouz. byl vystavěn před 30 lety pro 3 druhy
resupinálních chorošů, jejichž nejdůležitějšími mikroznaky jsou hladké amyloidni vvtrusy a monomitický hyfový systém tvořený pouze generativními přezkatými hyíaun
(Pouzar 1966). Dnes je v tomto rodě zařazeno již 7 druhů. Z Evropy jsou dosud známé
4 druhy, a to Anomoporia albolutescens (Romell) Pouz.. A. bombycina (Fr.) Pouz., A.
myce/iosa (Peck) Pouz. a A. kamtschatica (Parm.) M. Bondartseva.
Právě poslední dnth - pórnatka kamčatská - je zatím jediným zástupcem rodu
Anomoporia, který byl prokazatelně zjištěn i na úženu České republik)'. Jak již bylo
výše uvedeno, z České republiky jsou už dnes známé 3 lokality tohoto druhu a všech
ny leží v Čechách. Přestože první dvě lokalit)' publikoval již Niemelá (1994), cituji je
pro naše mykology znovu a'současně je doplňuji o podrobnější údaje. Co se týče třetí
lokality, byla nově objevena teprve nedávno. Jde však o velmi bohaté naleziště, kde
jsem pórnatku kamčatskou nalezl na několika různých místech, a to v celkovém počtu
7 položek.
Lokality Anomoporia kamtschatica v České republice:
6045a: Manětín, silva "Na křižovatkách", ca 25 km sept.-sept.-occ. versus Plzeň. s. m.
ca 550 m, ad codicem putr. Pitti sylvestris, 25. IX. 1982, leg. F. Kotlaba, det. Z. Pouzar
ut Anomoporia myceliosa, 21. XII. 1993 rev. T. Niemelá ut Anomoporia ambigua
(PRM 872 102). - 5962c: Jaroslav, silva "Horní les". 20 km or. versus Pardubice, s. m. ca
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.300 m. ad truncum iacenteni J'ini syhvslrís. 28. X. 1988. leg. Iv. Číží k. det.
Pouzar
ul Poria myccliosy/Peck 21. XII. 1993 rev T. Niemelá ut Anomoporia ambigna <PR.\I
869 532). - 505.3a: Yaldek (distr. Děčín). sil\a "Obora". t kin sept.-sept.-occ. versus
Rumburk, ad íninnm i iacvniem Piccao abiclis. 1.5. X. 199-t. leg. cl del. P. Yampola (.VIJ
518 9-t. 519 9i. 521a 9 i. 52 i 9-t. 526.9-1. 530 9t. 532 9-1).
Protože je možné předpokládal, že .-1. kamlscbalica bude u nás nalezena i na
dalších lokalitách, připojuji dále její krátký popis a několik poznámek o možných zá
měnách.
Pprnatka kamčalská tvoří jednoleté, zcela rozlité piodnice. které jsou jak za
čerstva, tak suché velmi měkké a drobivé. Blanilé subikulum je čistě bílé. ntax. 2 min
ll.. na okrajích plodnic nořící míst v až několik mm široký, tence vatovitv nebo pavuči
noví! v lem. Rourkx jsou až .3 mm dlouhé, za čerstva poměrně llustostěnné. pod silnou
lupou na rovném ostři velmi jemně brvilé. čisiě bílé, za sucha krémové, starší rourky
výjimečně i slabě zažloutlé. Póry jsou za čerstva krásně labyrintické. ca 1 - 3 na 1 mm.
za sucha potrhané.
I lyfovv systém je monomitieký. generativní ltyfy lenkostěnné. s přezkami. Hy
ménium tvořeno pouze bazidiemi a bazidiolami. Bazidie jsou tetrasporické. kyjovité, s
bazální přezkou. 10 - 20 x -t - 7 pm velké. Yytrusy jsou elipsoidní. hladké, s poměrně
tlustou amyloidní stěnou i - 5 x 3 - .3.5 pm velké.
Pórnalka kamčalská je typickým saprolytem rozkládajícím mrtvé dřevo jehlič
nanů a působícím hnědou hnilobu. Xejčastějšími jejími hostiteli jsou borovice (Pinns).
roste však i na smrcích t Ficem a modřínech ( Larix>.
Co se týče možných záměn, v úvahu přicházejí další druhý rodu Anomoporia.
Nejblíže stojí Anomoporia mycoliosa. která však má poněkud drobnější hranaté póry. z
okraje plodnic vybíhající hojné bílé rhizoidý a poněkud menší výtrusy. Anomoporia
albolntesams se zase liší ± žlutavými zabarvením plodnic. přítomností žlutých rhizoid a
také poněkud menšími hranatými póry. Jako třetí přichází v Evropě v úvahu A.
bombycina. která může mít za čerstva také poněkud labyrintický hymenofor. Rourky
tohoto druhu jsou však šedobílé a sterilní okraj plodnic je jen velmi úzkv. Nejdúležitějším rozlišovacím mikroznakem však je velikost eiipsoidních výtrusů. které jsou v pří
padě A. bombycina větší a dosahují délky až 8 pni. Makroskopicky se pórnalce kamčatské mohou podobat ještě další dnthy pórnatek jiných rodů. mikroskopicky je však
lze snadno odlišit. Pro srovnávací studium pórnatky kamčatské je možno použít exsikátovou sbírku “Polyporales exsiccati Čechoslovaciae" <Yampola 1995). Detailní kresbu
mikroznaku a velmi pěknou barevnou fotografii uveřejnil v již zmíněné práci Niemelá
( 199-t ).
I. i t e r a t u r a :
Dav id A. et Gilles G. i 198“ ): Anomoporia ambigua nov. sp. (Aphylloporales. Polvporaceae). - Myccil. Ilelvetjca 2: 1.35 - 1-tO.
Xiemelá T. 1199-t): Pivě species of Anomoporia - rare polypores of old forests. - Ann.
Bot. Fennici .31: 9.3 - 115.
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Parmasto E. Cli. c 1ÍX>."4): K Ho r - gribov poloostrova Kamčalki. - Isslednvunic Prirodv
Dalnego Vosloka. Tallin 1: 221 - 289.
Pouzar Z. (1966): Studios in thc laxonomy of tlíc- polypores 1. - Česká Mykol. 20: I~1 1“

.

Yampola P. (1995): Polyporales exsiccati Čechoslovaciae. Fasc. Yt.. No. 1.50 - Anonioporia kamlschalica.
Petr V a m p o I a : Ajiomoporia kamtschatica - an interesting species o f the
Czech m vcoflora
The diird locality of a verv inleresting resupinaie polvpore Anomoporia kamtscbtttica
(Parm.) M. Bondanseva (syn.: A. ambiguu David et Gilles) lioni llie Czech Rcpublic is
recorded. The shon deseriplion of llial species is subjoined.

REZAVEC IILMONŤ - INONOTUS CI.MICOLA - ZAIÍMAVÝ DYOtNÍK REZAVCE
ŠIKMÉHO - INONOTUS OBLIOUUS
Petr \' a m p ó l a . František K o t l a l ) a a Zdeněk P o u z a r
Naší mykologické veřejnosti je dobře znám rezavec šikmý - Inonotus obliqnus
(Pers.:Fr.) Pilát, tvořící na břízách imperfektní plodnice v podobě tmavohnědých tvr
dých nádorů nazývaných "čága". Obsáhlou studii o rezavci šikmém publikoval u nás
Černý (1965) a jeho rozšíření a ekologii v Československu pak později podrobně zpra
coval Kotlaba 098-1). Na území bývalého Československa je dnes již známa více než
slovka lokalit tohoto choroše a je široce rozšířen od nížin až vysoko do hor.
Dnešním příspěvkem bychom chtěli naše mykologv upozornit na skutečnost,
že kromě rezavce šikmého a jemu velmi podobného a vzácného rezavce Andersonova
- Inonotus eindersonn (Eli. et Ev.) Černý, roste na našem území ještě třetí makrosko
picky téměř nerozlišitelný druh. ktervm je rezavec jilmový - Inonotus uhnicoUt Coríix.
Tento druh byl jako nový pro vědu popsán teprve nedávno ze Švédská a Dánska
(CorfLxen 1990). avšak dnes je již znám z několika zemí Evropy (Rvvarden et Gilbertson 199.5). Protože tento rezavec je specializovaným parazitem jilmů ďhnits). lze
předpokládat že provází jilmy v celém areálu jejich rozšíření, tj. i v Severní Americe. S
největší pravděpodobností veškeré starší sběre pocházející z jilmů a určené jako /.
obliqnus představují ve skutečnosti rezavec jilmový. Kromě této specializace na jilmy,
je možné rozlišit rezavec jilmový od rezavce šikmého celkem snadno mikroskopicky.
Zatímco typický rezavec šikmý má v rourkových plodnicích přítomné pouze hymeniální sety. u rezavce jilmového lze pozorovat v rourkách navíc i mohutné iramální sety.
Na stejném mikroskopickém znaku je mimo jiné např. založeno i rozlišování jiné dvo
jice rezavců. a to rezavce uzlinatého - Inonotus nociulosus (Fr.) P. Karst. a rezavce hor
ského - Inonotus bustifer Pouzar. Přestože rezavec šikmý i rezav ec jilmový tvoří také
pouze jednoleté perfektní plodnice. ty jsou mnohem trvanlivější než u předcházející
dvojice a mrtvé někdy vytrvávají na ležících kmenech i řadu let. I když u těchto mn-
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vých a sterilních plodnic je hyntenium již dávno zkolabované, sety jsou často ještě Z a 
chovalé a lze je celkem dobře studovat. Nepatrné rozdíly mezi rezavcem šikmým a rezavcem jilmovým jsou ještě ve velikosti výtrusů a bazidií. Tyto znaky však většinou ne
lze použít, neboť nálezy fertilních rourkových plodnic jsou u obou dnthů velice vzácné.
Rezavec jilmový je vzhledem k své úzké specializaci na jilmy nepochybně
vzácnějším dnthem než rezavec šikmý, který parazituje na listnatých dřevinách několi
ka rodů. Z tíženu bývalého Československa je zatím známa pouze jedna lokalita rezavce jilmového, shodou okolností Kotlabou (1984.) publikovaná jako nejnižší lokalita
rezavce šikmého (Bohemia: "Úpor" ap. Mělník, s. m. 155 m, Ulnius sp. - ad truncum
iacentem, 6. XI. 1971. leg. et det. F. Kotlaba et Z. Pouzar ut Inonotus obliquus, 6. IV.
1994 rev. P. Vampola). Chtěli bychom proto vyzvat naše mykology k pátrání po této
zajímavé houbě. resp. k dokladování všech nálezů třeba i starých rourkových plodnic
z jilmů, případně ze všech listnáčů, které nelze v terénu přesně určit. Plodnice by mě
ly být vždy sebrány i s kouskem dřeva, které by tak bylo možné dodatečně kdykoliv
xylotomicky revidovat.
Literatura

CorfLxen P. (1990): A new species of Inonotus (Hyntenochaetaceae) from Scandina
via. - Nord. J. Bot. 10: 451 - 455.
Černý A. (1965): Bionomie, Verbreitung und wirtschaftliche Bedeutung der Porlinge
Inonotus nidus-pici Pilát und Inonotus obliquus (Pers.:Fr.) Pilát in der ČSSR. Sborn. Nár. Mus.. Praha. ser. B.21: 157-244.
Kotlaba F. (1984): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů (Polyporales s. 1.) v Česko
slovensku. - 194 p., 123 map. in append.. Praha.
Ryvarden L. et Gilbertson R. L. (1993): Éuropean polvpores. Vol. 1. Abortiporus Lindtneria. - Oslo, 1-387 p.
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Rezavec jilmový - Inonolus uhnicola Corfix. - A) hyrneniální sety. B) tramální
Del. P. Vampola
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Petr V a m p o 1 a, František K o t 1 a b a and Zdeněk P o u z a r : Inonorus ulmicola - an interesting double o f Inonorus obliquus
Tlíc authors reports ihe First record of Inonolits uhnicula Coifix. in Bohemia near ihe
tovvn Mělník (Czech Republic). As tliis polypore is lbr many Czecli mycologists unknown. the amliors provide shon noies for ils delermination.
VZÁCNÁ PÓRNATKA ŠIROKÁ - HYPHODONTIA LATITANS - N AIFZF.N A N A
MORAVĚ
Peir V a m p o 1 a a Alois V á g n e r
V pníběhu setkání mykologii ve \ setině v září loňského roku (199i> byl na
jedné z exkurzí do Vsetínských vrchů nalezen neobyčejně vzácná chorošovitá houba,
a to pórnatka široká - Hypbodontia lalitans (Bourd. et Galz.) E. Langer. Houbu jsme
sbírali 21. IX. 199i v lese "Smradlavý" v Radkovském údolí u obce Karolínka, v nad
mořské výšce ca “00 rn. První z autorů ji nalezl na pařezu buku lesního (Fagtts
sylvatica). druhý pak na ležícím kmenu stejné dřeviny. Protože jsme nesbírali společ
ně. nemůžeme dnes říci. zda šlo o jeden a tentýž strom, na kterém jsme pornatku širo
kou nezávisle na sobě oba našli, anebo zda na uvedené lokalitě roste tato vzácná hou
ba na dvou nižných místech. Sebraný materiál bvl totiž určen až dodatečně o několik
týdnů později, a to až na základě mikroskopického studia. Určení podle makroznaků
v terénu je totiž u léto houby velmi obtížné, lépe řečeno téměř nemožné.
Přestože Hypbodontia latitmis je pravděpodobně dnihern kosmopolitním, její
nálezy jsou jen ojedinělé; z těchto důvodů je jen velmi málo poznatků o její ekologii a
skutečném rozšíření v jednotlivých částech světa.
V Evropě byla pórnatka široká dosud nalezena jen v několika málo zemích, a
to v Anglii. Francii. Polsku, bývalé Jugoslávii a na Slovensku (Bourdot et Galzin 1927.
Domanski 19—2. Kotlaba 19Si. Rvvarden et Gilbenson 1993. Tonic 1977). Co se týče
hostitelů, dává zřejmě tento druh přednost borovicím (Pintts). kromě toho však byl
nalezen i na smrku (Picea), buku (Fagits) a javorech (Acer). Jde o typického saprofvta
rozkládajícího již mrtvé dřevo a působícího bílou hnilobu.
Co se týče systematického postavení, rod Hypbodontia patří do čeledi kornatcovitých (Corticiaceae) a v dnešním pojetí čítá asi 80 druhů s hladkým, odoncioidním.
irpikoidním a také póroidním hymenoforem. Druhy s póroidním hymenoforem však
jsou pouze dva a z nich v Evropě roste pouze jeden, a to již zmíněná pórnatka široká.
V naší literatuře byla tato houba uváděna s rodovým jménem Cbaeloporellns (Kotlaba
198a) a do rodu Hypbodontia byla přeřazena teprve nedávno (Langer 199i). Pro svůj
póroidní hyrnenofor je pórnatka široká současně kladena i mezi choroše v širokém
slova smyslu (Polyporales s.l.). Jako nový druh pro vědu byla popsána již před 70 lety
z Francie (Bourdot et Galzin 1925). pro svou extrémní vzácnost však je dodnes mnoha
mykologiím neznámá. Z těchto důvodů uvádíme níže její stručný popis.
Hypbodontia lalilans tvoří jednoleté, po dřevě nepravidelně rozlité tenké
plodnice. které jsou nejprve špinavě bělavé či krémové, později až okrově zbarvené.
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zasycháním poněkud tmavnoucí. Rourky jsou velmi krátké, tenkostěnné a většinou ne
přesahují délku 3 mm. Subikulum je velmi tenké, téměř neznatelné. Pórv jsou hranaté,
ca 1 - .3 na 1 mm. brzy však. a to zejména na šikmých plochách nepravidelně potrha
né.
1lylový systém je monomitický. tvořený pouze tenkostěnnými generálivními
přezkatými ltyfami. \' hymeniu jsou kromě tetrasporických kyjovitých bazidií přítomny
válcovité nebo úzce vřetenovité gloeocystidy. Spory jsou velmi malé. hyalinní. štíhlé,
alantoidní. 3.5 - 4.5 x 0.5 - 1 )tm velké.
Právě poslední dva mikroznaky. tj. nápadné gloeocystidy a velmi drobné štíh
lé výtrusy, jsou v této kombinaci zcela unikátní. Přestože existuje řada pórnatek s gloeocystidami nebo na druhé straně řada pórnatek s drobnými štíhlými výtrusy, pouze
pórnatka široká se může pochlubit oběma těmito znaky současně. Mikroskopické vvšelření lak umožňuje okamžitou a snadnou determinaci tohoto druhu.
Co se týče možných záměn pórnatky široké v terénu, v úvahu přichází celá řa
da podobně zbarvených pórnatek. Téměř k nerozeznání však jsou některé formy pórnovitky obecné - Schizopom m ilula íPcrsaFr.) Hallenb.. což je u nás vůbec nejhojnější
pórnatka. K rozlišení obou druhů v terénu může pomoci pouze jediný způsob, a to
provedení jemného příčného nebo podélného řezu rourkami. Při pozorování silnou
lupou pak zjistíme, že zatímco baň a rourek je u pórnovitky obecné na povrchu i řezu
téměř stejná, ti pórnatky široké je trama rourek oproti jejich povrchu více hnědě zbar
vená. Následné mikroskopické vyšetření je však i tak nezbytné.
Literatura
Bourdot H. et Galzin A. 09-15): Hyménomyceles de France (XI. Porés). - Bull. Soč.
Mycol. Fr.. -a1: 98 - 225.
Bourdot H. et Galzin A. 0928): Hyménomycetes de France. Sceaux 0 927). 761 p.
Domanski S. 0 9 _2): Fungi. Polyporaceae I. Mucronoporaceae I. - Warszawa. 235 p..
63 tab.
Kotlaba F. 098-1): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů (Polyporales s. 1.) v Česko
slovensku. - 19a p.. 123 map. itmippend.. Praha.
Langer E. 099*1): Die Gattttng Hyphodontia John Eriksson. - Bibl. Mycol. 154: 1 - 298.
Ryvarden L. et Gilbertson R. L. (199.3); European polypores. \'ol. 1. Abortiponts Lindtneria. - Oslo. 1-387 p.
Tonic M. ( 19- —): Two rare polypores front Lindtner s collection. new for Yugoslavia. Glasn. Prir. Muz. Ser. B. 32: 35-40.

Petr V a m p o 1 a and Alois V á g n e r : A rare species Hyphodontia latitans
found in Moravia (Czech Republic)
During a meeting of Czech mycologisls in Vsetín in Moravia (September 1994) the authors collected a verv rare resupinate poroid species of the farnily Coniciaceae which
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has been laier identified as Hypbodantia-lalitans l Bourd. et Galz.) E. Langer. This is
the first record of that species in the Czeclt Republic (Moravia, forest "Smradlavý" in
the v alley "Radkovskě údolí" near the village "Karolínka", disir. Vsetín, s. ní. ca 700 m.
on a stub and a fallen trunk of Fagus sylralica. 21. IX. 1994. leg. A. Vágner et P. Vampola. det. P. Yampola - BRNM 590852, MJ <477a 9't). As this species is mostly unknown
to mycologists, the authors provide its shon description.
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Pórnatka široká - Hypbodontia Inlilmis (Bourd. et Galz.) E. Langer: A) spon,'. B.) bazidie, C) gloeocystidy. D.) hyfa. Del. P. Vampola
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PÓRNATKA ŽLUTOBÍLÁ - IUNGHUIIMA LUTFOAT BA - NOVÝ CHOROŠ PRO ČES
KOU REPUBLIKU
Pelr Y a m p ó l a
Studium staršího herbářového materiálu přináší často velmi zajímavé poznatky
a zejména mezi neurčenými nebo chybně určenými sběr,’ je možné najít řadu vzác
ných a z území bývalého Československa dosud neznámých druhů. Jedním z těchto
druhů je i pómatka žlutobílá - Junghuhnia luteoalba (P. Karst.) Rvv.
O charakteristice rodu Junghuhnia a zastoupení jeho jednotlivých druhů na
našem území jsem se nedávno stručně zmínil v článku o pómatce třásnité - Jung
huhnia separabilima (Vanipola 1995 ). V té době jsem ještě netušil, že ke čtyřem z na
šeho území dosud známým druhům rodu Junghuhnia tak záhy přibude druh pátý.
Pórnatku žiutobílou jsem totiž objevil teprve nedávno při studiu staršího herbářového
materiálu v Národním muzeu v Praze. Protože jde o nový druh pro Českou republiku,
uvádím níže jeho stručný popis.
Pómatka žlutobílá tvoří jednoleté, zcela rozlité a poměrně tenké plodnice. celé
nyjprve krémově či až bleděokrově zbarvené, ve stáří sytě okrové až oříškově hnědé.
Subikulum většinou nepřesahuje tloušťku 1 mm a tenkostěnné rourky nebývají delší
než 2 mm. Póry jsou drobné, 4 - 8 na 1 mm, nejprve okrouhlé až hranaté, ve stáří i
potrhané. Pórnatka žlutobílá patří mezi druhy rhizoidní. I když na okraji plodnic ne
jsou rhizoidy patrné, lze je najít ve dřevě pod plodnicemi. Jsou čistě bílé a dosahují
tloušťky až 0,5 mm.
Hyfový systém je dimitický. generativní hyfy tenkostěnné až tlustostěnné, s
přezkami, 2 - 4 pm tlusté, skeletové hyfy tlustostěnné, 2 - 4 pm tlusté.
Cvstidy ky jovité nebo válcovité, tlustostěnné, v horní části většinou hrubě inkrustované, až 100 pm dlouhé a 7 - 15 pm široké, vyčnívající z hymenia v délce až 40
pm. Někdy však lze pozorovat v hymeniu i tenkostěnné cystidy. často i bez inkrustace,
které mohou být vyplněny žlutavou světlolomnou hmotou (gloeocystidy). Kromě těch
to cystid jsou v hymeniu také štíhle vřetenovité cvstidioly, 10 - 25 x 4 - 5 jim velké.
Bazidie jsou tetrasporické, kyjovité, 10 - 20 x 4 - 5,5 pm velké. Bazidiospory jsou vál
covité, hyalinní, 4 - 6 x 1,5 - 2.3 pm velké.
Makroskopicky se pómatka žlutobílá poněkud podobá některým dalším pórnatkám, a to zvláště žlutavě zbarvené formě pórnatkv krémové - Skeleloculis suhincarnata (Peck) Keller, ale také pómatce Romellově - Antrodiella rom elliiDonk.) Niemela.
Po důkladném mikroskopickém vyšetření však je pórnatka žlutobílá druhem nezamě
nitelným. Podobné mikroznaky má totiž jen pórnatka sporná (Junghuhnia collabens)
ta se však liší mimo jiné poněkud většími póry, vždy zřetelně masovým odstínem
plodnic a absencí gloeocystid v hymeniu.
Pórnatka žlutobílá je druhem nesmírně zajímavými z taxonornického hlediska.
Některé cystidy tohoto druhu jsou totiž vyplněny světlolomnou hmotou a mohou být
označeny jako gloeocystidy. Právě tento důležitý znak ukazuje na blízkou příbuznost s
některýnú druhy rodu Antrodiella Rvv. et Johansen. a to např. s Antrodiella faginea
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Yampola cl Pouz... nebo severoamerickým druhem Anlrocliella lbompsoni Yampola ct
Pouz. (Yampola et Pouzar 1995). které mají také v liymeniu gloeocvstidý.Jungbubnia
luleoalba je lak jakýmsi spojovacím muslkem mezi oběma rody. Mezi lěmiio rody ne
lze vést ostrou hranici, neboť např. u dalšího druhu, kterým je Anlrocliella fragrans
(David el Tonic) David et Tortic. lze často na hvfách vyčnívajících z hymenia pozoro
vat stejnou inkrustaci jako na typických cvstidách druhů rodu Jungbubnia. Je tedy ne
pochybné. že oba rody jsou si velmi blízké a není vyloučeno, že mohou bvt v bu
doucnu i spojeny. Jde však o úkol velmi komplikovaný, ve kterém budou hrát důleži
tou roli ještě starší rody Irpcx Pr. a Steccberíum S. F. Grav. jejichž blízká příbuznost je
více než zřejmá.
Co se týče ekologie, je pórnatka žlutobílá typickým saprofylem rostoucím na
mrtvém dřevu jehličnanů a působícím bílou hnilobu. Y Ev ropě jsou nejčastějšími hosti
teli borovice (Pinus). méně i smrky (Pice«), častější je v severských státech a to Nor
sku. Švédsku a Finsku, je však znám také z Estonska. Litvy. Polska. Belgie a Švýcarska
(Ryvarden et Gilbeflson 1993).
Z České republiky je zatím znám pouze jeden nález, jehož etiketu dále cituji:
Bohemia. Černý Kříž. ad ligna Piceae. Vlil. 1 929 leg. A. Pilát. det. H. Bourdot ut Poria
cuket) Pers.. 2” . II. 1975 řev. F. Kollaba ut Incrusloporia subincarnata. 12. XII. 199-»
řev. P. Yampola ut Jungbubnia htleoalba (P. Karst.) Ryv. (PR.M “55998).
Přestože údaje o lokalitě jsou na etiketě velmi stručné, jedná se zcela jistě o
Černý Kříž na Šumavě a prav děpodobným nalezištěm mohlo být dnes přísně chráněné
území "Mrtvy1 luh" nedaleko soutoku Studené a Teplé Yltavy. ca 5 km J od Yolar. Nad
mořská výška Mrtvého luhu je ca “.50 m a lokalita leží ve čtverci 71s9a.
Literatura

Ryvarden L. et Gilbcrtson R. L. (1993): European polypores. Vol. 1. Aboniponts Lindtneria. - Oslo. 1-387 p.
Yampola P. (1995): Příspěvek k poznání pómaiky (řásnité -Junghuhnia separabilima. Mykol. Listy (v tisku).
Yampola P. et Pouzar Z. (1995): Contribution to the knowledge of the Central Europaean species of the genus Antrodiella. - Czech Mycol.. Praha, (v tisku).
Petr V a m p o 1 a .- Junghuhnia luteoalba - a new polvpore for the Czech Republic
The first localilv of a rare resupinate polypore jungbubnia luteoalba i P. Karst. ) Ryv.
from Czech Republic is recorded (Bohemia: Černý Kříž. 5 km S of Volaty, alt. ”30 m.
Picea abies. Vlil. 1929 leg. A. Pilát. 12. XII. 1994 det. P. Yampola - PRM 755 998). The
shon deseription of that species is subjoined.
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OCHRANA HUB

PROBLÉMY PŘI HODNOCENÍ OHROŽENÍ HUB A ČERVENÉ SEZNAMY HUB
František K o t 1 a b a
Ve dnech 2 t.-25.3.1995 uspořádala Česká botanická společnost v Praze konfe
renci na téma "Červené seznamy ohrožené květeny". Konferenční jednání se týkalo
převážně cévnatých rostlin, ale nebyly opomenuty ani bezcévné rostliny. Přednesl
jsem tam dva krátké vyžádané referáty týkající se mykologie. Protože účast mykologií
na této konferenci (jíž se zúčastnilo velké množství botaniků) byla minimální, uveřej
ňuji oba referáty v Mytologických listech, abý o nich býla informována naše m ytolo
gická veřejnost.
Speciáhií problémy v m ykologii
Makromycetú a hub vůbec je ohromné množství druhů: z kryptogamů pod
statně více než mechorostú a lišejníků. Houby jsou obtížně poznatelné a proto i mno
hem méně známé než jiné organizmy. Při hodnocení jejich rozšíření a etologie nemá
me tedy k dispozici dostatek spolehlivých údajů např. pro výpočet sosiekologického
indexu, což zkresluje celkové hodnocení stupně jejich ohrožení.
K tomu přistupuje také u jiných organizmů přece jen méně častá skutečnost,
že jsou každoročně nalézány nejen četné druhy nové pro naše území, ale i nové taxo
ny pro vědu. Taxonomický výzkum hub je totiž oproti jiným biologickým oborům
značně zpožděn a při stálém nedostatku mykologú nelze pak zároveň zvládat i jiné
potřebné úkoly: jestliže se někdo věnuje např. taxonomii (a nomenklatuře) hub. není
už většinou v jeho silách zabývat se blíže problematikou ochrany hub apod.
Dále se při hodnocení makromycetú setkáváme se značně nepříjemnou sku
tečností. že totiž nepracujeme s vlastním vegetativním tělem (myceliem) hub nýbrž
pouze s jejich plodnicemi. podle kterých je lze určovat. Je to tak. jako kdyby fanerogamolog měl při studiu cévnatých rostlin k dispozici pouze plody: botanik však může
pracovat i se sterilními rostlinami a dříve či později se dočká na studovaném exemplá
ři květů i plodů, což není u makromycetú. Některé druhy hub totiž netvoří plodnice
každým rokem a kromě toho leckteré je tvoří pouze jednofázově po nemnoho dni v
roce. nikoli opakovaně. Tím se jednak neobyčejně zužuje doba. během níž mohou být
plodnice hub nalezeny a studovány (přičemž mnohé druhy mají trvání plodnic několik
týdnů, ale většina jen dnů a dokonce hodin. např. některé hnojníkv). jednak se plod
nice po několik let nemusí vůbec vytvořit - i když přirozeně vlastní houba v půdě ne
bo ve dřevu existuje dál. ale není nám dostupná a je de facto neurčilelná.
Některé druhy hub mají zřejmě natolik specifické ekologické požadavky, že
jsou pro jejich rusí snad vzhledem ke zhoršenému životnímu prostředí dnes už nespl
nitelné. Tak např. nápadné vřeckovýtntsv masečník kulovitý ( Smcosonut globosmn)
bvl ještě v 1. polovině našeho století ti nás dosti hojný, avšak v padesátých letech do
šlo k tak rapidnímu úbviku jeho výskytu, že poslední bezpečný nález je z r 1966
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(Vlažinka u Osíojkovic. v. od Dačic). Většina našich mykologii masečník nejen sama
nesbírala, ale neviděla jej nikdy ani živý. Já sám- jsem jej za více než 50 let mykologizování náhodně nalez! pouze jednou, a to v r. 1952 v Krtelském lese u Vodňan (viz
Kotlaba 1992). Nepovažuji jej však za vyhynulý, nýbrž (zatím) pouze za nezvěstný.
Tvoří totiž plodnice za značně vlhkého a dosti sychravého počasí během jara. kdy jen
málokdo chodí do starých mechatých jehličnatých nebo smíšených lesů v podhor
ských až nižších horských polohách (kde nejvíce rostl) sbírat houby: je to totiž nejen
dosti nepříjemné, ale i neefektivní. V Čechách by mohl být nalezen zejména v jihozá
padním pohraničí v podhůří Šumavy a Českého lesa.
Obdobných příkladů, které ilustrují obtíže při hodnocení makromvcetů pro
ČS, by bylo možné uvést více. Mykoiogové si záhy uvědomili, že nemohou převzít kri
téria pro hodnocení hub od zoologů a fanerogamologů beze změny, a že do nich mu
sí zabudovat mytologická specifika. Proto Fellner a Cudlín (1985) publikovali tzv. mykososiekologický index, jehož kritéria byla během jeho užívání postupně upravována;
poslední úpravu jsem uveřejnil před pěti lety (Kotlaba 1990).
Z toto. co jsem uvedl, je zřejmé, že hodnocení ohroženosti makromvcetů je
mnohem obtížnější než u většiny jiných organizmů, avšak ochrana hub a jejich bioto
pů musí být prosazována se stejnou vážností a důsledností, jako u všech rostlin.
Houby (m akrom ycety) a červený seznam
Červený seznam (ČS) hub České republiky' (ČR) bohužel zatím neexistuje, má
me však pět publikovaných regionálních ČS; z chronologických důvodů se zmíním
nejprve o prvních dvou a o dalších třech později.
Již před 12 lety (Hofman, red.,1983) vyšel Červený seznam rostlin a živočichů
v okresu Praha-západ, v němž je uvedeno i 78 druhů hub. Byly zpracovány R. Fellnerem, F. Kotlabou, F. Soukupem a A. Švecovou; jde však o pouhý výčet českých a latin
ských jmen, bez zdůvodnění výběru; o rok později (Kotlaba 1984) jsem tento seznam
publikoval již se zdůvodněním a Šebek (1984) uveřejnil Červeny' seznam hub okresu
Nymburk (ten zahrnuje 130 druhů včetně několika rzí).
U obou těchto červených seznamů bylo již použito několika kritérií pro hod
nocení ohrožení hub. nikoli však ještě sosiekologický index (ten byl publikován až o
rok později).
Publikovaný Červený seznam hub ČR neexistuje a potrvá asi mnoho let, než
bude vypracován. Máme však již více než čtyři roky hotový rukopis Červené knihy nižší rostliny byValé Československé republiky, který zahrnuje tzv. tajnosnubné rostli
ny včetně hub. Je v něm obsažen pouze omezený výběr ohrožených hub, na nichž je
demonstrována problematika jejich ochrany. O vydání ČK - nižší rostliny stále dodnes
marně usilujeme, neboť narážíme na nedostatek finančních prostředků potřebných k
jejímu vytištění (viz Kotlaba 1994). Podle nejnovějších informací by však měla vyjít do
konce r. 1995 slovenský v Bratislavě (pozn. za tisku).
Červený seznam by vlastně měl předcházet Červenou knihu, avšak před více
než 10 lety bylo rozhodnuto vydat ČK všech organizmů u nás - včetně hub -, přičemž
byly stanoveny termíny dokončení rukopisů i jejich vydání. Proto jsme na četných ve-

22

řejných seminářích. jednáních a schůzích prodiskulovávali druhv hub pro plánovanou
ČK. ij. druhy ohrožené a vzácné, spadající do červeného seznamu. Tenio předběžný
výběr hub pro ČK měl velmi široký1 základ a zahrnoval velký počel druhů: Předběžný
výběr hub pro Červenou knihu ČSFR vydala již před 10 roky ČSVS.Y1 ve svém sborníku
(Šebek. red.. 1985).
V lélo publikaci jsou zahrnuty ohrožené druhy makromycetú na základě zhod
nocení jejich ekologie a rozšíření, většinou s použitím sosiekologického indexu a to
ve zpracování R. Feílnera. J. Herinka. F. Kollaby. M. Svrčka a S. Šebka. V něm uvede
né druhy hub lze proto považovat za součást budoucího ČS hub České republiky, ne
boť jednak byly podrobeny veřejné diskusi na semináři ČSVSM v Praze, kde byly' návr
hy druhů zpřesněny a doplněny, jednak je v předběžném výběru zahrnut asi pětiná
sobný počet druhů, než kolik se jich nakonec dostalo do rukopisu ČK (tam je jich
119). Do uv edeného sborníku byly připojeny i tři regionální návrhy do ČS hub. a j o
Plzeňska (Hájek el al. 1985). Liberecka a CHKO Jizerské hory (Entz et al. 1985) a jižní
Moravy (Antonín et Vágner 1985). Kromě výše uvedenyxh dvou okresních červených
seznamů to jsou jediné tři u nás publikované regionální ČS hub.
Bohužel však jde ve všech případech o pouhé seznamy latinských jmen hub
bez uvedení stupně ohrožení jednotlivých druhů, sosiekologického indexu nebo bliž
šího zdůvodnění, proč byly do ČS navrženy. Tvto seznamy jsou založeny na osobních
znalostech autorů, kteří se opírali hlavně o vzácnost výskytu a ohroženost dotyčných
druhů hub, jak je znali v příslušných oblastech; mohou byl tedy brány v úvahu při bu
doucím sestavování Červeného seznamu našich hub.
Pro celé bývalé Československo sestavil v r. 1982 návrh předběžného Červe
ného seznamu makronycetů inž. J. Lazebníček (zahrnoval asi 1300 druhů). Nepubli
koval jej. ale rozmnožil a kopie rozdal nebo rozeslal četným našim mykologiím s tím.
aby se k navrženému seznamu vyjádřili; to skutečně někteří učinili. Na tomto základě
vytvořil později inž. Lazebníček druhou a pak třetí verzi, kterou předal i některým za
hraničním mykologiím na kongresu evropských nrykologů v Oslo r. 1985. dále však
už na něm nepracoval. Samozřejmě, že i Lazebníčkúv ČS hub je poznamenán značně
subjektivním přístupem a rovněž postrádá zdůvodnění, sosiekologiclý index nebo za
řazení druhů do kategorií ohrožení. Přesto by mohl sloužit jako jeden z dobiých pod
kladů pro vypracování našeho budoucího Červeného seznamu makromycetú ČR
(bude-li jednou vypracován).
Rokem 1985 práce na červených seznamech našich hub skončily, neboť jsme
byli nuceni věnovat se jiným, tehdy naléhavým problémům v mykologii, především
práci na Červené knize - nižší rostliny.
Důležitým podkladem k wpracování Červeného seznamu makromycetú ČR je
úplný seznam u nás známých hub, tzv. check-list. Na takovémto seznamu hub ČR pra
cuje několik let skupina našich většinou mladších mykologů: vzhledem k malému po
čtu pracovníků a zatížení jinými úkoly však zřejmě nebude v dohledné době dokon
čen. A protože nykologů u nás je velmi málo a stále jich ubývá, osud Červeného se
znamu hub ČR se mi zdá bý1 bohužel v nedohlednu...
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OSOBNÍ

VZPOMÍNÁME NA DR. V. T. STANICE 0 9 0 7 - 198))
František K o t I a b a
Letos v červnu by se bvl dožil 88 let známý přírodovědec, mykolog. fotograf a
filmař RNDr. Václav J. Staněk, s nímž jsem se dobře znal a který mě zasvěcoval jak do
poznávání hvězdovek. tak i do fotografování. RNDr. I. Heráň. CSc. uspořádal v Národ
ním muzeu v Praze výstavku Staňkových fotografií (vernisáž se konala 13.6.1995). k jejírnuž zahájení jsem byl požádán o úvodní slovo; poněkud zkrácenou verzi tohoto
proslovu zde uveřejňuji.
Dr. Staněk se narodil jako syn venkovského učitele 16.7.1907 v Miskovjcích u
Kutné Hory a zemřel před 12 roky 5.10.1983 v Praze ve veěku 76 let. Maturoval na reálce v Kutné Hoře r. 1928. Studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze ukončil r.
1933, kdy obhájil dizertaci o sluchovém ústrojí netopýrů a získal doktorát přírodních
věd. Od r. 1929 (již jako student) pracoval v zoologickém oddělení Národního muzea
a vytrval tam až do r. 194.3. Od r. 1936 však byl zároveň také asistentem prof. Jandy v
pražské zoologické zahradě a po Jandově smrti se stal r. 1938 ředitelem zoo a bvl jím
do r. 1940. Od r. 1943 pracoval jako svobodný umělec - fotograf, filmař a spisovatel.
Po válce byl v letech 1945-1961 kameramanem a režisérem Krátkého filmu Praha a od
r. 1961 se opět vrátil k práci svobodného umělce.
Osobnost dr. Staňka je natolik bohatá, že by se o ní dalo psát z různých hledi
sek velnu dlouho. Omezím se však při této příležitosti především na fotografickou ak
tivitu dr. Staňka, která byla spolu s filmováním a psaním přírodovědeckých knih hlavni
náplní jeho života.
Není mi známo, kdy a jak začal dr. Staněk fotografovat a kdo byl jeho učite
lem nebo vzorem. Že byl výborným kreslířem, o tom svědčí nejen jeho dizertace. ale
též řada pěkných kreseb hub u jeho mytologických článků v druhé polovině dvacá
tých let v Časopisu československých houbařit. Pak teprve začal zřejmě fotografovat a
svými fotografiemi se uplatňoval v nižných časopisech, zejména v obrazovém C.r-opif
su Pestrý' týden. Trend uveřejňování fotografií s krátkými texty zákonitě vyústil v tvor
bu fotografických knih o přírodě, převážně se zoologickou tématikou. První Staňkova
knížka těžila z jeho práce v zoologické zahradě (Ze života zvířat v pražské zoo. 1937.
spolu s Č. Charousem).
Staňkovu slávu však založily dnes už klasické velké fotografické knihy s krát
kými. výstižnými a často i poetickými texty, a to S kamerou za zvěří našich lesů (1940)
a S kamerou za zvěří na našich vodách (1941). které v tzv. protektorátu byly zároveň i
únikem z drsné reality té doby. Spolu s knihou Krásy přírody (1948) se staly jakýmisi
"biblemi" téměř všech našich, zejména mladých začínajících přírodovědců. S odstupem
několika let vyšly knihy Tajemný les (1955) a Zvířata a voda (1960); byly také vydány
pod jinými názvy v cizích řečech. V mnoha cizích jazycích vyšel v 60. a 70. letech Vel-
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ký obrazový alias zvířa! a Velký obrazov ý alias hmyzu se Staňkovými perfektními foto
grafiemi.
Kromě fotografování patřilo k aktivitám dr. Staňka po mnoho let i filmování.
Věnoval se především natáčení dokumentárních filmu o zvířatech a jejich chování, kte
ré ve své době dosáhly neobyčejné popularity. K nejznámějším Staňkovým filmům pa
tří film Za karpatským medvědem, dále film o životě zvířat v lužních lesích aj. V' této
souvislosti musíme ocenit ohromnou trpělivost dr. Staňka při čekání na vhodné zábě
ry7. a to leckdy za krajně nepříznivých okolností. - Vynikající spolupracovnici nalezl dr.
Staněk ve své ženě Lídě. která mu obětavě pomáhala překonávat všechny obtíže.
Výborná znalost přírody, zejména živočichů a pozitivní vztah k nim přivedla
dr. Staňka záhy do řad ochránců přírody a k aktivní práci v ochraně zvířat: dlouhá léta
byl nejen členem Spolku pro ochranu zvířat, ale i jeho funkcionářem
(místopředsedou).
Z různých cen a vyznamenání za práci vzpomeňme poslední z nich. Čestnou
stříbrnou plaketu G.J.Mendela za zásluhy v biologických vědách, kterou dr. Staňkovi
udělilo tehdejší Prezidium ČSAV u příležitosti jeho sedmdesátin v r. 1977. K poctě dr.
Staňka bylo pojmenováno z hmyzu několik druhu brouků a z hub čirůvka Staňkova
( Trichotomii slanekii Pilát).
Na konec připojuji některé osobní vzpomínky jako mykolog. Seznámil jsem se
s dr. Slaňkem v bývalém Čs. mykologickém klubu (později byl přeměněn na Čs. vě
deckou společnost pro mykologii při ČSAV) na přednáškách někdy koncem r. 19i7
nebo v r. 1948. Blíže jsme se poznali začátkem 50. let. kdy se dr. Staněk začal r ážně
vědecky zabývat hvězdovkami. V r. 1950 jsem náhodné (myslím, že při sjíždění Lužni
ce na kanoích v rámci vysokoškolské tělovýchovy nebo na putovním skautském tábo
ře) objevil bohatou lokalitu tehdy velmi vzácné livězdovky trojité ( Geastnun triplex) v
údolí řeky poblíž Bejšovcova mlýna pod Malšicemi u Tábora. Na podzim r. 1952 tam
dr. Staněk se mnou jel. lokalitu podrobně prozkoumal a fotograficky zdokumentoval
(po dlouhá léta to bylo jediné známé naleziště hvězdovky trojité v jižních Čechách).
Pro dr. Staňka sbíralo tehdy hvězdovky mnoho lidí nejen u nás. ale i v zahra
ničí. Tehdejšího studenta Zdeňka Pouzara a mne zaujaly hvězd,'býky v padesátých le
tech do té míry. že jsme téměř každou neděli strávili jejich hledáním, a to zejména v
okolí Prahy. Občas se nám podařilo nalézt i některé vzácné nebo nám neznámé dru
hy. které jsme mu vždy s radostným očekáváním, co jim řekne, přinášeli. Kolegovi
Pouzarovi se dokonce poštěstilo nalézt v radotínském Městském lese nový. vědě do
sud neznámý druh. který1 dr. Staněk r. 195-1 popsal k jeho poctě jako hvězdovku Pouzarovu - Geastrum pouzriňi V. J. Staněk. Zmiňuji se o ní proto, že se brzý ukázala být
českými houbovým endemitcm, známým pouze ze 14 lokalit ve středních a severních
Čechách a nikde jinde u nás ani v zahraničí nebyla spolehlivě zjištěna (kromě toho
popsal i jiné nové druhy hvězdovek). Dr. Staněk byl jedním z autorů knihy Flora ČSR Gasteromvcetes. vyšlé r. 1958. v níž zpracoval originálním způsobem čeleď hvězdovkovitých a hvězdákovitých. Toto jeho zpracování je dodnes s uznáním citováno jak v
naší. tak v zahraniční mykologické literatuře, a je doprovázeno množstvím krásných
fotografií. Do uvedené publikace jsem dělal mapky rozšíření fytogeograficky význam
ných druhů břichatek, mezi nimi i vybraných hvězdovek. Při soupisu lokalit jsem pak
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občas pobýval v bytě Staňkových v Gorazdově ulici na Novém Městě, kde měl dr. Sta
něk svou stále se rozrůstající ohromnou sbírku hvězdovek - své doby největší na světě
kterou později odkázal Národnímu muzeu a jež je nyní zařazena v herbářích m yto
logického oddělení.
Když jsem se sám ještě jako student Přírodovědecké fakulty začal zajímat o fo
tografování - kreslit jsem totiž pořádně neuměl a bylo mi jasné, že přírodovědecká
práce se bez ilustrací neobejde - požádal jsem někdy koncem r. 1952 nebo začátkem
r. 1953 dr. Staňka, aby mi pomohl vybrat nějaký dobrý, ale pokud možno levný fotoa
parát. Měl jsem vyhlédnutou dvouokou zrcadlovku Rolleiflex v tehdejším bazaru na
rohu Spálené a Lazarské ulice. Jednoho dne jsme se tam sešli. dr. Staněk si nechal
vyndat z výkladní skříně onen vystavený fotoaparát, před prodejnou pak naexponoval
celý film. nechal jej poblíž vyvolat a protože zjistil, že má dobrou optiku, řekl. abych
jej koupil. Tento Rolleiflex byl mým prvním fotoaparátem, s nímž jsem se učil fotogra
fovat a používal jsem jej mnoho let. Protože se však na objektiv daly nasadit jen malé
předsádkové čočky, které pro potřebné přiblížení se k drobným fotografovaným ob
jektům nepostačovaly, začal jsem záliv pro detailní snímky používat deskový fotoapa
rát a později - tak jako dr. Staněk - Praktisix a Pentaconsix se sadou mezikroužků;
Rolleiflex jsem pak používal jen na celkové záběr,- porostů, krajin a lidí. Samořejmě,
že i přes Staňkovy rady jsem nikdy nedosáhl dokonalosti jeho fotografií, ale leckteré
jeho zásady a rady používám s prospěchem ještě dnes. Tak např. v 50. a 60. letech ně
kteří fotografové pořizovali fotografie hub (hlavně barevné) tak, že z lesa přinesené
houby nainstalovali doma do mechu, jehličí nebo listí a pak je vyzkoušenými expozi
cemi fotografovali. Výsledky nebyly špatné, ale kašírované prostředí jejich hodnotu v
mých očí značně devalvovalo - zvlášť když ještě fotograf někdy popletl, pod čím co
roste! Řekl jsem si. že budu dělat záběry hub zásadně v přirozeném prostředí v lese
tak, jak rostou, a to bez jakýchkoli úprav. Jak se záhy ukázalo, byl to extrémní přístup
- měl jsem totiž potíže jak s dostatečným přirozeným osvětlením (blesk se tehdy ještě
v přírodovědecké fotografii téměř nepoužíval), tak i se špatnou viditelností fotografo
vané houby ve vegetaci, kde se často téměř ztrácela. Když jsem pak takovéto fotogra
fie ukázal dr. Staňkovi, řekl nti, že z té houby tam není nic pořádně vidět; poučil mě.
že chci-li mít záběr v přirozeném prostředí a zároveň aby byla houba na fotografii
dobře zřetelná, musím před ní odstranit trávní nebo větvičky a netrvat rigorózně na ne
dotknutelnosti prostředí...
K ohromnému fotografickému dílu dr. Staňka bych závěrem poznamenal, že
dr. Staněk se stal mistrem především černobílé fotografie, a i když později začal praco
vat také s barvou, ta v jeho díle černobílou fotografii nepřekonala. Naše doba je
ovšem ve znamení barev', často až příliš hýřivých a tedy leckdy i neskutečných. To ta
ké bylo asi i kamenem úrazu, když před smrtí dr. Staněk připravil svou vzpomínkovou
fotografickou knihu s převážně černobílými fotografiemi (kromě přesunu čtenářského
zájmu po roce 1989 na politickou a jinou literaturu); ta bohužel nevyšla, ačkoli zájem
o ni by jistě byl.
Myslím, že můžeme být právem hrdi na populárně vědeckou práci dr. Staňka,
zejména pokud jde o velká fotografická díla. která jeho práci - a tím i nás jako stát dodnes stále výborně reprezentuje bez nadsázky po celém světě, stejně jako jeho vě-
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decké zpracování hvězdovek. Za 10 mu patří stále* i dnes dík nás všec h!
Fotograf p. Jan Tyl ínar. 1922). klen' pro dr. Staňka zpracovával téměř 15 let
jeho filmy, mi o něm asi za měsíc po vernisáži poskytl několik poznámek, které by
mohly zajímat naši veřejnost: většinu z nich (v mém podání) připojuji.
Jedním z prvních fot opříst rojit, s nímž dr. Staněk pracoval, byla dřevěná
"Mentorka". těžký přístroj, který vyžadoval static-: jedním z používaných formátu byly
desky 9x9 crn. v kazetách. Z novějších přístrojů měl později Pritnar ílcx. dosti poru
chový přístroj, ale už na formát 6x6 cm. s možností používat teleobjektivy a mezikroužky. Říkalo se. že tylo přístroje byly pečlivě prověřovány už přímo v továrně u
Zeissů. ale z devíti aparátů, které dr. Staněk měl. byly stále dva až čtyři u mechaniků v
opravě (proto jich měl tak velký počet): kromě toho se s tímto přístrojem nedalo pra
covat v teplotách kolem 5°C a nižších, neboť přestávala fungovat uzávěrka (stejné
"neduhy" měly pozdější přístroje řady Praktisix a Pentaconsix. pozn. F. K.).
Modernější zpťtsob osvětlování fotografovaných objektů íleší používal dr. Sta
něk zřídka (měl Braun-Hobby s extenzí): při fotografování nepoužíval přímé nasvícení
objektu, ale volil odraz světla (o stěny místnosti, stropu nebo plátna).
Pokud šlo o výběr fotomateriálu. měl dr. Staněk ve své době dost obtížnou si
tuaci. Pracoval s německou Agfou (naši Fontu nepoužíval, stejně jako AKO. AGLA aj.):
měla citlivost jen 1“ DIN nebo 21 DIN. neboť tehdy citlivější filmy nebyly (ty byly vy
vinuty později).
Kinofilm dr. Staněk jako folomateriál pro přírodovědeckou práci neuznával preferoval větší formát. 6x6 cm a větší. Výsledky jeho práce musely být dokonalé, tak
že např. vyvolané filmy kontroloval hodinářskou lupou (kterou měl vždy u sebe). aby
nebyly někde např. poškrábány: negativ nesměl mít znát při zvětšení lOx “zrno". Ne
chával vždy dělat nejprve kontaktní snímky a teprve po jejich zhodnocení a výběru
předkládal fotografie, obvykle formátu 2‘tx.JO cm. v konečné úpravě do tiskáren
f.Neubert na Smíchově, linie Vyšehrad aj.).
Dr. Staněk si za pomoci spolupracovníků stavěl sám teleobjektivy jak k fotopřístrojům. tak i ke kamerám. V Přístavní ulici na Novém Městě měla firma Srb a Stvs z
Košíř (továrna na přesné přístroje, dalekohledy, zaměřovače zbraní apod.) prodej niž
ných čoček, a to poměrně levných. Tylo čočky dobře posloužily ve vhodných kombi
nacích pro sestavování teleobjektivu, z nichž některé dosahovaly až téměř metrové
délky a musely mít přirozeně také stativ.
Závěrečná poznámka F. K.: dr. V. J. Staněk je většinou takto uváděn, avšak ce
lá nezkrácená křestní (a biřmován') jména jsou Václav Josef.

František K o t 1 a b a: In com m em oration of Dr. V. J. Staněk.
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RŮZNÉ

SEKCI: PRO STVDir.M MIKROSKOPICKÝCH HUB ČVS.Y1 a Sbírka kultur hub katedry
botaniky přírodovědecké fakulty L'K Praha informují o \ vdání sborníku příspěvků
přednesených na semináři "Současný stav. vvužití moderních metod a perspektivy stu
dia rodu Penicillium". Sborník je možno objednat za cenu a().- Kč u jednatele sekce K.
Prášila, katedra botaniky přírodovědecké fakulty L'K. Benátská 2. 128 01 Praha.
NO\'Á EXSIKÁTOYÁ SBfRKA HUB. Exsikátové sbírky’ hub mají v mykologii obrovský
význam, neboť slouží jako srovnávací materiál pro taxonomická studia, přinášejí nové
mykogeografické údaje a často obsahují i důležité údaje o ekologii jednotlivých
taxonů. Botanická státní sbírka v Mnichově začala v listopadu 1991 vydávat svou pivní
exsikátovou sbírku hub s názvem "Microfungi exsiccati". kterou připravuje německá
mykoložka Dr. Dagmar Triebelo\'á. Sbírka má obsahovat houby všech skupin, jak je
však již z názvu patrné, má být specializovaná na ty druhy hub. které většinou netvoří
velké plodnice a které nebývají v herbářích tak často zastoupeny. Sbírka je vydávána v
celkem dvaceti exemplářích, z nichž jeden je zasílán také do České republiky, a to do
Oddělení mykologického výzkumu firmy Yampola v Jihlavě. Sbírka je tak k dispozici i
českým a slovenskými mykologiím a vážným zájemcům mohou být vybrané položky
na požádání zaslány ke studiu. Do dnešního dne již bylo vydáno 5 částí obsahujících
celkem 125 dmhů. Seznam názvů jednotlivých druhů (bez autorských zkratek) je níže
připojen.
,
Petr Yampola
D. Triebel: Microfungi exsiccati - 1) Acrospermum compressum. 2) Bulgaria
inquinans. .i) Ěqprobia granulátu, a ) Cyatbicula cyalboidea. 5) Epicbloe typbina. 6)
Epipolneum longisetosum. 7) Hormotbeca robeiHani, 8) Hymenoscypbus Jructigenus.
9) Pbaeocalicium compressulum. 10) Phaeospbaeria caricis, 11) Phyttactinia guttata.
12) Pyrenopeziza lycopi. 13) Spbaerotbeca balsaminae, 14) TribHdium carvsuae. 15)
LicedfaUa carestiana. 16) Endopbyllum seínpervivi. 17) Exobasidíum vaccinii. 18)
Mcgatocystidium laclescens. 19) Pbragmidiutn sanguisorbae. 20) Puccinia
sii-Jcdcariae. 21) Lrocyslis erantbidis. 22) Anipelotnyces quisqucdis. 23) Ascocbyta
sesleriae. 2a) Septoňa slellaríae, 25) Sphewrograpbium loniceirte. 26) Syncbylrium
leiraxfíd. 27) Calloria neglectn. 28) Ctdoscypba Jtdgens. 29) Cibořin bulgnrioides, 30)
Hymenoscypbus cf. sazovně. 31) Hysterium pnlicare. .32) Lampřospora carbouicoln.
33) Microspbnern bedwigii. 34) Sec!rit! coccinea, 35) Ocellnría ocellnln. .36) OHn
millepunctata, 37) Pbyllnclinin gnltata. 38) Propolis rersicolor, 39) Cumminsiella
mirabilissima. aO) Exidin glaiidn/osa, a l) Exobasidíum rbododendn. a2) Puccinia
artemisiella. a3) Puccinia lanaceli, aa) Uromyces Jicariae, 45) VstUago avenue. 46)
Diplodinn microsperma. a7) Exosporium liliae. 48) MHospium grapbideorum. a9)
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Sclerotium coinplcuuitum. 50) Spbaeropsis visci. 51) Aleuria eturanlia. 52)
Ciyptodiaporlbe vepris. 53) Hypoxylon fragifonne. 5h ) Incrupilei aspidii. 55)
Lasiobelonium nidulus, 56 ) Lizonia baldinii. 5_ ) Microspbaera beten mleti. 58)
Xodulospbaeria ae/uHatia, 59.) Oclosporet roxbeimii. 60) Poctthtm sydowianttm. 61)
Podospbaera myiHllina var. major. 62) Spbaerotbeca Jitsca. 63) Tapbrina pritiii. 6 i>
Coleosporiiim cacaliae. 65) Gymiiosporangiitm cornutum. 66 ) Melampsoret
reticielatae, 67) Pblebiet tremellosa. 68) Pbleogenet faginea, 69) Puccinia
byoseridis-radiatae, 70) Puccinia sympbyti-bromorum. “ 1) L'rocystis syncocca. 72)
Claeiosporium herbarutn. _.3> Ciyptosporieipsis diplodioides. 74) Fusarium
belerosporum. 75) Trimmalostroma salicis. 76) Mucilago cruslacea var. cruslacea. ~~)
Peronospora lunarine. ~S) dypeococcum hypocenomycis. 79) Etysipbe arlemisiae. 80)
Lacbnellula suecica. 81) Microspbaera vanbruntiana var. sambuci-reicemosae. 82a)
Orbilia comma. 82b) Orbilia comma. 83) Otielea auhcula. 84) Pbaeobelolittm
italicum. 85) Pbaeospbaeria lycopodina. 86) Prolomyces pacbydermus. 87) Tarzetta
cupularis. 88) Antbracoidea sempervirentis, 89) Dactymyces stillatus. 90)
Gymnosporangium davariijbrme. 91) Hypboderma praetermissum. 92) Melampsoret
letrici-epilbea. 93) Peniopbora incarnata. 94) Puccinia ribis. 95) Tracbyspora intrusei.
96) L’siiletgo cynodontis. 97) Cotynespota oHvacea. 98) Metrssonina rosae. 99)
Monosticbella salicis. 100) Polyscytalum cf. fecundissimttm. 101) Plasmopara pusillet.
102) Clatbrosporei etyncie. 103) Cyclaneusma minus. IO4) Etysipbe cm eiferet rum. 105)
Eulypella cerviculata. 106) Hymenoscypbus J'aginetts. 107) Leptotrocbila astrantiae.
108) Myriangittm dttriaei. 109) Oidittm psettdolongipes. 110) Peziza sttccosella. 111)
Prototbelenella polytricbi, 112) Triblidiopsis pinastri. 113) Antbracoidea elynae. 11h)
Chondrostereum purpureum. 115) Kuehtieoht ttredinis, 116) Merismodes anomalus.
117) Mycosyrin.x cissi, 118) Puccinia luzu leie. 119) Puccinia passen nii. 120) Tilletia
olidet. 121) UslHago scorzonerae. 122) Hainesict rttbi. 123) Pblyctema cf. vagabunda.
124) Polytbrincium trj'olii. 125.) Scleropboma pylbiopbila.
•
MYKOLOGICKÉ LISTY č. 55 - Informační orgán České vědecké společnosti pro
mykologii. Praha. - Vycházejí v nepravidelných Unitách a rozsahu. - Toto číslo sestavili
a k tisku připrav ili J, Kuthan a V. Antonín. Vyšlo v listopadu 1995.
Administraci přechodně zajišťuje ing. Jan Kuthan. Dvůr Bažantnice _4. 6” 1 02 Šumná.
tel. 0624-96200 - sem je možné se obrátit v případě reklamace dodání, resp. vadnosti
tisku zaslaného čísla. Ev idenci předplatitelů vede ing. Jiří Valter. kpt. Jaroše 2411. 390
01 Tábor - sem. prosím, hlaste event. změny adresy, objednávky a záležitosti týkající
se předplatného. Předplatné na rok 1995 činí 25,- 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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