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TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ OTÁZKY MYKOLOGIE ]

K EKOLOGII DRUHU LINDTNERIA CHORDULATA

Ladislav H a g a r a

Porozuhodným reprezentantom kornatcovitých húb je rod Lindtneria 
Pilát 1938 emend. Jülich 1977. Zahrnuje deváť druhov; z toho pať je dolože
ných aj z Európy (L. flava, L. chordulata, L. leucobryophila, L. panphyliensis a 
L. trachyspora). Z územia Slovenska sú doložené dva zbery L  trachyspora 
(pozři F. Kotlaba: Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů v Československu, 
str. 20), ďalej jeden zber L. flava (Borinka, břeh Stupavského potoka, 275 m n.
m. , práchnivý kmen Alnus glutinosa, 4. X. 1997, leg L. Hagara) a 4 zbery L. 
chordulata'.
1. Bratislava - Rusovce, dunajský luh, na vnútornej straně opadanej köry Po- 
pulus nigra, 130 m n. m., 27. VII. 1998, leg. L. Hagara.
2-3. Zvolen, Arboretum Borová hora, 295 m n. m., na köre mrtvého koreňa 
Ulmus laevis + na köre ležiaceho kmeňa Tilia cordata, 15. IX. 1998, leg. L. 
Hagara.
4. Klížska Nemá, dunajský luh, 114 m n. m., na spodnej straně čtyř ležiacich 
kmeňov Ulmus laevis, 15. X. 1998, leg. Hagara.

Autor zbieral L. chordulata aj na Moravě (Lanžhot, Ranšpurk, 150 m
n. m., na vnútornej straně opadanej köry Quercus robur, 19. VIII. 1998).

Druh Lindtneria chordulata (D. P. Rogers 1943) Hjortstam 1987, 
opísaný podFa severoamerických zberov ako Pellicularia chordulata a známy 
i pod menom Cyanobasidium chordulatum (D. P. Rogers) Jülich 1979, je dolo
žená len ojedinělými zbermi v USA (Populus, Quercus, Salix, Tilia), Kanadě 
(Picea), Keni, Svédsku, Finsku, Spanielsku (Quercus), Nemecku (Fraxinus) a 
Rakúsku (lužný les s Ulmus, Fraxinus a Acer) (Burdsall et Nakasone 1981, 
Hjortstam 1983). Takmer všetky európske zbery sú z mesiaca august. Citované 
zbery zo Slovenskej a Českej republiky sú z mesiacov júl až október, všetky 
pochádzajú z lužných lesov v teplejších oblastiach a čtyři z nich nerástly priamo 
na dreve, ale na köre.

PodFa Dämona (1997) bolo do roku 1997 na svete známe 13 nálezov 
L. chordulata. Ďalších páť zberov zo SR a ČR, uvedených v tejto správě, sice 
nerozšiřuje škálu hostitelských dřevin, ale naznačuje určité ekologické vzťahy.
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Všetky doterajšie stredoeurópske nálezy huby pochádzajú z lesných porastov v 
alúviach riek a potokov. V protiklade k tomu skandinávské nálezy sú jednak z 
vlhkých machnatých lesov na zráznych svahoch, jednak zo suchšich bořin s 
bylinným podrastom, teda z celkom odlišných vegetačných typov. (Biotop 
ostatných citovaných zberov nie je dostatočne známy.)

Druh L. chordulata je nápadným a spol’ahlivo určitelným druhom s 
jedinečnou kombináciou znakov. Plodnice je hrubá do 0,1 mm, kožtičkatá, 
zložená z husto spletenej plsti, ktorá je nejprv olivovožltá, potom žiarivo zlato- 
žltá až zlatooranžová. Plodnica je slabšie prirastená k substrátu a pod hymen i- 
álnou vrstvou má niekedy rizomorfy. Výrazné sú i jej mikroskopické znaky, 
hlavně cyanofilná granulácia bazidií a bazidiol, hrubostenné ostnité až brada- 
vičkaté spory s veFkým apikulom (na citovaných vlastných zberoch merali 4-6 x 
3,2-4,8 um) a dvojaké generatívne hýfy - vysoko prevažujú hýfy bez praciek, 
ale v subhyméniu sú niektoré šeptá aj s mohutnými prackami.

L i t e r a t ú r a :

Burdsall H. H. et Nakasone K. K. (1981): New or little known lignicolous 
Aphyllophortales from Southeastern United States. - Mycologia 73: 
454 - 476.

Dämon W. (1997): Corticioide Basidienpilze Österreichs 1. - Österr. Z. Pilzk. 
6: 91-129.

Hjortstam K. (1983): Studies in tropical Corticiaceae V. - Mycotaxon 17: 555- 
572.

Ladislav Hagara: On ecology of Lindtneria chordulata
The author summarized ecology of his collections of Lindtneria chordulata in 
the Slovak and Czech Republics and made a comparison with the ecological 
data in recent literature. He published four new collections from the Slovak 
Republic and one from Moravia (Czech Republic) with the most important 
macro- and microfeatures.
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MYKOFLORISTIKA ~~

MYKOFLÓRA ZÁPADOČESKÉ VÁPENCOVÉ OBLASTI 
VRCH MOUČENKA U HORAŽĎOVIC V OKRESE KLATOVY

František M i k a

Vrch Moučenka leží v pahorkatině rozprostírající se jjz. od Horažďovic 
podél severní hranice vápencové oblasti. Patří sem několik vrchů nedotčených 
těžbou vápence (ch.ú. Prácheň - 580 m n.m., Moučenka - 560 m m.n. a ch.ú. 
Pučanka - 617 m n.m.). Klimaticky náleží území mezi mírně teplé a mírně 
vlhké oblasti, geobotanicky patří do pásma subxerofilních doubrav. Vrchy 
Moučenka a Prácheň jsou propojeny vysoko umístěným sedlem. Lesní porosty 
obou vrchů jsou v místě sedla od sebe vzdáleny pouhých 100 m.

Vrchol Moučenky (560 m n.m.) leží 2,5 km jz. od železniční stanice 
Horažďovice - město. Terén Moučenky je poměrně členitý. Vrcholovou část 
tvoří dosti rozsáhlá náhorní rovina, ze které sotva vyniká vlastní vrchol. Svahy 
vystupující k náhorní rovině jsou většinou dosti příkré, místy se objevuje na 
povrchu i skála. Vápencové podloží je pokryté hlinitopísčitou vrstvou a dosti 
silnou vrstvou humusu.

Lesní porost na Moučence zaujímá plochu kolem 90 ha a leží v nadmořské 
výšce 500 - 600 m. Porosty jsou různého stáří a složení, většinou smíšené. 
Monokulturní porosty pokrývají menší část plochy polesí. Většinu zaujímá 
smrková monokultura, kterou tvoří 40 až 60 let staré smrky (Picea abies). V 
jehličnatých a smíšených lesích rostou smrky až 90 let staré a jsou v dobrém 
stavu. V polesí se vyskytují i rozsáhlejší smrkové houštiny. Dominantním 
stromem je zde především borovice lesní (Pinus sylvestris), která pokrývá 
příkré svahy a vrcholovou část. Borovice lesní tvoří na vrcholu monokulturní 
porost. Smíšený porost borovice a dubu (Quercus sp.) pokrývá značné procento 
území a vyskytuje se většinou na strmějších svazích. Borovice se smrkem jsou 
dominantní stromy v jehličnatém lese, v němž jsou místy vysázeny skupiny 
modřínu (Larix decidua), menší ostrůvky tvoří borovice černá (Pinus nigra).

Z listnáčů převládají porosty dubů (Quercus robur, Q. petraea) a buku 
(Fagus sylvatica). Roztroušeně se vyskytují v různých porostech staré mohutné 
duby a buky. Hojnou dřevinou je i habr (Carpinus betulus), bříza (Betula
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pendula) a osika (Populus tremula), která roste i ve smíšených lesích. V 
mladších listnatých porostech jsou vysazeny lípy (Tilia cordata, T. platy- 
phyllos), javory (Acer pseudoplatanus, A. platanoides) a jasan (Fraxinus 
excelsior).

V křovinatých stráních a na okraji lesa hojně roste líska (Corylus avellana), 
hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), bezy (Sambucus nigra, S. racemosa) 
a jalovec obecný (Juniperus communis). Na mýtinách a pasekách se rychle 
rozrůstá maliník obecný (Rubus idaeus).

Z bylinného porostu uvádím jen hojné (a nežádoucí) druhy. Paseky a 
mýtiny pokrývá válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), v polostínu rostou 
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), starček Fuchsův (Senecio fuchsií) a kerblík 
lesní (Anthriscus sylvestris)

V následující floristické části uvádím přehled určených hub a hlenek, které 
jsou rozděleny na systematické skupiny. Jednotlivé druhy jsou ve skupinách 
řazeny abecedně. Neuvádím seznam použité literatury, která bude citována v 
chystaných příspěvcích při popisu jednotlivých druhů.

Vzácné druhy jsou doloženy exsikáty uloženými v soukromém herbáři 
autora. Budou průběžně předávány do herbáře Západočeského muzea v Plzni.

Přehled druhů z polesí Moučenka:

M y x o m y c o p h y t a
Arcyria nutans (Bull.) Grev., na smrkovém pařezu, 14.VI.1986, 13.VIII.1989. 
- Ceratiomyxa fruticulosa (Müll.) Macbr., na smrkových větvích, 
24.VIII.1988, 13.VII.1989, 18.VIII.1996. - Fuligo septica (L.) Wiggers, na 
listech buku, 5.VIII.1987. - Lycogala epidendrum (L.) Fr., převážně na 
smrkových pařezech, V.- X., každoročně. - Reticularia lycoperdon Bull., na 
odumřelém stojícím kmenu Acer sp., ve výši 1 m, 23.IV.1998. - Stemonitis 
fusca Roth., na smrkovém dřevě, 13.VIII.1989, 12.IX.1996.

P y r e n o m y c e t e s
Apiocrea chrysosperma (L.Tul. et C.Tul.) Sydow, na plodnicích Xerocomus 
chrysenteron nehojně, 5.VIII.1987, 3.IX.1995. - Bertia moriformis (Tode: Fr.) 
de Not., na bukové větvi, 14.VI.1985, leg. et det. M. Svrček, 20.VII.1992, 
5.VI.1996. - Byssonectria luteovirens (Fr.: Fr.) Z. Moravec, na dějících 
plodnicích holubinky, 25.VIII.1987. - Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) 
Kickx, na ležícím kmenu buku, leg. et det. M. Svrček, 14.VI.1985, 24.III.1990.

Mykologické listy, Praha, No. 67. 1998.

4



- Ustulina deusta (Hoffrn.: Fr.) Petr., na bukovém pařezu, 24.VIII.1985, 
14.VI. 1986, 23.IX.1992. - Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev., na pařezech listn. 
stromů, každoročně od VI. do XI. - Xylaria polymorpha (Pers.: Fr.) Grev., na 
bukovém pařezu, 13.VIII.1989.

D i s c o m y c e t e s
Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuck., na holé půdě lesní cesty, 13.VIII.1989. - 
Ascocoryne sarcoides With.: Fr., na řezné ploše pařezu dubu, 23.IX.1989. - 
Bisporella citrina (Batsch: Fr.) Korf et Carpenter, na větvi buku, 20.X.1984, 
leg. et det. M. Svrček, 4.XI.1987. - Choiromyces venosus (Fr.) Th.Fries, 
smrčina, 7.VII.1988, 24.VIII.1988. - Colpoma quercinum (Pers.) Wallr., na 
ležící větvi dubu, leg. et det. M. Svrček, 18.V.1985, 12.VI.1994. - Diatrype 
disciformis (Hoffrn.: Fr.) Fr., na větvičkách buku, leg. et det. M. Svrček 
25.VIII.1987. - Discina perlata (Fr.) Fr., na smrkových pařezech dosti hojně,
23.V.1988, 22.IV. 1989, 15.IV. 1994. - Geopyxis carbonaria (Alb. et Schw.: 
Fr.) Sace., na spáleništi v borovém lese, 13.V.1989. - Helvella acetabulum (L.) 
Quél., smíš. les, na cestách a prosluněných místech, 11.VI. 1987, 24.V. 1988, 
13.VII.1989. - Helvella elastica Bull.: Fr., smíš. les, 12.IX.1996. - Helvella 
lacunosa Afzel.: Fr., na travnatém pásu podél borového lesa, 
13.V.1989, 15.VI.1991. - Helvella macropus (Pers.: Fr.) P.Karst., borový les, 
vtroušeně dub, 14.VI.1986, 21.VII.1988. - Helvella queletii Bres., na lesní 
cestě pod borovicí a dubem, 11.VI. 1987. - Hymenoscyphus vernus (Boud.) 
Dennis, na větvičkách olše lepkavé, 18.V.1985, leg. et det. M. Svrček. - 
Inermisia fusispora (Berk.) Rifai, na holé půdě pod lískou, 23.IV. 1988. - 
Mollisia cinerea (Batsch) P.Karst., na větvičkách buku, 20.X.1984, leg. et 
det. M. Svrček. - Neogyromitra gigas (Krombh.) Imai, při kořenech trouchni
vého smrkového pařezu, 23.IV. 1988, 22.IV. 1989, 24.III.1990. - Otidea onotica 
(Pers.) Fuck., smíš. les, na lesní cestě, 4.V.1989. - Peziza badia Pers.: Fr., 
smíš. les, v detritu na lesní cestě, 5.VIII. 1987. - Peziza echinospora P. Karst., 
na holé půdě v bučině, 13.VIII.1989. - Peziza michelii (Boud.) Dennis, ve 
smrčině, 21.VII. 1988. - Peziza micropus Pers.: Fr., v detritu pod bukem, 
5.VIII.1987, leg. et det. Z. Hájek jun. - Scutellinia scutellata (L.: Fr.) 
Lambotte, na lesní cestě v detritu a na smrkových větvičkách, 13.VII.1989. - 
Tapesia fusca (Pers.: Fr.) Fuckel, na bukové větvi, 24.V.1986 leg. et det. M. 
Svrček, 14.VI. 1986. - Tarzetta catinus (Holmsk.: Fr.) Fuckel, na okraji lesní 
cesty v mechu, pod bukem a borovicí, 7.VII.1988, 4.VIII. 1988, 8.VI.1989,
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13.VIII.1989. - Trichoscyphella hahniana (Seaver) Manners, na modřínových 
větvičkách, každoročně za vlhka od V. do IX.

H e t e r o b a s i d i o m y c e t e s
Auricularia mesenterica (Dicks.: Fr.) Pers., na březovém pařezu, 14.XI.1991. - 
Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr., na ležícím, částečně zetlelém kmenu buku, 
5.VIII.1987. - Calocera viscosa (Pers.: Fr.) Fr., hojně na smrkovém dřevě 
každoročně od VII. do X. - Exidia glandulosa Fr. ss. Neuhoff., většinou na 
bukovém dřevě, každoročně od V. do X. - Exidia pithya (Alb. et Schw.: Fr.) 
Fr., na ležícím smrkovém kmenu, 13.V.1989, 13.VII.1989. - Pseudohydnum 
gelatinosum (Scop.: Fr.) P.Karst., na borovém pařezu, 21 .VIII.1988. - 
Tremella encephala Pers.: Fr., na ležícím smrkovém kmenu, 13.V.1989. - 
Tremella foliacea (Pers.: Fr.) Pers., na ležícím kmenu břízy, 11 .VI. 1987.

A p h y l l o p h o r a l e s
Amylostereum areolatum (Fr.) Boidin, na smrkovém pařezu, 22.V.1989,
13. VIII.1989. - Antrodia serialis (Fr.) Donk, na smrkovém pařezu, 23.X.1989.
- Antrodiella hoehnelii (Bres.) Niemela, na stojícím odumřelém kmenu břízy, 
4.VIII. 1988, leg. et det. M. Svrček. - Auriculariopsis ampla (Lév.) R.Maire, na 
ležící osikové větvi, 14.XI.1991. - Auriscalpium vulgare S.F.Gray, na borové 
šišce, 21.VII.1988. - Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst., na habrovém 
pařezu, 14.VI.1986, 24.VIII.1988, 28.VI.1995. - Cantharellus cibarius Fr., 
hlavně ve smrčině, každoročně od VI. do XI. - Cantharellus pallens Pilát, 
smíš. les (borovice s dubem), 7.VII.1988, 4.IX.1991. - Chondrostereum 
purpureum (Pers.: Fr.) Pouzar, na bukovém pařezu, 4.XI.1987, 23.X.1989. - 
Clavariadelphus ligula (Schaeff.: Fr.) Donk, smrčina, 5.VIII.1987, 27.X.1993.
- Clavulina coralloides (Holmsk.: Fr.) Schroet., smrčina, 5.VIII.1987 a pak 
každoročně od VII. do XI. - Clavulina rugosa (Bull.: Fr.) Schroet., smrčina,
14. X. 1984, 23.X.1989. - Craterellus cornucopioides (L.: Fr.) Pers., v detritu 
pod bukem a dubem, 16.X.1986. - Daedalea quercina L.: Fr., na pařezu dubu, 
14.VI.1986, 16.XI.1987. - Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet., na 
ležícím březovém kmenu, 25.VIII.1987, 21.VI.1988, 4.X.1989, 11.VII.1990. - 
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Kickx, na bukovém dřevě, 4.VII.1987, 
27.VII.1989. - Fomitopsis pinicola (Sow.: Fr.) P.Karst., na živých i mrtvých 
stromech smrku a břízy po celý rok. - Gcinoderma lipsiense (Batsch) Atk., na 
pařezech buků, 25.VIII.1987, 4.VIII.1988, 12.VIII.1996. - Gloeophyllum 
abietinum (Bull.: Fr.) P.Karst., na ležícím smrkovém kmenu, 24.V.1986. -
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Gloeophyllum odoratum (Wulf.: Fr.) Imaz., na pařezu smrku, 14.VI.1986, 
13.VII.1989. - Gloeophyllum sepiarium (Wulf.: Fr.) P.Karst., na smrkovém 
pařezu, 9.IX. 1989,24.111.1990. - Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P.Karst., na 
větvích dubů a bříz, 5.VIII.1987, 21.VII.1988, 13.VI.1989, 11.VII.1990. - 
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., na pařezech a kořenech smrku, 
4.XI.1987, 19.X.1988, 13.VII.1989, 14.XI.1991. - Hydnum repandum L.: Fr., 
pod borovicí, 25.VIII.1987. - Macrotyphula fistulosa (Fr.) R.H.Petersen, pod 
břízou ve smrčině, 9.IX.1989. - Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P.Karst., na 
ležící javorové větvi, 23.IV. 1988. - Phellinus puncatus (Fr.) Pilát, na stojícím 
odumřelém kmenu vrby jívy, 23.IV.1988. - Phellinus robustus (P.Karst.) 
Bourd. et Galz., na živém dubu letním, leg. et det. S. Holec, 24.VIII.1985,
4.VIII.1988. - Phlebia tremellosa Schrad.: Fr., na ležícím březovém kmenu,
19.X.1988. - Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P.Karst, kmen břízy, VII.-XI. - 
Polyporuš ciliatus (Fr.) Fr., na ležících větvích břízy, 14.VI.1986, 11.VI.1987. 
- Polyporus lentus Berk., na ležícím kmenu a větvích buku, 24.V.1986, 
7.VII.1988, 4.VIII.1988, 13.VII.1989, 11.VII. 1990. - Polyporus melanopus 
(Pers.): Fr., na kořenech buku, 6.XI.1992. - Polyporus varius (Pers.): Fr. var. 
nummularius (Bull.) Fr., na ležících větvičkách buku, 4.VIII. 1988, 8.VI.1989,
4. X.1989, 12.VIII.1992, 28.VI.1995. - Postia caesia (Schrad.: Fr.) P.Karst., na 
smrkových pařezech dosti hojně, každoročně od VIII. do X. - Postia fragilis 
(Fr.) Jülich, na smrkovém pařezu, 27.X.1993. - Postia stiptica (Pers.: Fr.) 
Jülich, na smrkovém dřevě, zvláště na pařezech, roztroušeně, 5.VIII. 1987,
11.VII.1990, 14.XI.1991., 18.VIII.1996. - Ramaria abietina (Pers.: Fr.) Quél., 
smrčina, 27.X.1993. - Schizophyllum commune Fr.: Fr., na dřevě listn.stromů, 
24.III.1985, 14.VI.1986, 5.VIII.1987. - Stereum hirsutum (Wild.: Fr.)
5. F.Gray, 14.VI.1986 a pak každoročně od IV. do XI. - Stereum gausapatum 
(Fr.) Fr., na ležícím kmenu dubu, 11.VII. 1991. - Stereum rugosum (Pers.: Fr.) 
Fr., na pařezu lípy, 9.XI.1989, 24.III.1990. - Stereum sanguinolentum (Alb. et 
Schw.: Fr.) Fr., na smrkovém dřevě, 24.V.1986, 9.XI.1989, 14.XI.1991. - 
Thelephora terrestris Ehrh.: Fr., 5.VIII.1987, 4.XI. 1987. - Trametes versicolor 
(L.: Fr.) Pilát, na dřevě listn. stromů, 14.VI.1986, 11.V. 1987, 4.XI.1987,
24.VIII.1989. - Trichaptum abietinum (Pers.: Fr.) Ryv., na ležících smrkových 
větvích, 24.V.1986, 4.XI.1987, 13.V.1989, 27.VII.1989. - Trichaptum fusco- 
violaceum (Ehrenh.: Fr.) Ryv., na dřevě smrku a borovice, 14.VI.1986, 
4.VIII.1988.
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...... ..

A g a r i c a l e s
Agaricus aestivalis (Moell.) Moell. var. veneris Heim et Becher, pod 
borovicí a dubem, 24.V.1986. - Agaricus arvensis Schaeff.: Fr., smrčina,
4.XI.1987, 12.X. 1988, 4.IX.1989. - Agaricus augustus Fr., většinou na okraji 
lesa pod borovicí a smrkem, 12.IX.1987, 27.VII.1989, 13.VIII.1989, 4.X.1991.
- Agaricus essettei Bon, (= A. abruptibulbus Peck), smrčina, 4.IX.1987. - 
Agaricus macrocarpus (Moell.) Moell., pod borovicí a smrkem, 14.X.1984, 
24.VII.1988, 12.VIII.1993. - Agaricus macrosporus (Moell. et J.Schaeff.) 
Pilát, na travnatém pásu při borovém lese, 4.VIII. 1988. - Agaricus porphyrizon 
Orton, travnatý smíš.les (borovice s dubem), 11.VI.1987. - Agaricus semotus 
Fr., smrčina, 24.VIII.1985, 25.VIII.1987, 4.XI.1987. - Agaricus silvaticus 
Schaeff., smrčina, 14.VI.1986, 25.VIII.1987, 13.VII.1989, 23.X.1989, 
12.IX.1996. - Agaricus silvicola (Vitt.) Sace., smíš.les, 4.XI.1987, 19.X.1988,
23.X. 1989. - Agaricus spissicaulis Moell., na travnatém pásu při borovém lese,
20.VII.1982, leg. et det. Z. Flájek jun. - Agaricus xanthodermus Genev., 
smrčina, 17.VII.1991, 28.VI.1995. - Agrocybe praecox (Pers.: Fr.) Sing., na 
travnatých lesních cestách, 24.V.1986, 14.VI.1986, 24.V.1988, 16.VIII.1989.
- Amanita battarrae Boud., pod smrkem, 17.VIII.1991, 18.VIII.1996. - 
Amanita citrina Pers., většinou pod borovicí, 20.IX.1981, 20.VII.1982, 
14.X.1984, 24.VIII.1985. - Amanita citrina Pers. f. alba Quél., pod borovicí, 
4.X. 1989. - Amanita fulva (Pers.) Fr., smíš. les, 7.VII.1988. - Amanita 
muscaria (L.: Fr.) Lam., 20.IX.1981, 20.VII.1982, 24.VIII.1985, 14.VI.1986, 
16.XI.1987, 4.X. 1989. - Amanita pantherina (DC: Fr.) Krombh., dosti hojně 
ve smrčině, 20.IX.1981, 24.VIII.1985, 25.VIII.1987, 14.IX.1987, 27.VII.1989,
12.VIII.1993. - Amanita phalloides (Fr.) Link., hlavně ve smíš. lese (borovice 
a dub) a pod lipami, 24.VIII.1985, 14.VI.1986, 25.VIII.1987, 21.VII.1988,
23. X. 1989, 4.IX.1991. - Amanita rubescens Pers. (:Fr.), 24.VIII.1985,
14.VI.1987, 7.VII.1988, 27.VII.1989, 12.VIII.1993. - Amanita spissa (Fr.) 
Opiz, 24.VIII.1985 a pak každoročně od VII. do IX. - Amanita vaginata 
(Bull.: Fr.) Lam., nehojně, 14.VI.1986, 25.VIII.1987, 21.VII.1988, 23.X.1989, 
18.VIII.1996. - Armillaria gallica Marxmiiller et Romagn., na padlém, 
částečně ztrouchnivělém kmenu dubu, 4.X.1989. - Armillaria ostoyae 
(Romagn.) Herink, na dřevě smrků, 25.VIII.1986, 4.X.1989, 14.XI.1991,
24. X. 1992. - Baeospora myosura (Fr.) Sing., na smrkových šiškách, 
16.XI.1987. - Bolbitius vitellinus (Pers.: Fr.) Fr., na hromádce tlející trávy,
24.V.1986, 14.VI.1986, 11.VI.1987, 17.VII.1991. - Boletus edulis Bull.: Fr.,
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25.VIII.1987. - Boletus luridiformis Rostk. [= B. erythropus (Fr.: Fr.) Secr.], 
pod smrkem, 12.VIII.1993. - Boletus luridus Schaeff.: Fr., pod lípou, 
25.VIII.1988. - Boletus pulverulentus Opat., smrčina, 7.VII.1988,
21.VII.1988, 17.VII.1991, 18.VIII.1996. - Calocybe gambosa (Fr.) Donk, v 
listn. lese na travnatých místech v blízkosti listn. stromů, zvi. jasanu, 
24.V.1986, 14.VI.1986, 11.VI.1988, 13.V.1989, 5.VI.1996. - Camarophyllus 
niveus (Fr.) Wünsche, na travnatém pásu při okraji borového lesa, 23.X.1989. - 
Camarophyllus virgineus (Wulf.: Fr.) Kumm., mechatá smrčina, 23.X.1989.- 
Clitocybe candicans (Pers.: Fr.) Kumm., pod bukem a dubem, 4.XI.1987. - 
Clitocybe clavipes (Pers.: Fr.) Kumm., jehličn. les, 25.VIII. 1987. - Clitocybe 
costata Kühn, et Romagn., pod smrkem, 27.VII.1989, 4.X.1989. - Clitocybe 
ditopa (Fr.: Fr.) Gill., smrčina, 24.X.1992. - Clitocybe fuligineipes Métrod, 
pod smrkem a dubem, 9.VII.1992. - Clitocybe gibba (Pers.: Fr.) Kumm.,
24. VIII.1985 a pak každoročně hojně ve všech lesích od VI. do X. - Clitocybe 
harmajae D.Lam., vůně ovocná, smrčina, mezi keříky borůvky (Vaccinium 
myrtillus), 11.'VI. 1987. - Clitocybe incilis (Fr.) Gill., smrčina, 5.VIII.1987, 
7.VII. 1988. - Clitocybe metachroa (Fr.) Kumm., pod smrkem a borovicí,
25. VIII.1987, 4.XI.1987. - Clitocybe odora (Bull.: Fr.) Kumm., smrčina, 
5.VIII.1987, 25.VIII.1987. - Clitocybe paropsis (Fr.) Quél., smrčina, 
24.V.1986, 14.VI.1986, 11.VI.1987. - Clitocybe sinopica (Fr.) Kumm., pod 
borovicí, 24.V.1986, 13.VIII.1989. - Clitocybe squamulosa (Pers.: Fr.) Lange, 
jehličn. les, pod borovicí, 5.VIII.1987. - Clitocybe suaveolens (Schum.: Fr.) 
Kumm., pod bukem a borovicí, 23.X.1989, 9.XI.1989. - Clitocybe vermicularis 
(Fr.) Quél., smrčina, 24.V.1986, 11.VI.1987. - Clitocybe vibecina (Fr.) Quél., 
smrčina, 4.XI.1987, 19.X.1988. - Collybia aquosa (Bull.: Fr.) Kumm., v detritu 
pod bukem, 4.VIII.1988, 24.VIII.1988. - Collybia asema (Bull.: Fr.) Kumm., 
smrčina, 14.X.1984 a pak každoročně od VIII. do XI., hojně. - Collybia 
butyracea (Bull.: Fr.) Kumm. roztroušeně pod borovicí, 4.XI.1987, 8.XI.1989, 
24.X. 1992, 6.XI. 1992. - Collybia distorta (Fr.) Quél., mezi smrkovým dřevním 
odpadem, 14.VI.1986. - Collybia dryophila (Bull.: Fr.) Kumm., 24.VIII.1985 a 
pak každoročně hojně od VII. do XI. - Collybia fuscopurpurea (Pers.: Fr.) 
Kumm., na bukovém listí, 18.VIII.1996. - Collybia ocior (Pers.) Vilgalys et 
O.K.Miller, v detritu pod dubem, 4.VIII. 1988. - Collybia peronata (Bolt.: Fr.) 
Kumm., pod bukem, 4.VIII.1988, 19.X.1988, 4.X.1989, 23.X.1989. - Conocybe 
arrhenii (Fr.) Kits van Wav., pod bukem, 19.X.1988. - Conocybe cryptocystis 
(Atk.) Sing., na holé půdě ve smrčině, 11.X.1987. - Conocybe kuehneriana 
Sing., mezi bylinami (starček, kopřiva), ve smíš. lese, 9.XI.1989. - Conocybe

~ — —

Mykologické listy, Praha, No. 67. 1998.

9



lactea (Lange) Métrod, na travnaté lesní cestě, 23.X.1992, 12.VIII.1993. - 
Conocybe pilosella (Pearson) Fayod, na holé půdě pod bukem, 13.VII.1989. - 
Conocybe rickenii (J.Schaeff.) Kühn., na okraji spáleniště mezi mechem 
Funaria sp., 8.VI.1989. - Conocybe sienophylla (Berk, et Br.) Sing., na 
travnaté lesní cestě, 4.VIII.1988. - Conocybe tenera (Schaeff. : Fr.) Kühn., na 
travnaté lesní cestě, 8.VI. 1989. - Coprinus disseminatus (Pers.: Fr.) S.F.Gray, 
na zetlelém pařezu lípy, 24.VI.1986. - Coprinus hemerobius Fr., pod jasanem, 
20.VI.1990. - Coprinus lagopus (Fr.) Fr., v detritu pod bukem, 4.X. 1989,
23.X. 1989. - Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr., na pařezu lípy a břízy,
5.VIII. 1987, 4.XI.1987, 22.IV. 1989. - Coprinus plicatilis (Curt.: Fr.) Loud., na 
travnaté lesní cestě za vlhka obecně, V.- IX. - Coprinus radians (Desm.: Fr.) 
Fr., mezi ležícími větvičkami břízy, 24.V.1986. - Cortinarius allutus Fr., pod 
smrkem, 9.XI.1989. - Cortinarius bicolor Cooke, smrčina, 4.X.1989. - 
Cortinarius glaucopus Fr. var. olivaceus Moser, pod lípou a bukem, 
4.XI.1987, 4.X. 1989. - Cortinarius infractus (Pers.: Fr.) Fr., pod lískou,
dubem a borovicí, leg. et det. M. Svrček, 14.X.1984. - Cortinarius jubarinus 
Fr., v mechaté smrčině, 9.XI.1989. - Cortinarius junghuhnii Fr., v mechaté 
smrčině, 19.X.1988, 27.X.1993. - Cortinarius miniatopus Lange, smrčina, 
vtroušeně borovice a bříza, 27.VII.1983. - Cortinarius multicolor (Moser) 
Moser, mechatá smrčina, 23.X.1989, 9.XI.1989. - Cortinarius multiformis 
(Fr.) Fr., pod dubem a borovicí, 14.X.1984, leg. et det. M. Svrček. - Cortinarius 
pansa Fr., pod borovicí, 23.X.1989, 27.X.1990. - Cortinarius praestigiosus 
(Fr.) Moser, mechatá smrčina, 27.X.1993. - Cortinarius rigidus (Scop.) Fr. ss. 
Lange, pod břízou a dubem, 16.XI.1987. - Cortinarius scandens Fr., pod 
smrkem, 13.X.1993. - Cortinarius sertipes Kühn., na okraji paseky mezi 
bylinami (starček, kopřiva) pod smrkem a osikou, 13.X.1993. - Cortinarius 
suaveolens Bat. et Joach., mechatá smrčina, vtroušeně bříza a osika, 
4.XI.1987, 19.X. 1988, voní zřetelně sladce. - Cortinarius subsertipes 
Romagn., smrčina, 4.XI.1987, 16.XI.1987, 4.X.1989, 9.XI.1989. - Crepidotus 
epibryus (Pers.: Fr.) Kühn., na ležící bukové větvičce, 4.XI.1987. - Crepidotus 
mollis (Bull.: Fr.) Kumm., na habrovém pařezu, 4.X.1989. - Cystoderma 
carcharias (Pers.) Maubl., smrčina, 4.XI.1987, 13.X.1988, 4.X.1989, 
28.VI.1995. - Cystoderma terreyi (Berk, et Br.) Harmaja (= C. cinnabarinum), 
jehličn. les, 4.XI.1987, 16.XI.1987. - Cystoderma granulosum (Bätsch: Fr.) 
Maubl., jehličn. les, 14.X.1984 leg. et det. M. Svrček, 23.IX.1992, 6.XI.1992. - 
Cystolepiota adulterina (Moell.) Bon, smíš. les, pod bukem, 16.XI.1987. - 
Entoloma cetratum (Fr.: Fr.) Moser, smrčina, 4.XI.1987. - Entoloma sericeum
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(Bull.) Quél., smrčina, 23.IX.1992. - Entoloma vernum Lund., mezi trávou 
pod modřínem, 23.IV. 1988. - Galerina hypnorum (Schrank: Fr.) Kühn., 
mechatá smrčina, 25.VIII.1988 a dále každoročně od V. do XI., nehojně. - 
Galerina marginata (Fr.) Kühn [inch Galerina unicolor (Fr.) Sing.], na smrko
vých pařezech a kmenech, 4.XI.1987, 19.X.1988, 23.X. 1989, 9.XI.1989,
27.X. 1990, 6.XI. 1992. - Gymnopilus penetrans (Fr.: Fr.) Murrill, na smrkovém 
pařezu, 23.IX.1992. - Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél., 4.XI.1987,
16.XI.1987, 4.X. 1989. - Hebeloma longicaudum (Pers.: Fr.) Kumm., smrčina,
4.X. 1989. - Hebeloma mesophaeum (Pers.: Fr.) Quél., smrčina, 16.XI.1987. - 
Hebeloma pallidoluctuosum Gröger et Zschieschang, mezi travou pod dubem,
4.X. 1989. - Hebeloma sacchariolens Quél., pod olší lepkavou, 14.X.1984. - 
Hebeloma strophosum (Fr.) Sace., smíš. les (dub a borovice), 23.X.1989. - 
Hebeloma testaceum (Batsch: Fr.) Quél., mezi bukovým listím u kaliště,
23.X. 1989. - Hemimycena gracilis (Quél.) Sing., u cesty mezi bylinami na 
smrkovém jehličí, 13.V.1989. - Hohenbuehelia reniformis (Fr.) Sing., na kůře 
živého dubu zimního, 27. VII. 1989. - Hygrocybe conica (Scop.: Fr.) Fr., na 
okraji travnaté lesní cesty, 24.VIII.1985, 23.X.1989. - Hygrophoropsis 
aurantiaca (Wulf.: Fr.) R.Maire, smrčina, nehojně, 9.XI.1989, 14.XI.1991,
23.IX.1992. - Hygrophorus cossus (Sow.: Fr.) Fr., pod bukem, 25.VIII.1987, :
23.X.1989, 27.X.1990. - Hygrophorus discoideus (Pers.: Fr.) Fr., pod smrkem 
a borovicí, 4.XI.1987, 16.XI.1987, 19.X.1988, 23.X.1989, 13.X.1993,
12.IX.1996. - Hygrophorus eburneus (Bull.: Fr.) Fr., mezi bukovým listím,
16.XI.1987, 19.X. 1988, 9.XI.1989. - Hygrophorus lucorum Kalchbr., pod 
modřínem, 4.XI.1987, 16.XI.1987, 19.X.1988, 9.XI.1989, 27.X.1990. - 
Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres., smrčina, 24.V.1986, 22.IV. 1989,
24.III.1990. - Hygrophorus melizeus Fr., smíš. les pod břízou, leg. et det. M.
Svrček, 14.X.1984. - Hygrophorus penarius Fr., pod bukem, 23.X.1989. - 
Hygrophorus pustulatus (Pers.: Fr.) Fr., smrčina, 14.X.1984 a pak každoročně 
od IX. do XI., dosti hojně. - Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) Kumm., na 
pařezech smrku, 24.V.1984 a pak každoročně od III. do V. a častěji od X. do 
XI. - Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kumm., na dřevě různých stromů, od 
V. do X. - Hypholoma marginatum (Pers.: Fr.) Schroet., na smrkovém dřevě,
4.X. 1989. - Hypholoma radicosum Lange, na pařezu smrku, 19.X.1988,
1 l.VII.1990, 18.VIII.1996. - Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél., na pařezu 
smrku, 4.XI.1987. - Inocybe acuta Boud., pod smrky na mechatém břehu lesní 
cesty, 18.VIII.1996. - Inocybe commutabilis Fr., houfně v mechaté smrčině,
27.X. 1993, 28.VI. 1995. - Inocybe dulcamara (Alb. et Schw.) Kumm., na
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travnatém pásu pod borovicí lesní a borovicí černou, 24.V.1986, 11.VI. 1987,

13.V. 1989. - Inocybe geophylla (Sow.: Fr.) Kumm., ve všech lesích dosti 
hojně, 12.X. 1984 a pak každoročně od VIII. do XI. - Inocybe geophylla var. 
lateritia Weinm.,pod borovicí lesní a dubem letním na pasece, 23.X.1989 
,9.XI. 1989,čerstvé plodnice silněji cihlově červenají. - Inocybe geophylla var. 
violácea Pat., smíš. les, 14.X.1984, 4.XI.1987, 19.X.1988, 23.X.1989. - 
Inocybe hypophaea Furrer, na okraji spáleniště u jehličn. lesa, 13.V.1989. - 
Inocybe hystrix P.Karst., pod dubem letním na okraji lesní cesty, 19.XI.1989. - 
Inocybe lucífuga (Fr.) Quél., jehličn. les, I6.XI.1987. - Inocybe maculata 
Boud., listn. les, pod dubem, 25.VIII. 1987. - Inocybe mixtilis (Britz.) 
Sace.,borový les, na lesní cestě v mechu, 17.VII.1991. - Inocybe obscuroides 
P.D.Orton, jehličn. les, převážně borovice, 5.VIII. 1987, 21.VII. 1988. - Inocybe 
pseudodestricta Stangl et Veselský, ve smíš.lese a pod lískou na okraji lesa,
14.VI.1986, 25.VIII.1987, 11.VI.1987, 19.X.1988. - Inocybe terrigena (Fr.) 
Ktihn., smíš. les, na travnaté lesní cestě pod borovicí a dubem, 25.VIII.1987, 
4.VIII.1988. - Kuehneromyces mutabilis (Fr.) Smith et Sing., na dřevě různých 
listn. stromů, zřídka i smrkovém, 14.VI.1986 a pak každoročně od VI. do XI. - 
Lacearía amethystina (Fluds.) Cooke, 14.X.1984, 4.X.1989, 12.VIII.1993, 
18.VIII.1996, 12.IX. 1996. - Lacearía intermedia var. affinis (Scop.: Fr.), ( = L. 
laccata), smrčina, 25.VIII.1987 a pak každoročně od VI. do XI. - Lactarias 
blennius (Fr.: Fr.) Fr., 24.VIII.1985, 4.X.1989, 28.VIII.1996. - Lactarius 
circellatus Fr., listn. les, pod habrem a jilmem, 25.VIII.1987. - Lactarius 
citriolens Pouzar, smíš. les, 25.VIII.1987, 4.IX.1991. - Lactarius deliciosus 
(L.) S.F.Gray, pod borovicí lesní, 25.VIII. 1987, 23.X.1989, 12.IX.1996. - 
Lactarius deterrimus Gróger, smrčina, 4.X.1989, 19.X. 1988. - Lactarius 
flexuosus Fr., pod borovicí lesní, 25.VIII.1987. - Lactarius mitissimus (Fr.) 
Fr., 4.XI.1987 a pak každoročně od IX. do XI., ve smrčinách roztroušeně. - 
Lactarius necator (Gmelin: Fr.) Pers., vzácně pod břízou a smrkem,

! 12.X. 1996. - Lactarius pallidus (Pers.: Fr.) Fr., pod bukem, 4.X.1989. -
Lactarius piperatus (L.: Fr.) Pers., smíš. les, 25.VIII. 1988. - Lactarius 
porninsis Roli., pod modříny hojně, VIL - X. - Lactarius quietus (Fr.) Fr.,
24.VIII.1985, 21 .VIII.1987. - Lactarius rubrocinctus Fr., smíš. les, na okraji 
lesní cesty mezi bylinami, 4.X. 1989. - Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr., ve 
smrčině, VI. - XI. - Lactarius sanguifluus (Paulet: Fr.) Fr., pod borovicí lesní,
25.VIII.1987, 4.IX.1991. - Lactarius subdulcis (Bull.: Fr.) S.F.Gray, pod 
bukem, 4.IX.1987, 4.VII.1988, 23.X.1989. - Lactarius theiogalus (Bull.: Fr.)
S.F.Gray, pod břízou, 19.X.1986. - Lactarius torminosus (Schaeff.: Fr.)
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S.F.Gray, pod břízou, 14.X.1984, 25.VIII.1987, 13.IX.1988. - Lactarius !
vellereus (Fr.) Fr., pod bukem, 18.VIII.1986. -  Leccinum decipiens (Sing.) V
Pilát et Dermek, pod osikou, 4.X.1989. - Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) ?
S.F.Gray, 14.VI.1986, 5.VIII.1987, 7.VII.1988, 4.VIII.1988, 4.X.1989,
28.VI. 1995. - Lentinellus omphalodes (Fr.) P.Karst., pod osikou, 27.VII.1989.
- Lepiota clypeolaria (Bull.: Fr.) Kumm., smrčina, 25.VIII.1987, !
13.VII.1989, 14.IX.1991, 18.VIII.1996. - Lepiota cristata (Alb. et Schw.: Fr.) ^
Kumm., 25.VIII.1987, 28.VI.1995, 12.IX.1996. - Lepiota felina (Pers.) P. Ú
Karst., pod borovicí, 20.IX. 1981, 24.VIII. 1985. - Lepiota pseudofelina Lange, jyf
pod smrkem, 23.X.1989. - Lepiota pseudohelveola Kiihn. ex Hora, borový les |í|
s příměsí buku, 16.IX.1987, 19.X.1988. - Lepiota ventriosospora Reid, 
smrčina, vtroušeně bříza, 24.VI.1981, 15.X.1984, 12.VIII.1993. - Lepista gilva ý
(Pers.: Fr.) Pat., roztroušeně ve smrčině, 4.XI.1987, 24.VIII.1988, 14.X.1991. - ý
Lepista inversa (Scop.: Fr.) Pat. [= L. flaccida (Sow.: Fr.) Pat.] 14.VI.1986, ty
4. XI.1987, 7.VII.1988, 19.X.1988, 8.XI.1989. - Lepista nebularis (Batsch: Fr.) jy
Harmaja, ve všech lesích každoročně od IX. do XI. 1990. - Lepista nebularis jf
var. alba Lange, smrčina, 14.X.1984, 4.XI.1987, 13.X.1989, 27.X.1990. - £
Lepista nuda (Bull.: Fr.) W.G.Smith, ve všech lesích každoročně od VIII. do | |
XI. - Leucocortinarius bulbiger (Alb.et Schw.: Fr.) Sing., dosti hojně, zejména
ve smrčině, 14.X.1984, 5.VIII.1987, 16.XI.1987, 7.VII.1988, 24.X.1992, |
13.X. 1993, 28.VI. 1996. - Leucopaxillus giganteus (Sibth.: Fr.) Sing., ve jy
smrčině na travnaté lesní cestě, 24.VII.1988. - Macrolepiota gradienta 
(Krombh.) Wasser , na travnatém pásu při borovém lese, 7.VII. 1988. - y
Macrolepiota olivieri (Baria) Wasser, smrčina, hojně, [chybně uváděna jako y
M. rhacodes (Vitt.) Sace., která se liší intenzivním červenáním plodnice po j|
otlačení], 14.VI.1986 a pak každoročně od VI. do XI. - Macrolepiota permixta (:
(Baria) Pacioni ss. A. Marchand, velmi proměnlivý druh, mladé plodnice rychle y
a intenzivně živě červenají, klobouk 8 až 36 cm, výtr. 12 - 27 pm dlouhé, y
24.VII. 1981, 24.VIII. 1985, 4.X.1987, 24.VIII.1988, 13.VII.1989, 4.X.1989, |
12.IX.1996. O problematice tohoto velmi proměnlivého druhu bude pojednáno ¡7
v samostatném článku. - Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Sing., větš. ve smíš. jj
lese, 14.X.1984, 5.VIII.1987, 7.VII.1988, 4.VIII. 1988, 23.X. 1989, 24.X.1992,
10.VII. 1993. - Macrolepiota puellaris (Fr.) Moser, smrčina, 14.VI.1986, |
5. VIII.1987, 12.1X1996. - Marasmiellus ramealis (Bull.: Fr.) Sing., na ležících ;
větvičkách jehličn. i listn. stromů, 5.VIII. 1987, 19.X.1988. - Marasmius 
androsaceus (L.: Fr.) Fr., 4.XI.1987 a pak každoročně ve smrčinách na jehličí
za vlhkého počasí, od VI. do XI. - Marasmius cohaerens (Alb. et Schw.: Fr.)
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Cooke et Quél., smrčina, 4.XI.1987, 8.VIII.1996, 12.IX.1996. - Marasmius 
epiphyllus (Pers.: Fr.) Fr., na dějícím listu jilmu, 4.XI.1987. - Marasmius 
oreades (Bolt.: Fr.) Fr., na travnatých lesních cestách, každoročně, V.- VII. - 
Marasmius scorodonius (Fr.: Fr.) Fr., smrčina, 14.VI. 1986 a pak každoročně 
od VI. do X. - Marasmius wettsteinii Sace. et Syd., za vlhkého počasí jako 
naseto na smrkovém jehličí, 24.V.1986 a pak každoročně od V. do X. - 
Marasmius wynnei (Berk. et Br.) Fr., v detritu pod bukem, 9.VI.1993. - 
Melanoleuca arcuata (Fr.) Sing., na travnatých místech ve smíš. lese, 
19.X.1988. - Melanoleuca melaleuca (Pers.: Fr.) R.Maire, na lesní cestě pod 
bukem, 4.X.1992. - Micromphale perforans (Hoffm.: Fr.) S.F.Gray, na 
smrkovém jehličí, 14.VI.1986. - Mýcena alcalina (Fr.: Fr.) Kumm. ss. 
Schroet., na smrk. pařezu, 24.V.1986, 11.VI. 1987, 11.VI. 1987, 16.XI.1987, 
9.XI.1989, 6.XI.1992. - Mýcena amygdalina (Pers.) Sing., na smrk. jehličí, 
4.XI.1987. - Mýcena aurantiomarginata (Fr.) Quél., dosti hojně ve smrčině,
4. XI.1987, 16.XI.1987, 4.X.1989, 9.XI.1989, 14.XI.1991, 24.X.1992,
6.XI.1992. - Mýcena chlorinella (Lange) Sing., mechatá smrčina, 5.VI.1996. - 
Mýcena citrinella P.Karst. ss.Lange, na smrk. jehličí, 5.XI.1987. - Mýcena 
citrinomarginata Gill., smrčina, 5.VIII.1987. - Mýcena epipterygia (Scop.: 
Fr.) S.F.Gray, velmi hojně v mechaté smrčině, X. - XI. - Mýcena flavoalba 
(Fr.) Quél., na travnatých místech, V. - XI. - Mýcena galericulata (Scop.: Fr.)
5. F.Gray, na pařezech listn.stromů, zvláště dubů, 24.V.1986, 14.VI.1986,
25.VIII.1987, 16.XI.1987, 19.X.1988, 4.X.1988, 9.XI.1989, 18.VIII.1996. - 
Mýcena galopus (Pers.: Fr.) Kumm., 14.VI.1986 a pak každoročně od VI. do 
XI. - Mýcena polygramma (Bull.: Fr.) S.F.Gray, na dřevě listn.stomů, 
19.X. 1988, 9.XI. 1989, 6.XI.1992. - Mýcena pura (Pers.: Fr.) Kummer, velmi 
hojná ve všech lesích, V. - XI. - Mýcena pura f. alba Gilí., 11.VI.1987, 
4.XI.1987, 7.VII.1988, 19.X.1988. - Mýcena rorida (Scop.: Fr.) Quél., na 
smrkové šišce, 27.VII.1989. - Mýcena rosea Gramberg, pod bukem, 
4.XI.1987, 19.X.1988, 23.X.1989, 9.XI.1989. - Mýcena rubro-marginata (Fr.: 
Fr.) Kumm., na smrkovém pařezu, 9.XI.1989. - Mýcena sanguinolenta (Alb. et 
Schw.: Fr.) Kumm., 5.VIII.1987, 7.VII.1988, 19.X. 1988, 13.VII.1989. - 
Mýcena vitilis (Fr.) Quél., v detritu pod dubem, 14.VI. 1986, 19.X.1988, 
4.X. 1989. - Mýcena vitrea (Fr.) Quél., jehličn. les, 11.VI. 1987, 16.XI.1987. - 
Mýcena vulgaris (Pers.: Fr.) Kumm., 4.XI.1987, 9.XI. 1989. - Mýcena 
zephirus (Fr.: Fr.) Kumm., borový les, vtroušeně dub, 19.X. 1989, 23.X. 1990. 
- Panaeolus rickenii Hora, na lesní cestě na tlející trávě, 27.VII.1983. - 
Panellus stypticus (Bull.: Fr.) P.Karst., na dubovém pařezu, 24.VIII.1985,
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25.VIII.1987. - Paxillus atrotomentosus (Batsch: Fr.) Fr., na borovém pařezu,
4. XI. 1987, 21.VII.1988, 19.X.1988, 23.X.1989, 11.VD. 1990. - Paxillus 
involutus (Batsch: Fr.) Fr., nehojně, 5.VIII. 1987, 16.XI. 1987, 4.X.1989,
18. X.1989, 18.VIII.1996, 4.IX.1996. - Paxillus panuoides (Fr.: Fr) Fr., na
smrkovém pařezu, 21.VII. 1988. - Pholiota carbonaria (Fr.: Fr.) Sing.,
14.VI.1986, 13.V.1989, 9.XI.1989, 24.X.1992. - Pholiota flammans (Fr.)
Kumm., na smrkovém pařezu, 25.VIII.1987. - Pholiota lenta (Pers.: Fr.) Sing., 
v detritu pod smrkem a bukem, 18.V.1983. - Pluteus cervinus (Schaeff.)
Kumm., 4.XI.1987 a pak každoročně od VI. do XI. 1996. - Pluteus 
atromarginatus (Sing.) Kiihn., na smrkovém pařezu, 5.VIII.1987,
27.VII.1988. - Pluteus chrysophaeus (Schaeff.: Fr.) Quél., v detritu pod 
bukem, 28.VI.1995. - Pluteus nanus (Pers.: Fr.) Kumm., v detritu pod dubem 
a Sorbus aucuparia, 11.VI.1987. - Pluteus phlebophorus (Dittm.: Fr.) Kumm., 
v detritu pod bukem, 5.VIII.1987. - Pluteus pouzarianus Sing., na smrkovém 
pařezu, 25.VIII.1987, 7.VII.1988, 19.X.1988, 13.VII.1989. - Pluteus robertii 
(Fr.) P.Karst., v detritu pod dubem, 5.VIII.1987. - Pluteus romellii (Britz.)
Sace., na ležícím kmenu buku, 5.VIII.1987, 25.VIII.1987. - Pluteus 
semibulbosus (Lasch in Fr.) Gill., na bukovém pařezu a v detritu pod dubem, !
14.VI. 1986, 5.VIII. 1987. - Psathyrella candoleana (Fr.: Fr.) R.Maire, v detritu
pod bukem a habrem, 5.VIII.1987, 23.VII.1988, 17.VII.1991. - Psathyrella 
gracilis (Fr.) Quél., mezi bukovým listím, 14.X.1988. - Psathyrella 
pilluliformis (Bull.: Fr.) P.D.Orton (= P. hydrophila), na pařezu dubu,
6.XI.1987, 5.X. 1992. - Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) R.Maire f. 
mammifera (Romagn.) Kits van Wav. (od typu se liší přítomností vyniklé 
bradavky na klobouku), na kořenech dubového pařezu, 23.IV. 1994,
5. VI.1996. - Psilocybe rhombispora (Britz.) Sace., mezi jahodníkem ve smíš. 
lese, 11.VI. 1987. - Rhodocybe hirneola (Fr.: Fr.) P.D.Orton, na lesních 
cestách ve smrčině, 24.V.1986. - Rhodocybe mundula (Lasch in Fr.) Sing., na 
smrkovém dřevním odpadu, 23.X. 1989. - Rhodocybe truncata (Schaeff.: Fr.)
Sing., dosti vzácně ve smrčině, 16.XI.1987, 4.IX.1989. - Rickenella fibula 
(Bull.: Fr.) Raith., hojně v mechaté smrčině, 5.VIII.1987 a pak každoročně od 
VI. do X. - Ripartites tricholoma (Alb. et Schw.: Fr.) P.Karst., smrčina,
4.XI.1987, 9.XI.1989. - Russula aerifolia Romagn., pod smrkem a dubem,
4.VIII. 1988. - Russula aeruginea Lindbl. in Fr., 25.VIII.1987, 7.VII.1988,
19. X. 1988, 4.X. 1989. - Russula atropurpurea (Krombh.) Britz., borový les, 
vtroušeně dub, 24.VIII.1986. - Russula aurata (With.): Fr., smíš.les,
24.VII.1981, 5.VIII.1987, 21.VII.1988, 17.VII.1991. - Russula azurea Bres.,
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borový les, 16.XI.1987. - Russula badia Quél., smíš. les (borovice lesní, 
dub letní), 21.VII. 1988, 19.X. 1988. - Russula chamae- leontina (Fr.) Fr.,

4.XI.1987, 7.VII.1988, 27.VII.1989, 28.VI.1995. - Russula chloroides
(Krombh.) Bres., pod dubem, 25.VIII.1987, 21.VII.1988, 13.X.1988. - 
Russula cicatricata Romagn., pod dubem, 24.VIII.1988. - Russula claroflava 
Grove, pod břízou u kaliště, 24.VIII. 1988. - Russula cyanoxantha (Schaeff.) 
Fr., většinou pod dubem a bukem, každoročně od VI. do X. - Russula delica

I Fr., pod dubem, 24.VIII.1985. - Russula densifolia Gill., mladá smrčina, 
21.VII. 1988. - Russula elaeodes (Bres.) Romagn., pod bukem, 18.VIII.1996. 
- Russula emetica (Schaeff.) Pers.: Fr. var. silvestris (Sing.) Ktihn. et Romagn., 
9.XI.1989. - Russula fellea (Fr.) Fr., pod bukem, 4.XI.1987, 24.VIII.1988, 
23.X. 1989, 9.XI.1989. - Russula firmula J.Schaeff., smrčina, 4.XI.1987,

I 23.X. 1989. - Russula foetens (Pers.: Fr.) Fr., každoročně, Vil. - IX. - Russula
fragilis (Pers.: Fr.) Fr., 14.VI.1986, 18.VIII.1996. - Russula gracillima 
J.Schaeff, smíš. les, pod břízou, 24.VIII.1985. - Russula graveolens Romell, 
pod dubem, 25.VIII.1987. - Russula Integra (L.) Fr., pod smrkem a borovicí,

25.VIII.1987, 16.XI.1987, 24.VIII.1988, 12.VIII.1993. - Russula laurocerasi 
Melzer, pod bukem a dubem, 5.VIII.1987, 7.VII.1988, 10.VII.1993. - Russula 
livescens (Batsch) Quél. ss. Bres., pod habrem a lípou, 7.VII.1988. - Russula 
lutea (Huds.: Fr.) S.F.Gray, smíš. les, 14.VI.1986, 5.VIII.1987, 7.VII.1988, 
12.VIII.1993. - Russula luteotacta Rea, v trávě pod dubem, 10.VII.1993. - 
Russula nauseosa (Pers.) Fr., smrčina, 7.VII.1988, 19.X.1988. - Russula 
nigricans Fr., nehojně, 4.VIII. 1988, 28.VI. 1995. - Russula ochroleuca Pers., 
roztr. ve smrčině, 14.X.1984, 24.VIII.1988, 9.XI.1989, 12.IX.1996. - Russula 
olivacea (Schaeff.) Pers., pod borovicí a dubem, 18.VIII.1987, 21.VII.1988, 
25.VIII.1988. - Russula pectinata Fr. ss. Romagn., na okraji lesa pod bukem a 
lískou, 27.VII.1989, 17.VII.1991. - Russula puellaris Fr., 25.VIII.1987, 
4.VIII.1988, 27.VI.1989, 18.VIII.1996. - Russula queletii Fr. in Quél., travnatá 
smrčina , 25.VIII.1987, 23.X. 1989. - Russula romellii R.Maire, pod bukem, 
17.VII.1991. - Russula rosacea Pers., pod dubem, 24.VIII.1988. - Russula 
roseipes Bres., pod borovicí lesní, 25.VIII.1987. - Russula subcompacta 
(Britz.) ss. Romagn., pod borovicí a dubem, 4.XI.1987, 23.X.1989. - Russula 
vesca Fr., 5.VIII.1987, 13.VII.1989, 13.X.1993. - Russula vinosa Lindbl., 
borový les se silnou vrstvou humusu, 7.VII.1988, 21.VII. 1989. - Russula 
xerampelina (Schaeff.) Fr., pod borovicí a dubem, 25.VIII.1987, 16.XI.1987, 
19.X. 1988, 18.VIII.1996. - Strobilurus esculentus (Wulf: Fr.) Sing., na 
ležících smrkových šiškách, 20.IV. 1982, 22.IV. 1989, 24.III.1990, 5.VI.1996. -

16



.................................................... ...................  ...

Mykologické listy, Praha, No. 67. 1998.

Strobilurus stephanocystis (Hora) Sing., na ležících borových šiškách, 
24.V.1986, 11.VI.1986, 24.V.1988, 13.V.1989. - Strobilurus tenacellus (Pers.: 
Fr.) Sing., na ležící borové šišce, 14.VI.1986. - Stropharia aeruginosa (Curt.: 
Fr.) Quél., mezi hrabankou a v detritu ve smrčině, 24.VIII.1987, 4.XI.1987, 
19.X.1988, 4.X.1989, 9.XI.1989, 23.IX. 1992, 6.XI.1992. - Suillus grevillei 
(Klotzsch : Fr.) Sing., 5.VIII.1987, 21.VII.1988, 13.IX. 1989. - Suillus viscidus 
(Fr. et Hök) Rausch., pod modřínem, 21.VII. 1988. - Tephrocybe coracina 
(Fr.) Moser, pod smrkem, 27.X.1990. - Tephrocybe ozes (Fr. ss.Ricken vix 
Fr.) Moser, mechatá smrčina, 4.XI.1987, 9.XI. 1989. - Tricholoma myomyces 
(Pers.: Fr.) Lange, na okraji bor. lesa pod borovicí lesní a borovicí černou, na 
písčité půdě, 23.X. 1989. - Tricholoma portentosum (Fr.) Quél., pod borovicí, 
4.X. 1987. - Tricholoma psammopus (Kalchbr.) Quél., pod modřínem, 
4.X. 1987, 21.VII. 1988. - Tricholoma saponaceum (Fr.) Kumm., pod smrkem, 
4.XI.1987, 19.X.1988, 9.XI.1989. - Tricholoma sejunctum (Sow.: Fr.) Quél., 
smíš. les (borovice a dub), 19.X.1988. - Tricholoma sulphureum (Bull.: Fr.) 
Kumm., smíš. les (borovice a dub), 24.VIII.1985, 19.X.1988, 27.VII.1989, 
4.X. 1989. - Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) Kumm., pod borovicí černou, 
4.XI.1987. - Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Sing., pařezy smrku a 
borovice, 24.VIII.1987, 25.VIII.1988, 4.X.1989, 4.IX.1991. - Tubaria con- 
spersa (Pers.: Fr.) Fayod, v detritu pod lískou, 24.V.1986, 19.X.1988. - 
Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gill., pod dubem, 22.IV.1989. - Volvariella 
hypopithys (Fr.) Moser, smrčina, 27.VII.1981, 21.VII.1988, 4.VIII.1988. - 
Volvariella murinella (Quél.) Moser, na lesní cestě mezi travou pod borovicí a 
dubem, 25.VIII.1987. - Volvariella speciosa (Fr.) Sing., na navážce u lesní 
cesty, 5.VI.1996. - Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Kühn, ex Gilb., VIII. - XL, 
každoročně. - Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél., VII. - IX., každoročně. - 
Xerocomus rubellus (Krombh.) Moser, pod dubem, 21.VII. 1988. - Xerocomus 
subtomentosus (L.) Quél., smíš.les, 25.VIII.1987, 21.VIL 1988, 4.X. 1989, 
14.IX.1991, 12.IX.1996. - Xeromphalia campanella (Bätsch: Fr.) Kühn, et 
R.Maire, na smrkovém pařezu, 24.V.1987, 4.XI.1987, 24.III.1990. - Xerula 
radicata (Reih.: Fr.) Dörfelt, pod bukem, 14.VI.1986, 5.VIII.1987, 4.VIII. 
1988, 27.VII. 1989, 10.VI.1993.

G a s t e r a l e s
Bovista pusilla (Bätsch) Fr., v prosluněném borovém lese a zejména na trav
natých lesních cestách hojně, LVI. 1987, pak každoročně od VI. do X. - Bovista 
plumbea Pers.: Pers., na travnaté lesní cestě, 24.V.1986. - Calvatia
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excipuliformis (Scop.: Pers.) Perd., smrčina, 14.X.1984, 14.VI.1986, 4.XI. 
1987, 4.X. 1989. - Calvatia utriformis (Bull.: Pers.) Jaap, na travnatém pásu 
při borovém lese, 23.X. 1989. - Crucibulum laeve (Huds.) Kambly, v detritu 
pod dubem a na bukové větvi, 14.VI.1986, 4.VIII.1988, 28.VI.1995. - Cyathus 
striatus Willd.: Pers., na větvičce buku, 25.VIII.1987. - Geastrum 
quadrifidum Pers.: Pers., dosti hojně ve smrčině, 16.XI.1987, 4.X.1989, 
23.X.1989, 14.X.1991. - Geastrum fimbriatum Fr. , ve smrčině nehojně, 4.X. 
1989, 9.XI.1989, 14.X.1990. - Geastrum rufescens Pers.: Pers., jehličn.les, u 
cesty mezi keříky maliníku, 4.XI.1987, 23.X.1989, 14.IX.1991. - Lycoperdon 
echinatum Pers.: Pers. , pod bukem, 24.VII.1981, leg. et det. Z. Hájek jun., 
4.VIII.1988. - Lycoperdon lambinonii Demoulin, jehličn. les, vtroušeně osika 
a bříza, 23.X. 1989. - Lycoperdon mammiforme Pers., pod bukem a jasanem, 
18.VIII.1996. - Lycoperdon molle Pers.: Pers., smrčina, 21.VIII.1988. -
Lycoperdon perlatum Pers.: Pers., každoročně hojně, zvláště ve smrčinách, 
VIII. - XI. - Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers., na trouchnivém smrkovém 
pařezu, 25.VIII.1987, 4.IX.1992. - Phallus impudicus L.: Pers., mezi listím 
převážně buku, 5.VIII.1987, 27.VII.1989, 23.X.1989, 9.VII.1992. - 
Scleroderma verrucosum (Bull.): Fr. , na lesní cestě v humusu, 5.VIII. 1987, 
21.VIII.1988, 12.VIII.1992, 18.VIII.1996. - Sphaerobolus stellatus Tode:
Pers., na smrkové šišce, 9.XI.1988.

Pokud není v seznamu uveden nálezce a určovatel, jedná se o vlastní sběry 
autora, který je také sám určoval.

Poprvé jsem navštívil vrch Moučenku v roce 1980 při hledání vhodné 
lokality pro mykofloristický průzkum. V letech 1981 až 1996 jsem na Mou- 

I čeňku chodil na exkurze v nepravidelných intervalech. Po odchodu do důchodu
v r. 1985 jsem sledoval přednostně mykoflóru šumavských smrčin a Moučenku 
jsem navštívil jen zřídka.

Prvních pěti exkurzí na vrch Moučenka se spoluzúčastnili i vyspělí amatéři 
plzeňského mykologického kroužku - přátelé S. Holec, Z. Hájek jun., Z. Hájek 
sen., a V. Fiala. Tří exkurzí se zúčastnil také profesionální mykolog dr. M. 
Svrček z Národního muzea v Praze, který význačně pomohl při nálezech a 
určení mnoha druhů, zvláště malých askomycetů včetně pyrenomycetů.

Za pomoc při sběru a určování hub děkuji touto cestou všem jmenovaným.
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S o u h r n
Při dlouholetém sledování mykoflóry západočeské vápencové oblasti byla 

největší pozornost věnována vrchu Moučenka (560 m n.m.) jz. od Horažďovic. 
V letech 1981 - 1996 tam byly nalezeny četné, většinou běžné houby, ale i 
druhy zajímavé a vzácné. Mnohé druhy jsou pro západní Čechy nové, jako 
Agaricus spissicaulis, Clitocybe fuligineipes, Conocybe cryptocystis, 
Cortinarius glaucopus var. olivaceus, C. miniatopus, C. multicolor, C. pansa, 
C. suaveolens, C. subsertipes, Cystolepiota adulterina, Hebeloma 
pallidoluctuosum, H. strophosum, Hohenbuehelia reniformis, Hygrophorus 
melizeus, Inocybe acuta, 1. commutabilis, 1. hystrix, I. obscuroides, I. terrigena, 
Lactarias citriolens, L. rubrocinctus, Macrolepiota permixta, Pluteus 
chrysophaeus, Póly poruš lentas, Russula subcompacta, Tricholoma myomyces, 
Volvariella murinella. Exsikáty jsou uloženy v soukromém herbáři autora.

František M i k a :  Die Mykoflora des westböhmischen Kalksteingebietes. 
Der Hügel Moučenka bei Horažďovice (Bezirk Klatovy)
Während der langjährigen systematischen Durchforchung des westböhmischen 
Kalksteingebietes eine besondere Aufmerksamkeit dem Hügel Moučenka (560 
M.ü.M.) in der Umgebung von Horažďovice gewidmet wurde. In den Jahren 
1981 - 1996 wurden hier mehrere gewöhnliche, oder besonders für
Westböhmen interessante oder seltene Pilzarten festgestellt. Manche Arten sind 
für Westböhmen neu, wie dies: Agaricus spissicaulis, Clitocybe fuligineipes, 
Conocybe cryptocystis, Cortinarius glaucopus var. olivaceus, C. miniatopus, C. 
multicolor, C. pansa, C. suaveolens, C. subsertipes, Cystolepiota adulterina, 
Hebeloma pallidoluctuosum, H.strophosum, Hohenbuehelia reniformis, 
Hygrophorus melizeus, Inocybe acuta, I. commutabilis, I. hystrix, I. 
obscuroides, I. terrigena, Lactarius citriolens, L. rubrocinctus, Macrolepiota 
permixta, Russula subcompacta, Volvariella murinella. Die Exsikkate befinden 
sich im Herbarium des Autors.

Mykologické listy, Praha, No. 67. 1998.

19



I Mykologické listy, Praha, No. 67. 1998.

LÉKAŘSKÁ MYKOLOGIE ~

POTRAVINÁŘSKÁ MYKOLÓGIA NA KONCI NÁŠHO TISÍCROČIA.

Zdenka J e s e n s k á

(Přednáška na 21. kongrese Čs. společnosti mikrobiologickej v Hradci Králové, 
6.-10. 9. 1998)

Naše dnešně končiace storočie bolo storočím mykologie - takto som v 
mojom příspěvku, v ktorom som sa snažila rekapitulovať úlohy modernej 
lekárskej mykologie, citovala názor niektorých vedúcich pracovníkov vědného 
odboru mykologie (Jesenská 1997). V súvislosti s touto přednáškou chcem ešte 
viac zvýrazniť túto skutočnosť tým, že dnešně končiace storočie bolo aj storo
čím nesmierneho rozvoj a potravinárskej mykologie.

Po dlhú dobu boli mikroskopické huby, vláknité alebo kvasinky, 
nežiadúco sa rozrastajúce v prostředí potravinářských surovin a poživatin, 
považované len za dokaž nesprávného skladovania, po případe nečistej kuli- 
nárskej prípravyrTtontaminované komodity sa podlá stupňa nepříjemného

I zápachu alebo chuti prevárali, upravovali a neraz sa dali napokon skrmiť zvie-
ratám. Mikroskopické huby, až na tie, ktoré boli využívané pri príprave špeciál- 
nych druhov poživatin, boli stále hodnotené ako póvodcovia senzorických 
zmien potravinářských surovin a poživatin. Tento stav sa odzrkadluje aj v 
doterajšej praktickej legislativě, kedy sa stanovuje a povol’uje iba celkový počet 
kolonie tvoriacich zárodkov v určitom množstve vyšetrovanej vzorky a používá 
sa vel’mi jednoduchá univerzálna kultivačná póda.

Prof. Pitt z Austrálie (Pitt 1996 a), jeden z najznámejších mykológov 
tohto odboru, bol prvý, ktorý presne prvý krát a výstižné až v r. 1996 definoval 
potravinársku mykológiu (vol’ne přeložené) ako štúdium detekcie, rátania 
zárodkov a identifikácia húb z poživatin a štúdium faktorov, ktoré ovplyvňujú 
úlohu.,pri kažení a rozkladu poživatin a produkciu mykotoxínov.

Potravinářská mykológia je osobitná tým, že pracuje s mikromycé- 
tami, ktoré sa často rozrastajú v podobě vlákien, preto rátanie zárodkov tak, ako 
je to zvykom v bakteriologii, je často nevhodné. Huby potrebujú pre svoj rast 
iné podmienky ako baktérie, často prerastajú substrát iba na povrchu,
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rozmnožujú sa na substrátoch aj s extrémně nízkými hodnotami av. Metody 
přípravy vzorky, dilučné roztoky, živné a selektívne média pre vybrané druhy 
mikromycét sa stali nateraz predmetom jednania už viacerých odborných střet
nutí o štandardných metodách mykologického vyšetrovania poživatin.

Čo vlastně přispělo k tomu, že sa dnes potravinářská mykológia stala 
jednou z najprogresívnejších súčastí potravinárskej mikrobiologie? Počnúc 
přibližné rokom 1960 až doteraz sa v odbornej literatúre střetáváme s takmer 
nezrátateťným množstvom publikácií, ktoré sa věnujú toxickým, teratogénnym, 
karcinogénnym metabolitom mikroskopických vláknitých hub. Mnohé z týchto 
metabolitov majú tiež imunosupresívne, estrogenné a iné vlastnosti; Ukázalo sa, 
že je to fascinujúca oblasť védy a praxe, a to od aflatoxínov (Jesenská 1982) 
cez ochratoxíny a iné nefrotoxické mykotoxíny (Vaszilková a Jesenská 1993), 
patulin, trichotecény a zearalenon (Hrdinová a Jesenská 1982), najnovšie 

^.fumonizíny (Šajbidorová a spol. 1997) a isto sú aj ďalšie metabolity 
mikroskopických vláknitých húb, ktoré zasluhujú pozornosť, například 
beauvericin produkovaný kmeňmi Fusarium subglutinans a F. proliferatum 
(Moretti a spol. 1995, Plattner a Nelson 1994), nový hemoragický mykotoxín 
sambutoxín (Kim a Lee 1995, Kim a spol. 1995), alebo silné toxický zatial’ 
neznámy metabolit termorezistentných kmeňov Dichotomomyces cejpii 
(Piěcková a Jesenská 1997) a 3-nitropropionová kyselina produkovaná kmeňmi 
Arthrinium sp. v cukrovej trstine (Jesenská 1996). V tejto tematike nachádzajú 
préťo možnosti svojho uplatnenia už nie len mykológovia, ale aj chemici, 

.biólógovia, genetici, lekári - humánni a veterinárni, toxikológovia, fytopato- 
lógovia, legislativní pracovníci a pod. (Moss 1996).

Potravinářským mykológom přináleží v tejto súvislosti dóležitá úloha 
a to celkom presne identifikovať toxinogénne, ale i xerofilné, termorezistentné i 
jednoducho poživatiny kaziace druhy mikromycét, sledovat’ ich vlastnosti, 
podmienky prípadnej produkcie mykotoxínov in vitro a in vivo, výskyt v pro
středí člověka i v prostředí potravinových komodit a pod. Potravinárskí my
kológovia zohrávajú preto stále dóležitú úlohu v rozvojů poznatkov taxonomie 
húb, ale i v poznaní róznych vlastností ekologického systému róznych druhov 
poživatin. Ukazuje sa například, že niektoré mikromycéty sú vysoko speciali
zované iba na určitý druh substrátu; naopak že niektoré druhy ovocia, alebo 
zeleniny móžu mať svoj určitý vlastný obranný mechanizmus voči mikromycé- 
tam.
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Neodmyslitelná je dóležitá úloha potravinářských mykológov v pře
nose poznatkov tohto vědného odboru do praxe a legislativy. Jednajú medziná- 
rodné komisie pre štandardizácii metod pre mykologické vyšetřeme poživatin, 
je tu už dnes i osobitná Medzinárodná komisia pre potravinársku mykológiu 
(International Commission of Food Mycology - ICFM), pod jej záštitou sa 
organizujú odborné "workshopy" (Pitt 1996 b). Ukázalo sa tiež ako sú zložité 
úvahy o budúcom povolenom limite fumonizínov v poživatinách, africké 
podmienky vysoko prekračujú reálny stav v európskych krajinách (Marasas 
1997)

Ďalším produktom vývoje potravinárskej mykologie sú metody 
dókazu nielctořých Specifických súčastí fungálnych buniek - ako je například 
chttfn (Gratzlová a spol. 1988), ovefa úspešnejšia je však metoda dokážu pří
tomnosti ergosterolu. Stanovenie ergosterolu je už vo Francúzsku povolené ako 
metoda pre určenie mykologickej kvality poživatin cereálneho póvodu. Zdá sa, 
že by konvenčně mykologické vyšetrovanie vzoriek by mohli nahradiť aj ďalšie 
metody, například aj imunologické metody. Boli vyrobené komerčně latex 
aglutinačné testy a polyklonálne protilátky, najma s účinkom voči aspergilom a 
peniciliám. Do hodnotenia špecificity týchto testov bol zapojený už celý rad 
laboratórií. Testy reagujú i na devitalizované zárodky mikromycét, ale majú 
zatiaf niektoré nehodnoverné reakcie. Celkom novo patentovanou metodou je 
detekcia fiingálnej DNK a pracuje sa na ďalších detekčných analýzaeh. Napriek 
tomu, že tieto nové metody, niektoré z nich založené na základných poznatkoch 
molekulámej biologie, by mohli do určitej miery jednoducho a rýchlo nahradiť 
konvenčně metody, nestretávajú sa ale zatiaf v praxi s vefkým nadšením. 
Terajšť neúspěch sa vysvětluje tým, že potravinářsky priemysel tieto metody 
zatiaf legislativně neakceptuje. Je však asi potřebné naučiť takto pracovať 
zamestnancov potravinářských a kontrolných laboratórií, vyvinúť režim 
štandardných rutinných analýz vzoriek, definovať povolené limity akceptova
telných hodnot a pod. (Girardin 1997). Podařilo sa tiež odlíšiť fuzáriá produ
kuj úce trichotecény od netoxických kmeňov pomocou technik molekulámej 
biologie (Alexander a spol. 1997)

V krátkom čase skončí sa staré tisícročie. V tomto storočí obdivovali 
sme pri klasickom konvenčnom vyšetřovaní mykoflóry poživatin tiež krásu, 
farby a jedinečné makro- a mikroštruktúry mikroskopických húb - v svojej 
podstatě zázračných a dokonalých výtvorov prírody. Budú sa v budúcnosti 
mócť potravinárski mykológovia obdivovať už iba technickej dokonalosťi 
komerčných setov a detekčných prístrojov? Nechce sa mi tomu uveriť, ale zdá
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sa, že všetko k tomu v ďalšom vývoji rýchlých a jednoduchých detekčných 
metod pre vačšie a vefké potravinářské závodně laboratória možno smeruje a já 
hovořím, že asi bohužial’. Nikto sa už možno nepozrie na pravidelný tvar 
hlavičiek Aspergillus clavatus, alebo na polyfialídy Fusarium spo rot rich ioides ? 
Možno príroda nad technikou zasa vyhraje a potravinárski mykológovia sa budú 
musieť oboznamovať s metodami izolácie, identifikáciou a vlastnosťami 
nových, dosiaf neznámých toxinogénnych, alebo potraviny znehodnocujúcich 
druhov mikromycét.

Nemóžem tuto problematiku ukončiť bez toho, že by som nepripo- 
menula moderný přístup k celosvětovým vědeckým poznatkom cestou internetu. 
Je už dnes vel’a voPne dostupných údajov v databankách najma zahraničných 
vědeckých ústavov, knižnic a univerzit a ide to už tak ďaleko, že si priamo od 
laboratórneho stolu (iba s podmienkou, že sa podaří rýchlo naviazať spojenie a 
to sa nie vždy s úspechom dokáže!) móžeme prezrieť například diferenciálně 
diagnostický kl’úč pre izoláty rodu Fusarium a po zadaní určitých mor- 
fologických charakteristik získať aj výsledok identifikácie s určitým stupňom 
pravdepodobnosťi správnosti (Seifert).
Súhrn.

Mikroskopické huby boli počas dlhej doby považované iba na póvod- 
cov neestetického kazenia poživatin. Od r. 1960 takmer nekonečný prúd in- 
formácií o toxických metabolitov mikroskopických vláknitých hub viedol k 
tomu, že sa obor potravinárskej mykologie na konci nášho tisícročia dostal do 
popredia potravinárskej mikrobiologie. Poznatky potravinárskej mykologie 
poskytujú podklady pre vedecké bádanie početných vědných odborov. Vypra
covali sa nové izolačně postupy a izolačně médiá. Javí sa tu tiež snaha o za
vedení tzv. "non-culture" metodik, niektoré z nich sú už na najmodernejšej 
molekulárnej úrovni; výsledky získané týmto spósobom však zatial’ narážajú, 
okrem iného, tiež na legislativně problémy. Potravinářská mykológia sa dnes 
javí ako osobitný vědný odbor, ktorý sa bude aj naďalej rozvij ať, pretože 
"plesnivenie" potravinářských surovin a poživatin představuje ešte stále obrov
ský světový problém.

Zdenka Jesenská: Food mycology in the end of our millenary.
Fungi have generally been regarded for a long time as causing only unaestetic 
spoilage of food. Food mycology has greatly increased in recent years. Since 
1960 an endless stream of informations about toxigenic fungi and their toxic
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compounds has been discovered. The questions of mycotoxins are still ever an
area of study. Some progress in methods and media has been made. Fungal food
spoilage remains an enourmous problem throughout the world.
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OSOBNÍ

FILMOVÝ REŽISÉR ZDENĚK PODSKALSKÝ A HOUBY

František K o 11 a b a ;

Leckdo z mykologů a houbařů si po přečtení nadpisu možná řekne, že 
tento článek do našeho časopisu snad ani nepatří. Znají totiž filmového režiséra 
Zdeňka Podskalského z titulků řady veselohemích filmů, jako Kam čert 
nemůže, Spadla z měsíce, Bílá paní, Světáci, Trhák aj. a mnoha jeho televizních 
pořadů, avšak málokdo z nich asi ví, že byl i nadšeným houbařem.

K napsání této vzpomínky mě přivedla dvě Podskalského výročí, která 
připadají na rok 1998, a to 75 let od jeho narození a 5 let od smrti. Narodil se 
18.2.1923 jako syn odborného učitele v jihočeských Malenicích nad Volyňkou 
(okres Prachatice) a zemřel v Praze 29.10.1993 (jeho pohřbu jsem se jako 
jediný mykolog zúčastnil).
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Znal jsem se s režisérem Podskalským asi 16 let. Seznámili jsme se 
někdy v r. 1978, kdy v květnu natáčel pro Čs. televizi pořad Dostaveníčko v 
Průhonicích. Potom se u mne občas zastavoval v Botanickém ústavu ČSAV v 
Průhonicích, kde jsem pracoval, abych mu určil nebo zrevidoval nalezené 
houby (většinou s ním byla jeho partnerka, herečka Jiřina Jirásková). Několikrát 
jsme spolu některé sběry mikroskopovali a určovali podle mykologické 
literatury. Výsledkem této spolupráce v osmdesátých letech byl náš společný 
článek o vyzkoušené jedlosti bedly hřebenité, kterou přivezl ve velkém množ
ství z Malenic (1).

O houbách, houbařích a mykolozích se Podskalský zmiňuje ve své 
posmrtně vyšlé vzpomínkové, deníkově uspořádané knize (2) na více místech 
(stejně jako o rostlinách, ptácích atd., což svědčí o jeho širokém rozhledu v 
přírodních vědách vůbec). Tak v kapitolce Houbové opojení (str. 75-77) se 
zmiňuje např. o Smotlachově podrobném třídění hub z hlediska jedlosti a ku
chyňské hodnoty, o jeho demonstrativním pojídání muchomůrky citrónové na 
přednáškách atd. Dále tam také uvádí, že dr. Pilát objevil na zahrádce svého 
souseda novou odrůdu /správně druh, pozn. autora/ hnojníku a dal mu na počest 
majitele pozemku jméno hnojník Vošoustův - Coprinus vošoustii. Zde bych rád 
upřesnil, že Bedřich Vošoust (1899-1980; r. 1946 se přejmenoval na Vytouš) 
nebyl Pilátův soused - bydlel totiž v Bohnicích, kdežto dr. Pilát na Dívčích 
hradech, tj. přes půl Prahy. B. Vošoust (Vytouš) byl zaměstnán jako technický 
pracovník v mykologickém oddělení Národního muzea (toto oddělení dr. Pilát 
vedl); onen hnojník nalezl ve své zahrádce v Bohnicích a dr. Pilátovi jej přinesl 
do Muzea (3).

Na jiném místě (str. 32) překvapuje příliš laický pohled a nepochopení 
vědecké práce, když Podskalský píše, že jej trochu podlomilo zjištění, že asi 3 
povědomé druhy žampionů /pečárek/ se dělí na asi 30 poddruhů /správně druhů, 
pozn. autora/. Nikdo prý mu nevyvrátí, že je rozezná pouze autor onoho dělení, 
tím spíš, že jeden žampion nazval po své manželce (mykologové ovšem vědí, že 
šlo o dr. A. Piláta a mezi jinými ojím popsaný Agaricus annae; po manželkách 
je přirozeně nazváno v přírodovědecké literatuře více druhů, což nijak nesnižuje 
jejich vědeckou hodnotu). To je zcela povrchní a velice laický, degradující 
pohled na vědeckou práci; při popisování každého nově popsaného taxonu musí 
totiž jeho autor uvádět znaky, kterými se liší od nejblíže příbuzných nebo 
podobných taxonů, takže ho i jiní (nejen jeho autor) mohou rozpoznat (jiná věc 
ovšem je hodnocení uváděných znaků, v čemž se mohou různí autoři lišit). 
Tolik k uvedení na správnou míru těchto Podskalského omylů.
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O jeho hlubokém zájmu o houby svědčí mimo jiné i skutečnost, že 
např. fotograficky dokumentoval a pak publikoval nález (který mu zřejmě určil 
ing. K. Kunc z Čs. mykologické společnosti) svého přítele Špidlocha u nás 
vzácné slizobedly tygronohé (Limacella furnacea) z polorozbořené chalupy v 
Bavorovicích u Čes. Budějovic roku 1974, o čemž se zmiňuje ve své knize na 
str. 101 (4).

Režisér Podskalský obýval po řadu let okrouhlou věž s kulatými okny 
domu na rohu Malostranského náměstí a Mostecké ulice, odkud je kouzelný 
pohled na značnou část Prahy včetně Hradčan. Pozval mě tam a moji ženu 
jednoho podvečera po vyjití mé knihy (r. 1984, popř. 1985) o rozšíření a eko
logii chorošů v Československu (kterou jsem mu při této příležitosti předal); 
tam jsme s ním a paní Jiráskovou strávili příjemné chvíle, na něž často vzpo- 
miname.

Režisér, písničkář a svérázný filozof Zdeněk Podskalský byla osobnost 
se širokými zájmy a bohatými vědomostmi; tím, co vytvořil (zejména svými 
veselohrami) se natrvalo zapsal do srdcí milionů lidí a stal se tak pro většinu z 
nás - nejen těch, kteří jsme ho osobně znali - nezapomenutelným.

P o z n á m k y
(1) Podrobnosti o zkouškách jedlosti bedly hřebenité lze nalézt v Mykologic- 
kých listech č. 13 (1983) na str. 9-11.
(2) Podskalského kniha vyšla v Praze roku 1976 v nakladatelství Forma pod 
titulem "Lásky a nelásky aneb není tam nahoře ještě někdo jinej?".
(3) Nekrolog B. Vytouše s životopisnými daty napsali Z. Pouzar a M. Svrček 
roku 1980 do České mykologie (roč. 34) na str. 230.
(4) Stručný průvodní dopis Z. Podskalského k fotografii slizobedly tygronohé 
byl otištěn roku 1976 v Mykologickém sborníku (roč. 53) na str. 10 (místo 
nálezu v Bavorovicích je chybně vytištěno ve Vavorovicích); fotografie slizo
bedly je na příloze 3.

František K o 1 1 a b a: Film director Zdeněk Podskalský (1923-1993) and 
fungi
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1 NOVINKY KNIHOVNYCVSM
Z nakladatelství Gustav Fischer Jena jsme obdrželi k recenzi, které se 

ujal doc. Lebeda (viz Czech Mycology roč. 50, č.4) následující knihu:

/r Hartleb H., Heitefuss B. et Hoppe H.-H. : Resistance of crop plants against 
fungi. - ISBN 3-437-35338-1, Gustav Fischer Verlag, Jena, 1997, 544 stran, 
cena 189,-DM.

Publikace se zabývá obsáhlou interdisciplinární problematikou vztahu 
mezi zemědělskými plodinami a houbovými patogeny. Kniha je rozdělena do 
čtyř základních tematických celků, První je věnován objasnění základních

I j principů vztahu hostitel - patogen. Jsou vysvětleny základní mechanizmy pro- 
[ nikání hub do rostlin, úloha enzymů a houbových fytotoxinů v tomto procesu. 
Druhá část se podrobně zabývá mechanizmy rezistence. Podle různých principů 
rezistence je rozdělena do šesti kapitol. Třetí část seznámí čtenáře se speciál
ními typy rezistence a jejich modifikacemi, poslední část je zaměřena na pro
blematiku epidemiologie a strategie využití rezistentních kultivarů. Velmi cenná 
je poslední kapitola - seznam aktuálních prací týkajících se zdrojů rezistence. 
Kníhaje doplněna obsáhlým rejstříkem mikroorganizmů a předmětových hesel, 
jednotlivé kapitoly jsou doplněny grafy, tabulkami a obrázky.

Na publikaci se pod vedením tří editorů podílel kolektiv autorů mezi
národního významu, kterým se podařilo předložit čtenáři obsáhlý souborný 
přehled nejnovějších poznatků v oblasti interakci hostitel - patogen. Díky 
komplexnímu přístupu bude kniha cennou pomůckou pro řadu specialistů 
(fytopatology, šlechtitele, mykology, molekulární biology) jak v oblasti zá
kladního, tak aplikovaného výzkumu.

□ □ □
Začátkem září 1998 získala knihovna naší Společnosti od A. Rivy a od G. 

Cacialli výměnou za Czech Mycology dvě menší práce zabývající se klobouka- 
tými houbami:

Riva A. (1998): Fungi non delinead raro vel haud perspecte et 
explórate descripti aut definite picti. Pars 5. Tricholoma (Fr.) Staude. - ed.
Mykoflora, 44 p., Alassio.
Práce je psána italsky, s krátkým anglickým abstraktem. Jejím cílem je doplnit 
monografii Fungi Europaei 3, 1988, o druhy nově popsané či v této monografii 
neuvedené, popřípadě doplnit o nové barevné ilustrace či fotografie. Proto má 
práce částečně charakter kompilační, avšak autor tu uvádí i jeden nový druh 
dosud nikde nepublikovaný (T. chrysophyllum) a navrhuje novou kombinaci
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formy T. nauseosum (Blytt) Kytôvuori f. gracilis. V díle jsou prezentovány
následující taxony: Tricholoma ezcarayense C. E. Hermosilla et J. Sánchez L
1992; T. rufenum Donati 1994; T. sudum (Fr.) Quél. 1973; T. apium Scháffer
1925; T. luridum (Schaeff.: Fr.) Quél. 1872; T. roseoacerbum Riva 1984; T.
scalpturatum (Fr.) Quél. f. album Hermosilla et Sánchez 1992; T. caligatum
(Viviani) Ricken; T. nauseosum (Blytt) Kytôvuori 1988; T. nauseosum (Blytt)
Kytov. f. gracilis nov. comb. (syn. T. dulciolens Kytôvuori 1988); T. equestre 
(L.) Quél. var. albipes Peck 1912; T. umbonatum (J. Lange) Clémençon et Bon 
1984; T. chrysophyllum A. Riva, C. E. Hermosilla et J. Sánchez nov. sp.

Většina těchto druhů je kromě uvedení původního zdroje opatřena origi- !
nální diagnózou (tj. v latině), italským popisem a vlastními poznámkami A.
Rivy včetně jeho perokreseb. Všechny druhy jsou doplněny barevnými ilustra- |
cemi nebo fotografiemi různých autorů na křídovém papíře.

□ □ □

II Fungo (Numero speciále per la pubblicazione degli Atti del 7° Seminario 
Internazionale sui funghi epigei sul terna "Russulales e Boletales" tenutosi a 
Marola (Reggio Emilia) 26 - 29 settembre 1996) - ed. Assoc. Micol. Bresad., 88
P-
Práce představuje výsledky mezinárodního semináře o houbách řádů Russulales 
a Boletales, který se konal v Reggio Emilia, Itálie na podzim roku 1996.
Prezentuje pět příspěvků přednesených na semináři a dále přehled hub naleze
ných na exkurzích. První příspěvek se zabývá pozorováním klouzků v porostech 
Pinus halepensis. V druhém příspěvku, týkajícím se komplexu Suillus viscidus, 
je popsána nová varieta Suillus viscidus (L.) Rouss. var. brunneus Cazzoli et 
Consiglio a pro Boletus flavus Withering ss. Bresadola je navrženo jméno 
Suillus bresadolae (Quél.) Gerhold var. flavogriseus Cazzoli et Consiglio. V 
dalším příspěvku je popsán nový druh Russula fluxicolor Donelli a je 
diskutována synonymika R. elegans Bres. a R. melliolens Quél. Ve čtvrtém 
příspěvku jsou uvedeny výsledky studia schopnosti zástupců řádu Boletales 
hromadit kovy. Práce je ilustrována barevnými grafy. Pátý příspěvek seznamuje 
s novým druhem Boletus flavosanguineus Lavorato et Simonii (již dříve 
publikovaným v Rivista di Micologia 1/1997). Příspěvky jsou doplněny barev
nými fotografiemi a perokresbami.

Alena K u b á t o v á  a Evženie P r o k i n o v á
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