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KLÍČ K URČOVÁNÍ ŠUPINOVEK (PHOLIOTA) A PŘEHLED DRUHŮ ZNÁ
MÝCH Z ČESKE REPUBLIKY
Jan H o l e c

V Mykologických listech č. 55 (Holec 1995b) jsem podrobně rozebral
rozdíly mezi některými obtížně rozlišitelnými druhy šupinovek. Tvrzení, že se
téměř všechny naše druhy dají po nabytí určité zkušenosti poznat už v terénu
jen podle makroznaků, jsem se snažil dotáhnout do důsledku. Pokusil jsem se
sestavit určovací klíč založený především na vnějších, okem viditelných zna
cích. Ukázalo se, že to není jednoduché. Výsledek svého snažení nyní před
kládám našim mykologům k používání, prověřování, kritizování a doplňování.
Klíč jsem vyzkoušel na několika přírodovědcích a studentech mykologie, kteří
ale rod Pholiota neznali, byli proto zcela nezaujatí a pomohli mi vymanit se z
omezeného vidění specialisty, který si neuvědomuje, ze ostatní mohou některé
znaky vidět a chápat jinak. Přesto všechny uživatele prosím o sdělení svých
zkušeností s klíčem, abychom z něj společně odstranili chyby a v budoucnu
do něj zabudovali 1 znaky, které jsem sám třeba neviděl na omezeném
množství materiálu, který jsem měl k dispozici. Tento článek přímo navazuje
na předchozí (Holec 1995b), kde jsou uvedeny znaky všech podrodů rodu
Pholiota a některé druhy jsou tam probrány důkladněji.
Klíč je důsledně budován tak, aby byl každý odlišující znak přesně popsáti vždy v obou možnostech. Na počátku každého hesla jsou razeny makroznaky. Pokud by mohla vzniknout nějaká pochybnost nebo si chtěl být
určovatel zcela jistý, může své pochyby téměř jednoznačně rozhodnout podle
mikroznaků uvedených na konci některých hesel (vybral jsem jen dobře roze
znatelné a jasné znaky jako tvar spor, jejich velikost, přítomnost klíčního póru,
přítomnost různých typů cystid atd.). V zásadě by vsak mělo být možné dojít
ke správnému určení jen podle makroznaků. Důležité je brát vždy všechny
makroznaky v jednom hesle jako celek a v případě pochybností vybrat tu ze
dvou možnosti, na kterou „sedí“ větší počet z několika uvedených znaků.
Některé druhy jsou v klíči na více místech, protože je nebylo možno zařadit
jednoznačně. Druh Pholiota elegans dosud nebyl u nás sbírán, ale jeho výskyt
nevylučuji a proto jsem ho do klíče také zařadil.
Druhou část článku tvoří můj příspěvek k „Soupisu makromycetů ČR“
(„check-list"). Jsou v něm obsaženy druny s jistotou doložené z České repu
bliky (vlastními sběry a údaji z literatury a herbářů, zejména Národního muzea)
a navíc druh Pholiota comosa který ještě není taxonomicky zcela jasný, ale o
jeho výskytu existují dosud mnou neprověřené údaje od Velenovského.
Druhy jsou zpracovány jen velmi stručně, protože podrobné výsledky budou
obsaženy v mé doktorské práci. Soupis obsahuje tyto údaje o jednotlivých
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druzích : 1. Latinské a české jméno (to jsem musel v některých případech vy
tvořit, protože dosud neexistovalo). 2. Známější synonyma. 3- Důležité makroznaky, které doplňují údaje obsažené v klíči a minulých článcích (Holec
1995a b). Plodnice malé: klobouk široký 1-3 cm, pl. středně velké: kl. 3-8 cm,
pl. velké: kl. nad 8 cm. 4. Důležité mlkroznaky. Rozmezí velikosti spor se v
některých případech mírně liší oproti minulému článku (Holec 1995b), protože
jsem mezitím udělal další měření, která jsem do soupisu nově zahrnul. 5.
Ekologie druhu - jsou zahrnuty údaje jak z ČR, tak z významnějších zahranič
ních publikací (z Evropy), aby byla ilustrována celková siře hostitelského nebo
substrátového spektra druhu. 6. Rozšířeni v ČR charakterizované následující
hrubou stupnici: druh hojný - v ČR známy či předpokládány stovky lokalit,
druh roztroušeně se vyskytující - v ČR desítky lokalit, druh vzácný - v ČR do
deseti známých lokalit. Následuje výškové či vegetační rozmezí, ve kterém
druh v ČR roste. 7. Odkazy na kvalitní vyobrazení, která podle mého názoru
dobře charakterizují daný druh (použil jsem stejné zkratky mykologických
obrazových publikací, jako M. Moser ve svém klíči na str. 9 a 10, zkratky tam
neuvedené jsou vysvětleny níže). V současnosti je nejlepší ikonografií rodu
Pholiota w Evropě 4. díl „Pilze der Schweiz“ (Breitenbach et Kränzlin 1995).
Seznam zkratek ikonografií: B&K - J. Breitenbach et F. Kränzlin (1995):
Pilze der Schweiz 4., D - R.M. Dähncke (1993): 1200 Pilze in Farbfotos., Jahn H. Jahn (1979): Pilze die an Holz wachsen., Mos. & Jül. - M. Moser et W.
Jülich: Farbatlas der Basidiomyceten., Pil. & Uš. II. - A. Pilát et O. Ušák (1959):
Naše houby II., Ri. - A. Ricken (1915): Die Blätterpilze., Ry. & Ho. - S. Rvman
et I. Holmasen (1984): Svampar. Další zkratky: kl. - klobouk, kl. pór - klíční
pór, pl. - plodnice, sp. - spory, šup. - šupiny, tr. - třeň, v ml. - v mladí, v dosp.
- v dospělosti.

Klíč k určování středoevropských druhů rodu Pholiota
1) Pl. robustní, velmi tlustě masité (typu "hřib"), tř. bachratý, alespoň U ně
kterých pl. s poměrem délka : šířka 5:1 až 2:1 ............................................ 2
1*) Pl. celkově štíhlejší, mírně masité (typu "třepenitka cihlová11 či
"penízovka"), tř. u většiny dospělých pl. štíhlý s poměrem délka : šířka
větším než 5:1 ................................................................................................ 4
2) Růst na dřevu Fagus, kl. ve stáří s žlutomedovým, datlovým nebo čokolá
dově hnědým odstínem, vůně žádná nebo slabá ......... Pholiota cotnosa
2*) Růst na dřevu Populus, Salix, Betula, Ainus, kl. ve stáří žlutookrový, béžovohnědý až dřevově hnědý, vůně nevýrazná nebo intenzivně ovocná či
jako syntetická barviva .................................................................................. 3
3) Kl. celý žlutavý až žlutookrový, růst na dřevu Betula či Alnus, vůně in
tenzivně ovocná až jako syntetická barva "Balacryl", sp. s kl. pórem tvoře
ným pozvolným ztenčením stěny sp. zevnitř............ Pholiota heteroclita
3‘) Kl. na okraji bělavý, šedavý až béžový, střed béžovohnědý až dřevově
hnědý, růst na dřevu Populus či Salix, vůně nepříliš výrazná, alespoň ně
které sp. na vrcholu víceméně zploštělé a kryté jemnou vypouklou
"čepičkou" (nutný dobrý imerzní objektiv a pozorné proostřování)
..........................................................................................Pholiota populnea
4) Převážná většina šupin na kl. výrazně odstálá ............................................ 5
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4*) Převážná většina šupin na kl. přltisklá (nanejvýš s mírně zdviženou špič
kou) nebo kl. bez šupin ................................................................................. 8
5) Kl., šupiny a tř. zářivě sírově žluté, zlatožluté nebo žlutooranžové..............
...........................................................................................PboUotaJlantmans
5*) Kl. a tř. tlumenějších nebo světlejších barev, šupiny na kl. tmavší než po
kožka kl. (okrové, rezavé, hnědé až černohnědé)....................................... 6
6) Pokožka kl. všude žlutá až rezavožlutá, šupiny na kl. i na tř. složené z
vláken nebo blanité, sp. s kl. pórem ............................................................ 7
6*) Pokožka na okraji kl. světle žlutá až bělavá, šupiny alespoň na středu
kl.kompaktní, vzpřímené, kuželovité, na tř. plstnaté a mohutné, sp. bez kl.
póru.........................................................................Pholiota squ arrosoides
7) Kl. suchý i za vlhka, matný, šupiny složené z vláken, rezavé až rezavohnědé, sp. (5,8-)6,2-8,2(-9) x 3,7-5 pm, s výrazným kl. pórem
.........................................................................................Pholiota squ arrosa
7*) Kl. za vlhka silně slizký, za sucha lesklý, šupiny blanité, často ponořené
ve slizu a nabobtnalé, rezavohnědé, tmavohnědé až černohnědé, sp. (4-)
4,5-7(-7,5) x (2,5-)3-4 pm, kl. pór jen slabě zřetelný......... Pholiota ja b n ii
8) Pl. velmi drobné, kl. v dosp. max. 3 cm, bělavý, nanejvýš ve stáří s velmi
jemným hnědookrovým nádechem ............................... Pholiota scattiba
8*) Pl. větší nebo tmavší (kl. žlutý, okrový, oranžový atd.)...............................9
9) Pl. středně velké, kl. v dosp. široký 3-8 cm ................................................ 15
9*) Pl. velké, kl. v dosp. široký 7-15(20) cm .....................................................10
10) Kl. bez šu p in ...................................................................................................11
10) Kl. se šupinam i...............................................................................................12
11) Kl. od mládí citrónově, olivově či slámově žlutý (vestáří na středu nabíhá
do hnědá či červenohněda)............................................. P h oliota alnicola
11*) Kl. v ml. světle hnědý, v dosp. vybledá do žlutohnědá, ale nikdy není vý
razně žlutý......... :...............................................................Pholiota pinicola
12) Kl. s hustými, tmavohnědými až černohnědými šupinami, růst zdánlivě ze
země (dřevo v zemi, kořeny, kořenové náběhy), sp. drobné, široké (2,5-)
3-4 pm a dlouhé 4-7,5 pm.................................................... Pholiota Jahnii
12*) Kl. s řidšími, rezavookrovými až hnědými šupinami, růst na kmenech
stromů nebo v korunách, sp. velké, široké 4-6,5 pm a dlouhé 6,5-12 pm ..
.........................................................................................................................13
13) Většina spor má šířku 4-5 pm, růst hlavně na Betula, Alnus (ale i na dal
ších listnáčích i jehličnanech)........................................ P h oliota limonella
13*) Většina spor má šířku 5-6 pm, růst hlavně na Fagus či Salix (ale i na dal
ších listnáčích i jehličnanech)...................................................................... 14
14) Kl. s plstnatými, relativně tlustými šupinami, jen mírně slizký, cheilocystidy jen kyjovité, chrysocystidy velmi hojné, kl. pór 1,2-1,5 pm, růst na
Salix.................................................................................. Pholiota aurivella
14*) Kl. s poměrně tenkými šupinami, za vlhka silně slizký, cheilocystidy růz
ných tvarů (válcovité, vřetenovité, lahvicovité, kyjovité - to vše pohromadě
na jednom lupenu), chrysocystidy řídké, kl. pór 0,8-1,2 pm, růst na Fagus
a dalších dřevinách (nikoliv na Salix)............................. Pholiota a d ip o sa
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15) Kl. s výraznými, alespoň 2,5 mm dlouhými šupinami na celém povrchu
(pozor na smyti šupin po deštích!)............................................................. 16
15*) Kl. s drobnějšími šupinami nebo šupinatý jen na okraji nebo bez šupin
16)
16*)
17)
17*)
18)

18*)
19)
19*)
20)
20*)
21)
21*)
22)
22*)
23)

23*)

24)
24*)
25)

Kl. i šupiny zářivě zlatožluté až žlutooranžové...........Pboliota fla m m a n s
Kl. žlutý, šupiny rezavohnědé až černohnědé.................. Pboliota ja b n ii
Růst z uhlíků na spáleništích .................................. P boliota carbonaria
Růst na jiných stanovištích........................................................................... 18
Růst v rašeliníku či jiných mechorostech na rašeliništích a v bažinách, sp.
s "čepičkami11 (po obou stranách kl. póru je vnější vrstva stěny spor odchlípená a nadmutá - nutný dobrý imerzní objektiv!)...................................
........................................................................................Pboliota benningsii
Růst na jiných stanovištích, sp. bez "čepiček"............................................ 19
Kl. velmi světlý - bělavý, barvy bílé kávy, nanejvýš na středu šedý, bez
hnědavých šupin..................................................................... Pboliota lenta
Kl. tmavší (žlutý, oranžový, okrový, hnědookrový, červenohnědý), pokud
světlý, pak s drobnými přitisklými hnědavými šupinami.......................... 20
Kl. alespoň na středu jasně oranžový až oranžovočervený (barva mrkve),
dužnina pod pokožkou kl. oranžovočervená, ve stáří hnědne až černá.....
..................................................................................... Pboliota astragalina
Kl. není mrkvově oranžový, dužnina žlutá či bělavá, stářím nečerná...... 21
Kl. olivově zelený nebo alespoň s olivově zeleným odstínem, kl. i tř.
drobně přitiskle hnědavě šupinatý............................... Pboliota g um m osa
Kl. bez olivově zelených odstínů, pokud ano, pak bez šupin................. 22
Kl. drobně přitiskle šupinatý či plstnaté vláknitý, celý stejnoměrně výrazně
zlatožlutý......................................................................................................... 23
Kl. hladký a bez šupin nebo jen skvrnitý či žíhaný a v těchto dvou přípa
dech není celý stejnoměrně zlatožlutý......................................................... 24
Kl. 2-8 cm. za vlhka mírně slizký, za sucha mastně lesklý, cheilocystidy
rozmanitých tvarů: kyjovité, válcovité, s výběžky, hlavičkovité, zaskrcované (většinou všechny typy společně na každém lupenu), trama lup.
subregulární s vlnitě propletenými hyfami, složenými z nadmutých až
oválných buněk o průměru 5-25 pm, růst na zemi (loukjy, zahrady, stepi,
spáleniště), z detritu či ze silně rozloženého dřeva (často ukrytého v
zemi)................................................................................... Pboliota lucifera
Kl. 2-5 cm, suchý, matný, cheilocystidy ve spodní části válcovité a nahoře
více či méně hlavičkovité, trama lup. regulární, hyfy tvořeny válcovitými
buňkami o průměru 4-15 pm, růst výhradně na dřevu (kmeny a větve
listnáčů).......................................................................Pboliota tuberculosa
Pl. rostoucí v půdě či hrabance bez viditelného spojení se dřevem....... 25
Pl. rostoucí na dřevě (často dějícím a ukrytém v půdě)............................ 28
Kl. na většině plochy (zejména na středu) liškový, skořicový, oranžově až
červeně hnědý, tř. v ml. hělavý, vločkatě šupinatý, šup. posléze tmavnou
do oranžovohněda a tř. v dosp. dole linědavý, sp. z boku zřetelně ledvinité, chrysocystidy chybí.................................. ...............Pboliota lubríca
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25*) Kl. na většině plochy v různých odstínech žluté až žlutookrové , tř. světle
či sytě žlutý až žlutohnědý, bez šupin, sp. nejsou ledvinité, pokud ano,
pak přítomny chrysocystidy.........................................................................26
26) Pl. rostoucí v trsech trav, skřípin, ostřic a rákosu (často přímo na stéblech)
nebo v půdě a detritu poblíž nich, kl. na okraji žlutavý, směrem ke středu
žlutý až matně oranžovohnědý, někdy lehce skvrnitý, přítomny pravé
chrysocystidy, cheilocystidy štíhle válcovité či štíhle íahvicovité, někdy
26*) Pl. rostoucí v půdě či lesní hrabance kl. bez oranžovohnědých odstínů,
spíše žlutý, žlutookrový až žlutohnědý, pravé chrysocystidy nepřítomny,
cneilo- a pleurocystidy Íahvicovité vřetenovité..........................................27
27) Kl. na okraji bělavý, na středu žlutookrový, tř. nahoře bělavý, duž. kl. bělavá, sp. široké 3,5-4(-4,5) gm; roste většinou na holé, často skeletovité
půdě (např. na lesních cestách)..........................................P boliota m ixta
27*) Kl. na okraji žlutý, ve středu žlutooranžový až hnědožlutý, tř. nahoře ci
trónově žlutý, duž. kl. světle žlutá, sp. široké 4-5 gm; roste spíše v humóznější půdě pokryté detritem....................................P boliota sputnosa
28) Pl. poměrně subtilní, tř. široký 2-5 mm, kl. široký 2-5 cm, na ploše lupenů
přítomny pravé chrysocystidy..................................................................... 29
28*) Pl. robustnější, tř. široký 4-10(18) mm, kl. široký 3-8 cm, pravé chysocystidy nepřítomny..............................................................................................30
29) Růst na dřevu jehličnanů (téměř výlučně Piced)\ cheilocystidy kyjovité s
apikálním výběžkem (mukronátní)........................Pboliota subocbracea
29*) Růst na dřevu Salix, příp. Almis, často v dřevních zbytcích, na větvičkách
či kořenech; cheilocystidy úzce válcovité či Íahvicovité, někdy lehce hla
vičkovité.................................................. ....................... Pboliota conissans
30) Kl. poměrně pružný, za vlhka jen mírně lepkavý a v dosp. slabě hygrofánní, relativně stejnoměrně zbarvený, cheilocystidy přítomny, chrysocys
tidy chybí, sp. lehce mandlovité................................................................... 11
30*) Kl. poměrně křehký, za vlhka silně slizký, není hygrofánní, na okraji
světlejší než na středu, přítomny cheilo- a pleurocystidy téhož tvaru, chry
socystidy chybí, sp. vejčité nebo elipsoidně-ledvinité...............................31
31) Kl. alespoň na středu liškový, skořicový, oranžové až červeně hnědý, sp.
z boku elipsoidně-ledvinité, 5,8-7,4 x (3-)3,3-4(-5) gm....Pboliota lubrica
31*) Kl. převážně žlutý, nanejvýš na středu žlutohnědý nebo žlutooranžový,
sp. vejčité, pokud jsou elipsoidně-ledvinité, pak o něco menší než u P.
lubrica [5-6,5 x 3-3,5(-4) gm] ......................................................................32
32) Běžný druh, růst na dřevu jehličnanů; tř. nahoře světle žlutý nebo citró
nově žlutý, sp. vejčité.....................................................Pboliota sputnosa
32*) Velmi vzácný druh, z ČR zatím neznámý, růst převážně na dřevu nebo
kůře a detritu listnáčů (výjimečně i na dřevu Picea); tř. nahoře bělavý, sp.
z boku elipsoidně-ledvinité, 5-6,5 x 3-3,5(-4) gm...........................................
.............................................................. Pboliota elegans S. Jacobsson 1990
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Přehled druhů rodu Pholiota dosud známých z České republiky
Podrod Pholiota
Pholiota sq u a rrosa (Weigel: Fr.) Kumm. - š. kostrbatá
Syn.: Pholiota grandis Rea
Pl. velké. Kl. suchý. Sp. elipsoidní až podlouhlé, někdy vejčité čl z boku
lehce ledvinité, s výrazným kl. pórem. Roste na živém i mrtvém dřevu téměř
všech našich jehličnanů i listnáčů. V ČR velmi hojná od nížiny až do hor. Cke.
367, Bres. 697, Jahn 187, Ry.& Ho. 456, D 618, B&K 440.
Pholiota a d ip o sa (Bätsch: Fr.) Kumm. - š. slizká
Syn.: Pholiota aurivella (Bätsch: Fr.) Kumm. p.p. sensu auct. (non Fr.)
Poznámka: Kuyper et Tjallingii-Beukers (1986) a po nich např. Breitenbach et
Kränzlin (1995) razí pro tento druh jméno P. cenfera (P. Karst.) P. Karst. Pro
tože P. cerifera sbíral a popsal Karsten ze Salix pentandra, domnívám se, že
by mohla být totožná spíše s Pholiota aurivella (viz níže). Definitivní odpověď
možná přinese revize typu, o jehož zapůjčení jsem už požádal.
Pl. velké. Šup. na kl. široké, větš. přitlsklé, okrové až tmavohnědé. Sp. (7-)7,510(-12) x (4,5-)5-6(-6,5) (tm, elipsoidní až lehce vejčité. Roste na kmenech
nebo vysoko v korunách stromů, nejčastěji na Fagus sylvatica, ale i na mno
hých dalších listnáčích, výjimečně i jehličnanech. V ČR nojná od nížiny do hor.
RÍ. 54/2, Bres. 699, Lge 108D, B&K 421.
Pholiota aurivella (Batsch: Fr.) Kumm. - š. zlatozávojná
Syn.: Pholiota adiposa (Batsch: Fr.) Kumm. s. Jacobsson (1987) p.p. (chybné
použití jména - Jacobsson zahrnul pravou P. aurivella z vrb pod P. adiposa)
Excluded: Pholiota aurivella (Batsch: Fr.) Kumm. s. Ricken p.p., J.E. Lange
p.p., Kühner et Romagnesi p.p., Moser p.p., Jacobsson 1990 p.p. (= P. adiposa
s. Fr.). Mnoho autorů označovalo jménem P. aurivella souborně jak nálezy z
vrb (tedy podle mého názoru pravou P. aurivella), tak houbu v tomto pří
spěvku rozeznávanou jako P. adiposa.
Pl. velké. Kl. žlutý až okrovožlutý, za vlhka slizký, jinak suchý. Sp. (7-)7,510,5(-11,5) x 5-6,5(-7,5) (tm, elipsoidní až mírně vejčité. Roste na kmenech a v
korunách Salix sp., většinou Salix fragilis. V ČR roztroušeně v nižších polo
hách, zejména v lužních lesích, údolích řek a potoků a v parcích. Batsch 115, J.
Čh. Schaeffer 209.
Poznámka: Toto pojetí druhu P. aurivella je poněkud netradiční, ale dobře
odpovídá jak mým vlastním taxonomickým poznatkům, tak Friesovu pojetí P.
aurivella. Zahraniční mykology jsem dosud s tímto názorem podrobně ne
seznámil, ale pracuji na jeho zveřejnění.
Pholiota limoneUa (Peck) Sace. - š. zlatožlutá
Syn.: Pholiota aurivella (Batsch: Fr.) Kumm. p.p.
Pl. velké. Kl. zlatožlutý, za vlhka silně slizký, šup. mírně zdvižené, v dosp. přitisklé, rezavookrové až rezavohnědé Sp. 6,5-9(-10) x (3,7-)4-5,3(-5,8) pm, elip6

soidní až vejčité, s kl. pórem širokým 0,8-1,2 pm. Roste trsnatě především na
Alnus, Betula a dalších listnáčích, z jehličnanů na Abies a Picea. V ČR roztrou
šeně, dosud nebyla rozlišována. Holec, Živa 43/3 (1995): 103, B&K 431.
PboUota ja b n ii Tjall. et Bas - š. tmavošupinná
Syn.: Pholiota adiposa (Batsch: Fr.) Kumm. s. auct. - Pholíota muelleri (Fr.)
Orton s. Orton, Jahn etc. (chybná použití jména). V minulosti (od Rickena) se
jméno P. adiposa často chybně používalo pro tuto drobnovýtrusou houbu.
Pl. středně velké až velké. Kl. za vlhka silně slizký. Sp. vejčitě elipsoidní, z
boku někdy lehce ledvinité, (4-)4,4-7(-7,5) x (2,5-)3-4 pm, se slabě zřetelným
kl. pórem širokým 0,5-1 um. Roste na bázích kmenů, kořenových nábězích a
dřevu ukrytém v zemi, převážně na listnáčích (hlavně Faguš), výjimečně i na
jehličnanech. V ČR roztroušeně od pahorkatiny do hor. Jahn 188, Md. 588, 591,
Ry.& Ho. 457, D 621.
PboUota sq u a rro so id es Peck - š. ježatá
Syn.: Dry>ophila ochropallida Romagn., nomen nudum
Pl. středně velké až velké. Kl. za vlhka slizký. Sp. (4-)4,5-6(-6,5) x (2,5-)3-3,5(4,0) pm, elipsoidní, vejčité či lehce ledvinité, stěna velmi tenká, bez klíčního
póru. Roste na rozkládajícím se dřevu listnáčů v pralesích a přirozených lesích.
V ČR vzácně od pahorkatiny po hory. Holec, Živa 43/3 (1995): 9/ (chybně
označena jako P. squarrosa - jde o tiskový omyl).
PboUota Jlatnmans (Batsch: Fr.) Kumm. - š. ohnivá
Syn.: Pholiota Jlammuloides Mos., nomen nudum
Pl. středně velké. Chrysocystidy přítomny. Sp. (3,7-)4-5(-5,8) x 2-3(-3,3) pm,
elipsoidní až lehce ledvinité. Roste na dřevu jehličnanů, hlavně Picea a Pinus,
výjimečně i listnáčů. V ČR hojná od nížiny do hor. Ri. 55/5, Md. 587, Ry.& Ho.
456, D 619, B&K 424.
PboUota subocbracea (Smith) Smith et Hesler - š. třepenitkovitá
Syn.: Pholiota nematolomoides (Favre) Mos. [Identitu Smithovy a Favreho
houby prokázala revize typového a dalšího materiálu ze S. Ameriky, kterou
udělal S. Jacobsson (1990), a dále podobnost ekologických nároků druhů P.
subocbracea a P. nematolomoides].
Pl. malé až středně velké. Kl. na okraji světle žlutý, ke středu do žlutookrova ,
šedavé okrovohněda až lehce oranžovohněda. Tr. světle žlutý, dolů do okrovohněda, bíložlutě vločkatý od zbytků vela, v dosp. hladký, hnědavý. Sp. 5-6 x
3-3,7 pm, elipsoidní až vejčitě elipsoidní, z boku některé lehce ledvinité, bez
kl. póru. Roste na mrtvém dřevu jehličnanů (tlející kmeny a silně rozložené
dřevo), převážně Picea. V ČR vzácná, známá zatím pouze z okolí Černého
Kříže na Šumavě a z Žofínského pralesa v Novohradských horách. Podle litera
tury (Jacobsson 1990) preferuje oblasti s vlhkým klimatem a ve střední Evropě
roste jen v horách. SŽP 1958,5, Mos.& Jůl. III, Pholiota 1, B&K 435.
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Pholiota gum m osa (Lasch) Sing. - š. gumovitá
Syn.: Pholiota ochrochlora (Fr.) Orton
Pl. středně velké. Sp. (5,3-)5,8-7,5(-7,8) x 3,3-4.0(-4,5) pm, elipsoldní až vejčité,
kl. pór nápadný, 0,8-1,2 pm. Cheilocystidy úzce protáhle válcovité, často mírně
hlavičkovité, cnrysocystidy přítomny. Roste na zedelém dřevu listnáčů, často
ukrytém v zemi a dále v půdě v trávnících, parcích, na loukách a lesních ces
tách. V ČR roztroušeně od nížiny do podhůří. K&M 58, Bres. 772, Lge. 121F,
PU.& Uš. II. 130, Md. 593, Ry.& Ho. 458, B&K 426.
Pholiota gram inis (Quél.) Sing. - š. travní
Syn.: Pholiota abstrusa (Fr.) Sing., Pholiota lutaria (Maire) Kuyp. et Tjall.
Pl. malé až středně velké. Sp. 5,8-8,2(-9) x 3,3-4,0(-5) pm, protáhle vejčité až
téměř válcovité, z boku lehce ledvinité, kl. pór výrazný, 0,6-1 pm. Roste jednodivě nebo v malých trsech na bázích stonků a v detritu trav, skřípin, ostřic a
rákosu na březích a dnech rybníků, v bažinách, slatinách, mokřadech a na
vlhkých loukách V ČR řídká až vzácná, zřejmě i přehlížená. Bres. 778, Mos.&
Jul. III, Pholiota 4 dole.
Pholiota conissans (Fr.) Mos. - š. ověšená
Pl. malé až středně velké, v trsech. Kl. na středu oranžovo- nebo červenohnědý, skvrnitý, k okrajům, žlutý až svědě žlutý, tř. bledě žlutý, dole žluto
hnědý. Sp. (6,2-)6,5-8(-9) x (3,3-)3,7-4,5 pm. protáhle elipsoidní až skoro vál
covité, z Boku lehce ledvinité, kl. pór nápadný, 0,5-1,4 pm. Cheilocystidy úzce
válcovité a zprohýbané, lehce hlavičkaté a ve spodní části někdy mírně nad
muté, chrysocystiay přítomny. Roste na kmenech, kořenech a dřevních zbyt
cích Salix sp., výjimečně i Alnus sp. V ČR vzácná, je mi podle herbářové po
ložky (PRM) známa zatím jen z Poríčka na Sázavě. Zřejmě je to však druh u
nás přehlížený či nerozeznávaný. Lge 122A, B&K 422.
Pholiota astragaUna (Fr.) Sing. - š. kozincová
Pl. středně velké. Chuť dužniny hořká. Cheilocystidy úzce válcovité či Iahvicovité, chrysocystidy hojné. Sp. (6,2-)6,5-7,8(-8,2) x 4-5 pm, vejčité až lehce
mandlovité, pod dobrým imerzním objektivem velmi jemně bra‘davčité
("tečkované"), bez kl. póru. Roste na dřevu jehličnanů, převážně Picea a Pinus, zcela výjimečně i listnáčů (Fagus). V ČR roztroušeně od nížin do hor, nej
častější v podhůří a na horách. Lge. 121D, Md. 597, B&K 420.

Podrod Lubricula
Pholiota spu m osa (Fr.) Sing. - š. borová
Pl. středně velké. Sp. 6,5-8 5(-9) x 4-5 pm, vejčité, kl. pór drobný, 0,4-0,8 pm.
Roste na mrtvém dřevu nebo v detritu (na kůre atd.) jehličnanů, někdy také v
půdě, ale vždy poblíž zbytků dřeva, často silně rozložených a ukrytých v půdě.
V ČR hojná od nížiny až do hor, zvláště v lesích a na jejích okrajích, na lesních
pasekách a v okolí lesních cest. Lge. 121C, Bres. 773, D 628, B&K 439.

'
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P holiota m ix ta (Fr.) Kuyp. et Tjall.- Š. bledookrová
Pl. středně velké. Sp. 6-8 x 3,5-4(-4,5) pm, vejčlté, kl. pór drobný, 0,4-0,8 pm.
Roste v půdě bez znatelného spojení se dřevem nebo jeho zbytky, v jehlična
tých nebo smíšených lesích. V ČR roztroušeně od pahorkatiny do hor, neičastěji na neutrálních až kyselých, písčitých nebo skeletovitých půdách (zvláště
udusané lesní cesty a jejich okraje). Ky.& Ho. 460, Mos.& Jül. III, Rholiota 2
nahoře, Ri. 57/5.
PboÜota carbonaria (Fr.: Fr.) Sing. - š. spáleništní
Syn.: Pholiota bigblandensis (Peck) Smith et Hesler
Nomenklatorická poznámka: kombinace P. carbonaria (Fr.: Fr.) Sing. 1958 je
při striktní aplikaci nomenklatorických pravidel nesprávná (jméno Pholiota
carbonaria uz bylo použito o 14 let dříve - v roce 1944 - A.H. Smithem). V mi
nulosti proto byla snaha nahradit toto jméno nomenklatoricky správným, ale
neznámým jménem Pholiota bigblandensis (Peck) Smith et Hesler. Podle no
vého vydání Kódu jsou však změny dobře známých a zažitých jmen z čistě
nomenklatorických důvodů nežádoucí (jak v ML 55 vysvětluje P. Lizoň). Řeše
ním by byla konzervace jména Pholiota carbonaria (Fr.: Fr.) Sing. Tuto mož
nost už nynější Kód připouští a dokonce doporučuje v zájmu stability použí
vání jmen. Uvažuji proto o podání návrhu na konzervaci.
Pl. středně velké. Kl. na okraji žlutavý, na středu rezavookrovy až oranžovohnědý, za vlhka silně slizký. Sp. (6,5-37-8,2 x 4-5 um, vejčité, kl. pór drobný,
0,4-0,8 um. Roste na spáleništích z uhlíků a půdy pokryté popelem. V ČR
hojná, k zastižení prakticky na všech spáleništích, kde hořelo dřevo a zbyly
tam uhlíky. Cke. 442, K&M 6l, D 626, B&K 427.
Pholiota lubrica (Pers.: Fr.) Sing. - š. hnědočervená
Syn.: Pholiota decussata (Fr.) Mos.
Pl. středně velké. Kl. za vlhka silně slizký, v ml. na okraji s bílými vločkatými
zbytky vela, v dosp. na okraji světlejší než na středu - žlutavý až téměř bělavy.
Tř. v ml. bělavý, s vločkatými bílými šupinkami; ty posléze tmavnou až do
oranžovohněda a tř. směrem dolů do rezavohněda. Sp. 5,8-7,5 x (3-)3,3-4(-5)
um, elipsoidně vejčité, z boku zřetelně ledvinité, se slabě zřetelným kl. pórem.
Roste na dějícím dřevu, v detritu a hrabance listnáčů (hlavně Fagus), ale i jeh
ličnanů. V ČR pom ěrně vzácná, rozšířená od podhůří do hor, hlavně v listna'ch a smíšených lesích (bučiny, horské smíšené lesy). Mos.& Jül. III, Pholiota
dole, Bres. 771, B&K 423, 432.
Poznámka: Někteří autoři (např. Moser) rozlišují P. lubrica a P. decussata
takto: P. lubrica má mít světle liškově až skořicově hnědý střed kl. a okraj žlu
tavý až šedavobělavý. P. decussata má mít střed kl. plavě červenohnedý s
oranžovohnědými, později vybledajícími okraji. Takové rozdíly skutečně exi
stují, ale podle Jacobssona (1990) i mých prozatímních zkušeností jde o projev
vnitrodrunové variability, kdy střed kl. může nabývat všech těchto barev (i v
závislosti na stáří pl. a suchosti či slizkosti kl.).

r
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PboUota letitá (Pers.: Fr.) Sing.- š. bledohlínová (š. šedohlínová)
Pl. středně velké. Kl. za vlhka silně slizký, v ml. na okraji s bílými vloěkatými
zbytky vela, které brzy mizí. Sp. (5,8-)6,2-8,2(-8,5) x (3,3-)3,7-4 pm, vejčitě-elipsoidní, z boku zřetelně ledvinité, kl. pór drobný, 0,4-0,8 pm. Roste v detritu
listnatých i jehličnatých lesů - na listí, kůře i na dřevu (větvičky, kousky dřeva
v zemi atd.). V ČR hojná od nížiny až do hor, častá zejména v bučinách. Cke.
439, K&M 59, Ry.& Ho. 458, Bres. 769, Md. 592, D 624, B&K 429Pboliota benningstí (Bres.) Orton - š. Henningsova
Pl. středně velké. Kl. okrovožlutavý, ve středu do oranžovohněda. s vločkatými
bílými, později hnědými zbytky vela. Tř. bělavý až světle žlutý, na bázi
nannědly, vláknitě šupinatý. Sp. 7,5-9(-10) x (4,5-)5-5,8 pm, elipsoidní až vejčité (až tupě mandlovité), kl. jpór výrazný, 0,5-1 pm. Roste jako saprofyt na ra
šeliništích v polštářích rašeliníku. V ČR vzácná, vyskytuje se na rašeliništích v í
a Z Čechách, v pahorkatině až v podhůří. Diuh je podrobně zpracován ve 4.
dílu Červené knihy SR a ČR (Kodaba et al. 1995). Bres. 774, Md. 596,
PboUota scam ba (Fr.: Fr.) Mos. - š. drobná
Pl. malé. Sp. (8,2-)8,5-10,3(-ll,5) x 5-6,2(-6,5) pm, vejčitě elipsoidní, kl. pór vý
razný, 0,6-1 pm. Roste na mrtvém dřevu jehličnanů, hlavně Picea (na dějících
kmenech, vývratech, silně rozloženém dřevu), zcela výjimečně i listnáčích
(např. Betula, Salix). V ČR roztroušeně od pahorkatiny vysoko do hor s těžiš
těm výskytu v horském stupni (klimaxové a podmáčené smrčiny, vlhké dru
hotné smrčiny). Lge. 123F, K&M 64 II, Ry.& Ho. 459, Mos.& Jůl. III, Pholiota 6,
B&K 438.

Podrod FlavUlula
Pholiota tuberculosa (Schaeff.: Fr.) Kumm.- š. hlízkovitá
Syn.: Pholiota cunHpes (Fr.) Quél.
Pl. malé až středně velké. Sp. 6,5-8,2(-9) x 4-5(-5,3) pm, elipsoidní až vejčité, z
boku zřetelně ledvinité či mandlovité se zaobleným vrcholem, bez kl. póru.
Roste zejména v lesích na mrtvém dřevu listnáčů, převážně Tília a Fagus. V ČR
roztroušeně od nížiny do podhůří, častější je v teplejších oblastech. Cke. 370
dole, Lge. 108A, Ry.& Ho. 455, B&K 441.
PboUota lucifera (Lasch) Quél.- š. mastná
Syn.: Flammula devonica Pilát
Pl. středně velké. Sp. (6,5-)7-10(-10,7) x (4-)4,5-5,8(-6,2) pm, tvar jako u P. tu
berculosa, bez kl. póru. Roste z půdy, detritu, zbytků bylin či rozloženého
dřeva listnáčů, výjimečně i jehličnanů, často v okolí lidských sídel (křoviny,
louky, zahrady, pařeniště, stavební dříví). V ČR roztroušeně od nížin do pod
hůří, častější v teplejších oblastech. Lge. 107B, Bres. 700, Ri. 54/1, B&K 433-
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Podrod Ftammula
PboUota alnicola (Fr.) Slng.- š. olšová
Syn.: Pholiota Jlavida (Schaeff.: Fr.) Sing. p.p., Pholiota amara (Bull.) Sing.,
Pholiota salicicola (Fr.) Amolds
Pl. středně velké až velké. Kl. relativně pevný, pružný, slabě hygrofánní. Sp.
7,5-10(-ll,5) x (4-)4,5-5,3(-5,8) pm, mandlovité, kl. pór slabě zřetelný, 0,3-0.8
pm. Roste na položivém či mrtvém dřevu listnáčů (hlavně Alnus, Betula),
vzácněji i jehličnanů (Picea, Pinus). V ČR roztroušeně od nížiny do hor, ze
jména v údolích řek a potoků, v okolí rybníků ve vlhkých lesích a často také v
březových lesících nebo stromořadích. Cke. 443, Jahn 190, Ry.& Ho. 461, Bres.
777, Ri. 58/1, Md. 598,600, D 630,632.
P h oliotapin lcola S. Jacobsson - š. nahnědlá
Syn.: Pholiota Jlavida (Schaeff.: Fr.) Sing. p.p.
Pl. středně velké až velké, robustní, v mohutných trsech. Kl. poměrně pevný,
pružný, Sp. 7-10 x 4-5(-5,3) pm, tvar a kl. pór jako u P. alnicola. Roste na po
loživém nebo mrtvém dřevu Pinus, vzácné i Picea, na pařezech, kořenových
nábězích, kořenech a dřevu v zemi. V ČR je její rozšíření málo známé, pravdě
podobně roste roztroušeně od pahorkatiny do hor; zatím hojněji známa z již
ních Čech (ústní sdělení M. Berana).
Podrod HemibhoUota
P h oliotapopu ln ea (Pers.: Fr.) Kuyp. et Tjall.- š. zhoubná
Syn.: Pholiota destruens (Brond.) Gill.
Pl. velké, tlustě masité. Sp. (6,5-)7,5-9(-10) x (4-)4,5-6,5(-7) pm, široce elipsoidní až vejčité, kl. pór 0,8-1,5 pm. Roste na živém i mrtvém dřevu Populus
nigra, P. x canadensís, podlé literatury též např. P. xpetrotvskiana, P. balsamifera, P. deltoides, Salix sp. a Malus. V ČR roztroušeně, častá zejména v lužních
lesích, v okolí rybníků, rek a v parcích, zejména v nižších polohách. Lge. 107C,
Bres. 696, Md. 585, D 617, B&K 437.
Pholiota beteroclita (Fr.) Quél.- š. zavalitá
Pl. velké, tlustě masité. Sp. 7,4-10(-ll,5) x (4,5-)4,9-6,5 pm, elipsoidní až lehce
vejčité nebo válcovitě elipsoidní, z boku někdy lehce ledvinité, kl. pór široký
0,8-1,8 pm. Roste na živém i čerstvě odumřelém dřevu Betula, Alnus a výji
mečně i Salix. V ČR vzácná, mně známé nálezy jsou z lokalit Kvilda, Modrává
(Šumava) a Vyšenské kopce u Čes. Krumlova. Lge. 108C, Ry.& Ho. 455, Mos.&
Jul. III, Pholiota 3.
Pholiota com osa (Fr.) Quél.
Nedostatečně známá houba s neujasněnou taxonomickou hodnotou, většinou
považovaná za totožnou s P. populnea. Z nedávné doby podrobně popsána
Ortonem (1969) jako houba rostoucí na bucích s žádnou nebo slabou vůní a
dalšími znaky uvedenými v klíči. Mikroskopicky se nemá lišit od P. populnea.
Velenovský (1920-1922) pod tímto jménem uvádí sběry z buků u íevan, ale
vůně dužniny jeho nálezu je "velice silně příjemně sladce vonná". P. comosa
ti

vyžaduje další kritické studium, zejména čerstvého materiálu. Sám jsem tuto
houbu dosud nesbíral a nemohu se tedy k ní odpovědně vyjádřit. V ČR je
zřejmě velmi vzácná. Cke. 600.
Pozn.: Podle první orientační revize Ortonova materiálu z Velké Británie
(herbář E) se jeho sběr jeví svými mikroznaky skutečně totožný s P. populnea.
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Jan Holeci A key to determination o f the genus Pholiota and a survey of
species known from the Czech Republic
A key for determination of the Central European Pholiota species is propo
sed. The key is based on macrocharacters accompanied by the most important
microcharacters as spore size, shape, presence o f a germ pore and presence of
various types of cystidla. Spore size measurements are summarized from the
author's own results. Second part of this paper consists of a survey of 26
Pholiota species known from the Czech Republic (based on authors finds, lite
rature data and herbarium specimens, especially from PRM), including the
poorly known species Pholiota comosa which seems to be Identical with P.
populnea. Important characters, ecology and distribution of each species in the
Czech Republic is mentioned together with some synonyms and citation of
good illustrations.
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SLIZOVKY (MYXOMYCETES) SLOVENSKA
Erika Z á h o r o v s k á
V článku opísané slizovky svá prevažne z oblasti komplexu Devínskej
Kobyly pri Bratislavě.
Z celkového počtu opísaných druhov (8), je 5 nových pre Slovensko,
ktoré tu doposial neboli evidované. Sú to druhy: Árcyria insigtttsvar. major G.
Lister, Badhamia utriculaHs (Bull.) Berk., Hemitrichia calyculata (Speg.) Farr.,
Hemítríchia intorta (A. Lister) A. Lister a Physarum bethelii Macbr. ex A. Lister.
Ich opisy s diagnostickými znakmi uvádzam podlá vlastných zberov. Pero
kresby sú převzaté z práce Nannenga-Bremekamp (1974) a Neubert. Nowotny
a Baumann (1993). Ďafsie tri druhy slizoviek, Árcyria denudata (L.) Wettst.,
Trichia scabra Rošt a Trichia varta (Pers.) Pers. sú slizovky na Slovensku
běžné, z viacerých oblastí známe, ale ich lokality, ktoré v práci uvádzam, sú
nové.
Árcyria denudata (L.) Wettst.
(obr.l)
Sporokarpy tmavoškoricovohnedočieme, stopkaté, nahlučené v skupi
nách, vajcovité, alebo cylindrické, 1-2.5 mm vysoké. Perídia hnedočervenočierna, v hornej časti miznúca, v spoanej zostáva vo formě nízkého plisova
ného kalicha. Stopka tmavočervenočierna, zvrásnená, v bazálnej časti rozší
řená, 0,5-1 mm vysoká, vo svetelnom mikroskope hnedočervená.
Kapilícium velmi elastické, v mase škoricovohnedočierne, vo svetelnom
mikroskope ružovožlté až takmer bezfarebné, vytvára uzavretú sieťku z 2,5-5
pm širokých vlákien ozdobených knížkami, polokrúžkami a tupo zaoblenými
ostňami. Spóry vo svetelnom mikroskope takmer bezfarebné gulaté až nepra
videlné gutaté, jemne, ale intenzívně bradavičnaté, 7-8 pm velké.
Lokalita: Ostrov Sihoť (komplex Devínskej Kobyly), na zhnitom listnatom
dreve, porastenom machom, spolu s druhmi Hemitrichia calyculata a Trichia
varia a na padnutom topolovom. kmeni spolu s Hemitrichia intorta,
12.10.1993- - Východně svahy Devínskej Kobyly, nad obcou Karlová Ves, na
mftvom listnatom kmeni na rhizomorfách Armillaria tnellea s. 1. Sporokarpy
boli až 4 mm vysoké. 17.11.1993-

Árcyria insignis var. major G. Lister
(obr.2)
Sporokarpy do 2,5 mm vysoké, na spoločnom priesvitnom červenohne' dom blanitom nypotalluse v hustých zhlukoch. Výtrusnica vajcovitého tvaru,
svetlolososovej farby, 1,5-1,8 mm vysoká. Perídia matná, křehká, miznúca,
zostáva len v bazálnej časti v podobě nenápadného blanitého zriasneného ka
licha, ktorv je zrastený s kapiliciom. Stopka červenohnedá, rýhovaná až zvrásnéná, od bázy smerom nanor sa rozšiřuje a je vyplněná pavýtrusmi, 0,4-0,8
mm vysoká.
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Kapilícium 3-3,5 pm široké, v mase svetloružové, vefmi elastické, takže
samotná výtrusnica s uvolněným kapilíciom móže merať až 3 mm. Volné kapi
lícium si zachovává válcovitý tvar. Vo svetelnom mikroskope sú jeho vlákna
bezfarebné, rozkonárené, vefmi jemné, posiate zaoblenými ostňami.Spóry vo
svetelnom mikroskope takmer bezfarebné, gufaté, jemne bradavičnaté, 6,8-8
pm v priemere.
Poznámka: Od typickej variety druhu A. ínsignis Kalbr. ex Cooke sa var.
major odlišuje vefkosťou sporokarpov a elastickým kapilíciom. Arcyria ínsignis
má sporokarpy do 1,5 mm vysoké.
Lokalita: Opísaný druh A. Ínsignis var. major som našla na spodnej
straně kóry listnáčovej gufatiny uloženej na skládke v Botanickej záhradě v
Bratislavě 5.11.1993.
Badhamia utricularis (Bull.) Berk.
(obr.3)
Sporokarpy sú umiestnené na konci dlhych, žitých, vysiacich vláknitých
stopkách a máju gufatý alebo hruškovitý tvar. Perídia matná, šedomodrá (s
duhovým efektom). Prázdné sporokarpy sú biele.
Kapilícium jemné, biele, pozostávajúce zo zvápenatených trubic. Spóry v
mase tmavohnedofialové, vo svetelnom mikroskope světlo fialovohneaé, ne
pravidelné gulaté, silné bradavičnaté, 10-14 pm velké.
Lokalita: Liptovský Mikuláš, na koře smrekového dřeva, leg. Šácha,
15.3.1994.
Hemitrichia caliculata (Speg.) Farr
(obr.4)
Sporokarpy do 3 mm vysoké, stopkaté, jednotlivé, nenahlučené, v riedkych kolóniach, alebo jednotlivo. Výtrusnica je žltohnedá, obrátenovajcovitého
tvaru. Perídia vo svetle žltkovožltá, jemne lesklá, zvrásnená. U dozreťých spo
rokarpov zostáva zachovaná len spodná časť peridie vo formě kalicha, ktorý
představuje 1/3, alebo 1/2 výtrusnice. Stopka tmavohnědá, vo svetelnom mi
kroskope červenohnedá, zvrásnená, po celej dížke rovnako hrubá, 1-1,5 mm
vysoká.
Kapilícium je vefmi elastické, v mase žltohnedé. Vlákna vytvárajú sieťku
(nie sú volné), majú Spirálovitý tvar (sú obtočené 4-5 Spirálami), 5-6 pm široké.
Spóry v mase žité, vo svetelnom mikroskope svetlozlté, gulaté, velmi jemne
bradavičnaté, 6,5-8 pm vefké.
Lokalita: Druh sa našiel na ostrove Sihoť (súčasť komplexu Devínskej
Kobyly) na mftvom listnatom dreve, slabo porastenom máchnu spolu s druhmi
Arcyria denudata a Trichia varia, 12.10.1993.
Hemitrichia intorta (A. Lister) A. Lister
(obr.5)
Sporokarpy sú stopkaté, okrovožltohnedé, hruškovitého tvaru, do 1,5
mm vysoké, v skupinách, alebo jednotlivo stoiace. Perídia jasné okrovo žitá,
lesklá, na báze nrdzavočervenohnedá. Stopka je tmavo hnědá, plynule
prechádza do výtrusnice, od ktorej nie je ostro oddělená, 0,5-0,7 mm vysoká.
Kapilícium v mase žité až žltohnedé, vlákna sú volné, nerozkonárené, na
konci s krátkým hrotom 2-3 mm a celé sú posiate krátkými ostňami. Vlákna sú
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obtočené 4-5 Spirálami, 4,5-5 pm Široké. Spóry v mase žité, vo svetelnom mi
kroskope takmer bezfarebné, guíaté, zretelne bradavičnaté, 8-10 pm.
Lokalita: Ostrov Sihoť, na zhnitom listnatom dreve spolu s druhom Arcyria denudata, 12.10.1993Physarum bethelH Macbr. ex A. Lister
(obr.6)
Sporokarpy stopkaté, do 1 mm vysoké. Samotné výtrusnice stí spioštené,
šošovicovitého tvaru, širšie ako 1 mm, vysoké stí 0,ó-0.8 mm. Perídia špinavo
sivobiela, po dozretí sporokarpov rozpukaná. Stopka žítohnedá, akoby z hru
bých povrazov stočena.
Kapilícium je vo svetelnom mikroskope bezfarebné, vefmi jemné. Pozostáva z jemných rozkonárených, alebo nerozkonárených trubic so zhrubnu
tými zvápenatelými časťami. Spóry v mase čierne, vo svetelnom mikroskope
fialovohnedé, velmi jemne bradavičnaté, 10,5-12 pm.
Lokalita: Slovanský ostrov (komplex Devínskej Kobyly), na zhnitom
kmeni listnatého stromu, 14.10.1993Trtchia scabra Rostk.
(obr.7)
Sporokarpy sediace, gulovité, nahlučené do hustých kolónií. Perídia
matná, okrovohnedá.
Kapilícium v mase žltohnedookrové, o niečo svetlejšie ako perídia, vo
svetelnom mikroskope svetložlté, vlákna stí volné, obtočené spirálami; konce
vlákien stí zdureno zahrotené, často ukončené dvomi krátkými hrotmi, alebo
tupo zaoblené, 5-6,5 pm široké. Spóry v mase sýto žité, vo svetelnom mikro
skope svetložlté, nepravidelné guíaté, silné bradavičnaté. Vo vzorke sa vysky
tovali vefkostne velmi rozdielne spóry, v priemere sa ich velkosť pohybovala
od 9-13 pm, (opísaný druh bol dost’ netypický).
Lokalita: Devínska Kobyla, les nad Karlovou Vsou, na mftvom listnatom
pni, 20.2.1994.
Trtchia varta (Pers.) Pers.
(obr.8)
Sporokarpy sediace, guíaté, v hustých skupinách. Perídia okrovožltohnedá, nepravidelné rozpukaná.
Kapilícium v mase žltookrové, vo svetelnom mikroskope světlo žité, neelastické, vlákna volné obtočené špirálami, na konci zahrotené, 4,5-6 pm ši
roké. Spóry vo svetelnom mikroskope takmer bezfarebné, jemne bradavičnaté,
13-15,5 pm.
Lokalita: Ostrov Sihoť, na zhnitom listnatom dreve, slabo porastenom
rnachom, spolu s Arcyria denudata a Hemitrichia caliculata, 12.10.1993.
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MIZENÍ PRAŠIVKY POLNÍ - BOV1STA GRAVEOLENS (GASTEROMYCETES)
František K o t 1 a b a
Prášivka polní - Bovista graveolens Schwalb, ve starší literatuře známá
jako prášivka uherská (B. hungarica Hollós), patří mezi ty druhy hub, které
sledují člověka a jeho kultury. Je to tedy houba synantropní, neboť většina je
jích známých lokalit u nás i jinde je na člověkem obhospodařovaných půdách,
hlavně na polích (viz např. Kotlaba 1955, Kreisel 1982, Šmarda 1958), zatímco
nálezy mimopolní (v lesích nebo na lukách) jsou zcela ojedinělé (Koüaba et
Pouzar 1989).
Synantropní houby a cévnaté rostliny (i živočiši) nejsou ve své většině
ohroženy na existenci, ba právě naopak - leckdy se šíří lavinovitě, mají zpra
vidla až invazivní charakter, a tak se nezřídka stávají i nebezpečnými plevely. Z
tohoto pravidla však existují výjimky, byť velmi necetné. Z cévnatých rosüin to
je např. nechvalně známý a kdysi v obilí zcela běžný, nápadně červeně kve
toucí koukol polní (Agrostemma gitbago L.), který u nás už několik desetiletí
patří ke kriticky ohroženým druhum rostlin. Z hub lze podle mého názoru do
stejné kategorie ohrožení zařadit právě prášivku polní, na niž si ovšem v úva
hách o ohrožených druzích naší mykoflory běžně nikdo ani nevzpomene.
Loňského roku (1995) jsem měl v létě a na podzim možnost pátrat více
než tři měsíce po prášivce polní v jižních Čechách na rozsáhlém území něko
lika obecních katastrů především na Soběslavsku, zejména v oblasti obcí Debrník, Dráchov, Mokrá, Nedvědice, Vlastiboř a Záluží u Vlastiboře v okrese Tá
bor (ale i v okolí Prahy, kde ovšem naděje na nalezení této houby byla mini
mální). V době žní a po nich jsem podrobně prošel a na jízdním kole projezdil
strniště desítek a desítek polních lánů se zcela negativním výsledkem - nena
lezl jsem nikde ani jedinou plodnici Bovista graveolens... A to jsem hledal i na
polích, kde jsem jich před 20-40 lety vídal a sbíral veliké množství (viz Kotlaba
1955)1
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Dosud známé lokality Bovista graveolens u nás jsou shrnuty v mé práci
(Kotlaba 1955) a v práci Šmardové (Šmarda 1958 - s bodovou mapkou rozší
ření)- Od konce padesátých let bylo zjištěno jen málo nových nálezů; nasvěd
čuje tomu i fakt, že v herbářích mykologickéno oddělení Národního muzea v
Praze (PRM) je pouze šest nepublikovaných sběrů (lokality jsou seřazeny
chronologicky;: Ad terram in agris "Eviny" ("Jeviny") dictis in Secale cereale ap.
vicum Vlastiboř pr. Soběslav, 8.VIII.1956, leg. et aet. F. Kotlaba (PRM 654583).
- In margine silvae (Piceetum) "Brda" ap. piscinam Vitanov pr. Blatná,
14.VI.1957, leg. et det. VI. Skalický, rev. 25-3.1966 F. Kotlaba et Z. Pouzar (PRM
617429). - Biíantova Lhota pr. Ledeč n. Sáz., ad terram in gramine in agere
quiescente, 23-V.1964, leg. et det. F. Kotlaba (PRM 605940). - In agris (kota
496) inter Debrník et Nedvědice pr. Soběslav; ad terram in agro demesso
( Triticurn vulgátě), 15.IX.1984, leg. et det. F. Kotlaba (PRM 836366). - "Troje
hona" (contra "Eviny" »"Jeviny") mer. versus Vlastiboř pr. Soběslav} in margine
agris cultiv. (Zea mays), 29.IV.1989, leg. et det. F. Kodaba (PRM 867309). - Agres in margine silvae "V starém" (="Ve struhách") sept.-occid. versus Nedvědice
ap. Soběslav; ad terram in agro, 21.X.1989, leg. et det. F. Kotlaba (PRM
870027). - Nevylučuji, že vjinýcn herbářích mohou být uloženy další sběry, ale
evidentně jen zcela ojediněle (např. v mykologickém herbáři Jihočeského mu
zea v Českých Budějovicích není ani jediný).
Je zajímavé, že na jedné z výše uvedených lokalit byly plodnice Bovista
graveolens nalezeny na okraji lesa ("Brda" u Blatné) a na jiné na polním úhoru
(Biíantova Lhota u Ledče n. Sáz.), což jsou u tohoto druhu spíše výjimečné vý
skyty. - Přirozeně, že prášivka polní rosda v minulých letech a desetiletích i
jinde, avšak nebyla doložena v herbářích ani publikována - nejspíše unikala
pozornosti a byla přehlížena; proto také jsem tento článek napsal, abych na ni
naše mykology upozornil.
Vzhledem k tomu, že jsem prášivku polní přes pátrání po ní nenalezl už
několik let a před tím jen sporadicky, dospěl jsem k závěru, ze je u nás v po
sledních asi čivou (až třech) desetiletích na ústupu. Myslím, že je zřejmě citlivá
na průmyslová (strojená, umělá) hnojivá a na pesticidy, popř. i jiné chemické
látky. Dříve byla pole v této oblasti jižních Čech hnojena chlévskou mrvou a
obdělávána pluhy a dalším nářadím, taženým většinou zvířecím potahem. Ten
byl hlavně po II. světové válce postupně nahrazován traktory a leckde se za
čalo častěji i s hnojením průmyslovými hnojivý; to se zprvu ovšem na výskytu
prášivky polní ještě příliš negativně neprojevilo.
K zásadním změnám v obhospodařování polí došlo v padesátých letech
(po vytvoření jednotných zemědělských družstev a komasaci pozemků). Pak
se asi od šedesátých let na scelených lánech začala postupně používat v znač
ném rozsahu mechanizace, půda se hnojila v daleko větší (později převážné)
míře průmyslovými hnojivý a polní porosty začaly být ošetřovány proti škůd
cům a chorobám nejrůznějšími pesticidy (nezřídka i celoplošně letecky). Je
tedy zcela logické, že během posledních dvou až tří desetiletí došlo postupně
k velmi nepříznivým změnám v půdě, které zřejmě vedly i k ubývání výskytu
prášivky polní v polních kulturách; proto se s ní dnes setkáváme už spíše vý
jimečně.
Myslím, že jakýmsi refugiem pro druh Bovista graveolens se stanou polní
úhory (které se u nás po roce 1989 začaly znovu objevovat), pozemky pro
pěstování ekologicky zdravých potravin (hnojené chlévskou mrvou), a pak
zejména reliktní stanoviště, jakými jsou lesní okraje a řídké listnaté lesy; tam
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všude můžeme po prášivce polní s nadějí na úspěch pátrat. Možná, že minulé
roky nebyly z povětrnostních důvodů (často suchá jara a léta) pro růst plodnic
této prášivky příznivé, avšak vzhledem k poměrně dlouhé trvanlivosti plodnic
(2-3 roky), kdy je můžeme nalézat z předešlých let, to na věci mnoho nemění.
Upozorňuji na problematiku mizení prášivky polní naše mykology a do
poručují pátrat po ní letos 1 v příštích sezónách jak na polích - zejména nehnojených průmyslovými hnojivý a neošetřovaných pesticidy - tak i na jiných
vhodných místech. Nejsnáze ji můžeme najít na čerstvých strništích, kde je
třeba bezprostředně po sklizni hledat, protože leckdy hned v následujících
dnech bývají zorány (podmítnuty), plodnice jsou zahrnuty zemí a zmizí pod
brázdami pudy.
Od obyčejné a málo podobné prášivky šedivé (Bovista plumbed) se
prášivka polní liší větší velikostí plodnic (3,5-7 cm) a černavou (ne šedivou)
barvou; od velmi podobné a stejně velké, místy hojné prášivky černavé
(Bovista nigrescenš) zase poněkud měkčí, spíše papírovitou (ne persamenovitou) peridií, zcela matným (nelesklým) povrchem a mikroskopicky obloukovitě
zahnutými zbytky stopeček (sterigmat) na výtrusech.
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Kotlaba F. (1955): Prášivka uherská - Bovista hungarica Holi. - houba našich
polí. - Ces. Mykol., Praha, 9: 169-171.
Kotlaba F. et Pouzar Z. (1989): Nález prášivky polní na přirozeném stanovišti. Mykol. Listy, Praha, no. 34: 9-10.
Kreisel H. (1982): Der Feld-Bovist, Bovista graveolens, in der DDR. - Boletus,
Halle/S., 6: 33-37.
Šmarda F. (1958): Lycoperdaceae - Pýchavkovité. - In: Novák F. A. /red./, Flora
ČSR I, 1 Gasteromycetes - Houby břichatky, p. 257-277, Praha.

František K o t l a b a : The disappearance o f Bovista graveolens
The author is of the opinion that the disappearance of the gasteromycete Bo
vista graveolens Schwalb (= B. hungarica Holiós) in arable fields is caused by
the massive use of industrial (chemical) fertilisers and pesticides in cultivated
fields during the last decades, where this fungus most often occurred in the
past (in the Czech Republic, especially in Southern Bohemia). Very rare
(probably relict) occurrence of this species has been noted in fallows, margins
of forests and inside open, not dense deciduous woods.
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REZISTENCE POTENCIÁLNĚ PATOGENNÍCH MIKROMYCETÚ K ANTIMYKOT1KÚM - ZAVAZNY PROBLÉM TERAPIE MYKOZ
Miloš O t č e n á š e k a Vladimír B u c h t a
Zatímco problémy odolnosti bakterií k antibakteriálním látkám
provázejí chemoterapii infekcí prakticky od počátku antibiotické éry, rezistence
patogenních hub byla dlouho málo známým pojmem i v lékařské veřejnosti.
Rozšiřování palety antifungálních látek, vynucené vzestupem výskytu mykóz,
vedlo nejen k bohatšímu výběru antimykotik, ale nastolilo i komplikace, do té
doby neznámé. Problémy snížené citlivosti nebo i rezistence se v posledních
letech objevily také u nás: týkají se především potenciálně patogenních hub,
původních saprofytů nebo slizničnícn epifytů, kteří se u fyziologicky nebo
imunologicky oslabeného člověka mohou projevit jako nebezpeční paraziti.
Do skupiny problémovných oportunních původců dnes patří z kvasineK např.
příslušníci rodu Candida, Cryptococcus a Torulopsis, z vláknitých hub zástupci
rodu Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Absidia, Fusarium a další.
Fenomén rezistence je dnes znám u všech skupin antimykotik: polyenů
(amfotericin B, nystatin, pimaricin), imidazolů (ketokonazol, mikonazol), triazolů (flukonazol, itrakonazol), 5-fluorocytosinu, griseofulvinu, allylaminů
(terbinafin). Z hlediska frekvence výskytu a klinického dopadu se však proje
vuje rozdílně. Nejvýznamnější je u 5-fluorocytosinu a azolových chemotera
peutik typu ketokonazolu a flukonazolu. Problémem se stává především u
systémové (perorálně, nitrožilně) podávaných antimykotik; necitlivost k antifungálním látkám podávaným lokálně se vyskytuje jen výjimečně.
Přirozená (primární. intrinznO rezistence mikromycetů k antimykotikům
je célkem vzácná. Jejím příkladem může být necitlivost již jmenovaných rodů
zygomycetů k antiiungálním látkám azolové řady. Je i příčinou úzké specifity,
selektivního působení některých antimykotik (např. griseofulvin působí téměř
výlučně jen proti dermatofytickým houbám). Přirozená rezistence je obvykle
způsobena chyběním některé z cílových buněčných struktur houby, která je
ríjemcem antimykotika, změnou propustnosti stěnových nebo membránových
ariér, ztrátou nebo sníženou aktivitou enzymů podílejících se na přeměně
antimykotika a jeho inkorporaci do esenciálních metabohckých drah houby. Je
většinou vlastností charakteristickou pro celé rody, případně i vyšší taxonomické skupiny hub.
Přirozená rezistence se velmi často projevuje vůči všem chemicky
příbuzným antimykotikům dané skupiny (tzv. zkřížená rezistence k polyenům,
azolům apod.).
Indukovaná (sekundární) rezistence se vyskytuje častěji a pokud není
rozpoznána a respektována, může být příčinou léčebných selhání. Jde o
získanou odolnost původně citlivých hub, navozenou in vivo např. aplikací
antimykotik v nízkých dávkách (azoly - profylaktické podávání) nebo v
neadekvátních dávkách po dlouhou dobu (5-fluorocytosin - prolongované
terapeutické podávání). In vitro, v laboratorních podmínkách, monou kvasinky
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získat tuto rezistenci také pasážováním na půdách obsahujících stoupající kon
centrace antimykotika.
Pozornost, věnovaná v posledních letech poznání biochemických
mechanismů odolnosti, přinesla především zjištění, že podstatou tohoto
fenoménu jsou u většiny antimykotik změny struktury a funkce cytoplasmatické membrány hub.
Mechanismy vzniku rezistence mají samozřejmě spojitost s mechanismy
vlastního působení antifungálních látek. Tak např. polyeny fungují tak, že se
specificky váží na ergosterol cytoplasmatické membrány. Důsledkem je změna
fyzikálně chemických vlastností této membrány a z toho vyplývající defekt její
funkce (zvýšení propustnosti, narušení iontové rovnováhy apod.). Dojde-li ke
změně ve složení membrány (snížení obsahu ergosterolu), snižuje se afinita
polyenových antimykotik k membráně a dochází k navození rezistence. U
azolových antimykotik je hlavním biochemickým mechanismem rezistence en
zymový deficit, tykající se cytochromu P-450 a na něj vázané demetylázy. Demetyláza je klíčovým enzymem umožňujícím konverzi sterolů v cytoplas
matické membráně a jejich přeměnu na produkty, jejichž tvorba má být antimykotikem inhibována. Při nepřítomnosti demetylázy dochází v procesu
sterolové biosyntézy k akumulaci intermediálních produktů, metylsterolů. Tyto
látky mají k azolům nižší afinitu než konečný produkt - ergosterol, takže k
vazbě antimykotika na cytoplasmatickou membránu nedojde a houbová buňka
se projeví jakci rezistentní.
Jiný mechanismus se uplatňuje u 5-fluorocytosinu, který působí jako
antimetabolit syntézy RNA a DNA houby. U rezistentních hub bud chybí, nebo
jsou zablokovány kfíčové buněčné enzymy (cytosin-permeáza, deamináza, pyrofosforyláza), nezbytné k uskutečnění procesů, při Kterých dochází k interfe
renci proteosyntézy. V tomto případě nedochází ke konverzi 5-fluorocytosinu
na 5-fluorouracil a k jeho začlenění do syntézy nukieových kyselin houby. Při
tom jde obvykle o selekci spontánních mútantu, kdy je potlačena citlivá většina
populace a umožněno rozmnožování rezistentní menšiny.
V medicínské praxi je dnes třeba přihlížet k primární i sekundární
rezistenci mykotických původců při sestavování řady léčebných režimů. Kromě
obvyklých, "konvenčních" případů orgánových mykóz je třeba brát v úvahu
stále častější mykotické komplikace AIDS a možnou rezistenci jejich vyvolavatelů. Ukazuje se například, že v těchto situacích nejpoužívanější
systémové antimykotikum, flukonazol, může být velmi málo účinné nebo zcela
.bez efektu u mykóz působených druhy Candida krusei nebo Torulopsis
labrata. Laboratorní kontroly při tom korelují s klinickými výsledky a dlouodobě prokazují rezistenci jmenovaných agens, která muže byt předpovídána
i pro další podobné případy. Lékařsky mykolog nebo mykologicky erudovaný
mikrobiolog zde mohou ošetřujícím lékařům poskytnout cenné informace, vycházající nejen z hodnocení aktuálně zjištěné citlivosti daného ízolátu, ale i z
jeho přesne druhové determinace. U řady hub je rezistence konstantní vlast
ností, charakteristickou pro všechny příslušníky daného druhu nebo i vyšší
taxonomické kategorie, takže přesná identifikace houbového původce může
přispět k volbě vhodného antimykotika.
Determinace agens a stanovení jeho citlivosti k antimykotikům in vitro
může mít navíc i význam epidemiologický. V posledních letech bylo
rokázáno, že některé dmhy kvasinek, především kandid rezistentních k 5uorocytosinu, se mohou přenášet interhumánním kontaktem v nemocničním
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prostředí. Šíření těchto mikromycetů na odděleních intenzívní péče apod. je
velmi nežádoucím jevem; nemocné je zde třeba chránit před výskytem nozokomiálních infekcí.
Sledování citlivosti, resp. rezistence původců mykóz k antimykotikům
se stává v poslední době i u nás významnou součástí tzv. monitoringu antifungální terapie, usnadňujícího a zefektivňujícího systémovou léčbu
mykotických infekcí. Mykologové pracující ve zdravotnictví se v některých
místech už aktivně podílejí na řešeni této problematiky.
Souhrn:
Autoři upozornili na výskyt snížené citlivosti nebo odolnosti některých
oportunních původců mykóz k antifungálním lékům. Charakterizovali bio
chemické mechanismy rezistence a zdůraznili, že jejich podstatou jsou u
většiny antimykotik funkční a strukturální změny cytoplasmatické membrány
buněk hub. Pečlivá druhová determinace mykotických původců a testování
jejich citlivosti in vitro jsou cestami, kterými lékařští mykologové mohou
přispět k řešení tohoto problému.
Literatura:
Cameron M. L., Schell W. A., Bruch S. et al. (1993): Correlation of in vitro flu
conazole resistance of Candida isolates in relation to therapy and symp
toms of individuals seropositive for human immunodeficiency vims. Antimicrob. Agents Chemoth. 37: 2449-2453.
Lyman C. A. et Walsh T. J. (1992): Systemically administered antifungal agents.
Drugs 44: 9-35.
Odds F. C. (1993): Resistance of yeasts to azole-derivative antifungals. J. Antimicrob. Chemoth. 31: 463-471.
Otčenášek M. et Buchta V. (1992): Citlivost a rezistence potenciálně patogen
ních mikromycetů k antimykotikům jako pomocné kritérium při jejich
odlišení. Mykol. listy 48: 20-22.
Miloš O t č e n á š e k and Vladimír B u c h t a : Resistance o f potentially
pathogenic microscopic fungi to antimycotics - an important problem
o f antifungal therapy
The authors drew attention to the occurrence of reduced susceptibility or resis
tance of some opportunistic mycotic agents to antifungal drugs. They charac
terized biochemical mechanisms of resistance and emphasized that their basis
in the majority of antimycotics are functional and structural changes in fungal
cell membrane. Precise species determination of mycotic agents and testing of
their susceptibility to antimycotics in vitro represent the possibilities in which
medical mycologists can contribute to the solution of this problem.
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ČERVENÁ KNIHA 4 TATNOSNUBNÝCH ROSTUN SR A ČR VYŠLA!
František K o 11 a b a
Předloni jsem uveřejnil v našem časopise (Mykol. Listy no. 51: 18-24,
1994) článek o rukopisu Červené knihy 4 (ČK 4). Uvedl jsem v něm, že zatím
není naděje na její vyjití vzhledem k chybějícím financím. Vycházel jsem totiž z
dopisu a. s. Příroda v Bratislavě z 19. 5. 1994, v němž k mému opětovnému
naléhání na vydání ČK 4 bylo mimo jiné uvedeno: "...ani na tento vydavatelský
rok sa nám nepodařilo získať potrebnú sumu peňazí na to, aby sme mohli vy
dař uvedenu knihu". Závěr dopisu však vyzníval optimističtěji: "... stále ešte
máme úmysel tuto pre spoločnosť závažnu publikáciu vydať. Dúfame, že sa
situácia tak v celej spoločnosti, ako aj v našom vydavatefstve zlepší a nájdu sa
prostriedky na toto vydanie".
Dne 30. 11. 1994 jsem zaslal řediteli a.s. Příroda opět dopis, v němž jsem
znovu žádal o sdělení, zda se jim podaří "...zajistit finanční zdroje na krytí a
zda tedy je naděje třeba v příštím roce na vydání... ČK 4". Na svůj dopis jsem
sice nedostal odpověd, avšak pracovníci nakladatelství zřejmě nezaháleli, ne
boť za půl roku potom dostaly události rychlý spád: pro informovanost naší
odborné i laické veřejnosti se pokusím v tomto článku vše stručně zrekapitu
lovat.
Dne 7. 6. 1995 mi náhle redaktorka Přírody M. Belanová z Bratislavy te
lefonovala, že získali dotaci od MŽP a do konce roku že má ČK 4 vyjít! Prý to
tedy moc a moc spěchá, rukopis že už přepisují podle kopie na počítači, a žá
dala o zaslání mapek rozšíření. Řekl jsem jí, že rukopis ležel více než 4 roky,
takže musím dát autorům originál (který jsem měl u sebe) k úpravám a dopl
nění (rukopis ČK 4 isme odevzdávali 19. 3- 1991!); mezitím totiž byly zjištěny
nové lokality a ekologické údaje, vyšla nová literatura, osamostatnila se SR,
rozpadla se Jugoslávie a SSSR, což vse bylo zapotřebí upravit v kapitolách Sta
tus, Rozšíření a jinde. Jednotliví autoři tedy rychle provedli nejnutnější opravy,
takže jsem rukopis i s doplněnými mapkami rozšíření 4. 7. 1995 odeslal do
Bratislavy (s doprovodným dopisem o důležitosti korektur, abychom mohli
udělat ještě další případné opravy a doplňky).
První část korektur byla odeslána z Bratislavy do Prahy poštou 3- 10.
1995, avšak vzhledem k svému pobytu v zahraničí jsem je dostal do rukou až
12. 10.; vrátil jsem je s početnými opravami nejrůznějších nepřesností a omylů
od odborných až po typografické chyby 18. 10. Potom přicházely postupně
další části korektur zhruba v týdenních intervalech, v nichž jsme spolu s autory
velkých částí (autorům menších částí nebyl čas korektury zaslat, takže jsem je
četl sám) "vychytávali" černé nesrovnalosti a chyby’ poslední korektury jsme
dělali 20. 11. 1995. Pak už bylo vše na redakci Přírody a na tiskárně.
Slovensky psaná Červená kniha 4 ohrožených a vzácných druhů živoči
chů a rostlin SR a ČR, zahrnující sinice a řasy (35 druhů), houby - makromycety (120), lišejníky (50) a mechorosty (40 aruhů), vyšla v rekordním čase v
Bratislavě 20. 12. 1995 (do Průhonic přivezl první část autorských výtisků dr.
25
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Pišút 5. 1. 1996). V Praze se ČK 4 prodává např. v prodejně Škvma Records
(Purkvňova 4, Praha 1) a ve Slovenské knize (Slezská 13, 120 00 Praha 2-Vinohrady) a stojí kolem 250 Kč, při zaslání na dobírku o 30 Kč více; na Slovensku
ji lze koupit za 219 Sk a v prodejně a. s. Príroda (Křižkova 9, 811 04 Brati
slava), ještě s 10% slevou. Vyšla v nákladu (jen) 2000 kusů.
Posouzení tohoto společného díla našich kryptogamologů náleží jiným. I
když není vše takové, jak bychom si přáli, jsem rád, že se po tolika letech přes
všechny obtíže podařilo uveřejnit ČK, která zahrnuje tak obsáhlý počet druhů
ze všech skupin bezcévných OJtajnosnubných") rostlin. Ze slovenských autorů
přispěli účinně k vydání této Červené knihy osobními styky s redakcí Přírody
doc. RNDr. F. Hindák, DrSc. a RNDr. I. Pišút, CSc., jimž patří náš dík.
František K o 1 1 a b a: The appearance o f the Red Book o f cryptogamie
plants o f the Slovak and Czecn Republics!
Red Book 4 of the threatened and rare species of animals and plants of the
Slovak and Czech Republics (in the Slovak languague with very snort Russian,
English and German summaries) was published in Bratislava (Slovak Republic)
in December 20, 1995. It contains 245 species of non-vascular plants, viz. 35
blue-algae and algae, 120 fungi (macromycetes), 50 lichens and 40 biyophytes.
All species are illustrated (coloured pictures or line drawings) with distribution
maps for both the Slovak and Czech Republics.
I

OSOBNÍ

ZEMŘELA PANÍ LUDMILA STAŇKOVÁ
František K o 1 1 a b a a Zdeněk P o u z a r
Dne 7. 12. 1995 zemřela v Praze paní Ludmila Staňková, žena známého
přírodovědce, fotografa, filmaře a spisovatele RNDr. Václava Josefa Staňka (16.
7. 1907 - 5. 10. 1983), který se nesmazatelně zapsal také do mykologie, zejmé
na zpracováním hub hvězaákovitých a hvězdovkovitých.
Paní L. Staňková (nar. 4. 6. 1908 v Praze) byla jeho věrnou spolupra
covnicí hlavně při přípravě a výrobě jeho filmů, stejně jako při zpracovávání
jeho četných rukopisů pro tisk; tím přispěla značnou měrou ke zdaru jeho pří
rodovědecké práce.
Po smrti dr. Staňka se postarala o důstojné umístění jeho přírodovědecké
pozůstalosti do akciové společnosti Vesmír a do Národního muzea v Praze.
František Kotlaba and Zdeněk Pouzar: Decease o f Mrs. Ludmila
Staňková
Mrs. Ludmila Staňková passed away in Prague on the 7th December, 1995. She
was born in Prague on the 4th June, 1908, and was the wife and collaborator
of the Czech naturalist, photographer, film director, author and mycologist, Dr.
V. J. Staněk (1907-1983).
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ZPRÁVY Z A K CÍ

INFORMACE ZE 7. MEZINÁRODNÍHO KONGRESU DIVIZE MYKOLOGIE V
PRAZE. Československá společnost mikrobiologická byla pověřena Meziná
rodní unií mikrobiologických společností (International Union of Microbio
logical Societies - IUMS) uspořádáním dvou světových kongresů: myko-logického a bakteriologického. Oba kongresy se konaly v Praze ve dnech 3. - 8.
července 1994. V průběhu 7. mezinárodního kongresu divize mykologie
proběhla řada sympozií a kolokvií, kterých se zúčastnila celá řada významných
odborníků od nás i ze zahraničí.
Sympozia a jejich program: 1. Trendy v taxonomii a nomenklatuře hub.
2. Nová pojetí v taxonomii kvasinek. 3. Stresové reakce u hub. 4. Biochemie
antífungálních látek. 5. Biologie patogenních hub. 6. Výhledy do budoucnosti
v antifungální terapii a profylaxi. 7. Oportunní houbové patogeny. 8. Extrachromozomální částice u hub. 9. Exprese genu u vláknitých hub. 10. Kvasinky
od sekvence DNK k funkci proteinů. 11. Houbové rozmnožovací typy a rozvoj.
12. Vláknité houby v biotechnologii. 13. Nové trendy ve využití kvasinek. 14.
Mikrobiální degradace lignocelulozy. 15. Biochemie a molekulární biologie
syntézy mykotoxinů.
Kolokvia a jejich program: 1. Taxonomie bazldiomycetů. 2. Taxonomie
askomycetů. 3- Aplikovaná chemotaxonomie vláknitých hub. 4. Dimorfizmus
hub. 5. Hostitelské houbové interakce u infekcí rodu Candida a Aspergillus. 6.
Imunodiagnostika systémových mykotických infekcí. 7. Námelové alkaloidy. 8.
Metody používané v mykologii potravin. 9. Houby v biologické kontrole
otrav. 10. Fusariové mykotoxiny. 11. Toxinogennt a alergenní houby ve
vnitřním prostředí. 12. Intoxikace vyššími houbami.
Program byl velmi obsažný a jednání v jednotlivých sympoziích a kolo
kviích se časově překrývala, proto nebylo v lidských silách se zúčastnit všech
akcí současně. V průběhu zasedání docházelo kromě prezentace výsledků ve
formě přednášek nebo posterů k odborným setkáním, konzultacím a vý
měně názorů v problematice mikroskopických hub a mykotoxinů. Chtěl bych
Vás s některými výsledky seznámit.
Kolokvia: Taxonomie askomycetů: Stěžejním příspěvkem byly přednášky
p. Erikssona z Institute of Ecological Botany ze Švédská a p. Hawkswortha z
International Mycological Institute v UK, kteří akceptují u třídy Ascomycetes 45
řádů, 250 čeledí a více než 3000 řádů. Klasifikace vychází nejen z morfologických kritérií, ale důležitá je i sekvence DNK, kdy se získávají nové znalosti a
mění se pohled na systematiku Ascomycetes. Kolem 4500 sekvencí DNK z cca
200 druhů třídy Ascomycetes jsou uložena v EMBL Data Librery. Byly diskuto
vány rozdílné druhy genů využitelné jako fylogenetické markéry. Klasifikace
ascomycetů tímto způsobem však není bez problémů, mohou vznikat ne
správné výsledky. V dalších pracech byly diskutovány obdobné problematiky z
hlediska taxonomie Askomycetes - p. DePriest a kol. popisuje introny skupiny
I. v malých podjednotkách ribozomální DNK (SSU rDNA), z hlediska jejicn
distribuce a evoluce, p. Kuhls a kol. popisuje využití metody " PCR - finger
printing" pro molekulární taxonomii rodu Trichoderma, sekce Longibracbiatum (110 izolátů) používané v biotechnologích a analýzu RAPD (random am
plification of polymorphic DNA).
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Námelové alkaloidy: Většina studií se týkala další využitelnosti derivátů
námelových alkaloidů v medicíně, jejich role v imunitní odezvě organismu,
izolace a stanovení struktury nových derivátů námelových alkaloidů, dále
ergopeptidů z námele a sledování jejich biosyntézy. Význam pro nás měl
příspěvek p. Shelby. z Department of Plant Pathology Auburn University
Alabama o vývoji protilátek proti námelovým alkaloidům a jejich využití v
ELISA soupravách pro testování zemědělských produktů rostlinného původu.
Metody používané v mykologii potravin; Zásadní příspěvek měl p.
Samson ze sbírky CBS v Baarnu v Holandsku. V disciplíně Mykologie potravin
se rozvíjejí nové metody pro stanovení mikroskopických hub v potravinách a
krmivech. Nové přístupy
stanovení vycházejí ze stanovení profilu
sekundárních metabolitů, detekce volatilních látek, ergosterolu a chitinu, které
mikroskopické houby produkují, z využití elektrických a infračervených
metod, genetických metod a imunochemických metod. Přesto pro detekci a
identifikaci mikroskopických hub v potravinách je stále vhodné využívat
klasických kultivačních metod s desítkovým ředěním a základní živne půdy
DRBC (Dichloran Rose Bengál Chloramfenicol agar), DG 18 (Dichloran 18%
Glycerol agar), selektivní media pro izolaci xerorilních mikroskopických hub,
fusarií a toxických penicílií a aspergillů či stanovení kvasinek a tepelně
rezistentních mikroskopických hub. Výsledky 11 studií v mykologii potravin
byly prezentovány na 3. mezinárodním workshopu organizovaným IUMC International Commission on Food Mycology v Kodani (26 - 30.6.1994). Tyto
mezilaboratomí studie zahrnují modifikace DG 18 (Dichloran 18% Glycerol
agar), selektivní media pro Penicillium verrucosutn, Aspergillus flavus a A.
parasiticus, Fusarium monitoring mykologických médií, metody detekce
mezofilních, xerofilních, ochranným prostředkům odolných kvasinek, byly
diskutovány otázky ředicích faktoru, povrchové dezinfekce, a stanovení počtu
mikroskopických nub ve sladovém ječmeni. Dr. Jesenská seznámila přítomné s
problematikou tepelně rezistentních hub z potravin - Dichotomyces cejpii,
Gilmaniella humicola, Talaromyces avellaneus a T. bacillosporus. P. Schnurer z
university v Uppsale ve Švédsku seznámil přítomné s metodou NIR (Near infrared reflectance spectroscopy) jejíž výsledky korelují s ergosterolem jako
indikátorem růstu mikroskopických hub v potravinách. P. Filtenborg z Dánska
hovořil o rutinním stanoveni mikroskopických hub v potravinách se
zaměřením na rod Penicillium, kdy je možno využít selektivních a
neselektivních metod - selektivní půdy s přídavkem kyseliny octové pro
detekci P. roqueforti nebo s natamycinem pro detekci P. discolor. Příkladem
neselektivních metod je inokulace na DRBC
(Dichloran Rose Bengál
Chloramfenicol agar) a DG18 (Dichloran 18% Glycerol agar). Důležité je také
testování produkce sekundárních metabolitů - např. postřikem při zjišťování
Ehrlich + a - metabolitů. P. Rabie z Jihoafrické republiky hovořil o metodice
stanovení mikroskopických hub v sladovnickém ječmeni. Sladovací proces
během 4 - 5 ovlivňuje kvalitativní a kvantitativní zastoupení mikroskopických
metod. Použil metodu ředicí a metodu kultivace celých zm, srovnal metodu
vsáknutí a nevsáknutí u zrn, použil 5 rozdílných kultivačních médií: potato
dextrose agar (PDA) , C-D agar okyselený (CDA), pentachloronitrobenzen agar
(PCNB), dichloran rose bengál chloramfenikol agar (DRBC) a malt salt agar
(MSA), dva sterilizační roztoky ethanol/voda (89:20 v/v) a sodium
hypochloride (3,5% w/v ve vodě). U metody kultivace celých zm jsou
výsledky lepší než u ředicí metody. Altemaria altemata, Rhizopus oryzae,
Mucor spp. a Epiccocum purpumscens mají vyšší počty u nevsáknutých zm,
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Penicillium má vyšší počty u vsáknutých zra. Povrchová sterilizace
(chlomanová) dává vyšší počty u Aspergillus flavus, Aspergillus sk. glaucus a
Penicillium sp..Ethanolová sterilizace dává vyšší počty u Mucor sp., Phoma
sorghina, Rbizopus oryzae a Aspergillus restrictus. DBRC medium dává nižší
počty než PDA nebo CDA pro polní a skladištní mikroskopické houby, PCNB
dává vyšší počty u rodu Fusarium.
Fuzariové mvkotoxinv: P. Miller z Plant Research Centre z Kanady uvedl
že deoxynivalenol,zearalenon a fumonisin jsou tři z pěti (plus aflatoxiny,
ochratoxin A) významných mykotoxinů v zemědělství. Deoxynivalenol (DON)
a zearalenon jsou produkovány druhy Fusarium graminearum. F. culmorum
a F. crookwelense. Přítomnost těcnto metabolitú ve sklizni spolu s
dalšími (dihydrocalonectrinem, sambucinolem) má toxikologický význam pro
zdraví člověka a hospodářských zvířat. Produkce mykotoxinů drunem Fusa
rium graminearum se liší z hlediska kvalitativního zastoupení. V Severní Ame
rice je produkován z 90% 15 acetyi deoxynivalenol a není produkován nivalenol (NIV), v Evropě je produkován z 90% 3 acetyi deoxynivalenol a je produ
kován nivalenol. Fusarium moniliforme produkuje řadu mykotoxinů - butenolid, fuzarin C, monillformin, fumonisiny. Fumonisiny jsou v poslední době dis
kutovány z hlediska svého významu pro zdraví lidi a hospodářských zvířat, je
prokázána příčinná souvislost s rakovinou jícnu , "spiking disease" u drůbeže,
plicní edém u prasat, leukoencephalomalacie u koní. Fumonisiny zasahují do
celulárního metabolizmu - sfingolipidů. P. Visconti z Institutu pro toxiny a
mykotoxiny v Bari v Itálii seznámil přítomné se sledováním fumonisinů B1 a
B2 v kukuřici sloužící k potravinářským i krmivářským Účelům. Vyšetřili 80
vzorků. Zjistili fumonisiny v řadě produktů, distribuce byla v potravinách z
Francie při koncentraci menší než 100 ng/g (FBI + FB2) 62 % při koncen
traci 100 - 1000 ng/g (FBI + FB2) 22,4 %, distribuce byla v krmivech z Fran
cie při koncentraci 100 - 1000 ng/g (FBI + FB2) 38 %, při koncentraci 1000 3000 ng/g (FBI + FB2) 17 %, pri koncentraci větší než 5000 ng/g (FBI +
FB2) 15 %. Pí. Olsen z National Food Administration v Uppsale ve Svédsku
hovořila o významu fuzariových mykotoxinů v obilí v severní Evropě. V sou
časné době je známo kolem 100 fuzariových mykotoxinů, z nich jsou ve
Švédsku významné DON, HT-2 toxin, T- 2 toxin, NIV (nivalenol). Byl zjištěn
denní příjem DONu průměr/maximum 0,2/2,8 ug DON/kg t. hm./den. Prof.
Chelkowski z Institute of Plant Genetics z Polska seznámil s distribucí a frek
vencí druhů rodu Fusarium izolovaných z obilí v letech 1983 - 1993- F. poae středně častý výskyt, F. tricinctum - řídký výskyt, F. sporotrichoides - středně
častý výskyt, F. avenaceum - velmi častý vyskyt, F. semitectum - velmi řídký
výskyt , F. equiseti - řídký výskyt, F. acuminatum - velmi řídký výskyt, F. heterosporum - velmi řídký vyskyt, F. culmorum - velmi častý výskyt, F. graminea
rum - častý výskyt, F. crookivellense - středně častý vyskyt, F. moniliforme častý výskyt, r. proliferatum - velmi řídký výskyt. F. subglutinans - častý vý
skyt, F. oxysporum - řídký výskyt, F. solani - říaký výskyt, F. nivale - velmi
častý výskyt.
Ke každému kolokviu byla připravena řada vývěskových sdělení - posterů,
s kterými Vás v tomto příspěvku nejsem schopen pro jejich obsažnost se
známit, podobně i s výsledky odborných setkání konzultací a výměny názorů
v problematice mikroskopických hub a mykotoxinů.
A nyní informace na závěr: 8. mezinárodní kongres divize mykologie se
bude konat v Jeruzalémě v Izraeli 18. - 23. srpna 1996.
Vladimír Ostrý

29

KONFERENCE NĚMECKÉ SPOLEČNOSTI PRO MYKOLOGII.Ve dnech 26. 9.
až 1. 10. 1995 se v Papstdorfu (Sasko) konala konference Německé společnosti
pro mykologii (Deutsche Gesellschaft fiir Mykologie). Zúčastnilo s e jí asi 90
mykologů převážně z Německa; z ostatních zemí byli přítomni dva účastníci z
Maďarska a Nizozemí, po jednom z České republiky (autor zprávy) a Rakou
ska. Slavnostní zahájení proběhlo v úterý 26. 9. večer. Ve středu 27. 9. v prů
běhu dne byly na programu hlavní referáty; autor zprávy přednesl vyžádaný
referát na téma "Die Gattungsgrenzen in marasmioiaen und collybioiaen Pu
zen". V následujících dnech ByTa dopoledne a časná odpoledne věnována ex
kurzím po velice krásném Saském Švýcarsku. Byly navštíveny lokality jak na
pískovci, tak i na žule a čediči, v několika místech dokonce s vápencovými
výstupy. Po návratu byl vždy rezervován dostatek času na zpracování sběrů.
Každý večer byly předneseny další referáty. Na rozdíl od naší republiky, která
se v těch dnecn „topila v houbách“, zde mnoho hub nerostlo. Přičítáno to bylo
jednak extrémnímu suchu v letních měsících, jednak slabými srážkami v prů
běhu září (těch jsme si užili dost až v průběhu exkurzí). I přesto byly nalezeny
některé zajímavější houby jako např. ClaVaria fragilis, Leucogyrophana binastri, Mýcena ptertgena, Oligoponis rennyi, Olígoporus sericeomollis a Phlebiella
tulasneoides.
Kromě mvkologické stránky mělo setkání význam nejen v udržování
kontaktů německých mykologů s kolegy z ostatních zemí, ale v průběhu kon
ference došlo k několika jednáním mezi představiteli mykologické společnosti
ve starých a nových spolkových zemích a byly dojednány některé dohody o
další spolupráci.
Vladimír Antonín
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