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Lesklokorka pryskyřičnatá – Ganoderma resinaceum Boud. U silnice poblíž křižovatky Záluží 
u Vlastiboře-Dráchov a Vesce u Soběslavi-Mažice na bázi kmene živého dubu červeného 
(Quercus rubra). Foto 22.9.2000 F. Kotlaba. (K článku na str. 14) 

 
Plstnatec bukový – Spongipellis delectans (Peck) Murrill – detail labyrintického hymenoforu. 
Valtice, Rendezvous, ležící kmen Quercus cerris. Foto 6.IX.2006 P. Vampola. (K článku na 
str. 9) 
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STUDIUM HUB ROSTOUCÍCH U NÁS 

 
V A T I Č K O V I T É  H O U B Y  Č E S K É  R E P U B L I K Y  A  S L O V E N S K A  
X X I V .  T O M E N T E L L A  G R I S E O U M B R I N A  –  V A T I Č K A  D R O B -

N O V Ý T R U S Á  
 

Karel Č í ž e k  
 

Je uveden popis vzácného druhu, vatičky drobnovýtrusé – Tomentella gri-
seoumbrina, včetně var. obscura Svrček. Autor článku na základě analýzy plod-
nic tohoto druhu ze Švédska, Ukrajiny a Slovenska, porovnávaných se závěry 
předních specialistů z let 1939–2007, poukazuje na jeho morfologicko-anato-
mickou stabilitu. Varieta obscura Svrček, dosud známá z jediného exempláře 
sbíraného v Čechách, se liší tmavší plodnicí, většími bazidiemi s občasnými 
příčnými přepážkami, delšími, až hákovitými sterigmaty a poněkud většími hra-
natějšími výtrusy. Výrazným znakem var. obscura je také zbarvování hyf, bazi-
dií a výtrusů do tmavě hnědoolivového tónu v 3% roztoku KOH. Tato barevná 
změna, poprvé popsaná M. Larsenem (1968), je intenzivní, avšak nestálá. 

Autor pokládá Tomentella griseoumbrina var. obscura spíše za varietu 
než za pouhé synonymum, nevylučuje ani možnost vyšší systematické hodnoty. 
Zároveň upozorňuje, že definitivní zhodnocení této variety závisí na dalších 
analýzách, rozborech DNA a hlavně na získání nového kvalitnějšího materiálu, 
který v Čechách ani v Evropě dosud nebyl nalezen. 

V závěru jsou uvedeny charakteristiky zbývajících druhů sekce Micro-
sporae – Tomentella subalpina a T. rufobrunnea. Bazidie a další anatomické de-
taily prvního z uvedených druhů se podobají T. griseoumbrina var. obscura 
Svrček. Anatomie T. rufobrunnea s ostnitým hymenoforem a bezpochyby hy-
meniální tramou s koncovými cystidioidními vlákny částečně odpovídá sekci 
Odontia Kõljalg podrodu Tomentella. 

 
Typový druh sekce Microsporae, vzácnou vatičku drobnovýtrusou – Tomen-

tella griseoumbrina Litsch. in Lundell et Nannfeldt – pravděpodobně sbíral již za-
kladatel vědecké mykologie Elias Fries. Většinu jeho herbářových položek však 
zničil požár. Později – a to prokazatelně – ji nacházel L. Romell a od 30. let minu-
lého století na bohaté lokalitě v okolí Uppsaly též S. Lundell s J. Nannfeldtem. Ti 
své položky pečlivě zpracovali a prostřednictvím exsikátové sbírky Fungi exsiccati 
Suecici rozeslali do nejznámějších mykologických herbářů. Druhé významnější 
naleziště objevil autor druhu V. Litschauer v Alpách u Innsbrucku (1927–1934). 
Zbývající asi dvě desítky položek pocházejí z jednotlivých sběrů v Evropě, Asii a 
Severní Americe. 

Vatička drobnovýtrusá z Lundell-Nannfeldtovy sbírky (blízká holotypu) je 
uložena v herbáři mykologického oddělení Národního muzea (PRM). Je zde i sběr 
A. Piláta z bývalé Podkarpatské Rusi (1932), původně určený Litschauerem jako 
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Tomentella olivaceo-fusca. Z roku 1953 pochází tmavěji zbarvená plodnice sbíraná 
M. Svrčkem a Z. Pouzarem u Koněprus, která byla pojmenována T. griseoumbrina 
var. obscura Svrček 1958. 

Přestože v letech 1949–2002 byly u nás vatičkovité houby soustavně sbírány 
a lokality Českého krasu včetně Koněprus často navštěvovány, nebyla vatička 
drobnovýtrusá od roku 1953 v Česku již nalezena. V Červeném seznamu makro-
mycetů ČR (2006) proto figuruje mezi dnes nezvěstnými druhy v kategorii ?Ex. 

První sběr vatičky drobnovýtrusé ze Slovenska pochází z Vysokých Tater. Na 
neobvyklém substrátu – opracované smrkové desce – jej v říjnu 2002 objevil L. 
Hagara. Jde o mimořádně kvalitní položku vhodnou k anatomickým studiím i ana-
lýzám DNA. 

V tomto článku jsou porovnávány položky vatičky drobnovýtrusé ze Sloven-
ska (2002), Ukrajiny (1932) a Švédska (1935) s plodnicí var. obscura (ČR 1953) a 
zčásti též s ostatními druhy sekce Microsporae. Rozbory byly provedeny podle 
Kõljalgovy osnovy morfologické analýzy (Kõljalg 1996) a zbarvení plodnic po-
rovnáváno s Moserovou tabulkou barev. Ke studiu a měření byly použity mikro-
skopy M 70/A (12–60 ×) a Meopta DN (750–1200 ×). Řezy a roztlaky byly pozo-
rovány v destilované vodě, 3–5% roztoku KOH, Lugolově a Melzerově činidle, 
bavlníkové modři a kongo červeni. 
 
Tomentella griseoumbrina Litsch. in Lundell et Nannfeldt, Fungi exsicc. Sue-
cici, fasc. VII–VIII., 357, Uppsala 1936, též jako nový druh in Ann. Mycol. 39: 
393, 1941. 
Izotyp: Švédsko, Uppland, Lena, Arby, na dřevě jehličnanu, 29.VIII.1933 leg. S. 
Lundell. 
Vyobrazení: Larsen 1968: p. 74, fig. 21. – Larsen 1974: p. 67, figs. 92–93. – Kõl-
jalg 1996: p. 173–174, figs. 146–148. – Melo et al. 2007: p. 180, fig. 8. 
 

Plodnice tenká, 0,2–0,3 mm v průřezu, pevně přirostlá, vatičkovitě vláknitá, 
posléze plísňovitá, ve zralosti homogenní a splývavá. Hymenium hladké, šedohně-
dé, kožově hnědé, se žlutavými a vínovými tóny (tabulka Moser B4, C4, D4, D5). 
Subikulum řídké, síťkovitě svazčité, barevně shodné s hymeniem. Okraj úzký, 
kalně hnědavý i nažloutlý, jemně vlákénkatý, místy nezřetelný. Kapková reakce 
s KOH na povrchu hymenia tmavě až vínově hnědá. 

Hyfový systém monomitický. Subikulum složeno z 3,0–5,5 μm širokých, sil-
nostěnných, poněkud nepravidelných válcovitých hyf s výraznými až kuželovitými 
přezkami a řídkým větvením. Pseudosvazky i nehojné svazky báze a okrajů 15–20 
μm široké, většinou volné, někdy i hustší, z vláken rovnoběžných až spletených. 
Jednotlivé svazkové hyfy, shodné s vlákny bazální vrstvy, jsou v KOH světle hně-
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dé i žlutohnědé. Subhymenium úzké, ale husté, místy kolabující. Jeho hyfy jsou 
složeny z krátkých buněk, jsou přezkaté, s tenkými, občas i zesílenými stěnami o 
průřezu 2,5–4,5 μm; v KOH se téměř nezbarvují. Bazidie (12) 15–20 (25) × 3,5–
4,5 μm, zprvu válcovitě kyjovité, postupně kyjovitě urnovité (utriformní), ve středu 
stlačené, s ojedinělými příčnými přepážkami a s bazálními přezkami. Obsah ho-
mogenní i drobně kapkovitý, ve vodě a v KOH bezbarvý. Sterigmata nejčastěji 
čtyři, 2,5–3,5 μm dlouhá, rovná či lehce prohnutá. Bazidioly nehojné, tupě kopina-
té, asi 25 μm dlouhé. Výtrusy 3,5–4,0–4,5 μm, z čelního pohledu kulovité až téměř 
kulovité, bočně široce elipsoidní, krátce ostnité, zpravidla s jednou velkou kapkou. 
Ve vodě a v KOH jsou světle hnědé, v Lugolově a Melzerově činidle šedavé, 
v laktofenolu s bavlníkovou modří jemně až výrazně cyanofilní. Červené zbarvo-
vání stěn a obsahu výtrusů, stejně jako hyf a bazidií v kongo červeni je zřetelné a 
stálé. Inkrustace na bazálních a svazkových hyfách bezbarvé, krystalické i amorfní, 
v KOH snadno rozpustné. Nejlépe jsou pozorovatelné ve vodě, Melzerově a Lu-
golově činidle a v bavlníkové modři. 
 
Tomentella griseoumbrina var. obscura Svrček, Česká Mykol. 12: 76, 1958. 

Jediná dosud známá položka této houby byla sbírána na kořenech Carpinus 
betulus ve vlhkém vápencovém podloží vrchu Zlatý Kůň u Koněprus v Českém 
krasu. Šedohnědě zbarvené dřevo je vedle malých ostrůvků houby pokryto mikro-
skopickými shluky vláken nižších hub a malou plodnicí Tomentella violaceofulva 
se širokými inkrustovanými hyfami a velkými oválnými výtrusy. 

Plodnice T. griseoumbrina var. obscura je pevně přirostlá, ostrůvkatá, tence 
vláknitě blanitá. Hymenium hladké, kakaově až špinavě šedohnědé s řídkým, stej-
ně zbarveným subikulem a světlejším, asi 1 mm širokým okrajem. 

Hyfový systém monomitický, charakteristikou a rozměry dosti blízký výše 
analyzovaným položkám typické variety, avšak již v destilované vodě tmavší. Pů-
sobením 3–5% KOH se hyfy, bazidie a výtrusy dále zbarvují do tmavě hnědého až 
olivového odstínu. Tato barevná změna uvedená Larsenem (Larsen 1968) je vý-
razná, avšak přechodná, postupně slábnoucí. V letech 1997–2007 jsem ji několikrát 
ověřil, a to vždy s pozitivním výsledkem. 

Kromě odchylek ve stavbě a zbarvení plodnice a též specifické mikroche-
mické reakce v KOH má var. obscura další rozlišovací znaky – např. bazidie jsou 
větší, od 20–30 do 35–40 μm a širší, 4,5–6,5 μm, kyjovitě utriformní, ale též ná-
padně hlavaté s častější příčnou přepážkou a ojediněle rozšířenou stěnou. Vedle 
špičatých, asi 4,0 μm dlouhých sterigmat lze zjistit sterigmata esovitě hákovitá a až 
6,5 μm dlouhá. Výtrusy jsou při srovnání s typovou varietou o 1,0–1,5 μm větší a 
v obou pohledech nepravidelnější. U var. obscura lze nalézt širší hyfové pseudo-
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svazky – do 40 μm – i početnější inkrustace. Chemické reakce, mimo KOH, jsou 
shodné s var. griseoumbrina. Řez plodnicí je na obr. 2. 

 
Vatička drobnovýtrusá se vyskytuje od 38 do 58º s. š., od horní hranice sub-

tropů po subarktické pásmo, v Evropě od jihu Portugalska po střední Švédsko, 
v Americe od Arizony po okolí Hudsonova zálivu. Je druhem nízkých (350 m 
n.m.), častěji ale vysokých poloh přes 1500 m (Alpy v okolí Innsbrucku). Vícekrát 
byla sbírána ve Švédsku a Rakousku, jednotlivé sběry byly zaznamenány 
z Německa, Finska, Norska, Španělska, Portugalska, Ukrajiny, Ruska, USA a Ka-
nady. Snáší alkalické i kyselejší půdy, obsazuje odumřelé jehličnaté a listnaté dře-
viny, plodnice chorošů, zuhelnatělé i opracované dřevo. Nalezena byla na Alnus, 
Corylus, několika druzích rodu Larix, Picea a Pinus, dále na Populus, Quercus a 
Tsuga (údaje o hostitelích a rozšíření byly převzaty z literatury). 

Studované položky: Česká republika, CHKO Český kras, úpatí vápencového 
vrchu Zlatý Kůň u Koněprus, na kořenech Carpinus betulus, 30.VIII.1953 leg. M. 
Svrček a Z. Pouzar, jako Tomentella griseoumbrina var. obscura (PRM 163585). – 
Slovensko, Vysoké Tatry, Tatranská Kotlina, smrčina na vápencovém podkladu, 
opracovaná deska Picea, 8.X.2002 leg. L. Hagara, det. K. Čížek (herbář L. Hagara 
a K. Čížek č. 556). – Zakarpatská Ukrajina (Podkarpatská Rus), okr. Tjačevo, Ně-
mecká Mokrá, Bradula, na povrchu opáleného dřeva Picea, VII.1932, leg. A. Pilát, 
det. V. Litschauer, jako T. olivaceo-fusca, rev. K. Čížek (PRM 497664). – Švéd-
sko, Uppland, Lena parish, Arby, 29.VII.1935 leg. et det. S. Lundell, in Fungi ex-
sicc. Suecici, no. 1045 (PRM 776546).  

 
Vatička drobnovýtrusá, typový druh sekce Microsporae Larsen 1974, je ana-

tomicky stabilním a geneticky ověřeným druhem. Studované exsikáty ze Švédska, 
Ukrajiny a Slovenska ukázaly až překvapující shodu makroskopických a mikro-
skopických znaků. Ke stejnému závěru vede i porovnání popisů Litschauera, Lar-
sena, Kõljalga a Melo et al. z let 1939 až 2007. 

Postavení Tomentella griseoumbrina var. obscura zůstává stále nejasné. Au-
tor této variety M. Svrček (1958, 1960) poukázal na rozdíly v charakteru a zbarve-
ní plodnice, délce bazidií, velikosti výtrusů a biotopu. Američan Larsen (1968) 
popsal tmavohnědě olivovou mikrochemickou reakci v KOH a častou přítomnost 
příčných bazidiálních přepážek; přesto později (Larsen 1974) Svrčkovu varietu 
synonymizoval s typovou varietou, k čemuž se později připojil i Stalpers (1993). 

Výsledky mého studia var. obscura v letech 1997–2008 obsahuje výše uve-
dený popis a dvě připojené kresby. Na první je řez plodnicí Tomentella griseo-
umbrina z Vysokých Tater, druhá ukazuje hlavní rozdíly var. obscura včetně ba-
revné reakce v KOH, velikosti a tvaru bazidií i sterigmat a charakteru výtrusů. 
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Tyto znaky porovnané s Kõljalgovou osnovou fylogenetické analýzy (Kõljalg 
1996) podporují původní Svrčkův názor, že var. obscura je samostatným „malým“ 
taxonem – spíše než synonymem. Nelze zcela vyloučit status poddruhu nebo i sa-
mostatného druhu. Definitivní odpověď mohou dát další anatomická a molekulárně 
genetická studia, pro které chudá položka ze Zlatého Koně nedává předpoklady. 
Nové sběry Tomentella griseoumbrina var. obscura u nás i v Evropě však nejsou 
dosud k dispozici. 

Sesterské druhy sekce Microsporae, vatička podhorská a vatička rezavě hně-
dá, mají silnostěnné bazální hyfy, malé bazidie, drobné kulovité výtrusy, četné in-
krustace a charakteristické barevné reakce v KOH. Nebyly dosud podrobeny mole-
kulárně-genetickým rozborům, proto je sekce považována za umělou a nedosta-
tečně potvrzenou (Kõljalg 1996). 

Vatička podhorská – Tomentella subalpina Larsen 1972, původem ze subark-
tických oblastí Kanady, může být nalezena na severu Skandinávie a také Ruska. 
Vyznačuje se velkou, rezavou, pevně přirostlou plodnicí se zlatožlutým subikulem 
a stejně zbarveným, až 5 cm širokým, vláknitě ojíněným okrajem. Naší var. obscu-
ra se přibližuje bazálními hyfami, hlavatými bazidiemi a často hákovitými sterig-
maty. Neznámé je složení sterilního okraje, který se makroskopicky podobá okraji 
u nás dobře známé vatičky Ellisovy – Tomentella ellisii (Sacc.) Jülich et Stalpers 
ze sekce Brunneolae. 

Možná už vyhynulým druhem ze Srí Lanky je vatička rezavě hnědá – T. ru-
fobrunnea Petch, popsaná již v roce 1875 Berkeleyem a Broomem jako Grandinia 
lateritia. Podle Larsena (1974) má tlustší plísňovitou plodnici s okrově hnědým 
hymeniem, na jehož povrchu jsou hrbolky a ostny s vláknitými hyfovými svazečky 
na vrcholcích. Podotýkám, že ostny tvořené subhymeniální tramou zhutněnou ve 
středech a špičkách ve svazky s hyfoidními a cystidioidními konci charakterizují 
vatičky podrodu Tomentella, sekce Odontia Kõljalg. Také ty mají hnědorezavé 
plodnice, drobné ostny, malé kulovité výtrusy, ale na rozdíl od sekce Microsporae, 
podrodu Alytosporium, také četné hyfové svazky s generativními a skeletovými 
hyfami. Proto je exotická vatička rezavě hnědá – Tomentella rufobrunnea taxonem 
nejasného, možná hraničního postavení mezi dvěma sekcemi i rozdílnými podrody. 
 
L i t e r a t u r a  
 
Christiansen M. P. (1960): Danish resupinate fungi II. (Homobasidiomycetes). – Dansk Bot. 

Ark. 19: 57–388. 
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Obr. 1. Tomentella griseoumbrina (Slovensko, Vysoké Tatry, 8.X.2002 leg. L. Hagara).  
A) Bazální silnostěnné hyfy s inkrustacemi. B) Úzké hyfové svazky báze a okraje plodnice. 
C) Subhymenium s bazidiemi asi 18–22 x 3,5–4,5 μm a krátkými sterigmaty do 4,0 μm.    
D) Převážně téměř kulovité výtrusy barvící se v KOH světle hnědě. 
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Obr. 2. Tomentella griseoumbrina var. obscura (úpatí vápencového vrchu Zlatý Kůň u Ko-
něprus, 30.VIII.1953 leg. M. Svrček a Z. Pouzar). A) Bazální silnostěnné hyfy 
s inkrustacemi. B) Široký hyfový svazek v okraji plodnice. C) Subhymenium se standardní-
mi, ale též dlouhými hlavatě utriformními bazidiemi a prohnutými sterigmaty. D) Výtrusy. 
(Hustým vytečkováním je znázorněna intenzivní tmavohnědá a olivově zelená mikroche-
mická reakce v KOH, typická pro var. obscura.) 
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Karel Čížek: Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia XXIV. 
Tomentella griseoumbrina 

A rare species, Tomentella griseoumbrina, including var. obscura Svrček, is 
described. The author demonstrates its morphological-anatomical stability based 
on results of studies of basidiocarps from Sweden, Ukraine, and Slovakia and their 
comparison with literature between 1939 and 2007. Variety obscura Svrček, to 
date known from only one specimen collected in Bohemia, differs by darker ba-
sidocarps, larger basidia with scattered transversal septa, longer, almost hooked 
sterigmata and somewhat larger angular basidiospores. The dark brown olivaceous 
coloration of its hyphae, basidia and basidiospores in 3% KOH also represents a 
distinct character of var. obscura. This colour change, described for the first time 
by M. Larsen (1968), is intensive, but not stable. 

The author considers var. obscura rather a variety than a synonymous with 
Tomentella griseoumbrina var. griseoumbrina, not excluding transfer to a higher 
systematic rank. At the same time he draws attention to the fact that the exact posi-
tion of this variety depends on other analyses, DNA studies and, mainly, the collec-
tion of new material, which has not yet been found neither in Bohemia nor else-
where in Europe. 

In the discussion, other species of sect. Microsporae – Tomentella subalpina 
and T. rufobrunnea – are mentioned. Basidia and other anatomical features of the 
first one are similar to var. obscura Svrček. The anatomy of T. rufobrunnea with 
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an echinulate hymenophore and a hymenial trama with terminal cystidioid hyphae 
partly agrees with sect. Odontia Kõljalg of subgen. Tomentella. 
 
Adresa autora: Kosmonautů 251, 530 09 Pardubice II – Polabiny. 
 

*    *    * 
 

P Ř Í S P Ě V E K  K  P O Z N Á N Í  V Z Á C N É H O  C H O R O Š E  P L S T N A T C E  
J I Ž N Í H O  ( S P O N G I P E L L I S  L I T S C H A U E R I )   

 
Petr V a m p o l a  

 
Velmi vzácný choroš plstnatec jižní (Spongipellis litschaueri) je v novější 

mykologické literatuře podle autorova názoru chybně interpretován a kladen do 
synonymiky plstnatce bukového (S. delectans). Oba druhy však jsou ve skuteč-
nosti nápadně rozdílné stavbou plodnic, ekologií a také areálem rozšíření. Za-
tímco typický S. litschaueri tvoří často velké a masité plodnice podobné plstnat-
ci pěnovému (S. spumeus), typické plodnice S. delectans jsou často polorozlité, 
střechovitě nad sebou nebo v řadách rostoucí, zřetelně menší a tenčí a jejich 
hymenofor je většinou nápadně labyrintický. Ve střední Evropě se S. litschaueri 
vyskytuje pouze na dubech (Quercus) v oblastech teplomilné květeny, zvláště 
na dubu ceru (Q. cerris). Nehojný Spongipellis delectans může růst také na ji-
ných listnáčích, nejčastěji na buku lesním (Fagus sylvatica) a ve střední Evropě 
je široce rozšířen od nížin do hor. Autor je přesvědčen, že některé sběry běžné-
ho plstnatce pěnového (Spongipellis spumeus) z dubů (Quercus) z teplých nale-
zišť mohou ve skutečnosti představovat vzácný plstnatec jižní (Spongipellis lit-
schaueri). 

 
Velmi vzácný teplomilný choroš plstnatec jižní – Spongipellis litschaueri 

Lohwag – je v poslední době v mykologické literatuře mylně vykládán. Příčinou 
tohoto stavu je podle mého názoru evidentně nesprávné pojetí tohoto druhu, uve-
řejněné v 2. díle monografie evropských chorošů (Ryvarden et Gilbertson 1994). 
Zmínění autoři totiž zařadili S. litschaueri Lohwag do synonymiky plstnatce buko-
vého – S. delectans (Peck) Murrill. Toto nesprávné pojetí pak opakují další autoři, 
nedávno např. Piątek et al. (2004). Ve skutečnosti však jde o dva dobré druhy, 
které se liší nejenom rozdílným vzhledem plodnic, ale také ekologií a areálem roz-
šíření. 

Jak uvádí již Pilát (1936–42), literární historie tohoto druhu je velmi zamota-
ná a její podrobné vysvětlení by tak přesáhlo rozsah tohoto článku. Je však třeba 
alespoň zmínit, že v literatuře se můžeme setkat ještě se jménem Spongipellis 
schulzeri (Fr.) Bourdot et Galzin. U nás toto jméno použil např. Černý (1989). 
Není pochyb o tom, že S. schulzeri ve smyslu Bourdota a Galzina (1925, 1928) je 
skutečně identický s naší houbou. I když autoři měli k dispozici zřejmě jen mladé 
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plodnice (udávají velikost klobouku 3–6 cm), jejich popis i kresba jsou výstižné. Je 
zde však problém nomenklatorický, neboť jak podrobně vysvětlila Tortićová (Tor-
tić 1975), Polyporus schulzeri Fr. ve skutečnosti představuje jiný druh, a to bře-
zovník sologneský – Piptoporus soloniensis (Duby: Fr.) Pilát. Z těchto důvodů by 
jméno Spongipellis schulzeri nemělo být používáno. Současně však je třeba ještě 
připomenout, že S. litschaueri by mohl být totožný se severoamerickým druhem S. 
unicolor (Schwein.) Murrill – pak by přirozeně jméno amerického druhu mělo 
prioritu. Problémem možné identity těchto dvou druhů se již dříve zabýval Pilát 
(1936-42) a podle jeho názoru S. unicolor představuje asi jen americkou rasu S. 
litschaueri. Stejný problém řešili opakovaně Kotlaba a Pouzar (1957, 1965) a na-
konec došli k závěru, že S. litschaueri a S. unicolor jsou dva dobré druhy. Studiem 
materiálu a jeho srovnáváním zjistili, že základní rozlišovací znak obou druhů je ve 
velikosti pórů a tloušťce stěny rourek (disepimentů). Jak jsem se však sám pře-
svědčil na studiu materiálu S. litschaueri, představujícím plodnice z několika růz-
ných lokalit a v různém stadiu vývoje, velikost pórů a tloušťka stěny rourek jsou u 
tohoto druhu znaky velmi nestálé a značně proměnlivé. Je třeba zmínit i skuteč-
nost, že obecně u jednoho a téhož druhu choroše může být americká populace po-
někud odlišná od evropské a může se lišit i ekologickými nároky. Domnívám se, že 
tento problém bude vyžadovat ještě další taxonomická studia, a to s využitím testů 
inkompatibility, popř. dnes moderních a stále častěji používaných metod moleku-
lárních. 

Jak již bylo úvodem zmíněno, S. litschaueri je dnes některými mykology 
chybně spojován se S. delectans. Rozdíly mezi těmito dvěma druhy však jsou nato-
lik nápadné, že možná záměna by při troše pozornosti neměla připadat v úvahu. 
Nemohu zde uvádět podrobné popisy obou druhů a odkazuji proto na příslušnou 
literaturu (Pilát 1936–42, Leptoporus bredecelensis, L. litschaueri; Kotlaba et 
Pouzar 1957, Spongipellis litschaueri; Černý 1979, S. delectans; Černý 1989, S. 
schulzeri) a herbářový materiál vydaný v exsikátové sbírce Polyporales exsiccati 
Čechoslovaciae (Vampola 1994b, 2006). Chtěl bych jenom zdůraznit nejdůležitější 
rozdíly obou druhů, které jsou velmi nápadné. Typický S. litschaueri tvoří často 
velké (až 20 cm široké), tlustě masité (až 8 cm tlusté) a známějšímu plstnatci pě-
novému (S. spumeus) nápadně podobné plodnice. Póry jsou 0,3–2 mm široké, vět-
šinou hranatě okrouhlé, někdy však i částečně labyrintické nebo potrhané. Typické 
plodnice S. delectans bývají zřetelně menší a tenčí, často polorozlité, střechovitě 
nad sebou nebo v řadách rostoucí a jejich hymenofor je většinou nápadně labyrin-
tický (viz. foto) a jen výjimečně s pravidelně okrouhlými póry. Velmi instruktivní 
barevnou fotografii labyrintického hymenoforu S. delectans uveřejnil na internetu 
Vlasák (2009), černobílé fotografie hymenoforu jsou v práci Černého (1979) a také 
Davidové (David 1969). Davidová mimo jiné jako první zjistila, že S. delectans, do 
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té doby známý pouze ze Severní Ameriky, roste i v Evropě a je zde uváděn pod 
jménem S. bredecelensis (Pilát ex Pilát) Bondartsev.  

Co se týče mikroznaků, je rozlišení S. litschaueri a S. delectans velmi kom-
plikované. Oba druhy mají totiž mikroznaky téměř stejné a jenom nepatrné rozdíly 
lze zjistit při mikroskopování a porovnávání velikostí zralých výtrusů. Zdůrazňuji, 
že měřit je třeba jen výtrusy skutečně zralé, nejlépe z výtrusného prachu, nikoli 
výtrusy spojené ještě s bazidiemi. Podle mých měření je nejčastější velikost výtru-
sů S. litschaueri 6,7–8,7 × 4,7–6,5 μm. Měřeny byly výtrusy z celkem 8 položek ze 
tří různých lokalit z Moravy a jedné lokality z Rakouska. V posledním případě šlo 
přímo o materiál autora druhu prof. Heinricha Lohwaga, získaný výměnou z vídeň-
ského herbáře (W). Plodnice byly sebrány jeho synem Kurtem Lohwagem vysoko 
na živém dubu ceru v Schönbrunnské zoologické zahradě ve Vídni 22.3.1932. Jak 
už datum sběru naznačuje, plodnice tohoto jednoletého druhu, vyrostlé zřejmě v 
létě nebo na podzim roku 1931, přetrvaly na stromě celé zimní období až do počát-
ku jara roku následujícího. Tomu také odpovídal jejich stav, kdy hymenium v 
rourkách bylo již zcela zkolabované a nezachovaly se ani výtrusy. I u takovýchto 
starých plodnic však je možné ještě zachovalé bazidiospory najít, ne však v rour-
kách, ale zarostlé v plstnaté tkáni povrchu klobouků. Při bohaté sporulaci jsou totiž 
z rourek vypadávající výtrusy zaneseny vzdušnými proudy také na plstnatý povrch 
klobouku, kde se snadno uchytí, popř. jsou další přirůstající tkání ještě překryty. 
Takto chráněné výtrusy je pak možné studovat i na velmi starých plodnicích. Stej-
ně tak tomu bylo i u Lohwagova materiálu, kde jsem v povrchové tkáni klobouků 
našel četné zachovalé výtrusy s rozměry v rozmezí 7,2–8,7 × 5,4–6,5 μm. Výtrusy 
S. delectans jsou podle mých měření jen nepatrně menší a jejich nejčastější rozmě-
ry se pohybují v rozmezí 6,3–8,3 × 4,5–6,5 μm. Z naměřených hodnot tedy vyplý-
vá, že zatímco největší výtrusy S. delectans zpravidla jen lehce přesahují délku 8 
μm, největší výtrusy S. litschauerii dosahují délky téměř 9 μm. Jak bylo již zmíně-
no, tyto rozdíly jsou skutečně nepatrné a jejich zjištění vyžaduje vysokou přesnost 
a pečlivost při mikroskopování. 

Dalším a tentokrát skutečně průkazným a snadno ověřitelným rozdílem mezi 
S. litschaueri a S. delectans jsou jejich ekologické nároky. Vzácný druh S. lit-
schaueri se totiž ve střední Evropě vyskytuje převážně v oblastech teplomilné kvě-
teny, kde parazituje pouze na dubech (Quercus), a to zvláště na dubu ceru (Q. cer-
ris), zatímco nehojný S. delectans je ve střední Evropě široce rozšířen od nížin do 
hor a parazituje také na jiných listnáčích, nejčastěji na buku lesním (Fagus sylvati-
ca). V České republice známe pouze jednu lokalitu, kde můžeme na dubech cerech 
pozorovat současně oba druhy, a to NPP Rendezvous v Bořím lese u Valtic. 

Plstnatci jižnímu – Spongipellis litschaueri Lohwag – se podobají ještě někte-
ré další druhy chorošů. Na prvním místě je třeba jmenovat plstnatec pěnový – S. 
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spumeus (Sowerby: Fr.) Pilát. Tento druh tvoří stejně velké masité plodnice jako S. 
litschaueri, liší se však drobnějšími póry a také zřetelně menšími výtrusy (viz 
Vampola 1994a, 2006). Nejčastěji roste na javorech (Acer), jírovci (Aesculus) a 
jilmech (Ulmus), ale jsou známé nálezy i z jiných listnáčů, a to i z dubů (Quercus). 
Ryvarden a Gilbertson (1994) uvádějí, že tento v Evropě široce rozšířený druh 
provází dub až do Skandinávie. Studujeme-li však detailně jejich popis makrozna-
ků i mikroznaků, snadno zjistíme, že některé údaje jsou poněkud nepřesné. Např. 
velikost pórů uvádějí 1–2 (3) na 1 mm, což se hodí i pro S. litschaueri, kdežto S. 
spumeus má póry zřetelně drobnější, nejčastěji 2–3 (4) na 1 mm. Také udávaná 
velikost výtrusů (6–8,5 × 4,5–6 μm) neodpovídá přesně skutečnosti a je poněkud 
nadsazena. Podle mých měření jsou výtrusy S. spumeus menší a jejich nejčastější 
rozměry se pohybují v rozmezí 5,4–7,2 × 4,1–5,4 μm. Zdá se tedy velmi pravděpo-
dobné, že zmínění autoři při přípravě monografie viděli i skutečný S. litschaueri, 
pokládali ho však za S. spumeus. Lze se proto důvodně domnívat, že některé ev-
ropské nálezy z dubů z teplejších stanovišť, určené jako známější S. spumeus, mo-
hou ve skutečnosti představovat vzácný S. litschaueri.  

Dalším makroznaky podobným druhem je bělochoroš jabloňový – Aurantio-
porus fissilis (Berk. et M. A. Curtis) Jahn. Přestože tento druh parazituje nejčastěji 
na jabloních (Malus) a topolech (Populus), lze ho najít i na řadě jiných listnáčů 
včetně dubů (Quercus). Plodnice Aurantioporus fissilis jsou velmi proměnlivé, 
někdy zcela rozlité nebo polorozlité, jindy zase s mohutnými masitými klobouky. 
Právě tyto kloboukaté a masité plodnice jsou zřejmě někdy považovány za Spongi-
pellis spumeus. Jak uvádí již Pilát (1936–42), také v mykologické literatuře je tento 
druh často zaměňován nebo spojován se S. spumeus. Diagnózy autorů bývají často 
nejasné a není z nich dobře patrné, o který druh vlastně jde. Co se týče mikrozna-
ků, rozlišení je naopak velmi snadné. Zatímco široce elipsoidní výtrusy všech dru-
hů rodu Spongipellis jsou zřetelně tlustostěnné, elipsoidní výtrusy Aurantioporus 
fissilis jsou tenkostěnné, nápadně menší, s nejčastějšími rozměry 4–5,5 × 2,5–3,5 
μm. Ryvarden a Gilbertson (1994) uvádějí jako mikroskopický diagnostický znak 
A. fissilis přítomnost chlamydospor v dužnině plodnic. Tento znak je však praktic-
ky nepoužitelný, neboť stejné tlustostěnné chlamydospory se mohou někdy najít i v 
tkáni plodnic S. spumeus.  
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Petr V a m p o l a: Contribution to the knowledge of the rare polypore Spong-

ipellis litschaueri 

In the current mycological literature the very rare thermophilic polypore 
Spongipellis litschaueri Lohwag is incorrectly interpreted and ranged under the 
synonymy of S. delectans (Peck) Murrill. In fact these two species are strikingly 
different by their fruitbody structure, ecology, and distribution range, too. Whereas 
the typical S. litschaueri forms often large and fleshy fruitbodies similar to S. 
spumeus, typical fruitbodies of S. delectans are often effused-reflexed, imbricate or 
growing in rows, clearly smaller and thinner, and their hymenophore is mostly 
labyrinthic. In Central Europe S. litschaueri occurs only on oaks (Quercus), partic-
ularly on Turkey oak (Q. cerris) in areas with a thermophilic flora. Spongipellis 
delectans can grow on other hardwoods, too, and is most frequently found on Eu-
ropean beech (Fagus sylvatica). In Central Europe it is widely distributed from 
lowlands to mountains. The author is convinced that some records of the common 
species Spongipellis spumeus collected on oaks (Quercus) at warm localities may 
in fact represent the rare Spongipellis litschaueri. 
 
Adresa autora: Smrčná č. 109, 588 01 Smrčná u Jihlavy. 
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E K O L O G I E  L E S K L O K O R K Y  P R Y S K Y Ř I Č N A T É  –   

G A N O D E R M A  R E S I N A C E U M  –  A  J E J Í  Š Í Ř E N Í  V  Č E C H Á C H  
           

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

Lesklokorka pryskyřičnatá – Ganoderma resinaceum tvoří převážně při-
sedlé, široce připojené dimidiátní (konzolovité) až kopytovité plodnice, ale vý-
jimečně (vyrůstají-li ve velkém vlhku) vytváří také normální třeň; v tom případě 
je velmi podobná lesklokorce lesklé – G. lucidum. Jediným spolehlivým znakem 
na odlišení obou druhů je ornamentika výtrusů: G. lucidum má hrubou, drsnou 
ornamentiku, zatímco G. resinaceum má výtrusy jemně tečkované. V České re-
publice dává G. resinaceum přednost dubům; parazituje především na domácím 
dubu letním – Quercus robur a introdukovaném dubu červeném – Q. rubra. 
Roste zde vzácně také jírovci maďalu – Aesculus hippocastanum, jasanu ztepi-
lém – Fraxinus excelsior a třešni mahalebce – Prunus mahaleb; na Slovensku a 
v jižní a západní Evropě se vyskytuje také na mnoha dalších stromech. V České 
republice se Ganoderma resinaceum vyskytuje nejčastěji mimo přirozené lesy – 
v alejích, na hrázích rybníků, v parcích a zahradách (tj. na člověkem ovlivně-
ných stanovištích), pouze na jižní Moravě se vyskytuje také v přirozených le-
sích. V posledních dvou desetiletích – zejména v Čechách – se šíří, což je zřej-
mě spojeno s oteplováním klimatu. 
 
Chorošovitá houba lesklokorka pryskyřičnatá –  Ganoderma resinaceum 

Boud. –  je druh blízce příbuzný a také do značné míry podobný lesklokorce lesklé 
–  G. lucidum (Curtis) P. Karst. Oba druhy mají dřevově hnědavou dužninu, avšak 
liší se nápadně zcela rozdílnou ornamentikou výtrusů (první to v Evropě zdůrazňo-
val belgický polyporolog R. L. Steyaert –  viz např. Steyaert 1972): lesklokorka 
pryskyřičnatá má velmi jemně tečkované výtrusy, zatímco ornamentika výtrusů 
lesklokorky lesklé je mnohem hrubší, což nápadně vynikne při srovnání preparátů 
pod mikroskopem s imerzí; lesklokorka pryskyřičnatá má z našich druhů leskloko-
rek vůbec nejjemnější ornamentiku výtrusů. 

Lesklokorka lesklá tvoří vždy kloboukaté plodnice s postranním třeněm (ni-
kdy bez třeně, bokem přisedlé), kdežto lesklokorka pryskyřičnatá má plodnice 
nejčastěji bokem přisedlé, tj. bez třeně; ve výjimečných případech však může také 
vytvořit docela výrazný třeň –  pak se ovšem makroskopicky neliší od lesklokorky 
lesklé. Rozlišování těchto dvou druhů založené na přítomnosti nebo absenci třeně 
není tedy dobrým diakritickým znakem: tím je spolehlivě jedině charakter orna-
mentiky výtrusů. Plodnice lesklokorky pryskyřičnaté se třeněm se vyskytují na 
lokalitách s vysokou vzdušnou vlhkostí, jako jsou např. bažinné lužní lesy. 

Z naší republiky známe zatím jediný nález lesklokorky pryskyřičnaté (jižní 
Morava), kde je u jedné plodnice vytvořen 6 cm dlouhý třeňovitý útvar ("patřeň") s 
tmavým nelesklým povrchem: lužní les "Cahnov" u Lažhota, na bázi položivého 
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kmene Quercus robur 16.VIII.1967 leg. F.K. et Z.P., det. Z.P. (PRM 871598). 
Zřetelné, lesklé a oranžové, různě dlouhé třeně mají některé sběry tohoto choroše 
ze Slovenska a z Bulharska: "Šúr" poblíž Sv. Juru u Bratislavy, na padlém kmeni 
Salix fragilis 18.X.1985 leg. et det. F.K. et Z.P. (PRM 871006) –  z pěti sebraných 
plodnic tři mají třeně, z nichž nejdelší měří 5,5 cm; ibid., na živém kořenu Salix 
fragilis 12.X.1993 leg. et det. P. Vampola ut Ganoderma lucidum, in: Polyporales 
exsicc. Čechoslovakiae no. 140 (PRM 886768). –  "Mestský háj" u Nových Zám-
ků, na bázi položivé Robinia pseudacacia 15.I.1974 leg. et det. F.K. ut Ganoderma 
lucidum, rev. 18.2.1987 F.K. et Z.P. (PRM 768568). –  Slančev Briag u Nesebaru 
poblíž Burgasu, vých. Bulharsko, na pařezu listnáče nedaleko hotelu "Globus" 
18.VIII.1982 leg. et det. F.K. (PRM 830088). 

Z ekologického a mykogeografického pohledu je u lesklokorky pryskyřičnaté 
zajímavá skutečnost, že v přirozené vegetaci se u nás vyskytuje pouze v lužních 
lesích na nejjižnější Moravě u Lanžhota na soutoku Dyje a Moravy. Všude jinde v 
České republice roste výhradně v člověkem vytvořených biotopech, jako jsou par-
ky, zahrady, aleje vysázených stromů nebo hráze rybníků - nikdy uvnitř lesních 
porostů. 

Pokud jde o nadmořskou výšku lokalit, lesklokorka pryskyřičnatá jako dosti 
teplomilná houba se u nás vyskytuje pouze v nížině a pahorkatině, konkrétně v 
nadmořských výškách od 150 do 480 m; pouze jediná lokalita v České republice 
leží v podhorském stupni (ovšem na jeho spodu) v 510 m n.m. (Jihlava). Žádná 
lokalita lesklokorky pryskyřičnaté neleží v horském stupni, a nelze ji tam vzhledem 
k její značné teplomilnosti ani očekávat. 

Ze dřevin napadá lesklokorka pryskyřičnatá pouze listnáče, a to nejčastěji du-
by: z našich druhů to je dub letní (Quercus robur) a z dubů cizího původu často 
vysazovaný severoamerický dub červený (Quercus rubra). Z jiných dřevin byla u 
nás lesklokorka pryskyřičnatá méně často nebo výjimečně nalezena na jasanu zte-
pilém (Fraxinus excelsior), jírovci maďalu (Aesculus hippocastanum), platanu 
javorolistém (Platanus ×hispanica = P. ×acerifolia) a na slivoni mahalebce (Pru-
nus mahaleb). Ze Slovenska je známa kromě z trnovníku akátu (Robinia pseudaca-
cia) a vrby křehké (Salix fragilis) –  viz výše plodnice s třeněm – ještě např. na 
břestovci západním (Bratislava, Nám. slobody [dříve Gottwaldovo nám.], na živém 
kmenu Celtis occidentalis 24.VII.1988 leg. J. Paclt, det. F.K. et Z.P., PRM 867314; 
ibid., stejná dřevina i sběratel a určovatelé, 4.VIII.1991, PRM 873051; Kotlaba 
1997), dřezovci trojtrnném (Bratislava, Trenčianska ul., na bázi starého kmene 
Gleditsia triacanthos 2.X.1994 leg. J. Paclt, det. F.K. et Z.P., PRM 885246; Kotla-
ba 1997; ibid., Sasinkova ul., stejná dřevina, sběratel a určovatelé, 22.VII.1994, 
PRM 883239), javoru klenu (Bratislava, v bývalé zahradě Graselkovičovská na 
kmenu živého Acer pseudoplatanus ′atropurpureum′ 2.VII.1994 leg. J. Paclt, det. 
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F.K. et Z.P., PRM 883227), javoru mléči (Bratislava-Petržalka, Sad J. Kráľa, na 
bázi živého kmene Acer platanoides 23.VII.1988 leg. J. Paclt, det. F.K., PRM 
865069) a topolu bílém (Piešťany, Populus alba, 5.VII.1967 leg. J. Kubička, det. 
F.K. et Z.P., PRM 646863). –  V jižní a západní Evropě se lesklokorka pryskyřič-
natá vyskytuje na mnoha dalších dřevinách (doklady jsou v herbáři PRM). 

Na základě našich dosavadních zkušeností můžeme konstatovat, že lesklo-
korka pryskyřičnatá se konkrétně v Čechách v posledních třech desetiletích evi-
dentně šíří, což asi úzce souvisí s její značnou teplomilností a s celkovým oteplo-
váním. Podle zjištění meteorologů v letech 1998– 2008 se většina roků vyznačo-
vala extrémně vysokými teplotami, takže překračovala průměrné roční teploty. 
Teplomilnosti lesklokorky pryskyřičnaté nasvědčuje také fakt, že první doložený 
sběr této chorošovité houby je z teplé jižní Moravy (Pohansko u Břeclavi), a to již 
z roku 1910 (viz Kotlaba 1984), kdežto z Čech až teprve z roku 1950 (Průhonický 
park). Pilát (1936-42) např. ve své známé monografii chorošů nezaznamenal z 
našeho území ani jedinou lokalitu této houby (uvádí ji jako Ganoderma lucidum 
ssp. resinaceum). –  Podle dokladů v herbáři PRM byla lesklokorka pryskyřičnatá 
nalezena v Čechách za prvních 30 let (1950–1980) jenom na 9 lokalitách, zatímco 
v posledních 27 letech (1981– 2008) byla zjištěna na 14 lokalitách; i po doplnění 
údajů podle dokladů z ostatních našich herbářů možno opodstatněně předpokládat, 
že by se tento poměr sotva výrazněji změnil. Lesklokorka pryskyřičnatá tak pře-
stala už být u nás vzácným chorošem, jakým byla do začátku osmdesátých let mi-
nulého století (Kotlaba 1981). 

Parazitická lesklokorka pryskyřičnatá se kromě v parcích vyskytuje hlavně na 
hrázích rybníků a ve stromořadích podél komunikací, kde napadá zejména doprav-
ními prostředky poraněné stromy. Jednoleté plodnice, se kterými se můžeme od 
narůstání do jejich zániku setkávat nejméně po dobu 3–5 měsíců (nejčastěji červen 
až říjen), vyrůstají převážně na bázích kmenů a na kořenových nábězích (na kme-
nech nejvýše ani ne do 1 m), méně často také na pařezech. Rozkladnou činností 
mycelia ve dřevě dochází k oslabování pevnosti dřeva, stromy v korunách prosy-
chají (pravděpodobně zároveň i působením jiných hub) a jak větve, tak kmeny 
snáze podléhají zlomení. Jedinou ochranou – a to nejen proti této lesklokorce, ale 
proti všem dřevokazným houbám –  je prevence spočívající v zabraňování vzniku 
poranění; dojde-li k poranění, je třeba rány ošetřit (např. stromovým balzámem, 
lakem apod.), aby se zabránilo vniknutí houbové infekce do dřeviny. Jestliže je 
dřevina napadena (houba tvoří plodnice) a hrozí pád větví nebo celého stromu na 
frekventované místo nebo komunikaci, nezbývá než celý strom včas odstranit. 

Níže uvádíme přehled lokalit lesklokorky pryskyřičnaté v České republice 
podle dokladů z herbáře mykologického oddělení Národního muzea v Praze (PRM) 
a terénních záznamů prvého z autorů článku. Podotýkáme, že to ovšem neukazuje 
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současný stav jejího rozšíření u nás, neboť doklady k dalším lokalitám jsou přiro-
zeně také v herbářích jiných našich institucí, které do tohoto článku nezahrnujeme. 
– Naše jména zkracujeme na iniciály F.K. a Z.P. 
1. Ústí n. L., 160 m n.m., na ulici ve městě na bázi kmene živého Platanus 
×acerifolia 18.VIII.1982 leg. V. Samek, det. F.K. (PRM 828515, Kotlaba 1984). –  
2. "U Myšinky" (poblíž hájovny "Píně") v Lánské oboře jz. od Lán, 400 m n.m. 
(dřevina neudána) 30.IV.1995 leg. K. Rébl, det. F.K. et Z.P. (PRM 884125). –  3. 
Praha 6-Veleslavín (část Petřiny), ul. "Na Větru" (pod křižovatkou s výškovými 
domy), 360 m n.m., na řezné ploše pařezu Prunus mahaleb 10.IX.2008 leg. et det. 
F.K. ut G. adspersum, rev. Z.P. et F.K. (PRM 911175). –  4. Průhonice u Prahy, v 
Průhonickém parku pod "Glorietem", 300 m nm.m., na bázi kmene starého živého 
Quercus sp. 12.VII.1950 leg. et det. M. Svrček ut Inonotus dryadeus, rev. 1977 
F.K. (PRM 803803); ibid., na louce pod alpínem na bázi kmene živého Quercus 
rubra 13.IX.1979 leg. et det. F.K. (PRM 821414); ibid., v "Jeřábkových potocích" 
na stejné dřevině 14.X.2008 leg. J. Burda et F.K., det. F.K. (PRM 911278). –  5. 
Vlašim u Benešova, v zámeckém parku, 380 m n.m., v dutině živého kmene Q. 
robur 11.VII.1974 leg. J. Diener, det. F.K. (PRM 771825, Kotlaba et Zelený 1997). 
–  6. Štěkeň u Písku, alej jjv. od obce, 380 m n.m., na bázi kmene živého Q. rubra 
11.VIII.1984 leg. S. Hejný, det. F.K. (PRM 835769). –  7. Černice u Sudoměřic z. 
od Bechyně, 480 m n.m., na golfovém hřišti na bázi kmene živého Q. rubra 
25.VIII.2004 leg. et det. F.K. (PRM 902015); ibid., 1.8.2008 not. F.K. –  8. Vlasti-
boř u Soběslavi, 440 m n.m., u cesty z. od obce ("za Vaštovi") na pařezu Q. robur 
27.VIII.1998 leg. et det. F.K. (PRM 892862). –  9. U "Novákova rybníka" sz. od 
Záluží u Vlastiboře, 450 m n.m., na bázi nezraněného kmene živého Q. robur 
29.VIII.2008 leg. et det. F.K. (PRM 911179). –  10. Poblíž křižovatky silnic Záluží 
u Vlastiboře-Dráchov a Vesce u Soběslavi-Mažice, 440 m n.m., na bázi kmene 
živého Q. rubra 13.VIII.1992 leg. R. Klípová et F.K., det. F.K. (PRM 876392); 
ibid., 22.IX.2000 leg. et det. F.K. (PRM 894387); ibid., 7.8.2008 not. F.K. –  11. 
Soběslav u Tábora, na soutoku "Černovického potoka" s Lužnicí, 400 m, na bázi 
kmene živého Q. rubra 29.7.1982 det. et not. F.K. –  12. U silnice Vesce u 
Soběslavi-Mažice (proti "Jitrům", tj. ssv. od nich), 420 m n.m., na bázi kmene 
živého Q. robur 14.VIII.1983 (PRM 831618) a 23.VII.1989 (PRM 867776) leg. et 
det. F.K.; ibid., 13.9.2008 not. F.K. –  13. U zámečku Ohrada jz. od Hluboké n. 
Vlt., 380 m n.m., na bázi kmene živého Q. robur 28.VII.1967 leg. et det. F.K. 
(PRM 684410). –  14. Na hrázi "Mlýnského rybníka" u Čejkovic sz. od Čes. Budě-
jovic, 380 m n.m., na bázi kmene živého Q. robur 29.VIII.1986 leg. T. Papoušek, 
det. F.K. (PRM 842572). –  15. Čes. Budějovice, před budovou Jihočeského muzea 
(Dukelská 1), 390 m n.m., na pařezu Aesculus hippocastanum 7.X.1980 leg. et det. 
F.K. (PRM 824565, Kotlaba 1981); ibid., 8.VI.1981 leg. Vimmer, det. Z. Kluzák 
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(PRM 825611). –  16. Na břehu rybníka "Láska" u Klece poblíž Lomnice n. Luž., 
420 m n.m., na bázi kmene živého Quercus robur 17.IX.1982 leg. et det. Z.P. 
(PRM 871520, Kotlaba 1983). –  17. Třeboň, u "Obory" (cesta od lesa k bažantí 
farmě), 430 m n.m., na bázi kmene živého Q. robur 17.X.1967 leg. et det. Z. 
Pouzar (PRM 869351). - 18. Pěčice s. od Loučeně nedaleko Nymburka, Quercus 
sp., 1.IX.1996 leg. R. Knížek, det. F.K. (PRM 889230). –  19. V lese u rybníka 
"Dobrá Voda" s. od Loučeně u Nymburka, na padlém kmenu Quercus sp. 
19.VII.1975 leg. J. Chrtek (sen.), det. F.K. (PRM 775396). –  20. Hradec Králové, 
Nezvalova ul., 230 m n.m., na kmenu živého Fraxinus excelsior, XI.1976 leg. J. 
Slavíček et F. Pavlík, det. F.K. (PRM 803863). –  21. Častolovice u Kostelce n. 
Orl., 270 m n.m., zámecký park, na bázi kmene živého Quercus rubra 19.IX.1970 
leg. F.K. et J. Klán, det. F.K. et Z.P. (PRM 870995). –  22. Jihlava, 510 m, na bázi 
kmene živého Fraxinus excelsior 13.VIII.1991 leg. et det. P. Vampola (Polypora-
les exsicc. Čechoslovaciae no. 29, PRM 875200). –  23. Židlochovice j. od Brna, 
170 m n.m., na kmenu Quercus rubra VI.1949 leg. et det. A. Pilát ut ?Ganoderma 
applanatum, rev. 3.10.1961 H. Kreisel et Z. Pouzar (PRM 806276). –  24. Valtice u 
Břeclavi, 180 m n.m., alej u staré silnice k Lednici, pahýl Aesculus hippocastanum 
15.X.1971 leg. et det. Z.P. (PRM 814450); ibid., na bázi živého kmene stejné dře-
viny 19.VIII.1972 leg. et det F.K. (PRM 718392). –  25. Poštorná u Břeclavi, polesí 
Háje ("Boří les"), 180 m, na bázi Quercus sp. 25.VIII.1971 leg. J. Diener, det. F.K. 
(PRM 727455). –  26. V lužním lese "Cahnov" u Lanžhota, 150 m n.m., na bázi 
kmene položivého Q. robur 16.VIII.1967 leg. F.K. et Z.P., det. Z.P. (PRM 
871598). –  27. Lužní les "Soutok" u Lanžhota, 150 m n.m., na Q. robur 16.8.1967 
photo F.K. (Kotlaba 1984, tab. 5, obr. 14). 
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František K o t l a b a and Zdeněk P o u z a r : Ecology of Ganoderma resina-

ceum and its expansion in Bohemia 
Ganoderma resinaceum has mostly sessile, broadly attached, dimidiate 

(bracket-shaped) to hoof-like basidiocarps but exceptionally (in a very wet envi-
ronment) it forms also a stipe; in this case it is very similar to G. lucidum. The only 
reliable diacritical character between these two polypore species is the spore orna-
mentation: G. lucidum has a coarse, rough spore ornamentation, whereas G. res-
inaceum has finely punctulate spores. 

In Czechia, G. resinaceum prefers oaks; it parasitises mostly on indigenous 
Quercus robur and planted North American Q. rubra. It rarely grows here also on 
Aesculus hippocastanum, Fraxinus excelsior, and Prunus mahaleb; in Slovakia as 
well as in South and West Europe it also occurs on many other trees. In the Czech 
Republic Ganoderma resinaceum occurs mostly outside forests – in avenues, dams 
of ponds, parks and gardens (i.e. in anthropogenic habitats), only in southernmost 
Moravia it occurs also in natural forests. 

In last two decades G. resinaceum has spread especially in Bohemia, which 
might be connected with global warming. 
 
Adresy autorů:  František Kotlaba, Na Petřinách 8, 162 00 Praha 6 
 Zdeněk Pouzar, Nad Královskou oborou 23, 170 00 Praha 7 
                       

*    *    * 
 

PRVNÍ NÁLEZ ZVONEČKOVKY MODROŠEDÉ – CAMPANELLA CAESIA (BASIDI-
OMYCOTA, MARASMIACEAE) V ČESKÉ REPUBLICE 

 
Vladimír  A n t o n í n  

 
V článku je zveřejněn první nález zvonečkovky modrošedé (Campanella 

caesia Romagn.) v České republice. Byla nalezena na mrtvých stéblech trav a 
opadlých tenkých větvičkách kustovnice cizí a brslenu evropského v CHKO Pá-
lava na okraji obce Pavlov na úpatí hlavního masivu Pálavy. Je publikován její 
podrobný makroskopický a mikroskopický popis a je shrnuto její rozšíření 
v Evropě. 

 
V polovině září 2008 se uskutečnila na jižní Moravě týdenní terénní akce Ni-

zozemské mykologické společnosti, pořádaná ke stoletému výročí jejího založení. 
Na jedné z exkurzí, která vedla do CHKO Pálava a které se zúčastnil také známý 
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rakouský mykolog A. Hausknecht, byl nalezen velice zajímavý druh lupenaté hou-
by. Už při cestě na lokalitu (NPR Děvín-Kotel-Soutěska), mezi vinicemi na okraji 
obce Pavlov, A. Hausknecht podotkl, že na podobných stanovištích sbírá v okolí 
svého bydliště zajímavé houby. Začali jsme hledat a výsledek se dostavil – na trav-
naté, keři porostlé mezi bylo nalezeno několik zajímavých lupenatých druhů hub a 
mezi nimi i Campanella caesia. Tento sběr přitom představuje první nález tohoto 
druhu u nás (a zřejmě druhou oblast výskytu ve střední Evropě). Navrhuji pro tuto 
houbu české jméno zvonečkovka modrošedá. 

Publikovaný popis makroznaků je založen na nalezených plodnicích 
z popisované lokality a popis mikroskopických znaků na studiu herbářové položky; 
jako media jsou použity kongočerveň, Melzerovo činidlo a KOH. Zkratky barev 
jsou uváděny podle Kornerupa a Wanschera (Kornerup et Wanscher 1983). Písme-
no E u popisu výtrusů znamená poměr mezi jejich délkou a šířkou a Q průměr 
těchto hodnot. Herbářová položka je uložena v herbáři botanického oddělení Mo-
ravského zemského muzea v Brně (BRNM). 
 
Campanella caesia Romagn., Bull. Trimest. Soc. Mycol. Fr. 96 (1980): 427. 
1981. 
Syn. Campanella inquilina Romagn., Can. J. Bot. 62: 881, 1984. – Campanella 
europaea Singer, Nova Hedwigia 26: 873, 1975 (nom. prov.). – Campanella con-
chata (Velen.) Romagn., Bull. Trimest. Soc. Mycol. Fr. 96 (1980): 426, 1980 s. 
Romagnesi, non s. orig. Velenovský (= Arrhenia retiruga). 
 

Plodnice jednotlivé, přisedlé. Klobouk bočně připojený k substrátu, do 8 mm 
v průměru, sklenutý, na středu zaoblený, na okraji ± přímý, zrnitě plstnatý, výrazně 
radiálně vrásčitý, béžově šedý (6C–D2). Lupeny řídké, L = 4–5, l = 0–1, výrazně 
nepravidelně několikanásobně vidlené, přičemž lupeny bočního vidlení jsou užší 
než vidlení hlavního, výrazně intervenózní, ve stáří někdy až téměř pórovité, o 
něco světlejší než klobouk (6C2), ostří trochu světlejší, brvité. Třeň není vyvinut. 

Výtrusy 8,0–10 × 5,0–6,5 μm, Ø = 9,2 × 5,7 μm, E = 1,5–1,9, Q = 1,6, elipso-
idní až mandlovité, tenkostěnné, hyalinní, neamyloidní. Bazidie 30–40 × 9,0–10 
μm, tetrasporické, kyjovité. Bazidioly 18–40 × 3,0–11 μm, kyjovité až válcovité. 
Ostří není sterilní. Cheilocystidy 30–44 × 5,5–9,0 μm, lahvovité až téměř vřeteno-
vité, obvykle hlavaté, pravidelné nebo nepravidelné, tenkostěnné až mírně tlus-
tostěnné, často s drobnými výběžky na bazální a střední části; cheilocystidy jsou 
přítomny jak na ostří, tak i kolem něj, ale zde bývají obvykle bez výběžků. Trama 
lupenů je tvořena výrazně gelatinózními, válcovitými, nedextrinoidními, až 6,0 
(7,0) μm širokými hyfami. Pokožka klobouku typu kutis, složená z válcovitých, 
výrazně výběžkatých (divertikulátních), do 5,0 μm širokých hyf, někdy zakonče-
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ných lysou, kyjovitou nebo téměř válcovitou částí. Dužnina klobouku 
z gelatinózních, válcovitých, do 5,0 μm širokých hyf s jemně zrnitým obsahem. 
Přezky jsou přítomny v celé plodnici. 
 
Ekologie: na mrtvých stéblech trav a opadlých tenkých větvičkách kustovnice cizí 
(Lycium barbarum) a brslenu evropského (Euonymus europaea). 
 
Lokalita: CHKO Pálava, Pavlov, sz. okraj obce, N 48º52'03'', E 016º39'45'', asi 
300 m n.m., 18.IX.2008 leg. et det. V. Antonín a A. Hausknecht (BRNM 
710312). 
 

Zvonečkovka modrošedá je jak svým vzhledem, tak i mikroskopickými zna-
ky dobře poznatelným a jen těžko zaměnitelným druhem. Její variabilitu výborně 
popsali Singer et Hausknecht (1990), kteří ji rovněž ztotožnili s C. conchata s. 
Romagnesi; druhý autor citovaného článku měl totiž možnost studovat téměř sto 
plodnic z jedné lokality a viděl proměnlivost jak makroskopických, tak i mikro-
skopických znaků. Tento druh obvykle roste na zbytcích trav, jen vzácně dalších 
bylin (např. Artemisia; Bas 1995, Singer et Hausknecht 1990); ve střední Evropě 
fruktifikuje nejčastěji od srpna do září, ale v mírných zimách jej nalezneme i v 
prosinci.  

Campanella caesia je druhem s atlantickým rozšířením v západní a jižní Ev-
ropě. Roste tam hojně na dunách, slaniskách, v mokřinách a polopřirozených 
trávnících (Bas 1995). Ve střední Evropě jej v 80. letech poprvé nalezl A. Haus-
knecht na několika lokalitách na jižně orientovaných svazích na mezofilních trav-
natých stanovištích v Dolních Rakousích (Singer et Hausknecht 1990). Náš nález 
pod Pálavou je sice prvním u nás, ale předpokládám, že při detailnějším mykolo-
gickém průzkumu podobných stanovišť bude tato houba v teplejších oblastech 
nalezena i na dalších místech. Ovšem podobná synantropní stanoviště obvykle 
mykology příliš nepřitahují… 
 
P o d ě k o v á n í  

Publikování výsledků bylo podpořeno Výzkumným záměrem Ministerstva 
kultury ČR (MK00009486201). 
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Campanella ceasia. a) cheilocystidy, b) výtrusy, c) hyfy pokožky klobouku. Měřítko = 20 
μm. 
 
 
L i t e r a t u r a  
 
Bas C. (1995): Campanella P. Henn. – In: Bas C. et al. (eds.), Flora agaricina neerlandica, 

Vol. 1, p. 104–105. 
Kornerup A. et Wanscher J. H. (1983): Methuen handbook of colour. Ed. 3. – London. 
Singer R. et Hausknecht A. (1990): Some interesting agarics from eastern Austria. – Pl. 

Syst. Evol. 170: 133–150. 
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Vladimír A n t o n í n : First record of Campanella caesia (Basidiomycota, 
Marasmiaceae) in the Czech Republic 

The first record of Campanella caesia Romagn. in the Czech Republic is 
published. The fungus was collected in the Pálava Protected Landscape Area, 
close to the village of Pavlov (southern Moravia) on a small slope covered with 
scrub (Lycium barbarum and Euonymus europaea) and grasses, on remnants of 
these plants. A detailed macro- and microscopic description is given and its Euro-
pean distribution is summarised.  
 
 

MIKROMYCETY 
 

N E D E R M A T O F Y T I C K É  V L Á K N I T É  H O U B Y  I Z O L O V A N É  P Ř I  
S U S P E K T N Í  O N Y C H O M Y K Ó Z E  

 
Vít  H u b k a  

 
Článek shrnuje různé pohledy na možnou úlohu nedermatofytických vlák-

nitých hub při infekcích nehtů. Okrajově se zabývá schopnostmi nedermatofy-
tických vláknitých hub kolonizovat a rozkládat nehet in-vitro. V praktické části 
je podán přehled určených kmenů nedermatofytických vláknitých hub izolova-
ných z nehtů a podrobněji je rozvedena problematika rodu Auxarthron.  

 
Přestože onemocnění působená houbami nabývají stále většího medicínského 

významu, zůstává lékařská mykologie poněkud v ústraní zájmu a její rozvoj je v 
porovnání s ostatními mikrobiologickými obory pomalejší. Dokonce si vysloužila 
označení "Popelka" v rodině mikrobiologie (Mencl 2007). Právě lékařské mykolo-
gie se týká následující článek vypracovaný na podkladě bakalářské práce (Hubka 
2008) obhájené na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK. Článek má za cíl 
seznámit čtenáře s problematikou nedermatofytických vláknitých hub (dále jen 
NVH), izolovaných při podezření na onychomykózu a nesnadným prokazováním 
jejich vztahu k onemocnění.  
 
O n y c h o m y k ó z a  a  j e j í  p ů v o d c i  

Mykotické onemocnění nehtů (onychomykóza) je celosvětovým problémem a 
jeho léčba stojí každoročně nemalé prostředky. Ve vyspělých zemích postihuje 
zhruba 2–13 % populace a s rostoucím věkem prevalence (tj. počet nemocných ve 
vybrané populaci k určitému datu) onychomykózy stoupá až na 25 % i více (Kulí-
ková 2008). Onychomykóza je diagnostikována asi v 50 % ze všech případů one-
mocnění nehtů. I když se nejedná o život ohrožující infekci, nelze ji považovat za 
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pouhý kosmetický problém. Některé formy jsou bolestivé a mohou znemožňovat 
řadu aktivit i výkon některých povolání. Léčení může být dlouhodobé a je typické 
recidivami (Torres-Rodríguez et López-Jodra 2000).  

Kolem 90% ze všech onychomykóz je u nás vyvoláno dermatofyty, přede-
vším rodem Trichophyton. Zbylá procenta připadají na kvasinky a NVH. Kvasinky 
působí především tzv. paronychii nehtů rukou (zánět kůže v okolí nehtu, popř. 
nehtového lůžka), při jejímž vzniku se předpokládá zásadní význam faktorů jako je 
časté máčení rukou ve vodě a dráždění chemickými přípravky (Faergemann 1996). 
Skupina NVH je značně široká, nesourodá a má i rozmanitou ekologii. V součas-
nosti je popisován trend zvyšujícího se počtu případů onychomykózy vyvolané 
NVH nejen co do počtu případů, ale i co do počtu druhů vláknitých hub, které jsou 
takto izolovány. Názory autorů na popsaný vývoj nejsou jednotné. Rostoucí vý-
znam NVH jako původců onychomykózy je často přičítán stárnutí populace, ros-
toucímu počtu diabetiků a pacientů s narušenou nebo cíleně tlumenou imunitou, 
např. po transplantacích. Někteří autoři ale namítají, že vývoj může zčásti souviset 
i se zdokonalující se metodikou odběrů a zvýšenou pozorností, která je 
v posledních desetiletích NVH věnována.  
 
R o l e  n e d e r m a t o f y t i c k ý c h  v l á k n i t ý c h  h u b   

Úloha NVH izolovaných z nehtu může být různá. Protože spory některých 
NVH jsou v prostředí široce rozšířeny, jsou tyto houby izolovány často jako kon-
taminanty. Mohou také hrát úlohu sekundárních kolonizátorů a růst v části nehtu, 
která byla již částečně rozložena dermatofytem. Rozdíl mezi kontaminanty a 
sekundárně kolonizujícími houbami je především v tom, že sekundární kolonizátoři 
v nehtu skutečně dlouhodobě rostou, mohou být identifikováni na mikroskopic-
kých preparátech a izolováni v odběrech opakovaných po delším časovém interva-
lu. To může vést k chybnému přesvědčení, že se jedná o původce onemocnění. 
Navíc jejich růst v nehtu může být tak masivní, že dovede skrýt přítomnost derma-
tofyta, k jehož odhalení může dojít až při opakovaném odběru při dalším vyšetření 
(Ellis et al. 1997).  

Stále častější jsou situace, kdy je NVH izolována jako jediný původce ony-
chomykózy. Dříve jakoby onychomykóza způsobená NVH neexistovala, nebo byla 
velmi vzácná. V posledních dvou až třech desetiletíletích je celosvětově, ale ob-
zvlášť v Evropě, popisován trend rostoucí účasti NVH na vzniku onychomykózy. 
Tím se k této dříve opomíjené skupině obrací větší pozornost a rozrůstá se spek-
trum druhů izolovaných buď přímo jako původců, anebo jsou zjišťovány druhy 
potenciálně patogenní, schopné růst na lidském nehtu (Gianni et al. 2000). 

Touto tzv. nedermatofytickou onychomykózou jsou nejčastěji postiženi paci-
enti po traumatu nehtu, staří lidé nebo již výše zmínění diabetici. V takových pří-
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padech hovoříme o NVH jako o sekundárních patogenech. Byly ale popsány přípa-
dy onychomykózy vyvolané NVH u zdravého člověka. Řada z těchto případů je ale 
jinými autory napadána z důvodu nedodržení všech metodických náležitostí nut-
ných k označení NVH jako patogena (viz níže). Status primárních patogenů někte-
rých NVH, jako např. rodu Acremonium nebo Fusarium, je proto stále sporný a 
subjektivní pohled na význam NVH různými lékaři hraje často zásadní roli (Ri-
chardson et Edward 2000). Výjimkou mezi NVH je v tomto ohledu rod Scytalidi-
um, který je často izolován jako evidentně primární patogen v tropických a subtro-
pických oblastech. Medicínsky významným zástupcem tohoto rodu je pouze tmavě 
pigmentovaný druh Scytalidium dimidiatum (popř. jeho synanamorfa Nattrassia 
mangiferae) spolu s jeho bezbarvou mutací zvanou Scytalidium hyalinum. Kožní 
mykózy a onychomykózy působené tímto druhem jsou dokonce mezilidsky pře-
nosné artrokonidiemi v kožních šupinách. Podobně se i u druhu Scopulariopsis 
brevicaulis, který je u nás nejběžnějším původcem onychomykózy ze skupiny 
NVH, předpokládá schopnost napadnout i zdravý nehet (Campbell et Johnson 
2005). 

V některých soudobých studiích je uváděna účast NVH jako původců ony-
chomykózy vysoká, v jiných velmi nízká. Obecně přijatelná čísla se pohybují ko-
lem 2–12 % ze všech případů onychomykózy. Výrazně odlišné hodnoty mohou 
značit chyby v metodice odběrů a kultivaci (de Araújo et al. 2003). Uvedeným 
číslům se mohou výrazně vymykat některé oblasti v tropech a subtropech, jako je 
Nigérie, Thajsko a Jamajka, kde zástupci rodu Scytalidium působí 10–50 % přípa-
dů onychomykóz (Elewski 1996). 

Druhové spektrum nedermatofytických původců onychomykózy se mění v 
závislosti na geografických oblastech. To je případ právě rodu Scytalidium, jenž je 
popisován z tropických oblastí, ale např. v Evropě bývá zachycen nanejvýš jako 
importovaná mykóza. Na druhé straně se výskyt onychomykózy způsobené mnoha 
NVH zdá být vyšší v mimotropických oblastech. To je příklad druhu Aspergillus 
versicolor, který je často popisován jako původce onychomykózy ve Španělsku a 
jižní Evropě vůbec. Druh Scopulariopsis brevicaulis je také více hlášen z mimo-
tropických oblastí, hlavně z mírného pásma Evropy (Torres-Rodríguez et López-
Jodra 2000); zatímco v Evropě zastává místo nejfrekventovanějšího původce ony-
chomykózy mezi NVH, v Severní Americe tento primát přebírají rody Fusarium a 
Acremonium (Ghannoum et al. 2000). 

Ne všechny práce ale rostoucí význam NVH potvrzují. Ojedinělá studie, kte-
rou provedli Ellis et al. (1997), domněnky o stále se zvyšujícím počtu nových pří-
padů onychomykózy způsobené NVH nepotvrdila a tento trend autoři přičítají 
spíše malému počtu odběrů a jejich nedokonalé metodice. Autoři odebírali během 
jednoho roku 8–12 vzorků od každého ze 118 pacientů s onychomykózou za jejich 
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současného léčení. Ve výsledku byl z nehtu všech pacientů izolován dermatofyt, i 
když k jeho odhalení bylo někdy zapotřebí většího počtu odběrů. Stejný druh NVH 
v následujících odběrech se podařilo izolovat jen ve dvou případech, ale opět v 
doprovodu dermatofyta. Data shromážděná uvedenou studií se vymykají součas-
nému pohledu na NVH jako na stále běžnější původce onychomykózy. Bylo by 
zajímavé srovnat je s výsledky nějaké jiné studie, ale žádná taková s podobně vel-
kým počtem odběrů z jednoho pacienta není. Odebrat 8–12 vzorků ze stejného 
pacienta v rozmezí několika měsíců až roku není v praxi uskutečnitelné.  

Protože nedermatofytická onychomykóza způsobená jinými houbami než 
druhem Scopulariopsis brevicaulis a zástupci rodu Fusarium je u nás spíše vzác-
ným jevem, není mnoho lékařů, kteří by byli schopni a ochotni tyto houby určovat. 
Samotné určení nemusí být jednoduché, a i když se zdaří, nemá většinou pro léčbu 
zásadní význam. V léčbě nedermatofytické onychomykózy totiž neexistují jednot-
né postupy, a to vzhledem k heterogenitě této skupiny hub a také pro nízkou frek-
venci výskytu některých druhů NVH jako patogenů. Proto původci těchto vzácněj-
ších forem nedermatofytické onychomykózy nebývají určeni, pokud není na pra-
covišti odborný mykolog nebo není vzorek zaslán referenční laboratoři. Bez určení 
původce se ale ztrácejí cenná data.  
 
P r o b l e m a t i k a  o d b ě r ů  a  i n t e r p r e t a c e  n a r o s t l ý c h  k u l t u r  

Určení houby na základě klinického obrazu onychomykózy není většinou 
možné, ačkoliv je známo, že některé druhy hub mohou být spojeny s určitými typy 
onychomykózy. Navíc některé kožní choroby, zejména psoriáza, mohou vyvolávat 
podobnou přestavbu nehtu jako onychomykóza. Proto je pro stanovení diagnózy 
vždy nutné laboratorní potvrzení (Baran et al. 1999). 

Posouzení role izolovaného kmene NVH je možné jen ze správně odebraného 
materiálu. Obecně je pro potvrzení významu NVH jako patogena přijímáno něko-
lik kritérií. Těmi jsou pozitivní nález při přímé mikroskopii odebraného materiálu, 
masivní růst houby v čisté kultuře a izolace stejného druhu i při opakovaných od-
běrech. Poslední kritérium není možné v praxi často dodržet, protože při pozitiv-
ním mikroskopickém nálezu je ihned zahájena léčba a při dalším odběru již houbu 
nemusíme zjistit, anebo se pacient už nemusí dostavit. O to větší důraz je kladen na 
zbývající dvě kritéria. Ideální je, když jsou při přímé mikroskopii rozeznány znaky 
později vykultivované houby (Skořepová 2008). Protože ale nehet nepředstavuje 
pro NVH přirozené prostředí, najdou se v preparátu většinou jen různě modifiko-
vané hyfy. Konidie se daří pozorovat většinou jen u druhu Scopulariopsis brevi-
caulis a druhů rodu Fusarium (de Araújo et al. 2003). 

Fakt, že k potvrzení nedermatofytické onychomykózy je třeba opakované la-
boratorní zkoušky, se snažila řešit dříve široce užívaná metoda počítání inokula dle 
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Walshe et English (1966). Ta měla zajistit potvrzení nedermatofytické onycho-
mykózy při jediné návštěvě lékaře. Na agarovou plotnu je při této metodě naneseno 
20 fragmentů zkoumaného nehtu, v případě že alespoň z pěti fragmentů roste stej-
ná NVH a byla pozitivní přímá mikroskopie, je NVH označena za původce. Nespo-
lehlivost metody ověřili teprve Gupta et al. (2001b). Uvedený postup se nedá zo-
becnit na všechny NVH a zdá se být při svém původním nastavení použitelný jen 
pro onychomykózu vyvolanou rodem Acremonium. Pro Scopulariopsis brevicaulis 
je metoda směrodatná teprve když houba roste z více než dvou třetin fragmentů. 
Pro povrzení onychomykózy vyvolané rody Fusarium a Aspergillus je metoda 
nepoužitelná. 

Častá izolace rodů jako Aspergillus, Acremonium, Alternaria nebo Chry-
sosporium může být klamná. I když jsou z nehtu izolovány bez dermatofyta, nemu-
sí být příčinou změn pozorovaných na nehtu. Nehet může trpět úplně z jiného dů-
vodu než je houbová infekce a rody těchto všudypřítomných hub mohou být jen 
kontaminací – někdy dokonce tak masivní, že může vést k chybné diagnóze a léče-
ní. O to větší význam má skutečné potvrzení houby přímou mikroskopií napadené-
ho nehtu a opakovanými odběry (Torres-Rodríguez et López-Jodra 2000). Ke špat-
nému závěru může vést i nesprávná interpretace narostlé kultury. Některé konta-
minanty, např. rod Alternaria, dokáží rychle přerůst pomalu rostoucí kolonii der-
matofyta, a ta může být přehlédnuta. To je v praxi alespoň zčásti řešeno zařazením 
selektivní půdy pro dermatofyty do sestavy půd, na které se izolace provádí (Ele-
wski 1996).  

Jak je z předchozích odstavců zřejmé, je ke správnému stanovení diagnózy 
zapotřebí zkušeností jak laboratorních, tak i v interpretaci výsledků. Je otázkou, jak 
velkou metodickou chybou v odběrech jsou zatížena jednotlivá mykologická pra-
coviště a jak moc se tyto chyby projevují na četnosti nedermatofytické onycho-
mykózy, ať už jejím přehlížením nebo chybnou diagnostikou. Další otázkou je, 
nakolik tyto metodické nepřesnosti ovlivňují dnes popisovaný trend vzestupu účas-
ti NVH jako původců onychomykózy a nakolik je tento vývoj způsoben faktem, že 
si této skupiny hub v posledních desetiletích více všímáme.  
 
L é č e n í  o n y c h o m y k ó z y  v y v o l a n é  n e d e r m a t o f y t i c k ý m i  
v l á k n i t ý m i  h o u b a m i  

V odborné literatuře můžeme najít záznam o více než 90 druzích nebo rodech 
NVH, které byly dosud popsány jako původci onychomykózy; údaj vychází z ex-
cerpce v bakalářské práci (Hubka 2008). Opakovaně je popisována schopnost ně-
kterých NVH dlouho přežívat v nehtu navzdory léčení.  

Problematická může být především léčba pacientů s onychomykózou způso-
benou druhy rodu Fusarium, kde je popisována vysoká odolnost k léčivům užíva-
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ným v terapii proti dermatofytům. Úplného vyléčení, kdy nehet roste po léčbě 
normálně ("clinical cure"), je dosaženo jen u 40–60 % pacientů (Tosti et al. 2000, 
Ranawaka et al. 2008). Časté jsou případy, že je sice docíleno negativního mikro-
skopického obrazu a negativních kultur z odběrů, ale nehet po léčbě již neroste 
normálně ("mycological cure"). Přítomnost rodu Fusarium v napadeném nehtu 
může navíc představovat nebezpečí propuknutí diseminované infekce, zejména u 
pacientů po transplantacích léčených imunosupresivy (Arrese et al. 1996).  

Ani 70–80% úspěšnost léčení onychomykózy vyvolané druhem Scopulariop-
sis brevicaulis a druhy rodu Acremonium není uspokojivá. Jako nejsnáze léčitelná 
se jeví onychomykóza působená zástupci rodu Aspergillus, kde je léčba úspěšná 
takřka bez výjimky (Gupta et al. 2001a).  

Greer (1995) se dokonce domníval, že v případech smíšené infekce nehtu 
dermatofytem a současně NVH, by měla následovat odlišná terapie než při čistě 
dermatofytických infekcích nehtů. Myšlenka, že přítomnost NVH může léčení 
onychomykózy komplikovat a že i po odléčení dermatofyta dokáže NVH v někte-
rých případech v nehtu přetrvávat a udržovat chorobné změny, byla řadou autorů 
přijata a dále citována. Ellis et al. (1997) naproti tomu nezjistili při léčbě žádný 
vliv přítomnosti kontaminujících hub ani hub kolonizujících nehet sekundárně. 
Všechny zmizely spolu s odléčením dermatofyta. Návrhy, že by případy s izolací 
smíšených kultur měly vyžadovat speciální léčbu, označili autoři za chybné. 
 
K e r a t i n o l ý z a  a  p r o c e s  r o z k l a d u  n e h t u  n e d e r m a t o f y t i c k ý -
m i  v l á k n i t ý m i  h o u b a m i   

K ověření a porovnání potenciálu hub stát se původcem kožního onemocnění 
byla aplikována řada metod. Protože za chemické a fyzikální vlastnosti epidermis a 
jejích derivátů odpovídá především skupina α-keratinů, byla většina těchto metod 
zaměřena na porovnávání schopností keratinolýzy. Keratinolytická aktivita houby 
může být brána jako jeden z nejdůležitějších faktorů virulence. Lze ji kvantifiko-
vat, takže se na první pohled zdá být ideálním parametrem pro porovnávání pato-
genních schopností hub.  

Keratinolýza může být hodnocena kvantitativně, úbytkem hmotnosti keratinu 
v médiu, mikroskopicky, změnami pH média nebo měřením množství vyproduko-
vaných metabolitů. Míra pozorovaného rozkladu závisí na tvrdosti použitého kera-
tinizovaného materiálu. Čím vyšší je obsah cystinu v substrátu, tím je materiál tzv. 
tvrdší. Disulfidické můstky v molekule cystinu mají hlavní podíl na odolnosti kera-
tinu vůči štěpení. Cystin tvoří asi 10–14 % hmotnosti vlasu, u nehtu dokonce více 
než 22 % (Marchisio 2000). Při úbytku váhy keratinizovaného materiálu o méně 
než 20 % nemůže být houba brána jako skutečně keratinolytická a štěpí pouze ne-
keratinové proteiny, kterých je až 10 % i u tvrdého keratinu. U slabě keratinolytic-
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kých hub úbytek většinou nepřesahuje 40 % ani po 8 a více týdnech kultivace (Ku-
nert 2000). 

Proces rozkladu keratinizovaných tkání dermatofyty byl intenzivně studován, 
obdobných studií u NVH je znatelně méně. Zvláště málo je uspokojivých experi-
mentálních modelů studujících rozklad lidského nehtu houbami. Určitou podobu s 
nehtovou ploténkou nalézáme u vlasové kůry. Ta je svou odolností, ale i ontogene-
ticky s nehtem srovnatelná a bývá až poslední rozkládanou částí vlasu. Ve způsobu 
jejího rozkladu a také v úrovni dosažené destrukce byla shledána velká podobnost 
s nehtem (Marchisio 2000).  

Vzhledem k rozdílné metodice jsou mezi sebou výsledky různých autorů jen 
omezeně porovnatelné a navíc, nebo právě proto, se data získaná různými autory u 
stejného druhu často nezanedbatelně liší. Důvodů může být řada. Při vzniku ony-
chomykózy spolupůsobí mnoho faktorů, které jen těžko můžeme simulovat pod-
mínkami in-vitro. Je také možné, že u některých druhů jsou významné vnitrodru-
hové rozdíly ve schopnosti keratinolýzy a dalších fyziologických vlastnostech. 

V experimentálních podmínkách prorůstá houba do nehtu převážně ze spodní 
strany, což je díky její menší odolnosti méně energeticky náročné. Při mikrosko-
pickém hodnocení rozkladu nehtu nebo vlasu je popisována buď jen povrchová 
eroze, nebo přítomnost kolmo na povrch prorážejících hyf. Ty mohou být několika 
typů – od úzkých u druhů se slabou keratinolytickou aktivitou až po výrazně širší 
hyfy hub schopných rychlého rozkladu substrátu (Ali-Shtayeh et Jamous 2000). Při 
pronikání kompaktní vrstvou kůry vlasu nebo povrchovou vrstvou nehtu byly opa-
kovaně u různých druhů dermatofyt, ale také u druhu Scopulariopsis brevicaulis 
(Marchisio et al. 2000) a druhů rodu Chrysosporium (Mitola et al. 2002) popsány 
útvary podobné apresoriím rostlinných patogenů, z nichž vyrůstá prorážející hyfa k 
méně odolným vrstvám vlasu a nehtu. 

Richardson et Edward (2000) simulovali v in-vitro podmínkách rozklad neh-
tové ploténky běžnými původci onychomykózy mezi NVH, a to Scopulariopsis 
brevicaulis, Acremonium sp., Fusarium sp. a Aspergillus versicolor. Sledovaný 
růst hub v nehtu nebyl srovnatelný s růstem hub sledovaným v praxi při odběrech. 
Druhy Scopulariopsis brevicaulis, Aspergillus versicolor a Acremonium sp. rostly 
jen na povrchu nehtu a rozklad byl omezen na nekeratinizovanou mezibuněčnou 
hmotu. Pouze u kmenů rodu Fusarium byl pozorován růst ve všech vrstvách nehtu. 

Mechanismus vstupu a stupeň rozkladu vlasu a nehtu různými kmeny Scopu-
lariopsis brevicaulis studoval také Marchisio et al. (2000). Použity byly kmeny 
izolované jako prokázaní původci onychomykózy i kmeny izolované z ovzduší. 
Schopnost keratinolýzy se nezdála být specifická pro druh jako celek; byla pozoro-
vána jen u třetiny testovaných kmenů.  
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Oyeka et Gugnani (1997) studovali rozklad nehtových odstřižků druhy 
Fusarium solani, Scytalidium dimidiatum a S. hyalinum. Zahrnuli pro srovnání i 
druhy dermatofyt Trichophyton rubrum a T. mentagrophytes. Zkoumané nederma-
tofytické druhy vykázaly schopnost rozložit 38–43 % nehtové ploténky oproti 70–
73 % ploténky rozložené dermatofyty. Obdobně koncipovaná práce na izolátech 
druhů rodu Chrysosporium prokázala jejich schopnost rozložit 50–80 % vlasové 
kůry a kutikuly, tedy nejodolnějších částí vlasu (Mitola et al. 2002). 
 
P r a k t i c k á  č á s t   

Materiál k praktické části bakalářské práce (Hubka 2008) byl získán od  
MUDr. Magdaleny Skořepové, CSc. z Centra pro dermatomykózy 1.LF UK a 
VFN. Určované kmeny NVH byly odebrány z pacientů se suspektní onychomykó-
zou z Prahy a Středočeského kraje v období od února do dubna 2008. 

Z celkováho počtu 29 primokultur NVH izolovaných z nehtů bylo získáno 32 
kmenů (viz tab.1). Žádný z kmenů nebyl průkazně patogenní, protože nebyly pro-
váděny opakované odběry a některé kmeny byly izolovány spolu s dermatofytem. 
Mezi určenými kmeny byly ale některé potenciálně patogenní druhy, především 
dva kmeny druhu Fusarium oxysporum, který patří k nejčastěji izolovaným původ-
cům onychomykózy mezi NVH. Přímá mikroskopie ale v obou případech byla 
negativní. Až na výjimky patřila většina kmenů k typicky kontaminujícím a sekun-
dárně kolonizujícím druhům. Kmeny Auxarthron sp. a Chaetomium funicola byly 
předány do sbírky CCF pod evidenčními čísly CCF 3835 a CCF 3809. 
 
A u x a r t h r o n  s p .  

Za detailnější přiblížení stojí izolace kmenu Auxarthron sp. z nehtu 29-leté 
pacientky s klinicky suspektní onychomykózou. O izolaci zástupce tohoto rodu z 
klinického materiálu nejsou v literatuře zmínky. Přímá mikroskopie nehtové tkáně 
byla negativní a opakovaný odběr nebyl proveden, takže vztah kmenu k onemoc-
nění nebyl prokázán.  

Rod Auxarthron je se svými přibližně 13 popsanými druhy (Sigler et al. 2002, 
Solé et al. 2002a, Solé et al. 2002b) relativně širokým rodem v rámci čeledi 
Onygenaceae. Druhy do něj náležející jsou nápadné složitě utvářenými červe-
nohnědými plodnicemi. Rodové jméno Auxarthron je používáno teprve od roku 
1963. Do té doby byly nálezy této houby řazeny do rodů Gymnoascus a Myxotri-
chum. Proto se můžeme setkat s četnými synonymy (Currah 1985). 
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Tab. 1: Přehled určených kmenů. 
+  taxony popsané v literatuře jako původci onychomykózy 
-  taxony neuváděné v literatuře jako původci onychomykózy 
(srovnání s excerpcí uvedenou v bakalářské práci Hubka 2008) 

Taxon počet +/- 
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 2 + 
Arthrinium phaeospermum (Corda) M.B. Ellis 1 - 
Aspergillus niger Tiegh. 1 + 
Aspergillus candidus Link 1 + 
Aspergillus sydowii (Bainier & Sartory) Thom & Church 2 + 
Aureobasidium pullulans (de Bary) G. Arnaud var. pullulans 2 - 
Auxarthron sp. CCF 3835 1 - 
Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. 2 - 
Chaetomium funicola Cooke CCF 3809 1 - 
Chaetomium globosum Kunze 1 + 
Cladosporium cladosporioides (Fresen.) G.A. de Vries 2 - 
Cladosporium sphaerospermum Penz. 1 + 
Eurotium amstelodami L. Mangin 1 - 
Fusarium cf. avenaceum (Fr.) Sacc. 1 - 
Fusarium oxysporum Schltdl. 2 + 
Penicillium expansum Link 3 - 
Penicillium spinulosum Thom 2 - 
Phoma sp. 2 + 
Trichoderma viride Pers. 1 - 
Ulocladium botrytis Preuss 3 + 

 
Zralá askomata jsou kulovitá, krytá síťovitou peridií zvanou retikuloperidie, 

která sestává z tlustostěnných větvících se a anastomózujících hyf. Plodnice s tímto 
typem peridie jsou často označovány jako gymnothecia. Nacházíme je u třídy Eu-
rotiomycetes u rodů Auxarthron, Pectinotrichum, Arthroderma a Gymnoascus, ale 
také u třídy Leotiomycetes u rodů Myxotrichum, Pseudogymnoascus a Gym-
nascella. Velmi nápadná je podoba mezi plodnicemi rodu Auxarthron a plodnicemi 
nepříbuzného rodu Myxotrichum, které mají velmi podobnou retikuloperidii. Jak 
ukazují molekulárně-fylogenetické studie (Sugiyama et al. 1999), vznikla konver-
gentním vývojem pravděpodobně jako adaptace na šíření členovci. Chlupy na těle 
členovců propíchnou snadno oka v retikuloperidii a celá plodnice je tím přichycena 
na tělo členovce a šířena dále na příslušné substráty (Greif et Currah 2003). Zařa-
zení rodu Myxotrichum mezi inoperkulátní diskomycety na základě sekvencí SSU 
rDNA mohlo být poněkud překvapivé. Studie zaměřené na ontogenezi plodnic ale 
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dospěly k závěru, že askoma rodu Myxotrichum je ve skutečnosti modifikované 
apothecium a retikuloperidie vzniká z excipula (Tsuneda et Currah 2004), kdežto u 
rodu Auxarthron se jedná z ontogenetického pohledu o pravé kleistothecium 
(Skinner et al. 2006). 

Nynější koncepce rodu je dobře podpořena i fylogenetickými analýzami (Solé 
et al. 2002a, Sugiyama et al. 2002). Mezi morfologické znaky, které korespondují 
dobře s fylogenetickými daty, patří struktura askospor spolu s tvarem a délkou 
peridiálních přívěsků. Askospory se tvoří ve vřeckách, jejichž stěna se v době zra-
losti rozplývá. Jsou kulovité nebo oploštělé, na povrchu síťovité, nebo poseté jam-
kami (Currah 1985). 

Zástupci teleomorfního rodu Auxarthron jsou často izolováni jako keratino-
filní druhy, dále jsou nacházeni jako saprotrofové na trusu, ve hnízdech a norách 
zvířat. Rozšíření je pravděpodobně kosmopolitní. Údaje o keratinolytických 
schopnostech nejsou jednotné a bylo by třeba je znovu experimentálně ověřit. 
Currah (1985) uváděl všechny druhy jako keratinolytické, stejně tak Hubálek 
(2000), naproti tomu Udagawa (1997) a Sugiyama et al. (2002) předpokládají ztrá-
tu schopnosti keratinolýzy během evoluce. Anamorfa typu Malbranchea, tvořící 
jednobuněčné nebo dvoubuněčné artrokonidie, je široce rozšířena i v jiných čele-
dích řádu Onygenales (Stchigel et Guarro 2007). Byl zdokumentován případ, kdy 
byl rod Malbranchea určen jako původce zánětu nosních dutin (Benda et Corey 
1994). 

Záznam o nálezu dvou druhů rodu Auxarthron u nás pochází z roku 1974, 
kdy byly izolovány z peří a hnízd tří druhů ptáků (Hubálek 1974).  
 
P o d ě k o v á n í  

Děkuji školiteli bakalářské práce Mgr. Karlu Prášilovi, CSc. za přečtení člán-
ku a připomínky, RNDr. Aleně Kubátové CSc. za pomoc s určováním kmenů a 
zapůjčenou literaturu a přečtení článku. Také děkuji MUDr. Magdaleně Skořepové 
CSc. za poskytnutý materiál k praktické části.  
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Vít H u b k a : Non-dermatophytic filamentous fungi isolated from onychomy-
cosis-suspected nails 

Non-dermatophytic filamentous fungi are often isolated from nails as contam-
inants or secondary invaders in dermatophyte onychomycosis. Their possible role 
as pathogens, particularly of some rarely isolated species, is subject of discussion. 
This article summarises various points of view on the significance of non-
dermatophytic filamentous fungi in nail infections. Marginally it deals with the 
ability of non-dermatophytic filamentous fungi to invade nail tissue in-vitro. 
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Na 22. duben 2009 připadlo 80. výročí narození významného českého myko-

loga s evropským rozhledem – ing. Jana Kuthana. Narodil se v Brně 22. 4. 1929, 
obecnou školu začal navštěvovat ve Znojmě, pokračoval v Lesonicích a dokončil 
ji v Brně, kde v roce 1940 nastoupil na reálné gymnázium. Zájem o organickou 
chemii jej však v roce 1944 přivedl na chemickou průmyslovou školu, na níž 
maturoval v roce 1948. Pak začal studovat chemicko-technologické inženýrství se 
zaměřením na organickou chemii a chemii paliv na Vysokém učení technickém 
v Brně. Protože měl od mládí velký zájem o přírodu, navštěvoval na technice i 
nepovinné přednášky ze všeobecné a speciální botaniky, zoologie a mikroskopie 
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včetně zbožíznalství. Tam také jako vysokoškolského učitele poznal botanika a 
mykologa prof. dr. Jana Macků. Rok 1950 však strávil ve vazbě v souvislosti s 
obviněním jeho otce ze spolupráce s tehdy souzenými vedoucími funkcionáři 
KSČ. Po propuštění v r. 1951 byl povolán na vojnu k pracovnímu praporu 
v dolech (PTP –  „černí baroni“). Od roku 1951 pracoval v Ostravsko-karvinském 
kamenouhelném revíru. Tam se z pozice pracovníka laboratoře Dolu 1. máj 
v Karviné postupně vypracoval až do funkce vedoucího oddělení technické kon-
troly a laboratoře i velitele záchranné jednotky. V letech 1958-1962 stačil přitom 
vystudovat Vysokou školu báňskou v Ostravě (specializace koksárenství a úprav-
nictví). Od roku 1964 až do odchodu do důchodu v roce 1987 pracoval na Dole 
Jan Šverma v Ostravě jako vedoucí oddělení technické kontroly.  

Po listopadu 1989 mu byl v rámci restitucí navrácen v 50. letech zkonfisko-
vaný rodinný statek v Šumné na Znojemsku. Po úmrtí manželky Jiřiny (1991) se 
v r. 1992 přestěhoval do Šumné, staral se o provoz statku a založil tam centrum pro 
mykologický výzkum s knihovnou, která byla několik let po jeho smrti předána do 
Moravského zemského muzea v Brně. Na Šumné také 2. 12. 1997 zemřel. 

Odpovědné a časově náročné povolání však neodsunulo na vedlejší kolej jeho 
zájem o mykologii. Nejen o mykologii, ale o přírodu vůbec. K tomu přistupují 
další životní lásky – turistika, cestování a fotografování, zejména rostlin a hub. 

V 60. letech 20. století se podílel na evropské akci mapování 100 druhů hub, 
prováděl regionální mykofloristický výzkum, mykofloristickou inventarizaci ně-
kterých přírodních rezervací, organizoval mykologická setkání a četné exkurze. 
Mnoho času věnoval také mykofloristickému výzkumu Slovenska, které z celého 
srdce miloval; v posledních letech to byly zejména Východní Karpaty. V roce 1979 
byl pověřen spolu s RNDr. P. Lizoněm a RNDr. B. Hlůzou organizací akce Mapo-
vání jedovatých druhů hub v ČSSR.  

Na počátku 60. let 20. století začíná jeho dlouholeté úspěšné působení 
v mykologické poradně Ostravského muzea. S tím je spojena i expertní činnost při 
vyšetřování příčin otrav houbami. Zabýval se také problematikou prodeje hub a 
jeho kontroly.  

Zastával časově náročnou funkci v sekci pro mykofloristiku a mykocenologii 
ČSVSM a úzce spolupracoval se sekcí pro mykologickou toxikologii. Velmi 
úspěšně si vedl nejen jako autor mnoha mykologických statí, ale i jako organizátor 
celostátních mykologických seminářů a setkání, z nichž často pod jeho redakcí 
vycházely sborníky příspěvků. Jako soudní znalec posuzoval napadení staveb dře-
vokaznými houbami. 

Druhý z autorů této stati vzpomíná, jak ing. Jan Kuthan spolupracoval 
s ostravskou redakcí Československé televize, jejíž oblíbený pořad Lovy beze 
zbraní se na obrazovce udržel po celá sedmdesátá léta. Např. 2. září 1974 byl hos-
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tem 47. pokračování tohoto pořadu. Své poutavé vyprávěni o ojedinělých zážitcích 
z jižní části bulharského pobřeží Černého moře doprovázel nádhernými fotogra-
fiemi. Pak hovořil o houbách u nás. Divákům se skoro tajil dech, když viděli, jak 
v lese plní košík houbami, o nichž se jim možná toho roku ani nesnilo, neboť hou-
bařská sezona byla v roce 1974 velmi slabá. Ing. Kuthan mě předem upozornil na 
datum a dobu vysílání s tím, abych mu sdělil svůj názor na jeho vystoupení. Když 
jsme pak spolu hovořili, zeptal jsem se na přípravu jednoho záběru, kdy ing. 
Kuthan seděl v lese s plným košíkem hub a kolem něj rostly desítky dalších plod-
nic. Na moji otázku, zda košík a houby byly pro televizní diváky před kameru naa-
ranžovány, odpověděl, že ne – že jen dovedl ,na své místo’ televizní štáb! 

Publikačně byl J. Kuthan velmi činný, o čemž svědčí seznam jeho publikací 
(viz Česká Mykol. 43: 118–121, 1989 a Mykol. Listy no. 63: 4–6, 1997). Psal ne-
jen do České mykologie, Mykologického sborníku, Mykologického zpravodaje a 
do Mykologických listů, ale i jinam. Byl to právě on, kdo po zániku Mykologické-
ho zpravodaje v roce 1977 přišel s myšlenkou založit informační bulletin Čs. vě-
decké společnosti pro mykologii při ČSAV – Mykologické listy, které od 1. čísla 
(1980) redigoval a ve spolupráci se Svatoplukem Šebkem připravoval do tisku. Jen 
v prvních padesáti číslech tohoto periodika uveřejnil 40 samostatných sdělení a 
další tři se spoluautory! Publikoval i v některých zahraničních časopisech (Mykol. 
Mitt-Bl., Il Fungo, Zeitschr. f. Pilzk. aj.). 

Ing. Kuthan byl ve stálém styku nejen s mnoha českými i slovenskými myko-
logy, ale i s mykology zahraničními (např. s prof. dr. R. Singerem, prof. dr. K. H. 
McKnightem, prof. dr. O. K. Millerem, prof. dr. W. Wojewodou, dr. A. Bujakie-
wiczovou, prof. dr. A. Skirgiełłovou a dalšími). Jeho velmi dobré jazykové znalosti 
mu umožňovaly nejen osobní styk a bohatou korespondenci, ale i zajišťování za-
hraniční mykologické literatury. Získával ji většinou darem nebo výměnou za čes-
kou literaturu vydanou v cizojazyčné mutaci. 

Jedním z jeho koníčků byla mykofilatelie; ve své době vlastnil úplnou sbírku 
všech známek s mykologickou tématikou. Rád sbíral předměty s vyobrazením hub. 
Měl jimi vyzdoben i svůj karavan, takže na mykologických akcích mohl přijímat 
hosty ve stylově zařízeném prostředí. Houby rád fotografoval a pořídil více než 
5000 diapozitivů různých druhů hub. Zajímaly ho zejména houby hřibovité a lupe-
naté. K Novému roku vytvářel přání (PF) s vlastnoručními kresbami hub. Inspiro-
val tak nejednoho mykologa, jenž ho následoval. 

O své rozsáhlé znalosti se rád podělil. V Ostravském muzeu pořádal před-
nášky s promítáním diapozitivů a nikomu neodmítl nahlédnout do své neobyčejně 
bohaté knihovny. Vychoval nebo nasměroval na mykologickou dráhu mnohé české 
a slovenské amatérské i profesionální mykology. Také první z autorů této vzpo-
mínky je jeho vděčnou žákyní. 
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J. Kuthan byl člověk neobyčejně vzdělaný. Nebylo snad tématu, ke kterému 
by nedokázal pronést fundovaný soud. Byl bystrým pozorovatelem a glosátorem 
dění okolo nás. Jeho spontánní, přátelské a přímočaré jednání mu pomáhalo rychle 
navazovat kontakty s lidmi. Společnost dokázal bavit takřka neuvěřitelnými histor-
kami. Kdo však s ním spolupracoval delší dobu, věděl, že ani jedna z nich nebyla 
vymyšlená. Byl ryzím Evropanem v dobách, kdy u nás o Evropské unii nebylo ani 
potuchy. Jakožto člověk svobodomyslný těžce nesl, že mu nebylo umožněno ces-
tovat. Změnu poměrů u nás přivítal se zadostiučiněním a dělal si velké plány do 
budoucna. Zaskočila ho však nemoc manželky, o niž se až do jejího skonu staral. 
Neuměl dělat věci polovičatě a tak se po návratu na rodinný statek plně věnoval 
jeho zvelebování. V době, kdy farmu vytáhl z nejhoršího a chystal se opět věnovat 
životnímu koníčku – mykologii, postihla jej zákeřná nemoc. Rval se s ní statečně, 
ale v nerovném boji nakonec podlehl. 

Ing. Kuthan popsal (většinou s prof. R. Singerem) několik druhů a subspecií 
makromycetů a publikoval několik kombinací – viz Česká Mykol. 43: 117, 1989. 

K  poctě ing. Kuthana byly pojmenovány tři druhy makromycetů: helmovka 
Kuthanova (Mycena kuthanii Singer 1989), štítovka Kuthanova (Pluteus kuthanii 
Singer 1989) a vláknice Kuthanova (Inocybe kuthanii Stangl et Veselský 1989). 
 
L i t e r a t u r a  
 
Deckerová H. (1998): Za Ing. Janem Kuthanem. – Zprav. Ostrav. Muz. 3: 26–28, 
Deckerová H. (2008): Vzpomínka na ing. Jana Kuthana. – Mykol. Listy no. 103: 30–31. 
Hlůza B. (1975): V „Lovech beze zbraní“ za houbami. – Mykol. Zprav. 19: 17. 
Kotlaba F. a Pouzar Z. (1997): Vzpomínáme ing. Jana Kuthana (1929–1997). – Mykol. 

Listy no. 63: 1–6. 
Lazebníček J. (1989): Ing. Jan Kuthan – šedesátiletý. – Česká Mykol. 43: 115–121. 
Šebek S. (1989): Ing. Jan Kuthan – šedesát let. – Mykol. Listy no. 34: 27–28. 
 
Helena D e c k e r o v á and Bronislav H l ů z a: Jan Kuthan (1929–1997) 
would be 80 this year 
 
 

ZPRÁVY O AKCÍCH 
 

J A K  P R O B Í H A L  S E M I N Á Ř  „ Ž I V O T  V  P Ů D Ě  X “ ?  
 

Alena K u b á t o v á  
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Ve dnech 27. a 28. ledna 2009 se v Českých Budějovicích uskutečnil seminář 
„Život v půdě X“, zaměřený na organismy žijící v půdě a na jejich činnost. 
V minulých letech se setkání uskutečnilo např. v Bratislavě nebo v Praze. Hlavním 
organizátorem letošního semináře byla dr. Alena Nováková z Ústavu půdní biolo-
gie AV ČR v Českých Budějovicích.  

Na semináři Život v půdě X se setkalo téměř 40 účastníků, kteří prezentovali 
své příspěvky jak ve formě přednášek, tak posterů. Mnohé příspěvky se týkaly 
témat mykologům poněkud vzdálených, jako bakteriální diverzity, enzymové akti-
vity mikroorganismů, koloběhu fosforu a dusíku, vlivu vlhkosti na mikroorga-
nismy, mikrobiologickými charakteristikami půd, rolí půdních řas a sinic, vlivu 
pesticidů na entomopatogenní hlístice nebo využití různých molekulárních metod 
při studiu bakteriální diverzity. Nicméně i pro mykology byly tyto příspěvky zají-
mavé, neboť nám ukázaly problematiku půd z větší šířky.  

Mykologicky zaměřené přednášky tvořily jen menší část prezentovaných pří-
spěvků. Patřily mezi ně: 
 Půdní mikromycety – potenciální zdroj N2O v půdách (J. Jirout, M. Šimek a D. 

Elhottová, České Budějovice) 
 Výskyt pôdnych mikromycét vo viatych pôdach Záhorskéj nížiny (O. Ďugová, 

Bratislava) 
 Zastúpenie mikromycét v lesných pôdach Slovenska (A. Šimonovičová, Brati-

slava) 
 Mikroskopické houby izolované z guánové kupy v jeskyni Domica (A. Nová-

ková, České Budějovice) 
Naproti tomu mykologické postery tvořily polovinu všech prezentovaných pos-
terů:  

 Ovlivňují pancířníci spektrum mikroskopických hub v opadu? (K. Černá, J. 
Mourek, Z. Janovský a O. Koukol, Praha) 

 Diverzita mikromycetů v jehlicích z klestí Picea abies (Z. Kolářová a O. Kou-
kol, Praha) 

 Fungal community and enzyme activities in topsoil layers of Quercus petraea 
forest: how important is the seasonality? (J. Voříšková, V. Valášková a P. Bald-
rian, Praha) 

 Degradation of lignin and humic substances in forest soils by saprophytic basi-
diomycetes (J. Šnajdr, K. T. Steffen, M. Hoftrichter a P. Baldrian, Praha) 

 Pilot study of soil micromycetes of grasslands in the Low Tatras National Park 
(A. Kubátová a M. Váňová, Praha)  

 Diversity of fungal communities in saline and acidic soils in National Natural 
Reserve Soos, Czech Republic (M. Hujslová, M. Kolařík, A. Kubátová a M. 
Chudíčková, Praha) 
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 Vliv transgenní kukuřice na přežívání fusarií v mikrokosmech s inokulovanými 
a neinokulovanými posklizňovými zbytky (A. Nováková, J. Frouz a F. Kocou-
rek, České Budějovice a Praha) 

 Production of enzymes by fungal colonies in soils: A laboratory study (J. Šna-
jdr, P. Popelářová, S. Badry, A. Alawi, L. Boddy a P. Baldrian, Praha a Cardiff, 
UK) 

Velmi kladně lze hodnotit fakt, že účastníci již při prezentaci obdrželi sborník 
abstraktů (editor A. Nováková), a lze se také těšit, že brzy spatří světlo světa i 
sborník příspěvků. Ten bývá publikován buď ve formě CD nebo v klasické tištěné 
podobě.  

A celkový dojem? Velmi užitečné bylo již samotné osobní setkání s kolegy, 
navázání nových kontaktů, ale také např. zjištění, že na vámi studované lokalitě 
pracují i jiní specialisté. Dr. Olívia Ďugová, která stála u zrodu tohoto semináře, 
popřála na společné večeři všem účastníkům i celé akci hodně úspěchů do bu-
doucna. Potěšitelné bylo, že v letošním roce převažovala na semináři mladší gene-
race, takže je vidět, že studium života v půdě má následovníky a slibnou perspek-
tivu.  

Na závěr je mi potěšením vyslovit dík hlavní organizátorce dr. Aleně Nová-
kové (která je mimochodem i členem naší mykologické společnosti a duší work-
shopu MICROMYCO) za vytvoření příjemné atmosféry a celkovou vynikající 
organizaci semináře. 

*    *    * 
 
10. SETKÁNÍ MLADÝCH MYKOLOGŮ. Česká vědecká společnost pro my-
kologii organizuje již 10. setkání studentů a dalších mladých zájemců o mykologii, 
které se uskuteční ve dnech 15.–18. října 2009 v Albrechtičkách u Studénky a blíz-
kém CHKO Poodří. Akce volně navazuje na setkání z předchozích devíti let. Hlav-
ní náplní je pozorování a sběr houbových organismů všech systematických skupin 
v terénu a jejich následné večerní zpracování a určování, povídání o houbách i 
jiných tématech, prezentace vlastních poznatků a zjištění. 

Podrobnější informace o dopravě, ubytování, náplni exkurzí atd. budou ro-
zeslány ve druhém cirkuláři v průběhu léta. Budou také k dispozici na internetové 
stránce ČVSM: http://www.natur.cuni.cz/cvsm/cestina.htm v části Aktuality. 

Pokud máte zájem se zúčastnit nebo máte dotazy, kontaktujte organizátory 
akce. V případě opravdu velkého zájmu mají přednost členové ČVSM. 

Organizátoři:  
Barbora Mieslerová a Michaela Sedlářová, Katedra botaniky Přírodovědecké fa-

kulty Univerzity Palackého, Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc-Holice (e-mail: 
barbora.mieslerova@upol.cz; michaela.sedlarova@upol.cz) 

mailto:barbora.mieslerova@upol.cz;
mailto:michaela.sedlarova@upol.cz)
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Daniel Dvořák, Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
Univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno (e-mail: turinek@gmail.com)  

Jitka Wolfová, Muzeum ve Valašském Meziříčí, Zámecká 3, 757 01 Valašské Me-
ziříčí (e-mail: wolfova@valachnet.cz). 

 
*    *    * 

 
OMEZENÍ PROVOZU MYKOLOGICKÉHO HERBÁŘE NÁRODNÍHO MUZEA (PRM) 

 
Jak asi víte z tisku, Národní muzeum musí do roku 2011 (včetně) uvolnit 

svou hlavní budovu na Václavském náměstí, aby v dalších letech mohla proběh-
nout její generální oprava. Týká se to i mykologického oddělení, které své sbírky 
pozvolna stěhuje do nových depozitářů v Horních Počernicích už od roku 2001 
(herbář J. Herinka, sbírka hlenek, kusová sbírka, tekutinové preparáty a modely 
hub, některé rody parazitických hub, část pracovního herbáře dr. M. Svrčka, hlavní 
herbář lišejníků, herbář lišejníků V. Kuťáka, J. Suzy, J. Servíta, O. Klementa). 
Mykologická i lichenologická obec to zatím téměř nepocítila a zaměstnanci myko-
logického oddělení byli schopni normální „herbářové“ služby poskytovat prakticky 
obratem. 

To se od jara roku 2009 mění. Přípravy na stěhování a stěhování samotné nás 
zaměstnává natolik, že není v našich silách reagovat na požadavky badatelské obce 
okamžitě. Vzájemnou spolupráci budeme muset organizovat ve velkém předstihu 
a etapovitě. S dobrou vůlí na obou stranách si jistě bude možné vyhovět a provoz 
herbáře sladit se zájmy badatelů tak, aby herbář i během stěhování mohl poskyto-
vat své služby dále, i když ne „na počkání“. Jako správci sbírky rozhodně nechce-
me udělat to, co např. naši kolegové v pařížském herbáři (Muséum National d'His-
toire Naturelle – PC), kteří své sbírky z důvodu stěhování a reorganizace na rok až 
dva zcela uzavřou a nebude v nich možné studovat vůbec. 

 
V y h l a š u j e m e  t e d y  t o t o  n o v é  p r a v i d l o  p r o  s p o l u p r á c i  
s  b a d a t e l s k o u  v e ř e j n o s t í :  

Své požadavky a přání (na studium v herbáři, zápůjčky, fotografie etiket, ko-
pie literatury, udělení evidenčních čísel položkám atd.) nám posílejte nejlépe e-
mailem (nebo telefonujte) s předstihem nejméně 2 týdnů. Domluvíme se pak indi-
viduálně na nejbližší možný termín (v horizontu 2–3 týdnů), kdy budou sbírky 
přístupné nebo kdy budeme schopni váš požadavek uspokojit. Přání typu „zítra 
jedu do Prahy a stavím se u vás“ nebude možné plnit a budeme je bohužel muset 
odmítat ze zcela praktických důvodů – během příprav na stěhování jsou uličky 
mezi herbářovými skříněmi zaplněné připravovaným materiálem a do skříní se 

mailto:turinek@gmail.com
mailto:wol%1Ffova@valachnet.cz)
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není možné dostat nebo jsou pracovníci oddělení stěhovacími přípravami tak vytí-
ženi, že se badatelům nemohou věnovat. 

V roce 2009 ještě nebudeme vyhlašovat krátká období úplného uzavření pří-
stupu do sbírek z důvodu většího stěhování – to občas nastane až v roce 2010. Už 
nyní ale upozorňujeme, že větší badatelské práce v našem herbáři si na období 
březen-listopad 2010 neplánujte – tehdy bude stěhování sbírek do Horních Počer-
nic vrcholit.  

 
Za pochopení děkují pracovníci mykologického oddělení Národního muzea. 

 
 

ZPRÁVY Z VÝBORU ČVSM  
 
Dne 20.3.2009 se v Praze na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK ko-

nala schůze výboru ČVSM za účasti všech členů výboru: dr. V. Antonína (před-
seda), dr. J. Klána (místopředseda), dr. A. Kubátové (tajemnice), dr. J. Holce (vý-
konný redaktor Czech Mycology), K. Prášila (hospodář), dr. D. Novotného (we-
bové stránky, sledování plateb) a doc. M. Tomšovského. 

 
Přehled akcí v roce 2009 
 Přednáškový cyklus v Brně: 13.1.–19.3.2009 
 Jarní přednáškový cyklus v Praze: 30.3.–4.5.2009. 
 Exkurze sekce pro studium mikroskopických hub: 30.5.2009.  
 Česko-slovenská vědecká mykologická konference 2009: 27. –29.8.2009 

v Brně. 
 10. setkání mladých mykologů: 15. –18. října 2009 v Albrechtičkách u 

Studénky a blízkém CHKO Poodří.  
 Vydání čísel 61(1) a 61(2) Czech Mycology. 
 Vydání čísel 107–110 Mykologických listů. 
 Korespondenční volby: podzim–zima 2009. 

Finanční záležitosti 
 Dne 11.3.2009 provedla revizní komise ČVSM kontrolu hospodaření za rok 

2008. Ve vedení účetnictví a nakládání s dotačními prostředky nebyly shle-
dány žádné nedostatky.  

 Dne 18.3.2009 provedl Kontrolní odbor KAV ČR kontrolu hospodaření 
ČVSM za rok 2008. Kontrola proběhla bez závad.  

 Finančnímu úřadu v Praze 1 bylo podáno vyúčtování daně za rok 2008 a 
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2008.  

Příprava Česko-slovenské vědecké mykologické konference 2009 
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 Organizační zajištění akce v místě konání (MZLU Brno) má na starosti M. 
Tomšovský. Na základě finančních nákladů akce výbor určil výši vložného. 
Dále byla stanovena konečná data pro přihlášení účastníků a zaslání abs-
traktů. Všechny podrobnosti pro závazné přihlášení na akci budou uvedeny 
ve 2. cirkuláři v čísle 107 Mykologických listů. 

Příprava voleb 
 Koncem roku 2009 končí funkční období současného výboru a proběhnou 

volby do výboru ČVSM pro další funkční období. Všichni členové jsou vy-
zýváni ke schválení způsobu voleb a k  podávání návrhů na členy nového 
výboru.  

Ediční činnost 
 Mykologické listy  

Uzávěrka čísla Mykologických listů 108 bude koncem května. Není dosta-
tek článků. 

 Czech Mycology 
ČVSM bohužel dostala oficiální vyrozumění, že Czech Mycology nebyla 
zahrnuta do databáze Scopus. Výbor rozhodl žádost později opakovat. 
Thomson Institute na naši žádost o získání impaktu zatím nereagoval. Ča-
sopis navíc nyní trpí kritickým nedostatkem článků, takže první letošní číslo 
61(1) vyjde se zpožděním. Mykologové zasílejte své příspěvky! 

Logo ČVSM 
 Výbor souhlasil s novým návrhem loga. Předpokládá se, že bude dopra-

cováno během dubna. 
Různé 
 Výbor projednal návrh L. Zeleného týkající se seznamu studentských my-

kologických prací na Západočeské univerzitě v Plzni a jeho publikaci. Bylo 
by vhodné vyvinout podobnou aktivitu i na jiných univerzitách. 

 Výbor rozhodl vytvořit databázi knih ČVSM, která by byla přístupná na 
webových stránkách. 

Zapsala: A. K u b á t o v á  
 
 

VOLBY 2010 
 
Vážení členové ČVSM, 

na jaře příštího roku skončí tříleté volební období stávajícího výboru Společ-
nosti a měly by tedy proběhnout nové volby. Prvním úkolem výboru pro nové vol-
by je vyhlásit na základě většinového názoru členů, zda volby proběhnou klasicky 
na valné hromadě nebo korespondenčně. 
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Z praktických i finančních důvodů navrhuje výbor ČVSM, aby se volby ko-
naly (stejně jako v minulém volebním období) korespondenčně. 

Žádáme tedy členy ČVSM, aby do konce srpna 2009 sdělili svůj souhlas či 
nesouhlas s tímto návrhem předsedovi Společnosti V. Antonínovi. Psát je možné 
mailem (vantonin@mzm.cz) nebo poštou (Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 
659 37 Brno). V případě, že na tuto výzvu bude reagovat méně než 50% členů, 
budou se volby konat ve shodě s návrhem výboru ČVSM, tedy korespondenčně.  

Současně žádáme členy, aby navrhli možné kandidáty do výboru a do revizní 
komise Společnosti. Upozorňujeme však, že jednotlivé návrhy musí být 
s kandidáty projednány. 

Vladimír A n t o n í n  
za výbor ČVSM 

 
 
 

mailto:vantonin@mzm.cz)

