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STUDIUM HUB ROSTOUCÍCH U NÁS 

 
Č I R Ů V K A  O S I K O V Á  –  T R I C H O L O M A  F R O N D O S A E ,  D V O J N Í K  

Č I R Ů V K Y  Z E L Á N K Y  
 

František  K o t l a b a 
 

Čirůvka osiková – Tricholoma frondosae se neliší od blízce příbuzné T. eque-
stre pouze makroskopickými a mikroskopickými znaky, ale také ekologií. Klo-
bouk Tricholoma frondosae je živě chromově žlutý s téměř soustředně uspořá-
danými hnědými nebo šedě olivovými šupinkami, hlavně na středu, dužnina je 
bílá, výtrusy malé (4,8–6,4 × 3,2–4,0 µm) a vyskytuje se na humusem bohatých 
půdách především pod listnáči (zejména Populus tremula, Betula pendula atd.), 
zatímco klobouk čirůvky zelánky – Tricholoma equestre je často pouze jemně 
hnědě šupinkatý skoro na celém povrchu, dužnina je žlutavá, výtrusy větší (6,4–
8 × 4–4,8 µm) a roste obvykle v borových lesích na písčitých půdách. Není 
známo, je-li T. frondosae nebezpečná pro zdraví lidí. 

 
Před pěti lety (22.10.2004) jsem nad rybníčkem "Vymisitel" u Vlastiboře na 

Soběslavsku v jižních Čechách našel plodnice čirůvky, jež jsem tehdy s určitými 
rozpaky považoval za čirůvku zelánku. Znal jsem samozřejmě zelánku z borových 
lesů a byl jsem překvapen jak živě žlutým zbarvením klobouku nalezených plod-
nic, tak jejich růstem pod osikami (v blízkosti nikde nebyly borovice). Pod jmé-
nem Tricholoma equestre jsem si ji tehdy nakonec zapsal do terénního zápisníku. 
Nepopsal jsem si ji ani neusušil doklad pro herbář a pak jsem ji dlouho nenalézal. 

Znovu najít se mi ji poštěstilo teprve až na podzim loňského roku. Dne 
23.X.2008 jsem našel na zmíněné lokalitě tři pěkné exempláře (PRM 911264) a 
6.XI.2008 devět kusů (PRM 911262). Plodnice rostly mimo les na asi 8 m širo-
kém, stromy a keři porostlém pásu mezi cestou a polem přibližně 30 m sz. od ryb-
níčku "Vymisitel" sv. od Vlastiboře u Soběslavi. Vyrostly v mechu (baňatka obec-
ná – Brachythecium rutabulum, det. RNDr. Z. Soldán) a ve spadaném listí pod 
mladými i vzrostlými topoly osikami (Populus tremula), mladou a vzrostlou bří-
zou bělokorou (Betula pendula), mladými malými duby letními (Quercus robur) a 
středně velkým keřem vrby popelavé (Salix cinerea). 

Před delším časem jsem dostal separáty různých prací od estonského myko-
loga dr. Kuulo Kalameese z Tartu; jeden z nich se týkal právě čirůvek z okruhu 
čirůvky zelánky, který mě zaujal. Jsou v něm popsány dva nové druhy pro vědu, z 
nichž jedna jako Tricholoma frondosae Kalamees et Shtshukin (in Kalamees 
2001); její popis přesně odpovídá čirůvce, kterou znám zpod osik od Vlastiboře. 
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Upozorňuji naše mykology a houbaře na tuto čirůvku (česky ji můžeme pojmeno-
vat čirůvka osiková – pod topolem osikou totiž u nás roste nejčastěji), neboť lec-
kteří se s ní (jak mi sdělili) již dříve setkali, anebo se s ní při hledání pod osikami 
nepochybně v budoucnu setkají. V tom případě by bylo dobře si tyto sběry popsat, 
usušit je pro herbáře, pod mikroskopem změřit velikost výtrusů a zjišťovat další 
lokality této čirůvky u nás, aby mohl být její výskyt v budoucnu vymapován. 

Druh Tricholoma frondosae Kalamees et Shtshukin in Kalamees (syn. T. au-
ratum s. auct. p.p., T. equestre s. auct. p.p.) se podle autorů druhu vyznačuje mj. 
živě chromově žlutým zbarvením klobouku, jen kolem středu s drobnými hnědými 
nebo šedoolivovými, téměř koncentricky uspořádanými šupinkami, bílou dužni-
nou, malými výtrusy (4,8–6,4 × 3,2–4.0 µm) a růstem v humózní půdě kromě pod 
smrkem hlavně pod různými listnáči (proto latinské druhové jméno frondosae = 
listnáčová), jako je bříza, dub a olše, zejména však topol osika. 

Naproti tomu čirůvka zelánka – Tricholoma equestre (L.: Fr.) P. Kumm. 
(syn. T. flavovirens (Pers.: Fr.) S. Lundell s. auct.) je svým růstem vázána na boro-
vice a chudou písčitou půdu, má tmavší, velmi jemně šupinkatě vláknitý (leckdy 
kromě žlutého okraje téměř celý) hnědavý povrch klobouku, nažloutlou dužninu a 
větší výtrusy (6,4–8 × 4–4,8 µm). 

Mé sběry čirůvky osikové od Vlastiboře po makroskopické stránce bezvadně 
souhlasily s popisem Kalameese a Shtshukina – zejména pokud jde o živé zbarvení 
plodnic a jejich ekologii – jen výtrusy byly poněkud větší (6,5–7,5 × 4,5–5 µm). 
Stejně tak tomu bylo se sběrem této čirůvky od M. Kříže ze severních Čech, který 
mi poskytl: Jablonné v Podještědí – Paseky u Heřmanic, u silnice pod osikami 
7.XI.2008 leg. et det. M. Kříž (PRM 911263). 

O jedlosti nebo jedovatosti druhu Tricholoma frondosae se autoři bohužel 
nezmiňují; nelze ovšem vyloučit, že může působit nepravou otravu stejně jako či-
růvka zelánka (o tom viz Herink et al. 2006). 

Že poněkud odlišná čirůvka zelánka roste pod listnatými dřevinami (nebo 
smrkem), to věděli již před Kalameesem a Shtshukinem i jiní mykologové a ně-
kteří ji také pro její odlišnost taxonomicky hodnotili. Např. Christensen a Noorde-
loos (1999) ji popsali jako odrůdu zelánky pod jménem Tricholoma equestre var. 
populinum; její popis přesně odpovídá popisu T. frondosae. 

Kalamees (2001) se spoluautorem věděli o popsání této variety (citují ji v sy-
nonymice jimi nově popisovaného druhu), avšak taxonomicky hodnotili uvedenou 
houbu nikoli jako odrůdu, nýbrž jako druh. Nemohli povýšit Tricholoma equestre 
var. populinum do ranku druhu, neboť by tím vznikl homonym. Existuje totiž již 
roku 1933 popsaná Tricholoma populinum J.E. Lange, což ovšem je zcela jiný 
druh z okruhu hnědých čirůvek bez žlutých lupenů a třeně; zřejmě proto volili jiné 
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druhové jméno – frondosae (kromě toho neexistuje z nomenklatorického hlediska 
povinnost při popisu druhu použít jména dříve popsaného nižšího taxonu). 

Kdo zastává širší pojetí druhů, může používat pro tuto zelánku jméno Tri-
choloma equestre var. populinum (česky čirůvka zelánka osiková, popř. topolová), 
kdo ale má užší pojetí (k čemuž se přikláním i já), bude používat jméno T. frondo-
sae, česky čirůvka osiková. 

U čirůvky osikové považuji za velmi důležitou její ekologii, tj. její zřetelně 
převažující mykoritickou vazbu na listnaté dřeviny (pod jehličnany ji od nás ne-
známe), především topol osiku (Populus tremula). Tato její ekologie je v přímém 
protikladu s čirůvkou zelánkou, která je mykoriticky vázána na borovice, u nás 
hlavně na borovici lesní neboli sosnu (Pinus sylvestris). Osiky, břízy, duby a jiné 
listnáče přitom často tvoří tzv. plášť (tj. lemují okraje) smíšených a jehličnatých 
lesů včetně čistých borů. Tam všude (kromě různých stromořadí, alejí, křovin a 
jiné nelesní zeleně) lze čirůvku osikovou hledat pod osikami, břízami, duby a ji-
nými listnáči. Stejně jako zelánka vyrůstá pozdě na podzim (od října až do pro-
since), avšak její nalezení je vzhledem k množství zlatožlutě a hnědě zbarveného 
spadaného listí (které ji leckdy zakrývá) většinou značně obtížné (u zelánky v boru 
spadané jehličí při hledání hub tolik nevadí). 

Nelze vyloučit, že i čirůvka osiková – stejně jako zelánka – může vyvolat ne-
pravou otravu a způsobit selhání ledvin na podkladě rabdomyolýzy (to by se ale 
muselo prokázat). Domnívám se však, že k otravám po požití pravé čirůvky ze-
lánky v Česku může v současnosti dojít jenom zřídka, neboť i podle sdělení jiných 
našich mykologů tento druh je u nás už skutečně vzácný; sám jsem ji na mně 
známých lokalitách již dobře tři roky nenašel. 

Najít dostatečné množství plodnic zelánky a udělat si jídlo pouze z ní je v po-
slední době téměř nemožné – najdeme totiž většinou jen několik málo plodnic a 
pak ji jíme ve směsi s jinými houbami. Naproti tomu čirůvka osiková se obvykle 
vyskytuje ve větším množství plodnic, takže je možné připravit jídlo pouze z to-
hoto druhu: pak by ovšem k nepravé otravě čirůvkou osikovou teoreticky dojít 
mohlo (ovšem houbaři jsou opatrní a její zářivé zbarvení je možná odrazuje...). 
Někteří našich mykologové mi sdělili, že ji jedli ve značném množství samotnou 
(ale jen jednou nebo dvakrát) bez jakýchkoli následků. Nelze však vyloučit, že k 
otravě touto čirůvkou může dojít jen po jejím opakovaném, déle trvajícím požívání 
– podobně jako u čechratky podvinuté, jejíž opakované požívání též vyvolává an-
tigenní reakci organizmu s následnou nepravou otravou. 

V naší starší mykologické literatuře (před 30 a více lety) se správně uvádí 
růst čirůvky zelánky výhradně pod borovicemi, a to v písčitých borech, což ovšem 
platí pro druh Tricholoma equestre. Tuto ekologii pro ni uvádí nejen Pilát (1952), 
ale i mnozí jiní autoři. Teprve v posledních několika letech (s výjimkou J. Ku-
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bičky, který tak učinil již roku 1980) zmiňují někteří naši autoři výskyt čirůvky 
zelánky kromě pod borovicemi také pod listnatými dřevinami, popř. i pod smrky 
(např. Antonín 2006, Hagara aj. 1999, Herink aj. 2006, Kotlaba a Antonín in Ko-
lektiv 2003, Kubička aj. 1980), aniž tušili, že v takovýchto případech vlastně jde o 
samostatný druh Tricholoma frondosae, šálivě podobný zelánce; je to zároveň i 
částečná odpověď na článek P. Pumra (Pumr 2008). 

Hledaje v naší mykologické literatuře dobré vyobrazení čirůvky zelánky, 
zjistil jsem ke svému nemilému překvapení, že je jich zoufale málo. Nepříliš dobře 
ji vyobrazil i O. Ušák v Pilátově knize na tab. 65 (Pilát 1952), poněkud lépe B. 
Vančura v Baierově knize na str. 164 (Baier 2003) a nejlépe F. Procházka v 3. vy-
dání mé knížky na str. 172 (Kotlaba 1982). 

Téměř všechna vyobrazení v mykologických knihách vyšlých v posledních 
10–12 letech (některá dost nekvalitní) totiž představují podle mého názoru nikoli 
čirůvku zelánku, ale právě čirůvku osikovou – Tricholoma frondosae! Za všechny 
uvádím výborné barevné fotografie od tří našich mykologů, a to jednak Pavla Špi-
nara v publikaci Houby, česká encyklopedie, 2003 (str. 184) a Miroslava Berana v 
knize vydané roku 2004 T. Papouškem Velký fotoatlas hub z jižních Čech (str. 
491, obr. 535), jednak Martina Kříže v publikacích Chráněná území ČR XII. 
(Střední Čechy, str. 126) a Chráněná území ČR XIII. (Praha, str. 428), které obě 
vyšly roku 2005. 

Čirůvka osiková je totiž barevně efektnější než zelánka, takže není divu, že 
láká fotografující mykology a houbaře, aby si udělali její snímky. 
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František K o t l a b a : Tricholoma frondosae - double of Tricholoma equestre 
Tricholoma frondosae differs from the closely related T. equestre not only in mac-
roscopic and microscopic features but also in its ecology. The cap of Tricholoma 
frondosae is vividly chrome yellow with nearly concentrically arranged brown- or 
grey-olivaceous scales chiefly in the centre, has a white context, small spores (4.8–
6.4 × 3.2–4.0 µm) and occurs on humus-rich soil mainly under frondose trees 
(mostly Populus tremula, Betula pendula etc.), whereas the pileus of Tricholoma 
equestre is often finely brown scaly nearly all over the cap, has a yellowish con-
text, larger spores (6.4–8 × 4–4.8 µm) and grows mostly in pine forests on dry 
sandy ground. It is not known whether T. frondosae is poisonous to humans or not. 
 
Adresa autora: Na Petřinách 10, 162 00 Praha 6 – Veleslavín. 
 

*   *   * 
 

B E D L A  O L I V O L U P E N N Á  –  L E P I O T A  E L A I O P H Y L L A ,  J E J Í  
P R V N Í  N Á L E Z Y  V  Č E S K É  R E P U B L I C E  A  P O Z N Á M K Y  K  P O -

D O B N É M U  D R U H U  L .  X A N T H O P H Y L L A  
 

Jan H o l e c  a Vladimír A n t o n í n  
 

V článku jsou stručně komentovány první dva nálezy nedávno popsaného druhu 
Lepiota elaiophylla v České republice. Nález z Prahy už byl podrobně popsán v 
časopisu Mycotaxon, nález z Brna je zde prezentován poprvé. Stručně je prob-
rána ekologie a rozšíření druhu a jeho rozdíly oproti podobnému druhu L. xant-
hophylla. Pro oba druhy jsou zde navržena česká jména. 

 
Ú v o d  

Mezi bedlami rodu Lepiota jsou velmi nápadné ty druhy, které mají žlutě 
zbarvené lupeny. V naší mykoflóře byly donedávna téměř neznámé – tak např. v 
souborném článku L. Zeleného (Zelený 2006) o českých bedlách je citován jediný 
takovýto druh (Lepiota xanthophylla P. D. Orton), a to pouze v oddílu o nedosta-
tečně doložených nálezech. Tento údaj je převzat z práce J. Kuthana (Kuthan 
1991), kde je L. xanthophylla uváděna (chybně – viz níže) jako druh rostoucí ve 
sklenících. Není však jasné, zda ji J. Kuthan sbíral u nás; v brněnském (BRNM) 
ani pražském (PRM) herbáři žádný takový doklad neexistuje. 

Dobře doložený a publikovaný (Holec et Hálek 2008) je naopak nález druhu 
Lepiota elaiophylla Vellinga et Huijser. Tuto zajímavou houbu našel 16. srpna 
2007 pan Matúš Kocian ve velkém květináči s rostlinou rodu Guzmania (Bromeli-
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aceae) na faře kostela sv. Antonína v Praze-Holešovicích. Jako vystudovaného 
přírodovědce (nyní katolického kněze) jej tento nález zaujal, plodnice vyfotografo-
val a předal Václavu Hálkovi, který je donesl do mykologického oddělení Národ-
ního muzea. Výsledkem studia těchto plodnic je už zmíněný článek autorů Holce a 
Hálka, který vyšel v časopisu Mycotaxon. Záměrně byl publikován na tomto mezi-
národním fóru, protože druh Lepiota elaiophylla byl popsán teprve před 10 lety a 
mezi mykology je zatím málo známý; každá další informace o něm je tedy zajíma-
vá.  

Jedním z recenzentů rukopisu pro časopis Mycotaxon byl i druhý z autorů to-
hoto článku. Uvědomil si, že bedlu se žlutými lupeny už také sbíral – paradoxně v 
květináči ve svém vlastním bytě, a to už v roce 2001. Revize dělaná prvním auto-
rem článku v prosinci 2008 potvrdila, že se také jedná o druh Lepiota elaiophylla a 
tento brněnský sběr z roku 2001 je tedy prvním nálezem pro ČR. Protože už jej 
nebylo možné zařadit do rukopisu pro Mycotaxon, je tento sběr publikován zde. 
 
V ý s l e d k y  a  d i s k u s e  

Lepiota elaiophylla Vellinga et Huijser – bedla olivolupenná* 
Bollettino del Gruppo Micologico G. Bresadola – Nuova Serie 40(2–3): 462, 1998 
(“1997”). Jde o speciální číslo věnované 150. výročí narození G. Bresadoly.  
[* České jméno je na tomto místě navrženo poprvé a stejně jako latinské jméno má 
vystihovat barvu lupenů, zejména u suchých plodnic. Pro podobný druh Lepiota 
xanthophylla P. D. Orton zde rovněž poprvé navrhujeme české jméno bedla žluto-
lupenná.] 

Jak již bylo řečeno, nejnápadnějším znakem druhu jsou žlutě zbarvené lupeny, 
což je v rodu Lepiota s. l. velmi neobvyklé. Není to ovšem sytě žlutá barva – u 
pražského nálezu byly lupeny citronově žluté a autoři druhu L. elaiophylla (Vel-
linga et Huijser 1998) popisují barvu jako olivově nebo šedoolivově žlutou. Než 
byl druh L. elaiophylla popsán, evropští mykologové určovali nálezy bedel se žlu-
tými lupeny jako Lepiota citrophylla (Berk. et Broome) Sacc. nebo Lepiota xant-
hophylla P. D. Orton. Jasno do situace vnesla až publikace Vellingy a Huijsera, 
kteří na základě podrobného studia makro- i mikroznaků zjistili, že v Evropě exis-
tují dva druhy se žlutými lupeny, jejichž rozdíly shrnuje následující tabulka: 



Mykologické listy, Praha, no. 106, 2009. 

 
7 

 
 Lepiota elaiophylla 

bedla olivolupenná 
Lepiota xanthophylla 
bedla žlutolupenná 

pokožka klobouku 
(nutno pozorovat 
na řezu) 

tvořena pouze vrstvou 
vzpřímených, protáhlých, 
válcovitých, často zprohýba-
ných buněk; vrstva krátkých 
kyjovitých buněk není pří-
tomna 

přítomny buňky dvojího 
typu: 1. protáhlé, válcovité, 
často zprohýbané buňky; 2. 
vrstva krátkých kyjovitých 
buněk u báze pokožky 

tvar cheilocystid úzce kyjovité až kyjovité lahvicovité, vakovité až úzce 
kyjovité 

velikost výtrusů 
(dle literatury) 

menší: 6,5–9,5 × 3,5–4,5 μm větší: (6) 6,5–9 (10) × (3,5) 
4–5 μm 

barva klobouku 
(důležitá je ze-
jména barva pod-
kladu, na kterém 
leží šupinky) 

střed hnědý, podklad směrem 
k okrajům olivově až citro-
nově žlutý, se světle okrovo-
hnědými šupinkami 

střed hnědý, podklad směrem 
k okrajům žlutý, se světle 
hnědými šupinkami 

barva lupenů usu-
šených plodnic 

špinavě olivově hnědá žlutá 

ekologie nálezy v Evropě zatím po-
cházejí jen ze skleníků, bota-
nických zahrad a květináčů v 
domech 

humózní půda listnatých 
lesů, převážně na vápnitém 
podloží (známa např. z V. 
Británie, Dánska, Nizozemí) 

barevná vyobrazení Vellinga et Huijser (1998), 
Breitenbach et Kränzlin 
(1995: jako L. xanthophylla) 

Vellinga et Huijser (1998), 
Bolets de Catalunya 10: tab. 
480 (1991), Svampe 26: 38 
(1992) 

 
Rozhodujícími znaky jsou struktura pokožky klobouku a tvar cheilocystid v 

kombinaci s barvou klobouku a barvou usušených lupenů; ostatní znaky jsou spíše 
pomocné. Je také třeba dát pozor na další druhy se žlutými lupeny, které rostou 
většinou v tropech a potenciálně by mohly vyrůst v evropských sklenících, bota-
nických zahradách nebo v květináčích s tropickými rostlinami. Jejich přehled a 
poznávací znaky uvádí Vellinga et Huijser (1998). 

K zajímavostem druhu Lepiota elaiophylla patří i to, že obsahuje α-amanitin a 
β-amanitin (Besl et al. 1984; studovaný materiál byl chybně určen jako L. xantho-
phylla, viz Vellinga et Huijser 1998). Pražské plodnice byly předány na analýzu dr. 
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J. Klánovi, který by měl obsah těchto toxinů ověřit pomocí modernějších metod, 
než jaké použili Besl a kol. 

 
S t r u č n ý  p o p i s  p l o d n i c  n a l e z e n ý c h  v  P r a z e   
(šlo o mírně zaschlé plodnice, popisované až 24 hodin po jejich utržení; podrobný 
popis viz Holec et Hálek 2008) 

Klobouk 0,5–2,3 cm, v mládí polokulovitý s podvinutým okrajem, pak skle-
nutý, suchý, v mládí celý hnědě plstnatý, plsť se později trhá na šupinky a odhaluje 
citronově žlutý podklad; šupinky husté, přitisklé, plstnaté, do 1 mm široké, okro-
vohnědé, olivově hnědé až hnědé. Lupeny středně husté, břichaté, citronově žluté, 
ostří nepravidelné, stejně zbarvené. Třeň 2–4,5 × 0,2–0,4 cm, válcovitý, bez prste-
nu, v mládí s citronově zbarveným, brzy mizejícím, pavučinatým velem; horní část 
holá, světle citronově žlutá, dolní do citronově bělavé barvy, ale hustě pokrytý 
hnědými šupinami majícími podobný charakter jako šupiny na klobouku. Dužnina 
v klobouku světle citronově žlutá, ve třeni dutá, bělavá, s citronovým nádechem. 
Vůně zatuchlá, „sklepní”, chuť mírná. 

Výtrusy (6,5)6,8–8,0(8,5) × (3,2)3,5–4,0 μm, protáhlé až téměř válcovité, v 
bočním pohledu se slabě zřetelnou suprahilární depresí, hladké, dextrinoidní, mírně 
tlustostěnné. Cheilocystidy 1–3 buněčné, s 1–2 bazálními buňkami, které jsou 
krátké a válcovité, koncová buňka úzce kyjovitá až kyjovitá. Bez pleurocystid. 
Pokožka klobouku typu propleteného trichodermu, z dlouhých, zprohýbaných hyf 
složených z 1–3 buněk; bazální buňky krátké, koncová buňka dlouhá, válcovitá, 
úzce vřetenovitá až úzce kyjovitá, šupiny složeny z podobných buněk. Přezky pří-
tomny ve všech částech plodnice. 
Studovaný materiál: Praha-Holešovice, ulice Dukelských hrdinů 53, fara kostela 
sv. Antonína, ve velkém květináči s rostlinou rodu Guzmania, 16.VIII.2007 leg. M. 
Kocian, det. J. Holec, rev. E. C. Vellinga (PRM 858090).  

Historie, jak a kde byla rostlina pěstována a v jakých podmínkách byl květi-
náč držen, je podrobně popsána v anglickém článku (Holec et Hálek 2008). Pro 
naše účely stačí říci, že houba v květináči vyrostla poté, kdy byl v roce 2007 pře-
stěhován na faru kostela sv. Antonína do místnosti mající stálou teplotu kolem 23 
°C; houba ovšem tvořila plodnice během letních veder, kdy teplota v místnosti 
stoupla až ke 30 °C. To dobře koresponduje s ekologií druhu, která je popsána 
níže. 
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Ú d a j e  o  n á l e z u  z  B r n a  

Studovaný materiál: Brno-Slatina, Strážnická ulice, byt v panelovém domě, v kvě-
tináči s Dracaena sp., 23.VIII.2001, leg. et det. V. Antonín, rev. J. Holec (BRNM 
666478). 

Plodnice vyrostly v květináči s dračincem postaveném ve stinném rohu míst-
nosti obrácené k jjz. Rostlina s květináčem včetně substrátu byla zakoupena 
v komerčním zahradnictví v listopadu 1992 nebo 1993. Plodnice se tedy v bytě 
objevily po osmi či devíti letech, ale (pokud si doma vzpomínáme) byl dračinec 
nedlouho předtím (rok?) přesazen do čerstvého komerčně prodávaného substrátu. 
Bedla olivolupenná se objevila pouze v jedné růstové vlně trvající asi týden. 
V době růstu se teplota mohla pohybovat kolem 25 ºC a rostlina byla zalévána asi 
v týdenních intervalech jak do misky, tak i na půdu. Od té doby plodnice vyrostly 
ještě v jedné slabší růstové vlně následující rok; poté se už neobjevily. Houba zře-
jmě spotřebovala všechny dostupné živiny (korovou drť?), protože režim zalévání i 
umístění květináče zůstaly stejné až do současnosti. 
  
E k o l o g i e  a  r o z š í ř e n í  d r u h u  L e p i o t a  e l a i o p h y l l a  

Jde zjevně o teplomilný a původně tropický druh (jsou známy nálezy z tro-
pických lesů v Brazílii), který se v Evropě vyskytuje jen ve sklenících, nejčastěji v 
botanických zahradách, ale např. i v motýlích farmách (Holec et Hálek 2008). Ev-
ropské nálezy pocházejí z Nizozemí, Švýcarska, Německa, Rakouska, Itálie a nej-
nověji i z České republiky. Do Evropy byl tento druh zřejmě zavlečen v substrátu 
tropických rostlin; jde totiž o pozemní saprotrofní druh rostoucí z humózní půdy. 

 
Z á v ě r  

Mějme oči otevřené i v našich bytech – kromě běžné bedly cibulkotřenné 
(Leucoagaricus birnbaumii) mohou v květináčích vyrůst i další zajímavé druhy 
hub, jako např. zde popisovaná bedla olivolupenná (Lepiota elaiophylla) – v jejím 
případě je na místě i opatrnost, protože to je jedovatá houba. S postupujícím otep-
lováním naší krajiny však nejsou vyloučené ani nálezy jejího dvojníka rostoucího 
v teplých listnatých lesích – bedly žlutolupenné (Lepiota xanthophylla). Nálezy 
bedel se žlutými lupeny je tedy třeba sledovat a dobře dokumentovat. 

 
P o d ě k o v á n í  

Publikování výsledků bylo podpořeno Výzkumnými záměry Ministerstva kul-
tury ČR (MK00002327201 a MK00009486201) a interním grantem Národního 
muzea, uděleným prvnímu z autorů. 
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Jan H o l e c  and Vladimír A n t o n í n : Lepiota elaiophylla – a Lepiota with 
yellow lamellae, its first finds in the Czech Republic and remarks to the simi-
lar L. xanthophylla 

Two finds of Lepiota elaiophylla Vellinga et Huijser from the Czech Repub-
lic are published and discussed. In Praha (Prague), the fungus was found on soil in 
a large flowerpot with a horticultural variety of Guzmania sp. (Bromeliaceae), 
bought in a flower shop and later kept in a heated room of a rectory (in 2007). The 
find was already published in detail in Mycotaxon 105. In Brno, fruitbodies were 
found in a flowerpot with Dracaena sp. in a private flat (in 2001). The latter find is 
published here for the first time. 
 

*   *   * 
 

D A L Š Í  N Á L E Z  K L O U Z K U  Ž Í H A N É H O  –  S U I L L U S  C O L L I N I -

T U S  –  P O D  L I S T N Á Č I  
 

Herbert  T i c h ý  
 

Autor uveřejňuje nový nález klouzku žíhaného – Suillus collinitus pod dubem a 
břízou v NPP Velký vrch (severozápadní Čechy, okr. Louny) po více než deseti 
letech. 
 
Popisem, taxonomií, vazbou na určité druhy stromů a srovnáním s poznatky 

našich a zahraničních autorů se v případě klouzku žíhaného (Suillus collinitus) 
zabýval např. Šebek (1979) a Kosina (1990, 1998). Jeho rozšířením na našem 
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území pak Kluzák (1992), jehož práci doplnil o lokality na bývalém území okresu 
Louny Tichý (1996). Všichni autoři vesměs udávají vazbu tohoto klouzku na boro-
vici lesní (Pinus sylvestris) a b. černou (P. nigra), obě se dvěma jehlicemi ve sva-
zečku. Pouze Kosina (1990) uvádí i nález pod pětijehlicovou borovicí vejmutov-
kou (P. strobus). To je patrně příčinou, proč se ve své další práci (Kosina 1998) 
zamýšlí nad tím, že druhy rodu Suillus nacházíme pouze pod borovicemi a modří-
ny a ne pod smrky a jedlemi. Mimoto udává nález klouzku žíhaného v roce 1988 
z Malé Chuchle v Praze, kde se vápnitém podkladě vyskytoval i pod duby a habry. 
Připouští však možnost, že houby mohly růst v místech, kde pod zemí zůstaly 
zbytky dřeva borovic z předchozích porostů.  

Na podobný nález ze severní strany NPP Velký vrch u Vršovic upozornil ve 
své práci Tichý (1996). Podle Mikyšky et al. (Mikyška et al. 1968) bývala 
v minulosti podle geobotanické rekonstrukční mapy na jihovýchodě Velkého vrchu 
malá šípáková doubrava asociace Quercus pubescens – Lathyrus versicolor Klika 
1932. V současné době se jedná z části o kyselou doubravu svazu Quercion 
petraeae (Chytrý et al. 2001), což potvrzuje i Čeřovský et al. (2007) s tím, že zby-
tek tvoří od východu k západu po severní straně dubohabřina svazu Carpinion 
s vtroušeným jasanem a akátem z náletu a z části širokolisté trávníky svazu Bromi-
on erecti. Z vlastní zkušenosti mohu porosty této lokality doplnit o náletové břízy a 
o skupinovou výsadbu javorů a jírovců. 

Klouzky žíhané jsem tam sbíral před více než 10 lety pod duby, jasany a bří-
zami. Ani zde nebyly v blízkosti žádné borovice. Podobné poznatky měl i J. Šuta-
ra, se kterým jsem o tom hovořil. V průběhu následujících let jsem tuto lokalitu 
navštívil pouze několikrát, ale vždy neúspěšně. Při poslední velmi krátké návštěvě 
5.9.2008 jsem tam však opět nalezl dvě plodnice, bohužel už v rozkladu. Dokládá 
to však skutečnost, že plodnice mohou opětovně vyrůst po více než 10 letech. Bu-
du tedy tuto lokalitu sledovat i nadále. Nezjistil jsem, zda se nachází v zemi dřevo 
borovice. Podle Šubrta (1926) se v minulosti jednalo o bezlesý kopec, který byl 
druhotně zalesněn, podobně jako blízký Trnohlávek – ten byl zalesněn osikami a 
duby v roce 1923. Kdy byl zalesněn Velký vrch, to se mi nepodařilo zjistit, ale je 
velmi pravděpodobné, že to bylo také na počátku 20. století. Předpokládá to i Tá-
borský (in litt.), který tam v roce 2005 prováděl entomologický průzkum střevlíko-
vitých a nalezl pouze minimum druhů vázaných na les. To ovšem nevylučuje mož-
nost, že tam v minulosti nějaká borovice rostla. 
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Herbert T i c h ý : Another record of Suillus collinitus under broadleaved trees 
The author publishes a new find of Suillus collinitus under Quercus and Betula in 
Velký vrch National Nature Monument (NW Bohemia, Louny distr.), where it was 
also found ten years ago. 
 
Adresa autora: Obora 64, 440 01 Louny. 
 
 

MIKROMYCETY 
 

S L E D O V Á N Í  V Ý S K Y T U  P Ů V O D C Ů  H O U B O V Ý C H  C H O R O B  
O B I L N I N  V  P O S L E D N Í C H  L E T E C H  

 
Josef  H ý s e k  a  Milan  V a c h  

 
V článku jsou zhodnoceny výskyty některých mikroskopických patogenních a 
semipatogenních hub na hlavních obilninách v posledních letech na polích 
v České republice. Spektrum mikroskopických hub se mění v čase 
v souvislosti se změnami celkových podmínek, např. se sumou celkových tep-
lot atd. 

 
Každým rokem připravujeme souhrnnou bilanci napadení hlavních obilnin 

(ozimá pšenice a jarní ječmen) houbovými patogeny v České republice. Houbové 
patogeny obilnin jsou mikroskopické houby řazené většinou k Ascomycetes a 
k Fungi imperfecti (Deuteromycetes, anamorfní houby). Jsou specifické k určitému 
rostlinnému orgánu a podle toho je můžeme také rozdělit podle napadení do jed-
notlivých skupin. Již v zrnu může být obilnina infikována patogenní, semipatogen-
ní nebo saprofytickou houbou. Např. rod Penicillium může občas vyvolat tzv. pe-
nicilliózu obilek, kdy osivo zplesniví na poli, aniž začne klíčit.  
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Obilnina má základní orgány: kořeny, paty stébel, stébla, listy a klasy 
s klásky. Kořeny upevňují rostlinu v půdě, vylučují exsudáty a setkávají se v půdě 
s přenosnými houbovými patogeny a semipatogeny. 

Z uvedených patogenů je třeba uvést zvláště houbu Microdochium nivale, 
dříve nazývanou Fusarium nivale. Teleomorfní stadium je Monographella nivalis 
var. nivalis (syn. Calonectria nivalis); systematicky patří do řádu Xylariales. Uve-
dená houba je nazývána plíseň sněžná; podobně se označuje i onemocnění. Někdy 
je uvedená infekce označována též jako „fuzarióza žita“, ač způsobuje chorobu na 
všech obilninách, nejvíce ovšem na žitě. Houba působí úhyn mladých rostlin ozi-
mů, a to zvláště na jaře. Výskyt houby předpokládá poměrně vysokou sněhovou 
vrstvu a pomalé tání sněhu na nezamrzlé půdě. Uhynulé rostliny jsou většinou 
v kruhu, což připomíná čarodějné kruhy některých stopkovýtrusých hub. 
V poslední době však bývají velmi mírné zimy, a tak uvedená houba nemá pod-
mínky pro svůj rozvoj a její výskyt je značně omezen pouze na některé podhorské 
oblasti. K takové situaci došlo v roce 2008 i u nás. 

V poslední době se vyskytují na obilninách houby rodu Fusarium stále častěji 
a intenzivněji. Z jednotlivých druhů je nutné uvést Fusarium graminearum (obr.1), 
mající teleomorfní stadium Gibberella zeae, které převažuje zvláště v poslední 
době. Je to druh vytvářející trichothecenové mykotoxiny (nivalenol – NIV, deoxy-
nivalenol – DON, diacetoxyscirpenol – DAS, T-2 toxin, HT-2 toxin, FUS-X toxin 
a další) a zearalenon. Jsou to zdraví škodlivé látky, které působí negativně na různé 
orgány lidského i živočišného těla. Charakteristickými znaky F. graminearum jsou 
až devítibuněčné makrokonidie, vyrůstající na sporodochiích, o velikosti 61–96 × 
4,5–7 µm. 

Dalším druhem rodu Fusarium, který převažoval před více než deseti roky, je 
Fusarium culmorum, mající teleomorfní stadium Gibberella (Nectriaceae). Má 
velmi tlustostěnné makrokonidie, jejichž buňky jsou téměř kubického tvaru o veli-
kosti 24–42 až 36–57 × 4,5–7,5 µm. Uvedený druh je z velké části toxigenní a 
vytváří spektrum výše uvedených mykotoxinů; byly však popsány i rozdíly mezi 
jednotlivými kmeny a dokonce jsou známy kmeny nevytvářející toxin (atoxigenní 
kmeny). Téměř každý druh rodu Fusarium však vytváří některé mykotoxiny. 

Druhem, který se často vyskytuje na klasech obilnin, je Fusarium poae, mají-
cí teleomorfní stadium Gibberella (Nectriaceae). Narůstá na běžných médiích 
v krémových až růžových koloniích, které mají jemnou jablečnou vůni. Uvedená 
houba je rovněž producentem trichothecenových mykotoxinů, např. nivalenolu. 
V poslední době je výskyt uvedené houby dosti častý a zahrnuje téměř 20 % izo-
látů rodu Fusarium z napadených klasů pšenice, ječmene a ovsa. 
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Obr. 1. Konidie druhu Fusarium graminearum z ozimé pšenice, x 1000. Foto J. Hýsek. 
 

Dalším druhem, často se vyskytujícím na klasech obilnin, je Fusarium tri-
cinctum, jehož teleomorfní stadium je Gibberella tricincta. Uvedená houba roste 
v bílých až krémových koloniích bez zápachu, růst je dosti rychlý (v 10 dnech 
dosahuje houba 4,5–6 cm průměru kolonie při 25 ºC na bramborovém agaru). Nej-
prve se vytvářejí v kultuře mikrokonidie a teprve za 6 týdnů od začátku inkubace 
se tvoří makrokonidie. Chlamydospory se vytvářejí pouze sporadicky, nejčastěji 
interkalárně v hyfách. V poslední době je houba dosti častá, zahrnuje téměř 10 % 
všech izolátů z napadených klasů obilnin.  

Jiným zástupcem rodu Fusarium je Fusarium sporotrichioides. Kolonie 
v kulturách velmi rychle rostou a dosahují průměru 7,5–8 cm ve 4 dnech při 25 ºC 
na bramborovém agaru. Pigmentace kolonie doznává během růstu změn od prvé 
bělostné k růžové do karmínové až vínově červené. Mikrokonidie mají tvar pyri-
formní (hruškovitý), makrokonidie jsou fuzoidní. Fusarium sporotrichioides je 
polyfág, je patogenní pro konifery, hrách, lupinu, karafiáty a jabloně.  

Napadení obilnin houbami rodu Fusarium v poslední době stoupá; objevují se 
napadené klasy obsahující obilky s jedovatými mykotoxiny. Z uvedených důvodů 
je nutné provádět kontrolu osiva. Kontrola napadení napadeného osiva se provádí 
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umístěním semen po dezinfekci (chlornanem sodným) na živné agary a sledováním 
růstu mikroskopických hub při 20 ºC po dobu 7–14 dní.  

Pravými houbovými patogeny obilnin jsou mikromycety vyskytující se na ko-
řenech, jako jsou Gaeumannomyces graminis (syn. Ophiobolus graminis, Magna-
porthaceae), původce choroby zvané černání pat stébel, a Rhizoctonia solani (te-
leomorfa Thanatephorus cucumeris, Ceratobasidiaceae). V povrchových pletivech 
kořenů se rozrůstá hnědé až černé tlustostěnné mycelium houby Gaeumannomyces 
graminis. Napadená pletiva kořenů odumírají, kořeny tloustnou a kůra se trhá a 
odlupuje. Rostliny se v důsledku poškození kořenů vyvíjejí pomalu, jsou chlorotic-
ké, opožďuje se tvorba klasů a obilek. Výrazným vnějším projevem je předčasné 
zbělení klasů a jejich zasychání. Rostliny mohou být snadno z půdy vytaženy. Na 
podzim se objevují černé lahvicovité plodničky ponořené do substrátu, v nichž jsou 
vřecka s askosporami o velikosti 70–100 × 2,5 µm. Jsou to dlouhé niťovité spory 
s 5–7 přehrádkami. Vřecka jsou uložena v plodničce rovnoběžně. Hlavním zdrojem 
infekce jsou rostlinné zbytky, neboť houba sama se v půdě neudrží vlivem antago-
nistické mikroflóry. Růst houby podporuje nedostatečné provzdušnění půdy a níz-
ké pH. Základem správné ochrany je dodržování osevního postupu; při vysokém 
zastoupení obilnin je nutné i víceleté přerušení monokultury. Onemocnění kořenů 
černáním pat stébel se v poslední době vyskytuje sporadicky v nižších polohách, ve 
vyšších polohách, kde se ještě pěstují obilniny, je poměr napadených rostlin a rost-
lin nenapadených po dlouhou dobu poněkud vyšší a konstantní. Je to způsobeno 
zvláště změnami půdních a povětrnostních podmínek v průběhu vegetace, které 
jsou výraznější ve vyšších polohách. Pozornost je v poslední době věnována též 
houbě Rhizoctonia solani na obilninách. Jde o houbu, která je polyfágní a nachází 
se běžně v evropských zemědělských půdách. Hyfy jejího mycelia dosahují maxi-
mální šířky 7–8 µm. Mycelium narušuje povrch pletiv kořenů a způsobuje hnilobu 
kořenů. Uvedená houba pravidelně provází houbu Gaeumannomyces graminis a 
zvyšuje tak její účinek. 

Pravý stéblolam je způsobován houbou Pseudocercosporella herpotrichiodes. 
Současné jméno teleomorfy je Oculimacula yallundae (Helotiales). Houba se vy-
skytuje více na ozimém ječmeni, škodlivost je však menší než u pšenice. Je to způ-
sobeno tím, že bazální pletiva ozimého ječmene rostou delší dobu, tloustnou a jsou 
odolnější k infekci způsobenou fytopatogenními houbami. Hlavním zdrojem infek-
ce jsou posklizňové zbytky, zvláště předchozích obilnin. Konidie houby vyžadují 
pro svůj vývoj 5–15 ºC při dostatečné půdní vlhkosti. Na podzim houba vytváří 2 
typy konidií: W a R. W typ napadá pšenici a ječmen, R typ napadá žito. Houba 
vytváří nespecifické nekrózy ve fázi 3–4 listů nad povrchem půdy. Ty přerůstají i 
na pochvy listů lokalizovaných výše. Rozlišení příznaků mezi již uvedenými fuzar-
iózami, braničnatkami a pravým stéblolamem by bylo možné jedině přímou nebo 
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nepřímou imunofluorescenční reakcí. Teprve později od fáze BBCH 34/37 se vy-
tvářejí typické „medailonkové“ skvrny. Je-li napadení silné, je možné uvnitř stébla 
pozorovat vatovité šedobílé mycelium. Příznaky pravého stéblolamu lze zaměnit 
s nekrotickými skvrnami způsobenými již uvedenou houbou Rhizoctonia solani. 
Skvrna je ostře hnědě ohraničena, čímž se liší od „pseudocerkosporelové“ skvrny, 
která nemá tak ostré ohraničení, a fuzariové napadení se jeví jako více difúzní. 
Choroby pat stébel jsou v poslední době rozšířeny zvláště v oblastech od řepařské 
do bramborářské.  

 
Obr. 2. Uredospory druhu Puccinia triticina z ozimé pšenice, x 1000. Foto J. Hýsek. 
 

Je třeba se zmínit i o rzích na obilninách. Hnědou rzivost pšenice způsobuje 
rez pšeničná (Puccinia triticina) (obr. 2) a rez žitná (Puccinia recondita, Puccinia-
ceae). Mezihostitelem rzi pšeničné je žluťucha (Thalictrum). Rez se však udržuje 
v dikaryotickém stadiu a přezimuje ve formě mycelia v listech; napadá rostliny 
z vydroleného zrna. V období metání se velmi rychle může šířit porostem a výnos 
může být snížen až o 50 %. Rez plevová (Puccinia striiformis, syn. P. glumarum) 
se vyskytuje v současné době pouze sporadicky. Není dosud znám mezihostitel. 
Houba se udržuje dikaryotickým myceliem v listech. Místa silnějšího výskytu jsou 
v porostu zvýrazněna zvláště žlutým zbarvením listů a vznikem žlutých ostrůvků 
v porostech ještě před metáním. Černou rzivost trav způsobuje rez travní (Puccinia 
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graminis), jejíž epifytocie u nás v posledním půlstoletí neproběhly. Vyskytuje se 
zvláště na stéblech a listech pšenice, a to koncem června a počátkem července. 
Letní výtrusy vytvářejí cihlově rezavé podlouhlé kupky, zimní výtrusy jsou tmavé 
až černé a pokožka se nad nimi protrhává. Nejvíce ohroženou plodinou je pšenice. 
Vlivem šlechtění na rezistenci je výskyt obilních rzí rok od roku nižší. Vlivem 
malé odolnosti některých importovaných odrůd se však v některých letech některé 
rzi více rozšířily. V roce 2008 byl však výskyt uvedené houby sporadický. 

Na ječmeni se v roce 2008 velmi málo vyskytovala rez ječná (Puccinia hor-
dei). Rovněž rez žitná (Puccinia recondita), způsobující hnědou rzivost žita, a rez 
ovesná (Puccinia coronata), působící rzivost ovsa, se v roce 2008 nevyskytly. 

Sněti prašné jsou rozšířeny v poslední době opět velmi řídce, a to prašná sněť 
ječná – Ustilago nuda a prašná sněť ovesná – Ustilago avenae. Sněti mazlavé, jako 
jsou mazlavá sněť pšeničná – Tilletia caries a mazlavá sněť zakrslá – Tilletia con-
troversa, se v roce 2008 v České republice vyskytovaly velmi zřídka.  

Septoriózy jsou velmi časté zvláště u ozimé pšenice, méně již u jarních odrůd. 
Jsou rozšířeny zvláště dva druhy: braničnatka plevová – Septoria nodorum (její 
teleomorfa je Phaeosphaeria nodorum, Phaeosphaeriaceae) a v posledních dvaceti 
letech braničnatka pšeničná – Septoria tritici (teleomorfa Mycosphaerella gramini-
cola), parazitující více na listech. Uvedené houby způsobují systémovou chorobu – 
septoriózu, při které mycelium prorůstá celou rostlinou. Obě houby jsou přítomny 
již v zárodku semene, při klíčení se dostávají do vznikajících kořínků a do koleop-
tile. Na listech vytvářejí hnědé skvrny (braničnatka plevová), v nichž jsou přítomné 
pyknidy houby obsahující ve zralosti tisíce pyknidiospor (konidií). Zvláště na bá-
zích čepele listů, kde zatéká voda při deštích, se vytvářejí drobné skvrny branična-
tek. Na klasech se vytvářejí hnědočerné skvrny, v nichž se tvoří pyknidy. Infekce 
se šíří zvláště při dešti a vlivem větru. Hnědou skvrnitost listů způsobuje také bra-
ničnatka pšeničná. Na jaře v roce 2008 se zvláště na mladých rostlinkách pšenice 
objevovaly skvrny obou braničnatek na listech, avšak v létě nebylo napadení klasů 
nijak vysoké. Bylo to způsobeno i suchým a teplým počasím, které bylo sice občas 
provázeno srážkami, ovšem k vytvoření ideálních podmínek pro vývoj uvedených 
hub nedocházelo. Proto se houby v klasech objevily pouze sporadicky.  

Na listech obilnin vytvářejí skvrny také houby rodu Drechslera (dříve zahr-
nované do širokého rodu Helminthosporium). Na pšenici dnes převládá zvláště 
světle hnědá skvrnitost obilnin působená houbou Drechslera tritici-repentis (obr. 
3). Napadá hlavně listy pozdních odrůd; v posledních letech je napadení viditelné i 
v nížinách, i když v roce 2008 bylo napadení houbou poměrně nízké. Další dříve 
více se vyskytujícím „helminthosporiem“ je Drechslera sorokiniana (obr. 4), která 
způsobuje helminthosporiovou hnilobu a skvrnitost listů obilnin. Tato choroba je 
nebezpečná  zvláště v době  vzcházení  rostlin a vývoje listů. U  ječmene způsobuje  
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Obr. 3. Konidie druhu Drechslera tritici – repentis z ozimé pšenice, x 1000. Foto J. Hýsek. 
 
černé špičky u obilek a ovlivňuje tak kvalitu sladu. Houba vytváří hnědé kupky na 
čepeli listů. Podle tvaru skvrn lze ji snadno odlišit od druhu Pyrenophora teres 
(syn. Helminthosporium teres), která vytváří hlavičkovité skvrny. V roce 2008 a 
v předchozích letech byl výskyt uvedené houby sporadický. 

Velmi často parazituje na obilninách i padlí travní (Blumeria graminis, syn. 
Erysiphe graminis, Erysiphaceae). Padlí je obligátní parazitická houba. Přezimuje 
na živých pletivech ozimů a jako askospory v ascích kleistothecií. Při teplotě nad 
20 ºC je inkubační doba 4–5 dní, takže houba se může při uvedené teplotě velmi 
rychle šířit. Padlí se vyskytuje nejen na listech, ale i na klasech; na pšenici vytváří 
bílý povlak, který na pokožce černá. Pod bílým myceliem prosvítají tmavé plod-
ničky (kleistothecia). Při silnějším napadení dochází k redukci výnosu o 10 a více 
procent. Nejméně je padlím napadán oves. Ani v roce 2008 nebyl výskyt padlí 
vysoký, neboť v pěstování jsou využívány odolné kultivary; také počasí nebylo pro 
vývoj této houby optimální. 
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Obr. 4. Konidia druhu Drechslera sorokiniana z jarní pšenice, x 1000, foto J. Hýsek. 
 

V poslední době se vyskytuje koncem vegetace na ozimém i jarním ječmeni 
houba Ramularia collo-cygni, která je považována americkou fytopatologickou 
školou za saprofytní houbu; na povrch listů se dostává těsně před sklizní. Saská 
škola (dr. Huss) naopak uvádí, že jde o patogenní houbu, která splňuje známé Ko-
chovy postuláty. Houba vytváří na povrchu listů drobné hnědé skvrny, které splý-
vají a způsobují údajně uhynutí praporcového listu.  

Spektrum patogenních mikroskopických hub obilnin se mění vlivem mění-
cích se klimatických podmínek. Dříve se více vyskytovaly některé houby vyžadu-
jící pro svůj vývoj nižší sumu celkových teplot (např. Septoria nodorum), dnes 
zase převažují spíše houby vyžadující vyšší sumu celkových teplot (např. Septoria 
tritici). Budoucnost nám ukáže, zda-li jde o trvalý trend nebo pouze přechodný 
stav. 

 
P o d ě k o v á n í  

Tento příspěvek byl finančně podpořen výzkumným záměrem MZe ČR 
0002700601 a 0002700603. 
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Josef H ý s e k  a n d  Milan V a c h : The occurrence of fungal diseases in cere-
als in the past years 
The occurrence of some microscopic pathogenic and semi-pathogenic fungi in the 
main cereals grown on arable land in the Czech Republic over the past years was 
assessed. The spectrum of phytopathogenic fungi changed with time due to 
changes of general conditions, e.g. the sum of total temperatures. 
 
Adresa autorů: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – 
Ruzyně; e-mail: hysek@vurv.cz  
 

*   *   * 
 

N O V Á  L O K A L I T A  V Z Á C N É  R Z I  P U C C I N I A  A U S T R A L I S   

N A  S L O V E N S K U  
 

Jiří M ü l l e r  a  Karel S u t o r ý  
 

Je uveden nález vzácné rzi Puccinia australis Körn. na severní hranici 
areálu hostitelské rostliny Cleistogenes serotina (L.) Keng, přehled do-
sud známých nálezů z České republiky a Slovenska a srovnání příbuz-
ných druhů. 

 
Na kótě " Tri peniažki" (563,8 m), ca 2 km JZ od obce Jelšava (N 48°37'12", 

E 20°13'13") sbíral dne 3.VIII.2008 druhý z autorů na jižních svazích kóty, 
v místech s rozvolněnou lesní vegetací, rostliny druhu Cleistogenes serotina (L.) 
Keng napadené rzí Puccinia australis Körn. Cleistogenes serotina zde roste spo-
lečně s druhy Allium flavum L., Asperula cynanchica L., Bothriochloa ischaemum 
(L.) Keng, Campanula sp., Campanula rapunculus L., Cuscuta sp., Helianthemum 
sp., Melampyrum cristatum L., Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr., Pseudolysima-
chion spicatum (L.) Opiz, Rosa spinosissima L., Spiraea media Franz Schmidt, 
Teucrium montanum L. a jinými xerotermními druhy. Z této lokality ani z jejího 
bližšího okolí dosud nebyl druh Cleistogenes serotina udáván (Hendrych 1957) a 
pokud je oprávněné tvrzení Kochjarové et al. (Kochjarová et al. 2004), že se vy-
skytuje pouze ve Slovenském krasu a chybí na Muráňské planině, pak se jedná o 
jednu z nejsevernějších lokalit jeho výskytu v této části jeho areálu a tedy i o nej-
severnější možný výskyt rzi Puccinia australis. 

Puccinia australis je heteroecická rez, která vytváří spermogonia (0) a aecia 
(I) na zástupcích čeledi Crassulaceae: Sedum aizoon L., S. album L., S. hispa-
nicum L., S. kamtschaticum Fisch. et C. A. Mey., S. nicaeense All., S. pallidum 
Bieb., S. reflexum L., S. selskianum Reg. et Maack, Hylotelephium maximum (L.) 
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Holub, H. telephium (L.) Ohba a Kalanchoe blossfeldiana Poelln. a uredinia (II) a 
telia (III) na druzích rodu Cleistogenes: C. caespitosa Keng, C. chinensis (Maxim.) 
Keng, C. hackelii (Honda) Honda, C. hancei Keng, C. serotina (L.) Keng, C. sero-
tina var. chinensis (Maxim.) Hand.-Mazz. a C. squarrosa (Trin.) Keng. Je rozšíře-
na v Evropě, v zemích bývalého SSSR a v Číně. Popsal ji Körnicke (1873) 
v Thümenově exsikátové sbírce Fungi austriaci no. 842 podle materiálu sebraného 
u Bolzana v severní Itálii (dříve Bozen, Rakousko) na Cleistogenes serotina. Že 
tato rez přechází z Cleistogenes na druhy rodu Sedum, zjistil první experimentálně 
Pazschke (1894). 
 
D o s u d  z n á m é  n á l e z y  P u c c i n i a  a u s t r a l i s  v  Č e s k é  r e p u b -
l i c e  a  n a  S l o v e n s k u :  

Morava: Dyje v okrese Znojmo, 1950, II a III na Cleistogenes serotina (dále jen C. 
ser.), leg. F. Švestka (Součková 1951).  
Slovensko: Zlaté Moravce: Machulince (dříve Maholány), I na Hylotelephium 
maximum (dále jen H. max.), leg. G. Moesz (Moesz 1940); vrch Dobrica, 320 m, J 
od Nemčiňan, III na C. ser. (Crypt. Čechosl. Exs. no. 260, Součková 1955); Ková-
čovské kopce u Štúrova, I na H. max. a III na C. ser. (Součková 1951); Krupinská 
planina: okraj lesa na JV svahu kopce Pereš u Plášťovců, ca 300 m n. m., 
1.VI.1995, 0,I na H. max. a 17.VIII.2000 II, III na C. ser. leg. J. Müller (herbarium 
Müller); Slovenský kras: stepní porosty nad jeskyní Domica u obce Kečovo, 365 m 
n. m., 29.IX.1969 II, III na C. ser. leg. J. Müller (herbarium Müller); hradiště 
Vel’ký Varád (dříve Nagy Várad, dnes Hradisko), 333 m, V od Hrhova, I na H. 
max. (Součková 1951); Turnianske Podhradie (dříve Torna, dnes Turňa n. Bod-
vou), na C. ser. leg. A. Pilát (Herb. Krypt. Mus. Nat. Pragae, Moesz 1940). Souč-
ková (1951) publikovala tuto rez jako novou pro Československo, avšak práce 
Moesze (1940) je dřívější. V publikaci Bacigálové a Šimonovičové (1998) 
Puccinia australis chybí. 

Na druzích rodu Cleistogenes (Diplachne) jsou známy ještě 3 různé druhy ro-
du Puccinia, které jsou podobné Puccinia australis: P. permixta Syd. et P. Syd., P. 
diplachnicola Dietel a P. diplachnes Arth. Nejpodobnější je P. permixta, která je 
morfologicky téměř totožná s P. australis, avšak vytváří aecia na různých druzích 
rodu Allium (v přírodě byla nalezena celkem na 18 druzích a Treboux (1912) infi-
koval dalších 8 druhů touto rzí). Treboux (1912) zjistil také v infekčních pokusech, 
že Puccinia permixta nepřechází na Hylotelephium maximum, takže je to jiný ta-
xon, avšak pravděpodobně nižší než druh. Cummins (1971) píše, že Puccinia per-
mixta se liší od P. australis hlavně velikostí spor a má více pigmentu ve stěnách 
urediniospor. 
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Z tabulek 1 a 2 vyplývá, že celkem není rozdílu ve velikosti aeciospor, uredi-
niospor ani teliospor Puccinia australis a P. permixta. Sydow et Sydow (1912) 
uvádějí v popisu typu P. permixta velikost teliospor 25-38 × 20-26 µm a píší, že u 
P. australis jsou teliospory průměrně poněkud delší, ale užší; také urediniospory 
jsou průměrně poněkud větší. Tomu však odporují velikosti urediniospor a teli-
ospor uvedené v tabulce 1 a Müllerovo měření teliospor z Plášťovců, kde šířka 
teliospor přesáhla šířku teliospor P. permixta v originálním popisu. Jsou také roz-
pory v údajích různých autorů u dalších znaků. Tak Cummins uvádí u P. australis 
uredinia většinou na horní straně listů, Uľjaniščev na spodní straně listů. Z toho je 
zřejmé, že je třeba ještě podrobně prostudovat, čím se liší morfologicky P. permix-
ta od P. australis.  Také rozšíření P. permixta  je podobné P. australis: Bulhar-  
 
Tab. 1. Srovnání velikosti výtrusů Puccinia australis a P. permixta. 

 Cummins (1971) Uľjaniščev (1978) 
Puccinia australis   
aeciospory 18–20 × 16–18 µm 14–20 × 12–16 µm 
urediniospory (15) 17–22 × (14) 16–18 (20) µm 15–23 × 14–17 µm 
teliospory (27) 30–40 (42) × (17) 21–24 (26) µm 24–47 × 20–23 µm 
Puccinia permixta   
aeciospory 16–22 × 11–16 µm 16–22 × 11–16 µm 
urediniospory (17) 19–22 (24) × (14) 16–19 (21) µm 15–22 × 13–18 µm 
teliospory (32) 36–43 (46) × (20) 24–27 (32) µm 26–36 × 22–28 µm 

 
Tab. 2. Velikost teliospor Puccinia australis (Müller; měřeno 30 výtrusů). 

lokalita Velikost teliospor průměr 
Jelšava 27,5–36 × 17–22 µm 32,18 × 19,63 µm 
Plášťovce 32,5–43 × 22–29 µm 35,73 × 25,18 µm 
Domica 27–35 × 13–21 µm 29,9 × 17,35 µm 
Součková (1951) 30–42,5 × 17,5–25 µm 36,25 × 20,1 µm 

 
sko, země bývalého SSSR, Afghánistán, Čína a Mongolsko. Nejblíže se vyskytuje 
ve východní části Ukrajiny (oblast Poltava, okres Kremenčuk: Hunky, oblast Do-
neck, okres Novoazovsk, a republika Krym: Krymskyj zapovidnyk). Parazituje na 
Cleistogenes serotina, C. serotina var. chinensis, C. squarrosa, C. meotica Klok. et 
Zoz a C. bulgarica (Bornm.) Keng. Cummins uvádí u P. australis uredinia za su-
cha téměř bezbarvá, bezpochyby jasně oranžová za živa, zatímco u P. permixta 
žlutavě hnědá. Na našem usušeném materiálu od Jelšavy byla uredinia většinou 
bezbarvá, ale 4 kupky na spodní straně mladších listů byly ještě jasně oranžové. 
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Rovněž na rostlinách od jeskyně Domica byla uredinia za živa nápadně jasně oran-
žová, takže první z autorů určil rez jako Puccinia australis. Je však třeba sledovat, 
zdali se P. permixta nevyskytuje také na Slovensku. 

 
P o d ě k o v á n í  

Práce druhého z autorů byla podpořena výzkumným záměrem MK 
00009486201 a projektem ATBI Gemer. Děkujeme také RNDr. Jaroslavě Markové 
(UK Praha) za kopie z prací Cumminse a Uľjaniščeva a Mgr. Petru Kokešovi za 
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Jiří M ü l l e r  und Karel S u t o r ý : Neue Lokalität des seltenen Rostpilzes 
Puccinia australis in der Slowakei 
Eine neue Lokalität von Puccinia australis an Cleistogenes serotina hat K. Sutorý 
in der Slowakei SW der Gemeinde Jelšava entdeckt. Der Sammler gibt die Pflan-
zenarten, die die Wirtspflanze auf dem Fundort begleiten, an. Die Autoren führen 
die Wirtspflanzen von P. australis, kurzgefaßt die Weltverbreitung und die bisher 
bekannten Funde in der Tschechischen Republik und der Slowakei an. Es werden 3 
weitere Puccinia-Arten erwähnt, die an Cleistogenes-Arten parasitieren. Puccinia 
permixta ist sehr ähnlich der P. australis, deswegen wurden 2 Tabellen zusam-
mengestellt, in denen die Sporengrößen beider Arten nach Cummins, Uľjaniščev, 
Součková (1951) und Müller angeführt sind. Aus beiden Tabellen folgt, daß fast 
kein Unterschied in der Aeciosporen-, Urediniosporen-, nicht einmal Teliosporen-
größe von P. australis und P. permixta besteht, was im Widerspruch mit den An-
gaben von Cummins (1971) und Sydow et Sydow (1912) steht. Es gibt auch 
Widersprüche in den Angaben verschiedener Autoren betreffs weiterer Merkmale. 
Daraus ist ersichtlich, daß noch ein Detailstudium nötig ist zur Klärung, wodurch 
P. permixta von P. australis morphologisch verschieden ist. P. permixta ist wa-
hrscheinlich ein Taxon niedrigeres Ranges als die Art. 
 
 

MYKOFLORISTIKA 
 

P R Ů Z K U M  M Y K O F L Ó R Y  B R E D O V S K É  Z A H R A D Y  V  R O C E  
2 0 0 8   

Zuzana E g e r t o v á   a   Martin K ř í ž  
 

Byla studována mykoflóra barokní zahrady patřící k Bredovskému letohrádku 
(Lvová, okr. Liberec, Česká republika). Na lokalitě byli nalezeni zástupci 
všech 4 indikačních skupin hub (Geoglossacae, kyjankovité houby, Entoloma, 
Hygrocybe). 11 z nalezených druhů je zahrnuto v Červeném seznamu hub 
(makromycetů) České republiky – Hygrocybe mucronella v kategorii kriticky 
ohrožených druhů, Dermoloma cuneifolium, Hygrocybe coccinea a H. puni-
cea jako druhy ohrožené, Exidia cartilaginea, Hygrocybe chlorophana a H. 
pratensis jako téměř ohrožené a Clavaria falcata, Hygrocybe ceracea, H. glu-
tinipes a H. insipida jako druhy, o nichž máme z hlediska jejich ohrožení ne-
dostatek údajů. Vzácnými nálezy, ač do Červeného seznamu nezařazenými, 
jsou také Camarophyllopsis atrovelutina, C. schulzeri, Hygrocybe flavipes a 
H. berkeleyi.  
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V září 2008 se první z autorů článku rozhodl k návštěvě Bredovské zahrady, 
místa z mykologického hlediska zcela neznámého. Nalezl tam velké množství 
plodnic vzácné voskovky žlutonohé (Hygrocybe flavipes), což vzbudilo myšlenku 
důkladnějšího mykologického průzkumu. Předpoklad úspěchu se vyplnil a další 
vzácné nálezy na sebe nenechaly dlouho čekat.  

Sledovaná zahrada náleží k Bredovskému letohrádku, nacházejícímu se 
v blízkosti zámku Lemberk (katastrální území obce Lvová, přibližně 1 km severo-
východně od Jablonného v Podještědí), okres Liberec (do roku 2007 okres Česká 
Lípa). Zeměpisné souřadnice středu lokality jsou 50° 46' 30´´ s. š., 14° 47' 15´´ v. 
d., nadmořská výška činí 370 m n. m. Geologické podloží nejbližšího okolí tvoří 
till střídaný křemennými pískovci, nicméně geologii zahrady mohly ovlivnit také 
terénní úpravy. Zahrada s bohatou sochařskou výzdobou byla vybudována v druhé 
polovině 17. století v raně barokním slohu. V současnosti je péče o areál 
v kompetenci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v Liberci. Pozemek je příležitostně využíván pro svatební obřady, menší kulturní 
akce, někdy i pro natáčení filmů. Pro příští léta je plánována rekonstrukce, během 
níž má být zahrada navrácena do původního stavu. 

Rozloha zahrady je přibližně 1,8 ha. Většinu plochy zkoumaného území za-
bírá trávník s bohatým zastoupením mechů (například rodu Rhytidiadelphus), jenž 
je sekán v poměrně dlouhých časových intervalech, takže nedochází k vysušování 
či jinému ochuzování lokality. Zejména v okrajových částech zahrady jsou vtrou-
šeny jehličnaté i listnaté dřeviny: Abies sp., Juniperus communis, Pinus mugo, 
Pinus strobus, Taxus baccata, Thuja sp., Betula pendula, Castanea sativa, Corylus 
avellana, Forsythia suspensa, Juglans regia, Ligustrum vulgare, Mahonia aquifo-
lium, Prunus avium, Quercus sp., Rhododendron ponticum, Robinia pseudoacacia, 
Salix caprea, Sambucus nigra, Syringa vulgaris, Tilia cordata. 

Houby jsme určovali přímo v terénu podle makroskopických znaků, druhy 
obtížněji určitelné pak doma za pomoci mikroskopu a odborné literatury (Boert-
mann 1996, Candusso 1997, Ludwig 2001, Moser 1978). Vzácnější nálezy jsme 
fotografovali a u některých pořizovali i popisy. 

 
V ý z n a m n ě j š í  n á l e z y  

U druhu zařazených do Červeného seznamu hub ČR (Holec et Beran 2006) 
uvádíme v závorce kategorii ohrožení. 
 
Camarophyllopsis atrovelutina (Romagn.) Argaud, 14. IX. 2008 leg. et. det. Z. 

Egertová et M. Kříž, herb. Egertová, herb. Kříž. Bylo nalezeno 7 plodnic ros-
toucích na ploše cca 1 m², vždy v blízkosti Hieracium pilosella. Tento druh 
vyžaduje další studium.  
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Camarophyllopsis schulzeri (Bres.) Herink, 14. IX. 2008 leg. Z. Egertová et M. 
Kříž, det. M. Kříž, herb. Egertová, herb. Kříž; 3. X. 2008 leg. et det. Z. Eger-
tová, herb. Egertová. Vyskytuje se zde v trávě a mechu (zejména rodu Rhyti-
diadelphus), roztroušeně na velké části lokality, často ve skupinách. Ačkoli 
nebyla voskovečka Schulzerova zařazena do Červeného seznamu, patří mezi 
vzácné druhy české mykoflóry. V mykologickém oddělení Národního muzea 
v Praze jsou uloženy pouze tři sběry tohoto druhu, přičemž poslední pochází z 
roku 1938 (od J. Herinka). Roku 1958 však Herink ve Sborníku Severočes-
kého muzea publikoval článek, v němž zmiňuje i nálezy pozdější, konkrétně 
z let 1955 – 1958. Správnost určení našich sběrů jsme konzultovali se Slavo-
mírem Adamčíkem.  

Clavaria falcata Pers.: Fr. (ČS: DD), 3. 10. 2008 not. Z. Egertová.  
Dermoloma cuneifolium (Fr.: Fr.) Bon (ČS: EN), 3. X. 2008, leg. et det. Z. Eger-

tová, herb. Z. Egertová;  23. X. 2008 leg. et det. M. Kříž et Z. Egertová, herb. 
Kříž. 

Entoloma prunuloides (Fr.: Fr.) Quél., 21. IX. 2008 leg. Z. Egertová, det. J. Slaví-
ček. 

Geoglossum glutinosum Pers.: Fr., 20. X. 2008 leg. et det. Z. Egertová, herb. Eger-
tová.  

Geoglossum fallax E. J. Durand., 23. X. 2008 leg. et det. M. Kříž et Z. Egertová, 
herb. Kříž, herb. Egertová  

Hygrocybe berkeleyi (P. D. Orton) P. D. Orton et Watling, 14. IX. 2008 leg. et det. 
Z. Egertová et M. Kříž, herb. Egertová. Tento taxon je také známý pod jmé-
nem H. pratensis var. pallida (Cooke) Arnolds.  

Hygrocybe ceracea (Wulfen) P. Kumm. (ČS: DD), 5. X. 2008 leg. et det. Z. Eger-
tová et M. Kříž, herb. Egertová 

Hygrocybe coccinea (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. (ČS: EN), 5. X. 2008 leg. et det. Z. 
Egertová et M. Kříž, herb. Egertová; 23. 10. 2008 not. M. Kříž; 16. XI. 2008, 
leg. et det. Z. Egertová, herb. Egertová; 21. 12. 2008 not. Z. Egertová et M. 
Kříž. 

Hygrocybe flavipes (Britzelm.) Arnolds, 13. IX. 2008 leg. et det. Z. Egertová, herb. 
Egertová; 14. IX. 2008 leg. et det. Z. Egertová et M. Kříž, herb. M. Kříž. 
Rostla v malých i větších skupinách, kterých bylo v zahradě mnoho.  

Hygrocybe glutinipes (J. E. Lange) R. Haller Aar. (ČS: DD) 14. 9. 2008 not. Z. 
Egertová et M. Kříž 

Hygrocybe chlorophana (Fr.: Fr) Wünsche (ČS: NT), 14. IX. 2008 leg. et det. Z. 
Egertová et M. Kříž, herb. Egertová. 



Mykologické listy, Praha, no. 106, 2009. 

 
27 

Hygrocybe insipida (J. E. Lange ex S. Lundell) M. M. Moser (ČS: DD), 5. X. 2008 
leg. et. det. Z. Egertová et M. Kříž, herb. Egertová; 23. X. 2008 leg. et det. M. 
Kříž, herb. Kříž. 

Hygrocybe mucronella (Fr.) P. Karst. (ČS: CR), 3. X. 2008 leg. Z. Egertová, det. 
M. Kříž, herb. Egertová; 5. X. 2008 leg. et det. Z. Egertová et M. Kříž, herb. 
Kříž. 

Hygrocybe punicea (Fr.: Fr.) P. Kumm. (ČS: EN), leg. et det. Z. Egertová, 15. X. 
2008, herb. Egertová; 23. 10. 2008 not. Z. Egertová et M. Kříž. 

Omphalina pyxidata (Bull.: Fr.) Quél., leg. et det. M. Kříž, 23. X. 2008, herb. Kříž.  
 
D a l š í  z j i š t ě n é  d r u h y  
Agaricus silvaticus, Anthurus archeri, Armillaria gallica, Clavaria vermicularis, 
Clavulinopsis luteoalba (ČS: DD), C. corniculata, C. helvola var. geoglossoides, 
Clitocybe amarescens, C. clavipes, C. nebularis, Collybia cirrhata, Coprinus 
atramentarius, C. micaceus, Cortinarius trivialis, Craterocolla cerasi, Crinipellis 
scabella, Cystoderma amianthinum, Daedleopsis confragosa, Entoloma conferen-
dum, Exidia cartilaginea (ČS: NT), E. plana, Exidia sp. (drobné bělavé plodnice), 
Flammulina velutipes, Ganoderma applanatum, Hebeloma theobrominum, Hygro-
cybe conica, H. pratensis (ČS: NT), H. psittacina, H. virginea, Hypholoma fascicu-
lare, Inocybe geophylla, Kuehneromyces mutabilis, Laccaria sp., Lactarius pyro-
galus, Leotia lubrica, Lepista flaccida, L. nuda, L. panaeolus, L. sordida, Lyco-
perdon perlatum, Macrolepiota rhacodes, Marasmius oreades, Mycena acicula, M. 
aetites, M. avenacea, M. flavoalba, M. galericulata, M. pura, Nectria cinnabarina, 
Panaeolina foenisecii, Paxillus involutus, Peniophora incarnata, Polyporus 
brumalis, Pseudoclitocybe cyathiformis, Psilocybe semilanceata, Ramariopsis sp. 
(bělavé větvené plodnice), Rhodocollybia asema, Rhytisma acerinum, Rickenella 
fibula, R. swartzii, Scleroderma citrinum, Schizophyllum commune, Stereum rugo-
sum, Stropharia caerulea, Trametes versicolor, Xylaria hypoxylon 

 
Na sledované lokalitě byli nalezeni zástupci všech 4 skupin hub významných 

z hlediska indikace kvalitních lučních společenstev (Geoglossum, kyjankovité 
houby, Entoloma, Hygrocybe). Počet doposud zaznamenaných voskovek činí 13 - 
podle slovenské klasifikace (Adamčík et Kautmanová 2005) by nalezené druhy 
získaly 15 bodů; je ovšem třeba zmínit, že slovenský systém nezahrnuje Hygrocybe 
flavipes a Hygrocybe berkeleyi, a že situace s výskytem druhů z této skupiny hub 
na Slovensku pravděpodobně není shodná se situací v České republice (usuzujeme 
tak na základě porovnání bodového hodnocení dle slovenských autorů a zařazení 
týchž druhů do kategorií ohrožení v Červeném seznamu hub ČR, a také na základě 
vlastní zkušenosti). Zatím je možné na Bredovskou zahradu pohlížet jako na loka-
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litu regionálního významu; budeme-li se však řídit počtem voskovek nalezených 
během jedné návštěvy, lze hovořit dokonce o významu národním (Adamčík et 
Kautmanová 2005: 32). Cennost lokality potvrzuje i výskyt dvou druhů rodu Ca-
marophyllopsis. Vzhledem k nepříliš dlouhé době, po jakou jsme mykologický 
průzkum lokality prováděli, lze předpokládat, že zmíněný počet nalezených druhů 
není konečný.   

 Ohledně plánované rekonstrukce zahrady jsme kontaktovali územní odborné 
pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci, v jehož kompetenci je hos-
podaření s areálem. Podle vyjádření ředitele PhDr. M. Kadlece je rekonstrukce 
otázkou několika let – na rok 2009 je plánována pouze příprava projektu. Potěši-
telné je, že Památkový ústav projevil ochotu spolupracovat s mykology. Věříme 
tedy, že by ochrana hub mohla být zohledněna jak v připravovaném projektu re-
konstrukce, tak v péči o zahradu obecně.   

 
P o d ě k o v á n í 
 

Chtěli bychom poděkovat ČVSM za podporu při jednání s Národním památ-
kovým ústavem, J. Slavíčkovi za spolupráci a zprostředkování komunikace 
s ČVSM, S. Adamčíkovi, V. Antonínovi, M. Beranovi, H. Deckerové a J. Holcovi 
za poskytnutí informací o Camarophyllopsis schulzeri.  
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Egertová Z. and Kříž M.: Survey of the mycoflora of Bredovská garden in 
2008 
During a survey of the mycoflora of a baroque garden belonging to Bredovský 
villa (Lvová, Liberec region, Czech Republic) species of all 4 indicator fungal 
groups (Geoglossacae, clavarioid fungi, Entoloma, Hygrocybe) were found. 
Twelve of the found species are included in the Red list of fungi of the Czech Re-
public (Holec et Beran 2006) – Hygrocybe mucronella as critically endangered, 
Dermoloma cuneifolium, Hygrocybe coccinea and H. punicea as endangered, Exi-
dia cartilaginea, Hygrocybe chlorophana and H. pratensis as near threatened, and 
Clavaria falcata, Clavulinopsis luteoalba, Hygrocybe ceracea, H. glutinipes and 
H. insipida are classified as data deficient. Rare species, although not included in 
the Red list, include Camarophyllopsis atrovelutina, C. schulzeri, Hygrocybe 
flavipes and H. berkeleyi.  
 
Adresy autorů:  
Zuzana Egertová, Zdislavy z Lemberka 314, 471 25 Jablonné v Podještědí; zuz-

ka.egertova@seznam.cz 
Martin Kříž, Žukovova 1332/73, 400 03 Ústí nad Labem; mmar-

tin.kriz@seznam.cz 
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OSOBNÍ 

 
N A  P A M Á T K U  A N G L I C K É H O  M Y K O L O G A  J .  T .  P A L M E R A  

 
František K o t l a b a  a  Zdeněk P o u z a r 

 
 

 
James Terence Palmer, Hightown u 
Liverpoolu, foto 14.9.1963 F. Kotlaba. 

 

 
Dne 18.10.2008 zemřel ve svém 

domě v Sutton Weaver u Rucorn v hrab-
ství Cheshire v severozápadní Anglii ve 
věku 84 let známý mykolog a náš velký 
příznivec James Terence Palmer. Narodil 
se 18.5.1923 v Birkenheadu u Liverpoolu 
(Cheshire). Povoláním byl úředníkem pro 
kontrolu poškození zboží přepravovaného 
lodní dopravou v Liverpoolu. Jako schop-
ný mykolog-amatér se po léta věnoval 
mykologickým herbářům univerzity v 
Liverpoolu, jejímž čestným kurátorem byl 
později jmenován. Kromě mykologie se 
dlouho zabýval také studiem kaktusů a v 
posledních letech pracoval na jejich taxo-
nomii pro nově připravovaný velký lexi-
kon. 

V mykologii se J. T. Palmer věnoval především břichatkám, zejména čeledím 
Geastraceae a Nidulariaceae; v posledně uvedené čeledi měl nejdůležitější objevy, 
dodnes respektované. Z vřeckovýtrusných hub studoval hlavně hlízenkovité (Scle-
rotiniaceae). Napsal dlouhou řadu studií a vědeckých článků do nejrůznějších ang-
lických i zahraničních periodik, zahrnujících materiál nejen z Velké Británie a té-
měř ze všech zemí Evropy včetně bývalého Československa, ale i z jiných konti-
nentů (Sev. Amerika, Austrálie). K nejrozsáhlejším pracím týkajícím se břichatek 
patří "A chronological catalogue of the literature to the British Gasteromycetes" 
(Nova Hedwigia 15: 65–178, 1968) a spolu s naším K. Cejpem článek "Rody Nidu-
laria Fr. a Mycocalia J.T. Palmer v Československu a Mycocalia sphagneti J.T. 
Palmer sp. nov. z Anglie" (Česká Mykol. 17: 113–126, 1963). Jako nový rod gaste-
romycetů popsal Mycocalia (1956) ex Palmer 1961 a druhy Sclerotinia gregoriana 
(1968), Mycocalia minutissima (1961) a M. sphagneti (in Cejp et Palmer 1963); 
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kromě toho rehabilitoval druh Sclerotinia bresadolae Rick, který byl dosud větši-
nou synonymizován s druhem S. candolleana Lév. 

Čeledi Sclerotiniaceae věnoval Palmer kromě mnoha menších článků i tři 
větší studie, a to "Some interesting Sclerotiniaceae and circumpolar species from 
Northern Britain and Alaska" (Lejeunia n.s. no. 127: 1–38, 1988), s polskou my-
koložkou W. Truszkowskou "A review of the Polish Sclerotiniaceae and some ad-
ditional species" (Acta Mycol. 5: 245–287, tab. 1–6, 1969) a spolu s Chorvatkou 
M. Tortićovou "Sclerotiniaceae (Discomycetes) collected in the former Federal Re-
public of Yugoslavia" (Öster. Z. Pilzk. 3: 41–70, 1994). Pro publikace bylo velmi 
prospěšné, že Terry dovedl perokresbami výstižně zachytit makro- i mikroskopické 
znaky studovaných druhů hub. V pracích o hlízenkovitých houbách cituje z našich 
autorů často M. Svrčka, který se těmito houbami rovněž intenzivně zabýval a s 
nímž se rovněž znal. 

Osobně jsme poznali Terryho Palmera v Praze na II. sjezdu evropských my-
kologů, který se konal v tehdejším Československu ve dnech 28.8.–4.9.1960. První 
z autorů této vzpomínky s ním byl ale v písemném styku již několik let předtím. 
Všiml si totiž někdy začátkem druhé poloviny 50. let minulého století u dr. Piláta v 
Národním muzeu na stole ležícího otevřeného Palmerova dopisu, v němž nabízel 
jazykově opravovat anglické souhrny nebo celé články v České mykologii, a tak 
mu s dr. Pilátem napsali. V těch dobách totiž lidé znali hlavně německy a jen má-
lokdo byl znalý angličtiny (a tím méně přírodovědecké terminologie v angličtině). 
V roce 1946 se sice vrátila z emigrace v Austrálii doc. dr. Julie Moschelesová (nar. 
1892 v Praze), která přírodovědeckou angličtinu dobře ovládala, ale byla tehdy 
zavalena četnými překlady prací mnoha našich přírodovědců. Kromě toho předná-
šela a zkoušela na Přírodovědecké fakultě UK, pak těžce onemocněla a již 
7.1.1956 zemřela. Palmerova nabídka revize angličtiny nám tak přišla jako spadlá 
z nebe! Terry pak korigoval angličtinu v České mykologii několik desítek let k 
prospěchu celé naší mykologie, za což jsme mu dodnes velmi vděčni. Výhodou při 
korespondenci s J.T. Palmerem bylo, že si přál, abychom mu dopisy psali česky 
(učil se z nich češtině). První z autorů tohoto článku si s ním za dobu bezmála 50 
let vyměnil stovky dopisů týkajících se většinou opravy zasílaných anglických 
souhrnů a článků. Palmer své anglicky psané dopisy obvykle končil českým "Tvůj 
starý přítel Terry". 

Na sjezdovém jednání měl Terry v roce 1960 referát "K ekologii a systemati-
ce Nidularia farcta" a zúčastnil se také sjezdových exkurzí v Čechách a na Moravě 
(nikoli posjezdových na Slovensku). O tomto sjezdu psali A. Pilát a M. Svrček v 
článku "Druhý sjezd evropských mykologů v Československu 1960" (Česká My-
kol. 15: 1–12, 1961). První z autorů tohoto nekrologu byl na pozvání krátce hos-
tem v rodině Palmerových v Sutton Weaver po III. kongresu evropských mykolo-
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gů ve Skotsku v roce 1963. Tehdy jsme s Terrym také podnikli 14. a 15.9.1963 
dvě exkurze (na lokalitu u Formby sev. od Liverpoolu a na Pennins mezi Man-
chesterem a Sheffieldem); o tomto sjezdu viz článek F. Kotlaby a A. Piláta: "III. 
sjezd evropských mykologů, Skotsko 1963" (Česká Mykol. 18: 1–6, 1964). 

Podruhé navštívil Terry Palmer se svou chotí Connie Čechy s výpravou ces-
tovní kanceláře asi na týden v první polovině června roku 1993. Dne 14.6.1993 
jsme společně s Terrym a mým synem Petrem podnikli se svolením vedení Krko-
nošského národního parku půldenní sběrnou exkurzi na Pančavskou louku. Našli 
jsme tam tři druhy hlízenek, které byly tehdy pro Krkonoše nové (Lanzia hen-
ningsiana, Myriosclerotinia curreyana a M. gregoriana); připravili jsme o nich 
podrobný článek, který pro určité nedorozumění mezi námi dodnes zůstal v ruko-
pise (doklady sběrů jsou uloženy jednak v soukromém herbáři J.T. Palmera, jed-
nak v PRM). 

Terry Palmer byl v některých ohledech netypický Angličan. Dovedl se např. 
bezprostředně seznamovat s jinými mykology (nečekal, až bude někomu nebo ně-
kdo jemu představen) a zejména se naučil základům několika evropských jazyků 
(němčiny, polštiny, chorvatštiny, ruštiny, a dokonce i češtiny!), což mu pak také 
pomáhalo dobře vystihnout podstatu věcí při opravách našich anglicky napsaných 
článků. 

Na Jamese Terence Palmera budeme jistě dlouho a s vděčností vzpomínat. 
 
František K o t l a b a and Zdeněk P o u z a r: In remembrance of J.T. Pal-
mer, English mycologist 
 

*   *   * 
 

N Ě K T E R É  O S O B N O S T I  Č E S K É  M Y K O L O G I E  –  4  
(první část viz Mykol. Listy no. 103: 32–37, druhá no. 104: 27–30  

a třetí no. 105: 38–42, 2008) 
 

František K o t l a b a   a  Zdeněk P o u z a r  
 

Václav Josef STANĚK 
* 16.7.1907 v Miskovicích u Kutné Hory, † 5.10.1983 v Praze ve věku 76 let. Zo-
olog, pracoval v zoologickém oddělení Národního muzea v Praze a v ZOO Praha, 
kde byl v letech 1938–1940 ředitelem. Za II. světové války se soukromě věnoval 
filmování a fotografování přírody a v letech 1945–1961 pracoval jako kameraman 
a režisér Krátkého filmu Praha; potom měl svobodné povolání jako fotograf, fil-
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mař a přírodovědecký spisovatel. V. J. Staněk byl přírodovědec širokého záběru s 
poetickým viděním přírody. Hodně cestoval (např. v Africe byl třikrát). O houby 
se zajímal od studentských dob a v 50. letech 20. století rozvinul celostátní akci k 
vyhledávání hvězdovek. Její výsledky pak zpracoval do díla Flora ČSR, B 1, Gas-
teromycetes (1958) a svou sbírku hvězdovek odkázal Národnímu muzeu. Jako 
nové popsal různé taxony, z druhů Geastrum pouzarii (1954), G. smardae (1956), 
G. hollosii a G. kotlabae (obě 1958). K jeho poctě bylo pojmenováno několik 
druhů hmyzu (hlavně brouků) a z hub Tricholoma stanekii Pilát (1953). Byla to 
zajímavá, dosti složitá, poněkud přecitlivělá osobnost, jinak velice distingovaně 
společensky vystupující. – Životopisné články o V. J. Staňkovi napsal mj. Z. Čer-
nohorský (Česká Mykol. 38: 164–165, 1984), F. Kotlaba (Mykol. Listy no. 55: 
25–28, 1995), F. Kotlaba se Z. Pouzarem (Česká Mykol. 31: 179–182, 1977) a M. 
Svrček (Česká Mykol. 11: 180–183, 1957). 
 
Jiří KUBIČKA 
* 16.3.1913 v Praze, † tamtéž 9.1.1985 ve věku necelých 72 let. Lékař-revmatolog 
a toxikolog, v 50.–70. letech 20. století ředitel Státních lázní v Třeboni a pak spo-
jených Jihočeských lázní (Bechyně, Třeboň, Vráž u Písku). V mykologii se věno-
val jednak otravám houbami (hlavně s J. Herinkem), jednak studiu 
vřeckovýtrusných hub (především s M. Svrčkem) a zejména helmovkám, o nichž 
uveřejnil sérii článků, nikoli však bohužel soubornou práci. Množství jeho sběrů 
hub, hlavně helmovek, je uloženo v herbáři mykologického oddělení Národního 
muzea v Praze (PRM). Aktivně se zapojil spolu s M. Svrčkem do výzkumu Be-
lianských Tater, který organizoval v 50.–60. letech 20. století E. Hadač. Popsal 
nový rod hub Svrcekia (1960) a spolu s M. Svrčkem popsali rod Poloniodiscus 
(1967) a druhy Octospora libussae a O. gyalectoides (oba 1963), Collybia ter-
ginoides (1964), Fimaria porcina (1965), Poloniodiscus fischeri (1967), Ompha-
lina lilaceorosea (1971) a několik nižších taxonů jiných makromycetů. Na jeho 
počest byl pojmenován rod Kubickia Svrček (1957) a druhy Crepidotus kubickae 
Pilát (1949), Ceratellopsis kubickae Pilát (1958), Coprinus kubickae Pilát et 
Svrček, Dasyscyphus kubickae Svrček (oba 1967) a Pholiota kubickae Singer et 
Clémençon (1971). Osobně to byl velmi čilý a energický člověk se značnými or-
ganizačními schopnostmi; aktivně pomáhal jiným v mykologické práci. Měl při-
rozeně přátelskou povahu a vyznačoval se přímostí a otevřeností. Jeho dcera 
Libuše, provdaná Kotilová, se rovněž příležitostně věnuje mykologii. – 
Životopisné články o J. Kubičkovi napsali mj. F. Kotlaba se Z. Pouzarem (Česká 
Mykol. 39: 177–182, 1985), J. Kuthan (Mykol. Listy no. 18: 18–19, 1985) a M. 
Svrček (Česká Mykol. 27: 123–127, 1973; ib. 37: 101–105, 1983). 
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Jaroslav VESELSKÝ 
* 14.6.1913 v Brně, † 30.9.1980 v Ostravě ve věku 67 let. Lékař-ortoped a velmi 
dobrý amatérský mykolog. Kromě popularizace houbařství, mykofloristického 
výzkumu zejména severní Moravy a Slezska (významný je jeho mykologický vý-
zkum na starých ostravských haldách) se věnoval studiu hub v přírodních rezerva-
cích, otravám houbami, taxonomii smržů (publikoval je hlavně v Mykologickém 
sborníku v letech 1966, 1967 a 1975) a vláknic (Inocybe) - ty většinou ve spolu-
práci s německým mykologem J. Stanglem; společně o nich uveřejnili sérii ně-
mecky psaných článků v České mykologii (1971-1982). Veselského bohatá sbírka 
vláknic je uložena v herbáři mykologického oddělení Národního muzea v Praze 
(PRM). Popsal sám nebo se spoluautory např. Conocybe subverrucispora J. Ve-
selský et Watling (1972) a Gyrodon smotlachae J. Veselský (1955 – asi neplatně). 
Dnes je všeobecně unáván hřib horský – Boletus subappendiculatus Dermek, 
Lazebn. et J. Veselský; Stangl a Veselský společně popsali Inocybe alluvionis 
(1972), I. brunneo-rufa (1971), I. hirtelloides, I. kuehneri (obě 1974), I. kuthanii, I. 
metrodii (obě 1979), I. pseudodestricta (1973) a I. subalbidodisca (1975). K poctě 
J. Veselského byla pojmenována Hygrocybe veselskyi Singer et Kuthan (1976) a 
Sepultaria veselskyi Svrček (1981). Osobně to byl dynamický, zásadový, důsledný 
a velmi přátelský člověk. – Podrobný životopis J. Veselského napsal K. Kříž 
(Česká Mykol. 27: 186–191, 1973) a J. Kuthan (Mykol. Sborn. 50: 117–119, 1973; 
Česká Mykol. 35: 165–169, 1981). 
 
Josef HERINK 
* 26.12.1915 v Praze, † rovněž v Praze 20.8.1999 ve věku nedožitých 84 let. Lé-
kař-internista, toxikolog a klinický biochemik. Přírodním vědám, hlavně botanice, 
ochraně přírody a mykologii se věnoval od studentských dob a již tehdy začal 
spolupracovat s A. Pilátem z Národního muzea, kam ukládal své četné sběry hub. 
Byl průkopníkem mykologického výzkumu Boubínského pralesa, s nímž začal již 
před II. světovou válkou. Zabýval se hlavně lupenatými houbami (zejména rody 
Hygrophorus a Lepiota s.l.), a také otravami z hub; napsal rozsáhlou kapitolu Ot-
ravy houbami do knihy Klinická toxikologie Vl. Vondráčka a O. Riedla (1954), 
která pak vyšla v několika vydáních a kterou stále doplňoval a upravoval. Na to, 
jak ohromné vědomosti měl, dosti málo publikoval, neboť byl perfekcionista a 
každý článek dlouho a přepečlivě připravoval. Popsal tři nové rody (Camarophyl-
lopsis, Neohygrocybe a Gliophorus, všechny roku 1958), několik nových sekcí a 
poddruhů a tři nové druhy hub: Inocybe crocifolia (1954), Lentinellus pilati (1953) 
a Rhodophyllus viridulus (1955). K jeho poctě byl pojmenován Agaricus herinkii 
Wasser (1996), Ceriporia herinkii Vampola et Pouzar (1996), Conocybe herinkii 
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Svrček (1996), Coprinus herinkii Pilát et Svrček (1967), Gymnopus herinkii Anto-
nín et Noordeloos (1996) a Sepultaria herinkii Svrček (1948). J. Herink byl jedním 
z iniciátorů založení Čs. mykologického klubu (dnes Čes. vědecká společnost pro 
mykologii) a časopisu Česká mykologie (nyní Czech Mycology). Míval velmi 
fundované a fakty podložené přednášky, obvykle poutavě přednesené. Byl to ši-
roce kulturně vzdělaný člověk s mnoha zájmy: dlouhá léta byl mj. krajským kon-
zervátorem ochrany přírody, funkcionářem řady spolků atd. Osobně to byl 
společenský, přátelský a sebevědomý, velice důkladný člověk - od mládí si vedl 
terénní záznamy, dělal si výpisky z literatury (zejména ze starých cizích myko-
logických knih), poznámky z přednášek jiných mykologů ap. Své vlastní sběry hub 
i sběry jiných mykologů a houbařů si podrobně popisoval; tyto cenné dokumenty 
spolu s herbářovými doklady jsou dnes uloženy v mykologickém oddělení NM v 
Praze-Hor. Počernicích. – Životopisné články o J. Herinkovi napsali např. F. 
Kotlaba se Z. Pouzarem (Czech Mycol. 52: 93-96, 1999), K. Kříž (Česká Mykol. 
30: 58–61, 1976), A. Pilát (Česká Mykol. 20: 111–116, 1966) a M. Svrček (Česká 
Mykol. 40: 101–104, 1986). 
 
Karel KULT 
* 27.1.1917 v Praze, † tamtéž 25.5.1998 ve věku 81 let. Středoškolský profesor 
matematiky, od r.1946 na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Praze. Z 
přírodních věd se věnoval jednak studiu našich i mimoevropských brouků (hlavně 
střevlíkovitých; popsal řadu nových druhů) a z botaniky ostružiníkům (Rubus), 
jednak houbám, a to především lupenatým, zejména rodu Hygrophorus a Russula, 
celkem po dobu asi 40 let. Měl mnoho populárně vědeckých přednášek (často vě-
novaných jednotlivým rodům nebo celým čeledím) pro obě naše mykologické 
společnosti, demonstroval přinesené houby na přednáškách, vodil mykologické ex-
kurze atd. Kromě jiného se též aktivně zapojil do mykologického výzkumu Vý-
chodních Karpat na Slovensku. O houbách ale dost nerad a málo psal; uveřejnil jen 
asi 10 článků včetně jedné větší trojjazyčné publikace Naše houby (s barevnými 
fotografiemi M. Erhartové) s českými, ruskými a německými texty; vyšla (asi) r. 
1977. Po dlouhou řadu let byl členem hlavního výboru Čs. vědecké společnosti pro 
mykologii a v 60. letech minulého století v něm vykonával funkci hospodáře. 
Osobně to byl přemýšlivý, dosti uzavřený, a proto méně komunikativní, jinak však 
hodný a ochotný člověk. – Životopisné články o K. Kultovi napsali F. Kotlaba se 
Z. Pouzarem (Mykol. Listy no. 66: 23–26, 1998) a S. Šebek (Česká Mykol. 31: 
183–184, 1977). 
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Antonín PŘÍHODA 
* 2.11.1919 v Praze, † rovněž v Praze 7.12.2001 ve věku 82 let. Lesní inženýr, 
docent na Vysoké škole zemědělské v Praze, vysokoškolský pedagog, lesnický 
fytopatolog, dlouholetý krajský konzervátor ochrany přírody, popularizátor přírod-
ních věd a celoživotní aktivista Klubu českých turistů (spolu se svou ženou např. 
po řadu let značkovali turistické cesty). Napsal neuvěřitelné množství článků do 
nejrůznějších časopisů – fytopatologických, mykologických, entomologických a 
ochranářských, hesla do některých encyklopedií atd. - a několik knih o houbách 
(ale i o léčivých rostlinách): Houby a bakterie poškozující dřevo (1953), Lesnická 
fytopathologie I, II (1953), Houby (1964), Houbařův rok (1972) a překlad do slo-
venštiny Hubárov rok (1973), Houby ve fotografii (1977 – s J. a M. Erhartovými) 
a Kapesní atlas hub I, II (1986, 1987 – s akvarely z dílny rodiny Urbanových). Měl 
neobyčejně široký rozhled po téměř všech oborech přírodních věd, zúčastňoval se 
takřka všech přednášek, seminářů, sympozií a sjezdů, kde všude velmi aktivně vy-
stupoval a vždy živě diskutoval. Popsal několik nových druhů mikroskopických 
hub, např. Coniothyrium gregorii (1954) a Sporotrichum martinekii (1961). K jeho 
poctě nebyl popsán žádný druh makromycetů. Osobně to byl přívětivý, ale zároveň 
někdy až úsměvně ironicky sarkastický člověk s blýskajícíma očima za brýlemi; v 
důsledku dávného onemocnění hlasivek mluvil nepřirozeně vysokým hlasem. – 
Životopisné články o A. Příhodovi napsal mj. J. Herink (Česká Mykol. 24: 12–20, 
1970), F. Kotlaba se Z. Pouzarem (Mykol. Listy no. 80: 15–18, 2002), R. Leon-
tovyč (Česká Mykol. 34: 224–228, 1980), O. Šrámek (Lesn. Práce 59: 46–47, 
1980), A. Švecová (Mykol. Sborn. 79: 99–102, 2002) aj. 

Tímto uzavíráme náš krátký seriál o některých již nežijících osobnostech naší 
mykologie, které jsme osobně poznali. 
 
 

RECENZE 
 
Mannon E. Gallegly and Chuanxue Hong: Phytophthora: Identifying Species 
by Morphology and DNA Fingerprints.  
American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota, USA, 2008, 158 p., 652 
fotografií – ISBN 978-0-89054-364-1; cena 79 $. 

 
Druhy rodu Phytophthora (jméno pochází z řečtiny a přeloženo znamená „ni-

čitel rostlin“) jsou dlouhodobě jednou z nejvýznamnějších skupin parazitů rostlin, 
která každoročně celosvětově způsobuje škody v řádech biliónů dolarů. Vzhledem 
ke svému významu jsou fytoftory v zahraničí dlouhodobě intenzivně studovány.  



Mykologické listy, Praha, no. 106, 2009. 

 
37 

V devadesátých letech minulého století se tento výzkum ještě značně zrychlil 
v důsledku vývoje nových izolačních a diagnostických technik. Tato akcelerace mj. 
vyústila v popsání zhruba čtyř desítek nových druhů během jednoho desetiletí a 
souběžně s tím se už tak obtížná determinace druhů stala pro řadové fytopatology a 
mykology bez dokonalého laboratorního zázemí víceméně nemožnou. Nově vy-
daný klíč autorů Galleglyho a Honga praktické určování fytoftor značně usnadňuje. 

Klíč je založen na zhruba šedesátileté práci prvního z autorů a zahrnuje při-
bližně šedesátku ze zhruba stovky dnes známých druhů. Autoři předpokládají, že 
další druhy budou do klíče postupně začleňovat, což jeho struktura snadno umož-
ňuje. Publikace obsahuje tři kapitoly – morfologický klíč, DNA fingerprintový klíč 
a přehled jednotlivých druhů. 

Základní struktura morfologického klíče je dichotomická a klíč je založen na 
použití minimálního počtu znaků (pohlavnost, vybrané morfologické znaky po-
hlavních a nepohlavních orgánů, maximální teplota růstu) a jejich kombinací. Ke 
klíči jsou připojeny tři apendixy, které přibližují metodiku morfologické determi-
nace, ilustrují jednotlivé morfologické znaky a popisují složení základních kulti-
vačních médií. 

Molekulární klíč je vytvořen s použitím metody jednořetězcového konfor-
mačního polymorfismu rDNA amplifikované pomocí PCR (PCR-SSCP), na jejímž 
vývoji se oba autoři počátkem tohoto desetiletí také podíleli. Diagnostickým zna-
kem je rozdíl v elektroforetické mobilitě fragmentů DNA, fingerprinty druhů jsou 
pak charakterizovány polohou horního a dolního pruhu a vzdáleností mezi nimi. 
Klíč je doplněn dvěma apendixy s PCR-SSCP protokolem a seznamem dalších 
molekulárních technik používaných při identifikaci druhů rodu Phytophthora. 

Třetí kapitola je nejobsáhlejší – je to přehled všech druhů zařazených do klí-
če, přičemž každému druhu je věnována dvoustrana. Na straně levé je textová část 
obsahující základní charakteristiku druhu, stručný popis morfologických znaků se 
zvýrazněním nejdůležitějších z nich a fingerprinty dvou klíčových izolátů. Na stra-
ně pravé je obrazová část obsahující devět fotografií nejdůležitějších morfologic-
kých znaků. Kvalita některých fotografií je bohužel horší. Popis druhů je doplněn 
přílohou se seznamem všech klíčových izolátů (včetně podrobnějších údajů) na 
jejichž základě byly popisy z větší části vytvořeny a jejichž fingerprinty jsou 
v klíči zahrnuty. 

Publikovaný klíč má dvě velké výhody. První je integrace klasické morfolo-
gie a genetické analýzy do jednoho klíče. Druhou a možná ještě větší výhodou je 
minimalistický přístup autorů, kteří kladou důraz na stručnost, jednoznačnost, užit-
nost, ilustrativní přístup a na eliminaci méně podstatných informací. Tyto vlastnos-
ti umožňují široké použití klíče nejen odborníky specializovaných pracovišť, ale 
také dalšími mykology, fytopatology, pedagogy a studenty. Doufejme také, že 
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vydaný klíč přiblíží tuto zajímavou a významnou skupinu organismů naší širší 
odborné veřejnosti, protože už od Cejpových časů stojí fytoftory až na malé výjim-
ky mimo zájem českých mykologů a fytopatologů. 

       Karel Č e r n ý  
 

*   *   * 
 
Václav Kůdela, Marcela Braunová a kol.: Česko-anglická rostlinolékařská 
terminologie – Czech-English Plant Health Terminology. 
Academia, Praha, 2007, 876 str., ISBN 978-80-200-1550-1, cena 1290 Kč. 

 
Tato nově vyšlá publikace není, jak již název napovídá, zaměřena pouze na 

mykologickou terminologii, ale na terminologii rostlinolékařskou a dotýká se 
mnoha blízkých vědních oborů včetně mykologie. 

Tento slovník je ve všech svých částech psán striktně paralelně česky a an-
glicky, čímž možnost jeho použití není omezena jen na česky čtoucí čtenáře. Kniha 
se skládá z Předmluvy, Informace pro uživatele, 30 kapitol, které byly seskupeny 
do šesti tematických částí, Použité literatury a Souhrnného rejstříku s anglickými 
ekvivalenty.  

V hlavní části jednotlivých výkladových kapitol jsou hesla uspořádána podle 
jejich českého názvu. Každá kapitola je vnitřně uspořádána ve formě tří sloupců, 
přičemž v prvním sloupci je uveden číselný kód hesla, v druhém sloupci je český 
termín s vysvětlením a v třetím sloupci je ekvivalentní anglický termín 
s vysvětlením v angličtině. U zhruba třetiny kapitol následují obrázky pro vysvět-
lení obsažených termínů. Každá kapitola obsahuje seznam použité literatury a po-
slední částí je seznam abecedně řazených hesel v angličtině s českým ekvivalentem 
a číselným kódem hesla. 

Jednotlivé kapitoly knihy vznikaly v letech 1998–2007, přičemž všechny ka-
pitoly byly znovu revidovány před vydáním, aby obsahovaly nejnovější názory a 
pojetí jednotlivých termínů. Většina jednotlivých části tohoto slovníku vycházela 
jako příloha v časopise Plant Protection Science. 

Pro mykology jsou ze slovníku nejužitečnější kapitoly „Houby a houbám po-
dobné organismy“ (kap. č. 3), „Laboratorní metody“ (kap. č. 21), „Choroby a po-
ruchy“ (kap. č. 12) a „Molekulární metody“ (kap. č. 23).  

Kapitolu „Houby a houbám podobné organismy“ (autoři J. Hýsek a V. Kůde-
la) je možné srovnat s jednak „Dictionary of Fungi“ (dosud vyšel v 9 aktuali-
zovaných vydáních), „Illustrated Dictionary of Mycology“ (4 vydání z let 2000, 
2001, 2002 a 2006) a s „Mykologisches Wörterbuch in 8 Sprachen“ (= „Mycologi-
cal Dictionary in 8 Languages“) vydaný v roce 1980.  

„Dictionary of Fungi“ vysvětluje nejen morfologické termíny, což je hlavní 
těžiště houbám a houbovým organismům věnované kapitoly recenzované publika-
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ce, ale podává informaci o všech rodech a vyšších taxonomických jednotkách hub, 
a to i těch, které nesouvisejí s rostlinolékařstvím. Všechny informace jsou z logiky 
věci (vydáno pro použití mykology na celém světě) pouze v angličtině. 
V recenzovaném česko-anglickém slovníku je charakteristice skupin hub věnováno 
mnohem méně prostoru, což je dáno zaměřením na všechny oblasti rostlinolékař-
ství, ale charakterizace je jak v angličtině tak v češtině. 

„Illustrated Dictionary of Mycology“ obsahuje sice více hesel a má mnohem 
více vysvětlujících ilustrací než recenzovaná kniha, ale z logiky věci (vydán 
v USA) postrádá české ekvivalenty. 

V případě „Mykologisches Wörterbuch in 8 Sprachen“ se jedná o slovník s  
termíny v osmi jazycích (angličtině, francouzštině, španělštině, němčině, ruštině, 
latině, polštině a češtině), ale bez vysvětlení těchto termínů. 

Dalšími kapitolami obsahujícími hesla užitečné pro mykology jsou „Interakce 
rostlina-patogen“ (kap. č. 14), „Posklizňová fytopatologie“ (kap. č. 15), „Umělé 
vyvolání choroby“ (kap. č. 16), „Genetika interakcí rostlina – patogen“ (kap. č. 
17), „Polní diagnostika“ (kap. č. 20) a „Imunochemické metody“ (kap. č. 22). 

Slovníku by se možná dala vytknout absence CD-ROMu jako přílohy, na kte-
rém by byla ve formě databáze všechna hesla uváděná a vysvětlovaná v tištěné 
verzi. 

Tak jako u jiných slovníkových publikacích je možné nalézt termíny, které ve 
slovníku nejsou a které by bylo dobré ve slovníku uvést a vysvětlit, což je hlavně 
způsobeno neustálým vývojem jednotlivých oborů a nových poznatků a s tím sou-
visející novou terminologií. 

Celkově lze říci, že slovník je velmi zdařilou publikací a žádná podobná za-
tím v České republice a pravděpodobně ani někde jinde dosud nevyšla. Mykolo-
gům, fytopatologům a dalším odborníkům, kteří se z různých úhlů rostlinolékař-
stvím zabývají nebo se s ním stýkají, lze doporučit, aby si slovník pořídili nebo 
k němu alespoň měli přístup. Tato kniha by určitě neměla chybět v knihovně žádné 
instituce, která se zabývá mykologií, fytopatologií nebo rostlinolékařstvím. 

David N o v o t n ý  
 
 

ZPRÁVY O AKCÍCH 
 

Ve dnech 16.–19.10.2008 proběhlo v CHKO Orlické Hory v Uhřínově pod 
Deštnou deváté SETKÁNÍ MLADÝCH MYKOLOGŮ, které tím úspěšně navá-
zalo na svou osmiletou tradici. Setkání se konalo pod záštitou České vědecké spo-
lečnosti pro mykologii, Výzkumného ústavu rostlinné výroby v.v.i. a Muzea zim-
ních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách.  
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Hlavními organizátory letošního setkání byli David Novotný (Výzkumný ús-
tav rostlinné výroby v.v.i.), Lenka Edrová (Národní muzeum, mykologické odd.), 
Daniel Dvořák (Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity) a Bohumír 
Dragoun (Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v O. h.). Mezi 
další účastníky patřili jak profesionální mykologové Slavomír Adamčík (Botanický 
ústav AV SR Bratislava), Viktor Kučera (Botanický ústav AV SR Bratislava), 
Soňa Ripková (Přírodovědecká fakulta UK v Bratislavě), Michal Tomšovský (Les-
nická a dřevařská fakulta MZLU v Brně), Slávek Valda (Správa CHKO Kokořín-
sko), tak studentky Přírodovědecké fakulty UK v Praze Zuzana Kolářová, Tereza 
Konvalinková, Celie Korittová, Tereza Würtherlová, dále studentky Pedagogické 
fakulty ZČU v Plzni Eva Šmídová a Lucie Štefánková, dále Zuzana Egertová (stu-
dentka Gymnázia Liberec), Jan Palivoda (student ČZU Praha) a v neposlední řadě 
mykologové amatéři Jiří Burel, Kateřina Hanzlikova, Mirka Konopová, Marek 
Vanous, Gerhard Koller (Rakousko), Martin Kříž, David John a Milena Johnová. 

Během čtvrtečního odpoledne dorazila do Uhřínova většina jmenovaných. 
Deštivé počasí sice znemožnilo venkovní sběr hub, přesto jsme nebyli ochuzeni o 
nové poznatky, jelikož někteří mykologové již během své cesty do Uhřínova na-
vštívili zajímavé lokality a o své nálezy se s ostatními podělili. V případech nejas-
ného zařazení druhů do rodů byly k dispozici binokulární lupy a mikroskopy dopl-
něné odbornou literaturou. 

Na páteční den byla naplánována exkurze na rašeliniště Kačerov. Vzhledem k 
velmi chladnému počasí se však exkurze zkrátila. Po návratu následovala demon-
strace nalezených hub s doprovodným komentářem o determinačních znacích a 
ekologii jednotlivých druhů. Na večer bylo připraveno promítání diapozitivů speci-
álního hosta Josefa Haldy ml. (Muzeum a galerie Orlických hor) zaměřené na dru-
hové bohatství lišejníků Orlických hor a Králického Sněžníku. 

Sobotní den všechny mile překvapil hřejivým sluncem umožňujícím celoden-
ní exkurzi do Antonínova údolí. Cesta byla zpestřena návštěvou zřícenin hradu 
Klečkov (Nový hrad). Večer se konala demonstrace nalezených druhů hub. Pestrá 
druhová diverzita sběrů nám umožnila naučit se rozpoznávat specifické morfolo-
gické znaky jednotlivých druhů, zvláště u rodů Russula, Hygrocybe a Mycena. Poté 
proběhlo zajímavé promítání diapozitivů Davida Novotného (studium ophiostoma-
tálních hub) a Slavomíra Adamčíka (problematika utváření fylogeneze čeledi Cla-
variaceae). 

Pobyt v Uhřínově byl zakončen nedělní prohlídkou skanzenu, který se 
v rámci Střediska experimentální archeologie snaží vytvořit věrnou kopii české 
vesnice z období středověku (12.–14. stol.). 

Setkání mladých mykologů bylo jistě příjemným zážitkem pro všechny zú-
častněné. Jeho velkým přínosem je výměna odborných znalostí mezi profesionály i 
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amatéry z různých směrů studia mykologie, stejně tak jako udržování přátelských 
kontaktů mezi lidmi v oboru. 

Tereza W ü r t h e r l o v á  
 

*   *   * 
 

ČESKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII 
 

zve všechny členy a zájemce na  
cyklus přednášek v roce 2009, 

 
které se konají každé pondělí od 17,00 hod. v posluchárně „Seminarium“ 

(2. patro) katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK, Praha 2, Benátská 2 
 
 

30. března Mgr. Jan Holec, Dr. 
  Houby Národního parku České Švýcarsko                        

 6. dubna  RNDr. et Mgr. Jaroslav Klán, CSc. 
  Stavební mykologie 

20. dubna  RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. 
  Obsahy těžkých kovů v plodnicích dřevokazných hub  

27. dubna  RNDr. Petr Baldrian, PhD. 
  Význam saprotrofních hub a jejich enzymů v lesních půdách 

4. května  Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. 
 Pseudoperonospora cubensis – mykologická zajímavost a fytopato-

logická výzva 
 
Před přednáškami mohou být zájemcům určeny donesené houby. 
 
Těšíme se na vaši účast. 

Za výbor ČVSM   
   Jaroslav Klán  

 
 
 
 

ZPRÁVY Z VÝBORU ČVSM 
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Dne 12.12.2008 se v Praze v Národním muzeu (Václavské nám.) konala 

schůze výboru ČVSM za přítomnosti čestného předsedy dr. Z. Pouzara a ostatních 
členů výboru: dr. V. Antonína (předseda), dr. J. Klána (místopředseda), dr. A. Ku-
bátové (tajemnice), dr. J. Holce (výkonný redaktor Czech Mycology), K. Prášila 
(hospodář), dr. D. Novotného (webové stránky, sledování plateb) a dr. M. Tomšov-
ského.  
 
Zhodnocení činnosti za rok 2008  
 V. Antonín vypracoval zprávu o činnosti za rok 2008 pro Radu vědeckých 

společností. Letos se poprvé odevzdává formou vyplnění formuláře na webu. 
Výbor hodnotil rok 2008 jako úspěšný, informace o akcích byly zveřejněny 
jak v Mykologických listech, tak na webových stránkách Společnosti. 
Z hlavních akcí lze uvést přednáškové cykly v Praze a Brně, výroční konfe-
renci v Českých Budějovicích, mykologické exkurze v jižních Čechách, mi-
kromycetologickou exkurzi do okolí Prahy, workshop Micromyco 2008 
v Českých Budějovicích, setkání mladých mykologů v Orlických horách a ta-
ké vydávání časopisů Czech Mycology a Mykologických listů. 

 
Ediční činnost 
 Czech Mycology  

J. Holec informoval, že číslo 60(2) vyjde až v únoru. Za redakční radu opět 
vyzývá všechny mykology ke zvýšené publikační aktivitě!  

 Mykologické listy 
V. Antonín uvedl, že barevnost titulní stránky č. 105 neodpovídá skutečnosti. 
Nová fotografie bude vytištěna jako oprava v dalším čísle. Do redakční rady 
Mykologických listů byl navržen D. Novotný jako fytopatolog.  
 

Finanční záležitosti 
 J. Klán informoval, že ČVSM podala na rok 2009 k Radě vědeckých společ-

ností žádost o dotaci na vydávání Czech Mycology, Mykologických listů a na 
konferenci 2009.  

 Do knihovny ČVSM budou dokoupena chybějící čísla časopisu Schweize-
rische Zeitschrift fűr Pilzkunde. 
 

Příprava Česko-slovenské vědecké mykologické konference 2009  
 Místo konání: MZLU Brno, termín: 27.-29.8.2009. Z konference bude publi-

kován sborník abstraktů. 
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 2. cirkulář bude zveřejněn v č. 107 Mykologických listů. Kromě vlastního 
vědeckého programu (přednášky, plakátová sdělení a exkurze) je plánován 
společenský večer (společná večeře). Ubytování bude možné v kolejích.  
 

Členská základna 
 Výbor schválil přijetí Martina Kříže z Ústí nad Labem jako nového člena 

ČVSM.  
 Výbor s lítostí konstatoval, že v roce 2008 nás navždy opustili čtyři členové: 

Ivan Pobořil, dr. Anastázia Ginterová (čestná členka), dr. Antonín Vězda 
(čestný člen) a dr. Václav Krs.  

 V současné době má ČVSM 216 členů.  
 V roce 2009 slaví výročí mnozí naši členové. Všem upřímně blahopřejeme 

k životnímu jubileu a přejeme vše nejlepší do dalších let. 
85 let – Olga Fassatiová 
80 let – Alois Černý, Bronislav Hlůza;  
75 let – Jiří Lazebníček, Miloš Otčenášek, Vlasta Ottová 
70 let – František Tondl, Alois Vágner 
65 let – Antonín Bielich, Ladislav Hagara, Jaroslav Landa, Erich Lippert, De-

rek J. Schafer 
60 let – Rostislav Hrubý, Eva Martínková, Karel Prášil, Zdeňka Procházková 
55 let – Libuše Kotilová, Jan Šimůnek, Petr Šrůtka 
50 let – Karel Holeček, Jana Kocourková, Alena Kubátová, Claudia Perini 

 
Různé 
 Výbor posuzoval grafické zpracování loga, vytvořené na základě návrhů. Ne-

shodl se však na žádné variantě; otázka loga tedy nebyla dořešena.  
 Výbor projednal dopis, který zašle V. Antonín Národnímu památkovému úřa-

du, územnímu pracovišti v Liberci, a na vědomí kastelánce zámku Lemberk, 
na podporu mykologicko-ochranářské činnosti naší členky Z. Egertové 
z Jablonného v Podještědí. 
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REDAKČNÍ SDĚLENÍ  

 
V minulém čísle Mykologických listů byla na titulní straně uveřejněna foto-

grafie kyjanky Zollingerovy (Clavaria zollingeri) jako doplněk k článku O. Jindři-
cha, J. Kramoliše a L. Tmeje na stranách 15–20. Vinou špatného naskenování 
diapozitivu v profesionálním (!) studiu neodpovídala barevně fotografie dodanému 
originálu. Autorovi fotografie i autorům článku se omlouváme a jako náhradu 
naleznete v tomto čísle vloženou fotografii, tentokrát už ve správném barevném 
provedení. 

Vladimír A n t o n í n  
 
 


