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|_______ TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ OTÁZKY MYKOLOGIE

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ PÓRNATKY TŘAS NITĚ - TIJNGHUHNIA 
SEPARABILIMA

Petr V a m p o 1 a

Rod Junghuhnia Corda (fam. Polyporaceae), v Evropě zastoupený 
zatím sedmi druhy, tvoří vcelku dobře charakterizovatelnou skupinu dřevo- 
kazných hub s poroidním hymenoforem (chorošů), kterou lze podle dosti 
nápadných rozlišovacích znaků poměrně snadno vymezit. Druhy rodu 
Junghuhnia tvoří jednoleté a nevrstevnaté plodnice, většinou zcela rozlité 
nebo jen vzácně polorozlité či kloboukaté. Rourky jsou krémově, žlutavě, 
nebo u většiny druhů bledě masově zbarvené. Mikroskopicky je rod 
Junghuhnia charakterizován dimitickým hyfovým systémem s přezkatými 
generativními hyfami a nápadnými, hrubě inkrustovanými tlustostěnnými cys- 
tidami vyčnívajícími z hymenia. Právě tyto mohutné cystidy jsou nej
důležitějším a při mikroskopickém určování dobře použitelným diagnostickým 
znakem. U nelupenatých hub (Aphylloporales) se totiž s podobnými cystidami 
setkáme jen zřídka, např. u rodů Irpex, Mycoacia nebo Steccherinum, ty však 
snadno rozlišíme již makroskopicky podle hymenoforu, který je buď hyd- 
noidní nebo irpexoidní. Z chorošovitých hub (Polyporaceae)  je rodu 
Junghuhnia nejblíže příbuzný rod Antrodiella Ryv. et Johansen, avšak jeho 
druhy postrádají právě ony charakteristické tlustostěnné inkrustované cystidy.

Jak bylo v úvodu již zmíněno, z Evropy je dosud známo 7 druhů rodu 
Junghuhnia, a to /. collabensi. Fr.) Ryv., /. fimbriatella (Peck) Ryv.,/. luteoalba 
(Karst.) Ryv., /. nitida (Pers.:Fr.) Ryv., /. pseudozilingiana (Parm.) Ryv., /. 
semisupinifomiis (Murr.) Ryv. a Junghuhnia separabilima (Pouz.) Ryv. 
(Ryvarden et Gilbertson 1993). Z toho na území bývalého Československa 
byly dosud zjištěny pouze 4 druhy a to pórnatka sporná (J. collabenš), pór- 
natka kořínkatá (J. fimbriatella), pórnatka krásnopórá (J. nitida) a pórnatka 
třásnitá (/. separabilima).

Dnešním příspěvkem bych chtěl našim mykologům přiblížit pórnatku 
třásnitou (/. separabilima), všeobecně u nás považovanou za druh velmi 
vzácný a podle Kotlaby (1984) v České republice do nedávná známý pouze z 
5 lokalit (3 v Čechách a 2 na Moravě). Podle mých dosavadních zkušeností je 
však tato houba nepochybně hojnější a mykology zřejmě přehlížená. Toto 
tvrzení mohu totiž podepřít více než 20 doloženými nálezy z celkem 13 
nových lokalit zjištěných u nás jen v průběhu posledních pěti let. I tak však
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jde o druh vzácný, z taxonomického hlediska bezesporu velmi zajímavý a 
našim mykologiím většinou málo známý.

O tom, že J. separabilima je i ve světě druhem málo známým, svědčí 
často velmi rozporuplné literární údaje. Ve světové mykologické literatuře, až 
na výjimky, jsou nejčastěji chybně interpretovány mikroznaky tohoto druhu a 
jsou popisovány a vyobrazovány jako velmi podobné nebo shodné s druhem 
/. nitida. Stejně tak popisy makroznaků jsou často velmi nepřesné a nevysti
hují dobře charakter tohoto druhu. Příčinou je dřívější určitá nejednotnost 
mykologii v pohledu na taxonomickou charakteristiku a s ní související 
nomeklaturu této houby, jakož i výše již zmíněná podobnost s druhem J. ni
tida.

Co se týče naší literatury, popisy pórnatky třásnité byly u nás uveřej
něny již dvakrát, a to poprvé Pilátem (1936 - 42) pod jménem pórnatka stru- 
hákovitá - Poria radula Pers. a podruhé pak Pouzarem (1967) pod jménem 
Cbaetopoms separabilimus Pouz.

Pokud jde o Pilátův popis, tento je syntézou znaků dvou velmi 
podobných druhů, a to jak pórnatky třásnité (J. separabilima). tak velmi 
vzácné pórnatky kořínkaté (J. fimbriatella). Pilát totiž v té době ještě pómatku 
kořínkatou nerozlišoval a to, že tento americký druh roste také v Evropě, bylo 
objeveno až o mnoho let později (Tortič 1977). Pilát totiž při popisu pórnatky 
třásnité popsal podle jednoho nálezu z Podkarpatské Rusi i její novou formu, 
kterou nazval f.nodulosa Pilát. Nedávno jsem měl možnost dokladový materiál 
revidovat a výsledkem této revize je zjištění, že Pilátova f. nodulosa je totožná 
s pórnatkou kořínkatou (J. fimbriatella) a patří tedy do její synonymiky.

Co se týče popisu Pouzarova, tento velmi podrobně a přesně vystihuje 
hlavní rozlišovací znaky pórnatky třásnité. Bohužel však v anglické části 
popisu mikroznaků vypadl zřejmě tiskovou chybou jeden řádek a popis cystid 
je touto chybou vztahován na popis stěn hyf. Tato drobnost však není pod
statná, neboť správný smysl lze pochopit z latinské diagnózy.

Vzhledem k tomu, že Pouzarův popis je našim mykologům jistě dos
tupný, omezím se dále jen na zdůraznění a případné doplnění a upřesnění 
těch rozlišovacích znaků, které považuji pro správné určení pórnatky třásnité 
za nejdůležitější. Hlavní důraz pak kladu na znaky, které ji odlišují od pór
natky krásnopóré (J. nitida), s kterou může být zaměněna.

Za důležitý údaj, který může již v počátku usnadnit určení, je správné 
označení hostitele. Pórnatka třásnitá totiž v Evropě roste pouze na listnáčích, 
nálezy na jehličnanech patří jiným druhům, a to pórnatce sporné (J. collabens), 
pórnatce žlutobílé (J. luteoalbd) nebo výjimečně i pórnatce krásnopóré (/. ni
tida). První dva druhy však mají válcovité výtrusy a lze je tak snadno odlišit 
mikroskopicky.

Nejdúležitějším makroznakem je okraj plodnic. Pórnatka třásnitá totiž 
velmi často tvoří tenké rozlité plodnice, kde tence blanitý a až několik mm
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široký bílý sterilní okraj pěkně kontrastuje s bledé masově zbarvenými rour
kami dospělých plodnic. Ze sterilního okraje vybíhají buď po povrchu nebo 
přímo do ztrouchnivělého dřeva bílé nebo začervenalé mvceliové provázky. 
Tyto rhizoidy však nejsou nikdy příliš hojné. Jak již bylo uvedeno, Pilátem 
(1936 - 42) popsaná forma nodulosa ze Zakarpatské Ukrajiny, která má tlustší 
běložlutavé plodnice s rhizoidně provázkovitým či třásnitým okrajem, je ve 
skutečnosti pórnatka kořínkatá (J. fimbriatellá), neboť světlejší zbarvení rourek 
a provázkovitý okraj plodnic jsou právě pro tento druh typické znaky. Tence 
blanitý a širší bílý sterilní okraj může výjimečně vytvořit i pórnatka krásnopórá 
(J. nitidá), a to tehdy, když se např. část plodnice vyvíjí pod odchlípenou 
kůrou apod. Normálně vyvinuté plodnice J. nitida mají však na okraji pouze 
velmi úzký sterilní lem.

Důležitým znakem je také tvar a barva rourek. Zatímco podobná pór
natka krásnopórá (J. nitida) má u typicky vyvinutých plodnic drobné a téměř 
vždy pravidelně okrouhlé póry, póry pórnatky třásnité bývají často již v mládí 
labyrintické, později nepravidelně potrhané až raduloidní. Co se týče zbarvení 
plodnic, v dospělosti je barva obou druhů stejná a rourky jsou bledě masově 
zbarvené. Avšak zatímco i nejmladší plodnice /. nitida již většinou mívají 
rourky s masově červeným odstínem, zcela mladé plodnice J. separabilima 
mohou mít rourky jen bělavé nebo žlutavé.

Zcela bezpečně lze pórnatku třásnitou (J. separabilima) a pórnatku 
krásnopórou (J. nitida) rozlišit mikroskopicky, a to i sterilní plodnice. Nej
důležitějším mikroznakem je totiž tvar cystid. Zatímco cystidv J. nitida jsou 
válcovité, ve střední části jen výjimečně mírně zduřelé a k vrcholu ve většině 
případů kyjovitě rozšířené, cystidy J. separabilima jsou většinou úzce 
vřetenovité a k vrcholu naopak nápadně zúžené. V případě fertílních plodnic 
lze oba druhy rozlišit podle velikosti a zejména tvaru výtrusů. J. nitida má totiž 
nápadně štíhlejší elipsoidní výtrusy o velikosti 3,7 - 4,8 x 2 - 3 pm a štíhlostím 
poměru Q = 1,5 - 2, zatímco výtrusy J. separabilima jsou kratší a velmi široce 
elipsoidní, o velikosti 3 - 4,5 x 2,3 - 3,4 pm a jejich štíhlostní poměr má hod
notu podstatně nižší - Q = 1,1 - 1,5. Všechny u nás rostoucí druhy rodu 
Junghuhnia byly vydány v exsikátové sbírce chorošů Polyporales exsiccati 
Čechoslovaciae, kterou je možno použít pro srovnávací studium (Vampola 
1991, 1994).

L i t e r a t u r a

Ryvarden L. et Gilbertson R. L. (1993): European polypores. Vol. 1 Abor-
tiporus - Lindtneria. - Oslo, 1-387 p.
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Výtrusy a cystidy-. A) Junghuhnia separabilima Pouz., B) Junghuhnia nitida 
(Pers.:Fr.) Ryv. Del. P. Vampola
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Pilát A. (1936 - 42): Polyporaceae - Houby chorošovité. - In: Kavina K. et Pilát 
A. (red.), Atlas hub evropských 3 :1  - 624, 374 tab., Praha.

Pouzar Z. (1967): Studies in the Taxonomy of die Polypores III. - Česká 
Mykol., Praha 21: 205 - 212.

Tortič M. (1977): A new polypore for Europe, Chaetoporus fimbriatellus 
(Peck) Parmasto, 1963 (Fungi, Basidiomycetes, Polyporaceae). Notes 
on reactions with cresyl blue in the genus Chaetoporus. - Bio- 
sistematika, Beograd, 3 (1): 37 - 43-

Vampola P. (1991): Polyporaies exsiccati Čechoslovaciae, Fasc. I., no. 3 - 
Junghuhnia nitida.

Vampola P. (1994): Polyporaies exsiccati Čechoslovaciae, Fasc. V., no. 110 - 
Junghuhnia collabens, no. I l l  - Junghuhnia fimbriatella, no. 112 - 
Junghuhnia nitida, no. 113 - Junghuhnia separabilirna.

Petr V a m p o l a :  Contribution to the knowledge of the polypore 
Junghuhnia separabilirna (Pouz.) Ryv.
The diagnostic features of Junghuhnia separabilirna (Pouz.) Ryv. are often in- 
correcdy interpreted in a mycological literature and for this reason J. separa- 
bilima is often confused with the similar species Junghuhnia nitida (Pers.:Fr.) 
Ryv. In fact, however, / . separabilirna differs from J. nitida not only macro- 
scopically in a wide sterile margin with infrequent mycelium strings (rhizoids) 
and a labyrinthine poroid to dentate hymenophore but also microscopically in 
a different shape of cystidia and spores. While cystidia of J. nitida are mosdy 
cylindrical or narrowly clavate, the cystidia of /. separabilirna are mosdy slim 
fusiform and their upper part is narrowed. The Q-ratio of spores, when 
evaluated, is in spores of J. nitida higher and never falls under 1.5, contrary to 
the spores of /. separabilirna, where Q-rado does not exceed the value 1.5.

Poria radula Pers. f. nodulosa Pilát is reduced to the synonymy of 
Junghuhnia fimbriatella (Peck) Ryv.

Poznámka redakce: Tento článek měl původně předcházet článku o 
Junghuhnia-luteoalba (Mykologické listy č. 55), ve kterém byl již citován. Re
dakce se za toto přehození článků autorovi omlouvá.
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MYKOLOGIE POTRAVIN - NOVĚ SE RODÍCÍ DISCIPLÍNA

Vladimír O s t r ý

Paleontologické doklady o houbách jsou velmi skromné, což vyplývá z 
jejich malé schopnosti fosilizovat. Nejstarší fosilie jsou z období prvohor - 
kambria ( napf. zástupci žijící na lasturách mořských živočichů, hyfy pa- 
razitických hub na listech vyšších rostlin v uhelných vrstvách nebo rzi na lis
tech karbonských kapradí).

Lidstvo se s houbami setkávalo odnepaměti a houby ho provázejí ve 
všech etapách jeho vývoje a časem se staly neoddělitelnou součástí jeho živo
ta. Latinský název hub - FUNGI, vznikl ze jména fungus, což značí houba. 
Název MYCOTA - MYCETES, získaly houby z řeckého názvu žampionu - 
mykos. Český název PLÍSEŇ zavedl poprvé botanik Presl v 19 stol. u plísně 
hlavičkové ÍMucor sp.) a tento název je využíván v technické mykologii a 
potravinářské mikrobiologii dosud. Řecký vědec Theophrastus - otec botaniky 
již ve 3 - 4. stol př.n.l. popsal zvláště jedlé houby. Plinius st. se poprvé pokusil 
o klasifikaci na dvě skupiny jedlé a nejedlé. Ve středověku se o houbách do
chovalo málo údajů teprve později v době renesance bylo zahájeno intenzivní 
studium rostlin a hub. S objevem mikroskopu a rozvojem mikroskopických 
metod byly zkoumány i tzv. mikroskopické houby, většinou pouhým okem 
nerozlišitelné. Vědci si všímali především mikroskopických hub, které 
způsobovaly choroby rostlin (padlí, snětí, rzi, plíseň bramborová a pod.)

Carl Linné v Systematice přírody popsal 95 druhů hub. Neuměl je však 
klasifikovat a tehdy napsal:" Fungorum ordo chaos est - řád hub je chaotický". 
Houby zařadil do rostlinné říše a umístil je v poslední 24. třídě svého systému, 
ve kterém sdružil pod názvem tajnosnubné všechny rostliny, které nemají 
květy, tzn. rostliny vytvářející výtrusy.

Na počátku 19- stol. vznikl samostatný vědní obor o houbách - myko
logie, který se zabýval stavbou, vývojem, úlohou a místem hub v přírodě. V 
průběhu 19- stol. dochází k velkému rozvoji mykologie, zásluhou holand
ského lékaře Persoona, švédského botanika Friese, de Baryho a dalších.

Vědci popsali množství makroskopických i mikroskopických hub a 
pokusili se o jejich klasifikaci do systému. Stěžejní prací v mykologické litera
tuře je 25 dílné souborné dílo italského mykologa P.A.Saccarda (1882 - 1931).

Počátkem 20.stol. se ké klasické mykologii, která se zabývala popisem 
a systematikou hub připojily další disciplíny fyziologie, biochemie, genetika 
hub, technická, půdní a lékařská mykologie. Neustále je zdokonalována sys- 
tematika hub s využitím nejmodernějších mikroskopických, biochemických, 
matematických a později i genetických metod a metod molekulární biologie 
(PCR, "finger printing").
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Ve fytopatologické a farmakologické odborné literatuře se o houbách 
hovoří jako o stélkatých rostlinách, které nemají plastidv a jsou heterotrofní. 
Whittaker v roce 1969 vytvořil klasifikaci živých organismů, která se skládá z 5 
říší: 1. MONERA (sem patří např. bakterie a siniee), 2. PROTISTA (sem patří 
např. řasy a prvoci), 3. HOUBY, 4. ROSTLINY a 5. ŽIVOČICHOVÉ

Tento přístup dále rozpracovaly Margulisová a Schwartzová v roce
1988.

Houby jsou \yděleny z říše rostlin, kam je zařadil Linné a tvoří samo
statnou říši. Systematika hub je značně složitá, protože houby tvoří netaxo- 
nomickou, poiyfyletickou, ale praktickou skupinu. Řada významných vědců z 
této oblasti tento přístup a klasifikaci podporuje.

Houby můžeme na základě současných poznatků definovat jako orga
nismy: eukarvontní (mají právé jádro buněčné), pokročile heterotrofní,
saprofytické a parazitické, dekompozitoři (destruenti) organické hmoty, vázané 
na prostorově určité místo, žijící většinou v suchozemském prostředí, mající 
buněčnou stěnu a vakuoly, nemající lysozomy.

Významnými mezníky v oblasti aplikované mykologie se stal:
- objev antibiotik a rozvoj biotechnologií, využívající mikroskopické 

houby k produkci léčiv, organických kyselin, enzymů, plísňo\ých sýrů a pod.
- studium mykototoxinů - sekundárních metabolitů mikroskopických 

hub a mykotoxikóz (ergotismu, aflatoxikózy, ATA, balkánské endemické 
nephropatie a pod.)

Po skončení 2.světové války se koncipuje nový obor mykologie po
travin. Jeho obsah, náplň a koncepce je poprvé vyjádřena v knize Food and 
Beverage Mycology od Beuchata a kol. z roku 1979- Mykologie potravin je 
definována jako "studium interakcí mezi potravinou a mikroskopickými hou
bami, které mohou vést k fermentačním pochodům, rozkladným procesům a 
produkci mykotoxinů". Pitt (1984) definuje mykologii potravin jako "přirozeně 
se vyskytující interakce mikroskopických hub s potravinou nebo krmivém ve
doucím ke kontaminaci, k rozkladným procesům nebo k produkci mykotoxi
nů

Mykologie potravin navazuje a využívá některé metodické postupy, 
které jsou známy z bakteriologie potravin, např. metody stanovení. Bakte
riologie potravin se lak stala platformou pro rozvoj mykologie potravin, kde se 
však uplatňují některá specifika, která souvisí s růstem, rozmnožováním, 
vláknitou strukturou a taxonomickým zařazením mikroskopických hub.

Pracovníci, kteří pracují v oboru mykologie potravin, se podílejí na 
řešení úkolů v následujících oblastech:
1. Taxonomie mikroskopických hub

Z celkového počtu 6000 rodů s 64000 druhy mikroskopických hub je u 
potravin popsáno 50 rodů s 200 druhy mikroskopických hub .



2. Stanovení počtu mikroskopických hub v potravinách
Kvantitativní stanovení mikroskopických hub v potravinách se \y- 

jadřuje jako obsah kolonie tvořících zárodků na 1 g potraviny (CFU. g~ )̂. Za 
zárodky jsou považovány pohlavní a nepohlavní spory' a úlomky mycelia. 
Hlavním úkolem v této oblasti je standartizace metod pro stanovení mikro
skopických hub kultivačními plotnovými metodami s výběrem vhodných 
živných půd izolačních, selektivních a diagnostických. Zavádění nepřímých 
rychlých screeningových imunochemických metod k zjištění míry' "zaplísnění" 
potravin, potravinových surovin a krmiv.

3. Izolace a stanovení speciálních skupin mikroskopických hub
a) xerofilních - rostoucích při vodní aktivitě aW 0,75

(např. Eurotium sp., Walleviia sebi, Xemmyces bisponis aj.),
b) halofilních - rostoucích na substrátech s vysokým obsahem NaCl (např.

Basipetospora halopbila, Aspergillus halophilicus aj.),
c) termorezistentních (Byssochlamys fulva  a Byssochlamys nivea, Talaromyces

fiavus),
d) rezistentním vůči konzervačním látkám (např. Saccharomyces bailii -

rezistentní vůči vyšším koncentracím kyseliny' sorbové a benzoové).

4. Sledování a hodnocení podmínek vhodných pro růst mikroskopických hub 
a produkci mykotoxinů.

Sledování a hodnocení tzv. překážek - vodní aktivity (aW), pH, teploty-, 
redox-potenciálu, obsahu kyslíku v prostředí a pod pro růst mikroskopických 
hub a produkci mykotoxin

5. Hodnocení možností minimalizace přítonosti mikroskopických hub v po
travinách a možnosti zabránění kontaminace potravin.

6. Hodnocení účinnosti a použitelnosti konzervačních látek v potravinách.

7. Hodnocení účinnosti a použitelnosti antifungálních přípravků v potravi
nových provozech k sanitaci a desinfekci.
8. Stanovení mykotoxinů a jejích producentů - toxinogenních kmenů 
mikroskopických hub v potravinách.

Zavádění sceeningových metod na detekci význarruvých potencionálně 
toxinogenních mikroskopických hub - např. Aspergillus flavus, Aspergillus 
parasiticus, Penicillium viridicatum, Penicilliurn veruccosum a Fusarium sp. 
Využití chromatografických a imunochemickyůh metod pro stanovení myko
toxinů v potravinách
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9. Hodnocení používání kulturních mikroskopických hub při výrobě potravin 
a geneticky manipulovaných mikroskopických hub v biotechnologiích při 
výrobě organických kyselin, enzymů, léčiv a pod.

Využití toxikologických metod a metod molekulární biologie při tes
tování "kulturních mikroskopických hub".

Závěr

V rámci mezinárodní unie mikrobiologických společností (IUMS) 
vznikla mezinárodní komise mykologie potravin (ICFM).

Na 7. mezinárodním kongresu divize mykologie v Praze v červenci 
roku 1994 jsme se měli možnost osobně setkat s významnými představiteli této 
disciplíny - Dr. Beuchatem, Dr. Samsonem, Dr. Pittem atd. Zde také byla 
diskutována otázka vytvoření subkomise mykotoxigenních hub v rámci 
komise mykologie potravin (ICFM).

V dalším období je práce zaměřena především na standardizaci metod 
izolace a stanovení mikroskopických hub v potravinách, s cílem možné inter
pretace výsledků v rámci laboratoře a mezi jednotlivými laboratořemi.

Literatura je k dispozici u autorů

Vladimír Ostrý: Food mycology - newly forxned branch
Author summerized beginnings, tasks and methods of food mycology.

[ MYKOFLORISTIKA

DRUHÝ DOPLNĚK K CÉVNATÝM ROSTLINÁM A HOUBÁM 
SOBĚSLAVSKÝCH BLAT

František K o t 1 a b a

Po souhrnné práci (Kotlaba 1989) o mykoflóře "Soběslavských (= 
Borkovických, Veselských) blat", které nazývám dále krátce jen Blata, jsem v 
doplňku k cévnatým rostlinám a houbám Blat (Kotlaba 1993) uvedl také řadu 
cévnatých rostlin, mezi nimi na lokalitě "Džungle" i čarovník prostřední - Cir- 
caea intemiedia (str. 2). V minulém roce jsem přinesl usušený i živý materiál
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tohoto čarovníku RNDr. B. Slavíkovi, CSc. do Botanického ústavu A V ČR v 
Průhonicích u Prahy, který jej jednoznačně určil jako čarovník alpský - Cir- 
caea alpina; tím tedy opravuji údaj o čarovníku z Blat v citovaném článku z r. 
1993- V tomto roce byl také na Blatech objeven velmi vzácný druh rostlin 
nehtovec přeslenitý - Illecebrum verticillatum L. (viz Kaisler et Kotlaba 1994). 
Ze vzácnějších, loni a letos zjištěných rostlin, které jsem z Blat dosud neznal, 
dnes ještě připojuji pryskyřník veliký (.Ranunculus lingua) rostoucí v části 
"Komárovský chobot' jen v několika málo exemplářích.

Při pokračujícím průzkumu mykoflóry Blat jsem nalezl další druhy hub, 
které odtud nebyly dosud publikovány; nejde přitom jen o druhy vzácné, 
nýbrž i o některé obyčejné, dosud však nepublikované nebo nedoložené v 
herbářích. V posledních letech začali na Blatech také sbírat jednak mvkolo- 
gové vedení J. Šutarou z Teplic, jednak P. Vampola z Jihlavy. Jejich nálezy též 
zahrnuji s díky do tohoto doplňku.

Pro Blata nově zjištěné druhy makromycetů (31) řadím jako obvykle 
abecedně podle latinských jmen; některá česká druhová jména jsem byl nucen 
vytvořit (většinou ve spolupráci s kol. Z. Pouzarem), neboť neexistovala. Pro 
borovici blatku, známou jako Pinus uliginosa nebo P. uncinata, používám 
podle Květeny ČR jména P. rotundata. Položky uložené v herbářích my
tologického oddělení Národního muzea v Praze jsou označeny mezinárodní 
zkratkou PRM, exsikáry v Muzeu Vysočiny v Jihlavě zkratkou MJ a položky v 
soukromém herbáři RNDr. J. Vlasáka, CSc. (Hluboká n. Vit.) označuji herb. 
Vlasák: své jméno zkracuji na iniciály F.K. Za určení mnoha druhů nebo revizi 
mého určení děkuji hlavně kolegovi Mgr. Z. Pouzarovi, CSc.
Antmdia sinuosa (Fr.) P. Karst. - outkovka zprohýbaná.
"Bahenní sosna", na ležícím kmenu Pinus rotundata, 4.XII. 1992, leg. et det. P 
Vampola (in litt.); na stejné dřevině, 11.IX.1993 (PRM 878722) a 13.IV. 1995 
(PRM 883718), leg. et det. F.K. - První zjištění tohoto choroše nejen na 
Blatech, ale zároveň i první doklad z borovice blatky, z níž nebyl dosud 
známý. 1 když outkovka zprohýbaná není u nás příliš vzácná, z jihu Čech je 
známo dosti málo lokalit (viz Kotlaba 1984, mapa 79). Uvedenou outkovku (a 
většinu dalších sběrů označených "Bahenní sosna") sbíral P. Vampola i já na 
samém severním okraji Blat (jižně od obce Vlastiboř) v místech, kde končí 
rašelina a terén se dosti náhle zdvíhá (nerašelinnou část nazývám "Písčité ko
pečky"); tato nejvýchodnější část rezervace blatky na rašelině v nikdy netěžené 
části Blat navazuje na partii "Bahýnko" (s naučnou stezkou), což je před 
několika desetiletími vytěžená a znovu zarostlá nejseverovýchodnější část 
rašeliniště.
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Antrodiella senistae (Bourd. et Galz.) David - outkovička přezkatá.
"Džungle", na ležící větvi Salix cinerea, 17.IX.1993, leg. et det. P. Vampola (MJ 
459/93). - Nejiepší nález z Blat, až do nedávné publikace (viz Vampola et 
Pouzar 1994) dosud odtud neuváděný a nedoložený. Tato oytkovička je 
makroskopicky nerozeznatelná od outkovičky polorozlité (Antrodiella 
semisupina) a zcela rozlité plodnice od outkovičky Romellovy (A. roinellii)\ 
mikroskopicky se od posledně uvedené liší hlavně užšími výtrusy, 3,5-5 x 1,7- 
2 pm velkými (viz Vampola et Pouzar 1994). Podle citované práce je tento 
druh (který je pro naší mykoflóru nový) známý ze šesti lokalit v Čechách a ze 
tří na Moravě, tj. celkem jen z devíti v ČR (podle písemného sdělení P. Vam- 
poly je jich dnes již asi o tři více). Po ústním vysvětlení sběratele o konkrétním 
místě nálezu je třeba upřesnit, že lokalita Antrodiella genistae na Blatech není 
v rezervaci ("area tutá"), nýbrž v části "Džungle" v západní části Blat, tj. sw. od 
Klečat (jv. od Komárova).
Atbelia ebiobvlla Pers.:Fr. - kornatečka obecná.
"Džungle", na poraženém kmenu Salix cf. caprea, 13.XI.1993, leg. F.K., det. Z. 
Pouzar (PRM 879504). - Nejhojnější kornatečka rostoucí na všem možném (na 
dřevu listnáčů i jehličnanů, spadaných listech, mechu ap.), z Blat však dosud 
nedoložená.
Boletus ervtbropus (Fr.: Fr.) Krombh. - hřib kovář.
Les na východním okraji Blat (vých. od části "Na kanále"), na travnaté a 
mechaté cestě ve smrčině na nerašelinné, hlinitopísčité půdě, asi 150 m 
východně od místa výskytu kokoříku přeslenitého (Polygonatum verticillatuni) 
a vraního oka čtyřlistého (Paris quadrifólia), 28.V.1995, leg. et det. F.K. (PRM 
884122). - Pozoruhodný nález vzhledem k časnosti výskytu a nízké nadmořské 
výšce lokality (420 m). Na rašelině není tento hřib zřejmě ani nikde jinde 
známý.
Ceriooria reticulata (Hoffm.:Fr.) Doman. - pórnatka sítkovitá.
"Džungle", na ležící větvi Salix cinerea, 17.IX.1993, leg. et det. P. Vampola (MJ 
456/93). - Nehojný a zřejmě pro nenápadnost i přehlížený druh pórnatky, 
publikovaný u nás zatím jen z malého počtu lokalit (viz Kotlaba 1984, mapa 
48).
CeríDorioosis balaenae Niemelá - pómatka jemná.
"Džungle", mrtvé větve Salix cinerea, 2.X3I.1992 (MJ 315/92), 17.IX.1993 (MJ 
455/93), 21.X. 1993 (MJ 608/93), Salix sp., 31.VIII.1994 (MJ 274/94), vše leg. et 
det. J. Vampola; "Bahýnko" (u naučné stezky), mrtvá větev S. aurita 
10.III.1995, leg. F.K., det. Z. Pouzar (PRM 883419), 31 III.1995, leg. et det. F.K. 
(PRM 883717); "Kozohlůdky", na mrtvé větvi S. cinerea, 8.IX.19ÓS, leg. Z. Pou
zar, det. P. Vampola, 1993 (PRM 879873), 26.V1II.1983, leg. J. Vlasák, det. P. 
Vampola (herb. Vlasák 8211/57 a-c); v lesíku na nejjižnějším výběžku Blat asi 
1,5 km od Žíšova u Veselí n. Luž., 26.VIII.1983 (herb. Vlasák S308/46 a-h), 
8.XII. 1984 (herb. Vlasák 8412/9, 8412/10 a,c), 8.XI.1986 (herb. Vlasák 8611/6

11



a,b) a 5-XI. 1989 Cherb. Vlasák 8111/2 a,b, 3), vše na S. cinerea, leg. J. Vlasák, 
det. P. Vampola; všechny starší sběr)' byly správně určeny až teprve r. 1993 
nebo 1994 - předtím byly v herbářích pod jinými jmény nebo neurčené). - 
Nenápadná, bíle až světle okrově zbarvená tenká pórnatka s póroidním až 
roztrhaně raduloidním hymenoforem, poměrně velkými póry a malými ši
rokými výtrusy. Je nová pro ČR a známe ji dosud z několika různých míst 
zatím pouze na Soběslavských blatech. Podrobněji o ní pojednávají P. Vam
pola a Z. Pouzar v Czech Mycology, z jejichž rukopisu jsem čerpal některé z 
výše uvedených údajů. Celkové rozšíření tohoto druhu není známé, neboť byl 
popsán teprve před 10 lety.
Collvbia cinkala  (Schunt.iFr.) Kumm. - penízovka třásnitá.
"Bahenní sosna", na starých rozpadlých plodnicích cf. Paxillus involutus, 
9.IX.1993, leg. et det. F.K. (PRM 878711). - Jediná ze čtyř drobných penízovek 
sekce Collybia, která nemá sklerocium a dlouhý třeň není rozvětvený. Jinak 
hojný druh, z Blat však dosud v herbářích nedoložený, třebaže jej odtud jako 
častý uvádí již Veselý (1930).
Collvbia maculata (Alb.et Schw.:Fr.) Kumm. - penízovka skvrnitá.
V západní části u "Komárovské pastviny" ve smíšené smrčině, 18.VIII.1993, leg. 
et det. F.K. (PRM 878614); "Bahýnko" (u naučné stezky), rašelina se zbytky 
dřeva, 9.IX.1993, leg. et det. F.K. (PRM 878717). - Hojná, hořce chutnající 
penízovka, která není na Blatech nijak vzácná, dosud však odtud nebyla 
doložena.
Collybia tuberosa (Bull.:Fr.) Kumm. - penízovka hlíznatá.
"Bahýnko" (u naučné stezky), v mechu a spadaném listí, 21.IX.1993, leg. et 
det. J. Šutara et al. (PRM 879548). - Drobná hojná penízovka s červenohnědým 
sklerociem a nerozvětveným třeném, z Blat dosud neuváděná a teprve nyní 
doložená v herbářích.
ConioDhora arida (Fr.) P.Karst. - popraška tenká.
"Bahenní sosna", na ležícím kmenu Pinus rotundata, 31-VIII.1993, leg. F.K., 
det. Z. Pouzar (PRM 878720). - Od obyčejné poprašky sklepní se tento druh 
liší hlavně hladkým hymeniem a trochu menšími výtrusy. Toto je první 
doložený nález z Blat a zároveň i první na borovici blatce.
Dermocvbe sObaeneti (Orton) Moser - kožohlav rašeliníkový.
"Bahýnko" (u naučné stezky), v rašeliníku pod břízou, 21.IX.1993, leg. et det. 
J. Šutara et al. (PRM 879535). - Tento kožohlav se liší od příbuzného kožo- 
hlavu bahenního (Dennocybe paludosa), který má v mládí zelenoolivovou 
baňu lupenů a výtrusy 7-9 x 4-5 pm velké, v mládí žlutými, pak žlutooli- 
vovými lupeny a většími výtrusy: na exsikátu citovaného sběru jsme s kol. 
Pouzarem naměřili rýt rusý 9,5-10,5 x 5,5-6 pm velké.
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Exidia saccbarina (Alb.et Schw.):Fr. - černorosol borový.
"Bahenní sosna”, na ležícím kmenu Pinus rotundata, 25.X.1993, leg. et det. 
F.K. (PRM 878770). - Nehojný černorosol vázaný na mrtvé dřevo hlavně 
borovic. Domníval jsem se, že není z Blat známý (nemám jej zahrnutý ve 
svých předešlých pracích), a proto jsem sběr uložil do herbářů. Teprve při 
sepisování článku jsem zjistil, že už před několika desítiletími tam byl sbírán (a 
to i mnou), což publikoval Pilát (1957): na borovici lesní, IV.1942, leg. R. 
Veselý (PRM 676380 - na etiketě je však mylně uvedena jako lokalita Soběslav, 
nikoli Blata); na borovici blatce, 19.XI.1950, leg. F.K. (det. Z. Pouzar - PRM 
676365; v herbáři PRM je odtud ještě další sběr na stejném substrátu, 
25.yiII.1950, leg. F.K., det. M. Svrček, PRM 706161).
HvObodontia crustosa (Pers.:Fr.) J. Erikss. - zubatka rozpraskaná.
"Komárovský chobot", na ležícím kmenu Populus tremula, 29.VIII.1993, leg. 
F.K., det. Z. Pouzar (PRM 878715). - Velmi hojný druh kornatce rostoucí na 
kůře mrtvých větví nebo kmenů hlavně listnáčů, z Blat dosud nepublikovaný a 
nedoložený.
HvObodontia sranulosa (Pers.:Fr.) Ginns et Lefebvre - zubatka zrnitá.
Je známá též pod jménem Grandinia aspera (Fr.) Julich, Odontia aspera (Fr.) 
JPrstad nebo Hyphodontia aspera (Fr.) J. Erikss. nebo Odontia aspera (Fr.). 
"Bahenní sosna”, na ležícím kmenu Pinus rotundata, 14.VIII.1993, leg. F.K., 
det. Z. Pouzar (PRM 878768). - U nás celkem hojný druh kornatce, z Blat 
ovšem dosud v herbářích nedoložený.
Hwbodontia auercina (Pers.:Fr.) J.Erikss. - zubatka ostnitá.
"Džungle", na ležící větvi Salix caprea, 2.XII.1992, leg. et det. P. Vampola (MJ 
317/92, PRM 883242). - Jedna z našich vzácných druhů zubaiek, rostoucí na 
různých listnáčích, z Blat dosud nepublikovaná.
IrQicodon bendulus (Alb.et Schw.:Fr.) Pouzar - zubateček zavěšený.
"Bahenní sosna", na ležícím kmenu staré Pinus rotundata, 11.X3.1994, leg. et 
det. F.K. (PRM 882604). - Jedna z našich nejvzácnějších nelupenarých hub (viz 
Kotlaba 1984) z čeledi kornatcovitých (vzhledem k irpexoidnímu hymenoforu 
řazená často mezi choroše v širokém pojetí), která je zahrnuta v připraveném 
rukopisu Červené knihy. Ačkoli sbírám na Blatech již téměř půl století (a to 
především dřevní houby), teprve za deštivého dne v listopadu minulého roku 
se mi jej tam podařilo nalézt; třebaže v rezervaci "Bahenní sosna" leží množství 
mrtvých kmenů, rostl pouze na jediném z nich (čtyři skupinky plodnic). 
Borovice blatka jako hostitelská dřevina zubatečku nebyla dosud odnikud 
publikována. Protože kromě na Blatech byl tento vzácný druh nalezen 
předtím ještě na na dvou dalších jihočeských lokalitách, vyjde o něm ještě v 
tomto roce podrobnější článek (Kotlaba 1995)
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lactarius tnibescens Fr. - ryzec chlupatý.
"Bahýnko" (u naučné stezky), na rašelině pod Betula pendula, 28.VIL 1993, 
leg. et det. F.K. (PRM 878622). - Ryzec vázaný mykorrhiticky na břízy, místy 
dosti hojný i ve stromořadích a zahradách, avšak z Blat (kde je vzácný) nebyl 
dosud uveden a exsikátem doložen.
Lactarius torminosus (Schaeff.:Fr.) Pers. - ryzec kravský.
"Bahýnko" (u naučné stezky), pod břízou v rašeliníku, 21.IX.1993, leg. et det. 
J. Šutara et al. (PRM 87953S). Jinde u nás většinou běžně se vyskytující druh 
mykorrhiticky vázaný na břízy, kterých je na Blatech mnoho, avšak tento ryzec 
je lam kupodivu vzácný; nebyl odtud dosud publikován a doložen v her
bářích.
Leccinum rufum (Schaeff.) Kreisel - křemenáč osikový.
"Komárovský chobot", na rašelinné půdě pod Populus tremula, Betula pen- 
dula a Frangula alnus, 18.Y7iI.1993 (PRM 878612) a 4.VIII.1994 (PRM 883233), 
leg. et det. F.K. - Přestože na Blatech roste osika na mnoha místech ve velkém 
množstva', křemenáč osikový je tam velice vzácný (snad mu nevyhovuje 
rašelina svou značnou kyselostí, nadměrným množstvím humusu nebo z 
jiných důvodů); za celý život jsem jej tam předtím nalezl jen asi dvakrát před 
několika lety v části "Na kanále" (ale nedokladoval), a znovu teprve nyní na 
nejseverozápadnějším výběžku Blat u Komárova. Tam jsem také nalezl (zatím 
pouze jednou, a to 16. IX 1995 - PRM 885253) pod osikou barevně nápadnou 
vzácnou hnědou odrůdu.
Lvcoberdon lambinonii Demoulin - pýchavka Lambinonova.
"Komárovský chobot", na rašelinné půdě pod Populus tremula, Betula pen- 
dula a B. pubescens, 13.V7II.1993, leg. F.K., det. J. Šutara (PRM 879526); "Na 
kanále", na rašelině, 21.IX.1993, leg. et det. J. Šutara (PRM 879541). - Dosti 
hojný druh pýchavky se žlutými ostny exoperidie a hnědým výtrusným pra
chem, příbuzný Lycoperdon umbrinum  a L. molle, od nichž se liší zbarvením 
ostnů a výtrusného prachu.
Nectria cinnabarina (Tode:Fr.) Fr. - rážovka ruměná.
"Džungle", na mrtvé větévce Frangula alnus, 13.XI.1993, leg. et det. F.K. (PRM 
879501). - Velmi hojný druh na nejrůznějších listnáčích, zatím však z Blat ne
uváděný a nedoložený; tvoří běžně oranžově zbarvenou imperfektní formu 
(anamorfu) zvanou Tubercularia imlgaris, která je hojnější než leleomorfa. 
Pbellinus hartisii ÍAllesch. et Schnabl) Pat. - ohňovec Hartigův.
"Bahenní sosna", na severním smrkovém okraji, na pařezu Picea abies,- 
21.X.1993, leg. et det. P. \'ampola (MJ 609/93). - Celkem hojný druh, zejména 
v jižní polovině Čech, z Blat však dosud nezaznamenaný a nedoložený. 
Phvsist>orinus i-itreus (Pers.:Fr.) P.Karst. - pórnatice skleněná.
"Bahenní sosna", na severním okraji, na bázi mrtvého kmene Pinus sylvestris, 
21.X.1993. leg. et det. P. Vampola (MJ 611/93). - Tento choroš tvořící tenké
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rozlité bělavé plodnice je v Čechách nehojný, známý jen asi z 10 lokalit (viz 
Kotlaba 1984, mapa 100); z Blat nebyl dosud známý ani doložený.
Postia reOhroleuca (Fr.) Julich - bělochoroš mírný.
"Džungie", na ležícím kmenu Populus tremula-, 17.IX.1993, leg. et det. P. Vam- 
pola (MJ 454/93). - Bělochoroš mírný se liší od příbuzného druhu P. lactea 
(ten není z Blat známý) nejen mírnou chutí, ale podle Vampoly (1990c) také 
červenáním dužniny po působení 60% kyseliny sírové (u bělochoroše 
mléčného je reakce negativní).
Russula betularum Hora - holubinka březová.
"Bahýnko" (u naučné stezky), na rašelině pod břízami a borovicemi, 
21.IX.1993, leg. et det. J. Šutara (PRM 879537), 2.IX. 1994 (PRM 883739) a 
18.IX.1994 (PRM 883738), leg. et det. F.K., confirm. J. Landa. - Nehojná houba, 
blízce příbuzná holubince vrhavce (Russula emeticá), za jejíž varietu je ně
kterými mvkology považována; liší se od ní hlavně růžově červeným, často 
vybledajícím kloboukem a jinou velikostí a ornamentikou výtrusů; jako samo
statný taxon je rozlišována již více let, z Blat však byla teprve nyní doložena 
exsikáty.
ScbizoDora radula (Pers.:Fr.) Hallenberg - pórnovitka obecná.
"Džungle", na ležící větvi Populus tremula, 2.XII.1992 a 4.XII.1992, leg. et det. 
P. Vampola (in litt.). - Ve své práci (Kotlaba 1984) jsem tento druh nesprávně 
spojoval se 9. paradoxa, od níž se liší menšími, méně roztrhanými póry, hy- 
fami posetými drobnými krystalky a poněkud menšími výtrusy (viz Vampola 
1990a). Pórnovitka různopórá je u nás vzácnější než pórnovitka obecná. 
Skeletocutis carueoBrisea David - kostrovka šedavá.
"Bahenní sosna", na plodnicích Trichaptum fuscoviolaceum na ležícím kmenu 
Pinus sylvestris, 2.XJI.1992 (MJ 297/92) a 21.X.1993 (MJ 623/93), leg. et det. P. 
Vampoia; tamtéž, na ležícím kmenu P. rotundata, 31.VIII.1993 (PRM 878712), 
9.IX.1993 (PRM 878723) a 11.XI.1994 (PRM 882611), leg. et det. F.K. - Tento 
druh je podobný a blízce příbuzný obyčejné kostrovce beztvaré, od níž se liší 
i v dospělosti našedlými (nikdy oranžovými) póry7 a užšími, více prohnutými 
výtrusy (Vampola 1990b). Zajímavé je, že jsme kostrovku šedavou nalezli na 
Blatech nezávisle na sobě s P. Vampolou krátce po sobě až teprve nedávno; 
přitom v místě pod "Písečnými kopečky" porůstá některé kmeny padlých 
blatek někdy až v metrové i větší délce a v mých terénních záznamech ji mám 
z více dat, než cituji nahoře u herbářových sběrů. Protože byla kostrovka 
šedavá popsána až r. 1982, nestačil jsem ji rozlišit a zahrnout do své knihy o 
choroších (rukopis jsem dokončoval r. 1983), takže její rozšíření u nás není 
vymapované. Dnes už ji známe v ČR z několika desítek lokalit.
Stereum subtomentosum Pouzar - pevník plstnatý.
"Komárovský chobot", na ležícím kmenu Salixpentandra, 29.VIII.1993, leg. et 
det. F.K. (PRM 878617). - První nález tohoto po poranění na hymeniu žlout
noucího pevníku na Blatech a zároveň na novém, dosud neuváděném hos-
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titeli, stromovité vrbě pětimužné (mandlovce). Ekologií a zeměpisným 
rozšířením Stereum subtomentosum v bývalém Československu jsem se 
zabýval před osmi roky (Kotlaba 1987); v Čechách je dosti vzácný (hojnější je 
na Moravě a zejména na Slovensku) a pokud nebyly od té doby zjištěny další 
lokality, Blata jsou zatím jeho dvanáctým českým nalezištěm (několik nových 
nepublikovaných lokalit má též P. Vampola).
Suillus luteus (L.:Fr.) S.F.Gray - klouzek obecný.
"Na kanále", na rašelině pod borovicí a břízou, 21.IX.1993, leg. et det. E. Skála 
et al. (PRM 879542). - Jinde místy hojný klouzek, mykorrhiticky vázaný na 
borovice, se na rašelině vyskytuje jen zcela výjimečně a z Blat nebyl dosud 
uváděn ani doložen.
Tyromvces chioneus (Fr.:Fr.) P.Karst. - bělochoroš sněhobílý.
"Na kanále", na ležící větvi Betula pendula, 21.X.1993, leg. et det. P. Vampola 
(MJ 616/93). - V ČR velmi vzácný druh, známý v době publikace mé knihy 
(Kotlaba 1984, mapa 78) jen ze čtyř lokalit, z toho z jediné v Čechách; z Blat 
nebyl dosud známý a doložený. P. Vampola jej má ze čtyř nových lokalit v 
Čechách a ze tří na Moravě (písemné sdělení).
Vuilleminia comedens (Nees:Fr.) R.Maíre - větvovka obecná.
"Bahenní sosna", na okraji porostu blatky na mrtvé větvi vtroušeného Quercus 
robur, 19.XII.1993, leg. et det. F.K. (PRM 879525). - Velmi hojný druh všude u 
nás na různých listnáčích, zejména na dubech, z Blat však dosud nedoložený.
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František K o t l a b a :  Second supplement to the phanerogams and 
fungi of the "Soběslavská blata" peat bogs
Additions are made to the phanerogams (Listera ovata, Ranunculus lingua) 
and mainly mycoflora in the peat bogs "Soběslavská (■= Borkovická, Veselská) 
blata" near Soběslav in Southern Bohemia (Czech Republic). The really rare or 
interesting fungi are Antrodiella genistae, Hyphodontia quercina. Itpicodon 
pendulus, Skeletocutis cameogrisea, Stereum subtometosum and Tyromyces 
chioneus. Listed here are also uncommon, as well as common species, which 
have not yet been published from these bogs. Herbarium specimens of almost 
all mentioned species are deposited in the herbarium of the National Museum 
in Prague (PRM) and collections of P, Vampola mostly in the herbarium of the 
regional Museum Vysočiny in Jihlava (MJ). The northern part of the peat bogs, 
with a stand of Pinus rotundata (= P. uncinata, P. uliginosa), is protected as a 
nature reserve: the best collections of fungi have been made mostly in this 
area.
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GEASTRUM BERKELEYI OPĚT NALEZENA V ČECHÁCH

Josef S l a v í č e k  a Věra S a m k o v á

Na podzim roku 1992 přinesl na schůzku mykologického kroužku při 
Muzeu východních Čech externí spolupracovník pan Zdeněk Herman z Račic 
nad Trotinou, jednu plodnici zajímavé hvězdovky s velmi drsným povrchem 
endoperidie, připomínajícím smirkový papír. Na základě studia literatury byla 
prvým z autorů (JS) určena jako velice vzácná Geastrum berkeleyi Massee. V té 
době však byla bezpečně známa pouze jediná lokalita v Čechách v Roztokách 
u Prahy z roku 1913, kde ji sbíral J. Velenovský, ale kde zároveň od té doby 
nebyla nalezena. Hermanův sběr je tedy prvým sběrem po téměř 80 letech v 
Čechách. Plodnice donesená do kroužku byla p. Hermanem sbírána na jaře 
roku 1992, a od té doby nebyla na lokalitě (přes její bedlivé sledování) pozo
rována, i když před rokem 1992 se vyskytovala častěji. Donesená plodnice 
byla předána do herbáře Národního muzea v Praze.

Vzhledem k tomu, že Geastrum berkeleyi je zařazena do Červené knihy 
ohrožených druhů, rozhodli jsme se navštívit lokalitu v doprovodu p. Her
mana dne 4. IX. 1994. Žádné plodnice této hvězdovky zde nebyly pozo
rovány, druhý z autorů (VS) zde však provedl podrobnější botanický průz
kum.

Lokalita se nalézá v údolí říčky Hustířanky poblíž soutoku s říčkou 
Trotinou 1 km SSV od Račic nad Trotinou, okr. Hradec Králové, čtverec síťov. 
mapování 5660d, 50‘19'24'' s.š, 15'48'20" v.d, nadm. výška 250 m. Lokalita patří 
k fytogeografické oblasti termofytikum, fytogeograf. okres Východní Polabí a 
podokres Hradecké Polabí. Podle rekonstrukční geobotanické mapy (Mikyška 
et al. 1969) jsou zde vymapovány luhy a olšiny.

Jedná se o Iužní lesík, silně antropicky ovlivněný s vysázenými stromy 
(např. jabloň, ořešák, šeřík) a s výrazným výskytem nitrofilních druhů rostlin. 
V minulosti zde stál mlýn.

Stromové a keřové patro je tvořeno především Fraxinus excelsior.; dále 
Betula péndula, Crataegus sp., Euonymus europaeus, Humulus lupulus, Jug- 
lans regia, Malus sylvestris, Padus racemosa, Prunus domestica, Salix fragilis, 
Sambucas nigra, Swida sanguínea, Symphoricaipos albus, Syringa vulgaris.

Bylinné patro je zastoupeno druhy: Aegopodium podagraria, Agropy- 
ron caninum, Alliaria petiolata, Chaerophyllum aromaticum, Geum urbanum, 
Glechoma hederacea, Impatiens parviflora, Leonuros cardiaca, Taraxacum 
officinale.

Popis hvězdovky Berkeleyovi neuvádíme a odkazujeme na podrobný 
popis v české literatuře (Staněk 1958), případně v literatuře zahraniční (Dorfelt 
1985, Sunhede 1989), kde lze též najít černobílé fotografie.
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V okmhit této bvězdovky byly dříve popsány další dva druhy: Geastnim 
pseudostriatum Hollós 1901 a Geaslrum hollosii Staněk 1958, a jedna varieta: 
Geastmm berkeley i var. continentale Staněk 1958. Vztahem mezi těmito taxony 
a Geaslrum berkeleyi se zabývali Kotlaba a Pouzar (1987), a na základě studia 
většího množství plodnic, zejména ze slovenských lokalit, dospěli k názoru, 
tak jako již dříve Dorfelt (1985), a později Sunhede (1989), že se jedná o 
pouhá synonyma druhu Geastrum berkeleyi, popsaném z Anglie roku 1889, 
neboť tato hvězdovka je dosti variabilním druhem.

O podrobnějším rozšířením Geastmm berkeleyi na území bývalého 
Československa pojednávají Kotlaba a Pouzar (1987), kde uvádějí 2 lokality z 
území Moravy (o dalších dvou se dozvěděli až během tisku článku) a jedinou 
lokalitu (Velenovského) z území Čech. Lokalita ve východních Čechách je tedy 
druhou lokalitou na území Čech, nikoliv však poslední, neboť podle zpráv 
severočeských mykologů byla Geastmm berkeleyi objevena v roce 1994 v se
verních Čechách.

Kotlaba a Pouzar pojednávají ve svém článku též o ekologické stránce 
lokalit a o rozšíření této hvězdovky v Evropě Upozorňují na fakt, že 
hvězdovka Berkeleyova roste často pa antropicky ovlivněných lokalitách a 
vyskytuje se vždy ve spojení se dřevinami. Od publikace jejich článku již 
uplynulo 8 let. Mezitím vyšla v Norsku vynikající monografie rodu Geastrum 
se zvláštním zřetelem na severoevropské druhy (Sunhede 1989). Tento autor 
pojednává o hvězdovce Berkeleyově na základě studia asi 1000 plodnic z 
vlastních sběrů i z různých herbářů velice vyčerpávajícím způsobem na 23 
stranách knihy, a text doplňuje četnými perokresbami, černobílými fotografi
emi, fotografiemi SEM a mapou rozšíření. Oproti práci Kotlaby a Pouzara 
uvádí další země s výskytem této hvězdovky, a to Francii (dvě lokality - jedna 
pod Geastmm pseudostriatum), Skotsko (1 lokalita) a Švédsko s větším 
množstvím lokalit. V současné době je Švédsko zemí s nejbohatším výskytem 
pojednávaného druhu. Švédské lokality se nacházejí na jihu a jihovýchodě 
země a zejména na ostrově Gotland, kde je více než 30 lokalit. Z hlediska 
ekologie rozděluje autor lokality do 5 skupin:
1. Jehličnaté lesy; 2. Listnaté lesy nebo izolované listnaté stromy nebo listnaté 
keře; 3- Jalovcové keře (Juniperus communis) bez stromů v okolí, nebo s 
ojedinělý mi stromy; 4. Pastviny (dobytčí a ovčí) mimo les; 5. Lokality jiného 
charakteru.

Sunhede rovněž uvádí, že převážná část lokalit Geastmm berkeleyi 
vykazuje vliv člověka, což je v souladu s názorem Kotlaby a Pouzara (1987) a 
jiných autorů. Avšak výskyt na lokalitách patřících do skupin 4 a 5 naproti 
tomu nepotvrzuje názor, že tato hvězdovka se vyskytuje výhradně ve spojení s 
dřevinami. Za zmínku stojí i nález z květinového záhonu, který Sunhede zařa
zuje do páté skupiny.
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Z uvedeného vyplývá, že východočeskou lokalitu (jakož i lokality na 
Moravě) lze zařadit do 2 skupiny.

Teprve 7 lokalit Geastrum berkeleyi v České republice potvrzuje, že se 
jedná o velmi vzácný druh, který si zaslouží ochranu, a její zařazení do Čer
vené knihy je zcela na místě.
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Josef Slavíček and Věra Samková: Geastrum berkeley' was found again 
in Bohemia
Geastrum berkeley was found in Bohemia again in 1992 after almost 80 years 
since the Velenovsky’s collection in 1913 in Roztoky u Prahy. The new locality 
near Račice nad Trotinou is situated in eastern Bohemia. The authors publish 
a botanical survey of the locality and inform about other papers concerning 
Geastrum berkelej'. especially about the Sunhede's monograph

ROSTE CHOROŠ HLCVÁK ŠAFRÁNOVÝ - AURANTIOPORUS CROCEUS NA 
ŠUMAVĚ?

František K o t l a b a  a Zdeněk P o u z a r

Je poněkud zarmucující, že ačkoli se dělá pro dobrou informovanost v 
mykologii hodně, přesto se v literatuře občas opakují některé nesprávné, 
leckdy dávno už opravené údaje. V poslední době jsme se o tom znovu pře
svědčili v jinak výborné práci N. Luschky (Luschka 1993), o níž jsme nedávno 
v našem časopise referovali (Mykol. Listy no. 54: 28-29, 1995). Luschka tam
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cituje výskyt Aurantioporus cmceus (Pers.tFr.) Murrill z oblasti Šumavy, a to na 
základě nesprávně určené houby v práci A. Piláta (Pilát 1936-42),

Celou záležitost s tímto chorošem z "Todeňské hory na Šumavě” jsme 
po důkladném studiu vyřešili již před 30 roky v podrobném článku s 
rozsáhlým anglickým souhrnem (Kotlaba et Pouzar 1966). Vysvětlili jsme v 
něm, že dotyčný herbářový materiál představuje nikoli dřevní choroš (jakým 
hlinák šafránový je), nýbrž starou plodnici pozemního choroše krásnopórky 
žemličky - Albatrellus confluens (Alb. et Schw.:Fr.) Kotl.et Pouzar; dále pak, že 
ani ekologické poměry na dotyčné lokalitě u Trhových Svinu (která je porostlá 
borovým lesem, se zbytkem bučiny na vrcholu, 606 m n.m.) - jak jsme se na 
místě osobně přesvědčili - neodpovídá ekologickým nárokům druhu Auran
tioporus croceus vázaného na staré duby. Protože odjinud z Čech nebyl 
uváděn, plynulo z toho, že v Čechách neroste (resp. že tam nebyl dosud 
nalezen).

Nicméně 22 let potom publikoval J. Vlasák (1988) první - a dodnes 
jediné - dvě lokality Aurantiopoixts croceus z jižních Čech, a to na starých 
dubech poblíž Hluboké n. Vit. (což je asi 25 km vzdušnou čarou od Todeňské 
hory' u Trhových Svinů), v nadmořské výšce kolem 380 m. "Todeňská hora na 
Šumavě", jak se dříve uvádělo, k Šumavě však v novějším pojetí zeměpisně ani 
fytogeograficky nepatří (je to jihočeská pahorkatina). Pokud jde o teplomilnost 
a rozšíření hlináku šafránového, museli jsme náš názor na jeho fyto
geografickou povahu opravit, protože může růst - a to i podle údajů ze za
hraničí (např. ze Švédská) - i mimo oblast teplomilné květenyt

Upozorňujeme proto znovu na skutečnost, že Aurantioporus croceus 
na Todeňské hoře u Trhových Svinů v jižních Čechách neroste (a nikdy 
nerostl) a že je v Čechách známý pouze ze dvou blízko sebe ležících ji
hočeských lokalit u Hluboké n. Vit. poblíž Českých Budějovic (pod hrází 
rybníka Bezdrev západně od města a u samoty Křesín severovýchodně od 
Hluboké n. Vit.). Na jižní Moravě je známý z pěti publikovaných lokalit (viz 
Černý 1966, Kotlaba 1984) a z jedné další nepublikované lokality (obora u 
Náměště n. Osl., nejseverněji ležící lokalita u nás - ústní sdělení P. Vampoly.).
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František K o 1 1 a b a and Zdeněk P o u z a n Does the polypore Auran- 
tioporus croceus really occur in the Šumava Mountains?
N. Luschka (1993) includes Aurantioporus croceus from the Šumava Mountains 
on the grounds of Piláťs work (Pilát 1936-42). However, Kotlaba et Pouzar 
(1966), based on their study of herbarium material, ascertained that it was ac
tually the terrestrial polypore Albatrellus cmceus and not the wood-inhabiting 
Aurantioporus cmceus. Tire two so far now known localities of the true A u
rantioporus cmceus in Bohemia w'ere published only by J. Vlasák (1988) from 
the vicinity of Hluboká n. Vlt. near České Budějovice (Southern Bohemia), 
whereas six localities are now knowm in Moravia (Černý 1966, Kotlaba 1984, 
Vampola, pers. communication).

~  OSOBNÍ 1

RNPr. MIRKO SVRČEK , CSc. - 70 LET

Zdeněk U r b a n  a Karel P r á š i l

Zdá se nám obtížným vzpomenout významného jubilea téměř univer
sálního floristického a taxonomického mykologa, jehož běh života a vědecké 
práce byly více či méně podrobně vylíčeny v dřívějších vzpomínkových člán
cích (Kubická J., Čes. Mykol. 29: 219-228, 1975; Pouzar Z. et Urban Z., Čes. 
Mykol. 39: 243-249, 1985; Šebek S., Preslia 57: 378-379, 1985 aj.) tak, abychom 
současně neopakovali již napsané, a při tom nevzbudili mylný dojem, že si 
jubilanta nevážíme a úkol nedostatečným výčtem dat podceňujeme. Proto jen 
ve zkratce vzpomeneme den narození, 11. říjen 1925 v Praze, kde též absol
voval základní vzdělání a potom Přírodovědeckou fakultu University Karlovy 
(1949) a vědeckou přípravu zakončenou obhajobou kandidátské disertace
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(1964) a vědeckou hodností kandidáta biologických věd. Od r. 1946 působil 
jako vědecká pomocná síla v botanickém oddělení Národního musea, v němž 
setrval jako jeho pracovník od r. 1949 do podzimu 1992, kdy sice přešel do 
pense, avšak nepřestal dále odborně pracovat v museu, kam pravidelně do
chází.

Starší z autorů tohoto článku si vzpomíná na dohovořené, ale 
neuskutečněné setkání s dr. Svrčkem v dusných časech nacistické poroby v r. 
1944. Tehdy oba přírodou zaujatí středoškoláci přes to, že žili vzdáleni (Praha 
- Pardubice), o sobě od starších botaniků věděli, že se zajímají o houby. 
Ostatně Svrček publikoval své první příspěvky jednak o kukmáku 
( Volvariella), jednak o sadovce vmáčklé (Entoloma rhodopoliuni) již v letech 
1942 a 1943 v Časopise českých houbařů, a v těchto letech Urban otiskl své 
první příspěvky o některých rzích Pardubicka ve Vědě přírodní. V té době byli 
již oba, původně botanici nebo vůbec se širším zájmem o živou přírodu, více 
zaujati houbami, kterýžto vývoj nebyl náhodný a u Svrčka k němu přispěl vzor 
dvou vážných mykologů - amatérů: Ing. Stanislava Havleny a Václava Vacka, 
který se tehdy se zaujetím zabýval diskomycety.

Při tom však dr. Svrček zůstal dále nejen botanikem, ale v kryptoga- 
mologii i zájemcem o nejrůznější skupiny hub, počítaje v to i lišejník}'. Zřejmě 
k tomu přispělo i to, že se stal pracovníkem ústavu, jehož důležitou náplní je 
shromažďování přírodnin, v tomto případě hub, jejich správné určení a další 
studium. Proto v jeho písemnictví od začátku, nepřetržitě se objevují články o 
nových nálezech pro Československo nebo i o nových druzích 
stopkovýtrusých hub (Basidiomycetes). Z větších souborných prací uvádíme 
monografii podčeledi Tomentelloideae (Thelephoraceae) v r. 1960 a řádů 
Hymenogastrales, Hysterangiales a Melanogastrales pro první svazek Flory’ 
ČSR, Gasteromycetes (1958). Zdá se, že velké sběry lišejníků v Národním mu
seu zpočátku vedly dr. Svrčka k většímu zájmu o tyto podvojné organismy, 
nyní systematicky přiřazované do hub. Svědčí pro to jeho příspěvek k poznání 
lišejníků z Povltaví a středních Čech (1956). Stranou zájmu však nezůstaly 
barevné, tvarově i s^ým životem přitažlivé slizovky, myxomycety, které zís
kával dr Svrček z různých substrátů chovaných ve vlhkých komůrkách. 
Podobně řadu tvrdohub, py'renomy'cetú, především rostoucích na výmětech 
zvířat získal při kultivaci ve vlhké komůrce. Jiné tvrdohouby, např. na bylinách 
i dřevu a jejich konidiové formy patřily též do Svrčkova zájmu, a sdělení o po
zoruhodných nálezech se objevují v České mykologii, především v jeho sérii 
"Nové nálezy hub v Československu".

Tento široký zájem o houby z téměř všech skupin by] podnícen již 
zmíněným služebním postavením a pravděpodobně též od prvopočátku při
rozeným ohromením nad neuvěřitelnou proměnlivostí zdánlivě uniformních 
organismů, která se ve své pestrosti objeví teprve při drobnohledném studiu 
struktur a při odkrývání bohatosti hub v nejroztodivnějších ekotopech. Toto
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okouzlení je potom hnací silou nejen jednoho směru práce, totiž floristicko - 
taxonomického, ale současně i nutným předpokladem pro ekologicky 
zaměřený mykologický výzkum dnes stále důležitějších přírodních rezervací, 
národních parků a chráněných krajinných oblastí. Dnes se na takových projek
tech podílejí soubory mykologů-specialistů. Dr. Svrček je pravděpodobně 
posledním naším mykologem, který od počátku ve svých terénních 
výzkumech zaznamenával a taxonomicky i ekologicky hodnotil maximální 
množství basidiomycetů a askomycetů z nejrůznějších substrátů, ekotopů a 
rostlinných společenstev. Dlouhý by byl výčet prací, které takto vyšly z pera 
dr. Svrčka a pro ukázku zmiňme jen některé lokality a oblasti: údolí Klíčavy v 
CHKO Křivoklátsko, Milešovka a okolí v CHKO České středohoří, Třeboňsko 
a Novohradské hory v jihočeské biosférické reservaci, dolina Siedmich 
prameňov ve Vysokých Tatrách, Národní park Nízké Tatry aj. Ze současně 
probíhajících projektů uvádíme soustavný mykologický výzkum Krkonošského 
národního parku (KRNAP) od r. 1986 a první publikované výsadky v České 
mykologii r. 1990 a dále několikaletou spolupráci s Pražským střediskem 
ochrany přírody v mykologickém výzkumu přírodních reservací Velké Prahy, 
která však, bohužel, skončila v r. 1994. Nicméně částečné výsledky o velkých 
houbách byly publikovány v r. 1985

Zdůrazněním universality' mykologické osobnosti dr. Svrčka v žádném 
případě nezapomínáme na to, v čem se za dlouhá léta stal opravdu světově 
známým a vyhledávaným mvkoiogem, tj. , taxonomem a všestranným znalcem 
v bohaté skupině terčoplodých askomycetů (Discomycetes). Již velmi časně, 
pod vlivem vzpomenutého Václava Vacka, se zapracovává do metodiky 
hledání, sběru a určování především drobných diskomycetů na odumřelých, 
ale i ještě živých částech různého rostlinného substrátu a již v r. 1947 pu
blikuje v České mykologii první část "Studie o českých askomycetech" (celkem 
6 pokračování). Mezitím ovšem v r. 1948 publikuje rozsáhlou monografii o 
českých druzích podčeledi Lachneoideae z čeledi Pezizaceae a potom již v 
každém ročníku České mykologie nacházíme jednu nebo i více ta- 
xonomických i floristických prací, týkajících se diskomycetů. V pozdějších 
letech (1974-1992) je zvlášť významná řada prací, nazvaná "New or less known 
Discomycetes!'.

Dr. Svrček zřejmě od začátku svého zájmu o houby, ale o diskomycety 
zvláště, si byl vědom, že žije v zemi, kde ve 20. a 30. letech J. Velenovský 
publikoval jednak "České houby" (1920-1922), jednak dílo o diskomycetech 
"Monographia discomycetum Bohemiae" (1934) a další dvě obsáhlé práce o 
svých nejnovějších objevech (1939, 1947). Už prvně zmíněné dílo vzbudilo 
především v cizině pochybnostmi laděný’ údiv nad neuvěřitelným množstvím 
popisovaných nových druhů a rodů hub z Čech. Proto dr. Svrček cítil jako 
naprosto nezbytné podrobit revisi Velenovského taxony českých diskomycetů, 
což se stalo v pracích z r. 1954 (Orbilia), 1976 (Peziza), 1979 (operkulátní
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diskomycery) a 1985 (inoperkulátní diskomycety). Tato mravenčí práce jakož i 
letité zkušenosti a poznámky o ekologii, načerpané z přírody při sběru na 
četných exkursích, dovolily sestavit "Katalog operkulátních diskomycetů 
(Pezizales) Československa" (1981) se stručnými ekologickými poznámkami a 
roztříděním všech druhů podle jejich nároků na různé ekotopy. Podobný 
katalog inoperkulátních diskomycetů dr. Svrček připravuje. V našem krátkém 
připomenutí životního jubilea dr. Svrčka nezmiňujeme se podrobněji ani o 
jeho práci pro Čs. vědeckou společnost pro mykologii, jejímž je čestným čle
nem a členem jejího výboru, ani o jeho dlouholeté (od r. 1957) činnosti ve
doucího redaktora časopisu Česká mykologie, v jehož redakční radě dále 
působí. Také zvlášť podrobně nepřipomínáme stálou angažovanost dr. Svrčka 
na exkursích, přednáškách, mykologických dnech a konferencích, které 
Společnost, zvláště před lety pořádala. Je též předsedou sekce pro studium 
mikroskopických hub, která v posledních letech uspořádala několik seminářů 
a vydala z nich 3 sborníky referátů.

Mezi důležité aktivity dr. Svrčka patřila vždy i pomoc začínajícím my- 
kologům a studentům mykologického zaměření. Do Alma mater, ze které 
vyšel na počátku své odborné dráhy, se po letech vrací jako oponent diplo
mových a disertačních prací, v museu poskytuje cenné konsultace studentům 
a postgraduálním studentům nejen z pražské university, ale i z Českých 
Budějovic, Bma a Bratislavy. Základní příručkou pro výuku studentů na 
exkursích i pro zájemce z řad širší veřejnosti se stal Klíč k určování 
bezcévných rostlin, kolektivní dílo, které vzniklo právě pod redakčním 
vedením dr. Svrčka.

Jak jsme se již zmínili, dr. Svrček i po svém pensionování dochází do 
musea a pokračuje ve zpracování českých a slovenských diskomycetů. O 
těchto houbách i o houbách lupenatých publikoval v posledním desetiletí 
řadu příspěvků, též v zahraničních časopisech jako Sydowia nebo Zeitschrift 
für Pilzkunde. Velké příspěvky k poznání diskomycetů uveřejnil společně s H. 
Engelem v sérii "Beiträge zur Pilzflora der NW Oberfranken" (od r. 1983). V r. 
1987 strávil 4 týdny na studijní cestě ve Finsku, kam byl pozván Universitou v 
Turku. Zmíněná doba byla vyplněna studiem herbářů těž na universitě v Hel
sinkách a kratším pobytem na biologické stanici Kevo, která leží již za 
polárním kruhem. V roce 1992 byl na pozvání anglických mykologů účast
níkem 11. kongresu Evropských mykologů v Kew, kde přednesl referát na 
téma "Diskomycety Československa". Od r. 1981 se na pozvání plzeňských 
mykologů snad každoročně účastnil společných exkursí mykologického 
kroužku při plzeňském Domu kultury. Cílem byl výzkum mykoflóry zápa
dočeského kraje, zaměřený především na poměrně hojné přírodní reservace. 
V r. 1994 se podílel na vedení exkurse, uspořádané u příležitosti návštěvy 
dvou předních světových mykologů, prof. D.L. Hawkswortha a prof. O.E. 
Erikssona.
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V této krátké připomínce významného dne dr. Svrčka snažili jsme se 
ho připomenout jako mykologa, zajímajícího se od počátku do současnosti 
mnoha skupinami hub jak při sběru, tak při studiu v laboratoři. Tato univer
sálnost ve spojení s laskavostí a skromností předurčily dr. Svrčka jako příjem
ného a oceňovaného společníka na všech botanických a mvkologických 
exkurzích. Tak se stal známou osobností i v řadách houbařů seskupených 
kolem Časopisu českých a slovenských houbařů a v České mykologické 
společnosti. Proto byl též zvolen v r. 1989 čestným členem této společnosti, 
majícím právo nosit odznak "Zlatý Cantharellus".

V úvodu se starší autor zmínil o dávných začátcích jeho styků s dr. 
SvTČkem. K rozvinutí došlo až po osvobození v r. 1945 při společném studiu, 
společných exkursích a životě tehdy založené Čs. vědecké společnosti pro 
mykologii. Stmelujícím poutem vznikajícího vztahu bylo společné nadšení pro 
mykologický výzkum a vzájemná úcta a ohleduplnost, které pramenily z přece 
jen nevýbojných povahových rysů obou partnerů. Zmíněné znaky pomáhaly v 
tom smyslu, že přátelství vytrvalo a prohloubilo se ku prospěchu mykologie i 
obou zúčastněných. Proto díky za společné, teplem porozumění prodchnuté 
chvíle! Všichni, kdo dr Svrčka znají, přejí další, radostná léta s houbami.

Poznámka: Bibliografie mykologických prací dr. M. Svrčka za posled
ních 10 let (1985-1995) bude uvedena v časopise Czech Mycology.

MYKOLOG VÁCLAV VACEK (1895 - 1951) A NÁRODNÍ MUZEUM

Mirko S v r č e k

V letošním roce uplynulo 100 let od narození Václava Vacka (4. 2. 1895 
- 23- 1. 1951). Není již mnoho těch, kteří jej osobně znali, a jeho jméno je 
dnes známo spíše z odborné mykologické literatury. Považuji proto za vhodné 
vzpomenout na něj u příležitosti tohoto výročí. Václav Vacek, rodák z jiho
moravských Žarošic, povoláním technický úředník ČKD v Praze, byl v my
kologii autodidakt, který se sám vlastní vůlí a pílí propracoval na úroveň pro
fesionálního odborníka. Počátky jeho zájmu o houby můžeme sledovat od r. 
1933- Od tohoto roku, přesněji od 2. 7. 1933 si vede podrobné záznamy o 
svých exkurzích, na nichž se podílel jako spoluvedoucí s Ing. Stanislavem 
Havlenou pravidelně každou neděli do okolí Prahy. Tyto "vycházky" bývaly 
pro nejširší veřejnost pořádány Čs. mykologickou společností, oznamovány v 
denním tisku a také ve skříňce umístěné v ulici nedaleko bydliště Ing. Hav-
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lény. Byly v ní vystavovány živé plodnice určených hub nalezených na těchto 
exkurzích, a také informace o přednáškách Společnosti.

V. Vacka jsem osobně poznal jako gymnazista právě na jedné z těchto 
vycházek, kterých jsem se zúčastňoval od r. 1941. Vacek si záhy povšiml mého 
hlubšího zájmu o mykologii a stal se v ní mým prvým učitelem. Silně ovlivnil 
mé zaměření v mykologii a především jemu vděčím za mnohé, co mi usnad
nilo pozdější studium hub na vysoké škole.

S Národním muzeem byl Václav Vacek v kontaktu již od počátku, kdy 
se začal o mykologii zajímat. Čas od času zasílal některé své nálezy zejména 
chorošovitých a jiných dřevních hub k určení nebo k potvrzení svého určení 
mykologu Dr. Albertu Pilátovi, jak lze též sledovat z publikovaných údajů v 
Pilátově zpracování chorošovitých v Atlasu hub evropských (1936 - 1942). Od 
roku 1945 se osobně zúčastňoval jako člen výboru schůzí obnoveného 
Československého mykologického klubu na půdě Muzea (tehdy v botanickém 
oddělení v Zahradní ulici v Praze - Bubenči). Z této doby pocházejí první 
Vackovy dokladové exsikáty hub v mykologických sbírkách Národního mu
zea.

Písemná pozůstalost V. Vacka je od roku 1951 uložena v archivu 
mykologického oddělení Národního muzea v Praze. Sestává z devíti svazků 
formátu A5 v pevných černých deskách, které obsahují jednotlivé listy papíru 
volně těmito deskami sepnuté, \yjma svazečku prvního, typu tzv. školního 
slovníčku velikosti Aó. Jsou zapsány pod akcesitním číslem 5/1951 v 
přírůstkovém katalogu sbírkových fondů oddělení pod souborným názvem 
"Rukopisné poznámky V. Vacka". Popisy V. Vackem studovaných druhů - 
vesměs jeho vlastních sběrů z exkurzí do blízkého i vzdálenějšího okolí Prahy 
a rovněž z okolí jeho rodiště Žarošic na jižní Moravě - jsou na těchto volných 
listech vedeny průběžně tak, jak mu přicházely do ruky. Listy jsou v každém 
svazku číslovány samostatně, jednotlivé svazky jsou na hřbetě označeny bílými 
písmeny od A až do CH. Zvláštní evidenci těchto popisů si Vacek nevedl, od
kazy na ně si tužkou poznamenával na okraji literatury, podle které druh určil, 
a to tak, že v čitateli písmenem označil svazek a ve jmenovateli příslušnou 
stránku s popisem (např. B/120). V těchto 9 svazcích, čítajících 2098 stran 
(nejmenší počet má A - 199, největší H - 400) je obsažen 2559 popisů celkem 
1764 taxonů, většinou druhů, ale i poměrně četných variet a forem, z nichž 
několik desítek je označeno novými jmény která nebyla publikována. Jako 
vůbec prvý záznam je zachycen popis nálezu Heteroporus biennis od "Všenor 
- Čemolic" ze dne 20. 10. 1935, poslední pak je popis lnocybe abjecta Karst. 
sensu J. Lge. od Karlštejna 12. 11. 1950. Všechny své zápisy psal Vacek 
výhradně tužkou, charakteristickým, drobným, úhledným a čitelným ru
kopisem. Podrobné popisy makro - a mikroznaků jsou většinou doplněny 
jednoduchou kresbou plodnice, výtrusy a dalšími hymeniálními elementy,
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některé pak výstižným akvarelem, svědčícím o jeho nejen přesné pozorovací 
schopnosti, ale i citlivém uměleckém projevu.

Dodatkem k těmto rukopisům jsou volné lístky papíru malého formátu 
(A6) v počtu 81 číslovaných stránek, na nichž je zachyceno 6l popisů nálezů 
hub jím sbíraných v okolí Žarošic od 21. 8. do 15. 9. 1950 v době jeho pos
lední dovolené. Tyto nálezy již nezpracoval a nejsou proto přepsány v defini
tivním určení do posledního svazku popisů (CH). S tímto dodatkem obsahují 
Vackovy rukopisy 2620 popisů představující 1764 taxonů.

Písemnou součástí pozůstalosti jsou ještě 3 školní sešity se seznamem 
druhů nalezených na pravidelných nedělních vycházkách pořádaných tehdejší 
Československou mytologickou společností pro širokou veřejnost, jejichž byl 
V. Vacek po řadu let spolu s Ing. Stanislavem Havlenou vedoucím. Stránky v 
těchto sešitech nejsou číslovány, prvý záznam je z 2. 7. 1933 do Černošic, 
poslední z vycházky 16. 8. 1942 do okolí Karlštejna.

Od r. 1941 začal Vacek (pokud vím, z podnětu mykologa Národ, mu
zea dr.Alberta Piláta ) dokladovat exsikáty svých nálezů - hlavně druhů vzác
nějších a všech jím studovaných - v mytologickém herbáři botanického od
dělení Národ, muzea, kterému je darem věnoval. Jsou od r. 1942 do 1951 pod 
přírůstkovými čísly (celkem 10 záznamů) akcesitního katalogu a jejich počet je 
2805 položek. Spolu s písemnou dokumentací shora zmíněnou se řadí k nej
cennějším dokladům mykoflory Čech a Moravy. Označení křížkem (x) u 
Vackových popisů znamená, že příslušný exsikát byl předán do muzejního 
herbáře.

V. Vacek věnoval největší pozornost a úsilí o poznání dvou skupin 
hub, a to lupenatých (Agaricales) a diskomycetú. Proto nejvíce popisů a též 
druhů nalézáme např. u rodů Inocybe (64 druhů), Mýcena (61 druhů), Galéra 
(v dřívějším pojetí, 56 druhů), Clitocybe (52 druhů), Omphalia (44 druhů), z 
diskomycetú pak Helotium (64 druhů), Lachnum (35 druhů) atd. Příležitostně 
však sbíral a určoval i některé jiné skupiny, tak např. Clavaria obsahuje 28 
druhů, Cyphella 17 druhů aj.
Vzpomínám při této příležitosti na Václava Vacka jako na vzácného člověka, 
který mě uvedl do mykologie a ovlivnil moje zaměření v tomto oboru, ač 
zaměstnáním technický úředník, ale též zakládající člen v roce 1945 obno
veného Československého mykologického klubu. Některé bližší údaje o něm 
nalezne laskavý čtenář v mém článku "Vzpomínky na Václava Vacka" (Česká 
nwkologie 6: 27-32, 1952).
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VZPOMÍNKA NA ZNÁMÉHO FYTOPATOLOGA A VĚDCE RNDr. VÁCLAVA 
HERVERTA, CSc.

Jana H o l m a n o v á

Ve svém krátkém příspěvku chci vzpomenout na RNDr. Václava 
Herverta, CSc., který patřil mezi naše přední vědce v oboru fytopatologie. Své 
práci v zemědělském výzkumu se věnoval celý svůj život a měl ji i jako svou 
zálibu. Svým článkem navazuji a chci se připojit k některým myšlenkám ve 
vzpomínce uvedené autorem L. Helebrantem v Mykologických listech č. 52, 
1994, p. 20-21.

Po obhájení disertační práce v roce 1963, která še týkala vlivů stepnOio 
a vysokohorského prostředí na šíření viru bramboru v Rumunsku, zpracoval 
dr. Hervert řadu vynikajících prací týkajících se biologie a šíření chorob a 
dalších škodlivých činitelů na obilninách, ale také na ovocných stromech a 
jiných plodinách. Přehled jeho nejdůležitějších prací uvedl dr. J. Brčák v 
článku k jeho 60. narozeninám v časopise Preslia 53: 355-357, 1981.

V rámci svého studijního pobytu v letech 1983-1984 jsem pracovala na 
fytopatologickém oddělení Ústavu experimentální botaniky pod vedením 
RNDr. Z. Poláka, DrSc., společně s dr. Hervertem a dalšími kolegy. Byi nam 
všem milým spolupracovníkem a také erudovaným vědcem, který dovedl 
druhé nadchnout pro tuto práci. Věřil, že i nadále se bude tento obor dále 
rozvíjet. Považoval za velmi důležité zdokonalovat znalosti o biologii, vývoji a 
aktivní ochraně proti virovým a houbovým chorobám v našem zemědělství, 
aby bylo možné omezovat ztráty na úrodě zlepšením zdravotního stavu rostlin 
mnohem účinněji než dříve. K tomu také přispěl svým celoživotním dílem

Chtěla bych především vyzdvihnout jeho práce zabývající se padlím 
travním a rzí na obilninách a také biologií padlí jabloňového. Některé jeho 
citace o biologii padlí travního (Erysiphe gmminis DC. f. sp. hordei Marchal) 
jsem uvedla ve své disertační práci, která se zabývala vlivem herbicidů na 
rezistanci jarního ječmene k padlí v roce 1994.

Myslím si, že odkaz myšlenek RNDr. V. Herverta, CSc. bude žít dál 
nejen v jeho pracech, ale i v jeho nadějném vnukovi Lukášová, který se zajímá 
o přírodní vědy jako jeho dědeček.
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