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STUDIUM HUB ROSTOUCÍCH U NÁS 

 

 

VATIČKOVITÉ HOUBY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA 

XIX. TOMENTELLOPSIS ZYGODESMOIDES – VATOVEČKA 

HNĚDAVÁ 

 

Karel   Č í ž e k 

 

Americký mykolog a sběratel Job Bicknell Ellis nalezl v letech 1880-1882 

dva druhy resupinátních nelupenatých hub patřící dnes do rodu Tomentellopsis – 

vatovečka. Nejprve popsal jako Corticium echinosporum žlutavou vatovečku ost-

novýtrusou, po roce, a to již v rodě Thelephora, uvedl do seznamu americké myko-

flóry vatovečku hnědavou – Tomentellopsis zygodesmoides. 

Své slovo k  vatovečce hnědavé pronesli zhruba po čtvrtstoletí také mykolo-

gové v Evropě. V roce 1908 byl popsán Hypochnus tabacinus Bres. in Brinkmann, 

lišící se od Ellisova sběru vatovečky hnědavé tmavším zbarvením a také hranatěj-

šími výtrusy s delšími ostny. Současně byly popsány také dvě formy: f. saxicola a 

f. fulvorubella. 

S popisem Tomentella tabacina a obou forem se můžeme setkat např. 

v Bourdotově a Galzinově díle „Hyménomycètes de France“, avšak dnes patří tato 

jména do  synonymiky a tím do historie. Rozdíly ve zbarvení plodnic a charakteru 

výtrusů bývají u některých sběrů sice dobře pozorovatelné, avšak z celkového 

pohledu zůstávají příliš nestálé. Nemohou proto odůvodňovat používání jména T. 

tabacina, tím méně případnou systematickou změnu. Proto i místo původně navr-

hovaného českého pojmenování vatovečka tabáková doporučuji používat název 

vatovečka hnědavá. Ten, alespoň pokud jde o zbarvení, lépe vystihuje zbarvení 

druhu. 

 

Tomentellopsis zygodesmoides (Ellis) Hjortstam, Svensk Bot. Tidskr. 68: 55. 

1974. 

Holotypus: USA, New Jersey, Newfield, Pinus, I. 1880 leg. J. B. Ellis. 

Synonyma: Thelephora zygodesmoides Ellis 1882 – Tomentella zygodesmoides 

(Ellis) Höhn. et Litsch. 1907 – Hypochnus zygodesmoides (Ellis) Burt 1916 – 

Pseudotomentella zygodesmoides (Ellis) Svrček 1958 – Hypochnus tabacinus Bres. 

in Brinkm. 1908 – Tomentella tabacina (Bres.) Sacc. in Trotter 1912. 

Vyobrazení: Kõljalg (1996): fig. 66-67. – Melo et al. (2002): 387-404, fig. 9. 
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Plodnice resupinátní, asi 0,3 mm tlustá, křehká, od substrátu oddělitelná po 

malých kouscích, tence blanitá až kožovitá. Hymenium hladké, izabelové, okrové, 

pleťové, oříškové, někdy (asi u desetiny plodnic) tabákově hnědé, umbrově hnědé, 

skořicové, s načervenalým nebo i šedavým odstínem. 

Subikulum pavučinovitě vláknité, žlutohnědé, zejména u tmavších plodnic až 

hnědé. Okraj plodnic bez sterilní části, stejně zbarvený jako hymenium, 

s přečnívajícími chuchvalci subikulárních hyf, zpravidla hnědavý. Rizoidy až 

několik cm dlouhé, 0,15-0,20 mm široké, zasahující hluboko do substrátu; bývají 

obklopeny shluky hyfových svazků a mají okrově žluté zbarvení. 

Hyfový systém monomitický, hyfy báze 3-5(6-7) µm v průměru, tenkostěnné, 

válcovité, s jednoduchými přepážkami, větvené do křížů a téměř pravoúhlých od-

boček. V dolních vrstvách subikula bývají pokryty bezbarvou inkrustací nebo jeh-

licovitými krystaly. Všechny bazální hyfy jsou zbarveny od světle žluté po žluto-

hnědou. 

Hyfové svazky báze existují v podobě řídkých souběžných pramenů hyf – 

pseudosvazků – širokých 15-20 µm; u okraje plodnice mají průměr až 50 µm a 

pevnější konzistenci. Svazky rizoidů o průměru až 150 µm složené z hyf od 3 do 7 

µm s osovými vlákny, jsou hustě propletené, pevné, s občasnými vedlejšími 

větvemi. V KOH jsou v závislosti na průměru světle hnědé až hnědé. 

Hyfy subhymenia se podobají svými rozměry, charakterem i větvením hyfám 

horních subikulárních vrstev, jsou však hustší, kratší, méně pravidelné, v KOH 

téměř bezbarvé. 

Bazidie 25-40 x 6-8 µm, válcovitě urnovité (utriformní), jen lehce kyjovité, 

ve středu poněkud stlačené, na bázi s jednoduchou přepážkou, nesoucí 4, zřídka 2 

sterigmata do 5-6 µm dlouhá; bazidie v KOH bezbarvé. 

Výtrusy 6-7(8) µm, při čelním pohledu většinou kulovité, občas tupě troj-

hranné, při pohledu z boku široce elipsoidní, místy nepravidelné až poněkud hra-

naté, s 1-1,5 µm dlouhými, úzce válcovitými ostny; v KOH bezbarvé, nejvýše 

světle nahnědlé. 

Cystidy ani chlamydospory nejsou vyvinuty. 

 

Studované položky:  

Česká republika: 1. Táborsko, Nemyšl, Pinus, 16. VIII. 1946 leg. M. Svrček (PRM 

162690). – 2. Křivoklátsko, údolí potoka Klíčava, Carpinus, 8. X. 1948 leg. M. 

Svrček (PRM 162691). – 3. Táborsko, Prudice, na zemi a dřevních zbytcích, 15. 

VIII. 1949 leg. M. Svrček (PRM 162692). – 4. Benešovsko, Poříčko nad Sázavou, 

Abies?, 19. XI. 1950 leg. Z. Pouzar (PRM 162689). – 5. České středohoří, 

Milešovka, Quercus, 18. VIII. 1953 leg. M. Svrček (PRM 812373). – 6. ibid. 
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(PRM 812375). – 7. ibid., Populus, 18. VIII. 1953 leg. M. Svrček (PRM 812370). 

– 8. Prachatice, Miletínky, Pinus, 9. X. 1984 leg. F. Tondl (PRM). – 9. Šumava, 

Kaplice, vrch Poluška, Quercus, 19. IX. 1970 leg. M. Svrček (PRM 715436). – 10. 

ibid., Carpinus, 19. IX. 1970 leg. M. Svrček (PRM 715456). – 11. ibid., Pinus, 19. 

IX. 1970 leg. M. Svrček (PRM 715437). – 12. Koda u Srbska, Carpinus, 7. IX. 

2002 leg. Z. Pouzar (PRM). – 13. Zadní Kopanina, Kopaninský les, Betula, 30. X. 

2000 leg. Z. Pouzar (PRM, určeno jako Tomentellopsis submollis). 

 

Na 13 českých sběrech se podílí téměř z poloviny jihočeský region (4 loka-

lity, 6 položek); v severních Čechách leží 1 lokalita (3 položky) a ve středních 

Čechách 4 lokality (4 položky). Deset sběrů odpovídá typickému druhu, tři jsou 

tmavší a dva mají ostny výtrusů dlouhé 1,5-2 µm. Vatovečka hnědavá nebyla do-

posud nalezena na Slovensku, nebyla však sbírána ani na mykologicky bohatých 

moravských lokalitách Ranšpurk a Cahnov, ani v Podyjí, kde rostou všechny zbý-

vající naše druhy včetně druhu Tomentellopsis pusilla. 

U nás roste vatovečka hnědavá celkem rovnoměrně na listnáčích i jehlična-

nech, nejčastěji na borovicích a dubech. V zahraničí jsou jejími hostiteli např. 

Abies, Betula, Corylus, Juniperus, Maackia, Pinus, Populus a Quercus. Je zastou-

pena v mykoflóře Anglie, Dánska, Francie, Itálie, Německa, Ruska, Španělska, Ka-

nady a USA. Údaje o hostitelích a rozšíření byly excerpovány z použité literatury. 

Vatovečka hnědavá je v rámci rodu Tomentellopsis charakterizována nej-

tmavším hymeniem i subikulem, má největší, z boku elipsoidně hranaté výtrusy 

s dlouhými ostny. Anatomicky nejbližším druhem je T. pusilla, vatovečka drobno-

výtrusá, avšak ta má výtrusy bezmála poloviční a jen drobně hrbolkaté. Omyl při 

určování může způsobit také T. submollis, vatovečka měkká; i ta má dosti tmavé 

subikulum a velké výtrusy, avšak ty jsou pouze hrbolkaté, nikdy ostnité. 

U této skupiny hnědavých vatoveček, zvláště jsou-li uloženy po desetiletí 

v herbářích, existuje další, domnívám se, že málo známý rozlišovací znak. U druhu 

Tomentellopsis submollis (stejně jako u T. echinospora a T. bresadoliana) jsou 

mladé bazidie až do doby vzrůstu sterigmat na vrcholu hlavaté, ale u druhů T. 

pusilla a T. zygodesmoides spíše válcovité; rozeznat tento rozdíl vyžaduje jistou 

praxi, ale po čase stačí jediný pohled do mikroskopu. Uvedený rozdíl je velmi 

dobře zachycen na kresbách u Kõljalga (Kõljalg 1996) a také španělských a portu-

galských mykologů (Melo et al. 2002). 

Druh Tomentellopsis zygodesmoides je vzácným, snad i přehlíženým druhem 

naší mykoflóry. Byl proto navržen do připravovaného Červeného seznamu hub 

ČR. 
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Vatovečka hnědavá – Tomentellopsis zygodesmoides. Celkový pohled na anatomii 

plodnice a tvary výtrusů.             Kreslil K. Čížek 2005 
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Karel Čížek: Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. XIX. 

Tomentellopsis zygodesmoides 

Tomentellopsis zygodesmoides, known from 9 localities (13 collections) in the 

Czech Republic, is described. Except for a detailed description, the author also 

provides a discussion on a specific type of variability in connection with the 

formerly use name Hypochnus (Tomentella) tabacina. He also mentions some 

species characters in the genus Tomentellopsis and stresses a little known character 

for identification – the shape of young basidia before the development of 

sterigmata. 

 

Adresa autora: Kosmonautů 251, 530 09 Pardubice-Polabiny. 

 

 

*    *   * 
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EVROPSKÉ DRUHY RODU BISCOGNIAUXIA  

 

Helena   D e c k e r o v á 

 

Rod Biscogniauxia patří mezi stromatické tvrdohouby, a to do čeledi dřevnat-

kovitých (Xylariaceae). Ve starší literatuře ho nalezneme pod názvem Nummularia 

nebo figuruje dokonce jako Hypoxylon v sekci Applanata. Současnou koncepci 

rodu vytvořil Pouzar (1979, 1986), doplnili ji Ju, Rogers, San Martín & Granmo 

(1998). S rodem Hypoxylon pojí rod Biscogniauxia diskovitý apikální kroužek ve 

vřecku a anamorfa (imperfektní stadium) vzhledu Nodulisporium. Od rodu Hypo-

xylon se liší nepřítomností pigmentů extrahovatelných KOH a dvoudílným stro-

matem, jehož vnější část v dospělosti mizí nebo je viditelná pouze na okraji stro-

matu. Karbonizace stromatu je silná, zatímco u rodu Hypoxylon v sekci Annulata je 

slabá a v sekci Hypoxylon úplně chybí. Anamorfa je patrná pouze na mladých 

stromatech, a to buď mezi vnější vrstvou a vlastním stromatem nebo na vnější 

vrstvě a okraji stromatu. Stromata se vyvíjejí na odumírajících větvích listnatých 

stromů, kde prorážejí kůru. Houba je považována za saprofytickou, avšak v práci 

autorů Ju et al. (1998) se vyslovuje podezření na slabou patogenitu, kdy houba 

napadá oslabeného hostitele např. v období sucha, avšak fruktifikuje až na silně 

oslabeném nebo již mrtvém hostiteli, a to někdy i několik sezon. 

V Evropě je známo 10 druhů rodu Biscogniauxia, z toho 5 druhů má plochá 

stromata s nízkým okrajem: jsou to B. anceps, B. cinereolilacina, B. granmoi, B. 

mediterranea a B. nummularia. Zbylých 5 druhů má stromata víceméně miskovitá 

(konkávní) s okrajem zřetelně zvednutým: jsou to B. dennisii, B. marginata, B. 

querna, B. repanda a B. simplicior. V ČR roste z uvedeného výčtu 7 druhů; sbírány 

prozatím nebyly B. anceps, B. dennisii a B. mediterranea. 

České pojmenování rodu je trochu problematické. Kotlaba a Pouzar užívají 

pojmenování káčovka, avšak plochá stromata některých druhů tvar káči příliš ne-

připomínají. Nicméně myslím, že bychom u tohoto rodového jména už raději měli 

zůstat, druhové jméno zvolit u striktně vázaných druhů podle hostitele, u nespecia-

lizovaných druhů přeložit název latinský.  

Obecně platí, že téměř všechny druhy rodu Biscogniauxia náleží mezi vzácné 

houby a protože pyrenomycety se obecně příliš nesbírají, jsou herbářové položky 

tím vzácnější.  Apeluji proto na všechny, kdo se zabývají mykofloristikou, aby 

sbírali i tvrdohouby. Problém vidím jedině v tom, že pyrenomycety většinou frukti-

fikují (tvoří výtrusy) v chladné polovině roku, kdy se do terénu příliš nechodí. 

Sbírat by se měly položky z trčících nebo čerstvě opadlých větví, kde je vyšší 
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pravděpodobnost, že materiál nebude sterilní. Důležité je upozornění rakouského 

mykologa W. Jaklitsche, že položky pyrenomycetů není vhodné sušit ihned, ale 

nechat je den dva tzv. vydýchat. Zajímavá je rovněž rada M. Svrčka vystavit po-

ložku velkým výkyvům teplot (buď mezi okenicemi nebo i na zahradě), což podnítí 

tvorbu výtrusů. K pozorování mikroznaků u stromatických pyrenomycetů doporu-

čuji stroma seříznout a vybrat jen obsah peritecia (oválné plodničky zanořené ve 

stromatu). Pozorovatele nesmí u pozorované položky překvapit velké rozpětí veli-

kosti výtrusů, které často dosahuje odchylky ± 5 µm mezi jednotlivými sporami, 

což se projevuje i v klíčích od různých autorů. Ostatní charakteristiky mikroznaků 

jako např. tvar výtrusu, tvar a velikost klíční štěrbiny nebo barva výtrusu jsou již 

znaky stabilnějšími. 

 

Dichotomický klíč k určování evropských druhů rodu Biscogniauxia: 

1a. Stromata plochá až slabě vypouklá, s nízkým okrajem  ....................................  2 

1b. Stromata víceméně miskovitá se zvednutým okrajem  ......................................  6 

2a. Stromata purpurově hnědá až šedá, na lípě (Tilia sp.)  ........... B. cinereolilacina 

2b. Stromata černá, jiný hostitel  .............................................................................  3 

3a. Výtrusy většinou bezbarvé nebo nahnědlé, s jednou přepážkou  ........  B. anceps 

3b. Výtrusy hnědé až tmavohnědé, bez přepážky  ..................................................  4 

4a. Ústí peritecií hrubě bradavkatá, kuželovitá, výtrusy 14-21 x 7-10 µm  ................ 

 ..................................................................................................  B. mediterranea  

4b. Ústí peritecií diskovitá až slabě bradavkatá, výtrusy menší  .............................  5 

5a. Striktně na buku (Fagus), výtrusy 10-13 x 7,5-8,5 µm  ............  B. nummularia 

5b. Striktně na Prunus sp., výtrusy 10,5-14,5 x 5-7 µm  ........................  B. granmoi 

6a. Ústí peritecií nevystupují nad povrch stromatu, diskovitá  ................................  7 

6b. Ústí peritecií vystupují nad povrch stromatu, hrubě bradavčitá  .......................  9 

7a. Výtrusy téměř kulovité, tmavohnědé, 12-16,5 x 8-13,5 µm se sigmoidní klíční 

štěrbinou, většinou na růžovitých  .................................................  B. marginata 

7b. Výtrusy eliptické, hnědé, s rovnou klíční štěrbinou  ..........................................  8 

8a. Výtrusy 12-17 x 5-7 µm, s klíční štěrbinou po jedné straně, striktně na řešetláku 

(Rhamnus)  ......................................................................................  B. simplicior 
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8b. Výtrusy 9-14 x 4,5-6 µm, klíční štěrbina po obou stranách, většinou na jeřábu 

(Sorbus)  ............................................................................................ B. repanda 

9a. Výtrusy 14-21 x 9-13,5 µm, s klíční štěrbinou na jedné straně, na více hostite-

lích, většinou na jilmu (Ulmus)  ........................................................  B. dennisii 

9b. Výtrusy 17-22 x 11-14 x 9-10 µm, podélně smáčklé, s klíční štěrbinou na obou 

stranách, striktně na dubu (Quercus)  .................................................  B. querna 

 

Popisy jednotlivých druhů 

 

Druhy s plochými stromaty 

 

Biscogniauxia nummularia (Bull.) Kuntze - káčovka penízkovitá, káčovka bu-

ková 

Syn.: Nummularia  bulliardi Tul. et C.Tul. 

Typový druh rodu, je u nás relativně nejrozšířenější. Je vázán na buk (Fagus 

sylvatica), roste na mrtvých silnějších větvích. Stroma může být ploché, kulaté, o 

průměru 5-20 mm, ale i nepravidelně eliptické o délce 15-50(-120) mm, šířce 10-

22(-60) mm. Tloušťka stromatu bývá 0,6-0,8 mm. Mladá stromata jsou pokryta 

praskající hnědou vnější vrstvou, stará jsou uhlově černá. Ústí ostiol jsou dro-

boučká, jen nepatrně vyniklá nad povrch stromatu. Výtrusy jsou hnědočerné, elip-

soidní, 10-13 x 7,5-8,5 µm. Vzhledově podobná korovitka Diatrype decorticata 

(viz Chlebicki 2005) má ústí ostiol viditelná už pouhým okem, je vázána rovněž na 

buk, roste však i na tenkých větvičkách, stromata mívá velmi nepravidelného tvaru 

a často daleko rozsáhlejší, nápadně odlupující kůru. Další podobný pyrenomycet 

korovitka terčovitá (Diatrype disciformis) roste rovněž na buku, ale má stromata 

drobnější, velmi početná, rovněž pouhým okem viditelnými ústími ostiol. Výtrusy 

rodu Diatrype jsou bezbarvé a prohnuté – tvaru párku (alantoidní). Podobnými 

stromaty může zmást i další vzácný pyrenomycet bolinka mnohovýtrusá (Cama-

rops polysperma), která je však většinou vázána na olši, její stromata jsou lesklá a 

mnohem tlustší. 

Zkoumaný materiál: PR Doutnáč, Český kras, větev Fagus sylvatica, 14.VII.2001 

leg. et det. H. Deckerová (herbář HD). – Kopec Kotouč, Štramberk, větev Fagus 

sylvatica, 25.VIII.2001 leg. et det. H. Deckerová (herbář HD). – Filipovské údolí, 

Bílé Karpaty, větev Fagus sylvatica, 13.VI.2003 leg. et det. H. Deckerová (herbář 

HD). – Kopec Boubová, Český kras, větev Fagus sylvatica, X.2003 leg. O. Jin-

dřich, det. H. Deckerová (herbář OJ). – NPR Zadielská tiesňava, CHKO Slovenský 

kras, větev Fagus sylvatica, 15.IX.2004 leg. et det. H. Deckerová (herb. HD). 
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Biscogniauxia granmoi Lar. N. Vassiljeva – káčovka střemchová 

Upozornění: v databázi hub na adrese www.indexfungorum.org je taxon uveden 

chybně – jako B. granmo. 

Vzhledem velmi připomíná předešlý druh, jen ústí ostiol jsou dolíčkovitě 

(pupkovitě) ponořená do stromatu. Druh je striktně vázán na střemchu (Prunus 

padus) a je velmi vzácný. Stroma dosahuje průměru 7-15 mm a tloušťky 2-2,5 mm 

a má nepatrně zvednutý okraj. Askospory středně hnědé, elipsoidní se široce za-

kulacenými konci, 10,5-14,5 x 5-7 µm. Klíční štěrbina je rovná, kratší nebo po celé 

délce méně zakulacené stěny výtrusu. 

Ve stěžejní práci autorů Ju et al. uveřejněné v Mycotaxonu (1998) je tento 

druh zahrnut jako Biscogniauxia pruni Granmo, Laessøe & Scheuer nom. prov. 

s uvedením, že početné sběry jsou známy z Lotyšska, Polska a ostatních zemí regi-

onu a poznámkou, že taxon nebyl ještě nikde publikován. Užívám proto názvu B. 

granmoi, protože Vassiljeva publikovala tento taxon v díle Nizshie Rasteniya, 

Griby i Mokhoobraznye Dalnego Vostoka Rossii, Griby. Tom 4. Pirenomitsety i 

Lokuloaskomitsety (Sankt-Peterburg): 81 (1998). 

Zkoumaný materiál: PR Vyšenské kopce u Českého Krumlova, ležící kmen Prunus 

padus, 28.IV.2003 leg. et det. H. Deckerová (herbář HD et PRM). Tento sběr je 

prvonálezem pro ČR. Početná stromata různého stáří byla na témže místě nalezena 

i na jaře 2005 a byla fotografována T. Papouškem. 

 

Biscogniauxia mediterranea (De Not.) Kuntze – káčovka středozemní 

Syn.: Biscogniauxia repandoides (Fuckel) Kuntze (1891) 

Stromata tohoto druhu jsou plochá, černá s nápadně vyniklými ústími ostiol. 

Výtrusy jsou tmavohnědé, eliptické s rovně zakulacenými konci, 14-21 x 7-10 µm. 

Tento druh není vázán na jedinou hostitelskou dřevinu a byl zaznamenán například 

na buku, dubu a lísce. U nás nebyla dosud nalezena. Navzdory svému jménu byl 

tento druh sbírán i v Africe, střední Americe, USA i v Rusku. 

 

Biscogniauxia cinereolilacina (J.H. Mill.) Pouzar – káčovka šedoliláková 

Má plochá stromata délky do 6 cm, šířky do 2 cm a tloušťky 0,8 mm. Povrch 

stromatu je v mládí kalně purpurově hnědý, později šedý, slabě uhelnatý, v mládí 

s hnědou praskající vnější vrstvou. Ostiola jsou černá, s papilou. Askospory jsou 

světle hnědé až hnědé, elipsoidní, 12-14(-17) x 5.5-7 µm. Tento velmi vzácný druh 

je striktně vázán na lípy (Tilia spp.).  U nás je známa ze střed. Čech a již. Moravy. 

 

 

 

http://www.indexfungorum.org/
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Biscogniauxia anceps  (Sacc.) J. D. Rogers, Y.-M. Ju et F. Candoussau 

Stromata plochá, nepravidelně kulatá o průměru 5-25 mm, často srůstající a 

pak široká, až do 40 x 20 cm, tloušťky 0,6-0,8 mm. Povrch stromatu je matně 

černý, uhelnatý, v mládí  pokrytý tenkou světle hnědou vnější stromatální vrstvou, 

která postupně praská. Stromatální pletivo pod peritecii chybí. Tento druh je je-

diný, který má septované výtrusy. Výtrusy jsou rozděleny na dvě nestejně veliké 

části, jsou široce elipsoidní, v přepážce užší, velikosti 14-18 x 7-9 µm, buďto jsou 

celé bezbarvé nebo může být větší část spory až tmavě hnědá, zatímco menší část 

zůstává hyalinní. Roste na různých substrátech, zaznamenána je líska a topol. 

V Evropě je známa pouze v zemích s přímořským klimatem. 

 

Druhy s miskovitým (konkávním) stromatem 

 

Biscogniauxia simplicior Pouzar – káčovka ploská 

Tento druh, striktně vázaný na řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), je za-

řazen do Červené knihy ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů SR a ČR 

(Kotlaba, ed., et al. 1995) jako kriticky ohrožený druh. Stroma je menší, okrouhlé 

nebo eliptické, o rozměrech 13-27 x 8-17 mm, výška bývá 27-62 mm. Ke dřevu 

přisedá úzkou bází. Terč je široký 5-11 mm, mírně prohloubený nebo plochý, 

v mládí krátce a hustě šedohnědě plstnatý, později olysává, slabě se leskne a má 

okraj mírně zubatý. Výtrusy jsou vřetenovité až úzce elipsoidní, tmavě umbrově 

hnědé, velké 12-17 x 5-7 µm. V České republice je známo 7 lokalit, z toho 5 

v Čechách a 2 na Moravě. 

 

Biscogniauxia querna Pouzar – káčovka dubová 

Další ze vzácných druhů je vázán na duby (Quercus sp.). Stroma je miskovité 

se zvednutým okrajem a mírně vydutým povrchem, tmavohnědé, později šedé. 

Dosahuje velikosti 8-11 x 4-7 mm a tloušťky až 2,5 mm. Ostioly vystupují nad 

povrch stromatu, ústí jsou s hrubou papilou. Pletivo pod peritecii je bělavé, pletivo 

okrajů je tmavohnědé, dřevnaté, proložené černými uhelnatými fragmenty. Výtrusy 

jsou tmavohnědé a široce elipsoidní, 17-22 x 11-14 x 9-10 µm, klíční štěrbina je na 

obou stranách výtrusu stejně jako u B. repanda. Tento druh je znám pouze 

z jediného nálezu na dubu v roce 1984, lokalita "Randezvous" u Valtic na jižní 

Moravě (Pouzar 1986). 

 

Biscogniauxia repanda (Fr.: Fr.) Kuntze – káčovka jeřábová 

Syn.: Biscogniauxia pezizoides (Ellis et Everh.) Kuntze (1891) 
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Stromata tohoto druhu jsou malá, ploše miskovitá, kulatá až eliptická, 10-25 x 

6-10 mm, tloušťky do 3 mm, se zvednutým a zoubkatým okrajem. Povrch je leskle 

až matně černý, uhelnatý. Pletivo pod peritecii je 2 mm tlusté, šedavé až hnědé. 

Ostioly jsou kulaté, s papilou, vzácně v úrovni stromatu. Výtrusy jsou hnědé, elip-

soidní s přímo zakulacenými konci, velikosti 9-14 x 4,5-6 µm, s oboustrannou 

klíční štěrbinou. Hostitelskou dřevinou je jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). 

Zkoumaný materiál: NPR Zadielská tiesňava, CHKO Slovenský kras, trčící odum-

řelá větev Sorbus aucuparia, 15.IX.2004 leg. et det. H. Deckerová (herbář HD). 

Jedná se o prvonález pro Slovensko. 

 

Biscogniauxia dennisii (Pouzar) Pouzar – káčovka Dennisova (jilmová) 

Druh je znám ze střední a jižní Evropy, v ČR prozatím nebyl zaznamenán. Je 

teplomilný a roste převážně na jilmu habrolistém (Ulmus minor) a dubech (Quer-

cus sp.), ale i na jiných listnáčích. Stromata jsou plochá až mírně číškovitá, se 

zvednutým okrajem, kulatá až nepravidelně eliptická o rozměrech 4-27 mm x 4-12 

mm x 2-3,5 mm. Povrch je leskle černý, v mládí pokrytý vnější stromatální vrst-

vou, která je nahoře naokrovělá a suchá, uvnitř šedá a želatinující, pseudoparen-

chymatická. Pletivo pod peritecii je světlejší, tloušťky 0,5-2 mm; jsou tu promí-

chána pletiva kůry hostitele s hyfami houby. Výtrusy černohnědé, 14-21 x 9-13,5 

µm, široce elipsoidní, s klíční štěrbinou po jedné straně spory. Na Slovensku je 

znám ze Želiezovců (1972) z javoru babyky (Acer campestre).  

 

Biscogniauxia marginata (Fr.) Pouzar – káčovka okrajová 

Syn.: Biscogniauxia discreta (Schwein.) Kuntze (1891) 

Stromata drobná, početná, kulatá až široce eliptická, o průměru 3-8 mm a 

tloušťce 3-4 mm. Tvar je káčovitý se zvednutým okrajem, báze je široce přisedlá. 

Povrch je uhelnatý, tmavě šedý až matně černý, v mládí skrytý pod naokrovělou 

vnější vrstvou, která se odlupuje vcelku. Askospory jsou černohnědé, široce elip-

soidní až téměř kulovité, velikosti 12-16,5 x 8-13,5 µm. Hostitelskou dřevinou jsou 

většinou růžokvěté, známa je i na jasanu (Fraxinus excelsior). Dle literatury jde o 

druh široce rozšířený v Evropě a Severní Americe. 

Zkoumaný materiál: NPR Panonský háj, Sv. Jur, suchá větev Crataegus sp., leg. D. 

Karasinski, det. Z. Pouzar (herbář HD, PRM). 
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Helena D e c k e r o v á : European species of the genus Biscogniauxia 

The author deals with species of the stromatal pyrenomycetes genus – Biscogni-

auxia growing in Europe, notes the differences between them and shows data of 

findings in the Czech and Slovak Republics, including references to herbarium 

specimens and literature. The dichotomous key to European species of Biscogni-

auxia is presented. 

 

Adresa autora: O. Jeremiáše 1932/12, 708 00  Ostrava-Poruba; 

helena.decker@tiscali.cz. 

 

 

 

MYKOFLORISTIKA 

 

NEOBVYKLÁ LOKALITA PRÁŠIVKY POLNÍ - BOVISTA 

GRAVEOLENS - V ČECHÁCH 

 

František  K o t l a b a 

 

Břichatkovitá houba prášivka polní - Bovista graveolens Schwalb 1893 (B. 

hungarica Hollós 1901) patří v posledních desetiletích k mizejícím, a proto stále 

vzácnějším druhům naší mykoflóry; upozornil jsem na to např. před 10 roky 

(Kotlaba 1996). V připraveném Červeném seznamu makromycetů ČR byla zařa-

zena do kategorie ohrožených druhů (EN). V 50.-60. letech 20. stol. se vyskytovala 

hojně zejména na polích (např. v jižních Čechách, na Českomoravské vrchovině a 

na západní Moravě (Šmarda 1958), avšak zřejmě vlivem masivního používání 

http://mycology.sinica.edu.tw/Xylariaceae/
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strojených hnojiv a různých pesticidů na polích nastal v posledních 20-30 letech 

její prudký ústup; tak na Moravě byla nalezena na poli na nové lokalitě (Budišov 

severovýchodně od Třebíče, 1997) po více než 30 letech (viz Antonín et Vágner 

1998). V současnosti na počátku 21. století patří tento druh u nás i v jiných státech 

téměř ke vzácnostem. 

Nález prášivky polní - navíc na neobvyklé lokalitě - roku 2005 je proto milým 

mykologickým překvapením (zejména také proto, že v posledních třech letech 

jsem ji v jižních Čechách i na známých lokalitách hledal zcela neúspěšně). V polo-

vině listopadu roku 2005 při průchodu alpinem v Průhonickém parku u Prahy jsem 

sebral starou plodnici prášivky, kterou jsem na místě považoval ze prášivku černa-

vou. Protože i nález tohoto spíše v podhůří rostoucího druhu u Prahy by byl zají-

mavý, vzal jsem nalezenou plodnici k bližšímu studiu do Prahy. Po jejím zmikro-

skopování v Národním muzeu jsme s kol. Zdeňkem Pouzarem podle zakřivených 

sterigmat výtrusů s překvapením zjistili, že máme v rukou prášivku polní - Bovista 

graveolens. Uložil jsem ji do herbářů mykologického oddělení Národního muzea v 

Praze (PRM) s těmito údaji na etiketě: Průhonice ap. Praha, ad terram schistosam 

in horto publico "Průhonický park" dicto, pars "Alpinum", 15. XI.2005 leg. F. 

Kotlaba, det. F. Kotlaba et Z. Pouzar (PRM 905335). 

Tento průhonický nález prášivky polní v parku je překvapivý jednak proto, že 

je to nejbližší lokalita tohoto druhu houby u Prahy (asi 10 km na jihojihovýchod), 

jednak proto, že tato lokalita je na jihozápadním svahu (podklad kyselá algonkická 

břidlice) alpina pod jehličnanem, smrkem ztepilým (Picea abies), a konečně i 

proto, že je to první nová lokalita v Čechách po třech letech od poslední doložené 

roku 2002, kdy jsem nalezl a uložil do herbářů tři plodnice z lokality Nedvědice u 

Soběslavi v jižních Čechách (Kotlaba 2003). Na druhé straně však do určité míry 

odpovídá výskytu této břichatky pod stromy v Podyjí na jižní Moravě, kde byla 

nalezena ve světlém porostu (Kotlaba et Pouzar 1989). Lokalita na alpinu v Průho-

nickém parku souhlasí se synantropním výskytem prášivky polní (tj. na člověkem 

ovlivněných stanovištích) - ovšem zde bez používání hnojiv nebo pesticidů. 

Pokud někdo z mykologů zná nové lokality této prášivky nebo má její nálezy 

na známých lokalitách z posledních let, měl by je publikovat, abychom tak získali 

úplnější obraz o jejím výskytu v České republice v posledních 10-15 letech. V 

terénu rozpoznáme prášivku polní od obyčejné prášivky šedivé (Bovista plumbea) 

podle větších plodnic (3-6 cm) a od stejně velké prášivky černavé (B. nigrescens) 

podle matnosti povrchu plodnice - prášivka černavá jej má lehce lesklý (oproti 

matnému povrchu u prášivky polní); k definitivnímu určení ovšem dospějeme až 

tehdy, zjistíme-li, že výtrusy pod mikroskopem mají zahnutá (nikoli rovná) sterig-

mata. 
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Nález prášivky polní v Průhonickém parku je vpravdě potěšující, neboť nás 

naplňuje nadějí, že i přes ústup této houby přece jen z naší přírody zcela nevymizí. 
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Kotlaba F. (2003): Prášivka polní - mizející břichatkovitá houba našich polí. – Živa 

51: 256. 

Kotlaba F. et Pouzar Z. (1989): Nález prášivky polní na přirozeném stanovišti. – 

Mykol. Listy no. 34: 9-10. 

Šmarda F. (1958): Lycoperdaceae - pýchavkovité. – In: Pilát A. (red.), Flora ČSR 

B 1 Gasteromycetes. Houby břichatky, p. 257-377. 

 

František K o t l a b a: Unusual locality of Bovista graveolens in Bohemia 

The rare, threatened gasteromycete Bovista graveolens Schwalb was collected 

15.XI.2005 in the Průhonice park (in the place called "Alpinum") near Praha, 

Czech Republic (PRM 905335). 

 

 

*   *   * 

 

DROBNOJAZÝČEK ZELENÝ (MICROGLOSSUM VIRIDE) A 

DUTINOVKA OTRUBNATÁ (ENCOELIA FURFURACEA) – 

PREHLIADANÉ DRUHY SLOVENSKEJ MYKOFLÓRY? 

 

Soňa Ripková
a
 a Viktor Kučera

b
 

 

 Namiesto úvodu: Príbeh 1. S drobnojazýčkom zeleným som sa zoznámila 

na internete. A až  keď sa o jeho existencii sama presvedčila na mykologickej ex-

kurzii, uverila. Príbeh 2. S manželom sme hľadali plamienky (Flammulina). On do 

hrnca, ja pre vedu. V tej záľahe lupeňov sa plodnice dutinovky otrubnatej javili ako 

januárový skvost.  

 Dva rôzne príbehy o dvoch rôznych hubách, ktoré však majú čosi spo-

ločné. Sú predslovom k článku o druhoch, ktoré sú prehliadané? 

 Opis
1
: Microglossum viride (Pers.) Gillet – drobnojazýček zelený (Geo-

glossaceae, Ascomycota) – má podlhovasté, jazýčkovité až kyjakovité 3-7 mm 
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široké a 2-6 cm vysoké apotéciá, rozlíšené na fertilnú a sterilnú časť. Fertilná časť 

môže tvoriť až polovicu veľkosti apotécia, je valcovitá alebo lopatkovito sploštená, 

zvyčajne pozdĺžne ryhovaná, tmavozelená až modrozelená. Sterilná časť je najmä 

v hornej polovici svetlozelená až modrozelená, jemne šupinkatá, niekedy sploš-

tená, s pozdĺžnymi ryhami, na báze belavá. Výtrusy sú valcovité až vretenovité, 

15-20  4-5 μm veľké a v dospelosti trojpriehradkové. 

 Encoelia furfuracea (Roth: Fr.) P. Karst. – dutinovka otrubnatá (Helotia-

ceae, Ascomycota) – má mnohotvárne, sediace, 5-30 mm široké a 4-12 mm vysoké 

apotéciá. V mladosti sú uzavreté, obrátene polguľovité, obličkovité, bochníkovité 

alebo hľuzovité, neskôr sa na vrchnej strane otvárajú čiarkovitým až kosoštvorco-

vým otvorom (obnaženie técia) a sú miskovité až tanierovité. Vonkajšia strana je 

plavohnedá až orechovohnedá, s odením zrnitým až otrubnatým (možno ho zo-

trieť). Técium je gaštanovohnedé, hladké, lesklé. Dužina je 0,5 mm, v mieste pri-

pojenia na substrát až 3 mm hrubá, belavá až svetlohnedá, bez vône. Výtrusy sú 

alantoidné, 7-10  2-2,5 μm veľké. 

 Ekológia
2,3

: Microglossum viride fruktifikuje od augusta do novembra. 

Plodnice sa tvoria jednotlivo alebo v početných skupinách (známe sú zbery 

s desiatkami plodníc) na holej pôde, na opadanke alebo v porastoch terestrických 

rias či machorastov. Doterajšie nálezy sú uvádzané z lesných porastov s Fagus 

sylvatica, Quercus sp. div. a Carpinus betulus. 

 Encoelia furfuracea fruktifikuje najčastejšie v zimných a skorých jarných 

mesiacoch (december-marec). Známe sú však aj nálezy v mesiacoch máj, august až 

november. Dutinovka otrubnatá sa svojím výskytom úzko viaže na hostiteľské 

dreviny Alnus glutinosa, A. incana, (zo Slovenska je dosiaľ po jednom náleze 

z týchto drevín) a Corylus avellana. Plodnice sa tvoria v zhlukoch na dreve (vyra-

stajú spod borky) ležiacich, zriedkavejšie stojacich kmeňov a konárov. Z biotopov 

Encoelia furfuracea sú známe lesné porasty s dominantnými Alnus glutinosa 

a Salix sp. div., ďalej porasty s Fagus sylvatica a Picea abies, prípotočné porasty 

s Alnus incana, tiež opustené pasienky v sukcesných štádiách, resp. stromoradia. 

 Výskyt na Slovensku
4
: Druh Microglossum viride je na Slovensku 

známy z piatich lokalít, z ktorých sú dve v Malých Karpatoch (2 nálezy), jedna 

v Strážovských a Súľovských vrchoch (1 nález), jedna v Kremnických vrchoch 

(1 nález) a jedna v Slovenskom rudohorí (1 nález). Ďalšie nálezy sa nedajú 

presnejšie lokalizovať. 

 Druh Encoelia furfuracea je na Slovensku známy z pätnástich lokalít, z 

ktorých je jedna na Devínskej Kobyle (1 nález), tri v Malých Karpatoch (3 nálezy), 

tri na Poľane (5 nálezov), dve v Slovenskom raji (2 nálezy), dve vo Veľkej Fatre 

(3 nálezy), jedna v Malej Fatre (1 nález),  jedna vo Vysokých Tatrách (1 nález) a 

dve v Bukovských vrchoch (2 nálezy). Ďalšie nálezy sa nedajú presnejšie lokalizo-

vať. 
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 Záver: Prvé zbery Microglossum viride zo slovenského územia pochá-

dzajú od významných slovenských mykológov: Bollu, ktorého nález zo Svätého 

Jura citoval vo svojej práci Bäumler (1897), ďalej Hazslinského a Mergla (herb. 

položky v BRA). Dlhodobé zberateľské vákuum po tomto období prerušili až ná-

lezy Glejduru a  Jančovičovej (herb. položka v SLO), Blanára (Blanár et Mihál 

2002) a v úvode nemenovanej Pisarčíkovej (herb. položka v SAV). Hoci sú taxóny 

čeľade Geoglossaceae v niektorých krajinách, napr. v škandinávskych, hojné 

(Murstad 2005 in verb.), na našom území sú mnohé z nich vzácne. Výnimkou nie 

je ani drobnojazýček zelený, ktorý je ohrozeným druhom (EN) slovenskej myko-

flóry (Lizoň 2001). Možno táto huba pomaličky mizne z našej prírody, ale možno 

je len prehliadaná a my môžeme zmeniť status jej ohrozenosti.  Možno. 

 Prvý nález Encoelia furfuracea na Slovensku sa datuje v roku 1980. 

O tomto náleze, ako aj o 9 ďalších, sa zmienil vo svojom článku Glejdura (1997). 

Ďalšie 3 (Glejdurom nespomenuté) zbery publikovali Lazebníček (1986) a Škubla 

(1996, 1997). Podľa literárnych údajov a herbárového materiálu vo verejných 

zbierkach sa zdá, že rok 1997 (rok posledných publikácií o tomto druhu) bol záro-

veň posledný pre dutinovky otrubnaté. Odvtedy nepribudli do herbárov nové zbery 

a do knižníc novšie články. O to viac nás tešili naše 3 karpatské zbery v rokoch 

1999, 2003 a 2005, ale aj nálezy Kotlabu v roku 2005 (in verb.), ako aj ďalšie 

nálezy z tohoto roku 2005 fotograficky zdokumentované na internete 

(www.nahuby.sk); sú svedectvom toho, že Encoelia furfuracea z nášho územia 

nevymizla. Ani sa nenazdáme a od prvého zberu uplynie 30 rokov. A hoci ca 20 

dosiaľ známych nálezov dutinovky otrubnatej nie je veľa (skôr málo), nemyslíme 

si, že je tento druh na Slovensku vzácny. Či je však bežný, o tom sa môžeme pre-

svedčiť len cieleným výskumom.  

 

 

Výskyt Microglossum viride na Slovensku 

 

Herbárový materiál 

Kremnické vrchy: Kováčová, Danielia obora, porast s Quercus sp. div. a Carpinus 

betulus, ca. 400 m n. m., na opadanke, 1.IX.1999 leg. S. Glejdura a S. Jančovičová 

(SLO). Malé Karpaty: Svätý Jur, porast s Fagus sylvatica, medzi machmi, 

7.IX.1846 leg. J. Bolla (BRA). – Modra, horské lesy, leg. K. Mergl (BRA). Strá-

žovské a Súľovské vrchy: Horná Maríková, lokalita Kátlina, porast s Fagus sylva-

tica, 535 m n. m., na kamenistej pôde pri lesnej ceste, 5.X.2005 leg. E. Pisarčíková 

(SAV). Nezaradené: Prešov, leg. F. Hazslinský (BRA). – Bratislava?, horské lesy, 

leg. K. Mergl (BRA). 

 

 

http://www.nahuby.sk/
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Literárne údaje 

Slovenské rudohorie: Revúca, j. od mesta, lokalita „Za Peklom“, porast s Fagus 

sylvatica, na pôde medzi pukmi a lístím Fagus sylvatica pod Quercus polycarpa, 

ca 310-370 m n. m., 30.VI.2001 leg. D. Blanár (Blanár et Mihál 2002). Nezara-

dené: všeobecne Slovensko (Lizoň 2001). 

 

Výskyt Encoelia furfuracea na Slovensku
5
 

 

Herbárový materiál a záznam 

Malé Karpaty: Sološnica, ca 1,2 km jvv. od kostola, porast s Alnus glutinosa 

a Salix sp. div., ca 280 m n. m., na konári Corylus avellana, 20.III.1999 leg. 

S. Ripková (SLO). – Sološnica, ca 1,5 km sv. od kostola, stromoradie (v línii 

medzi poľami) s Fraxinus sp., Salix sp. div., Prunus spinosa, ca 220 m n. m., na 

konári Corylus avellana, 28.III.2003 leg. S. Ripková (SLO). – Plavecké Podhradie, 

ca 2,5 km ssv. od kostola, lokalita Hôrka, porast s Alnus glutinosa a Salix sp. div., 

ca 220 m n. m., na kmeni Corylus avellana, 3.I.2005 leg. S. Ripková (SLO). Malá 

Fatra (Krivánska Fatra): Turčianske Kľačany, 400 m n. m., na konári Corylus 

avellana, 10.V.1985 leg. J. Kuthan (BRA). Veľká Fatra: Černová, j. od salaša 

Krajinka, ca 500 m n. m., na konári Corylus avellana, 12.V.2005 leg. F. Kotlaba 

(PRM); ibid., na konári Alnus incana, not. F. Kotlaba. Vysoké Tatry: Štôla, porast 

s Picea abies, ca 900 m n. m., na konári Corylus avellana, 18.X.1980 leg. H. Dec-

kerová (BRA). Bukovské vrchy: Uličské Krivé, Národná prírodná rezervácia Ro-

žok, porast s Fagus sylvatica a Acer campestre, 550-650 m n. m., na kmeni Cory-

lus avellana, 9.X.1990 leg. J. Vlasák (BRA). 

 

Literárne údaje 

Devínska Kobyla: Bratislava, ca 1 km j. od Devínskej Novej Vsi, lokalita Sandberg 

– s. svah, 350-400 m n. m., na kmeni Corylus avellana, 16.II.1997 leg. V. Kabát 

(Glejdura 1997, Škubla 1998). Poľana: Zvolen, Arborétum Borová hora, 310 m n. 

m., na Corylus avellana, 14.II.1993 leg. S. Glejdura (Glejdura 1997). – Ibidem, 

19.XII.1995 (Škubla 1996); Ibid., ?.I.1996. (Škubla 1997). – Hrochoť, lokalita 

Široké, 950 m n. m., na Corylus avellana, 20.I.1997 leg. S. Glejdura (Glejdura 

1997). – Detva, Prírodná pamiatka Kalamárka, 780 m n. m., na Corylus avellana, 

2.XI.1996 leg. S. Glejdura (Glejdura 1997). Slovenský raj: Čingov, pravé úbočie 

potoka Lesnica, 550 m n. m., na Alnus glutinosa, 8.VIII.1996 leg. S. Glejdura 

(Glejdura 1997). – Čingov, Tomášovská ihla, 650 m n. m., na Corylus avellana, 

15.I.1997 leg. S. Glejdura (Glejdura 1997). Veľká Fatra: na Corylus avellana (La-

zebníček 1986). Bukovské vrchy: Ruské, okolie terénnej stanice, 600 m n. m., na 

kmeni Corylus avellana, 19.IX.1995 leg. T. Kukulka (Glejdura 1997, Kuthan et al. 

1999, Škubla 1997). Nezaradené: okolie Banskej Bystrice, 27.III. 2005, 
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10.IV.2005, 9.V.2005 (www.nahuby.sk). – Okolie Dolného Kubína, 3.IV.2005, 

12.IV.2005 (www.nahuby.sk). 
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Soňa  R i p k o v á and Viktor  K u č e r a : Microglossum viride and Encoelia 

furfuracea – overlooked species of the Slovak mycoflora? 

Descriptions of Microglossum viride and Encoelia furfuracea are given and their 

distribution in Slovakia is summarised according to both herbarium specimens and 

data from literature. Microglossum viride is known from five localities and Encoe-

lia furfuracea from 14 localities in the Slovak Republic. Only targeted field re-

search may solve the question if these species are rare or just overlooked.  
1
 

 

*   *   * 

 

                                                           
1
 Opis Microglossum viride je uvedený podľa zberu Pisarčíkovej (2005, herb. 

položka v SAV) a opis Encoelia furfuracea podľa zberu Ripkovej (2005, herb. 

položka v SLO). 
2
 Ekológia Microglossum viride a Encoelia furfuracea je spracovaná podľa 

dostupných, nižšie citovaných literárnych prameňov a údajov z herbárových 

položiek a terénneho zápisníka Dr. F. Kotlabu. 
3
 Nomenklatúra cievnatých rastlín je zjednotená podľa práce Marhold (ed.) (1998), 

názvy biotopov podľa práce Stanová et Valachovič (eds.) (2002). 
4
 Výskyt Microglossum viride a Encoelia furfuracea na Slovensku je spracovaný 

podľa dostupných, nižšie citovaných literárnych prameňov a herbárových položiek 

z herbárov BRA, PRM, SAV a SLO a terénneho zápisníka Dr. F. Kotlabu. Skratky 

herbárov sú uvedené podľa práce Vozárová (2001). Údaje o lokalitách, ktoré sme 

zaradili do fytogeografických celkov Slovenska (Futák 1984), sú upravené. 
5
 Dr. F. Kotlaba nám napísal: „Zjistel jsem, že v herbářích PRM není jinak za SR 

žádný sběr, zatímco z Čech je jich mnoho a méně z Moravy; myslím, že výskytu 

tohoto druhu ve střední Evropě asi směrem na východ ubývá“. 
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NÁLEZY DVOU ZAJÍMAVÝCH A VZÁCNÝCH DRUHŮ HUB ZE 

SKUPINY APHYLLOPHORALES V ČECHÁCH – HERICIUM 

ERINACEUS A ALEURODISCUS DISCIFORMIS 

 

Jiří  K o u t 

 

Houby ze skupiny Aphyllophorales patří k méně probádaným nejen v Evropě, 

ale i jinde ve světě. Příčinou je především jejich obtížná identifikace, často ne-

možná přímo v terénu. V roce 2005 se mi podařilo nalézt dva vzácné druhy z této 

skupiny, a aby obě nově objevené lokality neupadly v zapomnění, oba nálezy zve-

řejňuji. Prvním druhem je nápadný korálovec ježatý (Hericium erinaceus), druhým 

pak méně nápadný škrobnatec terčovitý (Aleurodiscus disciformis). Oba druhy jsou 

dokladovány v herbáři autora. 

 

Korálovec ježatý – Hericium erinaceus 

 

Hericium erinaceus (Bull.) Pers., česky korálovec ježatý, byl  původně po-

psán pod latinským jménem Hydnum erinaceus francouzským mykologem Bul-

liardem v roce 1781. Patří do čeledi Hericiaceae spolu s dalšími druhy s ostnitým 

hymenoforem. Roste paraziticky hlavně na dubech nebo bucích ve světlejších 

porostech a již z dálky můžeme poznat jeho kulovité plodnice. Výjimečně je u nás 

uváděn (podle sdělení dr. F. Kotlaby) i na jiných dřevinách: v herbáři mykologic-

kého oddělení Národního muzea je uložen doklad z trnovníku akátu – Robinia 

pseudoacacia (ad truncum viventem Robiniae pseudoacaciae extra silvam, Hos-

tomice pod Brdy, ad rivulum, 9. X. 1966, A. Soukup et V. Albertin misit, det. A. 

Pilát, PRM 634453) a na stejné dřevině byl publikován 24 let předtím  ze zámec-

kého parku v Hořovicích (Čas. Čs. Houb. 22: 28 – 29, 1943). Na akátu jej zmiňují 

také Dvořák a Hrouda (2005). Z habru (Carpinus betulus) byl uveřejněn z Cidliny 

na Moravě (Čas. Čs. Houb. 1: 276, 1919-20). Od ostatních našich korálovců rozli-

šíme korálovec ježatý podle celkové morfologie, tj. kulovitých plodnic.  Plodnice 

nese dlouhé ostny, které nejsou uspořádány na větvičkách jako u následujících 

dvou druhů. Substrát dobře odděluje korálovec jedlový (Hericium flagellum), pro-

tože roste výhradně na jehličnanech, od korálovce bukového (Hericium coralloi-

des), který roste jen na listnáčích (nejčastěji na buku) a má ostny na rozdíl od prv-

ního po celé délce větviček.  

Jeden exemplář druhu Hericium erinaceus (16.X. 2005 leg. et det. J. Kout) 

jsem nalezl poblíž Hluboké nad Vltavou u statku Vondrov (390 m n.m.). Houba 



Mykologické listy, Praha, no. 96, 2006. 

 

21 

vyrůstala z kmene živého dubu letního v místě bez kůry asi 0,5 m nad zemí. 

Z jižních Čech byly donedávna známé dvě lokality – přírodní rezervace (PR) Li-

bochovka a PR Bukové kopce přičemž PR Libochovka leží jen několik kilometrů 

sv. směrem, kde H. erinaceus roste na bucích

. Zde připojuji ještě dvě další zjiš-

těné lokality. Po dva roky za sebou byl tento vzácný druh nalézán také v bučině 

nedaleko železniční trati zhruba v polovině cesty mezi žel.stanicí Řevničov a žel. 

stanicí Lužná u Rakovníka (10.9.2004 a 12.9.2005 not. J. Kohl). Vitální plodnice 

vyrůstají v puklině starého buku. V roce 2005 tam korálovec vytvořil atypické, 

vzájemně srůstající plodnice. Jde pravděpodobně o jediné místo, kde se v okrese 

Rakovník houba vyskytuje. Další lokalitou je PR Rakovecké údolí (480 m n.m.) 

v okrese Blansko, kde korálovec ježatý roste každý rok na starém dubu ve skalnaté 

prosluněné severní stráni (27.8. 2005 not. J. Musil). 

Houba je u nás vzácná a vyskytuje se ve středních polohách (celkem 30 loka-

lit). Plodnice můžeme najít v pokročilém létě a na podzim. V navrhovaném se-

znamu zvláště chráněných druhů (Holec a Beran 2004) je zařazena jako silně ohro-

žená. Na Slovensku je chráněna sazbou 1500 Sk za jednu plodnici. Ani v ostatních 

částech Evropy není hojná – i tam platí za vzácnou (Jordan 2004). Celkem byla 

zjištěna v 23 státech Evropy na 435 lokalitách. Nejvíce lokalit se vyskytuje ve 

Francii a Velké Británii. Její stupeň ohrožení dokumentuje přítomnost na červe-

ných seznamech 13 evropských zemí (Dahlberg  & Croneborg 2003). 

 

Škrobnatec terčovitý  - Aleurodiscus disciformis 

 

Stereoidní houbu škrobnatec terčovitý  - Aleurodiscus disciformis (DC.) Pat., 

uvedl do mykologické literatury švýcarský botanik De Candolle v roce 1815, který 

ji popsal jako Thelephora disciformis DC. Do rodu Aleurodiscus řadíme některé 

saprotrofní houby rostoucí na kůře (borce) živých stromů nebo keřů, charakterizo-

vané amyloidními výtrusy a hladkým hymeniem. Do tohoto rodu byl druh Thele-

phora disciformis přeřazen o několik let později Patouillardem (1894); patří k 

čeledi Stereaceae, oddělované od čel. Corticiaceae. Molekulární fylogenetika nyní 

podporuje přeřazení A. disciformis do rodu Aleurocystidiellum Lemke; svědčí pro 

to i morfologie, tj. nepřítomnost akantohyfidií. Široce pojatý rod Aleurodiscus s.l. 

je parafyletického původu,  Aleurocystidiellum je monofyletický (Wu et. al 2001).  

U nás máme větší možnost nalézt hojnější druh škrobnatec jedlový (Aleuro-

discus amorphus) na větvích jehličnanů (hlavně jedle) v horských polohách. A. 

                                                           

 V době tisku se autorovi dostal do ruky ještě jeden sběr korálovce ježatého z 

jižních Čech: Nová Ves u Protivína, "Zlatá louka", na pařezu buku, 18. VIII. 1989 

leg. et det. J. Staněk (CB 5652, ut Creolophus cirrhatus, rev. D. Dvořák). 
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disciformis (škrdbatec terčovitý) určíme velmi snadno již v terénu podle několika 

význačných charakteristik - stereoidního polorozlitého klobouku, bělavého až 

šedavého měkkého hymenia a růstu na kůře živých dubů.  

Druh Aleurodiscus disciformis (14.V.2005 leg. et det. J. Kout) se vyskytuje 

v PP Pod Smutným koutem v okrese Plzeň –jih. Rostou tam 130 let staré duby (na 

přelomu 80. a 90. let měly být vykáceny), na kterých nachází houba vhodné stano-

viště. Většina záznamů o výskytu v ČR pochází z 50. let minulého století (Český 

kras, Křivoklátsko, České středohoří atd.). Jedna z nejbohatších lokalit byla u 

Prahy na jižních svazích řeky Berounky, u obce Karlík. Dnes se tam houba vysky-

tuje v poměrně menší početnosti (Svrček 1994). 

 Současná vzácnost škrobnatce terčovitého je způsobena negativními vlivy 

člověka na životní prostředí. Zejména kyselé deště a  snad i kácení dubů způsobilo 

jeho vymizení v mnoha oblastech. Nové zákonné normy o snížení emisí dávají 

naději na jeho větší rozšíření v naší přírodě.  

Aleurodiscus disciformis je temperátním druhem s rozšířením sledujícím vý-

skyt dubu. Pokud ho chceme najít, musíme prohlížet kůru dolních partií dubových 

kmenů. Vyhovuje mu prostředí spíše teplé a relativně vlhké. V Evropě roste po 

celý rok (Breitenbach &  Kränzlin 1986). Jeho výskyt sahá od jižní Skandinávie až 

po mediterránní oblast (chybí na Britských ostrovech). Na východ jeho areál zahr-

nuje Rusko, Japonsko a dále až  východní pobřeží Severní Ameriky (Lemke 1964). 

Nachází se na červených seznamech Švédska, Švýcarska a Černé Hory.  

 

Poděkování 

 

Poděkování patří dr. Z. Pouzarovi za poznámky k rozšíření obou druhů, Mgr. 

M. Beranovi za poskytnutí jihočeských lokalit H. erinaceus, dále  J. Musilovi a J. 
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L i t e r a t u r a 

 

Breitenbach J. et Kränzlin F. (1986): Pilze der Schweiz 2. – Luzern, 416 p.  

Dahlberg A. et Croneborg H. (2003): 33 threatened fungi in Europe. – Comple-

mentary and revised information on candidates for listing in Appendix I of 

the Bern Convention. 14 p. 

Dvořák D. et Hrouda P. (2005): Ježaté houby lošáky a korálovce. – 35p., 20 tab., 

Brno. 



Mykologické listy, Praha, no. 96, 2006. 

 

23 

Holec J. et Beran M. (2004a): Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště 

chráněných druzích organizmů. – Mykol. Listy no. 87: 4–14. 

Holec J. et Beran M. (2004b): Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště 

chráněných druzích organizmů. – Mykol. Listy no. 88: 6–16. 

Jordan M. (2004): The encyclopedia of fungi of Britain and Europe. – Flora of 

British Fungi. 384 p., Frances Lincoln. 
Lemke P.A. (1964): The genus Aleurodiscus (sensu stricto) in North America. – 

Canad. J. Bot. 42: 213–282. 

Svrček M. (1994): Škrobnatec terčovitý – mizející houba našich dubů. – Zprav. 

Ochr. Přír. Okr. Praha-západ 24–25: 8–10. 

Wu S.H., Hibbett D.S. et Binder M. (2001): Phylogenetic analyses of Aleurodiscus 

s.l. and allied genera. – Mycologia 93: 720–731. 

 

Jiří  K o u t : Collections of two interesting and rare species of fungi of the 

group Aphyllophorales in Bohemia (Czech Republic) – Hericium erinaceus 

and Aleurodiscus disciformis  

This paper reports about finds of two rare species of the group Aphyllophorales in 

the Czech Republic. Three new localities of Hericium erinaceus are mentioned. 

Three of them are from Bohemia and one is from Moravia. The stereoid species 

Aleurodiscus disciformis was discovered in western Bohemia nearby the city of 

Plzeň. This species gradually disappeared from our country because of heavier air 

pollution and acid rain. This is the first ascertained locality after half a century. The 

threats of both endangered species are discussed.  

 

 

 

OSOBNÍ 

 

 

VZPOMÍNKA NA PROFESORA JAROMÍRA DIENERA –  

100 LET OD JEHO NAROZENÍ (1906-1984) 

 

Bronislav  H l ů z a 

 

Na 14. květen 2006 připadá sté výročí narození severomoravského botanika a 

mykologa profesora Jaromíra Dienera. Jeho život byl od mládí úzce spjat 

s přírodou. Narodil se a prvních devět let života prožil v Janovicích u Polné, kde 

byl jeho otec řídícím učitelem na místní dvojtřídce. Po otcově smrti se s matkou 
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přestěhoval do Polné. Zde dokončil obecnou a absolvoval měšťanskou školu. Po-

tom studoval na jihlavském gymnáziu, kam denně dojížděl z Polné vlakem. Po 

maturitě vystudoval profesuru přírodopisu a zeměpisu na Přírodovědecké fakultě 

Karlovy univerzity (PřF UK) v Praze (1925-1930). Jaká byla jeho cesta k botanice 

a mykologii? 

Ve svých životopisných poznámkách uvádí, že jako první vzpomínky 

z předškolního věku mu utkvěl kromě jiného les, v němž se ztratil rodičům a něčím 

se tam trochu přiotrávil. Na svá první setkání s houbami vzpomíná takto:  

„V pozdějších letech jsem přicházel jako venkovský kluk stále více do styku 

s přírodou. Hned za vesnicí byl les, kam jsme od jara do podzimu stále chodili 

něco sbírat. Na podzim hlavně hříbky a křemenáče, kozáky a ryzce. Při pečení 

brambor na pastvě jsme rádi opékali i houby. Téměř tajemně na mne působila 

houba, která svrchu připomínala hříbka, ale vespod a na noze byla krásně červená. 

Tatínek ji označil za jedlého hřiba kováře. Protože mi barva i jméno této divné 

houby připomínaly zářící oheň v tmavé vesnické kovárně, zapamatoval jsem si ji 

na celý život. 

Z jedovatých hub jsme přicházeli do styku jenom s muchomůrkou červenou. 

Opatrně jsme ji napichovali na větévky a nosili domů. Tehdy ji téměř v každé 

domácnosti dávali do misky s mlékem a užívali jako mucholapky. Přímo straši-

delně působily na nás, malé děti, různé zkazky o jedovatých houbách a zvláště o 

člověku, který prý kdysi žil v sousední vesnici, pojídal jedovaté houby a vůbec nic 

se mu nestalo. Ve své dětské fantazii jsme v takovém člověku málem viděli čaro-

děje. Teprve po mnoha letech jsem se od starého řídícího učitele z Poděšína dově-

děl, že ten pojídač „jedovatých hub“ byl Jan Bezděk, učitel a mykolog, který uči-

teloval (ještě koncem 19. stol. a začátkem 20. stol.) v několika dědinách na Polen-

sku a také v sousedním Poděšíně.“ 

J. Diener měl od mládí štěstí na dobré učitele. Jeho nevšední zájem o přírodu 

podchytil již na měšťanské škole učitel přírodopisu B. Rérych, na gymnáziu jej 

dále rozvíjel znamenitý přírodopisec prof. dr. J. Ambrož. V té době již jako mladý 

student sbíral J. Diener přírodniny pro školní i vlastní sbírku, pomáhal v muzeu, 

mikroskopoval, četl odbornou literaturu a pořizoval soupis vzácnějších i chráně-

ných druhů rostlin z okolí Polné. S prof. Ambrožem navštěvoval schůze Přírodo-

vědeckého klubu v Jihlavě, kde se kromě přednáškové činnosti demonstrovaly a 

určovaly přírodniny, často také houby; těmi se tam zabýval zvláště jihlavský lékár-

ník K. Voneš. Již tehdy dělal tedy J. Diener skoro všechno, co později po celý 

život.  
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Rovněž na PřF UK v Praze se setkal s řadou vynikajících vědců, na které 

vždy s obdivem a uznáním vzpomínal. Z botaniků to byli např. univ. prof. J. Vele-

novský, dr. B. Němec, dr. J. Vilhelm, dr. K. Domin, dr. F. A. Novák a dr. S. Prát. 

Na léta vysokoškolských studií J. Diener vzpomíná: „Když jsem po maturitě 

v r. 1925 přešel na PřF UK studovat profesuru přírodopisu a zeměpisu, zastihl jsem 

zde ještě profesora Velenovského, bělovlasého starce, učence s huňatým obočím a 

plnovousem, který nás studenty přímo fascinoval nadšením, s nímž přednášel bota-

niku. A což teprve na exkurzích, kde své nepřeberné vědomosti uplatňoval přímo 

v přírodě. Na všechno odpovídal, sám se vyptával anebo svou sukovitou holí uka-

zoval různé zajímavosti v terénu. Společně s prof. Velenovským chodívali s námi 

na exkurze i jeho asistenti A. Pilát a K. Cejp, kteří kromě vědy dovedli vykládat i 

výborné anekdoty.  Prof. Velenovský tehdy také redigoval houbařský časopis My-

kologia. Za pomoc při třídění tohoto časopisu jsme dostali dosud vyšlé ročníky 

zdarma.“ 

J. Diener vzpomíná dále: „Během univerzitního studia jsem rád navštěvoval 

večerní přednášky. Konaly se jednak v posluchárně prof. Velenovského, kde se 

přednášející většinou střídali, jednak v posluchárně prof. B. Němce; zde o houbách 

přednášel hlavně dr. F. Smotlacha. V zimním období bývaly zajímavé přednášky 

v neděli dopoledne ve vile Grébovce, kde byl Botanický ústav české techniky. 

Nejčastěji tu přednášeli dr. K. Kavina a dr. E. Bayer. Vždy mívali připravené 

ukázky různého botanického materiálu, zvláště výtrusných rostlin, mezi nimiž ne-

chyběly houby.“ 

V roce 1928 byl J. Diener přijat do Čs. botanické společnosti a v následujícím 

roce od ní obdržel stipendium 500,- Kč na sběrovou exkurzi na Slovensku a na 

Podkarpatské Rusi. Podkarpatská Rus se o několik let později stala jeho prvním a 

nezapomenutelným působištěm. 

O univerzitních prázdninách se J. Diener věnoval hlavně sběru a určování pří-

rodnin na Českomoravské vrchovině, zvláště v okolí Polné a Jihlavy. Nescházely 

ani houby, o něž se zajímal i z hlediska praktického. Na toto období vzpomíná: 

„Postupně jsem nosíval domů asi 40 různých druhů hub, které mi maminka se 

strachem připravovala k jídlu „na vyzkoušení“. Také jsem začal zakládat malý 

herbář hub, ovšem především z druhů, které se daly dobře usušit (Lycoperdon, 

Scleroderma. Gautieria, Hydnotria, Choiromyces a dřevokazné houby). O jedněch 

těchto prázdninách (v r. 1928) jsem v rámci skautské výstavy v Polné uspořádal se 

svým oddílem též výstavku hub. Praktické rady k uspořádání této výstavky mi 

poskytl (ještě před prázdninami v Praze) R. Veselý, autor později vydaného spisu 

Československé houby. I na něj rád vzpomínám. Byl to příjemný pán jemného 

vystupování, který se mnou, studentem, jednal jako s kolegou, a překvapil mě svou 
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ochotou a hlavně svými znalostmi. O výstavku byl tehdy značný zájem. Později, 

když jsem již vyučoval, dělával jsem aspoň menší výstavky za oknem na chodbách 

škol.“ 

Během univerzitních studií pracoval J. Diener hodně v kryptogamologickém 

oddělení prof. J. Vilhelma, na něhož vzpomíná: „Prof. Vilhelm byl hlavně „me-

chař“ (bryolog), tak jako Velenovský předtím, než se věnoval houbám. Vilhelm 

v nás dovedl vzbudit zájem i o tento obor. Na jeho popud jsem vypracoval dizer-

tační práci na téma Příspěvek k monografii československých druhů čeledi Bar-

tramiaceae. Práce byla schválena (výtah ve formě klíče byl publikován v Časopise 

Národního muzea v Praze), ale doktorát jsem nedodělal, protože ještě před ukon-

čením studií mi zemřela matka, majetek nebyl, a tak jsem odešel vydělávat.“ 

Podařilo se mu získat místo výpomocného učitele na tehdejší Podkarpatské 

Rusi v Rachově, a to na rusínské měšťance s českými pobočkami. Po skončení 

vojenské služby (v letech 1931-1933) se vrací opět na Podkarpatskou Rus. Dostal 

místo na maďarské, pak československé měšťance v Užhorodě, a po prázdninách 

v r. 1933 se vrací opět na východ do Rachova. Na toto šťastné období života 

vzpomíná: „V Rachově jsem se kromě školy věnoval zase životu v přírodě. Koupil 

jsem asi za 300 korun horského koně („hucula“), na kterého jsem vždy ve volných 

dnech naložil zásoby potravin, sekery, zbraně, stan a potuloval se po pralesích a 

poloninách. Sbíral jsem přírodniny pro školní kabinet a pro tehdy zakládané Hu-

culské muzeum, kde jsem měl na starosti zárodek budoucího přírodovědného od-

dělení.“ 

V r. 1936 byl J. Diener jmenován profesorem na reálném gymnáziu v Ja-

blunkově a v témže roce se oženil. Gymnázium mělo malé sbírky, a tak ihned začal 

doplňovat jeho přírodopisný kabinet. Do Jablunkova mu poslal jeho přítel dr. M. 

Deyl dopis se žádostí o spolupráci – v Národním muzeu prý není téměř žádný 

materiál z Jablunkovska. Zvláště dr. A. Pilát by prý potřeboval houby, současně by 

je zrevidoval, a J. Diener by tak mohl postupně získat dokladový a srovnávací 

materiál pro Jablunkovsko. Nabídku rád přijal. Začal sbírat materiál, zapisovat 

údaje, ale v září 1938 přišla mobilizace, Jablunkov byl obsazen polskou armádou a 

J. Diener nestačil materiál ani odeslat. Po demobilizaci v prosinci 1938 byl přidě-

len na reálné gymnázium v Telči. V roce 1940 se stal konzervátorem ochrany pří-

rody. V témže roce se začala rozvíjet floristická akce, do níž se ihned zapojil. Bě-

hem svého pobytu v Telči navázal také spolupráci se Svazem na ochranu přírody a 

domoviny v Brně, který vedli ing. A. Zlatník a ředitel V. Vlach. Často s nimi kore-

spondoval a posílal jim dokumentaci k ochraně přírody na Telečsku. Muzeum 

v Telči mělo v té době jen historické sbírky a prof. Diener je začal doplňovat pří-

rodninami – chtěl položit aspoň malý základ pro budoucí přírodovědné oddělení. 
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V roce 1943 byl totálně nasazen jako pomocný dělník v kamenolomu na Sedlčan-

sku. K rodině v Telči se mohl vrátit až po skončení války. Tehdy se ho dotázalo 

ministerstvo školství, zda by chtěl přejít na ministerstvo a pro začátek vykonávat 

funkci komisaře ochrany přírody pro Čechy. J. Diener byl velmi skromný člověk, 

tuto nabídku odmítl stejně jako místo ředitele gymnázia v Jablunkově. Vzpomíná: 

„Toho jsem se lekl, protože by to místo zkoumání přírody znamenalo úřadovat.“ 

Když bylo v roce 1946 založeno gymnázium v Bruntále požádal o místo pro-

fesora přírodopisu; tak se konečně po šestnácti letech dostal v plném rozsahu ke 

svému oboru. Velký význam pro něj měla setkání botaniků a mykologů. V roce 

1947 se zúčastnil sjezdu Čs. botanické společnosti na Šeráku v Hrubém Jeseníku. 

Tam se poprvé osobně setkal s prof. ing. A. Zlatníkem, řed. V. Vlachem a doc. dr. 

J. Šmardou, jemuž pak posílal botanický materiál pro tehdejší Zemské muzeum 

v Brně. Na tento sjezd vzpomíná: „Na sjezdu se živě diskutovalo o porostech kleče 

v Hrubém Jeseníku, která zde snad byla vysazena uměle. Mnoho se debatovalo o 

jejím stáří. Do této diskuse zasáhl svérázným způsobem mykolog R. Veselý. Od 

chataře si vypůjčil pilku, vyhledal nejsilnější kleč v okolí, odřízl ji a spočítal leto-

kruhy...“ 

V roce 1954 absolvoval týdenní kurz pro konzervátory ochrany přírody na 

zámku Hoříně u Mělníka, zúčastnil se také floristických kurzů pořádaných Čs. 

botanickou společností (Blatná, 1955, Benešov nad Ploučnicí, 1967). Na benešov-

ský kurz vzpomíná: „V Benešově jsme si – kromě normální botanické práce – s dr. 

B. Hlůzou také trochu zamykologizovali.“ 

K důkladnějšímu studiu mykologie prof. Dienera přivedl dr. F. Šmarda. Nej-

dříve s ním korespondoval ohledně Floristické akce (1957). Houby však stále sbíral 

osamoceně, bez revize sběrů, založil si kartotéku lokalit. V roce 1963 jej velmi 

zaujala v dotazníku Floristické akce zmínka o mykofloristickém průzkumu a o 

mapování 100 druhů evropských makromycetů. Ihned napsal dr. F. Šmardovi o 

bližší informace. Na přednášce o mapování hub v Opavě (1963) se seznámil s ing. 

J. Lazebníčkem, na exkurzi do Roštýnské obory u Telče v roce 1965 se poprvé 

osobně setkal s dr. F. Šmardou a poznal další brněnské mykology, ing. K. Kříže a 

paní K. Koncerovou. V témže roce začal spolupracovat také se severomoravskými 

mykology ing. J. Kuthanem a MUDr. J. Veselským. 

V mykologické práci se J. Diener zaměřoval hlavně na zeměpisné rozšíření 

hub, ekologii a dokumentaci jejich lokalit na Bruntálsku. V Bruntále uspořádal 

osm výstav hub, během nichž byla otevřena také houbařská poradna. O houbách 

přednášel pro učitele i pro širší veřejnost, a to nejen v Bruntále, ale i 

v Olomouci.Vedl řadu mykologických a botanických exkurzí, na nichž uplatňoval 

znalosti z další své přírodovědné lásky – z geologie. 
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V terénu J. Diener pilně sbíral materiál a zapisoval. Jeho terénní zápisníky 

mají více než 2 600 stran. V bruntálském muzeu založil mykologický herbář a 

doplňoval jej svými sběry. Počet mykologických dokladů přesáhl 1 700 položek. 

Také muzejní herbář vyšších rostlin obsahuje asi 1 500 položek z jeho sběrů na 

Bruntálsku, Českomoravské vrchovině, Jablunkovsku i na Podkarpatské Rusi. Jeho 

botanické a mykologické sběry jsou však uloženy i v dalších herbářích, např. v 

Národním muzeu v Praze, na katedře botaniky PřF UK v Praze, v Moravském 

zemském muzeu v Brně, v Muzeu Vysočiny v Jihlavě, v Krajském vlastivědném 

muzeu v Olomouc, v Rachově na Zakarpatské Ukrajině i jinde. 

Prof. Diener se narodil 14.5.1906 v Janovicích u Polné a zemřel 26.5.1984 

v Bruntále. Vyšlo o něm více článků, např. v Mykologických listech (no. 3: 20, 

1981), České mykologii (39: 183-184, 1985) a jinde. 

Prof. Jaromír Diener, velmi skromný člověk, oblíbený pedagog a neobyčejně 

pilný přírodovědec, věnoval celý svůj život práci s mládeží, regionálnímu výzkumu 

a ochraně naší přírody.  

 

Bronislav H l ů z a : Remembrance of Professor Jaromír Diener – 100 years 

anniversary (1906-1984) 

 

*   *   * 

 

VÝROČÍ ČLENŮ ČVSM V ROCE 2006 

 

V roce 2006 se dožívají kulatého výročí následující členové naší Společnosti: 

 

50 let: A. Mikešová, O. Jindřich, D. Hanuláková, J. Šulcová 

55 let: W. Lippert, J. Lederer, A. Lebeda, J. Mann, L. Varjú, D. Janda, P. Cudlín, J. 

W. Jongepier, J. Čáp 

60 let: P. Roux, J. Hýsek, E. Bébrová, J. Klán, P. Škubla, C. Spinelli, D. Čížková 

65 let: K. Kubát, E. Dlouhý 

70 let: B. Bielan, H. Tichý 

75 let: H. Červinková, L. Marvanová, J. Chalupský 

80 let: V. Vacek  

85 let: O. Polák  
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INFORMACE O AKCÍCH 

 

ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY PRO OCHRANU HUB V CÓRDOBĚ. Ve 

dnech 9.-12.11.2005 proběhlo ve španělské Córdobě další pracovní zasedání Ev-

ropské rady pro ochranu hub (ECCF), tentokrát zaměřené hlavně na metodiku 

vzniku Evropského červeného seznamu makromycetů. Zasedání proběhlo za neob-

vykle vysokého zájmu zástupců regionálních úřadů a Ministerstva životního pro-

středí Andalusie a za vysokého nasazení hlavního španělského organizátora set-

kání, jímž byl Baldamero Moreno Arroyo. Ten přítomné seznámil s již probíhají-

cím programem na ochranu a trvale udržitelné využívání hub a lanýžů v Andalusii 

(tzv. Plán CUSSTA), zahrnující rovněž základní mykologickou inventarizaci mak-

romycetů Andalusie a přípravu Červeného seznamu ohrožených hub Andalusie. 

Rozsah již uskutečněných kroků, počty nasazených účastníků programu, úspěchy 

spolupráce a podpory na úrovni regionální vlády Andalusie i plány do nejbližších 

měsíců vyrazily bez nadsázky účastníkům setkání dech a byly hodnoceny jako 

něco, co by velká část Evropy mohla Andalusii a Španělsku jen závidět (včetně 

například počtu mykologů zaměstnaných na španělských univerzitách). 

Následovaly zprávy o situaci v ochraně hub v různých evropských zemích (z 

některých zemí došly jen zprávy o situaci, aniž se zástupci osobně zúčastnili) a 

informace o pokroku ve spolupráci při ochraně hub s Planta Europa (Claudia Pe-

rini) – většina z těchto materiálů byla účastníkům distribuována v předem připra-

vené složce. Ze zpráv účastníků mimo jiné vyplynulo, že velká většina evropských 

zemí má již své vlastní červené seznamy hub (případně jsou těsně před dokonče-

ním); ze Švýcarska přišla informace (Egli et. al., v tisku), že neexistuje vědecký 

argument pro omezování sběru hub, neboť mnohaleté výzkumy ukázaly, že sběr 

hub nemá žádný vliv na diverzitu či abundanci hub. Z aktivit iniciovaných ze stran 

Planta Europa je významná skutečnost širokého akceptování hub v rámci projektu 

IPA (důležité oblasti pro rostliny v Evropě) a cíl do roku 2007 sestavit provizorní 

Červený seznam makromycetů Evropy a rovněž pracovní seznam všech známých 

rostlin Evropy s ambicí zahrnout do něj též nižší rostliny a houby.  

V té souvislosti bylo konstatováno, že hlavním podkladem pro tuto práci musí 

být výsledky mapovacích akcí v jednotlivých zemích a jejich případná sumarizace 

v rámci ECCF, o které referoval André Fraiture z Belgie. Zde byla zjištěna velmi 

neradostná situace: přes několikeré odložení závěrečného termínu nedodala své 

výsledky z mapování 50 vybraných druhů téměř třetina evropských států, což 

značně znehodnocuje využitelnost těchto map i možnosti jejich publikování. Na-

štěstí z několika zemí bylo potvrzeno, že dodání výsledků je již věcí nejbližších 
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týdnů. Byl proto stanoven jako konečný termín pro dodání výsledků termín 

31.3.2006. Zůstává však asi pětina evropských zemí, odkud výsledky opravdu 

scházejí a není jisté, najde-li se cesta, jak je získat. Mezi tyto země patří zatím 

například státy jako Bělorusko, Albánie, Bosna a Hercegovina, ale bohužel zatím 

například také Rakousko nebo Česká republika. Apeluji proto touto cestou na ko-

hokoliv, kdo je ochoten se za ČR zapojit urychleně do spolupráce na mapování, 

aby poskytl údaje o souřadnicích (které budou převedeny do sítě 50x50 km) a roku 

sběru mapovaných druhů. 50 mapovaných druhů zahrnuje jednak všech 33 druhů 

navržených k ochraně podle Bernské konvence (viz http://www.artdata.slu.se/ 

Bern_Fungi/Bern_Fungi.htm) a 17 dalších druhů, které vykazují ohrožení, při-

nejmenším v části Evropy, jsou na vícero národních červených seznamech apod. 

Konkrétně jde o Amanita caesarea, Bankera fuligineoalba, Battarea phalloides, 

Faerberia carbonaria, Helvella atra, Hydnellum suaveolens, Hygrocybe laeta, 

Hygrophorus marzuolus, Hymenochaete cruenta, Laccaria maritima, Montagnea 

radiosa, Panaeolus fimiputris, Pisolithus arhizus, Polyporus rhizophilus, Poronia 

punctata, Strobilomyces strobilaceus, Suillus flavidus. [Pozn. red.: Údaje o sběrech 

je možné posílat na e-mailovou adresu P. Hroudy  (svata@sci.muni.cz), který u nás 

tento projekt koordinuje.] 

Hlavní diskusi pracovního zasedání zaměřenou na metodiku sestavování Ev-

ropského červeného seznamu vedl Anders Dahlberg ze Švédského střediska pro 

informace o druzích. Byla zaměřena jak na otázky „filozofie“ ochranářských krité-

rií ve světě hub, tak zejména na praktickou aplikovatelnost současných obligátních 

kritérií IUCN pro sestavování evropského červeného seznamu makromycetů (cel-

kový úbytek populací, geografické omezení, malý počet jedinců dále klesající, 

velmi malé a omezené populace). V té souvislosti se jako nejproblematičtější uká-

zala otázka pojetí jedince u hub, kterou lze těžko přímo odvozovat z počtu plodnic. 

Je tu i další problém: kompilací 17 oficiálních a asi 10 neoficiálních červených 

seznamů hub z různých evropských zemí lze získat soupis cca 4400 druhů hub jako 

kandidátů pro Evropský červený seznam. To je počet, který nutně vyžaduje redukci 

pro následnou aplikovatelnost kritérií a jejich vyhodnocení podle IUCN. Předpo-

kládá se, že tento náročný krok provede expertní skupina za účasti národních my-

kologů a poté předloží návrh k diskusi na internetu.  

Pro zasedání ECCF v Córdobě byla charakteristická velká otevřenost 

k diskusi, opakovaně se různé otázky probíraly v malých diskusních skupinách. 

Názory – mnohdy protikladné – byly následně na fóru prezentovány, bohužel ni-

koliv již dále rozebírány nebo sumarizovány ve snaze dojít k návrhu nějakého 

řešení ze strany ECCF. Lze říci, že leccos bylo zaseto, ale zatím téměř nic sklizeno. 

A to je vzhledem k termínu roku 2007 pro Evropský červený seznam hub trochu 

http://www.artdata.slu.se/Bern_Fungi/Bern_Fungi.htm
http://www.artdata.slu.se/Bern_Fungi/Bern_Fungi.htm
mailto:rfellner@svatojanskakolej.cz
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alarmující. Nadějí v tomto směru může být řada nových tváří v řadách ECCF a 

příslib účinné on-line spolupráce u řady účastníků ochotných podílet se na vytvá-

ření Evropského červeného seznamu aplikací kritérií IUCN na národní i celoevrop-

ské úrovni. A to je práce nesnadná, vyžadující řadu údajů, nejen oněch nezbytných 

bodových map o lokalitách v jednotlivých zemích Evropy. 

Zasedání potvrdilo pro další 2 roky Anderse Bohlina (Švédsko) jako předsedu 

výkonného výboru ECCF a Beatrici Senn-Irlet (Švýcarsko) jako sekretářku výboru 

a rovněž ostatní dosavadní členy výkonného výboru; současně ale otevřelo prostor 

pro kooptování dalších aktivních členů do výboru na základě jejich práce v růz-

ných pracovních skupinách. Otázku případné obměny výboru ECCF tak před-

sednictvo ponechalo na další zasedání ECCF v roce 2007 plánované u příležitosti 

konání mykologického kongresu v Petrohradu. Rostislav  F e l l n e r 

 

*   *   * 

 

KATEDRA BOTANIKY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY 

KARLOVY V PRAZE bude v roce 2006/7  pořádat kurz  

 

„Mikroskopické saprofytické  houby významné z hlediska člověka“. 

 

Kurz má sloužit ke zvýšení kvalifikace vysokoškolských pracovníků, zabý-

vajících se v současné době mykologií. Kurz v rozsahu 76 hodin bude rozvržen do 

dvou výukových týdnů během září 2006 a ledna 2007 a bude zahrnovat teoretické i 

praktické lekce, týkající se nových poznatků a především determinace zygomycetů, 

kvasinek a askomycetů (včetně konidiálních stadií). Kurz bude zakončen zkouškou  

a absolventi získají osvědčení o absolvování. Cena kurzu je 7 000 Kč.  

Zájemci o  přihlášky  se mohou obrátit na adresu organizačního vedoucího 

kurzu:  prom.biol. Karel Prášil, CSc., katedra botaniky PřF UK,  Benátská 2,  128 

01 Praha 2, tel. 221951660, fax 221951645, e-mail <prasil@natur.cuni.cz>.   

Počet míst je omezen, přihlášky budou přijímány do naplnění kurzu nebo do 

konce června 2006. Začátek prvního týdne výuky bude v druhé půlce září 2006, 

druhý týden výuky pak na přelomu ledna/února 2007.  Nocleh a stravné si účastníci 

zajišťují a hradí sami, katedra může  pro zájemce zajistit stravování ve VŠ menze. 

 

*   *   * 

 

14. JARNÉ STRETNUTIE SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH MYKOLÓGOV. 
Slovenská mykologická spoločnosť vás pozýva na tradičný československý „work-

shop“, ktorý sa bude konať 23.-25. júna 2006 na Záhorí v Škole v prírode Piesočná 
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(4 km záp. od Moravského Svätého Jána smerom na hraničný prechod Hohenau). 

Exkurzie plánujeme do lužných lesov na sútoku Moravy a Dyje (zo slovenskej, 

príp. aj rakúskej strany), do dubín pri Kútoch, na slatinné lúky v NPR Abrod a na 

pieskovu dunu Borová pri Závode. 

Prihlášky posielajte e-mailom na adresu botumyko@savba.sk (počet miest je 

obmedzený!). 

 

 

ZPRÁVY Z VÝBORU ČVSM 

 

 

Dne 8.12.2005 se konala schůze výboru ČVSM za přítomnosti všech jeho 

členů: dr. V. Antonína (předseda), dr. J. Klána (místopředseda), dr. A. Kubátové 

(tajemník), K. Prášila (hospodář), dr. J. Holce (redaktor Czech Mycology), ing. H. 

Deckerové a D. Novotného (webové stránky). 

 

Ekonomické a provozní záležitosti 

 Hospodář K. Prášil byl pověřen odevzdáním vyúčtování dotace na tisk Czech 

Mycology a Mykologických listů (do 16.1.2006). 

 Výbor rozhodl o zakoupení série knih Stafleu et Cowan: Taxonomic litera-

ture, která bude dostupná v knihově v Benátské 2, Praha 2. 

 Dotace od Rady vědeckých společností (RVS) pro rok 2006 na vydávání 

časopisů Czech Mycology a Mykologické listy bude poněkud snížena. 

 Členové, kteří dosud neuhradili své závazky vůči Společnosti za minulé roky, 

budou písemně upozorněni. 

 Naše Společnost byla vyzvána prezentovat se na stránkách Akademického 

bulletinu (v současné době je přístupný na internetu (http://press.avcr.cz)   

 V září 2005 proběhlo stěhování zásob časopisů  (CM a ML) z depozitáře na 1. 

Lékařské fakultě v Kateřinské ulici do depozitářů Národního muzea 

v Horních Počernicích. V příštím roce se plánuje soustředit do těchto prostor i 

zbývající zásoby časopisů z moravského depozitáře v Budišově. 

 

Ediční činnost 

 

Czech Mycology  

 Číslo CM 57/3-4 vyjde v únoru. Po technické stránce nastaly posuny 

k lepšímu. Autorům je článek rozesílán kromě separátů i elektronicky ve for-

mátu pdf. Abstrakty článků jsou umisťovány na internet 

(http://www.natur.cuni.cz/cvsm/cestina.htm) 

http://press.avcr.cz/
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 Impakt faktor (IF) – Výbor se i nadále snaží zjistit všechny informace, jak 

zařadit Czech Mycology mezi impaktové časopisy. 

 

Mykologické listy  

 Vyšlo číslo ML 94 obsahující abstrakty ze semináře o houbách v chráněných 

územích.  

 

Červený seznam 

 Do června 2006 je plánováno jeho předání do redakce časopisu Příroda. 

 

Mykologické akce v roce 2006 (bližší informace sledujte na internetu: 

www.natur.cuni.cz/cvsm) 

 Brno - od 10. ledna 2006 cyklus mykologických přednášek. 

 Praha - od 21. března tradiční jarní cyklus přednášek. 

 Sobota 8. dubna 2006 - II. ročník jarního semináře, téma „Houby a dřeviny“. 

Místo konání: katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2 (Krajinova po-

sluchárna).  

 Sekce pro studium mikroskopických hub – 3.6.2006 sobotní jarní exkurze do 

okolí Mokrovrat. 

 Setkání mladých mykologů (12.-15. října 2006). 

 Koncem roku proběhnou volby členů nového výboru na další tříleté období 

(2007-09). 

 Účast na organizaci jiných akcí: TMEJČ – Týden mykologických exkurzí v 

jižních Čechách, hl. organizátor M. Beran. 

 

Noví členové ČVSM 

 Claude Lejeune (Francie) 

 Slavomír Valda (Kokořín) 

 

 

 

NOVINKY Z KNIHOVNY 

 

 

Knihy, monografie a sborníky získané v roce 2005: 

 

de Hoog G. S. (ed.) (2005): Fungi of the Antarctic: Evolution under extreme con-

tidions. – 82 p., CBS Utrecht (Studies in Mycology 51)  

http://www.natur.cuni.cz/cvsm
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Dörfelt H., Heklau H. (1998): Die Geschichte der Mykologie. – 573 p., Einhorn-

Verlag Eduard Dietenberger GmbH, Schwäbisch Gmünd.  

Drozdowicz A., Ronikier A., Stojanowska W., Panek E. (2003): Myxomycetes of 

Poland – a checklist. – 103 p. (Biodiversity of Poland 10), W. Szafer Institute 

of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.  

Dvořák D., Hrouda P. (2005): Ježaté houby. Lošáky a korálovce. – 35 p. + 20 bar. 

tab., Masarykova Universita, Brno.  

Holec J. (2001): The genus Pholiota in central and western Europe. – 220 p., (Libri 

Botanici 20), IHV-Verlag.  

Houdou G. (1998): Le grand livre des champignons. – 191 p., Solar, Paris.  

Jamoni P. G. (2001): Reperti rari e nuovi della zona montana e sub-alpina della 

Valsesia. – 59 p. (Fungi non delineati 14) 

Kochanová M., Prokinová E. (2004): Metody diagnostiky Tilletia spp. v teorii a 

praxi. – 68 p., ČFS Praha.  

Kotlaba F. (2004): Naše houby. – 335 p., Albatros Praha. 

Legon N. W., Henrici A., Roberts P. J., Spooner B. M., Watling R. (2005): Check-

list of the British and Irish Basidiomycota. – 517 p., Royal Botanic Gardens 

Kew,  

Mulenko W., Kozlowska M., Salata B. (2004): Microfungi of the Tatra National 

Park – a checklist. – 72 p. (Biodiversity of the Tatra National Park 1), W. 

Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.  

Pedro W. Crous, Robert A. Samson, Walter Gams, Richard C. Summerbell, Teun 

Boekhout, G. Sybren de Hoog, and Joost A. Stalpers (2004): CBS Centenary : 

100 years of fungal biodiversity and ecology (two parts). –  580 p. (Studies in 

Mycology 50 (1, 2)), CBS Utrecht.  

Ryvarden L. (2005): The genus Inonotus, a synopsis. – 149 p. (Synopsis Fungorum 

21), FungiFlora A/S Oslo,  

Tibell L. (2004): Contributions to lichen taxonomy and biogeography. – 499 p., 

Univ. Uppsala.  

Urbonas V. (2005): Nuosediečiai (Cortinariales). – 288 p. + 32 bar. tab. (Lietuvos 

Grybai/Mycota Lithuaniae VIII/5), Botanikos Institutas Vilnius.  
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PŘEHLED ČLÁNKŮ UVEŘEJNĚNÝCH V ČASOPISE  
CZECH MYCOLOGY, ROČ. 57 (2005) 

 
 
Antonín V.: Daleomyces phillipsii (Ascomycota, Pezizaceae), new Moravian finds and its 

distribution in the Czech Republic [Daleomyces phillipsii (Ascomycota, Pezizaceae), 

nové moravské lokality a jeho rozšíření v České republice] ...................................  249 

Dietrich W.: Die Rost-, Brand- und Falschen Mehltaupilze des tschechischen Teiles des 

Erzgebirges (Krušné hory): erster Nachtrag [Rzi, sněti a fytopatogenní plísně české 

části Krušných hor, první dodatek] .........................................................................  257 

Holec J.: Distribution and ecology of Camarops tubulina (Ascomycetes, Boliniaceae) in the 

Czech Republic and remarks on its European distribution [Rozšíření a ekologie druhu 

Camarops tubulina (Ascomycetes, Boliniaceae) v České republice a poznámky k jeho 

rozšíření v Evropě]  ...................................................................................................  97 

Hrouda P.: Bankeraceae in Central Europe. 1 [Bankeraceae ve střední Evropě]  ..............  57 

Hrouda P.: Bankeraceae in Central Europe. 2. [Bankeraceae ve střední Evropě. 2.]  ......  279 

Chlebicki A.: Some species of the genus Diatrype from the Czech Republic preserved in 

PRM, BRNM and KRAM  [Houby rodu Diatrype v České republice z herbářů PRM, 

BRNM a KRAM]  ...................................................................................................  117 

Jindřich O. et Antonín V.: Clavulinopsis umbrinella (Basidiomycetes, Clavariaceae), the 

first record in the Czech Republic [Clavulinopsis umbrinella (Basidiomycetes, Clava-

riaceae), první nález v České republice]  ..................................................................  51 

Kokeš P.: Anthracoidea vankyi, a new smut fungus for Moravia [Anthracoidea vankyi, nová 

sněť pro Moravu]  ...................................................................................................  275 
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