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STUDIUM HUB ROSTOUCÍCH U NÁS 
 

NOVÁ LOKALITA KALICHOVKY PŮVABNÉ –  
HAASIELLA VENUSTISSIMA – V ČESKÉ REPUBLICE 

 
Martin  K ř í ž 

 
Zima na přelomu let 2006–2007 byla poznamenána zvláštním průběhem po-

časí, zejména nezvykle vysokými teplotami a minimální sněhovou pokrývkou. 
Podle některých údajů se jednalo dokonce o nejteplejší zimu za posledních 125 let. 
A protože nebyla nouze o občasné dešťové srážky, mohli z toho těžit milovníci 
hub. Bylo stále co nacházet, podzimní vlna růstu přešla téměř plynule v jarní. 
V průběhu ledna jsem zaregistroval zprávu od přítele Tomáše Pavelky z Prahy, že 
našel nějaké neznámé houby v Prokopském údolí. Při pohledu na jeho snímky mi 
bylo hned jasné, že se jedná o mimořádně vzácnou kalichovku půvabnou – Haasi-
ella venustissima (Fr.) Kotl. et Pouzar. 

Samozřejmě jsem ji nemohl znát z vlastní zkušenosti, jelikož její poslední (a 
jediné) nálezy z našeho území jsou více než 30 let staré. S uvedeným druhem jsem 
se setkal poprvé při pročítání starších čísel Mykologických sborníků, kde v ročníku 
62 se o ní pod jménem Chrysomphalina venustissima (Fr.) Haas – pališka přepů-
vabná zmiňuje Bohumil Plánský a připojuje černobílý nákres (Plánský 1985). Již 
tehdy se mi tento druh vryl do paměti coby vzácná, pěkně zbarvená houba rostoucí 
v zimním období. Na našem území byla doposud uváděna z jediné lokality, a to 
Břve poblíž Hostivice u Prahy, kde ji objevil a sbíral na mechatém pařízku černého 
bezu pozdě na podzim roku 1970 Zdeněk Pouzar. Na tomto místě ji pro herbář 
Národního muzea (PRM) sbíral i František Kotlaba na konci listopadu 1970 a dále 
v prosinci 1971 (Kotlaba 1992, Kotlaba et Pouzar 2003, Kučera et al. 2006). Od té 
doby tam nebyla nalezena.  

Nově zjištěná lokalita leží rovněž na okraji Prahy, v oblasti Prokopského údo-
lí – konkrétně velmi blízko rozcestí, kde se schází modře značená turistická trasa 
směřující od Opatřilky se silničkou vedoucí Prokopským údolím k Nové Vsi. Sa-
motné místo výskytu, které má zjevně synantropní charakter, se nachází mezi onou 
silničkou a Prokopským potokem. První nález kalichovky půvabné tam učinil To-
máš Pavelka 14.I.2007; jednalo se o srostlici dvou starších plodnic. Mé předběžné 
určení později potvrdili F. Kotlaba se Z. Pouzarem, kteří potom plodnice uložili do 
herbáře mykologického oddělení Národního muzea v Praze (PRM 847927). Týden 
nato (21.I.2007) se T. Pavelka vydal na lokalitu znovu, tentokrát v doprovodu 
svých přátel – fotografů hub Jiřího Kohla a Bohumila Dolenského. Společnými 
silami se jim na stejném místě podařilo najít trs sedmi čerstvých plodnic; z tohoto 
nálezu byla pořízena bohatá fotodokumentace. Jmenovanou lokalitu jsem navštívil 
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23.I.2007 dopoledne a měl jsem štěstí, neboť za pár hodin přišlo jediné vydatnější 
sněžení této zimy a plodnice bych pak pod vrstvou sněhu nemohl najít. Zmíněný 
trs vyrůstal z úlomku polozanořené větve listnáče; ze stromů zde roste jeden jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior) a jedna mahalebka obecná (Prunus mahaleb), na druhé 
straně potoka pak mohutná vrba křehká (Salix fragilis), jejíž koruna se sklání pří-
mo nad stanovištěm kalichovky. Našel jsem však ještě další, velmi mladou plodni-
ci, která rostla jen pár metrů vedle při bázi starého pařízku bezu černého, jíž jsem 
ponechal na místě. Další kontrolu lokality provedl 11.II.2007 opět T. Pavelka a 
kromě této plodnice (již staré a zavadající) další neobjevil. Doklad z mého sběru 
23.I.2007 je též uložen v herbáři Národního muzea (PRM 847894). 

 
Popis podle nalezených plodnic: 

Klobouk 1–2 cm široký, v mládí ploše sklenutý, brzy plochý, v dospělosti ně-
kdy s nízkou jamkou na středu, ve stáří nakonec prohloubený a na okraji mírně zvl-
něný. Pokožka matná, především u okraje trochu radiálně vláknitá, krásně oran-
žová s jemným růžovým nádechem, za sucha mírně vybledá. Okraj klobouku je 
brvitý až krátce chloupkatý; méně často je ochlupení patrné téměř na celém povr-
chu klobouku. Lupeny dlouze sbíhavé, světle žlutooranžové. Třeň 1,5–3 (4) mm 
tlustý a nanejvýš 2–3 cm dlouhý, válcovitý, často zahnutý, bledě oranžový, pod 
lupou drobně pomoučněný, na bázi bíle plstnatý. Vůně příjemná, mírně kořenně 
ovocná či mirabelková. 
 

Kalichovka půvabná je udávána z Velké Británie, Nizozemska, Belgie, Dán-
ska, Švédska, Německa, Itálie (Chiaffi et Surault 1996) a České republiky, přičemž 
všechny její lokality spojuje výskyt na člověkem ovlivněných místech, zejména 
v městských parcích apod. Nejinak tomu bylo i v případě hostivické lokality, kde 
byly plodnice nalezeny při cestě u plotu zahrady v bažantnici. Tuto skutečnost 
potvrdily i nálezy v Prokopském údolí. Je zajímavé, že ačkoli se tento typ prostředí 
vlastně vyskytuje všude kolem nás, přesto lze kalichovku půvabnou najít jen zcela 
výjimečně; částečně je to možné vysvětlit jednak zakrytím vhodných stanovišť 
spadaným listím, jednak růstem v době nejméně vybízející k mykologickým prů-
zkumům, ale i tak je její míra vzácnosti pozoruhodná. Obvykle vyrůstá (zejména 
pokud dlouho nepřicházejí mrazy) v oblastech s mírným průběhem zimy; vyskytu-
je se od listopadu do března. V Červeném seznamu hub České republiky (Holec et 
Beran 2006) je zařazena do kategorie ?EX (nezvěstný druh). Za zmínku stojí, že 
kalichovka půvabná byla nalezena právě ve dnech, kdy Červený seznam vycházel. 
Při dalším výzkumu bude zřejmě více druhů přesunuto z kategorie ?EX do CR.  

Rod Haasiella zahrnuje pouze dva druhy; společným znakem jsou relativně 
tlustostěnné výtrusy, jejichž stěna se barví v kresylové modři červeně. Touto kom-
binací znaků se rod Haasiella odlišuje od příbuzného rodu Omphalina. Podobná 
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kalichovka nádherná – Haasiella splendidissima Kotl. et Pouzar (Kotlaba et Pouzar 
1966) dosud na území ČR nalezena nebyla. Od kalichovky půvabné se liší přede-
vším ekologií – roste totiž na člověkem zcela neovlivněných místech (v tomto 
ohledu je v podstatě jejím pravým opakem). Rozpozná se mikroskopicky podle 
tetrasporických bazidií (Haasiella venustissima má bazidie bisporické) a přítom-
ností přezek na hyfách.  

Závěrem bych rád poděkoval dr. F. Kotlabovi a prom. biol. Z. Pouzarovi za 
věcné připomínky k obsahu článku. 
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Martin K ř í ž: New locality of Haasiella venustissima in the Czech Republic 
The author reports a new locality of the very rare species Haasiella venustissima 
(Fr.) Kotl. et Pouzar from the Czech Republic, where until recently it was found 
only at one locality (Břve near Prague). The recent collection comes from the 
surroundings of Prague (Prokopské údolí). Fruiting bodies were observed here in 
January and February 2007, in the time of mild winter. A macroscopic description, 
ecological demands and data on its distribution in Europe are presented.  
 
Adresa autora:  Žukovova 1332/73, 400 03 Ústí nad Labem; mmar-

tin.kriz@seznam.cz  
 
 

*    *    * 
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CHLÓR, ŠPIČKA ŽÍNĚNÁ A KRYSTALY NA MYCELIU 
 

Ondřej K o u k o l   
 
V přírodě se přirozeně vyskytuje přibližně 2600 různých organických látek 

s atomy halogenů, nejčastěji chlóru (de Jong et Field 1997). Produkce nejběžnější-
ho halogenderivátu chloromethanu do atmosféry je odhadována na 5 milionů tun 
ročně. Toto číslo může být velmi překvapivé uvážíme-li, že produkce halogenderi-
vátů je často připisována výlučně lidské aktivitě. Halogenderiváty v přírodě jsou 
pak označovány za znečišťující látky a jsou stanoveny jejich limity výskytu. Kuri-
ózní situace nastává ve chvíli, kdy přirozeně se vyskytující halogenderiváty dosáh-
nou těchto limitů a panenské, člověkem nedotčené ekosystémy by rázem spadaly 
do kategorie znečištěných oblastí s nutnou remediací (Anke et Weber 2006). 

Bazidiomycety patří mezi významné producenty halogenderivátů. Jejich pro-
dukce je zatím dokázána u 68 rodů hub z 20 čeledí v rámci řádů Aphyllophorales a 
Agaricales a neustále přibývají nové rody a druhy (Field et Wijnberg 2003). Mezi 
další známé producenty patří askomycety rodů Xylaria, Mollisia, Aspergillus a 
Penicillium (de Jong et Field 1997). 

Sám autor tohoto článku se mohl poměrně nedávno přesvědčit na vlastní oči o 
schopnosti produkovat halogenderiváty u špičky žíněné. Špička žíněná (Setulipes 
androsaceus) patří mezi naše běžné druhy hub kolonizující jehličí v opadu. Roz-
kládá jehlice borovice, smrku i jedle a díky produkci oxidativních enzymů (jako je 
např. lakáza a různé peroxidázy) dokáže rozložit kromě celulózy i lignin. Svým 
enzymatickým aparátem a schopnostmi štěpit lignin a další fenolické látky se blíží 
houbám bílé hniloby.  

Jak tedy souvisí halogenderiváty se špičkou? Na myceliu špičky žíněné ucho-
vávané ve sbírce kultur na šikmých agarech (při teplotě 5°C), se přibližně po půl 
roce začaly objevovat tenké bezbarvé krystaly vyrůstající z mycelia do všech stran. 
Tyto krystaly dosahovaly délky až 5 mm a šířky až 70 μm. Obrázky 1 a 2 pořízené 
digitální kamerou na binokulární lupě a skenovacím elektronovém mikroskopu 
ukazují krystaly na myceliu jednoho z kmenů (kód NK07) v kultuře staré 26 měsí-
ců.  

Všechny tři kmeny špičky izolované v letech 2002–2007 z opadu smrku zte-
pilého uchovávané ve sbírce tyto krystaly produkovaly. Díky tomu, že se jednalo o 
čistou krystalickou látku, dala se její struktura poměrně snadno určit pomocí rent-
genové krystalografie. Tato analýza prokázala, že se jedná o drosophilin A methy-
lether (obr. 3). Nejednalo se bohužel o žádný významný objev, neboť u špičky 
žíněné je produkce drosophilinu známa od 70. let 20. století. Přesto stojí za to 
představit drosophilin a další halogenderiváty produkované houbami a ukázat je-
jich biologickou funkci. 
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Drosophilin A byl prvním halogenderivátem izolovaným z kultury bazidi-
omycetu. Název může upomínat na mušku octomilku, ale to je pouze zdání. Dro-
sophilin byl izolován z mycelia druhu Psathyrella (Drosophila) subatrata (Anchel 
1952). Zároveň se jednalo o první aromatický derivát. V současnosti je produkce 
drosophilinu A a drosophilin A methyletheru známa u hub z jedenácti rodů. Nej-
vyšší produkce byla zatím zjištěna u druhu Phellinus fastuosus, který zároveň uká-
zal na jeho možnou funkci – antimikrobiální aktivitu. Produkce drosophilinu A 
stoupla desetinásobně po kontaktu s myceliem kompetujícího druhu Phlebia radia-
ta (Teunissen et al. 1997).  

Dalšími sloučeninami s výraznou antimikrobiální aktivitou (v tomto případě 
pouze fungicidní) jsou halogenderiváty strobilurinu a oudemansinu prokázané u 
hub rodů Xerula, Strobilurus a Mycena. Obě látky se ve své formě s chlorem i bez 
něj váží na cytochrom b v dýchacím řetězci hub, přičemž forma s chlorem je bio-
logicky aktivnější. Jiným organizmům (dosud zjištěno u bakterií a savců) jsou 
naopak neškodné, takže mohou sloužit k vývoji bezpečných fungicidů. K podob-
nému zvýšení biologické aktivity halogenací dochází rovněž u ochratoxinu B, my-
kotoxinu produkovaného druhy rodu Aspergillus (sekce Nigri). V halogenované 
formě je mnohem toxičtější než ochratoxin A neobsahující atom chloru.  

Halogenderiváty nejsou pouze látkami s antimikrobiální aktivitou. Naopak, 
zdá se, že jejich nejvýznamnější funkcí je účast v řetězci organických syntéz, kde 
jsou 1) donory metylové skupiny a 2) účastní se produkce peroxidu vodíku. 
V prvém případě dochází k poskytnutí metylové skupiny z trichloromethanu při 
syntéze veratrylalkoholu. V druhém případě jsou při oxidaci 3-chloro- a 3,5-
dichloro-p-anisyl alkoholu na aldehyd uvolněny dva vodíky pro syntézu peroxidu 
vodíku. Ten se pak stává oxidačním činidlem pro oxidaci enzymu lignin-
peroxidázy (Anke et Weber 2006). 

Výše uvedené příklady funkcí halogenderivátů ukazují, že jejich produkce 
není náhodná. Přesto je překvapivé, že některé druhy hub, např. třepenitka svazčitá 
(Hypholoma fasciculare), investují spoustu energie do náročné syntézy halogende-
rivátů a jejich produkce dosahuje až 3 % suché hmotnosti mycelia (Verhagen et al. 
1996). Podobně je obtížně zdůvodnitelná produkce krystalů drosophilinu na myce-
liu špičky. Mycelium rostoucí v čisté kultuře nemělo nutnost produkovat antimi-
krobiální látky ani produkovat ve velké míře ligninolytické enzymy. Proč tedy 
uvolnilo drosophilin v takové koncentraci, že se vytvořila iniciační místa, v nichž 
začal krystalizovat? Tato a další otázky týkající se produkce halogenderivátů uka-
zují, jak omezené jsou naše informace o jejich biologické úloze.  

 
 
L i t e r a t u r a  
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Obr. 1. Krystaly drosophilin A methyletheru na myceliu špičky žíněné. Mě-
řítko = 1 mm. 
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Obr. 2. Detail krystalů drosophilin A methylether vyrůstajících z mycelia špič-
ky žíněné. (C) Jiří Machač et Ondřej Koukol 

 
Obr. 3: Vzorec drosophilin A methyletheru. 
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Ondřej K o u k o l : Chlorine, horsehair fungus and crystals on the mycelium 
Organohalogens, especially with chlorine atoms, are naturally produced by a large 
number of fungal species. Recently, the production of drosophilin A methylether 
was recorded from three strains of the horsehair fungus Setulipes androsaceus. The 
compound was produced in crystalline form on mycelium kept in a collection. The 
biological function and role of drosophilin and other halogenderivatives is presen-
ted. 
 
Adresa autora:  Katedra botaniky, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 

Benátská 2, 128 49 Praha 2; o.koukol@seznam.cz 
 

*    *    * 
 
PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ VZÁCNÉ CHOROŠOVITÉ HOUBY PÓRNAT-

KY NARYMSKÉ (PERENNIPORIA NARYMICA)  
 

Petr V a m p o l a1  a  Alois V á g n e r2    
 

Mezi velkou skupinou chorošů můžeme vedle hojných, všude rozšířených a 
dobře známých druhů pozorovat i druhy, jejichž nálezy již nejsou tak četné nebo 
jsou soustředěny jen do menších oblastí, ale také druhy extrémně vzácné, které 
z přírody zná jen velmi málo mykologů. Do té poslední skupiny nepochybně patří i 
pórnatka narymská - Perenniporia narymica (Pilát) Pouzar. Tuto vzácnou houbu 
poprvé popsal již před více než sedmdesáti lety český mykolog Albert Pilát pod 
jménem Trametes narymicus (správně mělo být „narymica“) ve třetí části své roz-
sáhlé práce o mykoflóře Sibiře (Pilát 1936), a to podle Krawtzewova nálezu z tlejí-
cího dřeva břízy (Betula verrucosa), uskutečněného v roce 1933 v sibiřském 
Narymu (v Tomské oblasti asi 450 km severně od Novosibirska). Ve stejném roce, 
kdy Pilát uveřejnil popis tohoto nového druhu, byla stejná houba nalezena také 
v Severní Americe v Pensylvánii, kde ji na starém kmenu javoru (Acer) nalezl 
severoamerický profesor botaniky a významný polyporolog L. O. Overholts. 
Overholts později tuto houbu nalezl ještě na dalších dvou místech a protože Piláto-
vu houbu neznal, v roce 1942 své nálezy popsal jako nový druh pod jménem Poria 
elongata1 (Overholts 1942). První údaj o výskytu Poria elongata v Evropě publi-
                                                           
1 Nový druh Poria elongata Overholts nebyl publikován platně, neboť součástí 
původního popisu nebyla latinská diagnóza. Platný popis Overholtsovy houby byl 
publikován  až po více než čtyřiceti letech, ovšem již pod novým jménem Perenni-
poria amylohypha Ryvarden et Gilb. (Ryvarden et Gilbertson 1984).  
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koval polský mykolog S. Domański, když v roce 1973 uveřejnil svůj 8 let starý 
nález. Druh Poria elongata našel v roce 1965 na buku lesním (Fagus sylvatica) ve 
Východních Karpatech, a to u obce Ustrzyki Dolne v nejjižnějším výběžku Polska, 
blízko ukrajinských a slovenských hranic. Domański podal tehdy velmi podrobný a 
výstižný popis této houby a současně ji přeřadil do rodu Perenniporia2 (Domański 
1973).  

Překvapivé řešení v otázce identity této vzácné pórnatky přinesla práce čes-
kého mykologa Z. Pouzara, který na základě studia vlastního sběru z východního 
Slovenska (Komárnická dolina u Nižného Komárniku u Svidníku) a několika dal-
ších položek ze zahraničí jako první zjistil, že Poria elongata Overholts je totožná 
s Pilátovým sibiřským druhem Trametes narymica a provedl i platnou kombinaci 
Perenniporia narymica (Pilát) Pouzar (1984). Toto správné jméno je nyní všeo-
becně v mykologické literatuře používáno. Synonymika pórnatky narymské je 
velmi jednoduchá a z platně publikovaných jmen nám jsou známa pouze jména 
Perenniporia amylohypha Ryvarden et Gilb. (Ryvarden et Gilbertson 1984) a Di-
plomitoporus meridionalis Pieri et Rivoire (1998). Co se týče českého jména, do-
poručujeme pro tento druh nadále používat jméno pórnatka narymská. V naší my-
kologické literatuře jsou sice uvedena také jiná česká jména, jako např. pórnatka 
uzlovitá (Kotlaba 1984) nebo pórnatka uzlíkatá (Kotlaba et al. 1996), tato houba 
však ve většině případů žádné nápadné uzly ani uzlíky netvoří, a proto považujeme 
ponechání původního Pilátova jména za nejvhodnější řešení. Druhové jméno 
“narymská“ totiž dobře charakterizuje původ této houby, tj. oblast v okolí sibiřské-
ho Narymu, odkud byla poprvé popsána. Pod českým jménem pórnatka narymská 
je tato houba také uvedena v Červeném seznamu hub (makromycetů) České repub-
liky (Holec et Beran 2006). 

Co se týče celkového rozšíření pórnatky narymské, lze ji charakterizovat jako 
druh severní polokoule rostoucí jak v Severní Americe, tak v Evropě a Asii, a to 
v submeridionálním i mírném pásmu. Stejně jako jinde na světě, také v Evropě je 
velmi vzácná a známá jen z ojedinělých nálezů z Polska, Slovenska, z území býva-
lé Jugoslávie, Itálie, Francie, Švédska (Ryvarden et Gilbertson 1994) a Ukrajiny 
(PRM). Revizí staršího herbářového materiálu byl nedávno potvrzen také jeden 
nález z Běloruska (Spirin et al. 2005). Na území bývalého Československa bylo 
donedávna známo pouze 5 lokalit na Slovensku (Kotlaba 1984), z českých zemí 
známa nebyla. Protože v posledních letech bylo na Slovensku objeveno několik 
                                                                                                                                      
 
2 Nová kombinace Perenniporia elongata (Overh.) Domański je z hlediska 
nomenklatorických pravidel neplatná, neboť jako basionym bylo použito neplatně 
publikované jméno Poria elongata Overh. 
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dalších lokalit a před dvěma roky také první lokalita na Moravě, uvádíme níže 
souhrn všech dosud známých nálezů (řazeno od západu k východu): 

 
Česká republika 
Moravia: Vilémovice apud Blansko, area tuta „Vývěry Punkvy“, asi 300 m s.m., 
Carpinus betulus, ad truncum iacentem, 22.VII.2005, leg. A. Vágner, det. P. Vam-
pola, 2006 (BRNM 699608).  

 
Slovenská republika  
Bratislava, pars Vinohrady, collis „Kamzík“, 240 m s.m., Fagus sylvatica, ad trun-
cum iacentem, 10.VIII.2005, leg. L. Hagara, det. P. Vampola (herb. Hagara 202); 
Bratislava, pars Rusovce, area tuta „Dunajské ostrovy“, ca 130 m s.m., Populus?, 
ad truncum iacentem, 20.VI.2004, leg. H. Deckerová, det. P. Vampola (herb. Dec-
kerová); Bratislava, pars Rusovce, insula „Horná Sihoť“, ca 130 m s.m., Populus 
(alba?), ad truncum iacentem, 15.V.2004, leg. L. Hagara, det. P. Vampola (herb. 
Hagara 82); ibid., Frangula alnus, ad truncum iacentem, 28.VI.2006, leg. L. Haga-
ra, det. P. Vampola (herb. Hagara 790); Skýcov (distr. Zlaté Moravce), collis 
„Rázdiel“, ca 430 m s.m., Fagus sylvatica, ad truncum iacentem, 12.IX.2006, leg. 
L. Hagara, det. P. Vampola (herb. Hagara 990); „Sitno“ apud Prenčov, ca 750 m 
s.m., Populus tremula, 19.II.1889, leg. A. Kmeť, ut Polyporus callosus, rev. Z. 
Pouzar, 1972 (BRA); „Uhelnice“ apud Prenčov, 600 m s.m., Carpinus betulus, 
1.VII.1892, leg. A. Kmeť, det. A. Pilát, ut Polyporus molluscus?, rev. Z. Pouzar, 
1972 (BRA) et F. Kotlaba et Z. Pouzar, 1975 (PRM 756039); Area tuta „Čabraď, 
10 km merid. versus Krupina, ca 300 m s.m., Prunus avium, 22.IX.1987 et 
20.IX.1988, leg. et det. J. Vlasák (herb. Vlasák 8709/30, 8809/23); Svidník, 220 m 
s.m., Prunus avium, 21.IX.1986, leg. et det. J. Vlasák (herb. Vlasák 8609/11a,b); 
Nižný Komárnik apud Svidník, declive borealis vallis Komárnická dolina (olim 
area tuta „Dranec“), 450 m s.m., Fagus sylvatica, 22.VII.1964, leg. F. Kotlaba et Z. 
Pouzar, det. Z. Pouzar, 1972 (PRM 870764); Nižný Komárnik apud Svidník, (area 
tuta „Komárnická jedlina“,500 m s.m., Abies alba, 26.X.1987, leg. F. Kotlaba et Z. 
Pouzar, det. Z. Pouzar, 1972 (PRM 853331); Biel apud Kráĺovský Chlmec, 115 m 
s.m., Salix alba, 20.IX.1965, leg. et det. A. Černý, ut Leptoporus fissilis, rev. Z. 
Pouzar et F. Kotlaba, 1978 (herb. VŠZ Brno 41, PRM 813962); Stakčín (distr. 
Humenné), ad flumen „Chotinka“, ca 350 m s.m., Carpinus betulus, 12.X.1990, 
leg. et det. P. Vampola (MJ 2202); Petrovce, 10 km orient. versus Sobrance, ca 300 
m s.m., Fagus sylvatica, 7.X.1998, leg. et det. J. Vlasák (herb. Vlasák 9810/12); 
Uličské Krivé (distr. Humenné), area tuta „Rožok“, ca 600 m s.m., Fagus sylvati-
ca, ad truncum iacentem, 9.X.1990 et 18.IX.1995, leg. et det. P. Vampola (MJ 
2200, 2201, 4227, exsicc. 164). 
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Z uvedeného přehledu dosavadních nálezů pórnatky narymské je zřejmé, že 

zatímco z České republiky je znám zatím pouze jeden nález z Moravského krasu, 
na Slovensku je tato houba přece jen poněkud častější. Kromě Bratislavy a blízké-
ho okolí bylo nejvíce nálezů zaznamenáno na východě Slovenska. Zřejmě nejbo-
hatším nalezištěm, kde byla tato houba nalezena dokonce na několika místech, je 
přírodní rezervace Rožok u obce Uličské Krivé v okrese Humenné. Pórnatka 
narymská tam roste na ležících kmenech buků (Fagus sylvatica) v nadmořské výš-
ce od 500 do 750m. Bohatý materiál z tohoto naleziště byl vydán také v exsikátové 
sbírce prvního z autorů (Vampola 1995). 

Co se týče systematického postavení pórnatky narymské, její zařazení v rodě 
Perenniporia Murrill je zatím mykology všeobecně akceptováno. Rod Perenni-
poria dnes čítá okolo stovky jmen. I když připustíme, že některá jména jsou jen 
synonyma jiných druhů a že některé zde zařazené taxony by zcela jistě měly být 
v jiných rodech, přesto vidíme, o jak rozsáhlou a tedy pro studium obtížnou skupi-
nu chorošů se jedná. Takto rozsáhlé skupiny bývají často heterogenní a jednotlivé 
druhy se mezi sebou mohou značně lišit. Lze tedy předpokládat, že taxonomové se 
budou snažit tuto obrovskou skupinu nově roztřídit a tento proces byl vlastně již 
nedávno nastartován oddělením nového rodu Perenniporiella (Decock et Ryvarden 
2003). Hlavními znaky rodu Perenniporia jsou většinou víceleté vrstevnaté plodni-
ce, vzácně však i plodnice jednoleté. Plodnice mohou být kloboukaté i rozlité a 
rostou na mrtvých i živých stromech listnatých i jehličnatých. Jsou to druhy ligni-
novorní, tj. působící bílou hnilobu dřeva. Mikroskopicky jsou pak charakterizová-
ny dimitickým nebo trimitickým hyfovým systémem s tenkostěnnými přezkatými 
generativními hyfami. Skeletové hyfy jsou většinou tlustostěnné, u některých dru-
hů v Mezerově činidle negativní, u jiných dextrinoidní nebo vzácněji amyloidní. 
Bazidiospory jsou kulovité až elipsoidní, kapkovité až uťaté, většinou tlustostěnné, 
hyalinní, cyanofilní, v Melzerově činidle negativní až silně dextrinoidní.  

Pórnatka narymská má mezi ostatními druhy rodu Perenniporia výsadní po-
stavení, a to především v rozdílném chemismu. Zatímco bazidiospory všech našich 
druhů tohoto rodu mají v Melzerově činidle různě silnou dextrinoidní reakci, bazi-
diospory pórnatky narymské se v Melzerově činidle nebarví. Skeletové hyfy pór-
natky narymské mají zřetelnou amyloidní reakci a navíc jsou rozpustné v KOH. 
Tato kombinace znaků je v rodě Perenniporia unikátní a v budoucnu by mohla 
vést taxonomy k vyčlenění pórnatky narymské z tohoto rodu. Bude to však vyža-
dovat ještě další studia, nicméně někteří autoři to již naznačují (Dai et al. 2002). 
Pro bližší poznání pórnatky narymské uvádíme níže stručný popis, který je sesta-
vený podle 10 položek, které jsme měli při studiu k dispozici. 
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Plodnice jednoleté, po dřevě nepravidelně rozlité v podobě až 30 cm dlou-
hých povlaků o šířce až 10 cm. Povlaky jsou většinou tlusté 3–5 mm, vzácně však 
mohou mít až 15 mm. Povrch plodnic je za čerstva bělavý až krémový, někdy se 
žlutavým nádechem, u zaschlých nebo starých plodnic tmavě okrový až červeno-
hnědý. Rourky mohou být až 10 mm dlouhé, póry okrouhlé až hranatě okrouhlé, 3–
6 na 1 mm. Rourky i subikulum jsou na řezu stejně zbarvené. Za čerstva jsou plod-
nice měkké, za sucha korkově tvrdé. Hyfový systém je dimitický, tvořený genera-
tivními a skeletovými hyfami. Domański (1973) uvádí systém trimitický, tj. také 
s ligativními hyfami zejména v subikulu. Přes intenzivní studium tkáně řady plod-
nic jsme typické ligativní hyfy nenalezli. V subikulu však jsou někdy dobře patrné 
fragmenty zkolabovaných větvených generativních hyf, které ligativní hyfy velmi 
připomínají. Generativní hyfy jsou tenkostěnné, hyalinní, na přehrádkách 
s přezkami, 2–4 μm tlusté. Skeletové hyfy jsou tlustostěnné, jen vzácně větvené, 2–
5,5 µm tlusté, zřetelně amyloidní, v KOH nejprve bobtnající, potom rozpustné. 
Hymenium je tvořeno široce kyjovitými tetrasporickými bazidiemi s bazální přez-
kou, 12–20 x 6–10 µm velkými a válcovitými, úzce kyjovitými nebo vřetenovitými 
cystidiolami, také s bazální přezkou, 15–22 x 5–7 μm velkými. Bazidiospory jsou 
široce elipsoidní, hladké, hyalinní, tlustostěnné, většinou s dobře patrným apiku-
lem, neuťaté, cyanofilní, v Melzerově činidle negativní, 4–6 x 3–4,5 μm velké. 
Přestože stěna výtrusů je vzhledem k nápadně tlustostěnným výtrusům některých 
jiných druhů poněkud tenčí, nelze takové výtrusy označovat za tenkostěnné, jak 
chybně uvádí např. Bernicchia (2005). 

Z území bývalého Československa bylo dosud publikováno pouze 5 druhů 
rodu Perenniporia. Jsou to tyto druhy: Perenniporia fraxinea (Bull.: Fr.) Ryvarden 
– troudnatec jasanový, Perenniporia medulla-panis (Jacq.: Fr.) Donk – pórnatka 
chlebová, Perenniporia narymica (Pilát) Pouzar – pórnatka narymská, Perenni-
poria subacida (Peck) Donk – pórnatka nakyslá a Perenniporia tenuis3 (Schwein.) 
Ryvarden – pórnatka tenká (Kotlaba 1984, Kotlaba 1995, Holec et Pouzar 1998, 
Holec et Beran 2006). Je však třeba poznamenat, že zejména z jižní Evropy, ale 
také z Ruska, je známa řada dalších druhů (Bernicchia 2005, Spirin et al. 2005), 
z nichž některé se zcela jistě vyskytují i na území České republiky a Slovenska. 
Jako příklad může sloužit položka označená jménem mediteránního druhu pórnat-
ky rozmarýnové – Perenniporia rosmarini A. David et Malençon, která je uložená 
v herbáři v Helsinkách (H) a byla sbírána v roce 1973 v Čechách na Křivoklátsku. 
                                                           
3 Ze Severní Ameriky původně popsaná Perenniporia tenuis (Schwein.) Ryvarden 
– pórnatka tenká, byla zejména v posledních letech také v Evropě rozeznávána ve 
dvou rozdílných varietách, a to v hojnější bělavé až bledě okrové var. tenuis a 
vzácné žloutkově žluté var. pulchella (Niemelä et al. 1992). 
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Dalším příkladem může být položka sbíraná v roce 1995 prvním z autorů na Slo-
vensku v Kováčovských kopcích jako pórnatka tenká – P. tenuis, která však 
s největší pravděpodobností představuje nedávno nově popsanou pórnatku teplo-
milnou – Perenniporia meridionalis Decock et Stalpers. Zvláště tento nedávno 
popsaný druh (Decock et Stalpers 2006), jehož elipsoidní spory dosahují délky až 8 
μm, může být bez mikroskopování snadno určován jako P. medulla-panis nebo P. 
tenuis. V budoucnu bude tedy nezbytné z tohoto pohledu revidovat veškerý u nás 
uložený herbářový materiál rodu Perenniporia a zvláštní pozornost zaměřit přede-
vším na položky sbírané v oblastech teplomilné květeny. Taková práce však již 
přesahuje záměr tohoto článku.  
 
P o d ě k o v á n í 

 
Autoři děkují prom. biol. Zdeňku Pouzarovi za cenné připomínky k rukopisu 

a za doplnění údajů k citovaným dokladům z herbáře Národního muzea v Praze 
(PRM). 
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Petr V a m p o l a and Alois V á g n e r: Contribution to the knowledge of the 
rare polypore Perenniporia narymica 

The first record of the rare resupinate polypore Perenniporia narymica (Pilát) 
Pouzar from Moravia (Czech Republic) is presented and all records from the Slo-
vak Republic known to date are summarized. A brief description of P. narymica 
and notes on its identification are added. P. narymica is characterized by amyloid 
walls of skeletal hyphae which dissolve in KOH and spores not showing a reaction 
in Melzer´s reagent.  
 
 
Adresy autorů: 
1 Smrčná č. 109, 588 01 Smrčná u Jihlavy. 
2 Moravské zemské muzeum, bot. odd., Zelný trh 6, 659 37 Brno;  

e-mail: avagner@mzm.cz 
 

*    *    * 
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MYKOFLORISTIKA 

 
 

NOVÉ NÁLEZY BOTRYOBASIDIUM MEDIUM 
 

Ladislav  H a g a r a 
 

V publikácii Červený seznam hub České republiky (2006) sa v kategórii 
ohrozených druhov (EN) uvádza aj korticioidná huba Botryobasidium medium J. 
Erikss. V ČR je známa z prírodných rezervácií, a to horských smrečín aj nížinných 
dubohrabín, napríklad z lokalít Velká Pleš na Křivoklátsku, Koda pri Srbsku, Obří 
důl v Krkonošiach, Holice pri Pardubiciach a lužné lesy v Poodří (Pouzar 2006), 
ale aj zo Suchej hory pri Brne. 

Na Slovensku je táto zriedkavá huba doložená z horopisných celkov Poľana, 
Veporské vrchy, Nízke Tatry, Malé Karpaty, Biele Karpaty, Trnavská pahorkatina 
a Borská nížina. 

Počas tradičného jarného stretnutia českých a slovenských mykológov sa 16. 
6. 2007 v pralese Mionší podarilo nájsť Botryobasidium medium na dvoch rozlič-
ných práchnivých kmeňoch jedle. O deň neskôr sa na rovnakom substráte našla 
táto huba aj v NPR Razula. 

Práchnivé kmene jedlí v Mionší hostili aj takmer ohrozený druh (NT) Botry-
obasidium intertextum (Schwein.) Jülich et Stalpers a zraniteľný druh (VU) Botry-
obasidium ellipsosporum Hol.-Jech. Autor tejto správy našiel 18. 6. 2007 druh B. 
ellipsosporum aj na troch rozličných kmeňoch jedle v NPR Salajka. 

Spolu s teleomorfou B. ellipsosporum sa často vyskytuje i jej anamorfa Ha-
plotrichum medium (Hol.-Jech.) Hol.-Jech. Oba taxóny sú jednoznačne vymedzené 
mikroskopicky – Botryobasidium ellipsosporum má široko člnkovité biapikulátne 
výtrusy s rozmermi 9–13 × 5–6,5 µm (G. Langer), resp. 8–12 × 4,6–6,5 µm, oje-
dinele až 15 × 7 µm (zbery L. Hagaru); uvoľnené mladé výtrusy sú však podstatne 
menšie a majú vajcovitý, teda celkom odlišný tvar. Konídiá imperfektného štádia 
(Haplotrichum medium) majú spravidla vretenovitý tvar a merajú 15–25 × 6–8 µm 
(G. Langer), resp.13–27,5 × 5,3–8,5 µm (zbery L. Hagaru). 

 

 
1. Výtrusy Botryobasidium medium. – 2. Konídiá Haplotrichum medium. 
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Študované položky Botryobasidium medium a Haplotrichum medium¹: (Cito-
vané nálezy Botryobasidium medium z ČR a SR pochádzajú z mesiacov máj až 
október. Výškové rozpätie nálezísk je 158 až cca 1400 m n. m. Hostiteľskou drevi-
nou huby bola v ČR len jedľa (4x), v SR borovica, smrek, buk, hrab, breza a osi-
ka.)  
Česká republika: Brno-Lesná, Suchá hora, Abies alba – ležiaci kmeň, 21. 7. 1993, 
leg. A. Vágner, det. K. Čížek (teleomorfa). – Horní Lomná, okr. Frýdek-Místek, 
NPR Mionší, Abies alba – práchnivý ležiaci kmeň, 900 m, 16. 6. 2007, leg. M. 
Kubín a L. Hagara, det. L. Hagara (teleomorfa aj anamorfa). – Horní Lomná, okr. 
Frýdek-Místek, NPR Mionší, Abies alba – práchnivý ležiaci kmeň, 880 m, leg. et 
det. L. Hagara (teleomorfa aj anamorfa). – Velké Karlovice, okr. Vsetín, NPR Ra-
zula, Abies alba – práchnivý ležiaci kmeň, 680 m, 17. 6. 2007, leg. et det. L. Haga-
ra (teleomorfa aj anamorfa). – Sedloňov, okr. Rychnov n. Kněžnou, NPR Bukačka, 
Fagus sylvatica – práchnivý ležiaci kmeň, 1005 m, 24. 9. 2007, leg. et det. L. 
Hagara (teleomorfa). 
Slovenská republika: Hriňová, okr. Detva, pod vrcholom Poľany, Picea abies – 
hnilý ležiaci kmeň, ca 1400 m, 7. 8. 1969, leg. et det. V. Holubová-Jechová, PRM 
822537 (teleomorfa aj anamorfa). – Čierny Balog, okr. Brezno, Klenovský Vepor 
(kóta 1338), Fagus sylvatica – hnilý ležiaci kmeň, 31. 8. 1982, leg. et det. V. Ho-
lubová-Jechová, PRM 873200 (teleomorfa aj anamorfa). – Jasenie, okr. Brezno, 
Nízke Tatry, južná úboč Latiborskej hole, Fagus sylvatica – práchnivý ležiaci 
kmeň, 26. 8. 1982, leg. et det. V. Holubová-Jechová, PRM 873222 (teleomorfa). – 
Marianka, okr. Stupava, Malé Karpaty, Svätý vrch, Populus tremula – hnilý ležiaci 
kmeň, 330 m, 7. 10. 1995, leg. et det. L. Hagara (teleomorfa). – Bratislava, časť 
Záhorská Bystrica, Malé Karpaty, Svätý vrch, Carpinus betulus – práchnivý ležiaci 
kmeň, 320 m, 13. 7. 1996, leg. et det. L. Hagara (teleomorfa aj anamorfa). – Bud-
merice, okr. Pezinok, Trnavská pahorkatina, Lindavský les, Pinus sylvestris – hnilý 
ležiaci kmeň, 220 m, 25. 6. 1998, leg. D. Krajný a L. Hagara, det. L. Hagara (ana-
morfa). – Bratislava, Malé Karpaty, lesopark Horský park, rezná plocha ihličnana 
(Picea či Pinus), 215 m, 18. 8. 2000, leg. et det. L. Hagara (teleomorfa aj ana-
morfa). – Drietoma, časť Liešna, okr. Trenčín, Biele Karpaty, Betula pendula – 
hnilý ležiaci kmeň, 390 m, 22. 6. 2002, leg. et det. L. Hagara (anamorfa). – Gbely, 
časť Adamov, okr. Skalica, Borská nížina, Pinus sylvestris – hnilé opracované 
drevo, 158 m, 26. 5. 2006, leg. et det. L. Hagara (teleomorfa aj anamorfa). 
  
¹ Ak nie je uvedené ináč, položka je uložená v súkromnom herbári L. Hagaru. 
 
L i t e r a t ú r a 
 
Hagara L. (2001): Distribution of corticioid fungi in Slovakia: Botryobasidium and related 

genera. – Catathelasma 1: 8–21. 
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Langer G. (1994): Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). – 
Cramer, Berlin – Stuttgart, 459 p. 

Pouzar Z. (2006): Botryobasidium medium J. Erikss. – In: Holec J. & Beran M. [eds.], Čer-
vený seznam hub (makromycetu) České republiky, Příroda, Praha, 24: 81. 

 
Ladislav H a g a r a : New finds of Botryobasidium medium 
A new locality of the endangered corticioid fungus Botryobasidium medium grow-
ing on decaying stems of Abies alba in the Mionší National Nature Reserve (Bes-
kydy Mts., Northern Moravia, Czech Republic) is published. A list of known loca-
lities of this species in the Czech and Slovac Republics is also given. 
 
Adresa autora: Mišíkova 20/A, SK-811 06 Bratislava, Slovensko;  

e-mail: irpex@stonline.sk 
 

*    *    * 
 
NOVÉ LOKALITY VZÁCNÉ KORNATCOVITÉ HOUBY ŠKROBNATCE 

TERČOVITÉHO – ALEURODISCUS DISCIFORMIS – V ČECHÁCH 
 

František K o t l a b a  
 

Nelupenatá kornatcovitá houba škrobnatec terčovitý – Aleurodiscus discifor-
mis (DC.: Fr.) Pat. – je v naší literatuře uváděna jen zřídka (Kout 2006, Pilát 1926, 
Svrček 1953, 1994). V době prací na Červeném seznamu (ČS) hub ČR jsme znali 
pouze několik lokalit z posledních let (lokalit starších padesáti let bylo známo více 
– viz Pilát 1926, Svrček 1994) Proto byl škrobnatec terčovitý zařazen v Červeném 
seznamu hub ČR (Holec et Beran 2006) do skupiny kriticky ohrožených makro-
mycetů, u nichž počet současně známých lokalit nepřesahuje číslo 5. Ovšem i vel-
mi vzácné houby mohou být nalezeny na dalších lokalitách, čímž se pak může 
změnit i stupeň jejich ohrožení. Tak tomu je teď po zjištění řady nových lokalit i v 
případě škrobnatce terčovitého; ten nyní můžeme přeřadit z kategorie kriticky 
ohrožený druh (CR) do kategorie ohrožený druh (EN). 

První pro současnost nový nález této zajímavé houby jsem učinil koncem ro-
ku 2006 překvapivě přímo v Praze, a to v chráněném území "Obora Hvězda" (pří-
rodní památka); tam ovšem sbíral škrobnatec terčovitý už A. C. J. Corda (PRM, 
Svrček 1994), takže jsem bezmála po dvou stoletích mohl potvrdil i jeho nynější 
výskyt (přes vytrvalé pátrání jsem jej tam dodnes zjistil pouze na jediném stromu!). 
Dalších 10 nálezů škrobnatce terčovitého je z roku 2007 v jižních Čechách v roz-
sáhlém přírodním parku "Černická obora" u Sudoměřic nedaleko Bechyně, kde 
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jsem jej na jedné z lokalit (u rybníka "Lomina") před půl stoletím (PRM, Svrček 
1994) též nalezl, nyní však odtud znovu doložil. 

V rozlehlé, již roku 1586 Petrem Vokem z Rožmberka založené Černické 
oboře (nyní o rozloze asi 1400 ha) roste mnoho stromů dubu letního (Quercus 
robur) nejrůznějšího stáří, jak jednotlivě nebo ve skupinách, tak hlavně v alejích 
při lesních cestách a silnicích. Škrobnatec terčovitý vyrůstá na rozpukané borce 
(nikoli na kůře) živých dubů, a to saprotrofně na neživém pletivu borky. Deset v 
této rozsáhlé oboře zjištěných lokalit škrobnatce lze považovat za lokality samo-
statné, neboť leží 0,5-3 km daleko od sebe; blíže než 0,5 km od sebe ležící (tj. mi-
krolokality) uvádím jako jednu lokalitu s rozlišením na a, b. Myslím, že při dalším 
pátrání tam může být škrobnatec nalezen ještě na dalších místech. 
 
Seznam nových nálezů a lokalit Aleurodiscus disciformis v Čechách 

Lokality uvádím latinsky podle etiket sběrů v herbářích mykologického oddě-
lení Národního muzea v Praze (PRM) a v šikmých závorkách česky různé doplňu-
jící údaje; česky uvádím také nedoložené lokality (nedosažitelné plodnice pro růst 
v přílišné výšce). 
1. (Praha-) Hvězda, coll. Corda /bez dalších údajů/ (PRM 650629); area tuta "Obo-
ra Hvězda" dicta (pars ad "Vypich" vergens), Praha 6-Horní Liboc /369 m n.m./, 
Quercus petraea – ad corticem trunci vivi /a na silné větvi/ 30.XII.2006 (PRM 
847888). – Všechny následující lokality jsou z Černické obory u Sudoměřic, kde 
roste škrobnatec terčovitý výhradně na dubu letním (Quercus robur). – 2. Vivari-
um "Černická obora" dictum ap. Sudoměřice pr. Bechyně, via arborum apud viam 
Černice-Vyhnanice ca 800 m sept.-or. a Černice (deverticulum ad "Marunka" /495 
m n.m./ 19.X.2007 (PRM 848915). – 3. Ib., ca 1400 m sept.-or. a Černice, 480 m 
n.m., 19.X.2007 (PRM 848914). – 4. Ib., Černice 480 m n.m., asi 300 m s. od lo-
veckého zámečku na sz. okraji přírodní památky "Černická obora", 480 m n.m., na 
velmi silné větvi 15.8.2007 not. F.K. – 5. Ib., in margine vivariae sept.-sept.- or. 
/ca 100 m/ a piscinae "Paníannin rybník" /455 m n.m., alej na v. okraji obory/, 
25.VII.2007 (PRM 848769). – 6a. Ib., via arborum or. /ca 33 m/ a piscinae "Čer-
nický rybník" /465 m n.m., na 2 stromech v aleji/, 18.VIII.2007 (PRM 848771). – 
6b. Ib., na hrázi "Černického rybníka", 465 m n.m., na velmi silné větvi l8.8.2007 
not. F.K. – 7. Ib., via arborum ap. viam Sudoměřice-Svinky, ca 1 km or. a Černice 
(supra "Kamenná alej") /485 m n.m., silniční alej/ 11.VII.2007 (PRM 848728). – 8. 
Ib., in aggere piscinae silvaticae "Štika" = "Štičí rybník" dictae /435 m n.m., na 7 
stromech/ 27.VII.2007 (PRM 848768). – 9a. Ib., apud piscinam "Lomina" dictam 
/ca 1 km jz. od hájovny "Čertovna", 460 m n.m./, ad ramum emortuum non 
deiectum 10.XI.1957 (PRM 650635). – 9b. Ib., na položivém kmenu prastarého 
dubu 2.8.2007 not. F.K. – 10a. Ib., via arborum ap. viam Sudoměřice-Svinky sept.-
or. /ca 200 m/ a "Čertovna" /455 m n.m., na 4 stromech silniční aleje/ 22.VIII.2007 
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(PRM 848773). – 10b. Ib., contra piscinam "Nový rybník" /ca 350 m v. od hájovny 
"Čertovna", 455 m n.m./ 2.VII.2007 (PRM 848772). – 11. Ib., in vicinitate domi 
"Benešovská hájovna" /ssz. od Komárova u Soběslavi, 443 m n.m./ 2.VIII.2007 
(PRM 848770). – Omnia: Quercus robur – ad corticem trunci (vel rami) vivi, leg. 
(not.) et det. F. Kotlaba. 

Plodnice škrobnatce terčovitého jsou tvrdé, bílé, bělavé, krémové nebo lehce 
našedlé, rozlité, v raném mládí téměř pravidelně okrouhle terčovité (mělce mistič-
kovité), hladké, později navzájem srůstající, nepravidelně protáhlé, na okrajích 
často drobně laločnaté, na povrchu rouška drobně hrbolkaté a rozpraskané, vždy s 
lehce zdviženými okraji, někdy s náběhy na kloboučky, zcela výjimečně i s velice 
úzkými kloboučky (1–5 mm); velikost plodnic kolísá od 1–2 mm po několik cen-
timetrů, obvykle 0,5–3 x 0,3–1,5 cm. Na lokalitě č.5 poblíž "Paníannina rybníka" v 
Černické oboře jsem nalezl "obří" plodnici skoro obdélníkovitého tvaru velkou 8,6 
x 3 cm (PRM 848769) a v oboře Hvězda v Praze je na silné větvi plodnice velikosti 
7,8 x 2 cm (celkový počet plodnic je tam kolem 90!). Výtrusy jsou elipsoidní, 
drobně bradavčité, amyloidní, 15–18 x 10–14 µm velké. 

U nás vyrůstá tento druh převážně na dubu letním a zimním (Quercus robur, 
Q. petraea), výjimečně i na jiných listnáčích – např. Velenovský (1920–22) jej 
uvádí pod jménem Stereum mirabile Velen. od Mnichovic z kůry jilmu (Ulmus sp., 
PRM 650623). 

Černická obora u Sudoměřic v jižních Čechách s 22 dosud zjištěnými stromy 
nesoucími dohromady stovky plodnic je tak dnes zřejmě nejbohatším známým 
územím výskytu (rezervoárem) škrobnatce terčovitého ne-li v celé střední Evropě, 
pak zcela jistě v České republice. Proč je tomu tak, lze jen těžko vysvětlit. Nabízí 
se sice vysvětlení, že Černická obora je starý, více méně chráněný lesní komplex s 
relativně čistým ovzduším, avšak plodnice tohoto škrobnatce jsou hojné i na pěti 
stromech přímo na okraji silnice se značným automobilovým provozem, takže 
jedovaté výfukové plyny jakoby houbě vůbec neškodily... Důvodem je tedy zřejmě 
dlouhodobé trvání porostu – konkrétně dubů, smrky jsou káceny (kontinuální vege-
tace ve smyslu ČS, Holec et Beran 2006); to ovšem platí nejen pro výskyt škrob-
natce terčovitého, ale pro všechny houby (a asi pro všechny organizmy). 

Jak jsem zjistil podrobným sledováním, druh Aleurodiscus disciformis roste 
na kmenech živých (ne odumřelých) stromů, a to nejčastěji ve výšce od 1,5 do 4 m, 
pouze ve dvou případech (lokality č. 6a, 7) se plodnice vyskytovaly také téměř až 
na patě kmene. Plodnice rostou většinou na kmenech, jen ve třech případech také 
na velmi silných větvích, jednou (lokalita č. 4) dokonce ve výšce 8–10 m (houba 
ověřena triedrem). Růst škrobnatce terčovitého značně vysoko na stromech může 
být jednou z příčin, proč tento druh do značné míry uniká pozornosti mykologů. 

Pokud jde o stáří stromů a tloušťku kmenů, na nichž škrobnatec terčovitý ros-
te, jsou velmi rozdílné. Nejmladší mnou zjištěný strom (lokalita č. 2) je starý snad 
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jen 50–60 let a jeho kmen měří v obvodu pouze 115 cm, zatímco nejstarší strom 
(lokalita č. 6b) má odhadem 350 (400) let a jeho položivý kmen měří v obvodu 
celých 450 cm! Většina ostatních dubů v Černické oboře se škrobnatcem je ve stáří 
100–150 let a na všech téměř vždy rostly současně nejen řasy, ale často i lišejníky 
a mechy, konkrétně Hypnum cupressiforme (dub v Praze v Oboře Hvězda je starý 
kolem 100 let). Stáří stromů pro růst škrobnatce terčovitého tedy zřejmě nehraje 
příliš významnou roli. 

K ekologii druhu Aleurodiscus disciformis ještě poznamenávám, že podle 
mých pozorování se jeho plodnice nikdy nevyskytují na osluněné jižní straně kme-
ne (s výjimkou lokality č. 7, kde ovšem kmen stíní smrčina), nýbrž v širokém sek-
toru světových stran od jihozápadu po severovýchod, zejména ale na straně sever-
ní. Toho si všiml na lokalitě mezi Karlíkem a Vonoklasy u Řevnic již Svrček 
(1994), který uvádí, že plodnice škrobnatce "rostly pouze na straně odvrácené od 
slunce". To může být další důvod, proč se tato houba obtížně hledá, neboť musíme 
při pátrání koukat proti oči oslňujícímu světlu. 

Tento druh přes očekávání a usilovné pátrání se mi nepodařilo nalézt na duby 
osázených hrázích rybníků, kterých jsem v jižních Čechách prohlédl velké množ-
ství. Na hrázi rybníka jsem jej nalezl pouze v jednom případě (lokalita č. 8 v Čer-
nické oboře); to je ovšem lesní rybník v zapojeném lesním porostu... Nevylučuji 
proto, že škrobnatec terčovitý nesnáší prudké proudění vzduchu, které je na hrázích 
rybníků oproti uzavřeným lesním porostům značně výrazné. 

Zjištění řady nových lokalit vzácného škrobnatce terčovitého během jediného 
roku je opět jen potvrzením známé skutečnosti, že naučíme-li se dobře znát jak 
samotnou houbu, tak její ekologii, většinou se nám pak podaří najít ji na více loka-
litách nejen při cíleném hledání, nýbrž leckdy i náhodně (některé lokality škrobnat-
ce terčovitého v Černické oboře jsem nalezl za jízdy na kole). Nepochybuji, že 
tento druh bude u nás časem nalezen i jinde. 

Při pátrání po škrobnatci terčovitém jsem se zároveň zaměřil také na hledání 
nehojné dubovnice střevovité (Pachykytospora tuberculosa), což je chorošovitá 
houba rostoucí rovněž na dubech (hlavně na trčících odumřelých větvích). Tu se 
mi ale nalézt nepodařilo, a to ani na lokalitách, kde jsem ji před mnoha lety sbíral. 
Do ČS hub ČR nebyla zařazena vzhledem k řadě doložených lokalit, vesměs 
ovšem staršího data. Myslím proto, že nebude-li nově potvrzena na dříve známých 
lokalitách nebo nalezena na lokalitách nových, měli bychom o jejím zařazení do 
ČS napříště uvažovat. 

Krátce po odeslání tohoto článku do tisku nalezl v Čechách novou lokalitu 
škrobnatce terčovitého J. Holec; tu s jeho svolením připojuji: NPR Týřov u Skryjí 
na Křivoklátsku, jižní svah nad údolím Úpořského potoka 0,6 km jjv. od vrcholu 
Vápenného vrchu, 300 m n.m., chudá teplomilná dubohabřina, na borce živého 
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kmene Quercus robur ve výšce asi 3 m, 1.XI.2007 leg. et det. J. Holec (PRM, JH 
437/2007). 
 
L i t e r a t u r a 
 
Holec J. a Beran M., eds. (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. – 

Příroda, Praha, 24: 1–284. 
Kout J. (2006): Nálezy dvou zajímavých a vzácných druhů hub ze skupiny Aphyllophorales 

v Čechách - Hericium erinaceus a Aleurodiscus disciformis. – Mykol. Listy no. 96: 
20–23. 

Pilát A. (1926): Monographie der mitteleuropäischen Aleurodiscineen. – Ann. Mycol. 24: 
203–230. 

Svrček M. (1953): Vzácné a méně známé druhy hub sbírané na exkursích floristické sekce. 
– Česká Mykol. 7: 136–139. 

Svrček M. (1994): Škrobnatec terčovitý – mizející houba našich dubů. – Zprav. Ochr. Přír. 
Okr. Praha-západ 14–15: 8–10. 

Velenovský J. (1920–22): České houby. – Praha. 
 
František K o t l a b a: New finds of the rare corticioid fungus Aleurodiscus 

disciformis in Bohemia 
Eleven localities of the saprotrophic fungus Aleurodiscus disciformis, rare in the 
Czech Republic, are reported: one locality is known from Praha (Prague) in Central 
Bohemia and ten in "Černická obora" preserve in South Bohemia. At the first site it 
grows on only one tree of Quercus petraea, at the second locality the fungus grows 
in all cases on the bark of living trunks or very thick branches of old oaks (Quercus 
robur), in total on 22 trees with hundreds of carpophores. 
 
Adresa autora: Na Petřinách 10, 162 00 Praha 6 – Veleslavín. 
 

*    *    * 
 

MÉ NÁLEZY HLÍZENKY SASANKOVÉ – DUMONTINIA TUBEROSA 

Z JIŽNÍCH ČECH 
 

Jiří V a l t e r  
 

Můj první nález hlízenky sasankové – Dumontinia tuberosa (Hedw.) L. M. 
Kohn ≡ Sclerotinia tuberosa (Hedw.) Fuckel – se datuje rokem 1970, kdy jsem ji 
nalezl v polesí Pila 1,2 km jv. od osady Pila 8 km jv. od Karlových Varů; rostla na 
lesní louce v trávě na oddencích sasanky hajní na levém břehu lesního potůčku 
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vlévajícího se do Lomnického potoka, pravobřežního přítoku řeky Teplé. (Q 
5843b, 50º57´ s. š., 12º54´ v. d., 570 m n. m., 25.4.1970 leg. J. Valter, det. 28.4. 
1970 Kv. Kunc).  
Další nálezy jsou z jižních Čech: 1. Turovecký les 2,4 km sv. od Plané nad Lužni-
cí, vpravo od silnice směrem na Chýnov, v zamokřeném listnatém lese u včelína, Q 
6654a, 49º21´56“ s. š., 14º43´52“ v. d., 424 m n. m., 17.4.1983 not. J. Valter; ib., 
na lesní pasece po vykácení borového lesa mezi jehličím, zbytky kůry a dřev se 
sporým porostem bylin, Q 6654a, 49º21´52“ s. š., 14º44´00“ v. d., 430 m n. m., 
20.4.1984 not. J. Valter, výskyt ještě 20.IV.1985, leg. et det. J. Valter (CB 6622) a 
27.4.1986. Úbytek zaznamenán 16.4.1989 a 4.5.1990, not. J. Valter). V dalších 
letech hlízenka z plochy naprosto zmizela. Ib., v údolí potůčku vlévajícího se do 
malého rybníčku, ve smíšeném, vlhkém lese podél potůčku Q 6654a, 49º21´15“ s. 
š., 14º44´17“ v. d., 420 m n. v., 19.5.1984 not. J. Valter. – 2. 6,2 km sv. od Tábora, 
2,3 km ssv. od Hlinice, na břehu potůčku vytékajícího z malého rybníčku 
s porostem olše lepkavé (Alnus glutinosa), Q 6554c, 49º27´06“ s. š., 14º43´36“ v. 
d., 452 m n. m., 1.5.1987 et 20.4.1990 not. J. Valter; 9.5.1995 bez nálezu, sasanka 
hajní vymizela. – 3. 3,4 km v. od Plané nad Lužnicí, v dubovém lese, Q 6654b, 
49º21´28“ s. š., 14º45´12“ v. d., 431 m n. m., 4.V.1990 leg. et det. J. Valter (CB 
6623). (Na místech dřívějšího výskytu v Turoveckém lese bez nálezu plodnic). – 4. 
6 km sv. od Hluboké nad Vltavou, 1 km v. od Poněšic, v údolí řeky Vltavy 
v listnatém lese (Quercus robur), Q 6852d, 49º05´56“ s. š., 14º29´03“ v. d., 390 m 
n. m., 22.5.1995 not. J. Valter. – 5. 5,5 km sz. od Jistebnice, 0,5 km v. od Větrova, 
v listnatém lese (Fagus sylvatica, Quercus robur, Populus tremula), Q 6452d, 
49º31´12“ s. š., 14º22´30“ v. d., 625 m n. m., 24.4.1996 not. J. Valter et J. Bumerl. 
– 6. 1,8 km v. od obce Hartvíkov, 4 km jv. od Pelhřimova v „Přírodním parku Po-
lánka“, na břehu lesního potoka s porostem olše lepkavé (Alnus glutinosa), Q 
6555c, 49º26´50“ s. š., 14º52´45“ v. d., 638 m n. m., 21.IV.1999 leg. et det. J. Val-
ter (herb. J. Valter, Tábor). – Hlízenka vyrůstala ve všech případech na oddencích 
sasanky hajní (Anemone nemorosa). 

Většina nálezů hlízenky sasankové pochází z vlhkých, převážně listnatých le-
sů, zejména z údolí lesních potůčků. Výjimku tvoří nálezy v Turoveckém lese sv. 
od Plané nad Lužnicí, kde byla nalezena na prosluněné suché lesní pasece krátce 
po vykácení borového lesa. Sasanka hajní tehdy osídlila celou vykácenou plochu o 
rozměrech téměř 1 ha a hlízenka sasanková se tam rozšířila tak hojně, že vytvářela 
kolem trsů sasanky až čarodějné kruhy; místy byla zem plodnicemi houby doslova 
poseta – o hojnosti plodnic svědčí i to, že z jednoho sklerocia vyrůstalo až 14 plod-
nic. Turovecký les jsem v době výskytu hlízenky sasankové pravidelně navštěvo-
val pro výskyt smrže obecného (Morchella esculenta) a smrže kuželovitého (Mor-
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chella conica) a les u osady Hlinice pro hojný výskyt šťavnatky březnovky 
(Hygrophorus marzuolus). 

 
Jiří V a l t e r: Meine Funde von Dumontinia tuberosa in Südböhmen 
Der Autor führt seine Funde von Dumontinia tuberosa aus Südböhmen seit dem 
Jahre 1983 an. 
 
Adresa autora: Ing. Jiří Valter, Tř. kpt. Jaroše 2411, 390 03 Tábor 3. 
 
 

OSOBNÍ 
 
 

DR. FRANTIŠEK KOTLABA OSMDESÁTNÍKEM 
 
Potkáme-li čestného člena ČVSM RNDr. Františka Kotlabu, CSc., který 20. 

května 2007 oslavil své 80. narozeniny, uvidíme člověka, který má rychlý krok, 
bystrý úsudek, neutuchající energii a snahu posouvat vědomosti o houbách (mak-
romycetech) stále dál. Jeho život a působení v mykologii do roku 1997 shrnují dva 
články publikované v minulosti (Česká Mykol. 41: 174–184, 1987; Czech Mycol. 
50: 143–150, 1997). Pojďme si nyní připomenout, čemu se jubilant věnoval v 
uplynulých deseti letech. 

Stručně řečeno – své aktivity nijak nepřerušil, ale pokračuje v nich s plným 
nasazením dál, přestože nebyl v této době oficiálně zaměstnán v žádné z našich 
mykologických institucí. Základem mu byla – tak jako po celý život – práce v te-
rénu, hlavně v Praze a jejím okolí a především v jeho milovaných jižních Čechách, 
konkrétně na Soběslavsku, nejprve v okolí rodné Vlastiboře a nyní Nedvědic, kam 
pravidelně zajíždí o víkendech a pobývá tam každý rok celé léto. Nalezený, sebra-
ný, usušený a fotograficky dokumentovaný materiál (tisíce záznamů do terénních 
zápisníků a stovky sběrů makromycetů, které pravidelně ukládá do herbáře myko-
logického oddělení Národního muzea – PRM) se mu stal základem pro studie o 
rozšíření, taxonomii a ekologii řady skupin hub, zejména lignikolních (kornatcovi-
tých hub a chorošů), gasteromycetů a některých rodů lupenatých, hřibovitých a 
vřeckovýtrusných hub. Své vlastní poznatky doplňuje o údaje z herbářů, hlavně z 
už zmíněného herbáře PRM. Na většině těchto studií spolupracuje se svým dlouho-
letým kolegou Zdeňkem Pouzarem.  

Dr. Kotlaba se neomezil jen na studium českého materiálu, ale zabýval se i 
houbami řady jiných zemí, hlavně při zpracování chorošů ze svého něko-
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likaměsíčního pobytu na Kubě v 60. letech 20. století a při studiu hub ze svých 
zahraničních cest v minulém desetiletí (Středozemí). 

Jubilant je proslulý svou neutuchající publikační aktivitou. Veškeré zazname-
náníhodné informace a poznatky, ke kterým dojde, se ihned snaží “hodit na papír” 
– pro české publikum ve své brilantní a informacemi nabité češtině, pro zahraniční 
badatele v angličtině. 

Bohaté celoživotní poznatky dr. Kotlaby o vzácných a ohrožených houbách 
České republiky byly bohatě využity při práci na Červeném seznamu hub ČR a při 
psaní mykologických partií do několika svazků edice Chráněná území ČR (Česko-
budějovicko, Praha, Střední Čechy; společně se Z. Pouzarem), do připravované 
publikace o botanicky významných územích ČR a do knihy o přírodních klenotech 
ČR (Rubín J., ed., 2006). Když už jsme narazili na botaniku, je třeba uvést i to, že 
dr. Kotlaba se věnuje i jí a publikoval také řadu článků o nálezech zajímavých a 
vzácných druhů cévnatých rostlin z jižních Čech. Přírodu miluje a zná ji velmi 
všestranně, nepřekvapí proto, že se velmi činorodě věnuje i její ochraně, a to nejen 
perem, ale i činem. 

Dr. Kotlaba je dobře znám jako přednášející a vedoucí terénních exkurzí, kte-
ré na požádání ochotně uspořádá nejen pro mykology, ale i pro širokou veřejnost, a 
to od dětí až po seniory. Popularizaci mykologie se věnuje i na stránkách populárně 
naučných časopisů (např. Živa, Vesmír) a v atlasech hub. V uplynulém desetiletí 
také napsal – spolu s dr. V. Antonínem – text atlasové části pro velmi zdařilou 
knihu Houby, česká encyklopedie (Reader’s Digest, 2003) a ve spolupráci se Zá-
padočeským muzeem v Plzni se společně s jinými mykology věnoval hodnocení a 
identifikaci obrazů hub malíře Františka Tyttla, což vyústilo ve výběr pro knihu, 
kterou vydá nakladatelství Academia v příštím roce. 

Jubilant také velmi intenzivně pracuje v redakčních radách dvou časopisů – 
našich Mykologických listů, kam nejen často píše, ale hlavně recenzuje některé 
články a dělá velmi pečlivé korektury všech textů po jazykové stránce, a dále 
Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. V České vědecké společ-
nosti pro mykologii se spolu se Z. Pouzarem snaží uchovávat „paměť“ mykolo-
gické obce – píše řadu biografických článků a nekrologů. Kromě toho výrazně 
pomohl několika výborům Společnosti při vyhodnocení voleb do nového výboru. 

Jak lze tak všestrannou činnost vůbec stihnout? Dr. Kotlaba je znám svými 
bohatými mykologickými zkušenostmi, pracovitostí, pevnou vůlí, pečlivostí, dů-
sledností a energickou snahou vše započaté rychle dotáhnout do konce. Když jsem 
psal, že pracuje bez oficiální podpory mykologických institucí, není to tak úplně 
pravda – hojně využívá zázemí v mykologickém oddělení Národního muzea, kde 
pracuje téměř každý čtvrtek se Z. Pouzarem, a dále v Botanickém ústavu AV ČR 
v Průhonicích, kam během úterků pravidelně zajíždí určovat houby a psát své tex-
ty. K jeho vysoké produktivitě přispívá i rodinné zázemí, kde u své ženy Libuše, 
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dětí, vnoučat i pravnoučat nachází pochopení a pomoc, ale i skromný, zdravý a 
činorodý způsob života, vyvěrající ze selských kořenů a křesťanské víry. Proto i 
v osobní rovině dr. Kotlabu známe jako ochotného, přátelského a spolehlivého 
člověka (ale i náročného k sobě a druhým), který se dělí o své poznatky a rád 
ostatním pomůže. 

Přejeme mu zdraví a mnoho sil do dalších let, aby mohl uskutečnit všechny 
své plány!  

 
Pozn.: jubilantovi vydalo sdružení TIS v roce 2007 autobiografickou brožuru 

Fragmenty životopisu, kde on sám shrnul nejen dosavadní běh svého života, ale 
také napsal mnoho cenných postřehů ze života naší mykologické a botanické obce 
a dění v bývalém Československu. 

Jan H o l e c  

 
Bibliografie dr. F. Kotlaby za období 1998–2007 
Dosavadní bibliografie byly uveřejněny v Čes. Mykol. 41: 174–184 (1987) a 
Czech Mycol. 50: 145–150 (1997) 
 
Doplněk z roku 1997  
Kotlaba F. et Zelený V.: Houby zámeckého parku ve Vlašimi (Fungi of the castle 

park in Vlašim). – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 37: 121–140. 
 
1998 
Kotlaba F. et Pouzar Z.: Naše ohňovce (Phellinus) a klíč k jejich určování (Our 

Phellinus species and key to their identification). – Mykol. Listy no. 64: 5–
11. 

Dřevní houby (Macromycetes) a jejich podíl na odumírání dubů a dalších dřevin na 
hrázích rybníků a ve stromořadích (Decay-producing fungi and their acting in 
decline of oaks and other trees on the dams of ponds and in alleys). – In: Šve-
cová M. et Čížková D. (eds.), Vliv abiotických a biotických faktorů na zdra-
votní stav dřevin v mimolesní zeleni, p. 22–24, Čes. Budějovice. 

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Odešel profesor Karel Kult (1917–1998) /Decease of Pro-
fessor Karel Kult (1917–1998)/. – Mykol. Listy no. 66: 23–26. 

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Notes on the divison of the genus Fomitopsis (Po-
lyporales). – Folia Cryptog. Eston., Tallinn, 33: 49–52. 

Filmový režisér Zdeněk Podskalský a houby /Film director Zdeněk Podskalský 
(1923-1993) and fungi/. – Mykol. Listy no. 67: 25–27. 

Hvězdovka brvitá v Průhonickém parku (Geastrum fimbriatum in Průhonice Park). 
– Zprav. Ochr. Přír. Okr. Praha-západ 19: 14–15. 
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Kotlaba F. et Zelený V.: Houby zámeckého parku ve Vlašimi – II. (Fungi of the 
castle park in Vlašim – II.). – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 38: 37–54. 

 
1999 
Kotlaba F. et Pouzar Z.: The decease of Dr. Josef Herink. – Czech Mycol. 52: 93–

96. 
Potřeba latinské zkratky pro "zapsal" v přírodních vědách (Need of a Latin abbre-

viation for "noted" in natural sciences). – Mykol. Listy no. 71: 18–20; Zpr. 
Čes. Bot. Společ. 34: 121–122; Bryonora, Praha, 26: 12–13, 2000. 

 
2000 
Třetí příspěvek k houbám Soběslavských blat (Third supplement to the fungi of the 

"Soběslavská blata" peat bogs). – Mykol. Listy no. 73: 1–13. 
Kotlaba F. et Pouzar Z.: Přehlížený druh našich lošáků – Sarcodon squamosus 

(Sarcodon squamosus - an overlooked species of our hydnums). – Mykol. 
Listy no. 74: 5–7. 

Mykologická exkurze na Borkovická blata (Mycological excursion to the Borko-
vická blata). – Živa 48: 235–236. 

Choroš vějířovec obrovský v Průhonickém parku (The polypore Meripilus gi-
ganteus in Průhonice Park). – Zprav. Ochr. Přír. Okr. Praha-západ 20–21: 11–
13. 

Kotlaba F. et Zelený V.: Houby zámeckého parku ve Vlašimi – III. (Fungi of the 
castle park in Vlašim - III.). – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 40: 33–52. 

 
2001 
Kotlaba F. et Pouzar Z.: Outkovka Trogova v Čechách (Trametes trogii in Bohe-

mia). – Mykol. Listy no. 78: 1–5. 
Pouzar Z. et Kotlaba F.: Mykoflóra vrchu Petřína. – In: Zavřel J.. a kol., Pražský 

vrch Petřín, p. 29–33, Praha. 
Člověk a houby (Man and fungi). – In: Buchberger J. (ed.), Záznam přednáškového 

a diskuzního cyklu Milenium 2: 1–7, Praha. 
První nález hvězdovky trojité v okrese Praha-západ a její rozšíření v Čechách (First 

record of Geastrum triplex in Praha-západ district and its distribution in Bo-
hemia). – Zprav. Ochr. Přír. Okr. Praha-západ 22: 10–14. 

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Odešel doc. ing. Antonín Příhoda (Doc. Ing. Antonín Pří-
hoda passed away). – Mykol. Listy no. 80: 15–18. 

První nálezy pozoruhodné lupenaté houby slizečky chlupaté (Tricholomataceae) v 
jižních Čechách a její rozšíření v Česku a na Slovensku (First records of the 
remarkable agaric Xerula melanotricha (Tricholomataceae) in South Bohemia 
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and its distribution in Czechia and Slovakia). – Sborn. Jihočes. Muz. Čes. 
Budějovice, Přír. Vědy 41: 15–22. 

Vybrané vzácné chorošovité houby Šumavy (Selected rare polyporaceous fungi of 
the Bohemian Forest). – Silva Gabreta, Vimperk, 7: 235–240. 

 
2002 
Kotlaba F. et Pouzar Z.: Houby. Mushrooms. – In: Pondělíček M. (ed.) a kol., Čes-

ký kras včera a dnes. Bohemian karst yesterday and today. Karlštejn, p. 43–
44. 

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Na paměť dr. Jiřího Hlaváčka (1927–2002) /Dr. Jiří Hla-
váček (1927-2002) in memoriam/. – Mykol. Listy no. 81: 8–11. 

To the 70th birthday of Zdeněk Pouzar. – Czech Mycol. 54: 3–6. 
Bohatá mykologická lokalita u Debrníka na Soběslavsku (A rich mycological loca-

lity near Debrník in the vicinity of Soběslav). – Sborn. Jihočes. Muz. Čes. 
Budějovice, Přír. Vědy 42: 25–42. 

 
2003 
Kotlaba F. et Pouzar Z.: Dvě další lokality hvězdovky Šmardovy u nás (Two aditi-

onal localities of Geastrum smardae in the Czech Republic). – Mykol. Listy 
no. 84-85: 31–33. 

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Polypores (Polyporales s.l.) collected in Cuba. – Czech 
Mycol. 55: 7–50. 

Kotlaba F. et Antonín V.: Atlas hub. – In: Houby, česká encyklopedie, p. 96–343, 
Reader's Digest Výběr, Praha. 

Kotlaba F. et Antonín V.: Kapesní atlas hub. – 64 p., Reader's Digest Výběr, Praha. 
Kotlaba F. et Pouzar Z.: Masenka lišejníkovitá – Hypocreopsis lichenoides (tvrdo-

houby) nalezena v Čechách (Hypocreopsis lichenoides (Pyrenomycetes) 
found in Bohemia). – Mykol. Listy no. 86: 4–8. 

Prášivka polní – mizející břichatkovitá houba našich polí (Bovista graveolens - 
disappearing fungus species of our fields). – Živa 51/6: 256. 

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Houby přírodní památky Hostivické rybníky u Prahy 
(Fungi of the natural monument Hostivické rybníky near Praha). – Bohemia 
Centr. 26: 225–236. 

Mykoflóra přírodní rezervace Kozohlůdky u Borkovic v jižních Čechách (Mycof-
lora of Kozohlůdky Natural Reserve near Borkovice, South Bohemia). - 
Sborn. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 42: 11–34. 
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2004 
Kotlaba F. et Pouzar Z.: Nápadná časně jarní lupenatá houba penízovka jarní – 

Collybia verna (A striking early spring agaric – Collybia verna). – Mykol. 
Listy no. 87: 1–3. 

Odešel mykolog Zdeněk Kluzák (1926–2003) /Mycologist Zdeněk Kluzák (1926–
2003) passed away/. – Mykol. Listy no. 87: 24–26. 

120 let od narození mykologa Rudolfa Veselého (1884-1966) /120th birthday of 
the mycologist Rudolf Veselý (1884-1966)/. – Mykol. Listy no. 88: 37–40. 

Čtvrtý příspěvek k houbám Soběslavských blat (Fourth contribution to the fungi of 
the Soběslavská blata peat bogs). – Mykol. Listy no. 89: 1–6. 

Způsob psaní měsíců sběrů v publikacích a na herbářových etiketách římskými 
číslicemi a připomínky k psaní do Mykologických listů (The writing of month 
of collections in publications as well as on herbarium labels by roman nu-
merals and remarks to the writing into the Mykologické listy). – Mykol. Listy 
no. 89: 21–24. 

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Podivuhodná pískomilná houba pečárkovec písečný 
(Peculiar fungus Gyrophragmium dunalii). – Živa 52/4: 157. 

Houby Konstantinových Lázní a okolí v západních Čechách (Fungi of the spa 
Konstantinovy Lázně and its surroudings in western Bohemia). – Erica, Pl-
zeň, 12: 7–24. 

 
2005 
Devadesát let Ing. Augustina Funfálka (Ninety years of Augustin Funfálek). – My-

kol. Listy no. 92: 19–21. 
Naše houby stručně a přehledně. – Albatros, Praha. 
K latinskému a českému jmenosloví hub. – Mykol. Sborn. 82: 22–28 (I. část), 82: 

58–63 (II. část). 
Zajímavá hřibovitá houba kozák topolový (Interesting fungus Leccinum du-

riusculum). – Živa 53: 108–109. 
K devadesátým narozeninám MUDr. Z. J. Cvrčka (To the 90th birthday of MUDr. 

Jan Z. Cvrček). – Mykol. Listy no. 93: 28–29. 
Mykoflóra vrby rozmarýnolisté na lokalitě "Bahna" u Sudoměřic (Mycoflora at the 

locality of Salix rosmarinifolia "Bahna" near Sudoměřice in the vicinity of 
Bechyně). – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 45: 35–44. 

Osmdesátiny RNDr. Mirko Svrčka, CSc. – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Bu-
dějovicích, Přír. Vědy 45: 183–184. 

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Dvacet pět let Mykologických listů. – Mykol. Listy no. 
94: 1–3. 
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Kotlaba F. et Pouzar Z.: Odešla prom. biol. Ĺudovíta Vítková, M.S. (1943–2005) 
/Ludovíta Vítková née Stankovičová passed away (1943–2005)/. – Mykol. 
Listy no. 94: 25–26. 

 
2006 
Několik sběrů dřevních makromycetů z ostrova Ischia, Itálie (Some wood-in-

habiting macromycetes collected on the island of Ischia, Italy). – Mykol. Lis-
ty no. 95: 6–11. 

Neobvyklá lokalita prášivky polní – Bovista graveolens – v Čechách (Unusual 
locality of Bovista graveolens in Bohemia). – Mykol. Listy no. 96: 12–14. 

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Větvovka olšová – Vuilleminia alni (Corticiaceae) – v 
Čechách /Vuilleminia alni (Corticiaceae) in Bohemia/. – Mykol. Listy no. 97: 
1–6. 

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Vzpomínka na Svatopluka Šebka (1926–1996) 
/Remembrance on Svatopluk Šebek (1926–1996)/. – Mykol. Listy no. 97: 27–
28. 

Autoři zpracování druhů hub v Červené knize 4 (Authors of macromycetes in Red 
Data Book 4). – Mykol. Listy no. 97: 28–30. 

Kotlaba F. et Janda V.: Pojďte s námi na hříbky. – Vesmír 85: 456–461. 
Kotlaba F. et Pouzar Z.: Tři druhy skupiny choroše kořenovníku vrstevnatého 

(Three species of the group of the polypore Heterbasidion annosum). – My-
kol. Listy no. 98: 7–8. 

Jak jsem našel a nepoznal hřib dřevožijný /How I found and not recognized Bole-
tus (Buchwaldoboletus) lignicola/. – Mykol. Listy no. 98: 35–36. 

Mykoflóra lesa Svákov u Soběslavi v jižních Čechách (Mycoflora of a wood called 
Svákov near Soběslav in South Bohemia). – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Bu-
dějovicích, Přír. Vědy 46: 81–100. 

 
2007 
F. Kotlaba et Z. Pouzar: Choroš pojmenovaný po zoologovi Jiřím Baumovi. – 

Vesmír 86: 145–146. 
Kotlaba F. et Pouzar Z.: Výskyt větvovky obecné – Vuilleminia comedens – na 

neobvyklých dřevinách a nové lokality větvovky lískové – Vuilleminia coryli 
– v České republice (Uncommon hosts of Vuilleminia comedens and new lo-
calities of Vuilleminia coryli in the Czech Republic). – Mykol. Listy no. 99: 
1–4. 

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Ohnivec jurský – Sarcoscypha jurana (Ascomycota) v 
České republice /Sarcoscypha jurana (Ascomycota) in the Czech Republic/. – 
Mykol. Listy no. 99: 10–13. 
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Pětaosmdesátiny akademického malíře Bohumila Vančury (Eightyfifth birthday of 
the painter Bohumil Vančura). – Mykol. Listy no. 99: 32–34. 

Pátý příspěvek k houbám Soběslavských blat /Fifth contribution to the fungi of the 
Soběslavská blata peat-bogs (South Bohemia, Czech Republic)/. – Mykol. 
Listy no. 101: 14–19. 

Houby lesa Svákov u Soběslavi uváděné před 77 lety R. Veselým (Macromycetes 
of Svákov forest near Soběslav, mentioned by R. Veselý 77 years ago). – 
Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 47: 65–70. 

Za houbami v lednu ... (až) ... v prosinci. – Vesmír 86: 28–29, 103–104, 177–179, 
236–237, 308–309, 358–359, 438–439, 506–507, 580–582, 642–644, 724–
725, 788–790. 

Problémy s dřevinami napadenými dřevokaznými houbami. – Veselsko, Veselí n. 
Luž., 17, no. 10: 15. 

Fragmenty životopisu. – TIS, Praha, 1–24. 
Nové lokality vzácné kornatcovité houby škrobnatce terčovitého – Aleurodiscus 

disciformis – v Čechách /New finds of the rare corticioid fungus Aleuro-
discus disciformis in Bohemia/. – Mykol. Listy no. 102: 17–21.   

 
*   *   * 

 
ROZHOVOR S LETOŠNÍM SEDMDESÁTNÍKEM  

RNDr. VÁCLAVEM ŠAŠKEM, CSc. 
 

Karel P r á š i l  
 

Milý pane doktore,  
jsem rád, že se v dobrém zdraví a v duševní pohodě dožíváte významného ži-

votního jubilea (*6.2.1937 v Praze), a že při této příležitosti Vám mohu položit 
několik otázek, jejichž laskavé zodpovězení nám snad neformálním způsobem při-
blíží nejen Vaše profesionální začátky a vzpomínky na některé významné spolupra-
covníky, ale trochu i osobní pohled na dění v naší mykologické komunitě. Histori-
zující výčty Vašich publikací a úspěchů ponechme povolanějším tiskovinám.  

Když jsem před několika desítkami let jako student začal ve Vaší laboratoři 
pracovat na tématu diplomové práce, ani jsem si neuvědomil, že vstupuji na naše 
první, ale již dobře zavedené pracoviště experimentální mykologie. Začněme tedy 
tou trochou historie: stál jste při zrodu české experimentální mykologie. Jak tento 
obor u nás začínal a jak se mykologie tenkrát dostala do Mikrobiologického ústavu 
ČSAV? 
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Asi by dalo hodně námahy procházet starou literaturou a hledat tu první práci, 
kde jsou českým autorem popsány nějaké experimenty s houbami. Ani vymezení 
obsahu pojmu „experimentální mykologie“ není jednoduché. My jsme jej na po-
čátku 60. let minulého století použili pro název laboratoře, abychom se vymezili 
vůči jiným skupinám v Mikrobiologickém ústavu tehdejší ČSAV, kde byla studo-
vána antibiotika u aktinomycetů. Tehdy jsme soudili, že z hlediska antibiotické 
aktivity jsou aktinomycety relativně dosti studovány, zatímco jiná skupina orga-
nizmů, konkrétně bazidiomycety ve formě laboratorních kultur, byly dosti nepro-
bádané. Současně slovem „experimentální“ jsme se snažili odlišit od v té době 
„klasické“ mykologie, zaměřené hlavně na taxonomii a mykofloristiku bazidiomy-
cetů. Řekl bych, že záměr se nám vydařil – viz antibiotikum mucidin. 

Co pro experimentální mykologii znamenala taková jména jako V. Musílek, V. 
Rypáček, M. Hejtmánek a jistě i další, které dnešní mladí mykologové už možná 
vůbec neznají? 

Stručně řečeno, všichni tři jmenovaní pánové byli noblesními osobnostmi a 
odborníky ve svém oboru. Přirozeně jsem nejlépe znal dr. Vladimíra Musílka, pro-
tože to byl on, kdo v Mikrobiologickém ústavu vytvořil laboratoř experimentální 
mykologie, dlouhodobě ji vedl a byl i mým školitelem v aspirantuře. Ostatně jsem 
téměř po 30 let byl jeho nejbližším spolupracovníkem. Jeho náhlá a nečekaná smrt 
(ve věku 63 let) v roce 1990 mne velice zasáhla. S dr. Musílkem byla radost spolu-
pracovat, protože měl mimořádnou schopnost vytvářet na pracovišti příjemnou 
atmosféru a indukovat radost z práce. Nejvíce jsem však na něm obdivoval hou-
ževnatost, s jakou dovedl jít za vytčeným cílem. Bez této vlastnosti by se nikdy 
nezačal vyrábět mucidin, o němž už dnes asi málokdo ví, že to bylo vůbec první 
původní československé antibiotikum a v celosvětovém měřítku první antibiotikum 
z bazidiomycetu, které se dostalo až do výroby a klinického použití. V dnešní době 
honby za „impaktbody“ bude asi neuvěřitelné, že první uveřejněnou práci o muci-
dinu jsme publikovali v tehdy československém časopise Folia microbiologica. 
Byli jsme totiž toho názoru, že když se jedná o československé antibiotikum, první 
zpráva o něm má vyjít v československém časopise. 

Profesory Vladimíra Rypáčka a Milana Hejtmánka jsem znal z četných my-
kologických akcí – konferencí, seminářů a různých odborných zasedání. S prof. 
Rypáčkem jsem se nejčastěji setkával v době, kdy byl předsedou Československé 
vědecké společnosti pro mykologii. V Brně vytvořil prof. Rypáček na svou dobu 
velice unikátní pracoviště zaměřené na fyziologii dřevokazných hub, z něhož vze-
šla celá řada kvalitních vědeckých pracovníků, kteří se prosadili u nás i v zahraničí. 
Mezi ně patřil třeba Luboš Scháněl, který rozvíjel studium houbových enzymů 
rozkládajících dřevo, a byl mezi nimi i Milan Hejtmánek, který pak v Olomouci z 
katedry biologie Lékařské fakulty UP vytvořil pracoviště zaměřené především na 
fyziologii dermatofytů. Podle mého názoru to v 60. letech 20. století bylo nejkva-
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litnější pracoviště experimentální mykologie u nás. Smůlou bylo, že na začátku 70. 
let byl prof. Hejtmánek donucen z funkce vedoucího katedry odejít. I když se na 
několik let po r. 1990 do funkce vedoucího katedry vrátil, pracovní kontinuitu a 
prestiž katedry se už nepodařilo obnovit. I z tohoto pracoviště vzešli mnozí, dnes 
renomovaní vědci – doc. Kunert, prof. Lenhart, prof. Weigl, doc. Buchta, dr. Rac-
lavský a další. 

 
A nyní k Vašim profesionálním začátkům. Co vás přivedlo ke studiu na PřF 

UK, proč jste si vybral biologii a specializoval se na mykologii? Zkuste prosím 
krátce zavzpomínat na dobu studií na fakultě. 

To začalo na měšťance (nyní střední škole II. stupně), kde jsem měl skvělého 
učitele přírodopisu Jana Šperla, který byl současně ředitelem školy. Tam mne učil 
chemii Václav Kazda, který končil vysokoškolské studium, po němž přešel do 
tehdy Biologického ústavu ČSAV a studoval tam pak hálky (odtud tedy ty dále 
zmíněné hálky). V době, kdy jsem studoval na libeňském gymnáziu  
(v první polovině 50. let), byla biologie jaksi zaměněna za něco, čemu se říkalo 
nějak jako základy darwinismu a v podstatě to bylo učení o vnitro- a mezidruho-
vém boji a o Mičurinovi, Lysenkovi a Lepešinské. Tehdy jsem se nějak dostal k 
neoficiálně rozmnožovaným materiálům, které tyto nesmysly uváděly na pravou 
míru. To mne zajímalo, a tak, když jsem se dostal na Přírodovědeckou (tehdy Bio-
logickou) fakultu KU v Praze a při zkoušce z entomologie v prvním semestru u 
obávaného prof. Bartoše jsem na jeho dotaz “co chci dělat” sebevědomě odpově-
děl, že filozofii přírodních věd. On jen zabručel “kde jste přišel na takovou hovadi-
nu”, čímž mne z mých naivních představ vyléčil. Po druhém ročníku jsem vždy o 
prázdninách dělal volontéra u dr. Kazdy, který, jak jsem již řekl, se zabýval těmi 
hálkami. To bylo v oddělení fytopatologie tehdejšího Biologického ústavu ČSAV a 
sídlilo ve vile se zahradou Na Karlovce v Dejvicích. Oddělení vedl akademik Cti-
bor Blattný, v mých očích mimořádná osobnost, a mně se tam vždy velice líbilo. 
Kolektiv lidí tam byl velice mladý, jen akademik Blattný byl o generaci starší. 
Když jsem se tedy rozhodl, že se budu věnovat hálkám, šel jsem na katedru botani-
ky, kde vedle mykologie byla přednášena fytopatologie, k níž hálky měly alespoň 
trochu blízko. No a tam byl pan profesor Karel Cejp, který souhlasil, že bych na 
katedře mohl dělat diplomovou práci, ale že by to přeci jen mělo zahrnovat myko-
logii. Výsledkem tedy byla moje diplomová práce „Hálky na růžokvětých se 
zvláštním zřetelem k rodu Rosa a jejich mykoflora“. 
 

Zmiňujete profesora Cejpa. To byla jistě velká osobnost, kterou již dnes pa-
matuje málo lidí. Já sám jsem ještě pana profesora zastihl na fakultě, ale to už v 
podstatě nepřednášel. Zkuste nám prosím přiblížit osobnost prof. Cejpa tak, jak 
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jste jej poznal na konci jeho výukových aktivit. Jaké byly jeho přednášky, jak uměl 
získávat studenty k mykologii, jak vedl diplomové práce? 

Pan profesor Cejp byl především vědec. O houbách všech skupin shromáždil 
a zpracoval ohromné množství literatury. Jeho učebnice – Houby I a Houby II byly 
pro nás biblí a nemám jinou knížku, kterou bych měl tak podtrhanou a ještě řadu 
let po ukončení studia to byl pro mne základní zdroj informací o houbách. Na dru-
hé straně jeho způsob přednášení mne nenadchl; mluvil tiše až jaksi ostýchavě, 
jakoby ho studenti, ke kterým mluvil, příliš nezajímali, protože byl pohroužen do 
mykologie. Ale možná, že v tom hrály roli dva záchvaty mrtvice, které prodělal 
tuším v 50. a 60. letech a které trochu zanechaly následky na jeho motorice a arti-
kulaci. Leč my jsme k němu vzhlíželi jako k velikému vědci – mykologovi.  Rov-
něž nevím o tom, že by nějak získával studenty. To byla doba jiná, nikoli jako 
dnes, když Vy obletujete od rána do večera studenty, aby všechno měli a náhodou 
je nenapadlo, že se o ně dost nestaráte. Vzpomínám si, že mi kdysi prof. Urban 
vyprávěl, že mu prof. Cejp líčil, jak odevzdával habilitační práci. To prý vstoupil 
do pracovny tehdejšího vedoucího katedry prof. Bohumila Němce, který stál u 
okna, hleděl ven a kouřil doutník. Když prof. Cejp řekl, že nese habilitační práci, 
prof. Němec se ani od okna neotočil, pokynul doutníkem a řekl jen „položte to 
sem“. A bylo to. Na druhé straně, když jsem já byl na katedře, vládla tam, řekl 
bych, rodinná atmosféra. My, studenti (z ročníku jsme byli tři – Věra Holubová-
Jechová, Maruška Suková-Štěpánková a já), ale i asistenti – Olga Fassatiová, Zde-
něk Urban a Vladimír Skalický, jsme na katedře většinou pobývali do pozdních 
večerních hodin. Takže pro mne nebyl problém, kohokoli se na něco zeptat, když 
jsem to potřeboval. Do pracovny prof. Cejpa jsem zašel, jen když jsem potřeboval 
něco z jeho ohromné separátové knihovny. Ale i to bylo v pohodě. Já jsem v té 
době byl fandou na operní hudbu a jeden čas jsem organizoval operní večery 
s gramofonem a starými deskami. A vzpomínám si, že jsem jednou vybíral ze se-
parátů prof. Cejpa, a jeho manželka, která s ním často na katedře pobývala, zavedla 
řeč na italskou operu, a já, stoje na žebříku u knihovny, jí předzpívával nějakou 
árii. To jen k dokreslení atmosféry, která tehdy vládla na katedře botaniky.  

 
Jak Vás osobně napadlo se od hálek dostat právě k experimentální mykolo-

gii? Kdo byl Vašim učitelem, poradcem nebo duchovním příznivcem? 
Jak jsem již řekl, začínal jsem studiem mikromycetů na hálkách vyvolaných 

hmyzem na růžích a uvnitř nich. Vedoucím mé diplomové práce byl prof. Karel 
Cejp, ale popravdě řečeno, moji diplomovou práci viděl poprvé, když jsem mu ji 
svázanou v r. 1960 odevzdával. Na katedře botaniky PřF UK v Praze jsem se nej-
více sblížil s tehdy asistentem Zdeňkem Urbanem. Naše kontakty pokračovaly i 
poté, když jsem přešel do Akademie a stali se z nás přátelé. Toto přátelství trvalo 
přes 40 let, až do jeho smrti v lednu 2000. Po léta jsme po pondělních schůzkách 
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ČSVSM chodili do nedaleké vinárny Split, často i s dalšími českými mykology. 
Dokonce, a to byla úplná shoda náhod, když jsem byl po aspirantuře na jednoroč-
ním studijním pobytu na univerzitě ve státě Iowa v USA, v sousedním státu Illinois 
na Purdue University byl i prof. Urban, a tak jsme v létě 1969 strávili krásnou do-
volenou cestováním autem po západě Spojených států. Když to tak dnes zpětně 
hodnotím, tak z dlouhodobého přátelství se Zdeňkem Urbanem jsem po odborné 
stránce mnohem více získával já. Byl vlastně mým dlouhodobým konzultantem 
v otázkách souvisejících s taxonomií hub, a kde mohl, tak mne podporoval v mé 
odborné kariéře. Tak se to teď trochu snažím splácet tím, že pokud mohu, navště-
vuji jeho manželku Věru, která, ač nemocná a ve věku 80 let, měla tolik duševních 
sil, že se přestěhovala z Prahy do Mladé Boleslavi. S prof. Urbanem jsme kromě 
témat mykologických často probírali i otázky světové politiky a často byly naše 
názory značně rozdílné. Nyní s odstupem času a z pohledu současné reality nabý-
vám dojmu, že prof. Urban měl v mnohém pravdu.  

 
Během svého dlouholetého vědeckého bádání v oboru experimentální myko-

logie jste se setkal s mnoha zahraničnimi odborníky. Na koho nejraději vzpomíná-
te, koho byste nám chtěl trochu přiblížit? 

To je těžké zodpovědět. Osobností, které na mne v různou dobu zapůsobily, 
bylo mnoho, ale těžko mohu někoho jednotlivě zdůraznit. Asi Vás to překvapí, ale 
nejvíce na mne zapůsobili mykologové v bývalém Sovětském svazu. V r. 1966 
jsem vyjel na svou první služební cestu (tenkrát bylo zvykem, že mladí vědečtí 
pracovnici necestovali hned do Austrálie, ale do Sovětského svazu). Hned při této 
cestě jsem měl štěstí, že jsem se v Botanickém ústavu Akademie věd v Petrohradě 
setkal se stařičkým profesorem Jakimovem; vypadal trochu jako Masaryk a byl už 
téměř hluchý. To byl člověk, který v Botanickém ústavu založil laboratoř bioche-
mie hub. Důvod, proč tak učinil, je jako z ruských bájí a pověstí. Někdy po I. svě-
tové válce se účastnil expedice po dálné Sibiři. Tam údajně narazili na kmen lidí, 
kteří byli tak chudí, že neměli ani na pravý čaj, tak si čaj vařili z čágy, což jsou 
nádorovité útvary, které na kmenech a větvích břízy vyvolává chorošovitá houba 
Inonotus obliquus. A tak se studium biologicky aktivních látek z bazidiomycetů 
stalo důvodem vzniku zmíněné laboratoře. V 60. letech laboratoř vedla dr. A. N. 
Šivrina, jejíž knížka Biologicky aktivní látky vyšších hub z r. 1965 mne udivila 
tím, že v tak pro nás i tehdy těžko představitelných podmínkách (ty jsem poznal, 
protože jsem tam par měsíců pracoval) může někdo sepsat tak pěknou práci. Po-
dobnou schopnost překonávat složitosti jsem zaznamenal i u ukrajinských kolegů. 
Asi byla u nás nejznámější prof. V. O. Bilaj, protože se věnovala celý život syste-
matice mikromycetů. V Ústavu botaniky Akademie věd jsem po léta spolupracoval 
s prof. A. S. Buchalo, která (byť ve věku vyšším než já) stále vede skupinu zabýva-
jící se morfologií a fyziologií kultur bazidiomycetů; její práce o ultrastruktuře těch-
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to kultur jsou dost průkopnické. Z téhož pracoviště pochází též prof. S. P. Wasser. 
Na jeho vývoji je krásně patrné, že dostane-li se schopný člověk z obtížných pod-
mínek do prostředí, kde není ničím limitován, může být jeho kariéra strmá. Ta se 
vlastně dobře rozvíjela ještě v době jeho činnosti v Botanickém ústavu v Kyjevě. 
Ač se jeho profese týkala taxonomie makromycetů (v r. 1982 obhájená doktorská 
práce se týkala čeledi Agaricaceae), v r. 1985 se stal vedoucím algologického od-
dělení. Zlom nastal v r. 1995, kdy začal pracovat v Ústavu evoluce univerzity 
v Haifě v Izraeli, kde nyní zastává post vedoucího Mezinárodního centra biotech-
nologie a biodiverzity hub a řas. Prof. Wasser je publikačně velmi aktivní; publi-
koval před 400 prací ve vědeckých časopisech, ale z toho polovinu jen za posled-
ních 10 let. Při tom stále funguje jako vědecký konzultant v kyjevském Botanic-
kém ústavu a v USA, kde na základě jeho patentů jsou vyráběny preparáty 
z léčivých hub, založil tři časopisy (International Journal of Algae, Algologia a 
International Journal of Medicinal Mushrooms) a u všech tří je vedoucím redakto-
rem. Je krásné, že mladí vědci dnes mají mimořádně dobré podmínky pro všestran-
ný rozvoj, ale bylo by ještě krásnější, kdyby tuto situaci (o jejíž délce trvání ne-
mám představu) maximálně využili k tomu, aby ve svém oboru udělali „díru do 
světa“. Asi si myslíte, že jsem se zbláznil, když tady tak široce opěvuji vědce 
z bývalého Sovětského svazu. Ale pozadí je velice realistické. Po okupaci v r. 1968 
jsem ještě v září stačil vyjet na jednoroční studijní pobyt do USA, který byl dlouho 
předtím naplánován. Když jsem se po roce vrátil, mohl jsem následujících 20 let 
jezdit jen do SSSR. Tak jsem jezdil do SSSR. Ono se zase tak moc nedělo, protože 
i ti, kteří směli vycestovávat, toho moc do zahraničí nenacestovali. Když jsem po r. 
1989 začal jezdit i jinam, jedna z mých prvých cest byl do Řezna, kde se konal 4. 
mezinárodní mykologický kongres. Vedoucím organizačního výboru byl Němec 
prof. Hans Peter Molitoris. To je houbový fyziolog zaměřený na enzymatické akti-
vity hub. Prof. Molitorise jsem znal již dříve z jeho opakovaných návštěv našeho 
pracoviště. Dost nám pomáhal při obstarávání různé nedostupné odborné literatury. 
Obdivoval jsem na něm, že ač osamocen, dovedl dlouhá léta na univerzitě v Řeznu 
držet prapor studia fyziologie hub. Když jsme později měli několik společných 
projektů, fascinoval mne absolutní německou důkladností a pečlivostí, s níž (až mi 
to někdy „lezlo na nervy“) všechny písemnosti vypracovával. Z mykologů, kteří 
nesli vysoko prapor svého oboru, musím jmenovat prof. S.-T. Changa z univerzity 
v Hongkongu. Ten publikoval v angličtině řadu knih o pěstování různých druhů 
hub na přírodních a syntetických substrátech, v přirozených i umělých podmín-
kách, které byly původně pěstovány jen v zemích jihovýchodní Asie. Protože před-
tím byla většina podobné literatury hlavně v japonštině a čínštině, informací bylo 
málo a soudilo se, že ony houby mohou růst jen v původních klimatických pod-
mínkách a na přirozených substrátech. A tak i díky prof. Changovi si dnes můžeme 
v našich větších nákupních střediscích koupit různé, dříve exotické druhy hub 
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(např. houževnatec jedlý – shiitake), vypěstované u nás. Prof. Chang nyní žije 
v Austrálii a je to první Číňan, u kterého jsem viděl plnovous, byť poněkud řidší. 
Mohl bych jmenovat další desítky lidí, s nimiž jsem se setkával a kteří nějakým 
způsobem vzbudili můj obdiv. Nejsou však původní profesí mykology, i když hou-
by studují, ale jako producenty různých enzymů nebo možnosti využívání hub 
v environmentálních biotechnologiích. Ale to by už bylo nad rámec původní otáz-
ky. 

 
Na předchozí otázku může logicky navázat další; co si třeba myslíte o tom, že 

na loňském mykologickém kongresu v Austrálii byla celá výprava mladých a aktiv-
ních českých mykologů? 

Ono je to ošemetné. Na jedné straně je krásné, že mladí začínající vědci 
v hojném počtu měli možnost se dostat na nejvýznamnější mykologické zasedání 
až do Austrálie. Na druhé straně mladý člověk potřebuje nějaký čas k tomu, aby se 
zorientoval a byl schopen si uvědomit svou úroveň a pozici v daném oboru. To se 
děje postupně setkáváním s jinými odborníky na akcích lokální i mezinárodní 
úrovně. Nejsem si jist, když se někdo hned dostane na zasedání nejvyšší úrovně, 
odjede velice daleko, až třeba do té Austrálie, kde vystaví technicky pěkně vyve-
dený poster, setká se s největšími kapacitami v oboru (nebo je alespoň vidí), zda 
není nebezpečí, že nabude pocitu, že je „mistr světa“. Když to pak někteří dávají 
najevo svému okolí, často i starším a zkušenějším kolegům, připadá mi to legrační. 
Tahle Vaše otázka mi připomněla jednu situaci u nás na pracovišti. Když asi před 
10 lety vznikla na některých akademických pracovištích žhavá diskuze na téma, že 
mladí vědečtí pracovníci jsou na tom finančně velice špatně (což byla svatá prav-
da), byly návrhy, že nástupní platy by měly být alespoň tisíc dolarů (v té době však 
platy starších pracovníků byly podstatně nižší než tisíc dolarů). Tak jsem se jen 
zeptal, jak to bude zařízeno, aby, až se budou dostávat do našeho věku, jim platy 
poklesaly na naší úroveň. Tím chci jenom říci, že každá věc má rub a líc.  
 

Na závěr bychom se jistě měli dotknout i mykologického spolkového života. 
Jako dlouholetý člen (a funkcionář) ČSVSM (nyní ČVSM) jste získal určitý nadhled 
na dění v naší Společnosti, na její smysl a poslání v průběhu postupných společen-
ských změn. Od doby předsedů Společnosti pánů Rypáčka a Urbana se mnohé 
změnilo, ve výboru pracují převážně mladší a ambiciózní mykologové, obnovuje se 
tradice pořádání konferencí a jedním z hlavních úkolů je dostat časopis Czech 
Mycology na impaktovou úroveň. Jak tedy reflektujete současný stav Společnosti a 
domníváte se, že i v budoucnosti může plnit jistou integrační roli v rámci mnoha 
směrů mykologického profesionálního i amatérského snažení?  

Nejsem si jist, zda jsem dnes kompetentní se k tomu vyjadřovat. Jsem sice 
členem ČVSM snad asi 45 let, po léta jsem se pravidelně účastnil pondělních 
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schůzek, dokonce jsem byl jednu dobu členem výboru Společnosti (v době před-
sednictví prof. Rypáčka) a členem redakční rady tehdejší České mykologie. A ně-
kolik desetiletí jsem jako předseda komise pro experimentální mykologii organizo-
val rozmanité akce. Těch bylo skutečně mnoho a dohodli jsme se s kolegou doc. 
Kunertem, že ještě než opustíme profesionální dráhu, zkusíme ony akce sepsat pro 
Mykologické listy. V Mikrobiologickém ústavu AV ČR pracuji už 47. rokem a 
stále hlásám, že nejsem mikrobiolog, ale mykolog. Pokud mi ještě zbylo nějaké 
přesvědčení, tak je to víra ve význam hub a tedy i jejich studium – mykologie. Na 
druhé straně jsem se v důsledku pracovního zaměření ČVSM poněkud odrodil a 
těžko mohu hodnotit současnost. Pouze mám pocit, že současný tlak na pracovní 
efektivitu a různá kontinuální hodnocení vědeckých pracovníků nepřispívají 
ke spolkové činnosti obecně. Mám na mysli profesionální mykology, kteří musí 
zvažovat míru, s níž se mohou angažovat v dobrovolné práci ČVSM, aniž by jim to 
bylo na škodu v jejich profesionální dráze. Škoda, že nemohu zakončit naše poví-
dání nějakou optimistickou vizí.  
 

Vy tedy říkáte, že nejste mikrobiolog, ale mykolog, a přitom vám k životnímu 
jubileu právě Československá mikrobiologická společnost nyní udělila prestižní 
Patočkovu medaili. Jak to mám chápat? 

Abych Vám na to odpověděl, podíval jsem se do textu diplomu a cituji „za 
zásluhy o rozvoj československé mikrobiologie a za vědecký a pedagogický přínos 
k obecné a experimentální mykologii“. Oni totiž mikrobiologové berou houby jako 
předmět mikrobiologického studia stejně jako třeba bakterie nebo řasy. Na druhé 
straně mám trochu pocit, že v naší mykologické obci někdy přežívá velmi stará 
představa, že „pravá“ mykologie je studium makromycetů a to ostatní už „trochu 
pozměněná“ mykologie. Každopádně mě ta medaile, kterou jsem dostal letos 
v říjnu na kongresu Československé mikrobiologické společnosti v Liberci, velmi 
potěšila. Už jsem si myslel, že se potichu přesunu do „propadliště dějin“ jako 
mnoho kolegů z Mikrobiologického ústavu přede mnou, a ejhle – medaile.  
 

Nezbývá tedy, než Vám poděkovat za všechny odpovědi a popřát Vám jménem 
celé mykologické veřejnosti hodně zdraví, pohody a elánu do mykologické práce 
v následujících letech. V této souvislosti mě ale přece jen napadá ještě jedna otáz-
ka, důležitá především pro vaše následovníky: kde by se zájemce mohl seznámit 
s Vaší úplnou bibliografií?  

Já myslím, že nikde. Jednak se to už dnes moc nedělá, a to je pochopitelné, 
protože vědecké časopisy šetří místo pro články, z jejichž citací by se jim zvýšil 
„impakt“, jednak mám dojem, že věci minulé mladou vědeckou generaci už téměř 
nezajímají. Tak jde život.  
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Tak to bych si dovolil Vám maličko oponovat. I dnešní mladí dojdou věku, kdy 
si uvědomí, že tu něco bylo před nimi a že na něco navazují. Proto bych jim i Vám 
přál, aby se bibliografie Vašich prací (byť dosud zdaleka neukončená) objevila 
třeba právě zde v Mykologických listech.  
 
Poznámka redakce: bibliografie publikací dr. V. Šaška bude uveřejněna v některém 
z dalších čísel Mykologických listů. 

 
 

RECENZE 
 
Summerbell R. C., Currah R. S. and Sigler L. (eds): The Missing Lineages. 
Phylogeny and ecology of endophytic and other enigmatic root-associated 
fungi – Studies in Mycology 53. Centraalbureau voor Schimmelcultures, Utrecht, 
The Netherlands, 2005, vi + 262 pp., ISBN-10: 9070351-58-7, ISBN-13: 987-90-
798979870351-58-8, Cena € 65. 

 
Číslo 53 tohoto renomovaného časopisu je souborem jedenácti článků za-

bývajících se taxonomií a ekologií mikroskopických hub (zejména endofytických) 
kořenů rostlin, přičemž poslední dva příspěvky představují velmi zajímavá shrnutí 
poznatků. 

Jsou popsány dva nové anamorfní rody a několik nových druhů mikroskopic-
kých hub. Prvním nově popsaným rodem je Meliniomyces nevytvářející ani koni-
die ani chlamydospory, ale pouze hyalinní mycelium; žije na kořenech erikoidních 
rostlin a některých druhů dřevin a patří do skupiny okolo druhu Hymenoscyphus 
ericae. Dalším užitečným článkem pro identifikaci hub je práce popisující nový 
rod Leohumicola. Článek přináší klíč pro určení nejen jednotlivých druhů tohoto 
rodu, ale i klíč umožňující odlišit tento rod od jemu podobných rodů. 

Velmi zajímavými a užitečnými jsou tři příspěvky týkající se rodu Oidioden-
dron. Z hlediska determinace mikroskopických hub je to zejména článek autorů 
Rice A. V. et Currah R. S. (p. 83–120) shrnující taxonomické poznatky o tomto 
rodu a obsahující dichotomický a synoptický klíč (nejen podle morfologických, ale 
i fyziologických znaků) k determinaci jednotlivých druhů tohoto rodu. Dále je 
popsán nový druh O. fimicola a dva noví zástupci z anamorfního rodu Cryptospo-
riopsis, a to druhy C. ericae a C. brunnea z erikoidních rostlin. 

Tři ekologicky zaměřené příspěvky se zabývají vztahem kořenových endo-
fytů, mykorizních a mykorizosférních hub k jejich hostitelským rostlinám za růz-
ných podmínek. 
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Poslední dva příspěvky shrnují v prvním případě poznatky o dark septate en-
dophytes (DSE) a v druhém případě výzkum endofytických, rizosférních a dalších 
saprofytických hub spojených s ektomykorizními kořeny (do roku 1985). 

David N o v o t n ý  
 

*   *   * 
 
Frank M. Dugan: The identification of fungi. An illustrated introduction with 
keys, glossary, and guide to literature. The American Phytopathological Society, 
St. Paul, Minnesota, USA, 2006, VI + 176 p. ISBN 0-98054-336-4. Cena $ 65. 
 

Název knihy jistě vzbudí naděje a zájem všech, kdo se zabývají určováním 
hub. Avšak autor hned v úvodu práce uvádí, že žádná jednotlivá kniha nemůže 
obsáhnout tisíce popsaných druhů hub a prezentovaný manuál je skutečně jen 
vstupní branou do problematiky identifikace hub. 

Autor použil "tradiční" systém hub, tj. rozdělení na "nižší houby", Zygomy-
cota, Ascomycota, Basidiomycota a Deuteromycetes. V tomto systému autor uvádí 
opět tradiční skupiny jako plektomycety, diskomycety, hyfomycety či hymenomy-
cety, na druhé straně však cituje i současné fylogenetické studie, pokud byly v 
dané skupině prováděny.  

Hlavní část knihy tvoří charakteristiky všech skupin hub a houbových orga-
nizmů. Stručně jsou charakterizována oddělení, třídy a řády a uvedeny klíče k řá-
dům, popřípadě čeledím. Charakteristika čeledí je většinou omezena na jeden až 
dva řádky s uvedením příkladů nejvýznamnějších rodů a doplněna perokresbou 
vybraného druhu.  

Manuál obsahuje také devět perokreseb životních cyklů hub, přehled vybra-
ných literárních citací vztahujících se k typu prostředí, substrátům či hostitelům 
(např. acidofilní houby, houby na háďátkách, houby na potravinách, mořské houby, 
houby na palmách apod.), dále ilustrovaný slovníček houbových struktur, jmenný 
index a seznam literatury. 

Z těchto doplňujících informací se mi perokresby životních cyklů jeví jako ne-
příliš zdařilé (po stránce grafické). Další vadou je značné množství překlepů v 
celém textu manuálu. Naproti tomu celkem zdařilý je ilustrovaný terminologický 
slovníček a velmi užitečný je především početný seznam literárních citací (35 
stran, téměř 900 citací) zahrnující klasické práce o jednotlivých skupinách hub i 
práce současné (do roku 2004, částečně do roku 2005) – i když některé novější 
práce zde také chybějí (např. Samson a Frisvad: Penicillium subgenus Penicillium, 
Stud. Mycol. 49, 2004). 
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Celkově lze knihu doporučit jako vstupní manuál pro studenty mykologie a 
pro všechny, kdo potřebují rychle nalézt základní informace o jednotlivých skupi-
nách hub nebo klasickou i novější literaturu vztahující se k určité skupině hub. 

       Alena K u b á t o v á  
 
 

ZPRÁVY O AKCÍCH 
 
 

XI. KONGRES EVROPSKÝCH MYKOLOGŮ 
 

Vladimír A n t o n í n , Josef  H ý s e k  a Michal T o m š o v s k ý  
 

Ve dnech 16.–21. září 2007 se v Petrohradu (St. Petersburg, Rusko) konal 
XV. kongres evropských mykologů. Zúčastnilo se jej kolem 300 mykologů ze 40 
zemí Evropy, Asie, Afriky a Severní Ameriky. Potěšující skutečností je, že české 
zastoupení (9 osob) bylo čtvrté nejpočetnější – před námi bylo jen Rusko (123), 
Polsko (17) a USA (11); ze Slovenska přijeli čtyři mykologové. Na kongresu za-
znělo kolem stovky přednášek a byla vyvěšena více než stovka posterů. 

Z plenárních přednášek zaujaly především přednášky R. Agerera o diverzitě a 
kompetici mykoriz a D. L. Hawkswortha týkající se problematiky jmen hub. Velice 
zajímavá byla též přednáška G. I. Naumova o taxonomii kvasinkovitých hub stu-
dované za použití klasických genetických metod i moderních molekulárně taxo-
nomických přístupů. Z přednášek o makromycetech v jednotlivých paralelních 
sekcích (byla jich většina, asi 51 % všech přednášek a posterů) byly velice zajíma-
vé např. přednášky M. Bondarcevy o vztahu ekologie chorošovitých hub 
a anatomické a morfologické stavby jejich plodnic, M. E. Noordeloose o vývoji 
tvaru výtrusů u druhů čeledi Entolomataceae, G. M. Muellera o diverzitě a hosti-
telských vztazích u kladu Laccaria-Hydnangium a R. H. Petersena o vztazích rodů 
Oudemansiella a Xerula ve světle molekulárních studií. Dále H. Tamm a B. Kull-
man informovaly o fylogenetických vztazích v rodě Geopora (o tomto tématu měly 
také poster), K. Hansen o vztazích v řádu Pezizales, S. Adamčík s U. Eberhard o 
speciaci v okruhu Russula clavipes, C. B. Harder o fylogenetických vztazích 
ve skupině helmovky ředkvičkové, A. Ronikier a A. Aronsen o postavení druhu 
Mycena phaeophylla v sekci Omphaliariae, J. Borovička o koncepci druhů ve sku-
pině psychoaktivních dřevokazných druhů lysohlávek. Bez zajímavosti nebyly ani 
ekologicko-mykofloristické studie maďarských, černohorských, španělských, ame-
rických a australských mykologů.  
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Výraznou složkou kongresu byly také prezentace o mikromycetech (asi 41 %) 
a dále se vyskytovaly příspěvky o mykorizní symbióze (5,7 %), o lichenizovaných 
houbách (0,6 %) a o hlenkách (1,4 %). Téma studií o mikroskopických houbách 
bylo zaměřeno na obecná fyziologická, biochemická a molekulární témata, toxiny 
mikromycetů, půdní mikrobiologii, fytopatologickou mykologii a další přidružená 
témata. Zajímavý příspěvek S. V. Vikulina pojednával o neobvyklém tématu fosil-
ních mikromycetů starých 410 miliónů let. Řada příspěvků byla publikována o 
houbách z řádu Ophiostomatales zaměřených na molekulární analýzu DNA (Z. W. 
de Beer et al.), na přenos rodů Ophiostoma a Grossmannia podkorním hmyzem (R. 
Linnakoski et al), na houby rodu Ophiostoma na dubech (Quercus robur) v Rusku 
(N. N. Selochnik a N. V. Pashenova), přenosem ofiostomatálních hub lýkožroutem 
smrkovým v Maďarsku se zabývali F. Lakatos s kolektivem.  

Fytopatologické příspěvky byly zaměřeny na rod Phoma (M. Ruskiewicz-
Michalska a W. Mulenko), pozornost byla zaměřena např. na nově určené druhy 
rodu Aspergillus (B. Sharifnabi), růstová agens připravená ze rzí a snětí a jejich 
aplikace na rostlinné pšeničné kalusy byla tématem práce I. Maksimova z Ruska, 
druhem Phytophtora infestans v Iráku se zabýval H. Afzali s kolektivem, mito-
chondriálními haplotypy ruských kmenů Phytophthora infestans se zabývali S. N. 
Elanski a D. I. Milyutina, variabilitu hub tvořících sklerocia sledovala N. Aytkhoz-
hina, dvojitým RNA elementům u Rhizoctonia solani AG-3 se věnoval G. Balali 
s kolektivem, životní cyklus rodu Phoma na řepce studovala B. Bankina 
s kolektivem, pozornost byla věnována rovněž chorobám pat stébel u pšenice (V. 
N. Belava a kol.), mikromycetům napadajícím borovici lesní (D. B. Belomesyatse-
va a kol.), odpovědi houby Stagonospora cirsii na herbicidy a středně nízké teploty 
(<200C) (A. O. Berestetskiy a kol.), zkoumáním patogenity Septoria cirsii pro 
Cirsium arvense v laboratorních podmínkách se zabýval Berestetskiy, variabilitou 
Septoria cirsii sledovanou pomocí molekulárních a fenotypových markerů věnova-
li pozornost S. Kustova s kolektivem, spojením proteolytické aktivity a patogenity 
hub se zabývala A. R. Matveeva s kolektivem, antraknózou dřevin způsobenou 
houbou Gnomonia se zabývaly S. Bernadovicova a H. Ivanova, diverzitu rodu 
Monilinia na ovocných stromech v Rusku sledoval I. V. Binder, anamorfním hou-
bám na koniferách věnovala pozornost L. N. Egorova, fytopatogenní houby pleve-
lů a trav z okolí Lipetska v Rusku zkoumal E. L. Gasich. Killer-kmeny Pleospora 
papaveraceae jako biologickou kontrolní agens Papaver somniferum zkoušeli L. 
A. Glukhova a A. A. Abdukarimov, specifické mikromycety kontaminující čaj 
popisoval K. M. Grigoryan, mikromycety z granátového jablka izoloval L. A. Gri-
goryan a H. G. Hayrapetyan. Aplikace RAPD-PCR markerů pro diferenciaci 
Plasmopara halstedii u slunečnice roční popisují S. Z. Guchetl a kol., formou a 
velikostí zoosporangií Plasmopara halstedii se zabývá M. V. Iwebor s kolektivem, 



Mykologické listy, Praha, no. 102, 2007. 

 
42 

pšeničným rasám rzí se věnovala E. I. Gultyaeva, reakci českých kmenů Pyre-
nophora tritici-repentis k českým kultivarům ozimé pšenice sledovaly A. Hanzalo-
vá a J. Palicová, pro chmel nebezpečnými kmeny houby Verticillium albo-atrum se 
zabývají J. Hýsek a P. Svoboda, antraknóze lupiny způsobené houbou Colletotri-
chum lupini var. lupini věnují pozornost V. V. Kotova a O. Kungurtseva, genetic-
kou analýzou Rhizoctonia solani AGI-IA izolátů se zabýval M. Kowsari, který 
prováděl též intraspecifickou zymografii. Variabilitou biotrofní rzi Puccinia gra-
minis f. sp. tritici v různých rostlinných hostitelích se zabývala S. N. Lekomtseva 
s kolektivem, půdou přenosné fytopatogenní houby melounu vodního studoval M. 
Moradzane Eskandari s kolektivem, houbovou diverzitu graminikolních pyre-
nomycetů ze Slovenska prověřoval M. Pastirčák, poster o introdukci padlí a jeho 
přirozených hyperparazitů představila K. Pastirčáková, o genetické diverzitě 
Fusarium oxysporum f. sp. callistephi, patogenu čínských aster, sdělili své poznat-
ky K. Pieczul a A. Saniewska z Polska, o napadení sóje houbou Macrophomina 
phaseolina referovali S.G. Rayatpanah s kolektivem, fytopatologické sledování zrn 
na kukuřici zavedli O. V. Skripka s kolektivem, na půdní životní cyklus Fusarium 
culmorum se zaměřily O. K. Strunnikova s kolektivem. Na satelitním sympoziu 
„Toxigenní mikromycety v Evropě“ byla pozornost věnována zvláště fuzariózám u 
kukuřice (H. Amra a kol.), fuzariózám u pšenice (J. Chrpová a kol., O. N. Elen a 
kol., O. Kosyk a kol.), druhu Fusarium avenaceum (T. Yu. Gagkaeva a kol.), my-
kotoxinům obecně (G. Kononenko, A. Burkin), zearalenonu (E. Lysoe a kol.), HT-
2 a T-2 toxinu u ovsa (H. Petterson), kontaminaci ovoce toxickými mikromycety 
(E. Surviliene a A. Valiaskaute) atd.  

Revize Mucorales (Zygomycetes) byla prováděna primárně na molekulární 
bázi spojované s fylogenetickými, fyziologickými a morfologickými znaky (K. 
Voigt a kol.), 

Molekulární analýza komunit mikromycet historických míst St. Petersburgu 
ukázala na silný výskyt rodu Cladosporium (E. E. Andronov et al.). Uvedení autoři 
zkoumají též mikromycety ve vnitřním prostředí. Mikromycety z knihoven St. 
Petersburgu izolovala L. E. Sergeeva a O. L. Smolyanitskaya. Vzdušnou mykofló-
rou knihoven v Rusku se zabývala rovněž T. D. Velikova s kol. Převažoval rod 
Penicillium. Vzduchem přenosnými houbami se zabýval I. Pyrri a kol. z Řecka.  

Dosti pozornosti bylo věnováno mikromycetům (alkalofilním a alkalotole-
rantním) přítomným v solončaku (E. N. Bilanenko et al.), kde byl silně zastoupen 
rod Acremonium. Serpentinitové půdy, extrémně bohaté na těžké kovy, měly selek-
tivní tlak na zrychlení dynamiky mykorizace semenáčků ektomykorizními houba-
mi (S. Branco). Mikromycety ze serpentinových půd polární uralské tundry popisu-
je I. Kirtsideli. Silný byl výskyt hub rodů Mucor, Mortierella a Rhizopus. Byl 
zkoumán i vliv přidaného uhlíku na komunity mikromycetů a dekompozici odpadu 
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(N. I. Chigineva et al.). Zvýšila se abundance rodu Cephalosporium a jemu příbuz-
ných hub a rovněž hub řádu Mucorales, naopak se snížil výskyt druhů rodu Peni-
cillium. Ve znečištěných půdách vlivem antropogenní činnosti, např. zvýšením 
salinity půdy (N. F. Galimzianova et al.), se vyskytovaly více druhy rozvíjející se 
za vyššího osmotického tlaku (Aspergillus versicolor, Cladosporium cladosporio-
ides, Penicillium citrinum a další). Složením komunit mikromycetů v půdách zne-
čištěných minerálními oleji se zabývali N. A. Kireeva a kol. Nejčastěji přítomné 
byly houby rodů Penicillium a Aspergillus. Rod Cladosporium byl nalezen 
v arktických půdách a v permafrostu (trvale zmrzlých půdách) (S. M. Ozerskaya a 
kol.). Studiem komunit mikromycetů izraelských půd a mikroklimatickými změ-
nami v nich se zabývali I. Grishkan a E. Nevo. Vliv mikromycetů na rozklad me-
chu rodu Sphagnum byl sledován v Rusku. Jako dekompoziční mikromycety byly 
stanoveny druhy rodu Penicillium, Geotrichum, Mucor a Aureobasidium (O. A. 
Grum-Grzhimaylo, E. N. Bilanenko). Funkční biodiverzitou saprotrofních hub 
v městských půdách různého geologického stáří se zabývala ruská výzkumnice A. 
E. Ivanova s kolektivem. V půdách se objevovaly celulolytické, amylolytické a 
keratinofilní houby. Houbami rezistentními k teplotě izolovanými z půdy Thajska 
se zabývali L. Manoch s kolektivem. Nejvíce zastoupenými houbami byly rody 
Anixiella, Byssochlamys a Eupenicillium. Houbami „pohřbených půd“ (překrytých 
další vrstvou) se zabývali O. E. Marfenina a kolektiv. Zejména se vyskytovala 
houba Umbellopsis ramanniana (též známá jako Micromucor ramannianus v. ra-
mannianus). Saprotrofními houbami v souvislosti s půdním uhlíkem ve středozem-
ních travinových porostech se zabýval A. M. Persiani z Itálie s kolektivem pracov-
níků. Mykoremediací půd znečištěných důlní činností se zabývali rumunští pra-
covníci (C. Tanase a kol.) z univerzity v Iasi. Mikromycety z leteckých paliv se 
zabývala A. A. Vasilyeva a kol. Nebezpečnou složkou je Cladosporium resinae. 
Další částí, které byla věnována pozornost, byla lékařská mykologie. Sekce však 
byla velmi málo navštívena a někteří autoři přímo z Ruska na konferenci nepřijeli. 

Konference ukázala, že na mikromycetech lze stále pracovat a že lze dosáh-
nout i velmi praktických výstupů pro zlepšení životního prostředí a různých tech-
nologií, kde hrají významnou roli populace mikromycetů.  

Rovněž prezentované postery přinesly mnohé zajímavé informace a výsledky. 
Je však škoda, že mnoho míst pro přihlášené postery zůstalo prázdných. 

V průběhu kongresu bylo také organizováno jednání rady ECCF (European 
council for the conservation of fungi), která je součástí Evropské mykologické 
asociace (EMA). Kromě zprávy vedení o činnosti (za vážně nemocného předsedu 
A. Bohlina ji přednesla C. Perini) na něm zástupci jednotlivých zemí informovali o 
novinkách v ochraně hub v jednotlivých zemích. V případě ČR informoval první 
z autorů tohoto příspěvku o vydání Červeného seznamu. Z úst Belgičana A. Fraitu-
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ra zazněly také první výsledky – prezentace asi 20 souhrnných map – evropského 
mapování vybraných 50 druhů makromycetů, do nějž se zapojila také ČR. I tyto 
předběžné výsledky ukázaly, jak obtížné bude vypracování společného evropského 
červeného seznamu (i když je existence tohoto dokumentu velmi důležitá). Na 
závěr bylo zvoleno nové vedení této rady. Předsedkyní byla zvolena B. Senn-
Irletová (Švýcarsko) a tajemnicí N. Hoyova (Ukrajina). 

Na závěr kongresu se konalo otevřené setkání EMA, na kterém stávající vý-
bor podal zprávu o své činnosti a stavu pokladny. V současnosti má EMA více než 
140 platících individuálních členů (všech členů je přes 210) a čtyři členské organi-
zace (mykologické společnosti). Na jednání byl také volen nový výbor. Jelikož na 
jednotlivé funkce nebyli téměř žádní noví kandidáti, byl výbor EMA pro léta 
2007–2011 zvolen ve více či méně stejném složení (předseda D. W. Minter, místo-
předseda S. Diamandis, tajemnice T. Andrianova, pokladnice Z. Gonou-Zagou, 
členka výboru pro otázky členství I. Kałucka, členka výboru pro organizování jed-
nání I. Kautmanová, výkonným ředitelem M. E. Noordeloos); členem výboru EMA 
je i předsedkyně ECCF. Na tomto jednání měl být také vybrán organizátor příštího 
evropského kongresu v roce 2011. Zájem organizovat jej však neprojevil nikdo (!), 
takže se účastníci rozešli v nejistotě. V zákulisí se však proslýchalo, že příští kon-
gres by mohl být v Řecku. 

*   *   * 
 

WORKSHOP „MICROMYCO 2007“ 
 

Alena  N o v á k o v á  
 

Ve dnech 4.-5. září 2007 se uskutečnil v Českých Budějovicích v budově Na 
Sádkách workshop „MICROMYCO 2007“, pořádaný Ústavem půdní biologie BC 
AV ČR, v.v.i. a sekcí pro studium mikroskopických hub ČVSM. Z celkově při-
hlášených 41 zájemců se tohoto setkání zúčastnilo 37 účastníků z České republiky 
a Slovenska. Setkání zahájil K. Prášil příspěvkem o historii sekce pro studium 
mikroskopických hub. V průběhu workshopu bylo předneseno celkem 20 předná-
šek z různých oblastí studia mikroskopických hub a bylo vystaveno 9 posterů. 
Součástí workshopu bylo i představení pracovního zaměření všech účastníků for-
mou krátkých prezentací a představení některých pracovišť (katedra botaniky PřF 
UK Praha, SPU Nitra, katedra botaniky PU Olomouc, NZZ IFCOR – 99, s.r.o., 
VÚLHM, v.v.i. – Výzkumná stanice Kunovice). Bohaté diskuze probíhaly během 
jednání a  o přestávkách, ale i v průběhu společenského večera. Dvoudenní setkání 
určitě splnilo svůj účel a ukázalo potěšující zájem mladé generace o studium mi-
kroskopických hub. 
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Přehled přednesených referátů: 
Mária Dovičičová, Labuda R., Tančinová D. – Prvá izolácia Pithomyces chartarum 

z potravinárskej pšenice  
Soňa Felšöciová, Labuda R., Tančinová D. – Výskyt Penicillium spp. na zrnách 

potravinárskej pšenice dopestovanej na Slovensku v sezóne 2006 
Martina Hujslová – Mikroskopické houby extrémně kyselých zasolených půd 
Zuzana Kolláriková, Piecková E. – Mikromycéty v prostredí tokajských vinných 

pivníc 
Miroslav Kolařík – Zkušenosti se studiem hub z požerků kůrovců 
Ondřej Koukol – Mikroskopické houby opadu jehličnatých dřevin; nové otazníky 

kolem „starých známých“ 
Alena Kubátová, Prášil K., Dobiášová S. – Oportunně patogenní vláknité mikro-

mycety ve Sbírce kultur hub (CCF) v Praze 
Roman Labuda – Poznámky k identifikácii Trichoderma tomentosum a blízkych 

druhov zo sekcie Pachybasium  
Roman Labuda – Nové zdroje klinicky významných húb v životnom prostredí 

človeka na Slovensku 
Hana Lukšanová – Studium patogenity hub na hostitele 
Alena Nováková – Vyskytuje se Histoplasma capsulatum v jeskyních střední Ev-

ropy? 
Alena Nováková – Zajímavé nálezy hub z České a Slovenské republiky 
David Novotný – Studium endofytických hub rostlin 
Elena Piecková – Atestované laboratórium mykologie vnútorného prostredia a 

poživatin – mikromycéty vo vnútornom prostredí budov v SR 
Elena Piecková – Informácia o medzinárodnej sieti ECMM/ISHAM pre studium 

Pseudoallescheria/Scedosporium  
Zuzana Piovarčiová, Labuda R., Tančinová D. – Výskyt Alternaria spp. na zrnách 

potravinárskej pšenice dopestovanej na Slovensku v sezóne 2006 
Karel Prášil – Sekce pro studium mikroskopických hub – historie a současnost 
Michaela Sedlářová – Patogeny rostlin – oomycety a padlí 
Alexandra Šimonovičová – Mikroskopické huby v interiéroch historických budov 
Alexandra Šimonovičová, Nováková A. – Piptocephalis lepidula - nový druh pro 

Slovensko 
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Vystavené postery:  
Roman Labuda – Nové nálezy mikroskopických húb z rodu Chrysosporium, Mal-

branchea a Myceliophthora zo Slovenska 
Barbora Mieslerová, Lebeda A., Rybka V., Sedlářová M., Petrželová I. – First 

record of powdery mildew on Homolocladium platycladum in the Czech Re-
public 

Zuzana Piovarčiová, Labuda R., Tančinová D. – Fusarium poae (Peck) Wollenwe-
ber, potenciálny zdroj A- a N – trichothecénov v obilninách 

Ivana Šafránková, Müller J. – Výskyt rzivosti libečku v České republice 
Eva Prenerová – Studium využitelnosti entomopatogenní houby Paecilomyces 

farinosus (Deuteromycota) proti vajíčkům a prvním instarům ploskohřbetky 
smrkové, Cephalcia abietis (Insecta, Hymenoptera) 

Ludmila Slezáková – Potentially toxigenic micromycetes on transgenic Bt-maize 
and nontransgenic hybrids of maize 

Taťána Sumíková – Toxinogenní mikromycety r. Fusarium a jejich chemotypy 
Bohumila Voženílková, Kobes M., Klimeš F. – Problematika Erysiphe trifolii na 

Lathyrus pratensis L. 
Bohumila Voženílková, Moudrý J. – Sledování mikroskopických hub na semenech 

Panicum milliaceum. 
 
** Prezentované příspěvky budou publikovány ve sborníku ve formě CD-ROMu 
 

*   *   * 
 

TÝDEN MYKOLOGICKÝCH EXKURZÍ V ORLICKÝCH HORÁCH 
 

Josef H á j e k  a Věra S a m k o v á  
 

Ve dnech 23. až 28. 9. 2007 se uskutečnil tentokrát ne TMEJČ (Týden myko-
logických exkurzí v jižních Čechách), ale tzv. TMEOH (Týden mykologických 
exkurzí v Orlických horách), na Bedřichovce u Orlického Záhoří. Organizaci zajis-
tily Správa CHKO Orlické hory, Muzeum východních Čech v Hradci Králové a 
Česká vědecká společnost pro mykologii. Sponzorsky podpořila akci společnost 
Tetřívek, o.p.s., Sedloňov. Organizační výbor tvořili Josef Hájek a Věra Samková. 
TMEOH se zúčastnilo 31 mykologů, z toho 5 zahraničních (ze Slovenska a Pol-
ska). Cílem akce bylo získání dalších mykofloristických údajů z Orlických hor, 
prohloubení znalostí o ekologii a taxonomii makromycetů této oblasti a 
v neposlední řadě výměna informací a neformální diskuze mezi zúčastněnými my-
kology.  
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Chata Bedřichovka s nezapomenutelným ředitelem Josefem Prátem poskytla 
jak ubytovací prostory, možnost stravování a bar, tak i přednáškovou místnost, 
místnost pro mikroskopování a sušení hub. Ukázalo se být velkou předností, že vše 
bylo soustředěno v jedné budově. 

Během exkurzí byly navštíveny lokality NPR Bukačka, podmáčené smrčiny 
mezi Trčkovem a Hraniční loukou, PP Velká louka, NPR Trčkov, PR Rašeliniště 
Kačerov, údolí Zdobnice nad i pod soutokem s Říčkou, Topieliska, PR Černý důl, 
PR Hořečky, bývalý vápenný důl u Číhalky a PR Bedřichovka. Každý den se usku-
tečnily dvě paralelní exkurze, které byly limitovány počtem 20 účastníků. Ve-
doucími exkurzí byli Josef Hájek, Josef Kučera a Věra Samková. Informace o lo-
kalitách a seznamy v minulosti zde nalezených druhů dostávali účastníci exkurzí 
ráno před odjezdem.  

Nalezené houby byly vystaveny v chodbě chaty. Jeden večer byl věnován 
komentování vystavených druhů hub (přednášeli V. Antonín, M. Beran, D. Dvo-
řák, J. Holec, O. Jindřich, S. Valda). Na lokalitách vedoucí i další účastníci sepiso-
vali seznam nalezených hub, které budou definitivně odevzdány k dalšímu zpraco-
vání do konce roku 2007. Nálezy budou uloženy v herbářových sbírkách BRNM, 
BRNU, CB, HR, PRM a některých soukromých herbářích. Výtvarník Antonín 
Bielich namaloval vybrané nalezené houby. 

Ze zajímavých a vzácnějších druhů hub, které se podařilo nalézt, možno jme-
novat Clavaria fumosa, Clavulinopsis helvola, Cordyceps militaris, Entoloma eu-
chroum, Geoglossum sp., Gyromitra infula, několik druhů rodu Hygrocybe, např. 
H. lacmus, H. laeta, H. punicea, H. russocoriacea, dále Inocybe subcarpta, I. gri-
seovelata, Lactarius lilacinus, Neobulgaria pura, Ramaria largentii, Sparassis 
nemecii.  

Během týdne si zájemci mohli poslechnout několik přednášek – Josef Slaví-
ček povídal o svých zážitcích z cestování po Madeiře, Martina Vašutová názorně 
předvedla vybrané druhy rodu Psathyrella. Michal Gerža seznámil přítomné 
s přírodními poměry Orlických hor, Josef Halda představil lišejníky Orlických hor, 
Josef Slavíček a Věra Samková přednášeli o mykologickém průzkumu v CHKO 
Orlické hory. O problematice červeného seznamu hub hovořili Jan Holec a Miro-
slav Beran. Ke spokojenosti účastníků nepochybně přispěl společenský večer, kdy 
se opékala vepřová kýta a hrála hudební kapela ve složení Balda, Valda, Holec a 
Jindřich. 

Týden mykologických exkurzí se vydařil po odborné i organizační stránce, 
poděkování patří organizátorům, sponzorům i mykologům, kteří se na úspěšné akci 
podíleli.         
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Seznam účastníků: Antonín V., Balda P., Beran M., Bielich A., Burel J., Bu-
šek B., Deckerová H., Dobešová M., Dvořák D., Egertová Z., Hagara L., Hájek J., 
Hamerská H., Holec J., Hrouda P., Janda D., Jindřich O., Junek J., Kabát V., Ko-
mínková S., Lederer J., Létal R., Samková V., Slavíček J., Snowarski M., Škubla 
P., Valda S., Varjú Ľ., Vašutová M., Zavřel J. a Zedník J. 
 
 

OPRAVA 
 
Z přehledu abstraktů z konference ČVSM publikovaných v minulém čísle vypadl 
abstrakt D. Novotného. Velice se mu omlouváme a abstrakt uveřejňujeme v tomto 
čísle. 

 Redakce 
 
HOUBY RODU PEZICULA A GLOMERELLA A OVOCNÉ DŘEVINY 
Fungi of genera Pezicula and Glomerella and fruit trees 
 
David  N o v o t n ý  
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně, 
novotny@vurv.cz 
 

Druhy rodů Pezicula (vč. velmi příbuzného rodu Neofabraea) a Glomerella 
jsou známy jako patogeny různých druhů rostlin. Podle směrnice OEPP/EPPO 
všechny matečné rostliny jabloní, hrušní a kdoulí mají být prosty hub Glomerella 
cingulata (anamorfa Colletotrichum gloeosporioides), Neofabraea malicorticis 
(anamorfa Cryptosporiopsis curvispora) a Neofabraea alba (anamorfa Phlyctema 
vagabunda). Je zkoumán výskyt těchto druhů na jabloní v ČR a zjišťováno, zda se 
jedná o běžné či vzácné druhy přirozené mykobioty jabloní. Do současnosti nebyl 
v ČR na vegetativních orgánech nalezen žádný z jmenovaných druhů. Z plodů 
(jablek) existuje jedna živá kultura druhu Neofabraea alba. Ve větvích jabloní byly 
poměrně hojně zaznamenány zástupci rodu Pezicula s anamorfami rodu Cryp-
tosporiopsis. Jako původce hniloby višní byl zjištěn druh Glomerella acutata 
(anamorfa Colletotrichum acutatum), jenž se v posledních letech také objevil v ČR 
jako původce antraknózy jahodníku a ve spojitosti s klíněnkou jírovcovou. Vý-
zkum byl podpořen projektem NAZV QF 4074. 

 
 


