MYKOLOGICKE
LIS1Y '
84-85

Caso pis
ceske vedecke spolecnosti pro mykologii
Praha 2003
ISSN 1213-5887

OBSAH
Beran M.: Druhy a infraspecifické taxony podrodu Dermocybe rodu Cortinarius
nalezené na území ČR a SR .............................................................................. 1
Čížek K.: Vatičkovité houby České republiky a Slovenska XIII. Tomentella
atramentaria – vatička inkoustová .................................................................. 20
Skála E.: Hřib rubínový (Rubinoboletus rubinus) nalezen na Teplicku ........................ 25
Bieberová Z.: Nová lokalita outkovky neladné (Dichomitus squalens) na Moravě ...... 28
Kotlaba F. a Pouzar Z.: Dvě další lokality hvězdovky Šmardovy u nás. ....................... 31
Holec J.: Prachovčník bukový  Phleogena faginea – hromadný váskyt v Podyjí a
poznámky k rozšíření v České republice ........................................................ 33
Kubátová A.: Nové zněmy v taxonomii rodu Verticillium: revize sekce Prostrata ...... 38
Zprávy o akcích (H. Deckerová, L. Dušková a M. Havlová) ....................................... 47
Různé (O. Jindřich, M. Beran) ...................................................................................... 51
Poděkování členům ČVSM (výbor) .............................................................................. 53
Výzva (M. Graca a V. Balner, R. Fellner) .................................................................... 54
Opravy (redakce) .......................................................................................................... 57
Sdělení výboru ČVSM .................................................................................................. 57

Fotografie na přední straně:
Pavučinec Batailleův  Cortinarius bataillei (J. Favre ex M.M. Moser) Høil.
(Šumava, Černý kříž, 15.IX.2002)
Foto M. Beran
(K článku na str. 1)

Hfib rubinovy - Rubinoboletus rubinus (W. G. Sm.) Pilat et Dermek
Foto E. Skala (Doubravska hora u Teplic, 27. 7. 2002)
(Fotogafie k clanku na str. 24)

Mykologické listy, Praha, No. 84-85, 2003.

ÚVOD DO STUDIA VYŠŠÍCH HUB
DRUHY A INFRASPECIFICKÉ TAXONY PODRODU DERMOCYBE RODU
CORTINARIUS NALEZENÉ NA ÚZEMÍ ČR A SR
Miroslav B e r a n
Tento příspěvek si klade za cíl podat co nejúplnější přehled u nás rostoucích
kožnatek (Dermocybe) a poskytnout našim mykologům funkční nástroj k jejich určování. Jeho záměrem je projasnit v této obávané skupině pavučinců identitu jednotlivých
taxonů, zachytit jejich synonymiku a vzájemné rozdíly mezi nimi. Nezanedbatelným
vedlejším cílem práce je vzbudit v řadách našich mykologů zájem o kožnatky, motivovat je ke spolupráci při výzkumu této systematické skupiny hub, a tím připravit půdu
pro následné dokonalejší a úplnější zpracování tohoto podrodu.
Vymezení podrodu vychází ze současného užšího pojetí skandinávských autorů (Høiland 1983, Høiland 1992). Tato koncepce je podložena chemotaxonomickými
studiemi (Gruber 1970), nověji i molekulárními analýzami (Høiland et Jensen 1998),
které ve vzájemné shodě jasně prokazují pozoruhodnou homogenitu takto pojímané
skupiny i to, že druhy C. cinnabarinus a C. anthracinus a taxony jim příbuzné, dříve
zařazované mezi Dermocybe (Moser 1972, 1973, 1974a, 1974b, 1976), stojí mimo
tento podrod. Taxonomicky a nomenklatoricky se tento příspěvek kromě výše uvedených prací opírá o monografické zpracování části podrodu francouzskými autory
(Bidaud et al.1994), o moderní rakouský check-list (Keller et Moser 2001) a o některé
práce vyjasňující synonymiku ve vztahu k severoamerickým taxonům tohoto podrodu
(Ammirati 1988, Høiland 1986).
Kožnatky (Dermocybe) jsou houby tvořící mykorhizy s lesními dřevinami,
jehličnany i listnáči. V našich podmínkách fruktifikují od července do listopadu. Jejich
plodnice jsou kloboukaté, s centrálním třeněm. Nápadné je jejich zabarvení – je možné
se setkat s nejrůznějšími kombinacemi odstínů žlutých, olivových, červených, oranžových a hnědých.
Klobouk je v mládí polokulovitý až kuželovitý, později zvoncovitý až rozprostřený, většinou s vytrvávajícím hrbolem různého tvaru. Častá je přítomnost tzv. peridiskálních depresí – soustředných prohlubní, více či méně početných a výrazných.
Pokožka klobouku je suchá, vláknitá, plstnatá až drobně šupinkatá. Lupeny jsou dosti
husté, prostřídané lupénky, ke třeni nejčastěji zoubkem přirostlé, někdy vykrojené,
nebo naopak s náznakem sbíhavosti. Ostří lupenů je rovné či zoubkaté, někdy světlejší
než jejich plocha. Výtrusný prach je rezavohnědý. Třeň je ± válcovitého tvaru,
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v dospělosti většinou dutý. Velové obaly jsou vyvinuty - parciální velum ve formě
pomíjivé vláknité pavučinky (kortiny), univerzální velum zanechává na plodnicích,
zejména ve střední části třeně, někdy i na okraji klobouku, více či méně nápadné vláknité zbytky. Dužnina nepřiliš houževnatá, avšak nikoliv křehká, většinou hořká, pachu
nejčastěji ředkvičkového až jodoformového.
Epikutis je typu cutis, složená z paralelních až propletených, 3-10 μm širokých
inkrustovaných hyf. Výtrusy jsou vejčité, elipsoidní až mandlovité, vzácně vřetenovité,
velikosti 5-13 x 3-6 μm, bradavčité. Bazidie jsou tetrasporické, válcovité až kyjovité
20-35 x 5-10 μm. Na ostří lupenů jsou kromě bazidií přítomny více či méně septované
kyjovité marginální buňky. Hyfy pletiva obsahují dva druhy pigmentů: membranární,
jež jsou ve vodě nerozpustné, a intra- nebo intercelulární, se strukturou odvozenou od
antrachinonu, ve vodě a bázích rozpustné  ve Skandinávii používané k barvení látek
(Brandrud 1989-1997). Na hyfách jsou přítomny přezky.
Podrod Dermocybe (resp. jeho evropské druhy), neoplývá velkou diverzitou
klasických mikroznaků, naproti tomu se vyznačuje nemalým bohatstvím kombinací
znaků makroskopických, což platí zejména pro pestrost barevných odstínů jednotlivých
částí plodnic. K objektivnímu vyhodnocení těchto znaků je třeba mít u každého sběru
k dispozici plodnice různého stáří, od velmi mladých po dospělé nebo téměř dospělé.
Navíc musí být vyrostlé za příznivých podmínek (nesmějí být seschlé, rozmočené ani
přešlé mrazem…)  jinak nelze vyhodnocení znaků provést!
Tato práce má dvě hlavní části: dichotomický klíč, jenž zahrnuje 20 taxonů,
s nimiž jsem se u nás (až na dvě výjimky) sám setkal v terénu, a charakteristiky těchto
taxonů. Klíč je postaven na makromorfologických znacích, zejména na zabarvení jednotlivých částí plodnic, a na rozdílech v autekologii jednotlivých taxonů. Charakteristiky vycházejí z mých originálních pozorování. Pokud jde o výtrusy, údaje o nich spočívají na mikroskopickém vyšetření 2-3 sběrů každého taxonu.
Jednotlivé taxony jsou uvedeny správným jménem a platnými synonymy. Mají
víceméně jednotnou strukturu - v podstatě jde o téměř tabulkové zpracování znaků ve
sledu: makroznaky [velikost a robustnost plodnic: drobný vzrůst – do 3 cm, střední 3–6
cm, větší – nad 6 cm, klobouk – jeho tvar v mládí a v dospělosti, charakter povrchu,
zbarvení v různých částech, popř. v různých stadiích vývoje, lupeny – barva plochy,
barva ostří a jeho charakter, kortina – barva, popř. bohatost a pomíjivost, třeň – tvar,
barva povrchu v různých částech, charakter a barva zbytků univerzálního vela (dále v
textu jen „velum“) a bazálního mycelia, dužnina – zbarvení, pach], mikroznaky (výtrusy – velikost, tvar, ornamentika), autekologie a poznámky k rozšíření (typy biotopů,
dřeviny, na něž je taxon vázán). Následuje poznámka k hojnosti druhu. Nadto jsou u
jednotlivých druhů uvedeny další, specifické znaky. Nakonec jsou uvedena taková
vyobrazení v literatuře, jež byla vyhodnocena jako věrná a ilustrativní.
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Dichotomický klíč
1.
1*.
2.
2*.
3.

3*.
1.

4*.

5.
5*.
6.
6*.
7.

7*.

Plocha lupenů v mládí zbarvena v tónech oranžových nebo červených ................ 2
Plocha lupenů v mládí prosta oranžových a červených tónů ............................... 10
Plocha lupenů v mládí zbarvena v různých odstínech oranžové ............................ 3
Plocha lupenů v mládí zbarvena v různých odstínech červené .............................. 5
Plocha lupenů sytě živě oranžová, ostří lupenů světleji oranžové. Velum na okraji
klobouku a v horní části třeně až do dospělosti zřetelně ohnivě oranžové. Klobouk
se stářím nebo otlačením stává uprostřed černavě olivový. Tato barva se objevuje i
v dužnině, zejména v klobouku a v bázi třeně. Plodnice jsou relativně robustního
vzezření ............................................................................................. C. malicorius
Plocha lupenů sice oranžově, avšak nikoliv živě a sytě zbarvena. Okraj klobouku
ani horní část třeně nejsou oranžové od zbytků vela, a to ani u mladých plodnic . 4
Základní barva třeně světle „svítivě“ zelenkavě žlutá. Na třeni jsou zřetelné zbytky
univerzálního vela v podobě neúplných, hnědorezavých kostrbatých pásů. Lupeny
žlutooranžové až oranžové se žlutým ostřím. Klobouk s tóny olivovými a (nebo)
rezavými, bez náznaků kruhatosti, na okraji znatelně světlejší, až žlutý ...................
....................................................................................................... C. cinnamomeus
Základní zbarvení třeně okrově žlutavé, v tónech tlumených, živě žlutý odstín je
přítomen nanejvýš v části nad kortinou. Klobouk, většinou s nápadným hrbolem,
s jednou nebo více peridiskálními depresemi a alespoň náznakem kruhatosti, je
zbarven dosti stejnoměrně okrově hnědě až hnědočerveně (kaštan – mahagon). Lupeny kalně okrově oranžové s ostřím znatelně světlejším, žlutavým .......................
......................................................................................................... C. sommerfeltii
Klobouk na temeni i při okraji s převažujícími tóny červenými nebo hnědočervenými ....................................................................................................................... 6
Klobouk při okraji zbarven jinak než červeně nebo hnědočerveně ....................... 9
Pokožka třeně zbarvena v tónech žlutých ............................................................. 7
Pokožka třeně zbarvena v tónech červených ......................................................... 8
Velum, jež je na třeni bohatě vyvinuto, je červené, v mládí zcela pokrývající třeň
pod kortinou, později tvořící neúplné kostrbaté pásy na světle žluté pokožce třeně.
Lupeny krvavě až karmínově červené s ostřím o něco světlejším. Plodnice jsou
většinou relativně robustního vzezření ............................................. C. phoeniceus
Velum na třeni nepříliš výrazné, sestávající z vertikálních hnědavých vláken a už v
mládí nechávající vyniknout zlatožluté zbarvení pokožky ve střední části třeně.
Lupeny v mládí kalně oranžové až hnědočervené, s výrazněji světlejším, žlutooranžovým ostřím. Plodnice obvykle nejsou robustní .......................... C. purpureus
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Bazální mycelium ± oranžové. Vůně čerstvých plodnic nápadná, připomínající
strouhanou mrkev, s komponentou violkového kořenu. Klobouk ± stejnoměrně
sytě krvavě až karmínově červený ......................... C. sanguineus var. sanguineus
8*. Bazální mycelium bělavě narůžovělé. Vůně čerstvých plodnic ředkvičková. Klobouk červeně vláknitý na hnědočerveném podkladu, ve stáří hnědá převažuje .........
....................................................................................... C. sanguineus var. vitiosus
9. Naspodu třeně nápadně živě oranžové bazální mycelium, někdy dosahující až do
výše 1/3 délky třeně. Lupeny v mládí kalně oranžově až rezavě červené, na ostří
zřetelně světlejší, žlutooranžové. Klobouk v rané dospělosti uprostřed hnědočervený, k okraji žluto- až oranžovohnědý ................................................. C. fervidus
9*. Naspodu třeně obvykle červenavé bazální mycelium dosti omezeného výškového
dosahu. Lupeny sytě krvavě červené, na ostří světleji červené. Klobouk ± stejnoměrně olivově hnědožlutý ........................................................ C. semisanguineus
10. Plocha lupenů v mládí zbarvená v odstínech žluté (citronově, hořčičně apod.), bez
výraznějších olivových a okrových tónů ............................................................. 11
10*. Barva lupenů v mládí v tónech spíše olivových nebo okrových než vysloveně žlutých ...................................................................................................................... 18
11. Na některé části plodnice (kromě lupenů!), popř. na více jejích částech nápadné
měďově červené nebo oranžové zabarvení .......................................................... 12
11*. Žádná část plodnice není měďově červeně ani oranžově zabarvena ................... 15
12. Velum na třeni je oranžově až měďově červené, složené z ± podélných vláken .. 13
12*. Velum na třeni je hnědošedavé až hnědavě olivové, má podobu neúplných kostrbatých pásů, někdy dosti nápadných.Třeň na bázi živě oranžový (pokožka, kůra
někdy i dužnina). Lupeny hořčičně žluté, na ostří světlejší, často zoubkaté. Klobouk rezavohnědý na žlutavém podkladu, jenž prosvítá na okraji klobouku mezi
rezavými vláknitými šupinkami ............................................................ C. bataillei
13. Měďově červené je nejen velum na třeni, ale také klobouk (alespoň v mládí) a
bazální mycelium . ................................................................................................ 14
13*. Klobouk ani v mládí není celý měďově červený. Je drobný, většinou celý olivově
žlutý, k okraji světle žlutý. (Oranžové až měďově červené zbarvení je fakultativně
přítomno nanejvýš na jeho části nebo jen v podobě skvrn.) Bazální mycelium je
světle žluté. Vždy pod vrbami, většinou na velmi vlhkých místech .........................
.............................................................................................. C. uliginosus f. luteus
14. Na vlhkých místech, i na lokalitách občas zaplavovaných, pod různými druhy vrb.
Klobouk zprvu zvoncovitý, posléze rozprostřený (někdy s přetrvávajícím hrbolem), někdy s jednou nebo více peridiskálními depresemi, s povrchem ± hladkým
.............................................................................................................. C. uliginosus
8.
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14*. V rašelinných a podmáčených smrčinách i na jiných vlhkých místech pod smrky,
často (ale nikoliv výlučně) v polštářích různých mechů. Klobouk zprvu zvoncovitý
až kuželovitý, zpravidla s přetrvávajícím, ± ostrým hrbolem, obvykle znatelně
vláknitě šupinkatý ........................................................................... C. croceoconus
15. Třeň světle žlutý, někdy se zelenkavým nádechem, obvykle bez stop oranžové. Ve
střední části je zdoben výraznými hnědošedými nebo nafialověle hnědavými
zbytky univerzálního vela v podobě neúplných kostrbatých pásů. Lupeny světle až
teple žluté. Klobouk hnědoolivový, na samém okraji světle až olivově žlutý. Roste
na sušších místech na chudých skeletových půdách, na lesních cestách, kde byla
odstraněna humusová vrstva apod., často mezi lišejníky a vřesem ..........................
............................................................................. C. croceus var. porphyreovelatus
15*. Třeň bez výrazných velových pásů ...................................................................... 16
16. Klobouk včetně samého okraje od mládí s převažujícím zabarvením žluto- až červenohnědým. Na rašeliništích. Klobouk brzy plochý, nanejvýš s plochým hrbolem,
žlutohnědý až červenohnědý, s labyrintickou plstí. Lupeny v mládí sírově až naolivověle žluté ............................................................. C. huronensis var. huronensis
16*. Okraj klobouku v mládí i v rané dospělosti jasně žlutý až olivově žlutý, bez hnědých a červených tónů ......................................................................................... 17
17. Na velmi vlhkých místech, v bažinatých porostech vrb. Klobouk obvykle
s vytrvávajícím širokým hrbolem a na něj navazující širokou peridiskální depresí,
na povrchu ± hladký, žlutoolivový, v dospělosti s narezavělými tóny .....................
............................................................................................... C. cinnamomeoluteus
17*. V podmáčených smrčinách i na mikrolokalitách podobného charakteru,
v polštářích mechů, zpravidla jednotlivě nebo v jen v malých skupinkách plodnic.
Klobouk na temeni vyhrblý, olivově hnědý, později více rezavý, blíže k okraji
žlutoolivový, jemně šupinkatý ............................................ C. croceus var. croceus
18. V mezotrofních porostech (s oblibou na vápencích) pod listnáči, zejména habrem,
bukem a lipami, popř. v jejich náhradních společenstvech – kulturách jehličnanů.
Lupeny v mládí žlutoolivové, s ostřím světlejším, u třeně nápadně vykrojené. Klobouk na povrchu ± hladký, žlutě až hnědě olivový, často s výraznou, tmavěji zbarvenou peridiskální depresí .......................................................... C. olivaceofuscus
18*.Ve vlhkých lesích a na rašeliništích, většinou v kobercích živých rašeliníků, ve
vazbě na smrk, borovice nebo břízy .................................................................... 19
19. Nejčastěji v polštářích rašeliníků v okolí pramenišť, pod smrky a borovicemi. Lupeny bez náznaků sbíhavosti, smutně olivové, v mládí s ostřím bělavě šedomodravým; stejné zabarvení má také bazální plsť. Klobouk jemně plstnatý, s hrbolem
nevýrazným, brzy se rozprostírající, stejnoměrného olivového, posléze olivově
hnědého zabarvení ............................................................................. C. chrysolitus
5
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19*. V rašeliníku pod smrky a břízami. Lupeny šedavě žlutavé až okrově naolivovělé,
v každém případě mdle zabarvené, se světlejším ostřím, připojené až sbíhavé. Klobouk s vytrvávajícím nápadným hrbolem, žlutohnědý až rezavě hnědý,
v dospělosti nepříliš (nanejvýš vláknitě) plstnatý. Špička třeně světle žlutavá, při
pootočení dává slídovitý reflex .............................................................. C. tubarius
Charakteristiky nalezených taxonů
Sekce Olivaceofusci
Cortinarius olivaceofuscus Kühner
Syn.: C. schaefferi Bres. ss. auct. p. p., Dermocybe olivaceofusca (Kühner) Quadr., D.
carpineti M.M. Moser, nom. nud.
Plodnice drobného až středního, vzácněji velkého vzrůstu. Klobouk zprvu kuželovitý až zvoncovitý, později rozprostřený, obvykle s přetrvávajícím vyniklým, ale
tupým hrbolem, s 1-2 často nápadnými, peridiskálními depresemi. Povrch jemně radiálně vláknitý, hladký. V mládí je žluto- až hnědoolivový, v dospělosti více hnědý,
zejména na temeni, při okraji trvale světlejší, olivově žlutý. Lupeny u třeně vykrojené,
spíše řidší, žlutoolivové až olivové, na ostří světlejší a žlutší, pilovité. Kortina chabá,
světle olivová. Třeň ± válcovitý, někdy trochu kyjovitý, světle olivově žlutý až olivový,
nahoře světlejší, odspodu postupně hnědnoucí. V horní části je pokrytý olivově hnědými až šedohnědými vlákny vela. Na bázi je pokrytý okrově olivovou, někdy až okrově oranžovou myceliální plstí. Dužnina žlutoolivová až šedoolivová, v bázi třeně
tmavší, hnědočerná. Pach slabý, ředkvičkový až jodoformový. Výtrusy 6,5-7,5 x 4-5,5
μm, široce elipsoidní až skoro mandlovité, jemně až středně bradavčité.
Roste v mezofilních listnatých lesích na neutrálním a bazickém podloží pod
habrem, bukem, lipami, lískami i jinými listnáči. Přechází také do kultur jehličnanů.
Plodnice se objevují obvykle ve skupinách, někdy velmi hustých a početných. U nás se
vyskytuje zřejmě roztroušeně od nížin do podhůří, zpravidla na stanovištích a
v územích, kde se ostatní u nás rostoucí kožnatky nevyskytují.
Icon.: CFP A16, Md 601 (jako D. carpineti), D p. 704.
Sekce Dermocybe
Subsekce Dermocybe
Cortinarius bataillei (J. Favre ex M.M. Moser) Høil.
Syn.: Dermocybe bataillei J. Favre ex M.M. Moser
6

Mykologické listy, Praha, No. 84-85, 2003.
Plodnice drobného až středního vzrůstu. Klobouk v mládí zpravidla zvoncovitý, rychle se rozprostírající, nakonec plochý, většinou se širokým plochým hrbolem a
širokou pozvolnou peridiskální depresí. Povrch na temeni ± hladký, k okraji postupně
jemně až hruběji vláknitě šupinkatý. Uprostřed je okrově až rezavě hnědý, často
s olivovým odstínem. Na okraji je žlutavý, protože rezavě hnědá vlákna pokožky tam
v dospělosti nedosahují. Lupeny hořčičně žluté, obvykle bez studených olivových tónů,
na ostří světleji žluté, zoubkaté, často dosti nápadně. Kortina světle žlutá. Třeň ± válcovitý, někdy pokroucený, zbarven v teplých barvách - živě až okrově žlutý, zdo-bený
na většině své délky neúplnými, často však velmi nápadnými (zejména u plodnic vyrostlých mimo koberce mechů  na sušších místech) kostrbatými velovými pásy šedohnědé barvy až hnědavě olivové. V dolní části (ca 1/5-1/4 délky) je třeň živě oranžový.
Stejné barvy je i myceliální plsť. Dužnina teple až naoranžověle žlutá, v bázi třeně je
zabarvení sytější, někdy (zdaleka ne vždy) až živě oranžové. Pach ředkvičkový či po
rozemletém máku. Výtrusy 8-10 x 4,5-5,5 μm, elipsoidní až skoro mandlovité, středně
až hrubě bradavčité.
Vyskytuje se jak v rašelinných a podmáčených smrčinách, tak i na vlhkých
místech v kulturních smrčinách, vzácněji i v borech. Roste často v kobercích mechů. U
nás, zejména v podhůří a v horách, pravděpodobně jeden z nejhojnějších druhů kožnatek. Roste obvykle pospolitě.
Icon.: CFP C18, B&K 155 (jako C. croceus).
Cortinarius chrysolitus Kauffman
Syn.: Cortinarius palustris var. palustris (M.M. Moser) Nezdojm., C. huronensis
Ammirati et A.H. Sm. var. olivaceus Ammirati et A.H. Sm., Dermocybe chrysolita
(Kauffm.) Ammirati, D. palustris (M.M. Moser) M.M. Moser, Hydrocybe palustris
M.M. Moser
Plodnice středního vzrůstu, s dlouhým třeněm, většinou křehké konzistence.
Klobouk zprvu polokulovitý, na temeni ± zploštělý, pak postupně rozprostřený,
s naznačenou pozvolnou peridiskální depresí. Povrch jemně pravidelně plstnatě vláknitý, zprvu žlutoolivový, později spíše rezavě olivový, omakáním, promočením a stářím rezavějící. Lupeny olivové s nerovným bělavým ostřím, v mládí při čelním pohledu
se šedavě modravými reflexy. Kortina bělavá až nažloutle naolivovělá, chabá, rychle
mizející. Třeň válcovitý, často zploštělý (uvnitř výrazně dutý), v části pod kortinou
pokrytý nevýraznými podélnými rezavohnědými velovými vlákny. Pokožka třeně je
smutně žlutavě olivová. Bazální plsť, často vysoko zasahující, v mládí začerstva
se šedomodravými reflexy, posléze šedožlutavě naolivovělá. Dužnina špinavě žlutá,
zvodnatělá je špinavě olivová, v kůře báze třeně někdy s rezavými skvrnami. Pach
slabý, ředkvičkový. Výtrusy 8-12 x 4,5-5,5 μm, elipsoidní, jemně až středně bradavčité.
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Na rašeliništích a v rašelinných smrčinách. Vždy v polštářích rašeliníků, často
tam, kde hladina spodní vody pravidelně sahá až k povrchu („houpavá“ místa), např. na
prameništích. Jedná se o druh roztroušený, přísně vázaný na určité, úzce vymezené
typy stanovišť.
Icon.: Md 603 (jako D. palustris), Ce 930 (jako D. palustris), B&K 158 (jako C. huronensis var. olivacea).
Cortinarius cinnamomeoluteus P. D. Orton (non ss. M.M. Moser 1978)
Syn.: D. saligna M.M. Moser et Jean Keller
Plodnice drobného vzrůstu. Klobouk zprvu kuželovitý až zvoncovitý, posléze
rozprostřený s vyniklým, někdy dosti špičatým hrbolem a širokou peridiskální depresí.
V mládí je žlutoolivový, později nabíhá od středu do oříškově až rezavě hnědé, při
okraji je vytrvale olivově žlutý. Povrch je hladký až jemně vláknitě plstnatý, téměř bez
šupinek. Lupeny světle žluté, někdy s naolivovělým odstínem, na ostří světlejší, rovné
až jemně zoubkaté. Kortina světle žlutá. Třeň citronově až naokrověle žlutý, většinou
jen s nenápadnými, žlutými až hnědožlutými velovými vlákny, na bázi se žlutavou až
olivově žlutou myceliální plstí. Dužnina v klobouku a v bázi třeně vodnatě olivově
žlutavá, ve třeni žlutá. Pach slabý, ředkvičkový až jodoformový. Výtrusy 8-10 x 4,5-5,5
μm, elipsoidní až skoro mandlovité, jemně bradavčité.
Roste obvykle na velmi vlhkých, zpravidla často zaplavovaných místech
v porostech vrb. Např. v jižních Čechách je jeho výskyt lokalizován ve výtopách a
bezprostředním okolí některých rybníků. Objevuje se zpravidla pospolitě.
Cortinarius cinnamomeus (L.: Fr.) Gray
Syn.: C. subcinnamomeus P. Karst., Dermocybe cinnamomea (L.: Fr.) Wünsche
Plodnice středního i většího vzrůstu. Klobouk v mládí tupě kuželovitý až
zvoncovitý, s okrajem silně podvinutým, později rozprostřený s nízkým hrbolem a
jednou nebo dvěma peridiskálními depresemi. Povrch na temeni téměř hladký, směrem
k okraji čím dále tím více a nápadněji plstnatě vláknitý až šupinkatý. V mládí žlutě až
hnědě olivový, otlačením rezavě hnědnoucí, později rezavohnědý, na okraji vždy zřetelně světlejší – olivově žlutý. (Forma rostoucí na trouchnivém dřevě jehličnanů má
klobouk již od mládí, kromě samého okraje, rezavě až červeně hnědý.) Lupeny živě
oranžové, vzácněji (většinou u celkově světlejších forem s kloboukem více žluto-olivovým) jen žlutooranžové, na ostří žluté, rovné až jemně zoubkaté. Kortina relativně
hutná, světle žlutá. Třeň jasně žlutý s „jedovatým“ zelenkavým odstínem, k bázi někdy
do hnědorezavé. Téměř po celé délce je zdobený nápadnými šedohnědými až rezavohnědými kostrbatými velovými pásy. Bazální plsť je žlutavá až červenavá. Dužnina
v klobouku jasně žlutá se zelenkavým nádechem, ve třeni, zejména v jeho bázi, tmavší,
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s tóny šedoolivovými. Pach ředkvičkový až jodoformový. Výtrusy 6,5-8,5 x 4-5 μm,
elipsoidní nebo mandlovité až kapkovité, středně bradavčité.
Roste především v kulturních lesích - ve smrčinách, méně v borech, na chudých kyselých půdách, zejména v mladších porostech, s oblibou na travnatých místech
a v kobercích nízkých mechů, často na lesních okrajích, světlinách a lemech cest. Poměrně často vyrůstá na trouchnivém dřevě jehličnanů, zejména smrku, ukrytém pod
mechy (viz forma popsaná výše). Vzácněji se vyskytuje také pod listnáči (břízy, buk,
duby). Obvykle tvoří početné skupiny plodnic. U nás je hojný.
Icon.: HAB 429 (jako D. cinnamomea), CFP B39, Ce 1344 (jako D. cinnamomeofulva)
– „dřevní“ forma, Pil. & Uš. II. 110 (jako C. cinnamomeus var. lutescens), D p. 709,
B&K 153.
Cortinarius croceoconus Fr.
Syn.: Dermocybe croceocona (Fr.) M.M. Moser
Plodnice drobného vzrůstu. Klobouk zprvu kuželovitý až zvoncovitý, posléze
rozprostřený s brzy zřetelným, obvykle pravidelně kuželovitým hrbolem, někdy
s pozvolnou peridiskální depresí. Povrch jemně vláknitý, v dospělosti na okraji zřetelně
plstnatě vláknitě šupinkatý. Někdy je živě oranžově až měďově červený, někdy je
zbarven méně nápadně – načervenale rezavohnědě. Při okraji je světlejší, zejména
v dospělosti, kdy se tam pod odstávajícími šupinkami odhaluje hnědavě žlutá barva.
Lupeny sírově až hořčičně žluté, s ostřím světleji žlutým, erodovaným. Kortina světle
žlutá, chabá. Třeň okrově až živě žlutý, pokrytý oranžově až měďově červenými podélnými vlákny vela. Na bázi je pokryt načervenalou až měďově červenou myce-liální
plstí. Dužnina žlutá až šedožlutavá, v bázi třeně tmavší, s olivovými tóny. Pach slabý,
ředkvičkový až jodoformový. Výtrusy 7,5-10 x 4,5-6 μm, vejčitě elipsoidní až skoro
mandlovité, středně až hrubě bradavčité.
Roste v horských a podhorských podmáčených a rašelinných smrčinách
v kobercích rašeliníků, objevuje se však také v kulturních smrčinách na vlhčích místech, typicky i v drobných terénních depresích, a to už od pahorkatiny. Je vázán na
smrk, možná i na borovici a břízu. Je roztroušený, ve vyšších polohách až hojný. Na
lokalitách se objevuje obvykle pospolitě.
Icon.: CFP C13, B&K 154.
Cortinarius croceus (Schaeff.: Fr.) Gray var. croceus
Syn.: Dermocybe crocea (Schaeff.: Fr.) M.M. Moser, C. cinnamomeolutescens Rob.
Henry nom. nud., D. cinnamomeolutea (P.D. Orton) M.M. Moser ss. M.M. Moser 1973
non ss. P.D. Orton
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Plodnice drobného vzrůstu. Klobouk zprvu zvoncovitý, posléze rozprostřený
s vytrvávajícím hrbolem. Povrch zbarven uprostřed rezavohnědě, k okraji postupně
hnědoolivově, žlutoolivově až, při samém okraji, žlutě. Temeno je hladké, jinak je
klobouk plstnatě šupinkatý. Stářím, promočením nebo otlačením se zbarvuje rezavohnědě. Lupeny jasně až teple žluté, s ostřím bělavým až světle žlutým, ke třeni připojené až zoubkem sbíhavé. Kortina světle žlutá. Třeň kromě báze monotónně jasně
žlutý, zdobený podélnými rezavými vlákny vela. Báze je pokryta žlutoolivovým bazálním myceliem. Dužnina v klobouku nažloutlá, ve třeni jasně až světle žlutá, ± vodnatě
proolivovělá. Pach ředkvičkový. Výtrusy 7-9,5 x 4,5-5,5 μm, elipsoidní až skoro mandlovité, středně až hrubě bradavčité.
Roste v létě a na podzim na rašeliništích a v podmáčených smrčinách
v polštářích rašeliníků i jiných vysokých mechů, zřejmě v mykorhize se smrkem. Podle
mých zkušeností je to druh spíše vzácný, vyskytující se navíc jen jednotlivě nebo nanejvýš v malých skupinách.
Icon.: Borg. p. 390, D p. 709, Ph p. 140 (jako C. cinnamomeus).
Cortinarius croceus var. porphyreovelatus (M.M. Moser) Høil. ined.
Syn.: Dermocybe crocea var. porphyreovelata M.M. Moser, D. cinnamomeolutea (P.
D. Orton) M.M. Moser var. porphyreovelata M.M. Moser 1973, Cortinarius croceus
(Schaeff.: Fr.) Høil. 1983 pp.
Plodnice středního vzrůstu. Klobouk zprvu polokulovitý až zvoncovitý, později plochý, někdy s nevýrazným hrbolem. Povrch na temeni hladký, k okraji vláknitě
plstnatý až šupinkatý. Uprostřed je tmavě hnědý, k okraji spíše olivově hnědý a při
samém okraji olivově žlutý. Lupeny žluté, někdy s olivovým, jindy s jemným oranžovým odstínem, na ostří světleji žluté, jemně erodované. Kortina relativně hutná, světle
žlutá. Třeň ± válcovitý, žlutý až okrově žlutý, na bázi tmavší, žlutohnědý, téměř po celé
délce zdobený olivově hnědými až šedavě nafialovělými kostrbatými velovými pásy.
Na bázi třeně je žlutavá myceliální plsť. Dužnina žlutá, v bázi třeně špinavě žlutá, většinou s olivovým odstínem. Pach ředkvičkový až jodoformový. Výtrusy 7-8,5 x 4-5
μm, elipsoidní až skoro mandlovité, středně bradavčité.
Roste v jehličnatých lesích, zejména pod borovicemi na suchých, na živiny
chudých půdách, nejčastěji na světlých místech s tenkou, narušenou nebo odstraněnou
humusovou vrstvou, zpravidla mezi lišejníky. Vyskytuje se roztroušeně, obvykle
v menších skupinách.
Icon.: CFP B16 (jako C. croceus subsp. croceus), Md 607 (jako D. cinnamomeolutea).
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Cortinarius huronensis Ammirati et A.H. Sm. var. huronensis
Syn.: C. aureifolius Peck ss. P.D. Orton non Peck, D. palustris (M.M. Moser) Nezdojm. var. huronensis (Ammirati & A.H. Sm.) Høil.
Plodnice drobného až středního vzrůstu. Klobouk zprvu téměř polokulovitý
s plochým temenem, posléze rozprostřený, téměř bez hrbolu. Povrch v dospělosti hrubě
plstnatý (plsť má labyrintickou strukturu, což je vidět pod lupou), zprvu stejnoměrně
temně olivově hnědý, postupně promočením od okraje prosvětlávající do hnědě rezavé
barvy. Lupeny v mládí sírově žluté až naolivověle zlatavé, relativně tlusté, na ploše ±
žilnaté, ke třeni přirostlé, na ostří trochu světlejší, rovné až trochu zoubkaté. Kortina
chabá, brzy mizející, světle žlutá, ± se zelenkavým nádechem. Třeň ± válcovitý, někdy
těsně nad bází trochu ztlustlý, dole někdy ohnutý. Na světle žlutém až okrově šedavém
podkladu je zdoben šedavě hnědými velovými vlákny, někdy roztrhanými až do podoby náznaků pásků. Bazální plsť je žlutavá až šedavě žlutoolivová. Dužnina žlutavá
až našedle okrová, v bázi třeně žlutoolivová. Pach slabý, ředkvičkový. Výtrusy 8-10,5
x 5-6 μm, elipsoidní až skoro mandlovité, jemně až středně bradavčité.
Roste na rašeliništích a v bažinatých lesích, zpravidla v kobercích rašeliníků
pod břízami, smrky a borovicemi, zpravidla pospolitě. Je pravděpodobně dosti vzácný a
jeho výskyt u nás je zřejmě omezen na horská vrchoviště.
Icon.: B&K 157.
Cortinarius uliginosus Berk. var. uliginosus
Syn.: C. uliginosus Berk. var. obtusus J.E. Lange, C. concinnus P. Karst., Dermocybe
uliginosa (Berk.) M.M. Moser
Plodnice drobného až středního vzrůstu. Klobouk zprvu kuželovitý až zvoncovitý, postupně klenutý až rozprostřený, obvykle s vytrvávajícím, někdy dosti ostrým
hrbolem a jednou až několika peridiskálními depresemi. Povrch je téměř hladký až
jemně vláknitý, oranžově až měďově červený, na okraji někdy o něco světlejší. Lupeny
světle až sytě žluté, na ostří světleji žluté, barevně velmi kontrastující s okrajem klobouku. Kortina světle žlutá, chabá. Třeň ± válcovitý, často pokroucený nebo ohnutý,
světle žlutý, zdobený, obvykle nápadně, oranžově až měďově červenými zbytky vela,
vytvářejícími někdy až náznaky pásků. Na bázi je pokryt myceliální plstí o něco světlejší než je velum. Dužnina ± žlutá, v klobouku s červenavými, na bázi třeně
s oranžovými nebo hnědavými tóny. Pach slabý, ředkvičkový až jodoformový. Výtrusy
8,5-12 x 5-6,5 μm, elipsoidní až skoro mandlovité, středně až hrubě bradavčité.
Roste ve vlhkých, s oblibou v občas zaplavovaných porostech, obvykle
v blízkosti vodotečí nebo vodních nádrží od nížiny do hor. Je vázán na různé druhy vrb,
možná vzácně i na jiné dřeviny. Vyskytuje se obvykle pospolitě. Druh vzácný, přísně
vázaný na typické druhy stanovišť.
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Icon.: Lge. 95C (jako C. uliginosus var. obtusus), CFP D49, Ph p. 140, B&K 166.
Cortinarius uliginosus Berk. f. luteus (Gabriel & Lamoure) Høil.
Syn.: C. uliginosus var. luteus Gabriel & Lamoure
Plodnice drobného vzrůstu. Klobouk zprvu kuželovitý, posléze zvoncovitý,
tupě až ostře vyhrblý, radiálně vláknitý, lysý až jemně plstnatý. Povrch olivově žlutý,
někdy s oranžovými odstíny patrnými na jeho části, k okraji světlejší, až citrónově
žlutý. Lupeny žluté, někdy se slabým oranžově okrovým odstínem, na ostří světleji
žluté. Kortina světle žlutá, chabá. Třeň sírově až citronově žlutý, s podélnými, oranžovými, někdy jen světle žlutohnědými zbytky vela, na bázi pokrytý světle žlutou myceliální plstí. Dužnina v klobouku a v bázi třeně žlutoolivová, v horní části třeně žlutá.
Pach slabý, ředkvičkový až jodoformový. Výtrusy 8-10,5 x 5-6 μm, elipsoidní až skoro
mandlovité, středně bradavčité.
Vyskytuje se na podobných místech jako C. uliginosus var. uliginosus, je však
zřejmě ještě o dost vzácnější. Pro tuto práci byl k dispozici pouze jeden sběr - nález M.
Vašutové z PR Kačení louka v Mohelnické brázdě.
Icon.: Atl. Pl. 127 (jako C. uliginosus var. luteus).
Subsekce Sphagneti
Cortinarius tubarius Ammirati et A.H. Sm.
Syn.: C. palustris Mos. var. sphagneti (P.D. Orton) M.M. Moser, C. sphagneti P.D.
Orton, D. sphagneti (P.D. Orton) M.M. Moser, D. sphagnogena M.M. Moser, D. tubaria (Ammirati & A.H. Sm.) Ammirati
Plodnice středního i většího vzrůstu, s dlouhým třeněm. Klobouk zprvu kuželovitý, pak rozprostřený, obvykle s vytrvávajícím vyniklým hrbolem. Povrch v mládí
jemně učesaně žlutohnědě (někdy s naolivovělým tónem) až zlatohnědě vláknitě plstnatý, později olysalý,téměř stejnoměrně rezavě až ryšavě zbarvený. Lupeny mdle studeně žlutavé až okrově naolivovělé, ke třeni přirostlé, někdy ± sbíhavé. Ostří obvykle o
něco světlejší, nerovné. Kortina žlutavě naolivovělá, chabá, brzy mizející. Třeň obvykle dosti dlouhý, nenápadně žlutookrově až šedavě naoli-vovělý, v horní části se
slídovitým reflexem, níže s řídkými podélnými velovými vlákny. Bazální plsť je mdle
rezavě naolivovělá. Dužnina rozmytých barev – nad lupeny a v bázi třeně vodnatě
naolivovělá až narezavělá, v horní části třeně teple žlutá s rezavě olivovým nádechem.
Pach slabý, ředkvičkový. Výtrusy 8-12 x 5-6 μm, elipsoidní, jemně až středně bradavčité.
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Vyskytuje se na rašeliništích a v rašelinných smrčinách v horách, vždy
v polštářích rašeliníků, pod smrkem nebo břízami, většinou ve skupinách plodnic.
V kulturních smrčinách zřejmě neroste.
Jedná se o druh roztroušený, přísně vázaný na určité, úzce vymezené typy stanovišť.
Icon.: Ce 2245 (jako D. sphagneti).
Subsekce Malicorii
Cortinarius malicorius Fr.
Syn.: Dermocybe malicoria (Fr.) Ricken, ? C. croceifolius Peck
Plodnice střední až větší, většinou relativně robustního vzezření. Klobouk
v mládí polokulovitý s naznačeným hrbolem, pak ploše zvoncovitý s podvinutým okrajem, nakonec talířovitý s prohloubenou peridiskální zónou, někdy s vytrvávajícím
hrbolem, na okraji často nepravidelně laločnatý. V mládí je zcela, později jen při okraji
pokryt ohnivě oranžovými zbytky vela. To postupně mizí a pak je vidět vlastní barva
povrchu klobouku, jež je žlutoolivová, za vlhka nebo otlačením zvláštně vínově olivová. Lupeny sytě živě oranžové, na ostří žluté, mírně erodované. Kortina živě světle
žlutá. Třeň ± válcovitý, někdy v prostřední části trochu zúžený, živě světle žlutý se
zelenkavým nádechem, otlačením nebo promočením přechází do špinavě olivova. Po
celé délce je zdobený podélnými, živě oranžovými velovými vlákny. Na bázi je myceliální plsť rezavé barvy. Dužnina v klobouku a bázi třeně špinavě tmavě olivová, ve
zbytku třeně žlutě až šedavě olivová, v kůře jasně žlutá. Pach slabě ředkvičkový. Výtrusy 5,5-7,5 x 3,5-4,5 μm, široce elipsoidní, jemně až středně bradavčité.
V podmáčených i vlhčích kulturních smrčinách. Je poměrně vzácný, zpravidla
se však vyskytuje pospolitě, někdy tvoří i srostlice.
Icon.: Lge. 95D, CFP A56, Md 608 (jako D. malicoria), Ry. & Ho. p. 485, B&K 159.
Subsekce Sanguinei
Cortinarius fervidus P.D. Orton ss. Brandrud et al.
Syn.: C. fervidoides Bidaud et al.
Plodnice střední i větší velikosti, obvykle robustního vzhledu. Klobouk zprvu
kuželovitý až zvoncovitý, posléze rozprostřený, s vytrvávajícím širokým hrbolem a
jednou až dvěma peridiskálními depresemi, na okraji dlouho podvinutý a často nepravidelně laločnatý. Povrch vláknitý, k okraji až vláknitě šupinkatý. Uprostřed je hnědavě
rezavý až hnědočervený, k okraji světlejší, teple hnědavě až oranžově žlutý. Otlačením
se zbarvuje do živě ryšava. Lupeny kalně karmínově červené s oranžovým, ± rovným
13
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ostřím, dosti vysoké, ke třeni přirostlé. Kortina žlutá, chabá, brzy mizející. Třeň válcovitý nebo těsně nad bází rozšířený a na samé bázi naopak zúžený, zprvu celý oranžový
od vela a bazálního mycelia, později v horní části teple žlutý se žlutooranžovými velovými vlákny a naspodu, často až do 1/3 výšky, vytrvávající oranžovou myceliální plstí
pokrytý. Dužnina špinavě světle šedavě okrová, v bázi třeně tmavší, více do hněda,
v kůře dolní části třeně oranžová. Pach nevýrazný, ředkvičkový. Výtrusy 6,5-8 x 4-5,5
μm, vejčité až elipsoidní, jemně až středně bradavčité.
V podmáčených i ve vlhčích kulturních smrčinách, ve skupinách (i ve srostlicích).
O jeho rozšíření u nás se toho mnoho neví, zřejmě je to druh dosti vzácný. Zatím znám tři lokality – Šumava, Horná Orava, Velká Fatra.
Icon.: CFP A14, Atl. Pl. 125 (jako C. fervidoides).
Cortinarius phoeniceus (Bull. ex Ventenat) Maire
Syn.: C. purpureus (Bull. ex Pers.: Fr.) Fuckel ss. Brandrud et al., Dermocybe phoenicea (Maire) M.M. Moser, D. anthracina (Fr.) Ricken ss. Ricken
Plodnice středního i většího vzrůstu, obvykle relativně robustního vzhledu.
Klobouk zprvu polokulovitý až kuželovitý, později klenutý, někdy s nevýrazným hrbolem a pozvolnou peridiskální depresí, s okrajem dlouho podvinutým, někdy trochu
zvlněným až laločnatým. Povrch jemně vláknitý, karmínově až krvavě červený nebo
hnědočervený, při okraji světlejší. Lupeny krvavě až karmínově červené, s ostřím světleji červeným, jemně zoubkatým. Kortina světle žlutookrová až načervenalá. Třeň
válcovitý nebo nad bází ztlustlý, světle žlutý, na bázi sytěji okrově žlutý, téměř po celé
délce zdobený bohatými kostrbatými oranžově až krvavě červenými velovými pásy. Na
bázi třeně je načervenalá až karmínově červená myceliální plsť. Dužnina v klobouku
šedavě okrově žlutavá, v podpokožkové vrstvě klobouku růžová. Pach slabý, ředkvičkový až jodoformový. Výtrusy 6-9 x 3,5-4,5 μm, mandlovité až kapkovité, jemně až
středně bradavčité.
Roste na lehčích chudých kyselých půdách, většinou v lesích jehličnatých a
smíšených (smrk, borovice, břízy), ale také v listnatých (buk, dub). Je nehojný, roste
obvykle v malých nebo větších skupinách.
Icon.: CFP A44, Ce 1775 (jako D. cinnamomeobadia), Pil. & Uš. II. 111a (jako C.
cinnamomeobadius).
Cortinarius purpureus (Bull.) Bidaud et al.
Plodnice středního vzrůstu. Klobouk v mládí kuželovitý až zvoncovitý, posléze rozprostřený s tupým hrbolem a jednou nebo dvěma mělkými peridiskálními
depresemi. Povrch ± hladký, jen k okraji vláknitě plstnatý. Je červenohnědý, uprostřed
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téměř černý, k samému okraji karmínový, stářím nebo suchem vybledající do ryšavě
hnědočervena. Lupeny dosti husté, kalně karmínově červené s ± oranžovým ostřím.
Stářím se plocha rychle odbarvuje do kalně oranžové. Kortina živě žlutá. Třeň ± válcovitý, většinou trochu pokroucený, často k bázi zúžený, na povrchu jasně žlutý až zlatožlutý (to zejména ve střední části), zdobený podélnými hnědými vlákny vela. Bazální
mycelium nenápadné, světle žluté. Dužnina špinavě světle žlutá s ± naolivovělým odstínem, pach slabě ředkvičkový, s nasládlou komponentou. Výtrusy 6,5-9 x 4-5 μm,
elipsoidní až mandlovité, středně až hrubě bradavčité.
V jehličnatých lesích se smrkem a jedlí, pravděpodobně s preferencí pro neutrální až bazické podloží.
Pravděpodobně dosti vzácný druh, vyskytuje se však pospolitě. Zatím znám
dvě lokality, obě v jižních Čechách.
Icon.: Ce 2246 (jako D. fervida), Atl. Pl. 132 (incl. var. macrosporus).
Cortinarius sanguineus (Wulfen: Fr.) Gray var. sanguineus
Syn.: Dermocybe sanguinea (Wulfen: Fr.) Wünsche, Cortinarius anthracinus Fr. ss.
J.E. Lange
Plodnice drobného až středního vzrůstu. Klobouk zprvu polokulovitý, postupně klenutý až rozprostřený, někdy s plochým hrbolem, s okrajem ve stáří obvykle
zvlněným. Povrch vláknitě plstnatý, k okraji jemně šupinkatý, krvavě až karmínově
červený, uprostřed tmavší. Lupeny krvavě až karmínově červené, na ostří světleji červené, rovné nebo jemně erodované. Kortina krvavě až karmínově červená. Třeň ± válcovitý, světleji červený než klobouk, zdobený žluto- až červenooranžovými vlákny
vela, na bázi s oranžovou až oranžově červenou myceliální plstí. Dužnina krvavě červená, v bázi třeně obvykle spíše oranžově červená. Pach zvláštní, obvykle silný, připomínající kořen mrkve (nikoliv ředkvičku). Výtrusy 6,5-8 x 4-5,5 μm, elipsoidní, středně
bradavčité.
Roste v podmáčených smrčinách, vzácněji i v kulturních smrčinách na vlhkých místech, s oblibou v polštářích mechů a na místech s bujnou vegetací; relativně
často vyrůstá na velmi trouchnivém smrkovém dřevu ukrytém pod mechem (kolem
pařezů apod.). Vyskytuje se roztroušeně od pahorkatiny do hor, obvykle pospolitě.
Icon.: CFP A57, Atl. Pl. 129, Ry. & Ho. p. 486.
Cortinarius sanguineus var. vitiosus (M.M. Moser) Høil. ined.
Plodnice drobného až středního vzrůstu. Klobouk zprvu kuželovitý až zvoncovitý, později rozprostřený s hrbolem. Povrch kalně červeně vláknitý na hnědém podkladu, jenž se stářím postupně více a více odhaluje, čímž posléze i barevně převládá.
Lupeny kalně červené až hnědočervené, na ostří světlejší, rovné. Kortina červená. Třeň
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růžově červený, nahoře v dospělosti jen bělavě narůžovělý, zdobený světle červenými
vlákny vela, na bázi s bělavě narůžovělou myceliální plstí. Dužnina mdle růžově červená, v kůře horní části třeně bělavá až narůžovělá. Pach ředkvičkový. Výtrusy 5,5-7 x
3-4 μm, vejčitě elipsoidní, jemně až středně bradavčité.
Roste v podmáčených smrčinách i na vlhčích místech v kulturních smrčinách,
obvykle ve skupinách. O jeho rozšíření je toho málo známo, protože je zaměňován s
Cortinarius sanguineus var. sanguineus. Je pravděpodobně o něco vzácnější než typická odrůda.
Icon.: Ph p. 140 (jako C. sanguineus).
Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet
Syn.: Dermocybe semisanguinea (Fr.) M.M. Moser
Plodnice středního až většího vzrůstu. Klobouk zprvu kuželovitý až zvoncovitý, později plochý, většinou se širokým hrbolem. Povrch hladký nebo jemně vláknitý,
světle olivově hnědožlutý, dosti stejnoměrně zbarvený. Lupeny krvavě až karmínově
červené, na ostří žlutavě až hnědavě okrové, ± rovné. Kortina světle okrově žlutá. Třeň
válcovitý, světle žlutý, k bázi sytěji žlutý, zdobený nenápadným žlutookrovým velem
v podobě neúplných pásů. Na bázi je červenavá myceliální plsť. Dužnina v klobouku
nažloutlá až šedavě hnědavá, někdy s narůžovělými tóny, ve třeni šedavě až olivově
okrová. Pach slabý, ředkvičkový až jodoformový. Výtrusy 6,5-8 x 4-5 μm, elipsoidní
až mandlovité, středně až hrubě bradavčité.
Roste nejčastěji v kulturních jehličnatých a smíšených lesích (borovice, smrk,
bříza), méně často v porostech listnáčů (buk, duby). Všeobecně hojný druh rostoucí
zpravidla v početných skupinách.
Icon.: Lge. 95E, CFP A13, C II. 495, Pil. & Uš. II. 111b, Atl. Pl. 131, Ph p. 140, Ry. &
Ho. p. 486, B&K 163.
Cortinarius sommerfeltii Høil.
Syn.: Dermocybe sommerfeltii (Høil.) M.M. Moser, ? C. cinnamomeobadius Rob.
Henry ss. M.M. Moser
Plodnice střední středního až většího vzrůstu. Klobouk zprvu kuželovitý až
zvoncovitý, brzy rozprostřený, většinou s vytrvávajícím širokým hrbolem a s jednou
nebo více peridiskálními depresemi. Povrch jemně plstnatě vláknitý, skořicový až
temně červenohnědý, k okraji o něco světlejší než uprostřed, zpravidla aspoň naznačeně zónovaný. Lupeny kalně, u velmi mladých plodnic někdy až živě oranžové se
žlutým, ± rovným ostřím, u třeně zoubkem vykrojené. Kortina světle žlutá. Třeň nad
kortinou světle až jasně žlutý, ve střední části žlutavě hnědavý, někdy až špinavě okrově oranžový, podélně žíhaný červeně až oranžově rezavými vlákny vela, na bázi
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hnědý s nevýraznou, našedle žlutavou myceliální plstí. Dužnina žlutavá, vodnatě proolivovělá (hlavně ve spodní části třeně), v kůře třeně někdy do žlutooranžova. Pach
ředkvičkový – makový. Výtrusy 6,5-8,5 x 4-5,5 μm, elipsoidní až skoro mandlovité,
středně bradavčité.
Objevuje se v podmáčených smrčinách i ve vlhčích mechatých kulturních
smrkových a smrko-borových lesích. Vyskytuje se roztroušeně, roste obvykle pospolitě.
Icon.: CFP A44, Ce 1775 (jako D. cinnamomeobadia), Pil. & Uš. II. 111a (jako C.
cinnamomeobadius).
Vysvětlivky ke zkratkám ikonografií (zkrácené citace):
Atl. - Bidaud A., Moënne-Loccoz P. et Reumaux P. (1994): Atlas des Cortinaires, VI.
B&K – Breitenbach J. et Kränzlin F. (2000): Pilze der Schweiz, Band 5.
Bo. & Hu. – Borgarino D. (2001): Champignons de Provence.
Ce - Cetto B. (1976-1993): I funghi dal vero, 1-7.
CFP – Brandrud T.E., Lindström H, Marklund H., Melot J. et Muskos S. (1989-1997):
Cortinarius Flora photographica, I.-IV.
D – Dähncke R.M. (1993): 1200 Pilze in Farbfotos.
HAB – Hagara L., Antonín V. et Baier J.(1999): Houby.
Lge. – Lange J.E. (1935-1940): Flora agaricina danica, 1-5.
Md. – Marchand A. (1982): Champignons du Nord et du Midi, Tome 7.
Ph – Philips R. (1981 ): Les champignons.
Pil. & Uš. II. – Pilát A. et Ušák O. (1959): Naše houby II.
Ry. & Ho. – Ryman S. et Holmåsen I. (1984): Svampar.
Další taxony podrodu Dermocybe s možností výskytu u nás
Náš klíč obsahující 20 taxonů kožnatek představuje sice obsažný, s největší
pravděpodobností však nikoliv úplný výčet taxonů podrodu Dermocybe u nás rostoucích. [Pro srovnání: Hansen et Knudsen (1992) uvádějí ze severní Evropy 24 taxonů,
Høiland et Jensen (1998) 23 taxonů, Keller et Moser (2001) jich mají v rakouském
check-listu 21, Moser (1983) ve svém klíči dokonce 29.]
Zdroje budoucích možných doplňků jsou několikeré: cílený terénní průzkum
některých, z hlediska tohoto podrodu vhodných, ale dosud opomíjených biotopů, popř.
revize herbářových položek z nich získaných – to je případ C. polaris a C. norvegicus,
dvou taxonů s pravděpodobným arkticko-alpinským areálem rozšíření, vázaných na
plazivé vrby, resp. na Betula nana (Høiland 1983), a také Dermocybe alnophila, druhu
s nápadně žlutými, jen ve stáří na klobouku rezavějícími plodnicemi, zřejmě úzce vá17
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zaného na porosty Alnus viridis (Moser 1973) – otázka je, do jaké míry je to druh subalpinského pásma. V horských lesích by se i na našem území mohly vyskytovat D.
pallidipes (popsaná Moserem, Moser 1974b), pokud jde skutečně o svébytný taxon –
Høiland (1983) to zpochybňuje – a D. holoxantha, habituálně podobná D. alnophila,
rostoucí však v jehličnatých lesích (Moser 1973). Nedávno popsaný C. sylvae-norvegicae, boreální druh rostoucí ve Skandinávii ve vlhkých lesích pod smrky a břízami (Høiland 1983), by se mohl objevit v našich horách.
Další rezervy mohou být skryty na poli taxonomickém: zejména v podsekci
Sanguinei jsou mezi různými pracemi velké rozdíly co do počtu uznávaných svébytných taxonů na úrovni jak druhové, tak nižší. Zatímco Høiland (1983) neuvádí v úzkém
okruhu C. sanguineus žádný další taxon, Moser (1983) má dva a Bidaud et al. (1994)
sedm! Zatímco k řadě taxonů popsaných v poslední době francouzskými autory zaujímám spíše rezervovaný postoj (už proto, že jsou většinou vystaveny na základě jednoho až několika málo nálezů a popisované rozdíly mezi nimi, resp. jejich odchylky od
typického C. sanguineus se mi nezdají dostatečně zásadní), existence Ortonova Moserem uznávaného druhu C. puniceus se mi jeví jako reálná. Chemotaxonomicky plně
náleží do podrodu Dermocybe v užším pojetí, když má stejné spektrum antrachinonů
jako C. sanguineus (Gruber 1970). Liší se však od něj makroskopicky  žlutookrová
kortina namísto červené a ekologicky  vazba na buk oproti vazbě na smrk (Moser
1974b). C. puniceus je uváděn z bučin východního Slovenska (Kuthan et al. 1999) a do
klíče jsem ho nezařadil proto, že jsem se pravděpodobně doposud nikdy, u nás ani
nikde jinde, nesetkal s tímto druhem v terénu, takže jsem neměl příležitost posoudit
čerstvý materiál. Bidaud et al. (1994) popisují také dva druhy z příbuzenstva C. semisanguineus: C. ominosus a C. omissus. První se oproti C. semisanguineus vyznačuje
výraznými hnědošedými velovými pásy na třeni a granátově červenou barvou klobouku, druhý hnědě naolivovělými velovými pásy na třeni, relativně drobnými výtrusy
a růstem pod břízami.
Hypoteticky by se u nás mohly, byť třeba velmi vzácně, vyskytovat některé
severoamerické taxony kožnatek. (Několik „našich“ druhů se vyskytuje i na druhé
straně Atlantiku.) Inspiraci lze najít a druhu C. aureifolius Peck, Høilandem (Høiland
1983) ještě považovaného za čistě severoamerický taxon, jenž byl nalezen v jižním
Švédsku (Jacobsson 1981) (!).
Nakonec nelze vyloučit ani to, že u nás dojde k nálezu taxonu dosud zcela neznámého.
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Poděkování
Děkuji na tomto místě Anně Lepšové (Č. Budějovice) za pomoc a podporu při
studiu podrodu Dermocybe. Rovněž vyjadřuji díky Martině Vašutové (Olomouc), a to
za laskavé poskytnutí materiálu taxonu C. uliginosus f. luteus.
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Miroslav B e r a n: Species and intraspecific taxa of the subgenus Dermocybe (genus Cortinarius, Agaricales) on the territory of the Czech Slovak Republics
The author summarises his knowledge on the taxonomy and ecology of species of
Dermocybe ss. str., a subgenus of the genus Cortinarius. His experience results from a
several years long collection period. The Dermocybe specimens are deposited in the
herbarium of the Museum of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic.
The subgenus Dermocybe is delimited in the introduction and the approach of other
authors is compared. The dichotomous identification key created by the author is based
on macroscopic and ecological characteristics. It comprises altogether 20 species and
infraspecific taxa documented from the territory of the Czech Republic and Slovakia.
The following complete descriptions are accompanied by microscopic features and
spore descriptions. The representative illustrations of individual species are cross-referred to the European mycological iconography. In his conclusion, the author indicates
the possibility of revealing other taxa of Dermocybe in the territory under study and
discusses their various sources of information.

MYKOFORISTIKA
VATIČKOVITÉ HOUBY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA
XIII. TOMENTELLA ATRAMENTARIA – VATIČKA INKOUSTOVÁ
Karel Č í ž e k
Vatičky sekce Dimorphae (Bourdot et Galzin) Donk jsou charakterizovány
silnostěnnými, většinou hnědými bazálními hyfami kontrastujícími se světlejšími, tenkostěnnými hyfami subhymenia. K výrazným znakům patří rovněž kulaté či široce
eliptické výtrusy, lišící se jak velikostí (např. u T. neobourdotii mají průměr 5-6,5 μm,
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u T. bresadolae 9-12 μm a u nedávno objevené T. gigaspora dokonce 14-18 μm), tak i
délkou ostnů a jejich hustotou.
Poněkud odlišné výtrusy má v této sekci Tomentella atramentaria Rostr. – vatička inkoustová. Její výtrusy, velikostí kolísající mezi 9-12 um, jsou z boku široce
elipsoidní až ledvinité, na jednu stranu stažené, po obvodu pravidelné až lehce hranaté,
pouze velmi jemně a též řídce ostnité. Ve frontálním pohledu se jeví jako nepravidelně
kulaté i tupě trojhranné.
Tato vatička, objevená v roce 1892 a o dva roky později popsaná dánským mykologem E. Rostrupem, byla přes charakteristický tvar výtrusů a také modré zbarvování
hymenia roztokem KOH dlouhá desetiletí téměř neznámá. Ojedinělé nálezy byly až do
40. let uplynulého století pojmenovávány synonymními jmény a teprve Dán A.
Skovsted (1950), použil původní Rostrupovo jméno. Tak tomu bylo též i u několika
českých a moravských sběrů.
Tomentella atramentaria Rostr., Bot. Tidsskr., 19 : 41, 1894.
Synonyma : Thelephora atramentaria (Rostr.) Sacc. 1895 – Hypochnus chalybaeus
Pers. ss. Bres. 1903 – Tomentella flaccida Bourdot et Galzin 1924 – Tomentella porulosa Bourdot et Galzin 1924 – Tomentella spongiosa (Schwein.: Fr.) Höhn. et Litsch.
subsp. porulosa Bourdot et Galzin 1928 – Tomentella separabilis Donk 1933.
Plodnice jednoletá, resupinátní, do 0,5 mm tlustá, jemně plsťovitá až sametová, živá hnědočerná, suchá středně hnědá, se slabým špinavě žlutavým nádechem.
Subiculum vláknité, stejnobarvé s hymeniem. Sterilní okraj u studovaných položek
nevýrazný, jemně vláknitý, špinavě běložlutý. Kõljalg (1996) uvádí, že T. atramentaria
má na okraji plodnice dosti často klavarioidní výrůstky.
Hyfový systém monomitický. Generativní hyfy subikula 4-6 μm široké, hnědé,
silnostěnné, přezkaté a jen zřídka s jednoduchou přepážkou. Pod mikroskopem se jeví
jako velmi výrazné, nepříliš husté, poměrně zřídka větvené. Hyfové svazky nejsou
vyvinuty, občas lze pozorovat řídké pseudosvazky z rovnoběžných hyf. Subhymeniální
hyfy o rozměrech 3-5,5 μm jsou v KOH téměř bezbarvé, tenkostěnné, krátkobuněčné,
rovněž válcovité.
Bazidie zprvu oválné, později válcovitě kyjovité se širokou bází a přezkou, o
rozměrech 50-65 x 9-12 μm, často na středu zúžené, v KOH téměř bezbarvé s poměrně
dlouhými sterigmaty, jsou občas děleny příčným septem; Larsen (1974) uvádí že přepážkou jsou někdy dělena i sterigmata.
Výtrusy (9-)10-12(-13) x (8-)9-11,5 μm, hnědé, tmavě žlutohnědé, z boku
široce oválné, na stranu stažené, často ledvinité, z čelního pohledu kulaté až tupě trojhranné, velmi krátce a řídce ostnité. Výtrusy T. atramentaria jsou dosti podobné výtru-
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sům některých druhů rodu Tomentellastrum, zvláště pak Tomentellastrum fuscocinereum a Tomentellastrum alutaceoumbrinum.
Cystidy ani chlamydospory nejsou vyvinuty. Charakteristickou reakcí s KOH
je inkoustově modré zbarvování povrchu hymenia; bazidie a někdy i hyfy se v 5% roztoku KOH barví do modrozelena. Tyto barevné změny možno považovat za stálý znak,
projevil se u všech studovaných položek včetně exsikátu sbíraného téměř před sto lety.
Studované položky: Česká republika: 1. Západní Čechy, Kozly u Šťáhlav, zámecká zahrada, Picea, 15. VII. 1909, leg. Maloch (PRM 776505). – 2. Jižní Morava,
Brno-Bystrc, na dřevě, X. 1927, leg. Hruby (PRM 163464). – 3. Střední Čechy, Karlštejn, Picea, IX. 1949, leg. M. Svrček (PRM 776692). – 4. Jižní Morava, Kroměříž,
Květná zahrada, Pyracantha, 4. VIII. 1958, leg. H. Zavřel (PRM 645859). – 5. Střední
Čechy, Čimelice-Podelhota, údolí potoka Skalice, Vaccinium, 28. VIII. 1970, leg. M.
Svrček (PRM 162947). – 6. Východní Čechy, Pardubicko, les u rybníka Lodrant u
Trusnova, Tilia, 22. IX. 2001, leg. K. Čížek (herb. KČ 01/267 a 01/268).  7. Střední
Čechy, Praha, Zadní Kopanina, Kopaninský les, jv. od Maškova mlýna, Quercus, leg.
Z. Pouzar (PRM).  Makedonie: 1. Šar Planina, Crni Kamen, na zemi a dřevních zbytcích, VIII. 1937, leg. A. Pilát (PRM 489007).
Studované položky porovnávaných druhů: Tomentella pilatii Litsch.: 1.
Makedonie, Šar Planina, Crni Kamen, VIII. 1937, na dřevě, leg. A. Pilát (PRM
488980).  Tomentella juncicola Svrček: 1. Česká republika, střední Čechy, CHKO
Český kras, Chrustenice-Loděnice, Juncus, 20. VII 1946, leg. M. Svrček (PRM
162746).  Tomentella schmoranzeri (Bres.) M.J. Larsen: 1. Slovenská republika, stř.
Slovensko, Cigánka u Muráně, Fagus, 1989, leg. Z. Pouzar (PRM).
Vatička inkoustová je druhem mírného pásma Evropy a Asie. Kõljalgem uvedená mapa jejího rozšíření (Kõljalg 1996) ukazuje na poměrně pravidelný, i když řídký
výskyt. Larsen (1974) uvádí mezi hostitelskými zeměmi Dánsko, Francii, Holandsko,
Polsko, Německo, Turecko a Pákistán; Kõljalg (1996) doplňuje tento seznam o Estonsko a Rusko. Je zajímavé, že ani novější publikace (Ginns et Lefebvre 1993) nezaznamenávají výskyt T. atramentaria v USA ani v Kanadě.
Ve volbě substrátů je vatička inkoustová značně přizpůsobivá. Byla nalezena
(Larsen 1974, Kõljalg 1996) na Abies, Betula, Corylus, Fagus, Genista, Hippophaë,
Larix, Petasites, Picea, Pinus, Populus, Quercus, Rhododendron, Salix, Sorbus a Viburnum. Občas se vyskytuje i na zemi, dřevních zbytcích a kamenech.
Typické exempláře T. atramentaria jsou poměrně dobře určitelné. Hlavní
znaky  výrazné bazální hyfy, utriformní bazidie, oválně ledvinité výtrusy
s kratičkými, řídkými ostny a modrání hymenia i bazidií v KOH  jsou poměrně stálé,
bez velkých diferencí.
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K záměně může dojít s druhy rodu Tomentellastrum, které mají podobné výtrusy, avšak jejich hyfy jsou téměř vždy bez přezek. Vztahy s blízkými, avšak velmi
vzácnými druhy Tomentella pilatii, T. schmoranzeri a T. juncicola nejsou dosud zcela
vyjasněny. Například Kõljalg (1996) a Stalpers (1993) je považují za synonyma vatičky
inkoustové; osobně se připojuji k názoru, že jde sice o „malé“, avšak přesto samostatné
druhy.
Například Litschauerův druh T. pilatii, nalezený dosud pouze v Dánsku, Makedonii a USA, se od T. atramentaria odlišuje menšími bazidiemi, výtrusy a přítomností
hyfových svazků. Tomentella juncicola Svrček má více hranaté a protáhlé výtrusy
s výrazným apikulem, přičemž její hyfy mají užší stěny a více nepravidelný, místy až
ampulátní průřez.
Sběr Z. Pouzara z roku 1989, který jsem ztotožnil s Tomentella schmoranzeri
(Bres.) M.J. Larsen, má v tramě časté hyfové svazky. Výtrusy tohoto druhu jsou převážně téměř kulaté, lehce hranaté a hustěji ostnité, přičemž ostny jsou občas dichotomicky členěné.
Další posun našich znalostí o příbuzných druzích nebo poddruzích T. atramentaria bude záležet na objektivních metodách zejména molekulární analýzy, a také
získání daleko bohatších materiálů. Zatím od každého posledně jmenovaných druhů
existuje pouze několik položek.
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Tomentella atramentaria: východní Čechy, Pardubicko, les u rybníka Lodrant u
Trusnova, 22. IX. 2001, leg., det. et del. K. Čížek.
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Karel Č í ž e k: Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. XIII. Tomentella atramentaria
The author describes the rare species Tomentella atramentaria Rostr. and its relations
to the closely related species T. juncicola, T. schmoranzeri and T. pilatii are discussed.
* * *
HŘIB RUBÍNOVÝ (RUBINOBOLETUS RUBINUS)
NALEZEN NA TEPLICKU
Edvard S k á l a
Že i důvěrně známé a po mnoho let prozkoumávané lokality mohou překvapit,
potvrzují mé nálezy z léta roku 2002 na Doubravské hoře u Teplic, kterou již více než
dvě desítky let při každé možné příležitosti navštěvuji. Zde, na východním úpatí vrchu
jsem od 19. července do 14. srpna 2002 nalezl postupně celkem 10 plodnic hřibu rubínového – Rubinoboletus rubinus (W.G. Sm.) Pilát et Dermek. Hřiby vyrůstaly pod
mohutnými stoletými duby (Quercus sp.) na humusové půdě se spadaným dubovým
listím. Nadmořská výška lokality je cca 260 m a podle středoevropského síťového
mapování se lokalita nachází v kvadrantu 5349c. Bohužel, velmi suché a horké počasí
nepříznivě ovlivnilo růst hřibu rubínového, jehož plodnice velice záhy zasychaly a
mimo to nedostatek růstu jiných druhů hub byl příčinou jejich častého ožírání slimáky.
Hřib rubínový roste v teplých listnatých lesích, ale i v parcích mírného a
submeridionálního pásma především pod duby na půdách chudých na obsah vápníku.
V naší mykoflóře je výskyt hřibu rubínového velmi vzácný. V Čechách byl doposud
nalezen na třech lokalitách, jedna lokalita se nachází na Moravě u Hodonína a jedna na
Slovensku v okolí Sence (Kotlaba 1995). Teplické lokalitě nejblíže je pravděpodobně
lokalita v německých Drážďanech, kde byl hřib rubínový nalezen v parku (Kreisel
1987).
V následující části jsou uvedeny makro- a mikroznaky hřibu rubínového
podle vlastních pozorování.
Klobouk má v průměru 20-55 mm, zpočátku klenutý, ve stáří až plochý, okrový až hnědý, často především na okraji s růžovým nádechem, sametově plstnatý až
jemně vláknitý. Póry jsou malinově červené až růžové, ve stáří se zbarvují do rezavě
hněda, labyrintické, krátce sbíhající na třeň. Rourky jsou bledě růžové. Třeň je velice
proměnlivý. Měl jsem možnost vidět plodnice celkem ze tří lokalit (včetně lokality
teplické) a třeně měly tvar od klobouku dolů se zužující (obráceně kuželovitý), válcovitý až po vyloženě soudkovitý. Je 25 až 50 mm dlouhý, 6 až 18 mm široký, na bázi
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zašpičatělý, v horní části karmínově červený; spodní část je žlutá s chromově žlutými
myceliovými kořínky. Dužina je krémová, v bázi třeně žlutohnědá, v klobouku především nad rourkami se postupně zbarvuje lehce dorůžova. Vůně je slabě příjemně houbová připomínající hřib strakoš.
Výtrusy (A) oválné až široce elipsoidní, 5,1-7,4 x 3,6-5,1 μm velké, převážně
s jednou velkou tukovou kapkou. Výtrusný prach je hnědorůžový. Bazidie (B) kyjovité,
tetrasporické, 30-54 μm dlouhé a 8-16 μm široké s četnými olejovými kapkami. Cystidy (C) dlouze vřetenovité až lahvicovité, 57-70 μm dlouhé, pigmentované. Pokožka
klobouku (D) sestává z nepravidelně propletených, částečně vzpřímených hyf o šířce 514 μm se zaoblenými konci, které jsou slabě pigmentované. Septa hyf jsou bez přezek.
Povrch třeně (E) tvoří většinou vzpřímené kaulocystidy 30-56 μm dlouhé a 4-10 μm
široké, které jsou rovněž slabě pigmentované. V malé míře se zde vyskytují také výtrusorodé bazidie.
Za správné rodové umístění považuji Rubinoboletus Pilát et Dermek, neboť od
rodů Chalciporus Bataille a Boletus Fr., používaných většinou mykologů, se hřib rubínový mikroskopicky liší a je proto namístě jeho zařazení do samostatného rodu. Je to
především oválný tvar výtrusů, kterým se odlišuje od většiny ostatních rodů čeledi
Boletaceae (Pilát et Dermek 1969).
Exsikáty plodnic, které byly nalezeny na teplické lokalitě, jsou uloženy
v herbářích Moravského zemského muzea v Brně (BRNM) a Okresního vlastivědného
muzea v Litoměřicích (LIT).
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Edvard S k á l a: Kurzsporiger Röhrling (Rubinoboletus rubinus) wurde im Region von Teplice gefunden.
In dem Beitrag wird eine neue Lokalität vom dem Kurzsporigen Röhrling
(Rubinoboletus rubinus (W.G. Sm.) Pilát et Dermek) beschrieben, der in der Nähe von
der Stadt Teplice in NW Böhmen im Sommer 2002 gefunden wurde, und es werden
makroskopische und mikroskopische Merkmale nach eigenen Beobachtungen
aufgeführt. Als korrekter Gattungsname wird den Name Rubinoboletus Pilát et Dermek
angewendet, denn von den Gattungen Chalciporus Bataille und Boletus Fr., die von
meisten Mykologen angewendet werden, unterscheidet sich der Kurzsporige Röhrling
mikroskopisch, und deshalb ist er in eine selbständige Gattung eingeteilt. Es ist vor
allem die breit ellipsoide Form der Sporen, durch die sich der Pilz von den meisten
übrigen Gattungen der Familie Boletaceae unterscheidet. Die Exsikate des
Kurzsporigen Röhrlings sind im Mährischen Landesmuseum in Brno (BRNM) und im
Kreisheimatkundlichen Museum in Litoměřice (LIT) aufbewahrt.
Kommentar zu den Zeichnungen : A – Sporen, B – Basidien, C – Zystiden, D –
Hutdeckschicht, E - Elemente der Stieloberfläche (Caulohymenium).
* * *
NOVÁ LOKALITA CHOROŠE OUTKOVKY NELADNÉ  DICHOMITUS
SQUALENS  NA MORAVĚ
Zuzana B i e b e r o v á
Při mykologickém průzkumu Národní přírodní památky Váté písky u Bzence
jsem v červnu 1995 nalezla na pařezu borovice mně dosud neznámou dřevokaznou
houbu. Protože plodnice byla velmi mladá a moje zkušenosti s určováním nelupenatých
hub v té době minimální, byl můj pokus o určení předem odsouzen k neúspěchu. Zaslala jsem proto plodnici panu P. Vampolovi s prosbou o determinaci. Odpověď byla
potěšující, neboť se jednalo o outkovku neladnou - Dichomitus squalens (P.Karst.)
D.A. Reid, houbu u nás ne právě běžnou. Do té doby byly v ČR známy jen 3 její lokality: Čechy: Třeboň (Kotlaba 1984); Morava: Krumlovský les (Kotlaba 1984), Mohelenská hadcová step (Antonín, Vlasák et Vampola 1995). Všechny tři uvedené lokality
jsou místem přirozeného výskytu borovice lesní (Kotlaba 1984).
Nová lokalita:
Morava, okres Hodonín, k. ú. Bzenec a k. ú. Vracov, NPP Váté písky, 180-190
m n.m., mapovací pole 7069, pařezy Pinus sylvestris.
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Nálezy z této lokality doložené položkami v mykologických herbářích:
21.VI.1995 leg. Z. Bieberová, det. P. Vampola (BRNM 603226), 29.V.1996 leg. Z.
Bieberová, det. P. Vampola (herbář AOPK ČR, středisko Brno), 6.IX.2002 leg. V.
Antonín et Z. Bieberová, det. P. Vampola (herbáře AOPK ČR Brno a BRNM 670980).
Kromě těchto sběrů byla houba nalezena ještě několikrát v letech 1996-2002, nebyla již
ale dokladována.
Lokalita je zajímavá svým charakterem a potvrzuje názor, že tomuto druhu
svědčí teplá a suchá stanoviště (Antonín, Vlasák et Vampola 1995). Jedná se o pás
otevřených trávníků na píscích, které se vyvinuly na místě v minulosti vykácených
světlých doubrav s dominancí dubu zimního (Festuco ovinae-Quercetum roboris, Genisto germanicae-Quercion) (Chytrý 2001). Následně byl kolem vysázen kulturní borový les. Nálet borovic a nežádoucí akát na trávnících je systematicky likvidován, aby
vzácná pískomilná společenstva na odlesněné ploše zůstala zachována. A právě na
těchto bezlesých místech na pařezech po vykácených borovicích jsou plodnice outkovky neladné nacházeny. Vyskytují se i na ohořelých pařezech na spáleništích, kde se
pálily větve pokácených stromů. Houba na této lokalitě je roztroušená až hojná a vyskytuje se zde ponejvíce v kloboukaté formě a jen výjimečně tvoří i plodnice polorozlité. Způsobuje bílou hnilobu dřeva. Plodnice jsou na povrchu i v dužnině krémově bílé,
starší s okrovými tóny, zasycháním žloutnou. Povrch klobouků je jemně plstnatý, póry
rourek okrouhlé až hranatě okrouhlé, dužnina je nahořklá, vůně příjemně houbová.
Makroskopicky může houba připomínat outkovku žlutavou  Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański nebo outkovku řadovou  Antrodia serialis (Fr.) Donk; proto je
mikroskopování pro přesné určení nezbytné. Podrobnější popis neuvádím, neboť byl v
ML publikován poměrně nedávno (Antonín, Vlasák et Vampola 1995).
Co se týče původnosti borovice lesní na této lokalitě, je uváděna pouze některými současnými autory. Například Chytrý (2000) a Neuhäuslová (1998) udávají v
původních doubravách příměs borovice lesní a břízy bělokoré, naopak Šmarda (1965)
konstatuje, že zde Pinus sylvestris původní není. Palynologické výzkumy v blízkém
okolí (Vacenovice, Vlkoš, Čejč, Vracov) však výskyt pylu borovice lesní potvrzují od
pozdního glaciálu až do starší fáze mladšího subatlantiku. Poté nastává rychlý ústup
lesa v souvislosti s lidskými aktivitami (Břízová 2001). Dá se tedy předpokládat, že
Pinus sylvestris je na této lokalitě autochtonní dřevina a výskyt Dichomitus squalens to
potvrzuje; nově vysázené borové kultury rozšířily možnosti růstu a šíření této houby.
Vzhledem k ochraně území, plánovanému managementu lokality (Slavík
1999) a dostatečné rozloze borových lesů v okolí je pravděpodobné, že vhodné podmínky pro růst Dichomitus squalens zde zůstanou zachovány i do budoucna.
Poznámka: Lokalita je zřazena mezi národní přírodní památky, proto je nutno
mít ke sběru výjimku MŽP ČR.
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Dosud známé lokality outkovky neladné - Dichomitus squalens v České republice
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Zuzana B i e b e r o v á: A new locality of the polypore Dichomitus squalens in
Moravia.
The authoress publishes a new locality of Dichomitus squalens (P. Karst.) D.A. Reid in
Moravia, located at Váté písky National Nature Monument near Bzenec. This fungus
was found at the locality for the first time in 1995 and has been found there every year
since then. It is a locality with psammophilous flora and vegetation; where management includes regular removing of self-sown trees, mainly Scots pine and false acacia.
Dichomitus squalens grows on stumps of felled pines.
* * *
DVĚ DALŠÍ LOKALITY HVĚZDOVKY ŠMARDOVY U NÁS
František K o t l a b a a Zdeněk P o u z a r
Vzácná hvězdovka Šmardova - Geastrum smardae V.J. Staněk patří do skupiny hvězdovek, u nichž mycelium ulpívá na bázi plodnice pouze v malém svazečku
(plošce); patří proto do sekce Basimyceliata V.J. Staněk. Je to elegantní druh, vyznačující se tím, že vnější část vnější okrovky (exoperidie) je velmi kožovitá a tlustá, takže se
v dospělosti odlupuje; tato odlupující se vrstva je tmavohnědá, kdežto zbývající část
vnější okrovky je naopak velmi světlá a poněkud lesknavá. Vnitřní okrovka je hladká, s
brvitým ústím, obklopeným naznačeným kruhovitým dvůrkem. To jsou hlavní rozlišovací znaky, jimiž se hvězdovka Šmardova liší od dvou nejblíže podobných druhů hvězdovky vakovité (Geastrum saccatum) a hvězdovky trojité (G. triplex).
Hvězdovku Šmardovu řadíme mezi výhradně synantropní druhy hub, tj. mezi
druhy, které se vyskytují pouze na lidskou činností vytvořených stanovištích, jako jsou
zahrádky, zahrady, parky, dvory, zelené plochy na sídlištích apod. Tam také tato hvězdovka roste, a to buď na holé půdě nebo mezi vegetací, často pod keři nebo i stromy. K
nám - stejně jako na jiné lokality v Evropě - byla zřejmě zavlečena, avšak zatím není
bezpečně známo, odkud to bylo. Němečtí autoři Winterhoff a Wöldecke (1982) se
domnívají, že z USA v Severní Americe. V Evropě je zatím známa jen z Dánska, Německa, Itálie, Polska, České republiky a Slovenska a mimo Evropu pouze z výše zmíněných Spojených států amerických.
Od nás byly dosud publikovány tři lokality hvězdovky Šmardovy:
1) Brno, zahrádka před domem (v Brandlově ulici), na černé hlíně pod keřem tavolníku, rostoucím pod cca desetiletým smrkem, opodál šeříkové keře...; poprvé nalezena
roku 1955 J. Vostrčilem (Staněk 1956). V herbářích mykologického oddělení Národního muzea v Praze (PRM) jsou uloženy dva sběry z této lokality: Brno, zahrádka,
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19.X.1955 leg. J. Vostrčil, det. V.J. Staněk (PRM 842866) a 25.VIII.1956 leg. F.
Šmarda, det. V.J. Staněk (PRM 874741).
2) Uničov, pod okny panelové budovy na čerstvě vysečené travnaté ploše sídliště... v
těsné blízkosti je malá břízka...; poprvé nalezena roku 1986 J. Petříkem (Kupka 1987).
V herbářích PRM je uložen jeden doklad: Uničov, v trávě u domu ve městě,
20.VII.1986 leg. J. Petřík, det. J. Kupka, confirm. Z. Pouzar (PRM 874751).
3) Areál závodu Spolchemie Velvěty, okres Teplice, na holé zemi v hustém keřovém
porostu růže šípkové, pámelníku bílého a pustorylu věncového...; poprvé nalezena roku
1990 V. Zítou (Zíta 1992). V herbářích PRM je uložen jeden doklad: Velvěty u Teplic
v Čechách, na ruderálním místě pod keři, IX.1991 leg. V. Zíta, det. V. Zíta, J. Šutara,
confirm. Z. Pouzar (PRM 874506).
(Další podrobnosti k těmto lokalitám lze nalézt v citovaných pracích.)
V našich herbářích jsou uloženy doklady (jen se stručnými údaji) k dalším
dvěma dosud nepublikovaným lokalitám, jež leží obě na Moravě.
4) Velký Dvůr u Pohořelic, "Tovární dvůr", v zahradě budovy pod keři šeříku (Syringa
vulgaris), 6.X.1962 leg. L. Marvanová, det. 30.8.1994 Z. Pouzar (BRNM).
5) Ostrava, ul. 30. dubna, na holé zemi v kůrovině, 230 m n.m., 6.I.1983 leg. M.
Kostruh et J. Kuthan, det. 13.1.1983 F. Kotlaba et Z. Pouzar (PRM 896736).
(S jednou výjimkou jsou všechny herbářové etikety výše uváděných sběrů psány latinsky; pro tento článek jsme je převedli do češtiny.)
Dnes tedy známe v Česku hvězdovku Šmardovu celkem z pěti lokalit - z jedné
v Čechách a ze čtyř na Moravě. Upozorňujeme naše mykology na tento druh, neboť je
velmi pravděpodobné, že u nás bude nalezen i na dalších místech v obydlených oblastech. Protože však jde o vzácnou houbu, je zapotřebí všechny nově zjištěné lokality
doložit položkami v herbářích a publikovat je.
Původně byl tento druh znám ze Spojených států, kde byl ale nazýván Geastrum limbatum nebo G. coronatum (což je evropská hvězdovka tuhová). Dr. F.
Šmarda, který si byl dobře vědom značné odlišnosti hvězdovky tuhové v pojetí amerických a evropských mykologů, zvolil pro evropský druh jméno Geastrum atratum F.
Šmarda (Šmarda 1947), pro americký druh navrhoval ponechat jméno G. coronatum.
Naproti tomu dr. V.J. Staněk po prostudování původního vyobrazení a popisu G. coronatum dospěl k opačnému řešení; když dostal od dr. Šmardy krásný materiál "amerického" druhu (sbíraného J. Vostrčilem v Brně), neváhal a popsal jej na počest RNDr.
Františka Šmardy (1902-1976) jako Geastrum smardae V.J. Staněk (1956). Staňkovo
řešení problému bylo mykology ve světě přijato a je stabilně používáno v odborné
literatuře.
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František K o t l a b a and Zdeněk P o u z a r: Two additional localities of Geastrum smardae in the Czech Republic.
In the Czech Republic, three localities of the rare earth-star Geastrum smardae V.J.
Staněk were published (Kupka 1987, Staněk 1956, Zíta 1992). Two additional localities
- Velký Dvůr near Pohořelice, S Moravia, 1962 (BRNM), and Ostrava, N Moravia,
1983 (PRM 896736) - are reported here.
* * *
PRACHOVEČNÍK BUKOVÝ  PHLEOGENA FAGINEA,
HROMADNÝ VÝSKYT V PODYJÍ A POZNÁMKY K JEHO ROZŠÍŘENÍ
V ČESKÉ REPUBLICE
Jan H o l e c
Phleogena faginea (česky prachovečník bukový) je stopkovýtrusá houba
s velmi zajímavým vzhledem plodnic a ještě zajímavějším postavením v systému hub.
Plodnice svým tvarem („kulička na stopce“) připomínají plodničky některých hlenek a
jejich ontogeneze je podobná jako u hlenek nebo některých břichatkovitých hub: kulovitou plodnou část ve zralosti tvoří jen masa výtrusů a válcovité hyfy, připomínající
kapilicium. Phleogena faginea však patří mezi nižší stopkovýtrusé, v klasických systémech (např. Jülich 1984) byla řazena do řádu Auriculariales, čeledi Ecchynaceae
(=Phleogenaceae). V posledních 30 letech se systematikou heterobazidiomycetů intenzivně zabývá škola prof. Franze Oberwinklera z Tübingenu v Německu, zejména
z hlediska jejich ultrastruktury. Výzkumy této skupiny doplněné o studium DNA vyús33
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tily v to, že Phleogena faginea je dnes řazena (Kirk et al. 2001) do nově popsaného
řádu Atractiellales Oberwinkler et Bandoni 1982 v rámci třídy Urediniomycetes.
Ale dosti suché teorie. Co se o tomto druhu píše v naší mykologické literatuře?
Ze zapařeného bukového dřeva ze slovenských skladů jej uvádí Paclt (1954: 78, 79).
Podrobný popis, fotografie a komentář k systematickému postavení publikoval Pilát
(1956). Šlo o nálezy z Podkarpatské Rusi (Berlebáš u Trebušan, přesná poloha viz
Holec 2002) a Bialowiežského pralesa v Polsku. Ve své další práci Pilát (1957: 145)
publikovat první nálezy z Čech: Kochánov u Světlé nad Sázavou a údolí Klíčavy u
Zbečna na Křivoklátsku. Na Křivoklátsku tento druh podle ústního sdělení dr. Z. Pouzara a terénního zápisníku dr. F. Kotlaby (č. 22) sbíral také polský mykolog W. Wojewoda při své návštěvě Československa, a sice na lokalitě Týřovické skály
(14.XI.1970, mrtvý kmen Carpinus betulus, not. F. Kotlaba, leg. W. Wojewoda). Zda
tento nález W. Wojewoda publikoval nebo materiál uložil v některém herbáři není
známo. Na Moravě uvádí prachovečník bukový Lazebníček (1970: 84) z pralesa Cahnov na soutoku Moravy a Dyje, ze sousední rezervace Ranšpurk pak Antonín (1990:
26); z obou těchto lokalit znovu Antonín et al. (2000b: 32), Kuthan (1980) z rezervace
„Komora“ u Šilheřovic na Ostravsku a konečně Antonín et al. (1997: 52) z okolí Kladerub nad Oslavou v okrese Třebíč.
Jak je vidět z chudého výčtu nálezů, prachovečník bukový patří k vzácným
druhům našich hub. O to více potěšilo, když na 3. setkání mladých mykologů v Podyjí
ve dnech 17.-20.10.2002 se účastníkům naskytla možnost vidět tento druh hned na
dvou lokalitách patřících do 1. zóny NP Podyjí: v údolí Klaperova potoka u Čížova a
v údolí Dyje pod Vranovem nad Dyjí. Na první lokalitě byla Phleogena faginea nalezena ve velkém počtu plodnic na dvou padlých kmenech habru. Na lokalitě v údolí
Dyje byla Phleogena tak hojná, že po chvilce hledání si ji mohl sebrat téměř každý
účastník exkurze. Rostla tam jak na padlých kmenech habrů, tak na stojících odumřelých kmenech habrů a buků. U všech nálezů v Podyjí šlo o kmeny v počátečních stadiích rozkladu, tedy s tvrdým dřevem. Plodnice vyrůstaly jak na borce, tak na odkorněných místech, někdy z prasklin borky, často v desítkách až stovkách kusů. Zajímavé
bylo, že v případě stojících pahýlů šlo často o kmeny, do nichž datlovití ptáci vysekali
množství větších nebo menších dutin a jamek. Biotop obou lokalit byl velmi podobný –
listnatý les na svahu údolí s přirozeným druhovým složením dřevin (habr, dub nebo
buk, javor, lípa) a častým výskytem pahýlů nebo padlých kmenů.
Popis podle nalezených plodnic: plodnice rozděleny na svrchní plodnou kulovitou část a sterilní třeň, kulovitá část 1-3 mm široká, někdy mírně zploštělá, v mládí
světle bílošedá, suchá, matná, povrch od vyčnívajících konců hyf jemně plstnatý, postupným trháním a rozpadem této krycí vrstvy se obnažuje hnědý vnitřek, takže kulička
postupně tmavne do světle hněda, šedohněda až hněda, vnitřek kulovité části v mládí
tvoří k povrchu paprsčitě se rozbíhající přehrádkované, hyalinní, tenkostěnné hyfy o
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průměru 2,5-5 µm, s přezkami, konce hyf jsou šroubovicovitě zkroucené a tvoří plstnatou vrstvu na povrchu kuličky, v místech větvení se na koncích hyf tvoří 30-40 x 4-5
µm velké, válcovité, 4-buněčné bazidie, na jejichž boku (v případě apikální buňky
někdy i na vrcholu) vznikají výtrusy, a to buď zcela přisedle nebo na kratičké, max. 1
µm dlouhé stopce, široké 1,5-2 µm; v dospělosti bazidie mizí a celá kulovitá část sestává z masy výtrusů a řídce uspořádaných, válcovitých, nepříliš větvených, mírně
tlustostěnných hyf o šířce 2,5-4 µm, stěna do 0,5 µm, světle hnědá, mírně bradavčitě
pigmentovaná; zralé výtrusy široce, často nepravidelně kulovitě elipsoidní, 5,5-8 x 56,5 µm, na boku (v místě přirůstání sterigmatu) často lehce zploštělé, při pohledu shora
kulovité, v 5% KOH světle hnědé, stěna středně tlustá (kolem 0,5 µm), hnědá, hladká,
v místě bývalého sterigmatu ztenčená (její vnější pigmentovaná vrstva tam chybí), což
vytváří dojem zdánlivého klíčního póru, často se zkolabovaným pozůstatkem sterigmatu; třeň 1,5-4 x 0,2-1 mm, válcovitý nebo dolů mírně rozšířený, s vláknitým povrchem, bělavý až světle hnědý, s bílou bazální plstí; plodnice při zasychání a ještě i
dlouho po usušení voní po maggi.
Jde o první nálezy prachovečníku bukového pro NP Podyjí, protože
v souborné práci o mykoflóře Podyjí (Antonín et al. 2000a) není tento druh uveden. Je
možné, že plodnice vyrůstají jen v letech s určitým specifickým průběhem počasí, což
je skutečnost dobře známá u řady jiných hub. Tomu nasvědčuje i to, že např. v herbáři
Národního muzea jsou uloženy dva sběry z října roku 1966 (ze dvou různých lokalit,
viz níže), zatímco z mnoha let předtím i potom neexistuje žádný sběr. V České republice je zatím Phleogena faginea známa z následujících dřevin (viz údaje z literatury
výše a z herbářových položek uvedených níže) : Acer campestre, Carpinus betulus,
Fagus sylvatica, Prunus spinosa, Pyrus communis.
Přehled sběrů z NP Podyjí: údolí Klaperova potoka, 1-2 km jjv. od Čížova mezi Vranovem nad Dyjí a Lukovem, listnatý les na svahu potoka přitékajícího od Čížova (Carpinus, Quercus, Acer, Tilia), ca 340 m n.m., Carpinus betulus: spodní strana padlého
kmenu bez borky, 18.X.2002. leg. J. Holec, JH 500/2002 (PRM); ibid., Carpinus betulus: padlý kmen bez borky, leg. J. Holec et G. Koller, JH 503/2002 (PRM). údolí Dyje,
prudký sv. svah na pravém břehu, 1,6 km jvv. od zámku ve Vranově nad Dyjí, přirozený listnatý les suťového charakteru (Carpinus, Tilia, Fagus, Acer), ca 350 m n.m.,
Fagus sylvatica: stojící pahýl pokrytý borkou, 19.X.2002, leg. V. Pouska, JH 508/2002
(PRM); ibid., Carpinus betulus: stojící pahýl bez borky, leg. D. Dvořák, JH 509/2002
(PRM); ibid., Carpinus betulus: stojící pahýl bez borky, leg. L. Zelený, JH 510/2002
(PRM); ibid., Carpinus betulus: padlý kmen bez borky, leg. J. Holec, JH 511/2002
(PRM); ibid., Carpinus betulus: stojící pahýl pokrytý borkou, leg. J. Holec, JH
512/2002 (PRM).
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Přehled starších sběrů Phleogena faginea dokladovaných v mykologickém herbáři
Národního muzea: Hradešín u Českého Brodu, mrtvý kořen Pyrus communis,
3.XI.1957, leg. J. Nykl, det. A. Pilát (PRM 168659). – Kochánov u Světlé nad Sázavou, na kořenech Prunus spinosa, 19.X.1943, leg. V. Panuška, det. K. Kavina (PRM
672942, 672945). – Údolí Klíčavy nedaleko Zbečna na Křivoklátsku, na borce tlejícího
kmenu Carpinus betulus, 8.X.1948. leg. et det. M. Svrček (PRM 672943). – Prales
Diana u Rozvadova v okrese Tachov, na mrtvém dřevě Fagus sylvatica, 8.X.1966, leg.
A. Pilát et I. Nordin, det. M. Svrček (PRM 624212). – Lužní prales Cahnov u Lanžhota, suchý kmen Carpinus betulus, 13.X.1966, leg. J. Lazebníček et A. Vágner, det.
A. Vágner (PRM 622416). – Prales Ranšpurk u Lanžhota, na padlém kmenu Acer campestre, 31.VIII.1989, leg. B. Hlůza, det. B. Hlůza et Z. Pouzar (PRM 872264).
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Phleogena faginea: čtyřbuněčné válcovité bazidie nesoucí přisedlé nebo krátce stopečkaté výtrusy (dvě bazidie vlevo nesou mladé, teprve se tvořící výtrusy, pravá bazidie už nese zralé, tlustostěnné výtrusy), zralé výtrusy, některé s pozůstatkem sterigmatu, naznačená ztenčenina stěny není klíční pór, ale místo přisedání výtrusu na sterigma. Měřítko: 10 µm. Podle položek z NP Podyjí citovaných v textu.
Jan H o l e c: Phleogena faginea – abundant occurrence in the Podyjí National
Park and notes on its distribution in the Czech Republic
Phleogena faginea, a rare heterobasidiomycete with stilboid basidiomata, was
found in mass at two localities in the Podyjí National Park (Southern Moravia, Czech
Republic) in October 2002. It is the first report on its occurrence in the area. Collections of this species kept in the Mycological Department, National Museum, Prague
(herbarium PRM) are published and literary data on its occurrence in the Czech Republic are enumerated. Thorough description of macro- and microcharacters and line
drawings of basidia and spores are provided.
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MIKROMYCETY
NOVÉ ZMĚNY V TAXONOMII RODU VERTICILLIUM:
REVIZE SEKCE PROSTRATA
Alena K u b á t o v á
Úvod
Anamorfní rod Verticillium Nees je nepříliš početný rod, který do roku 2001
obsahoval kolem 40 druhů (podle Kirk et al. 2001). Přesto však byl považován za skupinu velmi heterogenní nejen po stránce systematické, neboť zahrnuje zástupce řádů
Phyllachorales a Hypocreales, ale i po stránce ekologické. V rámci rodu totiž existuje
několik vyhraněných ekologických skupin: saprotrofové, paraziti hub, hmyzu, háďátek,
vířníků, patogeni rostlin apod. Proto je rod Verticillium znám především fytopatologům
a pěstitelům jedlých hub, a v tomto oboru existuje množství fytopatologické literatury.
Z nejnovějších prací je to především sborník editorů Tjamos et al. (2000), kde je publikováno přes 70 příspěvků ze 7. mezinárodního sympozia o rodu Verticillium, a dále
dosud nejrozsáhlejší kompendium věnované problematice fytopatogenních verticilií,
jehož editoři jsou Pegg a Brady (2002).
Taxonomická situace rodu Verticillium
Z taxonomického hlediska byla dosud nejrozsáhlejším zpracováním rodu Verticillium práce Gamse (1971), která se však omezovala především na sekci Prostrata.
Z 20 druhů verticilií uváděných Gamsem jich 18 náleží do sekce Prostrata. Později
publikované práce jsou již menšího rozsahu (např. Gams et Van Zaayen 1982) a
v současné době neexistuje souborná monografie zahrnující všechny dosud popsané
druhy.
Rod Verticillium byl rozčleněn celkem do 4 sekcí (Gams et Van Zaayen
1982):
(1)
sekce Verticillium, zahrnující pouze typový druh celého rodu V. luteoalbum
(syn. V. tenerum)
(2)
sekce Nigrescentia W. Gams 1982, obsahující typový druh V. nigrescens a dále
druhy V. albo-atrum, V. dahliae, V. nubilum, V. tricorpus
(3)
sekce Prostrata W. Gams 1971 s typovým druhem Cordyceps militaris, obsahující dále druhy V. lecanii, V. psalliotae aj.
(4)
sekce Albo-erecta W. Gams 1982 s typovým druhem Verticillium fungicola,
obsahující např. V. rexianum a jiné druhy.
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V souvislosti s výrazným uplatňováním molekulárních metod v mykologii
došlo v posledních letech k významným změnám v taxonomickém pojetí mnoha rodů
hub. Z anamorfních rodů se vztahy k řádu Hypocreales jde např. o rody Trichoderma a
Gliocladium. Změny zasáhly i rod Verticillium. Na začátku 3. tisíciletí tak kolektiv
soustředěný kolem prof. Gamse publikoval několik významných prací věnovaných
zvláště sekci Prostrata, z níž byly vyčleněny nové rody hub (viz níže). Shrnutí základních výsledků těchto studií uvádějí Gams a Zare (2002).
Nové změny v rodu Verticillium
Sérii nejvýznamnějších prací předcházelo nejdříve rozsáhlé studium zástupců
rodu Verticillium, které uskutečnil íránský student Zare v rámci své postgraduální
práce, a další studium (Zare et al. 2000), v němž na základě analýzy ITS sekvencí byly
charakterizovány celkem 4 klady (viz Tab. 1), vymezené nejen molekulárně, ale i morfologicky a ekologicky. Obecně tyto práce potvrdily názory, že rod Verticillium je
velmi heterogenní, neboť zahrnuje zástupce řádů Phyllachorales a Hypocreales, přičemž kladus A je pravděpodobně úzce spojen s řádem Phyllachorales, kdežto ostatní
klady s řádem Hypocreales (a především čeledí Clavicipitaceae). Kladus A obsahoval
(Zare et al. 2000) jednak fytopatogenní druhy ze sekce Nigrescentia (např. V. alboatrum), jednak typový druh rodu Verticillium, V. luteoalbum. Tato cihlově zbarvená
houba byla dlouho uváděna ve spojení s teleomorfou Nectria inventa. Avšak na základě
nových molekulárních analýz nyní převažuje názor, že V. luteoalbum má užší vztahy k
teleomorfnímu rodu Glomerella.
Následovalo podrobnější molekulární studium sekce Prostrata (Sung et al.
2001), jejíž zástupci se objevili v kladech B, C a D v předešlé studii (Zare et al. 2000).
Tato skupina se projevila natolik heterogenní, že došlo k jejímu rozdělení na několik
rodů (Gams et Zare 2001, Zare et Gams 2001a). Byly definovány a charakterizovány
tyto rody: Lecanicillium W. Gams et Zare, Simplicillium W. Gams et Zare 2001, Pochonia Batista et Fonseca 1965, Haptocillium W. Gams et Zare 2001 a Rotiferophthora Barron 1991, zahrnující druhy dříve řazené do sekce Prostrata rodu Verticillium nebo mající k ní vztah. Nově popsány byly rody Lecanicillium, Simplicillium a
Haptocillium. V práci Gamse a Zare (2001) je uveden rodový klíč zahrnující kromě
jmenovaných hub ještě několik dalších rodů (Aphanocladium, Engyodontium, Microhilum). Další tři práce (Zare et Gams 2001a,b, Zare et al. 2001) je nutno považovat za
klíčové, neboť uvádějí podrobnou morfologickou charakteristiku jednotlivých nově
odlišovaných rodů, jejich druhovou náplň a popisy druhů včetně vyobrazení a určovacích klíčů.
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Tab. 1. Morfologická a ekologická charakteristika molekulárních kladů zjištěných u rodu Verticillium a blízkých rodů (podle Zare et al. 2000)
kladus
A

konidiofory
vzpřímené

konidie
(téměř) válcovité,
nepřilnavé

B

poléhavé

C

poléhavé

(téměř) válcovité, opačně
kyjovité, téměř kulovité,
oválné, srpkovité,
vřetenovité, nepřilnavé
balanoidní, zřídka
protáhlé, přilnavé

D

poléhavé
nebo
vzpřímené

téměř kulovité, oválné,
srpkovité, téměř
válcovité, nepřilnavé

odpočívající útvary
tmavé odpočívající
mycelium,
chlamydospory,
mikrosklerocia
nejsou

výskyt
rostliny,
půda

nejsou

volně
žijící
háďátka
cysty a
vajíčka
háďátek,
vířníci,
hlenky

diktyochlamydospory
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hmyz,
houby

zástupci
sekce Nigrescentia
V. luteo-album
Plectosphaerella
cucumerina
Cordyceps militaris
V. lecanii
V. psalliotae
a jiné druhy
V. balanoides
V. sinense
a jiné druhy
V. bulbilosum
V. chlamydosporium
Rotiferophthora
minutispora
Aphanocladium
album
a jiné druhy
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Rod Lecanicillium zahrnuje část druhů obsažených v kladu B (viz Zare et al.
2000). Typovým druhem rodu je Lecanicillium lecanii (Zare et Gams 2001a). Druhy
rodu Lecanicillium jsou spojeny s teleomorfami rodu Torrubiella a Cordyceps, jsou
často entomogenní či fungikolní, ale vyskytují se rovněž v půdě, na borce apod. Rod
nyní zahrnuje 17 druhů (viz Tab. 2). K největším změnám došlo v dříve velmi široce
pojatém druhu Verticillium lecanii (viz Gams 1971). Druh Lecanicillium lecanii zahrnuje pouze část dřívějšího druhu V. lecanii, a to jenom izoláty s kratšími konidiemi,
vyskytující se především v tropických oblastech. Druhy z mírného pásma, které byly
dříve podle Gamse (1971) identifikovány také jako Verticillium lecanii, jsou nyní klasifikovány nejčastěji do druhu Lecanicillium muscarium. Významný kmen, z něhož se
vyrábí Mycotal, prostředek využívaný v biologické ochraně proti molici skleníkové,
byl identifikován rovněž jako L. muscarium. Jiný prostředek biologické ochrany, Vertalec, používaný proti mšicím, je vyráběn z blízkého druhu L. longisporum, který se
odlišuje delšími konidiemi.
Rod Simplicillium zahrnuje další (menší) část druhů obsažených v kladu B
(viz Zare et al. 2000), jde o 4 druhy. Dva z nich jsou spojené s teleomorfou rodu Torubiella (Zare et Gams 2001a). Typovým druhem rodu je Simplicillium lanosoniveum.
Druhy tohoto rodu se vyznačují chudě větvenými konidiofory; fialidy jsou štíhlé a
vyrůstají často jednotlivě. Vyskytují se na jiných houbách (fungikolní druhy) nebo na
různých jiných substrátech.
Rod Pochonia zahrnuje druhy dříve definovaného kladu D (viz Zare et al.
2000). V práci Zare et al. (2001) je uvedeno 8 druhů (viz Tab. 2). Typovým druhem
rodu je P. chlamydosporia. Druhy tohoto rodu jsou spojené s teleomorfou rodu Cordyceps. Jednou z charakteristik rodu Pochonia je tvorba diktyochlamydospor a častý
výskyt ve spojení s cystami háďátek (jako parazit).
Rod Rotiferophthora zahrnuje další druhy kladu D (viz Zare et al. 2000). Dosud bylo popsáno přes 25 druhů, v práci Zare et al. (2001) jsou uvedeny dva druhy.
Typovým druhem rodu je R. globispora. Rod je velmi blízký předešlému rodu Pochonia. Význačnou charakteristikou je jejich schopnost parazitovat vířníky.
Rod Haptocillium obsahuje druhy zahrnuté dříve do kladu C (viz Zare et al.
2000). Typovým druhem je H. balanoides; nyní je rozlišováno 7 druhů vyskytujících se
jako endoparaziti volně žijících háďátek. Teleomorfa není známa.
Přehled všech studovaných druhů s vybranými synonymy a odkazem na jejich
dřívější pojetí podle Gamse (1971) je uveden v Tab. 2. V práci (Zare et al. 2001) jsou
zahrnuty ještě 3 druhy rodu Verticillium s vřetenovitými, lehce zakřivenými konidiemi:
(1) V. incurvum, které je morfologicky blízké rodu Pochonia, avšak molekulární analýza potvrdila zařazení do sekce Albo-erecta, (2) V. epiphytum, které Gams (1971)
považoval za synonymum druhu V. psalliotae, které se však nepodařilo uspokojivě
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klasifikovat do nově definovaných rodů, a (3) V. pseudohemipterigenum, připomínající
morfologií V. hemipterigenum, které se rovněž nepodařilo zařadit.
Doporučená metodika kultivace pro studium morfologických znaků
Pro každého, kdo potřebuje druhově determinovat verticilia, je významná
metodika jejich kultivace. Pro charakteristiku růstových schopností se osvědčil bramboro-dextrozový agar (PDA) a agar se sladovým extraktem (MEA) a inkubace 10 dnů
ve tmě. Pro charakteristiku mikroskopických znaků je doporučován bramboro-mrkvový
agar (PCA) či agar s půdním extraktem (SEA) (Zare et al. 2000, Zare et Gams 2001a).
Tab. 2: Přehled současně studovaných druhů s odkazem na jejich dřívější pojetí
Současné pojetí (Zare et Gams 2001a, b; Zare et al. 2001) Gams (1971)
Lecanicillium lecanii (Zimmerm.) Zare et W. Gams 2001,
Verticillium lecanii
teleomorfa Torrubiella confragosa Mains 1949
(Zimmerm.) Viégas
≡ Cephalosporium lecanii Zimmerm 1899
≡ Verticillium lecanii (Zimmerm.) Viégas 1939
Lecanicillium muscarium (Petch) Zare et W. Gams 2001
Verticillium lecanii
≡ Cephalosporium muscarium Petch
(Zimmerm.) Viégas
Lecanicillium longisporum (Petch) Zare et W. Gams 2001
Verticillium lecanii
≡ Cephalosporium longisporum Petch 1925
(Zimmerm.) Viégas
Lecanicillium nodulosum (Petch) Zare et W. Gams 2001
Verticillium lecanii
≡ Cephalosporium nodulosum Petch
(Zimmerm.) Viégas
Lecanicillium attenuatum Zare et W. Gams 2001a
Cordyceps militaris (L.: Fr.) Link 1833, Lecanicillium sp.
Cordyceps militaris (L.)
Link,
Verticillium sp.
Lecanicillium psalliotae (Treschow) Zare et W. Gams 2001 Verticillium psalliotae
≡ Verticillium psalliotae Treschow 1941
Treschow
Lecanicillium dimorphum (J.D. Chen) Zare et W. Gams
2001
≡ Aphanocladium dimorphum J.D. Chen 1985
Lecanicillium aphanocladii Zare et W. Gams 2001
Aphanocladium
≡ Acremonium aranearum Petch 1932
aranearum (Petch)
≡ Aphanocladium aranearum (Petch) W. Gams 1971
W. Gams
Lecanicillium tenuipes (Petch) Zare et W. Gams 2001
Verticillium tenuipes
≡ Sporotrichum aranearum Cavara 1895
(Petch) W. Gams
≡ Acremonium tenuipes Petch 1937
≡Verticillium tenuipes (Petch) W. Gams 1971
≡Engyodontium aranearum (Cavara) W. Gams et al. 1984
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Lecanicillium aranearum (Petch) Zare et W. Gams 2001,
teleomorfa Torrubiella alba Petch 1932
≡ Cephalosporium aranearum Petch 1932
≡ Verticillium aranearum (Petch) W. Gams 1971
≡ Engyodontium arachnophilum H.C. Evans et Samson 1984
Lecanicillium evansii W. Gams et Zare 2001
Lecanicillium antillanum (Castañeda et G. Arnold) Zare et
W. Gams 2001
≡ Verticillium antillanum Castañeda et G. Arnold 1987
Lecanicillium fusisporum (W. Gams) Zare et W. Gams 2001
≡ Verticillium fusisporum W. Gams 1971
Lecanicillium acerosum W. Gams, H. C. Evans et Zare 2001
Simplicillium lanosoniveum (van Beyma) Zare et W. Gams
2001, teleomorfa Torubiella sp.
≡ Cephalosporium lanosoniveum van Beyma 1942
Simplicillium obclavatum (W. Gams) Zare et W. Gams 2001
≡ Acremonium obclavatum W. Gams 1984
Simplicillium lamellicola (F.E.W. Sm.)Zare et W.Gams 2001
≡ Cephalosporium lamellicola F.E.W. Sm. 1924
≡ Verticillium lamellicola (F.E.W. Sm.) W. Gams 1971
Simplicillium wallacei H.C. Evans 2001,
teleomorfa Torubiella wallacei H. C. Evans 2001
Pochonia chlamydosporia (Goddard) Zare et W. Gams var.
chlamydosporia 2001, teleomorfa Cordyceps chlamydosporia H.C. Evans 2001
≡ Verticillium chlamydosporium Goddard 1913
≡ Diheterospora chlamydosporia (Goddard) Barron et
Onions 1966
= Pochonia humicola Batista et Fonseca 1965
Pochonia chlamydosporia var. catenulata (Kamyschko ex
Barron et Onions) Zare et W. Gams 2001,
teleomorfa Cordyceps sp.
≡ Diheterospora catenulata Kamyschko 1962
≡ Verticillium catenulatum (Kamyschko ex Barron et Onions)
W. Gams 1971
≡ Verticillium chlamydosporium var. catenulatum
(Kamyschko ex Barron et Onions) W. Gams 1988
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Pochonia suchlasporia (W. Gams et Dackman) Zare et W.
Gams var. suchlasporia 2001
≡ Verticillium suchlasporium W. Gams et Dackman 1988
Pochonia suchlasporia var. catenata (W. Gams et Dackman)
Zare et W. Gams 2001
≡ Verticillium suchlasporium var. catenatum W. Gams et
Dackman 1988
Pochonia rubescens Zare et al. 2001
Pochonia gonioides (Drechsler) Zare et W. Gams 2001
≡ Acrostalagmus gonioides Drechsler 1942
≡ Verticillium gonioides (Drechsler)W.Gams et Stalpers 1988
Pochonia bulbilosa (W. Gams et Malla) Zare et W. Gams
Verticillium bulbilosum
2001
W. Gams et Malla
≡ Verticillium bulbilosum W. Gams et Malla 1971
Verticillium cephalo= Verticillium cephalosporum W. Gams 1971
sporum W. Gams
Pochonia microbactrospora W. Gams et Zare 2001
Rotiferophthora angustispora (Barron) Barron 1991
≡ Diheterospora angustispora Barron
Rotiferophthora minutispora S.L. Glockling 1998
Verticillium incurvum W. Helfer 1991
Verticillium epiphytum Hansford 1943
Verticillium psalliotae
?= Cephalosporium curtipes var. uredinicola Sukap. et
Treschow
Thirum. 1966
Verticillium pseudohemipterigenumH.C.Evans etY.Jun 1997
Haptocillium balanoides (Drechsler) Zare et W. Gams 2001
≡ Cephalosporium balanoides Drechsler 1941
≡ Acremonium balanoides (Drechsler) Subramanian 1978
≡ Verticillium balanoides (Drechsler) Dowsett et al. 1982
≡ Tolypocladium balanoides (Drechsler) Bissett 1983
Haptocillium sphaerosporum (J.B. Goodey) Zare et W.
Gams
≡ Verticillium sphaerosporum J. B. Goodey 1951
≡ Verticillium obovatum (Drechsler) Subramanian 1978
Haptocillium glocklingiae Zare et W. Gams 2001
Haptocillium zeosporum (Drechsler) Zare et W. Gams 2001
≡ Acrostalagmus zeosporus Drechsler
≡ Verticillium zeosporum (Drechsler) Glockling
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Haptocillium campanulatum (Glockling) Zare et W. Gams
2001
≡ Verticillium campanulatum Glockling 1997
Haptocillium sinense (K.G. Zhang et al.) Zare et W. Gams
2001
≡ Verticillium sinense K.G. Zhang et al. 1996
Haptocillium rhabdosporum Zare et W. Gams 2001
Výsledky revize kmenů ze Sbírky kultur hub na základě nových poznatků
Ve Sbírce kultur hub (CCF) katedry botaniky PřF UK v Praze je uchováváno
17 kmenů rodu Verticillium ze sekce Prostrata, které byly dříve řazeny do 6 druhů (viz
Tab. 3). Pro kultivaci byl použit bramboro-mrkvový agar, inkubace probíhala při 25 °C
ve tmě. Z morfologických znaků bylo sledováno větvení konidioforů, délka fialid,
velikost a tvar konidií, tvorba shluků či řetízků konidií, tvorba chlamydospor, případně
tvorba krystalů v agarovém médiu. Pro identifikaci byly použity určovací klíče a popisy druhů v těchto pracích: Zare et Gams (2001 a,b) a Zare et al. (2001). Výsledky
revize jsou uvedeny v Tab. 3.
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Tab. 3: Výsledek revize kmenů rodu Verticillium sekce Prostrata uchovávaných ve
Sbírce kultur hub (CCF) katedry botaniky PřF UK Praha
číslo CCF původní název kmene
druhové zařazení po revizi
2966
Verticillium bulbilosum
Pochonia bulbilosa
3142
V. bulbilosum
P. bulbilosa
V. cephalosporum
1882
P. suchlasporia var. suchlasporia
1124
V. chlamydosporium
P. chlamydosporia var.
var. chlamydosporium
chlamydosporia
1488
V. chlamydosporium
P. chlamydosporia var.
var. chlamydosporium
chlamydosporia
1527
V. chlamydosporium
P. chlamydosporia var.
var. chlamydosporium
chlamydosporia
1612
V. chlamydosporium
P. chlamydosporia var.
var. chlamydosporium
chlamydosporia
3107
V. lamellicola
Simplicillium lamellicola
3111
V. lamellicola
S. lamellicola
1674
V. lecanii
Lecanicillium lecanii
1888
V. lecanii
L. lecanii
3297
V. lecanii
L. lecanii
481
V. psalliotae
Lecanicillium psalliotae
498
V. psalliotae
L. psalliotae
1165
V. psalliotae
L. psalliotae
2501
V. psalliotae
Pochonia bulbilosa
2872
V. psalliotae
L. cf. psalliotae [některé makrokonidie delší než 10 um]
Zare R. et Gams W. (2001a): A revision of Verticillium section Prostrata. IV. The
genera Lecanicillium and Simplicillium gen. nov. – Nova Hedwigia 73(1-2):
1-50.
Zare R. et Gams W. (2001b): A revision of Verticillium section Prostrata. VI. The
genus Haptocillium. – Nova Hedwigia 73(3-4): 271-292.
Zare R., Gams W. et Culham A. (2000): A revision of Verticillium sect. Prostrata I.
Phylogenetic studies using ITS sequences. – Nova Hedwigia 71(3-4): 465480.
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Zare R., Gams W. et Evans H. C. (2001): A revision of Verticillium section Prostrata.
V. The genus Pochonia, with notes on Rotiferophthora. – Nova Hedwigia
73(1-2): 51-86.
Alena K u bá to v á : New changes in taxonomy of Verticillium section Prostrata
The author informs about revision of Verticillium section Prostrata made by
Gams, Zare and collaborators with results published in 2000-2002. Five newly defined
genera (Lecanicillium, Simplicillium, Pochonia, Haptocillium and Rotiferophthora) are
presented, majority of them contains former Verticillium species. Author presents also
her own results of revision of 17 strains of former Verticillium section Prostrata maintained in the Culture Collection of Fungi (CCF), Department of Botany, Charles University, Prague, Czech Republic.

ZPRÁVY O AKCÍCH
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ MYKOLOGŮ V SUCHDOLE NAD ODROU,
SEVEROVÝCHODNÍ MORAVA
Helena D e c k e r o v á
Suchdol nad Odrou hostil ve dnech 3.-5.X.2002 mykology i botaniky, zajímající se o houby, kteří přijeli z České republiky, Slovenska a Polska, aby se účastnili
konference na téma Mykoflóra lužních lesů a hrází rybníků. Setkání zahájil
v Kulturním domě místostarosta obce pan Slováček, za Správu CHKO Poodří přivítala
účastníky Dr. Neuschlová a za Českou vědeckou společnost pro mykologii Dr. J. Holec
z Národního muzea v Praze. Nadšeně bylo přijato vystoupení dívčího pěveckého sboru
Základní školy v Suchdole. Něco takového mykologové na svých akcích ještě nezažili.
Poté už konference pokračovala přednáškami s promítáním obrázků nejmodernější
technikou pomocí počítače i diaprojektorem, které zapůjčil další ze spolupořadatelů
akce - Ostravská univerzita. Maraton, který končil až ve večerních hodinách, obsahoval
řadu zajímavých přednášek, které byly sledovány s velkým zaujetím a přednášející
museli odpovídat na řadu fundovaných dotazů:
1. Mykoflóra CHKO Poodří, 10 let od zahájení průzkumu (ing. H. Deckerová)
2. Houby lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje (dr. V. Antonín)
3. Mykoflóra lužných lesov Sedláčkovho ostrova a ostrova Sihoť (dr. S. Ripková)
4. Pavučince na jihočeských rybničních hrázích (Mgr. M. Beran)
5. Mykoflóra CHKO Litovelské Pomoraví (autor dr. ing. L. Jankovský)
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6. Hlívy a houževnatce lužních porostů (autor dr. P. Hrouda)
7. Vzácné a zajímavé houby CHKO Poodří (M. Graca a dr. V. Balner)
V přísálí kulturního domu bylo možno shlédnout mikroskopovací techniku
sponzorské firmy Olympus a rovněž tak výstavku hub, které byly průběžně obměňovány nálezy z exkurzí do terénu. Celkem bylo vystaveno přes 250 druhů hub. Výstavu
vhodně rámovaly panely s fotografiemi biotopů v CHKO Poodří a vzácných hub v nich
nalezených. Panely instalovali pracovníci CHKO Poodří a zkrášlili je i přinesenými
přírodními artefakty – rákosem, větvemi listnáčů ba i kmenem obrostlým dřevokaznými houbami. Na jednom z panelů představil své akvarely i perokresby hub malíř A.
Bielich, který mykology na jejich akcích věrně doprovází.
Ve dnech 4. a 5.X.2002 se konaly terénní exkurze. Počasí se vydařilo, bylo
slunečno, vlhko a poměrně teplo. Exkurze byly vedeny do mykologicky velmi zajímavých lokalit:
1. PR Přemyšov – podmáčená olšina a svahové dubohabřiny s jasanem, lípou, topoly
s četnými prameništi přinesly celkem 180 určených nálezů.
2. PR Polanský les – krásný porost tvrdého luhu s množstvím padlých kmenů
v různém stupni rozkladu. Mykologicky jde o nesmírně cennou lokalitu zvlášť co
se týče dřevokazných hub. Padlé kmeny tu ovšem trpí nájezdy „entomologů“, kteří
oloupávají kůru včetně hub. Počet určených druhů dosáhl 163. Z Polanského lesa
si nejvíce nálezů nesla příznivkyně rodu Psathyrella M. Vašutová. Plodnice tohoto
rodu se daly na některých místech kosit.
3. Polanecké rybníky (soustava 10 rybníků) u Polanky nad Odrou.
4. Rybniční hráze byly bohužel poznamenány dlouhotrvajícím suchem a větrným
počasím, takže hub na nich rostlo poskrovnu. Přesto se procházka podzimně zbarvenou přírodou a výklad Dr. Neuschlové o meandrech Odry všem líbila. Určeno
bylo celkem 41 druhů.
5. Suchdolský les.
6. Pěkný porost tvrdého luhu s mohutnými duby a obřími pařezy, vtroušeně nepůvodní porosty smrků, které jsou v současné době káceny a nahrazovány původními
dřevinami. Kouzelný byl zejména pohled na staré pařezy, zcela obrostlé trsy helmovek, což ocenil zejména mycenolog dr. V. Krs. I tato závěrečná exkurze přinesla velmi pěkné nálezy, určeno bylo 172 druhů. Největší úspěch u fotografů
sklidil mladý lipový háj s čarokruhy modrofialových pavučinců sekce Phlegmacium a Hebeloma sinapizans; rostla tam i Otidea alutacea.
7. Suchdol – intravilán.
8. Sbíralo se na trávnících, pod vysazenými stromy a keři i přilehlém poli, určeno
bylo 17 druhů. Před cirkusovým šapitó byla sbírána Psathyrella multipedata.
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Vzácnější a zajímavé nálezy:
Agaricus fuscofibrillosus (F.H. Møller) Pilát, Agaricus leucotrichus (F.H. Møller) F.H.
Møller, Agaricus porphyrizon P.D. Orton, Calocera pallidospathulata D.A. Reid,
Cantharellus ferruginascens P.D. Orton, světle žlutá liška, v mládí s olivovým nádechem, Ceriporia purpurea (Fr.) Donk, Clavaria fragilis Holmsk., Clitocybe geotropa
(Bull.) Fr., Coriolopsis trogii (Berk.) Domański, Cortinarius nemorensis (Fr.) J.E.
Lange, Cortinarius purpurascens var. largusoides Cetto, Cudoniella acicularis (Bull.)
J. Schröt., Encoelia fascicularis P. Karst., Entoloma dichroum (Pers.) P. Kumm., Entoloma euchroum (Pers.) Donk, Entoloma placidum (Fr.) Noordel., Entoloma pleopodium (Bull.) Noordel., Flammulaster muricatus (Fr.) Watling, Grifola frondosa
(Dicks.) Gray, Gymnopilus spectabilis (Fr.) Singer, Helvella crispa (Scop.) Fr.,
Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi - nalezena byla anamorfa i teleomorfa,
Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill, Laccaria tortilis (Bolton) Cooke, Lactarius controversus Pers.: Fr., Lactarius obscuratus (Lasch) Fr., Lepiota carinii Bres., Lepiota
felina (Pers.) P. Karst., Lepiota grangei (Eyre) J.E. Lange, Lepiota pseudohelveola
Kühner, Lepiota subincarnata J.E. Lange, Lepista irina (Fr.) H.E. Bigelow, Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.: Fr.) Singer, Limacella delicata var. vinosorubescens (Furrer-Ziogas) Gminder, Melanophyllum haematospermum (Bull.) Kreisel, Mycena silvae-nigrae Maas Geest. & Schwöbel, Oligoporus tephroleucus (Fr.) Gilb. &
Ryvarden, Otidea alutacea (Pers.) Massee, Oxyporus latemarginatus (Durieu & Mont.)
Donk, Oxyporus obducens (Pers.) Donk, Oxyporus populinus (Schumach.) Donk, Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk, Pezicula corticola (A. Jörg.) Nannf., Peziza
epixyla Richon, Peziza perdicina (Velen.) Svrček, Pholiota tuberculosa Fr., Pleurotus
dryinus (Pers.) P. Kumm., Pluteus nanus f. griseopus (P.D. Orton) Vellinga, Pluteus
pellitus (Pers.) Quél., Pluteus rimulosus Kühner & Romagn., Postia subcaesia (A.
David) Jülich, Psathyrella multipedata (Peck) A.H. Sm., Russula aff. viscida Kudrna,
Russula luteotacta Rea, Scutellinia crinita (Bull.) Lambotte, Simocybe centunculus
(Fr.) P. Karst., Simocybe sumptuosa (P.D. Orton) Singer, Stereum rameale (Schwein.)
Burt, Tephrocybe rancida (Fr.) Donk (=Lyophyllum rancidum), Tricholomella constrictum (Fr.) Zerova ex Kalamees.
Jen pro zajímavost: v celém CHKO Poodří včetně přiléhajících rezervací Rezavka a Přemyšov bylo k 1.IX.2002 určeno 766 druhů hub, z nichž 4 jsou uvedeny
v Červené knize ČR a SR. Jsou to: Ascotremella faginea (Peck) Seaver, Boletus regius
Krombh., Pholiota albocrenulata Peck a Russula alnetorum Romagn.
Mykologické setkání v Suchdole nad Odrou přispělo velkou měrou k hlubšímu
poznání mykoflóry této oblasti, která byla mykology ještě před 10 lety zcela opomí-
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jena. Vzhledem k zachovalosti biotopů můžeme očekávat i v dalších letech řadu významných nálezů hub v celém CHKO Poodří.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce.
V první řadě pracovníkům CHKO Poodří, zejména paní Dr. Neuschlové, bez jejíhož
neutuchajícího elánu by nebylo možno setkání uskutečnit. Rovněž tak děkuji týmu
Ostravské univerzity vedenému Dr. Pláškem, který přivezl a zprovoznil výpočetní a
promítací techniku. Dále se na úspěchu akce podíleli paní Janouchová z Ostravského
muzea a pan M. Graca, kteří připravili a vytiskli obrázky hub pro postery. Děkuji též
všem mykologům, kteří pomohli připravit a obměňovat výstavu hub. Nemohu opomenout všechny, kteří pečovali o mykology – za skvělé ubytování v penzionu Poodří
děkuji p. Poštovi, za chutnou stravu a bohatýrské porce pracovníkům restaurace „U
Králů“, a také pracovníkům Kulturního domu za poskytnutí prostor pro konání konference a výstavy hub i za občerstvení během přednášek. Samozřejmě též sponzorům
z firmy Olympus za finanční dopink. Když si vzpomenu na písničky, které setkání
zahajovaly, ještě dnes mi srdce v těle poskočí. Zkrátka a dobře, Suchdol nad Odrou
jako místo konání podobných akcí většího rozsahu mohu vřele doporučit! Kdo nepřijel,
jeho chyba.
Shrnutí: Lužní lesy, mokřady, meandry, slepá ramena do přírody jednoznačně
patří. Představují silně ohrožená a přitom v přírodě nezastupitelná společenstva rostlin,
živočichů i hub. Proto si rozhodně zasluhují naši ochranu a důkladný průzkum i
v budoucnosti. Připravujeme vydání Sborníku (s největší pravděpodobností formou
CD), který bude obsahovat přednášky z konference a kompletní seznam hub, které byly
v průběhu mykologických dní na jednotlivých lokalitách nalezeny. Prosíme proto
všechny mykology, kteří ještě nezaslali své nálezy, aby tak co nejdříve učinili.
* * *
Jako již každoročně se i letos konalo SETKÁNÍ MLADÝCH MYKOLOGŮ určené
nejen pro odborníky, ale pro všechny mladé zájemce o mykologii, tentokrát v termínu
17.–20. října 2002. Výchozím bodem a místem ubytování byla terénní stanice Národního parku Podyjí v Čížově. Účast byla hojná, celkem přijelo 26 lidí, tedy zase o něco
více než loni. Kromě pořadatelů (Jan Holec – NM Praha, Petr Hrouda, David Novotný
– PřF MU Brno, Michal Tomšovský – MBÚ AV ČR Krč) se akce zúčastnili i studenti
Přírodovědecké fakulty MU v Brně (Jindřiška Bojková, Daniel Dvořák, Eva Hettenbergerová, Miroslav Horňák, Adam Konečný, Tereza Koubková, Kristina Merunková,
Markéta Omelková, Radka Poláková, Jan Sychra, Vít Syrovátka, Jarmila Urbánková a
Andrea Wünschová), Biologické fakulty JU v Českých Budějovicích (Václav Pouska),
Pedagogické fakulty ZČU v Plzni (Milena Havlová a Lucie Dušková), Pedagogické
fakulty UJEP v Olomouci (Martina Vašutová), postgraduální studenti Přírodovědecké
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fakulty UK v Praze (Ondřej Koukol, Miroslav Kolařík, Markéta Suková a Luboš Zelený) a také (jako novinka) i jeden zahraniční účastník - rakouský amatérský mykolog
Gerhard Koller.
K dispozici byla (jako ostatně každý rok) řada mikroskopů, lup i četná odborná literatura, vše sloužící k určování neznámých druhů a ukázce mikroskopických
znaků hub. První večer byl zahájen mikroskopováním exemplářů sebraných cestou a
promítáním diapozitivů. Přestože počasí bylo typicky podzimní, každý den se konaly
rozsáhlé výpravy do okolí, spojené se sběrem makro- i mikromycetů. Po návratu byly
neznámé druhy pečlivě mikroskopovány a determinovány. Páteční celodenní exkurze
vedla údolím Klaperova potoka, převážně s dubohabřinami, místy i bučinami, v sobotu
jsme zamířili do Vranova nad Dyjí a odtud přes pěkné listnaté porosty na svazích nad
Dyjí do lesního komplexu Braitava. I přes velmi malé zastoupení terestrických, zejména mykorizních hub jsme zaznamenali několik zajímavých nálezů. Kolektiv přítomných odborníků nejen velmi ochotně a odborně doplňoval znalosti ostatním účastníkům, ale prokazoval i smysl pro humor. Čas zbyl i na mezinárodní diskusi s rakouským kolegou Gerhardem a dovádivé hry typu "najdi si svou Phleogenu".
Třídenní setkání určitě splnilo svůj účel, neboť jsme se seznámili s řadou nových druhů hub a zároveň nám umožnilo nahlédnout do zákulisí vědecké činnosti, která
zde byla skvěle demonstrována.
Lucie D u š k o v á a Milena H a v l o v á

RŮZNÉ
PAPOUŠEK T. (ed.): Velký fotoatlas hub z jižních Čech. – vlastním nákladem,
České Budějovice.
Atlas realizovaný na asi 800 stranách formátu A4 kvalitního křídového papíru
je širokým pohledem do jihočeské mykoflóry makromycetů. Na 1206 fotografiích
úctyhodného formátu 12x17 cm je zobrazeno 850 taxonů vyšších hub. Ty jsou, až na
několik záběrů v detailu a ateliérových studií, zachyceny ve svém přirozeném prostředí.
Autorem naprosté většiny snímků je Tomáš Papoušek, menším dílem přispěli
Miroslav Beran, Pavel Špinar, Jiří Novotný, Vladimír Pravda, Oldřich Jindřich, Zdeněk
Turičík a někteří další čeští fotografové hub.
Každý záběr houby je doplněn údaji o konkrétním nálezu, jako jsou lokalita
(včetně čtverce a nadmořské výšky), autekologie, datum nálezu, jméno determinátora,
popř. odkazem na herbář, čímž publikace přesahuje rozměr atlasu a stává se nezanedbatelným příspěvkem k prezentaci a poznání jihočeské mykoflóry makromycetů.
Do atlasu jsou striktně zařazeny jen ty nálezy hub, jež byly uskutečněny v rámci současných administrativních hranic Jihočeského kraje.
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Jednotlivé systematické skupiny hub jsou v atlase zastoupeny následovně:
houby vřeckovýtrusé (Ascomycetes)  99 taxonů, nižší houby stopkovýtrusé (Heterobasidiomycetes)  20 taxonů, houby nelupenaté (Aphyllophorales)  238 taxonů, houby
holubinkotvaré (Russulales)  65 taxonů, houby pečárkotvaré (Agaricales)  340
taxonů, houby hřibotvaré (Boletales)  70 taxonů, břichatky (Gasterales)  18 taxonů.
Na zpracování jednotlivých systematických skupin se kromě editora atlasu
podíleli M. Beran (Agaricales, Russulales), J. Vlasák (chorošovité houby), J. Slavíček
(Corticiaceae), O. Jindřich (Clavariaceae, Ramariaceae) a P. Špinar (Boletales).
Z hlediska pokrytí zastoupení jednotlivých systematických skupin vynikají
svou početností zejména houby chorošovité a hřibovité, bohatě jsou zastoupeny také
houby lošákovité a kuřátkovité nebo některé rody hub lupenatých, např. Tricholoma,
Mycena, Cortinarius a Inocybe. Při výběru taxonů pro atlas byli autoři vedeni mj. snahou představit málo známé a v české i středoevropské mykologické ikonografii dosud
neprezentované houby.
U vyobrazených druhů jsou kromě stručných popisů, českých a latinských
jmen (včetně nejfrekventovanějších synonym) uvedena ještě jména slovenská, v mnoha
případech i německá a francouzská. Nechybí tam ani zmínky o vzácnosti či ochraně,
popř. o použitelnosti v kuchyni. Ve stručné obecné části knihy jsou zařazeny např.
v současnosti platné zákonné podmínky tržního prodeje hub v ČR. Další informace o
atlasu lze najít na: http://mujweb.cz/www/tpapousek. Kniha vyjde v září 2003 a jen
malá část jejího omezeného nákladu bude umístěna do knižní distribuce. Maloobchodní
cena je stanovena na 990 Kč.
Do 30.6.2003 lze atlas objednat u editora (Ing. Tomáš Papoušek, Ludvíka
Svobody 29, 370 01 Č. Budějovice, E-mail: t.papousek@quick.cz) za cenu 950 Kč (+
dobírka). Objednané výtisky budou zasílány na dobírku nebo mohou být, po dohodě
s editorem, vyzvednuty osobně. Množstevní slevy jsou možné po dohodě s editorem.
Miroslav B e r a n
BAREVNÉ ODSTÍNY A JEJICH POPISOVÁNÍ V MYKOLOGII. Při studiu a
následném popisu plodnic hub se dostáváme k problému, jak přesně definovat různé
barevné odstíny, které jsou na houbách, včetně barev oxidačních reakcí dužniny a barevných tonů výtrusného prachu. Ani barevné foto, s ohledem na kvalitu zpracování,
nevystihne vždy věrně každý barevný detail. Jako pomůcka slouží barevné tabulky
odstínů barev pro malíře, sběratele známek apod. Klasickým dílem je barevná škála,
jejímž autorem je Seguy, další je knížka barev A. Kornerupa a H. Wanschera „Methuen
handbook of colour“. V Německu vyšla před mnoha desetiletími útlá brožurka pro filatelisty: Schwaneberger Farbentafel für Briefmarkensammler, kde jsou otvory, jenž se
musí po přiložení krýt barevně s podkladem. Tyto všechny pomůcky jsou běžně nedostupné.
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V Německu vyšla v r. 1999, již v 7. vydání, barevná škála 5500 odstínů. Kniha
je určena pro všechna odvětví používající v širokém rozmezí barvy, každá má svůj kód
a práce s knihou je velmi jednoduchá. Je tištěna na křídovém papíru kvalitní digitální
technikou, aby všechny výtisky knihy byly stejné. Tím se dobře hodí pro mykology. Při
různých testech jsme nenašli odstín, který by v ní nebyl. Pro zájemce uvádím název,
autora a vydavatele: Harald Küppers: Du Monts Farbenatlas.  Du Mont Buchverlag,
Köln. ISBN 3-7701-4802-9. Její cena (přes zprostřekovatelskou firmu) je necelých
900,- Kč.
Případným zájemcům přeji štěstí při shánění knihy a radost při popisu odstínů
a následném usnadnění práce při revizi položek.
Oldřich J i n d ř i c h

PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM ČVSM
Naše společnost, která je poměrně malá a za současných podmínek si nemůže dovolit
vydržovat vlastní sekretariát, kde by se celá řada věcí centrálně vyřizovala, může fungovat jen díky obětavé práci některých členů. Výbor by těm nejzasloužilejším z nich
rád poděkoval. Zároveň to může být hezkým příkladem toho, kolik doslova mravenčí
práce je třeba, aby naše společnost mohla fungovat. Výbor děkuje:
RNDr. A. Kubátové, CSc. za pečlivou práci v knihovní komisi, za kontrolu došlé literatury a veškerou agendu s tím spojenou,
Mgr. D. Novotnému za správu internetových stránek společnosti a obětavé převážení
Mykologických listů z Brna do Prahy k distribuci,
Ing. J.W. Jongepierovi za jazykovou korekturu anglických článků pro Czech Mycology,
prom. biol. Z. Pouzarovi, CSc. a RNDr. F. Kotlabovi, CSc. za jazykovou i odbornou
revizi obsahu Mykologických listů,
Ing. H. Deckerové za uspořádání konference „Houby lužních lesů“ v Suchdole nad
Odrou,
A. Vágnerovi za organizaci brněnského cyklu přednášek ČVSM,
RNDr. M. Svrčkovi, CSc. a prom. biol. K. Prášilovi, CSc. za uspořádání jarní exkurze
sekce pro studium mikroskopických hub,
členům redakční rady časopisu Czech Mycology za jejich práci pro časopis (je jich
mnoho a tak se omlouváme, že je nejmenujeme jednotlivě),
RNDr. J. Markové, CSc. a Mgr. M. Sukové za práci v knihovní komisi, M. Sukové také
za pravidelný transport došlé literatury do knihovny v Benátské ul. a pomoc
při distribuci našich časopisů.
RNDr. I. Kautmanové, CSc. za distribuci Czech Mycology na Slovensku,
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Ľudovítovi Varjú za distribuci Mykologických listů slovenským odběratelům.
Dík patří také několika lidem, kteří nejsou členy společnosti, ale obětavě pro
ni pracují: knihovnici H. Matoušové za správu knihovny, paní V. Štětkové za rozesílání
obou našich časopisů, panu L. Šafránkovi za odvoz našich časopisů na poštu (nevěřili
byste, jak velké je to množství objemem i váhou).
Výbor ČVSM

VÝZVA
ŽÁDOST O ZASLÁNÍ HERBÁŘOVÉHO MATERIÁLU. Prosíme naše mykology
a houbaře o zaslání herbářových dokladů Russula seperina Dupain sbíraných v České
a Slovenské republice. Makropopis je vítán. Zaslané položky ověříme a obratem zašleme zpět. Kontaktní adresa: Vít Balner, Ratibořská 40, 747 05 Opava.
Michal G r a c a a Vít B a l n e r
* * *
IMPORTANT PLANT AREAS (IPA) – BOTANICKY VÝZNAMNÁ ÚZEMÍ.
Toto je název celoevropského projektu mezinárodního sdružení k ochraně evropské
flóry PLANTA EUROPEA, do kterého jsou poprvé začleněny též houby  vedle řas,
lišejníků, játrovek, mechů a cévnatých rostlin. IPA jsou definována jako přirozená nebo
polopřirozená stanoviště vykazující výjimečné botanické bohatství a/nebo jedinečný
soubor vzácných, ohrožených a/nebo endemických rostlinných druhů a/nebo vegetaci
vysoké botanické hodnoty. Jako IPA může být kvalifikováno území, které splňuje alespoň jedno ze tří kritéri:
Kritérium A: stanoviště výrazných populací jednoho či více druhů globálního
nebo evropského ochranářského významu. Sem patří 4 podskupiny: (i) globálně ohrožené druhy, což jsou prakticky ty, jež jsou na globálním červeném seznamu IUCN
(houby však na tomto seznamu scházejí!), (ii) evropské ohrožené druhy, což jsou
prakticky ty, jež jsou v evropském červeném seznamu IUCN (opět bez hub!) nebo
v navržených přílohách k Bernské konvenci (zde je nyní 33 navržených druhů hub,
z toho je však zřejmě asi jen 19 druhů doloženo z území ČR!), (iii) národní endemické
druhy s prokazatelným ohrožením (nezahrnuté výše), kde se má vycházet z údajů
národních červených seznamů či červených knih (u hub je však otázka endemismu
dosti diskutabilní, prakticky by prozatím mohly přicházet v úvahu z naší Červené
knihy: Geastrum pouzarii a Agrocybe stepposa), (iiii) téměř endemické druhy, vyskytující se ve více než 50 % z celosvětové populace na území jednoho státu nebo
omezené na 2/3 území tohoto státu, opět v souladu s údaji národních červených seznamů či červených knih (tomuto kritérii by snad mohly odpovídat druhy jako Flammulina ononidis, Marasmiellus carneopallidus či Russula helodes).
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Protože však neexistuje dosud evropský červený seznam hub, odkud mohou
být podle instrukcí manuálu IPA brány v potaz taxony kriticky ohrožené, silně ohrožené i ohrožené, ale pouze národní červené seznamy hub či národní červené knihy hub,
a to jen v některých evropských zemích, zdá se legitimní mezi vybrané druhy hub zařadit alespoň některé druhy hub uváděné v nejvyšší kategorii kriticky ohrožených
v těchto národních seznamech, tj. v případě ČR především v Červené knize, neboť
oficiální červený seznam ČR dosud nebyl sestaven. Tomuto hledisku odpovídají některé další druhy, které byly již mezi vybrané druhy hub pro systém IPA navrženy J.
Holcem, např. Floccularia straminea, Leucopaxillus lepistoides, Omphalina discorosea, Phellinus pouzarii, Pholiota henningsii, Pseudorhizina sphaerospora, Ramariopsis
subarctica či Rhodotus palmatus. Patřily by mezi ně však zřejmě také druhy jako Inocybe acutella, Inocybe rhacodes, Galerina stordalii, Rhodocybe obscura, Rhodocybe
stangliana, Hohenbuehelia abietina nebo Crepidotus crocophyllus, jejichž charakter
rozšíření u nás je obdobný výše uvedeným 8 druhům, a pravděpodobně též řada dalších
druhů zařazených do kategorie kriticky ohrožených druhů v Červené knize, např. Entoloma alpicolum, Chamonixia caespitosa, Tricholoma inodermeum, Vibrissea truncorum, Camarops tubulina, Trichoglossum hirsutum, Hygrophorus capreolarius, Hydropus atramentosus, Biscogniauxia simplicior, Tuber aestivum, Boletus moravicus, Amanita vittadinii, Geastrum berkeleyi, Geastrum hungaricum, Amanita ovoidea, Amanita
caesarea, Dermoloma josserandii, Montagnea arenaria, Cortinarius epsomiensis,
Battarea stevenii, Helvella pithyophila. Pokud se názory na zařazení těchto druhů mezi
kriticky ohrožené druhy hub u nás od vzniku červené knihy změnily, měly by být nyní
veřejně diskutovány a popřípadě by u nich mohlo být navrženo změnit kategorii ohrožení v souvislosti se zamýšlenou přípravou oficiálního červeného seznamu hub ČR.
Existuje však ještě výše zmíněná skupina hub navržených do tzv. Bernské
konvence, o jejichž aktuálním rozšíření u nás však máme velmi nedostatečné údaje.
Z druhů, k nimž existují z České republiky údaje (ale často jen z dřívějška nebo i nepřesné), jde např. o Amanita friabilis, Amylocystis lapponica, Armillaria ectypa, Boletopsis grisea, Bovista paludosa, Entoloma bloxamii, Gomphus clavatus, Hapalopilus
(Aurantioporus) croceus, Hericium erinaceus, Hygrocybe calyptriformis, Hygrophorus
purpurascens, Leucopaxillus compactus, Myriostoma coliforme, Phylloporus pelletieri,
Sarcosoma globosum, Sarcosphaera coronaria, Skeletocutis odora, Suillus sibiricus či
Tricholoma colossus. Dále jsou na seznam druhů Bernské konvence navrženy ještě tyto
druhy, o jejichž výskytu na území ČR schází zcela údaje: Antrodia albobrunnea, Boletus dupainii, Cantharellus melanoxeros, Cortinarius ionochlorus, Geoglossum atropurpureum, Haploporus odorus, Hohenbuehelia culmicola, Hygrophorus purpurascens, Laricifomes officinalis, Lyophyllum favrei, Podoscypha multizonata, Pycnoporellus alboluteus, Sarcodon fuligineoviolaceus, Torrendia pulchella a Tulostoma niveum.
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Kritérium B: stanoviště s vysokou druhovou diverzitou indikačně významných či charakteristických druhů pro určité typy stanovišť v různých biogeografických
zónách (např. vysoké zastoupení druhů z rodů Hygrocybe či Entoloma subgenus Leptonia na polopřirozených nehnojených trávnících, dále specifikovaných podle Katalogu
biotopů ČR).
Kritérium C: stanoviště, jež jsou jedinečným příkladem typu biotopů významných z botanického hlediska a globální nebo evropské ochrany přírody.
Projekt IPA představuje jedinečnou příležitost začlenit mykologicky významná naleziště do kontextu ochranářsky významných území u nás i v celé Evropě.
Pro zdůvodnění návrhů na zařazení různých území mezi botanicky významná území
(IPA) – a tedy i mykologicky významná území - bychom však potřebovali nutně znát
aktuální rozšíření všech výše vyjmenovaných druhů u nás podle kritéria A, tj. jak
druhů navrhovaných podle tzv. Bernské konvence, tak kriticky ohrožených druhů podle
Červené knihy. Současně by bylo v určité míře možné navrhovat i území, která hostí
velmi vysoký počet jinak vzácných druhů hub (např. uvedených v různé kategorii
ohrožení nejen v naší Červené knize, ale také třeba na červených seznamech okolních
evropských států). Poradní výbor národního týmu projektu IPA v ČR by tyto podklady
mohl vzít v potaz na svém podzimním zasedání a zvážit zařazení dalších mykologicky
významných území (zatím byla na jarním zasedání poradního výboru IPA 16.4.2003 na
základě mykologických argumentů předběžně navržena např. území Velký vrch u Vršovic na Lounsku či území Na Voskopě u Koněprus). Dobrovolníci, kteří by mohli
poskytnout údaje o nálezech výše uvedených druhů hub pro projekt IPA, popř. i návrhy
území s doloženým soupisem tam zjištěných vzácných druhů hub, je mohou zasílat na
adresu: Dr. Rostislav Fellner, Svatojánská kolej, Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 p.
Beroun
Rostislav F e l l n e r

SDĚLENÍ VÝBORU ČVSM
ZVÝŠENÍ CENY ČASOPISU CZECH MYCOLOGY. Výbor ČVSM, ač nerad, byl
přinucen udělat nepopulární krok – zvýšit cenu předplatného časopisu Czech Mycology
od ročníku 55 na 250 Kč pro individuální odběratele - členy společnosti (místo
dosavadních 200 Kč) a na 650 Kč pro instituce a druhé a další odběry jednotlivců (ze
současných 600 Kč).
Důvody jsou prosté. Náklady spojené s vydáváním časopisu neustále rostou
(dražší je sazba, tisk, papír, ale zejména poštovné, které za uplynulé dva roky výrazně
vzrostlo). Naše společnost na časopis dostává dotaci od Rady vědeckých společností
(kolem 80000 Kč, v různých letech to je různé) a zbytek nákladů musí pokrýt
z vlastních zdrojů – z předplatného od odběratelů, z prodeje do zahraničí, z některých
zisků Společnosti (které jsou mizivé). Pokud se v současnosti vydají dvě dvojčísla
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ročně v rozsahu kolem 280-300 stran (což bude případ ročníku 55, první dvojčíslo
vyjde letos v létě, druhé v zimě), pohybují se náklady na vydání a distribuci kolem 170
000 Kč (z toho je např. až 20 000 Kč poštovné). To vše při současném nákladu dělá
cenu jednoho ročníku (letos tedy 2 dvojčísel) cca 500 Kč. V posledních dvou letech
bohužel začala vznikat výrazná nerovnováha v příjmech za Czech Mycology vůči
výdajům na její výrobu, kterou se snaží ohlašované zvýšení ceny zastavit. Jinak totiž
může nastat situace, že časopis nebudeme schopni pro nedostatek peněz vydávat vůbec.
Věříme vám, členům ČVSM a dalším odběratelům, že zvýšení ceny
pochopíte a zůstanete našemu časopisu věrni. Jak je z předložené rekapitulace
patrné, i tak dostane každý člen při budoucím placení 250 Kč za ročník 55 dotaci
kolem 250 Kč . Víme, že v minulosti byly občas problémy s pravidelností vycházení.
To chceme od ročníku 55 odstranit. Přispěje k tomu právě i zvýšení ceny, které zajistí
prostředky na vydávání – samozřejmě pokud bude dostatek kvalitních článků, což je
druhý předpoklad.
Výbor ČVSM

OPRAVA


Omlouváme se našim členům za chybnou informaci v ML 82, str. 20. Zápis
z porady výboru ČVSM tam uveřejněný není z jednání v prosinci 2001, ale
z května 2002.
 V článku ing. J. Valtera „Nálezy dvou druhů vzácnějších dřevních hub 
houževnatce vonného (Lentinus suavissimus) a hlívy fialové (Panus conchatus) 
v jižních Čechách“ (Mykologické listy č. 82: 12-16) byla u mapky omylem
odříznuta i část měřítka. Zbývající část úsečky představuje asi 300 m.
Děkujeme za pochopení.
Redakce.
MYKOLOGICKÉ LISTY č. 84-85 – Časopis České vědecké společnosti pro
mykologii, Praha. - Vycházejí v nepravidelných lhůtách a rozsahu. - Dvojčíslo sestavil
a k tisku připravil dr. V. Antonín (Moravské zemské muzeum v Brně, botanické odd.,
Zelný trh 6, 659 37 Brno). Vyšlo v červnu 2003.
Redakční rada: dr. V. Antonín, CSc., dr. J. Holec, dr. F. Kotlaba, CSc. a prom. biol. Z.
Pouzar, CSc.
Internetová adresa: www.natur.cuni.cz/cvsm/cestina.htm.
Administraci zajišťuje ČVSM, P.O. Box 106, 111 21 Praha 1 - sem, prosím, hlaste veškeré změny adresy, objednávky a záležitosti týkající se předplatného. Předplatné na rok
2002 je pro členy ČVSM zahrnuto v členském příspěvku; pro nečleny činí 170,- Kč.
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