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ÚVOD DO STUDIA VYŠŠÍCH HUB  

 

VATIČKOVITÉ HOUBY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA 

IX. TOMENTELLA CINERASCENS – VATIČKA POPELAVÁ 

 

Karel  Č í ž e k 

 

 Když jsem na podzim roku 1998 nalezl poprvé vatičku popelavou, určil jsem 

ji bez větších problémů. Šedohnědá plodnice oddělitelná od substrátu, výrazný sterilní 

okraj, malé, téměř kulaté výtrusy, zelenání hyf a bazidií v preparátu s roztokem louhu 

draselného: „dobře definovaný a snadno určitelný druh“ zapsal jsem tehdy do sešitu 

s poznámkami. 

 Další nálezy a zvláště studium herbářových položek této houby 

v mykologickém herbáři Národního muzea v Praze ukázaly, že „snadná určitelnost“ je i 

zde spíše výjimkou než pravidlem. Podle mého názoru široce pojatý druh Tomentella 

cinerascens nesporně zahrnuje několik výstižných forem s typickými mikroskopickými 

znaky, které mohou uvést v omyl i dosti zkušeného mykologa. Dnešní praxe diferen-

ciace „velkých druhů“ na menší by proto mohla být uplatněna i zde. 

  

Tomentella cinerascens (P. Karst.) Höhn. et Litsch.  

Syn.: Hypochnus cinerascens P. Karst. 1888 – Hypochnus capnoides Bres. 1896 – 

Tomentella asterigma Maire 1906 – Tomentella cinerascens (P. Karst.) Höhn. et 

Litsch. var. capnoides (Bres.) Bourdot et Galzin 1924 – Tomentella cinerascens (P. 

Karst.) Höhn. et Litsch. var. calcarea Bourdot et Galzin 1924 – Tomentella subcervina 

Litsch. 1933. 

 Plodnice resupinátní, většinou snadno odlupitelná od substrátu, 0,2-0,3 mm 

tlustá, pavučinovitá, vatovitá, poté blanitá až tence kožovitá, popelavě šedá, hnědošedá, 

hnědavě žlutohnědá, růžově oříšková až světle rezavě cihlová. Hymenium hladké, 

drobně zrnité až hrbolkaté. Subikulum dobře vyvinuté, špinavě bělošedé až kalně žlu-

tavé. Sterilní okraj od 2 do 20 mm, vláknitý až byssoidní. 

 Hyfový systém monomitický. Generativní hyfy subikula 3-4-5 μm široké, 

pravidelně válcovité, přezkaté, jen zřídka s jednoduchou přepážkou. V roztoku KOH 

jsou bezbarvé, nejvýše světlehnědé. Hyfové svazky subikula a sterilního okraje 20-40 

μm široké (jednotlivé generativní hyfy o průměru 2,5-3 μm), hustě propletené, špinavě 

žluté až světle hnědé. Hyfy subhymenia 3-4 μm v průměru, s přezkami, tenkými stě-

nami a krátkými buňkami. 

 Kyjovité, poněkud na středu zúžené bazidie měřící 35-50 x 6-8 μm mají ba-

zální přezku a většinou čtyři krátká sterigmata. V hymeniu se vyskytují válcovité až 
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trochu zašpičatělé bazidioly. Výtrusy téměř kulaté, hnědavé, o průměru 5-7 μm, drobně 

ostnité. U některých forem jsou však výtrusy hranatě elipsoidní s delšími ostny. 

 Mezi hyfami lze často zaznamenat bezbarvé krystalické inkrustace. U zhruba 

80 % plodnic dochází k poměrně intenzívní mikrochemické reakci s KOH, kdy část 

obsahu hyf, bazidií, ale i výtrusů se barví v odstínech olivově zelené. 

 Studované položky: Česká republika: 1. Severní Čechy, České středohoří, 

Milešovka, Quercus, 18. VIII. 1953 leg. M. Svrček (PRM 776570). – 2. Severní Čechy, 

České středohoří, Dřevce u Skalice, Populus, 19. VIII. 1953 leg. M. Svrček (PRM 

776495). – 3. Severní Čechy, České středohoří, Milešovka, Tilia, 20. VIII. 1953 leg. M. 

Svrček (PRM 776569). – 4. Střední Čechy, Srbsko, Vodopády, Carpinus, 23. VIII. 

1953 leg. Z. Pouzar (PRM 894274). – 5. Východní Čechy, Pardubicko, Jaroslav u Hor-

ního Jelení, Alnus, 4. IX. 1988 leg. K. Čížek (herb. K. Č.). – 6. Východní Čechy, Par-

dubicko, okolní rybníka Lodrant u Trusnova, Tilia, 5. IX. 1966 leg. K. Čížek (herb. K. 

Čížek). – Slovenská republika: Západní Slovensko, Bratislava-Rusovce: 1. Populus, 

31. VIII. 1996 leg. L. Hagara (herb. L.H. 260/96); 2. Alnus, 31. VIII. 1996 leg. L. Ha-

gara (herb. L.H. 227/96); 3. Populus, 26. VII. 1998 leg. L. Hagara (herb. L.H. 497/98); 

4. Populus, 24. X. 1998 leg. L. Hagara (herb. L.H. 1004/98); 5. Populus, 24. X. 1998 

leg. L. Hagara (herb. L.H. 1001/98); 6. Populus, 27. VI. 1999 leg. L. Hagara (herb. 

L.H. 225/99).  Uvedené položky jsou uloženy v herbáři L. Hagary, jejich části v herbáři 

K. Čížka. – Makedonie: 1. Ostrvice supra Lovce, Pinus, 3. X. 1937 leg. V. Lindtner 

(PRM 776564). 

 Vatička popelavá roste ve Švédsku, Norsku, Finsku, Dánsku, Německu, Ra-

kousku, Polsku, Francii, Velké Británii, Itálii, Rusku, Estonsku, Litevsku, Bělorusku, 

na Ukrajině, v Turecku, Alžírsku a Indii (Larsen 1968, 1974; Koljalg 1996; Jülich 

1984). V Kanadě byla sbírána v provinciích Britská Kolumbie a Ontario, v USA se 

vyskytuje ve státech Michigan, Montana, New York, Jižní Dakota a Washington. 

 V Čechách a na Slovensku se vatička popelavá zřejmě vyskytuje obecně od 

nížin až do hor, avšak všude nehojně až vzácně. Byla sbírána např. na Táborsku, Par-

dubicku, v Českém krasu, na Litoměřicku, Křivoklátsku. Slovenské sběry (Svrček 

1960) pocházejí z Turni nad Bodvou, Slovenského rudohoří a Muráňské planiny; 

v posledních letech je nejbohatší lokalitou Bratislava-Rusovce. 

 Okruh hostitelů vatičky popelavé je široký a zahrnuje většinu běžných listnáčů 

i jehličnanů (Abies, Acer, Alnus, Corylus, Castanea, Fagus, Juniperus, Larix, Picea, 

Pinus, Populus, Quercus, Sorbus, Taxus). Občas byla sbírána na holé zemi, na rostlin-

ných zbytcích, na kamenech a na mechu. 

 Vatička popelavá je v dnes obecně uznávaném širším pojetí dosti proměnlivá. 

Například vedle výrazně šedivých exemplářů jsou dosti hojné plodnice s dominujícím 

hnědavým, žlutým či jiným zbarvením a převážně s téměř kulatými výtrusy. Podstatně 
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výraznější odchylky se projevují u formy, kterou V. Litschauer popsal v roce 1933 jako 

Tomentella subcervina. Tato je typická růžově rezavým zbarvením, velice výrazným 

subikulem a sterilním okrajem, delšími bazidiemi, častějšími bazidiolami a zejména 

elipsoidně hranatými výtrusy s delšími ostny. Zastávám názor, že v tomto případě jde o 

malý, ale dobrý druh, jehož stávající synonymní postavení by se mělo přehodnotit. 

 Diskusi lze vést o dalším Litschauerově druhu Tomentella subcinerascens 

z roku 1939, jehož oprávněnost zpochybnil ve své poslední práci U. Koljalg. Od ty-

pické T. cinerascens se liší zbarvením, větší nepravidelností výtrusů, ale hlavně vel-

kými, dichotomicky až keřovitě větvenými vesikuloidními útvary. Tuto houbu jsem 

mohl prostudovat díky nálezu L. Hagary ze 24. X. 1998 (Bratislava-Rusovce), kde 

vyrůstala v těsném sousedství šedivých T. cinerascens. Vzhledem k malému množství 

materiálu jsme nemohli dojít k závěru, zda bizarní vesikuloidní útvary skutečně ke 

druhu patří, či jsou produktem jiné, zřejmě nižší houby parazitující v hymeniu. 

 

L i t e r a t u r a: 

Jülich W. (1984): Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. – Kleine Krypto-

gamenfl., Bd. IIb/1. Jena. 

Larsen M. J. (1968): Tomentelloid fungi of North America. – Technical Publication 93: 

1-157, Syracuse University. 

Larsen M. J. (1974): A contribution to the taxonomy of the genus Tomentella. – Mycol. 

Memoirs 4: 1-145. 

Koljalg U. (1996): Tomentella (Basidiomycota) and related genera in temperate Eur-

asia. – Fungiflora 9: 1-213. Oslo. 

Svrček M. (1960): Tomentelloideae Cechoslovakiae. – Sydowia 14: 170-245. 

 

 

Karel  Č í ž e k: Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. IX. To-

mentella cinerascens 

A detailed description of macro- and micromorphological characters of Tomentella 

cinerascens, and a survey of studied specimens from the Czech Republic, Slovakia and 

Macedonia are given. Differences in this species aggregate are also discussed. 
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Tomentella cinerascens: pohled na anatomii plodnice typické formy.  Del. K. Čížek 
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LANÝŽE (TUBER) ROSTOU I NA TEPLICKU 

 

Edvard   S k á l a 

 

 Nálezy lanýžů v naší republice nebývají příliš časté. Jednak proto, že plodnice 

jsou zcela nebo z větší části ukryté pod zemí, jednak proto, že druhy tohoto rodu se 

vyskytují hlavně v jižní Evropě, především v severní Itálii a ve Francii, kde se také 

úspěšně pěstují. V České republice byly lanýže nalezeny převážně ve středních Če-

chách a na jižní Moravě. Dosud nejsevernější publikovanou lokalitou České republiky 

je hora Říp u Roudnice nad Labem (Kotlaba 1995). 

 Lanýže rostou na vápenitých půdách v teplých oblastech pod listnatými 

stromy, většinou duby (Quercus), habry (Caprinus) a buky (Fagus), vzácně i pod jeh-

ličnany, především borovicemi (Pinus.) a dalšími listnatými dřevinami. Staří  autoři 

(Fries, Vittadini) rozdělují rod Tuber do dvou sekcí, které jsou od sebe zřetelně odli-

šené : 

I. Peridie černavá, s hrubými pyramidálními bradavkami, tzv. pravé lanýže,   kulinář-

sky velmi ceněné již starými Římany. 

II. Peridie bledá až červenohnědá, hladká, poprášená, otrubovitá až velmi jemně bra-

davčitá, lanýže malé a nejedlé (Cejp 1957). 

 Tři druhy lanýžů nalezené na Teplicku pocházejí ze dvou lokalit. Tou první je 

rekultivovaná výsypka na SZ okraji Teplic u nádraží Teplice - Lesní Brána na místě 

bývalého povrchového dolu “Karlovka”. Povrch výsypky byl v polovině 60. let právě 

uplynulého století částečně srovnán a osázen převážně listnatými dřevinami, především 

topolem kanadským (Populus × canadensis),  který tu tvoří dominantní dřevinu, dále 

olší lepkavou (Alnus glutinosa) a duby (Quercus petraea a Quercus rubra). Na men-

ších plochách byl vysázen modřín opadavý (Larix decidua), dále lípa srdčitá (Tilia 

cordata), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a po celé lokalitě roztroušeně roste bříza 

bradavičnatá (Betula pendula). Nadmořská výška lokality se pohybuje mezi 240 - 260 

m (Skála 1986). Na této lokalitě byl nalezen lanýž ryšavý - Tuber rufum. 

 Další dva druhy, lanýž vydutý - Tuber excavatum a lanýž letní - Tuber aesti-

vum, byly nalezeny na úpatí Doubravské hory, která spolu s hradem Doubravkou tvoří 

na JV okraji Teplic výraznou dominantu. Je to zalesněný znělcový vrch o nadmořské 

výšce 387 m, jehož převážně listnatý porost tvoří hlavně duby (Quercus), buky (Fagus 

sylvatica), lípy (Tilia), javory (Acer) a jasany (Fraxinus). Na západním úpatí je sou-

vislejší porost modřínů (Larix decidua) a na skalnaté partii pod vrcholem rostou boro-

vice (Pinus). Křovinné patro tvoří především bez černý (Sambucus nigra) a ostružiník 

křovitý (Rubus fruticosus). 

 Obě lokality jsou vzdušnou čarou od sebe vzdáleny asi 3,7 km a jsou součástí 

území města Teplic. Možná by proto bylo přesnější nazvat článek “Lanýže rostou i v 

Teplicích”. 



 

Mykologické listy, Praha, No. 77. 2001. 

 6 

 Zajímavé je, že na místě nálezu lanýže letního se v posledních dvou sezónách 

objevil hřib plavý - Boletus impolitus Fr., v roce 2000 dokonce již 21. května,  který je 

uváděn rovněž jako druh, rostoucí mj. v teplomilných dubových lesích. Je tedy zcela 

pravděpodobné, že objevení se vzácných lanýžů i hřibu plavého je důsledkem poměrně 

horkých jarních a letních období v posledních letech. 

 V této souvislosti vyvstává otázka, proč dosud žádné lanýže nebyly nalezeny v 

Českém středohoří, kde se nachází řada teplomilných doubrav, zejména v jeho západní 

části v okrese Louny, jako např. vrch Trnohlávek, dubina pod Brníkem, ale i Velký 

vrch u Vršovic v lounských Černodolech, který je význačnou lokalitou teplomilných 

druhů hub (hřib satan - Boletus satanas Lenz, hřib medotrpký - Boletus radicans, 

muchomůrka šiškovitá - Amanita strobiliformis, muchomůrka ježatohlavá - Amanita 

solitaria atd.). O nálezu lanýžů v Českém středohoří jsem nenalezl zmínku v žádné 

dostupné literatuře a o žádném nálezu nevědí ani znalci mykoflóry lounského regionu 

přátelé J. Houda (1994) a H. Tichý (1998). Žádná herbářová položka lanýže se nena-

chází ani v herbáři Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích, kam jsou ukládány 

nálezy hub zejména ze severozápadních Čech. Přesto růst lanýžů v uvedených oblas-

tech vyloučit nelze, protože jak jsem podotkl už v úvodu, je jejich  hledání  velice ob-

tížné a pokud pro jejich vyhledávání nemáme k dispozici cvičeného psa nebo nějakého 

čuníka, spadají nálezy lanýžů pouze do kategorie šťastných náhod. 

 V následující části jsou uvedeny podrobnější údaje o jednotlivých lokalitách a 

popisy nalezených druhů na základě vlastního pozorování : 

 

Lanýž ryšavý - Tuber rufum Pico: Fr. 

Plodnice jsou 7-18 mm velké, nepravidelně kulovité, někdy s plochou až za-

hloubenou bází, tvrdé. Povrch plodnice je matný, rohovitý, jemně bradavčitý (nutno 

použít lupu), světle až tmavě rezavohnědý. Dužina je šedookrová, protkaná bělavými 

větvenými žilkami. Vřecka jsou 66-96 x 52-59 μm velká, vejčitá až kulovitá se  2-6,  

většinou  4 výtrusy. Výtrusy jsou elipsoidní, ostnité, 20-43 x 14-26 μm (bez ornamen-

tiky), ostny jsou dlouhé až 4 μm. 

Plodnice byly nalezeny na lesnicky rekultivované výsypce u nádraží Teplice - 

Lesní Brána dne 10. 8. 1986 asi 150 m jižně od nádražní budovy. Lanýže částečně 

vyčnívaly z půdy mezi řídkým bylinným porostem pod topoly (Populus × canadensis) 

a olšemi (Alnus glutinosa). Nadmořská výška lokality 260 m. Podle středoevropského 

síťového mapování je to kvadrant 5348d, leg. E. Skála. 

 

Lanýž vydutý - Tuber excavatum Vitt. 

Plodnice jsou 12-30 mm velké, nepravidelně kulovité až oválné, se silně pro-

hloubenou bází, velmi tvrdé. Povrch je drsný, bradavčitý, zpočátku oranžový, později 

tmavě hnědý až černohnědý. Dužina je tvrdá (po usušení jako kámen), s jednou nebo 
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více dutinami, světle okrová až hnědá, protkaná bělavými větvenými žilkami. Nějaká 

výraznější vůně nebyla patrná ani u rozkrojených plodnic. Vřecka jsou 88-110 x 66-88 

μm velká, oválná až kulovitá s  2 až 4 výtrusy. Výtrusy jsou kulaté až široce elipsoidní, 

hrubě síťované, velké 26-42 x 24-35 μm (bez ornamentiky), lišty síťky jsou 3-4 μm 

vysoké. 

Plodnice byly nalezeny na jižním úpatí Doubravské hory dne 18. 7. 1999. 

Houby rovněž vyčnívaly asi z 1/3 z holé půdy, která byla částečně pokryta spadaným 

listím dubů (Quercus) a javorů (Acer) rostoucích v místě nálezu. Nadmořská výška 

lokality je 270 m, podle středoevropského síťového mapování je to kvadrant  5349c, 

leg. E. Skála. 

 

Lanýž letní - Tuber aestivum Vitt. 

Tento druh patří mezi tzv. pravé lanýže, a je považován za kulinářskou la-

hůdku. 

Jedna nalezená plodnice byla asi  40 mm velká, nepravidelně oválná, s mírně 

prohloubenou bází. Tuhý, černohnědý povrch sestával z hrubých čtyř až šestihranných 

pyramidálních bradavek, které byly paprskovitě rozpukané. Dužina světle béžová, 

protkaná bílými větvenými žilkami. Čerstvá plodnice vydávala pronikavou, dle mého 

názoru až nepříjemnou vůni, která se teprve v pokročilém stavu zasychání měnila v 

příjemně aromatickou. Vřecka jsou 68-76 x 64-76 μm velká, kulovitá až široce elip-

soidní, s 2-5, většinou 4 výtrusy. Výtrusy jsou široce elipsoidní, hrubě síťované, 22-29 

x 16-24 μm (bez ornamentiky), lišty síťky jsou 4-5 μm vysoké. 

Plodnice byla nalezena na západním okraji Doubravské hory dne 13. 6. 2000 v 

tlejícím dubovém listí na místě rozhrabaném pravděpodobně nějakým psem. V místě 

nálezu rostou převážně duby (Quercus) s příměsí modřínů (Larix decidua). V křo-

vinném patře roste pámelník bílý (Symphoricarpos albus) a ostružiník křovitý (Rubus 

fruticosus). Nadmořská výška lokality je asi 265 m, podle středoevropského síťového 

mapování je to kvadrant 5349c, leg. E. Skála. 

 

Všechny výše uvedené nálezy jsou uloženy v herbáři Okresního vlastivědného muzea 

v Litoměřicích (LIT). 
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Edvard Skála: Trüffeln (Tuber) wachsen also im Region von Teplice 

In dem Beitrag werden makroskopische und mikroskopische Merkmale von drei Arten 

der Trüffeln, Rotbräunliche Trüffel - Tuber rufum Pico: Fr., Olivbraune Trüffel - Tuber 

excavatum Vittad., und Sommer-Trüffel - Tuber aestivum Vittad., die auf neuen Loka-

litäten bei der Stadt Teplice in NW Böhmen in den letzten 15 Jahren gefunden wurden, 

beschrieben. Alle Funde von den in Tschechien sehr seltenen Trüffeln sind im Kreis-

heimatkundlichen Museum in Litoměřice aufbewahrt. 

 

 

 

MIKROSKOPICKÉ HOUBY 

 

POZNÁMKY KE STUDIU MIKROSKOPICKÝCH HUB DŘEVIN  

A K ONEMOCNĚNÍ DŘEVIN S TRACHEOMYKÓZNÍMI PŘÍZNAKY 

 

David  N o v o t n ý 

 

Úvod 
Studiu mikroskopických hub dřevin byla v posledních letech věnována pozor-

nost jak v zahraničí, tak i v České republice, kde byl zájem o tuto problematiku vyvo-

lán především tzv. onemocněním dubů s tracheomykózními příznaky (synonyma hro-

madné hynutí dubů a tracheomykóza dubů). Při výzkumu této mykoflóry a hodnocení 
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jejího vlivu na hostitelské dřeviny se setkáváme s několika problémy, které mohou 

výrazně pozměnit její zjišťované složení. 

 

Zdravotní stav stromu a jeho hodnocení 
 Prvním z kroků studia je výběr studovaného stromu a zhodnocení jeho zdra-

votního stavu. Současný způsob klasifikace zdravotního stavu stromů používaný v 

České republice, který navrhl Jančařík (1990), hodnotí celkový zdravotní stav stromu, 

ale neumožňuje jej použít pro hledání korelace druhového složení mykoflóry se stup-

něm zdravotního stavu, protože při průzkumu mykoflóry studujeme jednotlivé části 

dřeviny, a zjišťujeme mykoflóru vybraných větví, kořenů, listů nebo částí kmene. Z 

takovýchto dílčích výsledků skládáme obraz mykoflóry celého stromu. Přitom napří-

klad v suchých větví a v živých zdravých větví nalezneme zcela jiné spektrum hub. 

Není možno hledat jinou závislost než k živé nebo suché větvi. Při hledání závislosti 

složení mykoflóry na zdravotním stavu celého stromu se ocitáme v oblasti dohadů a 

spekulací, protože vždy studujeme konkrétní část stromu. Větší množství vzorků z 

téhož stromu vytváří podrobnější přehled mykoflóry, ale stále nevíme, která větev, list 

či kořen je nás reprezentativní. Při takovémto výzkumu je také mnohdy zjišťována 

mykoflóra tzv. přirozeného vyvětvování v suché větvi a obraz jedné takové větve při 

výčtu druhů pozmění zjištěné druhové spektrum a ovlivní tím názor na zdravotní stav 

stromu. Např. na suchých větvích se objevují zástupci anamorfního rodu Cytospora, s 

nimiž se na živých větvích nesetkáme. Suchá větev a suchý kořen jsou určeny velmi 

jasně, ale problém nastává u větví a kořenů živých. Hodnocení a rozlišování jejich 

vitality a tedy zdravotního stupně je za současných znalostí v podstatě nemožné. 

V současné době je rozpracováno zjišťování zdravotního stavu na základě bi-

omarkerů v pupenech (Albrechtová 1997), ale zatím jen u smrku a i tam si vyžaduje 

samostatnou práci a není možné tuto metodu použít pro hledání závislosti zdravotního 

stavu stromů na mykoflóře.  

Další metodou, která je zkoušena za účelem určení zdravotního stavu stromů, 

je měření elektrické vodivosti v cévních svazcích. Pomocí této metody se dá porovná-

vat vitalita stromů na určité lokalitě, ale je obtížné srovnat vitalitu stromů z odlišných 

lokalit měřených v různých termínech (Tomiczek 1991, Jančařík 1999, Jura 1996). 

Dosud nebyla učiněna studia, při níž by byl hledán vztah mezi vitalitou stromu, zjiště-

nou elektrodiagnostickými metodami, a složením mykoflóry stromu nebo nějaké jeho 

části.  

 

Metody studia 

 Při studiu mykoflóry dřevin jsou používány dvě odlišné metody. První z nich 

je tzv. metoda výřezů (zvaná též metoda vlhkých komůrek), kdy se ze studované větve 

(nebo kořenu či kmene) uřízne nejprve 10-20 cm dlouhý špalík, který se nejprve me-

chanicky očistí pod tekoucí vodou, pak se opláchne v přípravku Savo (5 % roztok 
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chlornanu sodného (NaClO), nebo v roztoku LiCl, nebo v roztoku přípravku Persteril 

(0,5 % roztok kyseliny peroctové) a nebo se žádné takovéto povrchové ošetření nepro-

vádí a špalíky jsou pouze mechanicky očištěny pod tekoucí vodovodní vodou a oplách-

nuty sterilní vodou. Z takto povrchově ošetřeného špalíčku se uřízne asi 1- 2 centimetry 

silné kolečko, které se vloží do sterilní vlhké komůrky. V případě této metody se jedná 

o použití velmi slabé povrchové sterilizace. Inkubace probíhá za pokojové teploty. 

 Druhým způsobem je tzv. endofytická metoda, kdy se nejprve kousek větve 

očistí pod tekoucí vodou a pak se velmi razantně povrchově vysterilizuje  (1 minutu 96 

% ethanol, 3-5 minuty roztok NaClO (nebo přípravek Savo obsahující tuto sloučeninu), 

0,5 minuty 96 % ethanol). Takto povrchově ošetřený kousek větve (nebo kořenu apod.) 

se sterilně rozdělí na okem rozeznatelná pletiva (dřevo, subperidermální kůra, perider-

mální kůra), ty se rozřežou na štěpiny o velikosti 1-5 x 1-5  x 1-2 milimetry, které se 

položí po pěti do Petriho misek s agarovým mediem (nejčastěji se používá 2% malt 

extrakt agar, případně ještě s obsahem tetramycinu, streptomycinu nebo jiné antibakte-

riálně působící látky). Vhodné je použít i jiná kultivační media, pro zjištění co nejšir-

šího spektra hub (zejména pro izolaci bazidiomycetů). Použití více medií je většinou 

omezováno prostorovými a časovými možnostmi pracovníka a pracoviště. Inkubuje se 

při teplotě okolo 18-20 °C po dobu tří až čtyř týdnů. Při vyšších teplotách (již okolo 22-

25 °C) dochází k horší sporulaci hub. 

Jednou z možných modifikací metody výřezů je ponoření výřezu do lihu a 

jeho následné zapálení. Touto cestou sice dochází k likvidaci části povrchové sekun-

dární mykoflóry, nezjistí se však stejné spektrum hub jako při použití endofytické me-

tody. 

 Při použití první metody (vlhké komůrky) je spektrum zjištěné  mykoflóry 

tvořeno převážně sekundárně se vyskytujícími saprofytickými druhy hub. Nejčetněj-

šími jsou zástupci rodu Penicillium (téměř na každém výřezu studovaného dřeva). Při 

použití druhé metody (endofytické) je spektrum hub tvořeno původní vnitřní (endofy-

tickou) mykoflórou. Výrazně nižší je výskyt sekundárních saprofytických druhů. (Zá-

stupci  z rodu Penicillium se vyskytují  pouze na 1-2 % studovaných vzorků.) Při pou-

žití této metody je možno určit přesně druh pletiva, ze kterého určitý izolovaný kmen 

houby pochází, což v případě použití metody vlhkých komůrek nejde. Nevýhodou je 

nutnost lepšího technického vybavení. Pro tento typ sterilní práce je nutný očkovací 

box nebo ještě lépe flow-box. 

  

 

Odběr materiálu 
 Z důležitých vlivů při studiu mykoflóry, především endofytickou metodou, 

jsou způsob a rychlost  transportu a zpracování studovaného materiálu. 

 Za nejvhodnější způsob uložení při transportu je považováno zabalení do papí-

rového sáčku, jako prvního obalu a pak uložení do igelitového sáčku jako vnějšího 
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obalu. Za nejnevhodnější je považován transport v dvojitém balení v igelitových sáč-

cích. Při tomto způsobu se nejčastěji objevuje kontaminující mykoflóra, především 

zástupci z rodu Penicillium  (Millar et Richards 1974). Daleko podstatnějším faktorem 

než způsob zabalení vzorku je při převozu studovaného materiálu rychlost jeho zpraco-

vání. Čím rychleji je vzorek zpracován tím lepší. Materiál by měl být zpracován do 24 

hodin od odebrání. Od odebrání dochází k postupně odumírání původní mykoflóry 

dřevin a zvyšuje se podíl sekundárních saprofytických druhů hub. 

 

Onemocnění dřevin s tracheomykózními příznaky a abiotické faktory 

 Primární příčiny onemocnění dřevin s tracheomykózními příznaky nelze hledat 

pouze mezi patogenními organismy, zvláště mezi houbami, ale je nutno si uvědomit, že 

kolonizace dřeviny určitou mykoflórou může být také důsledek působení nepříznivých 

abiotických podmínek. K nejvýznamnějším z nich patří množství a rozložení srážek, 

teplota a délka přímého slunečního svitu. Poměr celkového množství srážek a průměrné 

roční teploty udává ariditu prostředí, na niž je každá rostlina adaptovaná. Vedle tohoto 

poměru je třeba přihlédnout k pravidelnosti a rozložení srážek. Stejné množství vody 

spadlé během několika málo dnů nemůže nahradit význam průběžného deště po celý 

rok. Dřeviny jsou sice připravené na určité kolísání poměru srážek a teploty, ale pouze 

do určité míry. Autor se proto domnívá, že poměrně náhlé zvýšení průměrné roční 

teploty o 1°C v klimatických podmínkách střední Evropy a několikaleté snížení srážek 

o jednu pětinu ročních srážek, jež bylo zaznamenáno v některých oblastech v první 

polovině devadesátých let (Dolejský 1997), je již za hranicí tolerance stromy. Násle-

dují-li takovéto klimatické podmínky v několika letech za sebou, dojde i ke zvýšení 

stresu z nedostatku vody. Dosud nebyla v souvislosti s onemocněním dubů s tracheo-

mykózními příznaky zpracována data o rozložení srážek, teploty a slunečního svitu 

během roku a též nebyla do studií zahrnuta skutečnost, že se teplota měří vždy ve stínu, 

zatímco mnohé části rostlin jsou vystavovány přímému slunečnímu svitu, který výrazně 

zvyšuje teplotu povrchu a části vnitřních pletiv, a tím zvyšuje intenzita transpirace a 

nároky rostlin na zásobení vodou. 

 Při zjišťování zdravotního stavu jednotlivých orgánů (větve, kmen, kořeny) 

dubů se ukazuje, že větve jsou v horším zdravotním stavu než kořeny, případně mohou 

být ve stejném (bráno podle množství podílu suchých větví resp. kořenů). Při studiu 

onemocnění dubů s tracheomykózními příznaky nebyl zaregistrován lepší zdravotní stav 

nadzemních částí než kořenů (Novotný 1995). 

 V případě nedostatku vláhy lze předpokládat, že nejprve bude docházet k 

usychání větví, protože jsou na konci transpiračního proudu a kořeny budou usychat 

teprve později, protože se k nim dostává voda nejdříve a její nedostatek se projeví nej-

později. 
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Mykoflóra dřevin a její ovlivnění 
 Mykoflóru rostlin lze rozdělit podle několika kritérií. Jedním z nich je místo 

růstu, buď na povrchu nebo uvnitř hostitele. V prvním případě se jedná o epifytickou 

mykoflóru a v druhém případě o endofytickou mykoflóru. Jejich vzájemná hranice není 

ostrá, ale dochází k vzájemnému prolínání, kdy houby vyskytující se na povrchu mo-

hou prorůstat do vnitřních částí hostitelské rostliny a naopak. Endofytická mykoflóra je 

oproti epifytické mykoflóře v podmínkách in vitro, za jakých je studována, méně kon-

kurenceschopná a proto i méně prozkoumaná. 

Dnes je endofytická mykoflóra pojímána jako ekologická skupina hub osidlu-

jících vnitřní části rostlin v nichž žijí celý nebo část svého života, aniž by působily 

negativně (patogenně) na hostitele. U několika více prozkoumaných druhů byly zjiš-

těny specifické orgány a mechanismy, podobně jako u mykorrhizy, sloužící k vzájem-

nému rozpoznávání mezi hostem a hostitelem a k výživě endofytické houby. Každá 

hostitelská rostlina je kolonizována poměrně širokým druhovým spektrem těchto hub, 

ale pouze několik těchto druhů se vyskytuje s takovou frekvencí, aby se daly u nich 

předpokládat speciální vztahy s hostitelem (Petrini et al. 1992, Stone et Petrini 1997). 

Šíření a přenos endofytických hub dřevin je jednou z nevyjasněných otázek. 

Mykoflóra vnitřních pletiv dřevin se nepřenáší semeny na další generaci, jak je to u 

travin, ale jak se zdá, je kolonizována mykoflórou obalů semen nebo pletiv nesoucí 

semena (např. číška a její stopka u žaludů). 

 Při studiu endofytické mykoflóry je zřetelný rozdíl nejen mezi odumřelými a 

živými orgány, ale i mezi mykoflórou jednotlivých rostlinných orgánů a pletiv. Zvláště 

nápadná je nízká četnost výskytu ve vlastním dřevě (xylému) oproti vysoké frekvenci v 

subperidermální kůře a peridermální kůře. 

 Vnitřní endofytickou mykoflóru nelze chápat jako izolovanou ekologickou 

skupinu hub. V případě větví a  zejména listů dochází k určitému druhovému prolínání 

s  mykoflórou fylosféry a v případě kořenů s mykoflórou rhizosféry (zvláště u slabých 

kořínků). Mykorhizní houby sice mohou ovlivňovat a mohou být ovlivňovány touto 

ekologickou skupinou, ale v žádném případě nelze hovořit o druzích vyskytujících se v 

obou ekologických skupinách (zvláště v případě endomykorhizy). Dřevokazné houby v 

širokém pojetí lze ve vztahu k endofytickým houbám rozdělit na dvě skupiny. Jednak 

jsou to chorošovité houby a jim ekologicky podobné jiné basidiomycety (Armillaria). 

U těchto hub je hlavním problémem nesnadná kultivace a identifikace v in vitro kul-

tuře, protože vytvářejí sterilní mycelium. Proto mohou být pouze snadno přehlíženy. 

Tyto houby jsou dosud jako endofyty nalézány pravidelně, ale nejsou to dominantní 

druhy. Druhou skupinou jsou zástupci vřeckovýtrusých hub (Hypoxylon, Xylaria, Mol-

lisia, aj.) a jejich anamorfní stadia, jež jsou často zjišťovány nejen jako endofytické 

houby uvnitř zdravých pletiv (Kowalski et Kehr 1996 aj.), ale i jako organismy způso-

bující tzv. přirozené odvětvování ve spojení s některými bazidiomycety (především z 
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řádů Poriales, Stereales) (Butin et Kowalski 1983a, 1983b, 1986, 1990, Kowalski et 

Butin 1989). 

 Do mykoflóry dřevin zasahují i houby žijící ve spojení s členovci a jinými 

bezobratlými, zvláště s podkorními druhy. Ve společnosti hmyzu můžeme zjistit nejen 

ambrosiové (různé druhy kvasinek) a poloambrosiové houby (např. zástupci rodu 

Ophiostoma), ale i houby sekundární mykoflóry chodbiček (např. zástupci rodu Peni-

cillium), endofyty, mykopatogeny a ubiquisty (např. zástupci rodu Phoma - vyskytující 

se jak ve vnitřních pletivech dřevin tak ve fylosféře) (Kirschner 1994, Kotýnková-

Sychrová 1966, Kubátová et al. 1999). Právě takováto mykoflóra vázaná na výskyt 

různých bezobratlých, při jejich vysoké četnosti výskytu zvláště v suchých a usychají-

cích částech stromů, přispívá k zvětšení celkového spektra hub vyskytujících se v dře-

vinách. Při studiu mykoflóry dřevin proto musíme pozorně přistupovat k jednotlivým 

nalezeným druhům a uvědomit si možnost zavlečení některých hub prostřednictvím 

bezobratlých do pletiv dřevin. 

 

Ophiostomatální houby (Ceratocystis, Ophiostoma) a jejich výskyt v dřevinách  

 V současné době se tato skupina považuje za taxonomicky heterogenní. Rod 

Ceratocystis je podle současného pojetí řazen do řádu Microascales, a rod Ophiostoma 

do řádu Ophiostomatales (Hawksworth et al. 1995). 

 Vedle prokazatelně patogenních druhů, jako jsou Ophiostoma novo-ulmi a 

Ceratocystis fagacearum, se vyskytují druhy jejichž patogenicita je velmi sporná. Na 

patogenitu O. piceae s.l. (tj. i O. querci) jsou rozporné názory. Kowalski a Domanski 

(1991) a autor (nepubl.) nezjistili v nestresových podmínkách patogenní schopnosti 

tohoto druhu vůči semenáčkům dubů resp. vůči dubovým explantátovým kulturám. 

Prvně jmenovaní autoři studovali patogenitu více druhů z rodů Ceratocystis a Ophio-

stoma vůči dubovým semenáčkům a kromě druhu Ophiostoma prolifera, u nich nezjis-

tili průkazné patogenní schopnosti. Zmiňovaný druh nepůsobil letálně na mladé duby, 

ale po určitou dobu byly vytvořeny nekrotické skvrny kolem místa poranění a následné 

inokulace. Vždy došlo k zahojení vzniklé nekrózy.  

 Naproti tomu Przybylová (1991), která studovala patogenitu pouze u druhu 

Ophiostoma piceae s.l. na dubové semenáčky, zjistila patogenní schopnosti pouze u 

části testovaných izolátů tohoto druhu. Při dostatečném množství vody v půdě dochá-

zelo u těchto izolátů k hnědnutí nebo nekrotizaci pletiv stonku, ale vždy do šesti měsíců 

došlo k zahojení těchto poškození. Při nedostatku půdní vlhkosti působily určité kmeny 

patogenně, působily hnědnutí až nekrózy pletiv stonku a výsledně došlo k úhynu testo-

vaných semenáčků. Pouhý nedostatek půdní vlhkosti, defoliace ani při dostatku vody 

působící izoláty Ophiostoma piceae s.l. nezpůsobily úhyn testovaných dubových seme-

náčků. 

 Tato zjištění podporují názor, že houby rodů Ceratocystis a Ophiostoma ne-

jsou primárními původci onemocnění s tracheomykózními příznaky dubů a dalších 
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listnatých dřevin (vyjma onemocnění způsobená druhy Ophiostoma novo-ulmi u jilmů, 

C. fimbriata forma platani u platanů a C. fagacearum u dubů v Severní Americe). 

Některé kmeny těchto druhů mohou být sekundárními příčinami, jejichž působení je 

iniciováno nedostatkem vody nebo jinými stresovými faktory. U jehličnatých dřevin je 

prokázána patogenita u některých kmenů Ceratocystis polonica vůči smrku (Picea 

abies), ale většina izolátů této vřeckovýtrusé houby tyto schopnosti také nevykazuje 

(Krokene et Solheim 1997).  

Typickým příznaky onemocnění dubů s tracheomykózními příznaky (v ang-

licky oak decline) zaznamenaných v zahraničí (Polsko, Slovensko, Německo) jsou 

nekrotické skvrny v kůře a dřevě kmenů a větví, žloutnutí, atrofie a předčasný opad 

listů, odumíráním větví v koruně, tvorba větví z náhradních pupenů (tzv. vlků), zbarvo-

vání dřeva, odumíráním a opadávání kůry a tvorba hnědých exudátů. Studium myko-

flóry je směřováno hlavně na místa s nekrotickými skvrnami (např. Heško 1987, Kehr 

et Wulf 1993, Kowalski 1991, aj.). V České republice je chřadnutí dubů charakterizo-

váno žloutnutím a předčasným opadem listů, odumíráním větví v koruně, tvorbou větví 

z náhradních pupenů (tzv. vlky) (Jančařík 1990.) Tvorba nekrotických skrvn v kůře a 

dřevě větví, kmenů a kořenů nebyla, až na jeden nález autora (nepublik.) v České 

republice zjištěna. Je důležité si tohoto symptomu všímat, protože je znakem 

patogenního působení mikroorganismů. Studium mykoflóry pak zaměřit na tato místa 

jak to dělají zahraniční badatelé (viz výše). Po mnoha studiích prováděných mnoha 

autory není u tohoto hynutí znám druh původce, který jej způsobuje, ale naopak se 

většina autorů shoduje na komplexních příčinách. (Oleksyn et Przybyl 1987, Siwecki et 

Liese 1991, Kowalski 1991, 1996) 

 Ukazuje se že, nejen ophiostomatální houby ale i jiné houby mohou vyvolávat 

onemocnění s podobným příznaky jaké jsou charakteristické pro tracheomykózy. U 

dubů v Německu bylo zjištěno patogenní působení různých druhů Phytophthora. Tyto 

druhy způsobovaly nekrotické skvrny na kořenech a následně jejich odumření (Jung et 

al 1996). Nemocné stromy vykazovaly velmi podobné vnější příznaky jako stromy 

postižené tzv. onemocněním dubů s tracheomykózními příznaky. 

 Ekologická nika druhů ophiostomatálních hub je důležitou otázkou při studiu 

vztahu těchto hub versus dřevina. Jedná se o původní endofytické houby, nebo o se-

kundární kolonizátory dřevin nebo snad druhy vázané na hmyz? Při studiu vzorků 

kořenů a větví dubů postižených onemocněním s tracheomykózními příznaky se uka-

zují diametrální rozdíly ve výskytu těchto hub podle použité metodiky (endofytické 

metoda versus metoda vlhkých komůrek). Při použití endofytické metody jsou v myko-

flóře vnitřních částí zdravých rostlin, zejména bez nekróz, nacházeny velmi zřídka. 

Daleko častěji jsou izolovány z nekrotických skvrn ve dřevu či kůře. Při použití metody 

vlhkých komůrek jsou nalézány na zhruba 80 % vzorků (výřezů) bez ohledu zda jsou či 

nejsou z nekrotických míst. Lze se proto domnívat, že se v případě těchto hub nejedná 

o druhy endofytické, ale spíše sekundární kolonizátory pletiv dubů. Tento výsledek je v 
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souladu s prací Halmschlagera et al. (1993), kteří studovali endofytickou mykoflóru 

větví a listů dubu zimního a kteří izolovali pouze jednou Ophiostoma piceae při mnoha 

stovkách izolací, a s prací Siebera et al. (1995), kteří studovali mykoflóru kmenů a 

pařezů dubu letního a výskyt Ophiostoma piceae s. l. zjistili až na pařezech studova-

ných stromů po několika měsících od poražení stromu, ale nikoliv na živých stromech. 

Různé druhy ophiostomatálních hub jsou známy jako součást mykoflóry různých druhů 

podkorního hmyzu (Kotýnková-Sychrová 1966, Kirschner 1994, Kirisits et al. 1998, 

Kubátová et al. 1999, aj.). 
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David Novotný: Comments on study of microscopic fungi of trees and on disease 

of tree with tracheomycotic symptoms (especially oak decline) 

Article discusses way of study of inner mycoflora of trees, choosing of representative 

materials, relationship of mycoflora to state of health of tree and role of ophiostomatoid 

fungi by dieback of trees. It point out to overvalueted role of ophiostomatoid fungi by 

oak decline. These fungi are not primary reason of this disease, but they can be secon-

dary  pathogens of oak living under stress. Undervalueted abiotic factors are more 

important than these fungi. 

 ٱ     ٱ     ٱ
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UŽITEČNÁ REZ 

 

Jaroslav  R o d 

 

V celé střední Evropě je velmi hojným a téměř hospodářsky významným 

druhem rez vonná (Puccinia punctiformis = P. suaveolens), která parazituje na běžně 

rozšířeném a pro zemědělce značně nebezpečném pcháči rolním (Cirsium arvense). 

Napadené rostliny žloutnou, nekvetou a tím nevytváří semena, kterými se tato plevelná 

rostlina především šíří. Během 3 let pak většinou odumírají. Kupky výtrusů této rzi 

medově voní (proto rez "vonná"). Přes mnohé snahy, a to např. i na Novém Zélandu, se 

stále nepodařilo této rzi využívat k záměrné likvidaci pcháče rolního. Příkladem jiné 

parazitické houby, která dokáže v našich podmínkách decimovat plevele, ale současně 

může za určitých okolností napadat i kulturní plodiny je plíseň bělostná - Albugo 

candida, která způsobuje tzv. bílou rez (nejnověji bílou puchýřnatost). I když i naše 

literatura uvádí, že houba A. candida je velmi rozšířená na prakticky všech rodech a 

druzích brukvovitých a v USA je považována za jednu nejzávažnějších původců 

chorob na růžičkové kapustě, z vlastních mnohaletých zkušeností mohu tvrdit, že 

každoročně v některých lokalitách dosti významně decimuje pouze porosty plevelné 

kokošky pastuší tobolky (Capsella bursa-pastoris). Není problémem ji však zjistit i na 

křenu selském (Armoracia rusticana), avšak zde je otázka, zda u nás je křen v 

současnosti nebezpečným plevelem nebo kulturní plodinou. Jednou jsem pak tuto 

chorobu našel i na květenstvích semenných porostech ředkviček (Raphanus sativus), 

avšak to bylo v cela netypických podmínkách (síťové izolační klece) a jednou i na ve 

formě dvou drobných skvrnek na jednom listu ředkvičky. Příbuzná houba - Albugo bliti 

- se občas vyskytuje na plevelných druzích merlíkovitých (Chenopodiaceae) a 

laskavcovitých (Amaranthaceae), avšak na pěstovaných druzích "amarantů" 

(konzumních i okrasných) jsem ji nikdy nezjistil, i když v okolí nebo dokonce uvnitř 

těchto porostů plevelné druhy (zejména laskavec ohnutý - A. retroflectus) byly 

poměrně silně houbou napadeny. Třetím u nás se vyskytujícím druhem rodu Albugo je 

A. tragopogonis. Tato houba parazituje na některých zástupcích čeledi hvězdnicovitých 

(Asteraceae) a to jak na zelenině - černý kořen (Scorzonera hispanica), salsify 

(Tragopogon porrifolium) nebo květinách - (Gerbera spp.), tak i na slunečnicích 

(Helianthus spp.) a volně rostoucích kozích bradách (Tragopogon spp.), ale i na 

některých plevelných druzích. Proto se ji v tehdejším Sovětském svazu před přibližně 

dvaceti lety pokoušeli využít jako mykoherbicid proti plevelné ambrosii pelyňkolisté 

(Ambrosia artemisiifolia), avšak prakticky neúspěšně. 
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Jaroslav   R o d: An useful rust fungus 

The author discussed the possibility to use various species of rust fungi in the control of 

weeds. 

 

 

NOVINKY Z KNIHOVNY ČVSM 

 

Quanten E. (1997): The polypores (Polyporaceae s. l.) of Papua New Guinea. - In: 

Opera Botanica Belgica, vol. 11, Meise, 352 p. ISBN 90-72619-34-X 

 

Obsáhlá kniha belgického mykologa shrnuje výsledky devítileté práce o mykoflóře 

chorošů ostrovního státu Papua - Nová Guinea. Autor zde shrnul jednak výsledky lite-

rární excerpce a revize herbářových položek z mnoha předních světových herbářů, ale 

hlavně výsledky studia více než 2000 sběrů chorošů získaných během několika belgic-

kých expedic na ostrov. Tato první souborná studie o choroších ostrova Papua - Nová 

Guinea zahrnuje celkem 230 druhů, z nichž plných 40 % je pro tuto oblast hlášeno 

nově. Po obsáhlé obecné části věnované historii studia, morfologii, anatomii, biologii, 

rozšíření a evoluci chorošů následuje speciální část. Ta obsahuje klíče k určení rodů a 

druhů a hlavně pojednání o jednotlivých druzích. U každého druhu je uveden popis 

makro- a mikroznaků, údaje o ekologii a rozšíření, diskuse a seznam studovaných po-

ložek; dále kresba mikroznaků a mapka rozšíření. Práce působí na první pohled velmi 

dobrým dojmem a jistě se stane základní příručkou o choroších této zajímavé tropické 

oblasti.Jan  H o l e c   

  

 

 

RECENZE 

 

Fredericksen R.A., Odvody G.N.: Compendium of Sorghum Diseases (Second 

Edition), APS Press, The American Phytopathological Society, 2000, 78 stran, 

uloženo v knihovně ČVSM. 

 

V rámci série fytopatologických příruček nemocí různých plodin (vojtěška, 

jabloně a hrušně, ječmen, bob, cukrová řepa atd.), vydávaných Americkou fytopatologic-

kou společností se sídlem v St. Paul v Minnesotě v USA, vychází druhé vydání pojed-

nání o nemocích čiroku (sorghum). Brožura je plně vyčerpávajícím kompendiem, na 

kterém pracovalo 37 vědeckých fytopatologů zvláště z těch zemí, kde se čirok pěstuje. 

Dílo se zabývá jednak nemocemi způsobenými biotickými faktory ( bakteriemi, hou-



 

Mykologické listy, Praha, No. 77. 2001. 

 21 

bami, viry a virům podobnými organismy, nematody a parasitickými rostlinami), abio-

tickými faktory (nutriční deficience a toxicity, vodní a teplotní stres, poškození pesti-

cidy). Dále se věnuje užitečným organismům (vesikulo-arbuskulární mykorhiza), poško-

zení hmyzem (na kořenech, listech i stoncích) a  ochranou proti  patogenním faktorům. 

Přestože se čirok u nás pěstuje jen sporadicky, je to celosvětová tropická po-

travní obilovina, z jejíž mouky se připravuje chléb a další potraviny. V r. 1996 se pěsto-

val čirok ve světě na 47,9 milionech hektarů s průměrným výnosem 1519 kg/ha. Zdo-

mácnělé sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] dělené ve tři subspecie patří do čeledi 

Poaceae, v monografii jsou popsány též jeho jednotlivé růstové fáze. V první části 

kompendia nás autoři seznamují s chorobami čiroku způsobovanými prokaryotními 

organismy – tj. bakteriemi. Zabývají se listovou bakteriální skvrnitostí ( bacterial leaf 

stripe, způsobená  Burkholderia andropogonis) a dalšími chorobami. V popisech je u 

určité choroby vždy uveden úvod k chorobě, kde jsou vyjmenovány rostliny, které 

mohou být napadeny,  jsou popsány symptomy nemoci, patogen a jeho životní cyklus, 

epidemiologie a ochrana proti příslušné chorobě.  

 Nejčastějšími chorobami čiroku jsou houbové choroby. Autoři popisují choroby 

klíčních rostlin (seedling diseases), způsobené houbami Pythium, Fusarium, Aspergillus, 

Rhizoctonia a Phoma.Toto spektrum původců zahrnuje přibližně stejnou škálu jako u 

jiných plodin, což je známkou nespecifické patogenity uvedených hub. Z listových 

houbových chorob jsou uváděny: listová spála (leaf blight, způsobená Exserohilum 

turcicum, syn. Helminthosporium turcicum, perf. stadium Trichometasphaeria turcica) a  

antraknóza způsobená Colletotrichum graminicola, která tvoří konidie na acervulech 

(perfektní stadium: rod Glomerella). Šedá listová skvrnitost čiroku (gray leaf spot) je 

vyvolána houbou Cercospora sorghi na rozdíl od vodorovné listové skvrnitosti (ladder 

leaf spot), která je způsobena jiným druhem – Cercospora fusimaculans. Z chorob listů 

jsou popsány další houbami vyvolané choroby jako: oválná listová skvrnitost způsobená 

houbou Ramulispora sorghicola a mnohé další. Nemoc tar spot (dehtovitá skvrnitost) má 

původce v houbě Phyllachora sacchari, terčovitou listovou skvrnitost (target leaf spot)  

způsobuje  houba Bipolaris sorghicola.  

 Na čiroku parasituje též několik snětí a rzí. Tak nemoc head smut („vrcholová“ 

sněť) je působena  snětí Sporisorium relianum. Prašná sněť zrna (loose kernel smut) je 

vyvolána  snětí Sporisorium cruentum. Ze rzí je důležitá diecická rez Puccinia purpura, 

která má druhého hostitele rostlinu šťavel růžkatý (Oxalis corniculata), který je kosmo-

politicky rozšířen.  

          Chmýřité (peronosporální) padlí je způsobeno houbami Sclerophthora macros-

pora, Peronosclerospora sorghi, P. philippinensis a Sclerospora graminicola. Chorobu 

čiroku zvanou crazy top („pomatený“ vrchol) způsobuje houba Sclerophthora macro-

spora. Chmýřité padlí sorgha (sorghum downy mildew) má původce v houbě Perono-
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sclerospora sorghi, která vytváří podlouhlé léze na listech. Pythiovou kořenovou hnilobu 

(Pythium root rot) způsobuje houba Pythium arrhenomanes. Na listech se někdy vysky-

tují dlouhé, tmavé skvrnky způsobené houbou Acremonium strictum, což je choroba 

akremoniového vadnutí (Acremonium wilt). Poškození listové pochvy (leaf sheath 

diseases) působí houby: Rhizoctonia spp., Sclerotium rolfsii, Ophiobolus spp. a Gloeo-

cercospora sorghi.            

         Choroba proužkový list a spála pochvy listu (banded leaf and sheath blight)  je 

způsobena houbou Rhizoctonia solani. Jižní sklerociovou hnilobu (southern sclerotial 

rot) působí houba Sclerotium rolfsii. Některé houby působí též choroby laty a semen.   

          Krátká kapitola pojednává o nemocech způsobených viry a virům podobnými 

organismy. Z nich jde o: maize strip virus (virus proužkovitosti kukuřice), maize chloro-

tic dwarf virus (virus chlorotické zakrslosti kukuřice), sorghum yellow banding virus 

(virus žluté pruhovitosti čiroku),furovirus, sorghum chlorotic spot virus (virus chloro-

tické skvrnitosti sorgha), ale i další málo známé viry. 

         Jsou uvedeny rovněž nemoci čiroku způsobené nematody: např. zakrslost rostlin 

(rod Thylenchorhynchus). Nematodi způsobující kořenové léze (root-lesion nematodes) 

jsou  např. nematodi rodu Pratylenchus a Meloidogyne. 

           Je popsána též parasitická rostlina Striga spp. 

         Pozornost je věnována chorobám způsobeným abiotickými faktory jako jsou 

nutriční deficience a toxicita (dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík, síra, mangan, železo, 

bór, měď, zinek, molybden, hliník, sodík a chlór), vodní a teplotní stres (sucho), gene-

tické poruchy a poškození pesticidy. Malá podkapitolka s číslem 3 je věnována užiteč-

ným organismům vezikulo-arbuskulární mykorhizy (rody Glomus, Acaulospora a další). 

Kapitola 4 je věnována hmyzím škůdcům. Jako škůdci semen jsou uvedeni mravenci 

(Solenopsis invicta). Kromě poškození semen dochází k poškození listů mšicemi např.  

Rhopalosiphum maydis (kukuřičná listová mšice), která přenáší mozaikový virus zakrs-

losti kukuřice (maize dwarf mosaic virus). Jsou popsáni i další škůdci z dalších skupin 

hmyzu. Pátá kapitola obsahuje metody ochrany čiroku (methods of control). Jde přede-

vším o metodu šlechtění čiroku na rezistenci zvláště k houbovým chorobám, správný 

management ochrany proti chorobám a škůdcům, správně časovanou chemickou 

ochranu, integrovanou ochranu rostlin. Na konec knihy je připojen malý slovníček 

odborných výrazů a rejstřík pojmů (index).  

Kniha je zdařile ilustrována pérovkami, černobílými fotografiemi a 122 skvělými a 

vysoce didaktickými barevnými fotografiemi. Jde o velmi pěknou monografii, o jejímž 

mimořádném významu svědčí i její druhé vydání. Knihu lze proto doporučit všem 

zájemcům o fytopatologii a studentům rostlinolékařství. Je deponována v knihovně 

České vědecké společnosti pro mykologii.                                                 Josef  H ý s e k  

 ٱ     ٱ     ٱ
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Prusky D. Freeman S. et Dickman B. Eds. (2000): Colletotrichum. Host Specifity, 

Pathology, and Host-Pathogen Interaction. APS PRESS, The American Phytopa-

thological Society, St. Paul, Minnesota, USA, 393p., ISBN 0-89054-258-9 

 

 V r. 1998 (29.8. – 1.9.) byl pořádán v Jeruzalému mezinárodní seminář zamě-

řený na fytopatogenní houby r. Colletotrichum. Přednesené referáty jednotliví autoři 

upravili pro tisk, ve  23 kapitolách rozdělených do osmi tématických celků jsou obsa-

ženy výsledky výzkumu z posledních let. Jedná se o nové poznatky, které byly získány 

v systematice, při sledování infekčního procesu, specifičnosti hostitelů, epidemiologie, 

při studiu genetiky, regulace pathogenity a rezistence hostitelů. Dále byla pozornost 

věnována příznakům a průběhu onemocnění významných kulturních plodin, mykoher-

bicidům a jejich využití jakož i novým postupům při ochraně proti původcům epidemií 

(např. C. acutatum na ovoci, C. coccodes na zelenině a C. lindemuthianum na bobovi-

tých). Jednotlivé kapitoly jsou doplněny, tabulkami, grafy, fotografiemi a seznamem 

použité literatury.  

Kniha přispívá k objasnění problémů, které jsou řešeny, nebo by měly být 

řešeny, v oblasti biologie a patogenity  r. Colletotrichum a při ochraně rostlinných 

hostitelů. Z několika předložených prací vyplývá, že vedle ekonomické významnosti 

tohoto fytopatogena lze jednotlivé druhy r. Colletotrichum použít jako velice vhodný 

modelový objekt pro genetická, molekulární a biochemická studia vztehů mezi 

rostlinou a houbou.    Jiřina  K r á t k á 

 

 ٱ     ٱ     ٱ

 

Müller J. (2000): Rzi, sněti a fytopatogenní plísně Moravského krasu.  Cortusa, 

Blansko, 78 p. 

 

Práce, kterou vydalo sdružení pro ochranu Moravského krasu ve spolupráci se 

Správou CHKO Moravský kras, představuje výsledek autorovy dlouholeté intenzivní 

mykofloristické práce zaměřené na sběr a studium biotrofně parazitických hub z území 

Moravského krasu.  

V úvodu je detailně charakterizováno studované území (CHKO Moravský 

kras), precizně je popsána topografie důležitá pro lokalizaci sběrů, geologický podklad 

s vazbou na výskyt kalcifilních či acidofilních druhů rostlin, klimatické poměry a cha-

rakteristika vegetačního krytu.  

Kapitola věnovaná historii výzkumu parazitických hub na daném území  po-

dává vyčerpávající výčet prací mykologů a sběratelů včetně údajů o herbářových do-

kladech a lokalitách. Zajímavé a důležité jsou též životopisné údaje o jednotlivých 

badatelích a hodnotící postřehy ze studia jejich materiálu. 
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Těžiště práce spočívá v přehledu závazně parazitických hub, který obnáší 

přes 400 druhů a vnitrodruhových taxonů hub z řádů Peronosporales, Uredinales, 

Ustilaginales a Chytridiales. Druhy jsou v jednotlivých řádech řazeny abecedně. 

Každý taxon je uveden pod platným jménem se zkratkami autorů, často jsou uvedena i 

důležitá synonyma, pod kterými byl druh publikován. Následuje údaj, na které hosti-

telské rostlině byla houba sbírána (ke jménu hostitele jsou rovněž často přiřazena sy-

nomyma), u rzí pak je uvedeno vývojové stadium, poté podrobný výčet lokalit, datum 

sběru a údaj, zda se jedná o vlastní sběr, revidovaný sběr citovaného autora nebo o 

literární údaj. Cenné je i zhodnocení hojnosti výskytu jednotlivých hub, u rzí údaje o 

přítomnosti druhého hostitele a další doplňující poznámky k jednotlivým sběrům a 

lokalitám (např. fytocenologická charakteristika). 

Seznam citované literatury obsahuje veškeré prameny, z nichž byly získány 

údaje o výskytu parazitických hub v Moravském krasu a výčet monografií a taxono-

mických prací použitých při determinaci hub. Je třeba vyzdvihnout skutečnost, že au-

tor použil jak pro jména hub, tak pro jména hostitelských rostin aktuální nomenkla-

turu.  

Práce je završena velice přehledným a přínosným zhodnocením. Bohatost 

mykoflóry Moravského krasu demonstruje autor porovnáním s podobným  přehledem 

výskytu parazitických hub v německém Elbsandsteingebirge. Nesrovnatelně větší 

množství parazitických hub v Moravském krasu samozřejmě souvisí s velikou biodi-

verzitou cévnatých rostlin a rovněž s velice pestrými mezo- a mikroklimatickými 

podmínkami tohoto území. V syntetizujícím přehledu autor uvádí mimo jiné vysledo-

vané zákonitosti výskytu některých druhů hub v závislosti na klimatických podmín-

kách stanoviště, porovnává historické nálezy s dnešními poměry a odhaduje tendence 

a možnosti výskytu vybraných druhů hub. Po letech ověřené nálezy a údaje a    nově 

nalezené vzácné druhy hub komentuje a uvádí je do kontextu s nálezy v ostatních ev-

ropských státech. Z hlediska ochrany biodiverzity jsou cenné údaje o mizejících (či 

vymizelých) druzích parazitických hub. Stejně přínosné je též uvedení druhů, které 

jsou pro území nové s tendencí dále se šířit. Poznámky o ekologii a zákonitostech vý-

skytu mají obecně fytopatologický význam. 

Tím, že autor navázal na práci předchůdců, důsledně ověřoval nálezy a údaje, 

revidoval herbářový materiál a dlouhá léta sám sbíral a dokumentoval mykoflóru pa-

razitických hub, vytvořil unikátní přehled o druhovém bohatství parazitických hub na 

modelovém území. V tomto smyslu nemá práce v naší mykologické a fytopatologické 

literatuře obdoby. Množství nahromaděných údajů svědčí o autorově neúnavném úsilí 

a zájmu o přírodu Moravského krasu a jejich zpracování o vysoké erudici a zkuše-

nosti.  Jaroslava  M a r k o v á 
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RŮZNÉ 

 

 

CENTRAL BUREAU VOOR SCHIMMEL CULTURES (CBS) ZMĚNILO SVÉ 

PŮSOBIŠTĚ ! 

 

 

 
 

 

CBS vstoupil do nového tisíciletí tím, že na sklonku roku 2000 přestěhoval z 

Baarnu do Utrechtu. Od 1. prosince 2000 již sídlí na nové adrese. Tím se údajně značně 

zlepšily a zefektivnily jeho pracovní i prostorové podmínky. Rovněž se předpokládá, že 

budou dosaženy další tři významné cíle: 

 dojde ke spojení ústavu a sbírky pro kvasinky z Delft a CBS (ústavu a sbírky  pro 

vláknité houby z Baarnu) do jednoho společného ústavu,  

 na Utrechtské univerzitě bude zabezpečen dobrý přístup k nejmodernějšímu vyba-

vení v oblasti ultrastrukturálních metod, molekulárně biologických a genetických 

metod, 

 dojde k zefektivnění práce ústavu do které budou zapojeni VŠ i PhD studenti a 

postdoktoranti Univerzity i v oblasti spolupráce v dalších vědních disciplínách v 

mikrobiologii, fytopatologii a ekologii.  

 

Jaká je stručná historie Central Bureau voor Schimmel cultures (CBS) 

1903  založení CBS za přispění nadace, byl financován ze soukromých prostředků 

1906 byl publikován první seznam 80 druhů mikroskopických hub uložených 

ve sbírce kultur, 
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1922  došlo k oddělení sbírky kvasinek jako detašované oddělení CBS do laboratoře 

mikrobiologie na Technickou Univerzitu do Delft, 

1968   CBS se stává ústavem Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, je 

financován nizozemskou vládou a je pověřen řízením sbírky, vědeckým vý-

zkumem v oblasti mikromycetů, 

2000   CBS se přestěhoval na Utrechtskou  univerzitu. 

 

Nová adresa: 

CBS

Uppsalalaan 8, 

3584 CT Utrecht,  

The Netherlands  

P.O.Box 85167,  

3508 AD Utrecht,  

The Netherlands  

tel. +31 (0)30 2122600; fax +31 (0)30 2512097; e-mail: info@cbs.knaw.nl; 

http://www.cbs.knaw.nl. 
 

 ٱ     ٱ     ٱ

 

PŘEHLED ČLÁNKŮ V ČASOPISE CZECH MYCOLOGY, ROČ. 52  

(2000-2001) 

 

Jednotlivá čísla roč. 52 vyšla v následujících termínech:  

č. 1 – 21. ledna 2000; č. 2 – 20. dubna 2000; 3 – 7. prosince 2000; č. 4 – 5. března 2001 

 

Agerer R., Ammirati J., Baroni T. J., Blanz P., Courtecuisse R., Desjardin D. E., Gams 

W., Hallenberg N., Halling R., Hawksworth D. L., Horak E., Korf R. P., Mueller G. 

M., Oberwinkler F., Rambold G., Summerbell R. C. Triebel D. et Watling R.: Open 

letter to the scientific community of mycologists. Inputs from referees requested 

[Otevřený dopis vědecké mykologické obci. Požadované úkoly recenzentů] ....... 189 

Antonín V.: Xeromphalina brunneola (Tricholomataceae), a new member of the Euro-

pean mycoflora [Xeromphalina brunneola (Tricholomataceae),  nový prvek evrop-

ské mykoflóry]  ...................................................................................................... 237 

Antonín V. et Herink J.: Notes on the variability of Gymnopus luxurians (Tricholoma-

taceae) [Poznámky k variabilitě druhu Gymnopus luxurians (Tricholomataceae)]  41 

Antonín V. et Moravec J.: Some notes on the remarkable variability of Ascobolus sca-

tigenus (Discomycetes, Pezizales) [Poznámky k pozoruhodné variabilitě druhu 

Ascobolus scatigenus (Discomycetes, Pezizales)]  ................................................ 295 

mailto:info@cbs.knaw.nl
http://www.cbs.knaw.nl/
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Antonín V. et Vágner A.: Type specimens of fungi preserved in the Herbarium of the 

Moravian Museum in Brno, Czech Republic (BRNM) [Typový materiál hub 

v herbáři Moravského zemského muzea v Brně (BRNM)]  ..................................... 51 

Galán R. et Palmer J. T.: The occurrence of the rare Ciboria aestivalis in Europe [Vý-

skyt vzácného druhu Ciboria aestivalis v Evropě]  ................................................ 277 

Gamundí I. J. et Lorenzo L. E.: Ascomycetes from burnt places in the NW Patagonia, 

Argentina [Ascomycetes ze spálenišť v severozápadní Patagonii (Argentina)]  .... 267 

Gherbawy Y. A. M. H. et Prillinger H.: Root mycoflora of pepper (Capsicum annuum) 

antagonistic to Verticillium dahliae [Mykoflora kořenů papriky roční (Capsicum 

annuum), působící antagonisticky proti Verticillium dahliae]  .............................  219 

Gryganski A. P. Kirchhoff B. et Molitoris H. P.: Fruitbody quality and enzyme pro-

duction of strains of Hericium erinaceus, an edible mushroom of medical relevance 

[Kvalita plodnic a enzymatická produkce kmenů korálovce ježatého (Hericium eri-

naceus), jedlé a lékařsky významné houby]  .......................................................... 195 

Hasan H. A. H.: Fungal association and deterioration of oil-type safflower (Carthamus 

tinctorius) seed during storage [Houbová společenstva a rozklad semen olejné od-

růdy světlice barvířské (Carthamnus tinctorius) v průběhu skladování]  ............... 125 

Hausknecht A.: Das Problem Pholiotina sulcatipes – P. aberrans [Problém druhů Pho-

liotina sulcatipes a P. aberrans]  ............................................................................. 299 

Holec J.: A revision of new species of Pholiota and Flammula (Fungi, Agaricales) 

described by Josef Velenovský [Revize nových druhů rodů Pholiota a Flammula 

(Fungi, Agaricales) popsaných Josefem Velenovským]   ........................................ 17 

Holec J.: The taxonomy of Pholiota fusus – a critical evaluation [Taxonomie druhu 

Pholiota fusus – kritické zkodnocení]  ................................................................... 243 

Holm K. et Holm L.: Venturia glacialis, an overlooked species [Venturia glacialis, 

přehlížený druh]  .................................................................................................... 323 

Korf R. P. et Lizoň P.: The status of the ordinal name Leotiales [Postavení jména řádu 

Leotiales]  ............................................................................................................... 255 

Kotlaba F. et Pouzar Z.: The decease of Dr. Josef Herink [Úmrtí dr. Josefa Herinka]   93 

Kubátová A., Novotný D., Prášil K. et Mráček Z.: The nematophagous hyphomycete 

Esteya vermicola found in the Czech Republic [Nematofágní hyfomycet Esteya 

vermicola nalezen v České republice]  ................................................................... 227 

Kunert J. et Šašek V.: Colloquium „Fungi as model organisms in research and biotech-

nology“, Olomouc, September 14th, 1999 [Kolokvium „Houby jako modelové orga-

nizmy ve výzkumu a biotechnologii“, Olomouc, 14 září 1999]  ............................ 139 

Laganà A., Salerni E., Barluzzi C., Perini C. et De Dominicis V.: Mycocoenological 

studies in Mediterranean forest ecosystems: calcicolous deciduous oak woods of 
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central-southern Tuscany (Italy) [Mykocenologická studie středomořského lesního 

ekosystému: vápnomilné doubravy na jihu středního Toskánska (Itálie)]  ................1 

Lazebníček J.: Professor RNDr. Bronislav Hlůza, CSc. – 70 years [Profesor RNDr. 

Bronislav Hlůza, CSc. – 70 let]   .............................................................................. 89 

Mandeel Q. et Gul J.: Occurrence of vesicular arbuscular mycorrhizae (VAM) on 

coastal habitats in Bahrain [Výskyt vesikulárně arbuskulárních mykorrhiz (VAM) 

v pobřežních stanovištích v Bahrajnu]   ................................................................... 69 

Molitoris H. P.: Methods for determination of enzymatic activities of marine fungi 

[Metody stanovení enzymatické aktivity mořských hub (Fungi)]   .......................... 97 

Moser M. et Kirchmair M.: Notes on two rare Lactarius species [Poznámky ke dvěma 

vzácným druhům rodu Lactarius]  ......................................................................... 317 

Parmasto E.: Hymenochaete cruenta and H. sphaericola, two sibling species of Hyme-

nochaetales (Hymenomycetes, Basidiomycota) [Hymenochaete cruenta a H. sphae-

ricola, dva sesterské druhy řádu Hymenochaetales (Hymenomycetes, Basidiomy-

cota) ....................................................................................................................... 307 

Pažoutová S. et Kolínská R.: Record of Cerebella sp. in Czech Republic and of Cere-

bella andropogonis in Brazil [Nález Cerebella sp. v České Republice a Cerebella 

andropogonis v Brazílii]  .......................................................................................... 81 

Raitviir A.: Taxonomic notes on Dematioscypha and Amicodisca [Taxonomické po-

známky k rodům Dematioscypha a Amicodisca]  .................................................. 289 

Salerni E., Laganà A., Perini C. et De Dominicis V.: Effect of various forestry operati-

ons on the fungal flora of fir woods – first result [Vlivy různých lesnických zásahů 

na houbovou flóru jedlových lesů – první výsledky]  ............................................ 209 

Spooner B. M.: Plicaria (Pezizales) in Britain, and Plicariella reinstalled (Plicaria (Pe-

zizales) v Británii a návrat k rodovému jménu Plicariella]  ................................... 259 

Šašek V.: Prof Dr. Zdeněk Urban, DSc passed away [Zemřel prof Dr. Zdeněk Urban, 

DrSc]  ..................................................................................................................... 181 

Watling R.: An unusual Inocybe sp. from West Africa [Neobvyklá vláknice Inocybe sp. 

ze západní Afriky]  ................................................................................................. 329 
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Holec J. et Beran M.: Heilmann-Clausen J., Verbeken A. et Vesterholt J. – The genus 
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Kubátová A.: Barnett H. L. et Hunter B. B. – Illustrated genera of imperfect fungi. 4th 

Ed.  ......................................................................................................................... 179 

Kubátová A.: Tzean S. S. Hsieh L. S. et Wu W. J.: Atlas of entomopathogenic fungi 

from Taiwan.  ......................................................................................................... 180 

Prášil K.: Hanlin T. R. – Illustrated genera of Ascomycetes. Volume II.  ................... 316 
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Prášil K.: Hanlin T. R. – Combined keys to Illustrated genera of Ascomycetes. Volu-

mes 1 and 2.   ......................................................................................................... 328 

 

Journal review [Recenze časopisů] 

Holec J.: Field Mycology, vol. 1, part. 1.  ................................................................... 252 

  Vladimír  A n t o n í n 

 

 ٱ     ٱ     ٱ

 

 

KONKURZ NA STIPENDIUM ČVSM 

 

Jak jistě víte, v příštím roce se v norském Oslu koná 7. mezinárodní mykolo-

gický kongres (11.-17. 8. 2002, odkaz na podrobné informace je umístěn na interneto-

vých stránkách ČVSM v oddílu Organizované mykologické akce). Oslo už dnes pro 

nás není nijak nedosažitelné (na rozdíl od předcházejících kongresů ve Vancouveru a v 

Izraeli) a kongres se tak stává dobrou příležitostí shlédnout v několika dnech stav celé 

světové mykologie.  

Výbor ČVSM se rozhodl podpořit zájem studentů mykologie o tuto výjimeč-

nou akci a vypisuje konkurz na udělení stipendia ČVSM ve výši 3000 Kč jako příspě-

vek k účasti na kongresu. Podmínky konkurzu jsou následující: 

1. O stipendium se mohou ucházet studenti magisterského studia, kteří vypracovávají 

diplomovou práci v oboru mykologie a dále studenti postgraduálního doktorand-

ského studia v oboru mykologie, kterým v době uzávěrky konkurzu (30.4.2002) 

neuplynuly více než 2 roky od zahájení jejich studia. 

2. O stipendium se mohou ucházet pouze členové ČVSM. 

3. Základní podmínkou účasti v konkurzu je uveřejnění odborného článku v časopise 

Czech Mycology nebo Mykologické listy, a to článku vyšlého nebo definitivně 

přijatého k tisku v roce 2001 nebo 2002. 

4. Uchazeč zašle na adresu ČVSM písemnou přihlášku, kde uvede tyto údaje: jméno, 

datum narození, kontakt na sebe, přesné datum zahájení studia, téma vypracová-

vané diplomové nebo rigorózní práce, jméno školitele a kontakt na něj, název 

článku, který přihlašuje do konkurzu, kopii přihlášky k účasti na Mezinárodním 

mykologickém kongresu (nebo potvrzení od organizátorů, že se závazně přihla-

šuje). 

5. Přihláška musí být podána nejpozději do 30. dubna 2002. 
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Základním kritériem hodnocení bude kvalita přihlášeného článku, kterou bude po-

suzovat Výbor ČVSM a redakční rada Czech Mycology. Výsledek bude oznámen do 

31. 5. 2002. 

Studenti mykologie, neváhejte a pište! 

 Jan   H o l e c 

 

 

 

INZERÁTY, VÝZVY  

 

 

Hledám 

 Kdo má na prodej IV. díl knihy E. Michaela, B. Henniga a H. Kreisela Handbuch 

für Pilzfreunde, může se obrátit na adresu: Vratislav Burda, Stonky 680, 686 01 

Uherské Hradiště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYKOLOGICKÉ LISTY č. 77 – Časopis České vědecké společnosti pro mykologii, 

Praha. - Vycházejí v nepravidelných lhůtách a rozsahu. - Toto číslo sestavil a k tisku 

připravil dr. V. Antonín, Moravské zemské muzeum v Brně, botanické odd., Zelný trh 

6, 659 37 Brno. Internetová adresa: www.natur.cuni.cz/cvsm/cestina.htm. Vyšlo 

v srpnu 2001. 

Administraci zajišťuje ČVSM, P.O.Box 106, 111 21 Praha 1 - sem, prosím, hlaste veš-

keré změny adresy, objednávky a záležitosti týkající se předplatného. Předplatné na rok 

2001 je pro členy ČVSM zahrnuto v členském příspěvku, pro nečleny činí 170,- Kč. 

 

 

http://www.natur.cuni.cz/cvsm/cestina.htm
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GALERIE NASICH HUB - III 

GYMNOPILUS JOSSERANDII ANTONIN 
SUPINOVKA JOSSERANDOVA 

Synonymum: Gymnopilus subsphaerosporus (Joss.) Ktihner & Romagn. (neplatne 
jmeno, bez latinske diagn6zy) 
Popis: Plodnice jednotlive. Klobouk 5-20 mm siroky, vyklenute polokuloviry, pak 
siroce ku2eloviry, zaobleny na stfedu, na okraji kratce podvinut)' a neryhovany, cely 
vyrazne plstnaty, ve stafi ±olysavajici, plave zlutav)', sede nebo hnede oranfov)'. 
Lupeny stfedne huste (20-22, 1 = 1-2), vykrojene a siroce pripojene az kratce zoubkem 
sbihave, brichate, plave zlutave, okrove plave, oranfove az hnede oranfove, se 
stejnobarv)'m, jernne pyricym ostfim. Hen 20-40 x 1,0-2,5 imn, stfedov)' nebo lehce 
v)'stfedny, valcoviry, slabe kyjoviry nebo vretenoviry, v)'razne podelne vlakniry, 
predevsim na vrcholu nekdy vlaknite 8upinkaty, stejnobarv)' s kloboukem, na vrcholu 
v)rrazneji zlucy; . s rychle mizejici pavucinkou vela. Dufaina je bez vyrazneho pachu a 
ma mimou houbovou chut'. 

Ceska republika, Beskydy, Stare Hamry - Jamnik, 2. VIII. 1999, foto V. Antonin. 

III/1 



Mykologicke listy, Praha, No. 77. 2001 

Vytrusy 4,0-6,0(-6,5) x 3,2-4,0(-4,5) µm, siroce elipsoidni az temer kulovite, mime 
tlustostenne, bradavcite, zlutohnede v KOH. Bazidie 25-3 lx 6,0-7,0(-7,5) µm, 
tetrasporicke, kyjovite az slabe umovite. Bazidioly 10-33 x 3,0-7,5 µm, valcovite, 
kyjovite nebo umovite. Cheilocystidy 25-36(-45) x 3,0-7,5 µm, lahvovite az 
vretenovite, s dlouh)'m krkem zakoncen:Ym vyraznou 2,5-5,0 µm velkou hlavickou, 
vzacne bez hlavicky. Pleurocystidy chybeji. Du2nina z valcovicych, jemne 
inkrustovanych, trnave zlutohnedych (KOH), nedextrinoidnich, az 10 µm sirokych hyf. 
Pokozka klobouku ve forme kutis, z radialne orientovanych, valcovitych, az 10 µm 
sirokych hyf, s valcovicymi, vfetenovicymi az kyjovicymi, nekdy mime hlavacymi 
terminalnimi clanky. PokoZka tfene ve forme kutis z paralelnich, valcovitych, 
inkrustovanych hyf s tmave zlutohned)'mi stenami. Kaulocystidy 20-45 x (3,5-)5,0-
10,0(-12) µm, valcovite, kyjovite, vfetenovite, sidlovite, na vrcholu zaoblene, 
prornichane s cystidami podobnymi cheilocystidam. Pfezky pritomny. 
Ekologie: Roste od leta do pozdniho podzimu saprofyticky na silne zetlelem dfeve 
jehlicnanu (smrky, jedle), vzacne snad i listnacu (buk). Zfejme je vazan na pfirozene 
nebo polopfirozene lesy. 

@;: .. . .. 
@@ 

@-.: 
" .. 

a 

Gymnopilus josserandii: a) v)'trusy, b) cheilocystidy, c) kaulocystidy. Mefitko = 20 
µm. Del. V. Antonin. Vladimir Antonin 

IW2 
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GALERIE NASICH HUB - IV 

FAYODIA BISPHAERIGERA (J. LANGE) ANTONIN ET NOORDEL. 
KALICHOVKA DVOUJVYTRUSA 

Nejduleiitejsi synonymum: Fayodia gracilipes (Britzelm.) Bresinsky et Stangl 
Popis: Klobouk 10-30(-40) mm siroky, v mladf ± polokulovity, pyk vyklenuty az plose 
v.yklenucy, obvykle s nalevkovicym' stfedem, hygrofanni, do 34 prosvftave ryhovany, 
hladky, lysy nebo jernne radialne vlaknicy, izabelove hnedy az sedohnedy, pfi 
vysychani blednouci do svetle spinave hnede. Lupeny stfedne huste [15-25, 1 = 1-3(-
7)], siroce pfipojene az mime sbihave, dosti siroke, svetle izabelove hnede, sedave, se 
stejnobarv:Ym nebo mime svetlejsim pyricym ostfim. Tfen 20-50(-60) x 2-3(-5) mm, 
valcovicy, mime hlizovicy na bazi, brzy duty, kfehk)', jernne vlaknite vlockacy az 
v)'razne vlockacy na vrcholu, jinde hladk)' a lysy, na vrcholu belav)', smerem k bazi 
stejne zbarveny jako klobouk. Dufoina stejne zbarvena jako povrch plodnice, bez 
v)'razne chute a pachu, ale i s moucnou nebo houbovou vl'mi. 

Slovensko, Zapadnf Tatry, Podbanske, Ticha dolina, 29. VIII. 1999, foto V. Antonin. 

IV/l 
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Vytrusy (8.0-)9.0-11.0(-12.0) x (8.0-)9.0-11.0(-12.0) µm, kulovite az temer kulovite, se 
stenou ze dvou vrstev: bradavcite ostnicy neamyloidni epispor a hladk)r amyloidni 
perispor. Bazidie 25-37 x 9.0-12 µm, bisporicke, kyjovite nebo temer umovite. 
Bazidioly 10-35 x 4.0-12 µm, kyjovite az valcovite. Cheilocystidy a pleurocystidy 35-
80(-90) x (6.0)8.5-17 µm, kyjovite, umovite, temer valcovite nebo vretenovite, 
tenkostenne, hyalinni. Dufoina z hyf z valcovicych, vretenovicych az elipsoidnich, az 
22 µm sirokych clankU. Pokozka klobouku typu kutis, slofona z radialne 
orientovanych, valcovicych, inkrustovanych, az 7 µm sirokych hyf, s cemav:Ymi, 
zlutohnedymi nebo sedohned}'mi stenami v KOH; terminalnf clanky pfitiskle az 
vztycene, kyjovite az uzce vretenovite. Pokozka rrene slofona z paralelnich, 
valcovicych, huladk)rcj nebo jernne inkrustovanych, az 7 µm sirokych hyf. 
Kaulocystidy (na vrcholu) 69-140 x 11-15 µm, valcovite, uzce kyjovite, temer 
lahvovite, tenkostenne. Prezky pfitornny. 
Ekologie: Roste na podzim saprofyticky na zemi v opadu listnacu i jehlicnanu; zrejme 
<lava prednost vlhcim misrum (napr. brehy potokU). 

Fayodia bisphaerigera: a) cheilocystidy, b) bazidie, c) v}'trusy. Mefitko = 20 µm. Del. 
V. Antonin. Vladimir A n t o n i n 
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