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STUDIUM HUB ROSTOUCÍCH U NÁS
PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ NAŠICH PODZEMNÍCH HUB
– I. ČÁST: ASCOMYCOTA
Slavomír V a l d a
V článku jsou zveřejněny poznatky o nových nálezech 20 druhů podzemních vřeckovýtrusých hub na území České republiky v letech 2005–2008. U
každého druhu jsou uvedeny jeho hlavní rozlišovací znaky a stručné údaje o lokalitách nálezů. Je diskutována otázka rozšíření podzemních druhů hub na území ČR. Pro některé druhy jsou zde navržena česká jména. Sběry jsou uloženy
v herbáři autora. Je uveden první nález druhu Tuber regianum v ČR, který patří
mezi vzácné evropské lanýže.

Tímto článkem chci navázat na příspěvky o podzemkách, které Václav Vacek
publikoval v časopise Česká mykologie v letech 1948–1950 a v nichž shrnul nálezy ze svých „hrabacích výprav“. Také chci podat stručný přehled druhů hypogeických (podzemních) hub, které jsem nalezl na nových lokalitách na území České
republiky, s uvedením jejich nejdůležitějších rozlišovacích znaků a vlastních poznatků k jejich ekologii. V tomto prvním článku jsou uvedeny pouze houby vřeckovýtrusé, přičemž mezi podzemní neřadím ty druhy, které aktivně uvolňují výtrusy do vzduchu, ačkoliv pod zemí (alespoň částí plodnice) rostou, jako Geopora
arenosa, G. arenicola a Sarcosphaera coronaria.
Znalost o rozšíření podzemních hub na našem území je prakticky na stejné
úrovni jako před více než padesáti lety, kdy se této skupině hub věnoval právě V.
Vacek (Vacek 1948, 1949, 1950) a M. Svrček (Svrček 1958). Od té doby byla sice
publikována řada článků o sporadických nálezech podzemek, převážně se však
jednalo o náhodné sběry běžnějších druhů, které často přirozeně vyčnívají nad
povrchem půdy nebo jsou vyhrabávány zvěří.
Jednou z možných příčin tohoto stavu je fakt, že v současné době není
k dispozici dostatečně kvalitní domácí literatura, která by širší veřejnosti umožnila
jednoduchou orientaci v této skupině hub a pomohla s určováním jednotlivých
středoevropských druhů. V běžných přehledech české mykoflóry bývá uváděno jen
několik druhů, často nepřesně zobrazených, o kterých je někdy mylně uváděno, že
jsou navzájem odlišitelné pouze mikroskopicky. Přitom o většině našich nejběžnějších druzích podzemek platí, že je lze od sebe odlišit poměrně snadno i makroskopicky – podle zbarvení a struktury pokožky (peridie) nebo teřichu (gleby). Dalším
důvodem, proč sběr podzemek není mezi mykology rozšířen, je zejména obtížnost
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jejich vyhledávání v terénu. Příčinou je to, že jsou skryté a že „podzemkářské hrabání“ je nesporně fyzicky náročnější než běžné „povrchové“ houbaření.
Mé dosavadní zkušenosti nasvědčují tomu, že podzemní druhy hub jsou na
našem území obecně rozšířenější, než se dosud předpokládalo. Úspěšné nalezení
plodnic na vhodné lokalitě je však limitováno mnoha faktory. Období tvorby plodnic určitého druhu na jedné lokalitě se totiž v průběhu let může měnit v závislosti
na vývoji počasí – některé roky nemusí nastat vůbec – a přítomnost podzemních
plodnic nelze zpravidla nad povrchem půdy nijak zjistit. Vyhledávání „neviditelných“ plodnic na rozsáhlých lesních plochách se v takovém případě rovná hledání příslovečné jehly v kupce sena a je též fyzicky i časově velmi náročné.
S rostoucím počtem úspěšných, ale především neúspěšných pokusů se však lze
naučit, jak na první pohled rozeznat lokality vhodné od těch méně nadějných.
Domnívám se, že tvorba plodnic vřeckovýtrusých podzemek není tak přísně
vázána na roční období jako tomu je u většiny stopkovýtrusých druhů, ale je značně proměnlivá, a to jak v rámci jednoho druhu, tak i v rámci jedné lokality
v průběhu více let. Většinu z níže uvedených lokalit jsem navštěvoval opakovaně
několikrát ročně po dobu až tří let, přičemž jsem zaznamenal přítomnost těch nejběžnějších druhů (Balsamia sp. div., Genea sp. div., Tuber rufum) prakticky celoročně – kromě dlouhodobých extrémních výkyvů počasí (sucho, tuhé mrazy).
Dalším důležitým faktorem je utajenost plodnic na lokalitě. Gryndler (2004)
uvádí, že na lanýžových farmách se přítomnost mycelia např. lanýže černovýtrusého (Tuber melanospermum) prozrazuje chudou nebo zcela chybějící vegetací
v prostoru nad ním. O stejném jevu hovoří i Montecchi et Sarasini (2000) u dalších
druhů, což dokazují i fotograficky. Já jsem však tento jev u nás na žádné dosud
nalezené lokalitě nepozoroval. Jedním z možných důvodů je skutečnost, že veškeré
druhy (kromě jedné lokality druhu T. aestivum) jsem nalezl na lokalitách bez výrazného bylinného patra, na němž by se mohl vliv podhoubí takto projevit.
V tomto článku uvádím druhy podzemek, které jsem nalezl v průběhu tří let
od července 2005 do června 2008. Uvedené sběry byly převážně cíleně vyhrabány
zahradnickou motyčkou na vhodných biotopech; pouze několik nálezů bylo náhodných, když plodnice vyčnívaly nad povrch půdy nebo byly vyhrabány zvěří.
Jedná se celkem o 184 určených sběrů ascomycetů (dalších 92 sběrů nebylo dosud
určeno převážně pro nedostatečně vyvinuté znaky) z asi 40 lokalit. Převážná většina druhů byla nalezna v mladých porostech listnatých dřevin na sprašových půdách jižního okraje Ralské pahorkatiny v CHKO Kokořínsko. Ve starších lesních
porostech se vyskytovaly především zástupci rodu Elaphomyces.
Podrobné údaje o všech sběrech by byly pro tento článek příliš obsáhlé, proto
zde uvádím jen stručné údaje o jejich lokalitách a druzích dřevin, rostoucích
v místech sběru. Ze stejného důvodu neuvádím přesné dny jednotlivých nálezů. U
každého druhu je uvedeno kromě jeho latinského jména také české jméno podle
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Velenovského (Velenovský 1922), Vacka (Vacek 1948–1950) a internetové databáze „Biolib.cz“; pokud takové jméno není známo, navrhuji české jméno nové,
které odlišuji podtržením. Za jménem uvádím v závorce počet lokalit a celkový
počet sběrů daného druhu na těchto lokalitách. Lokality jsou dále specifikovány
uvedením širšího územního celku, za kterým je v závorce uveden název nejbližší
obce nebo chráněného území, počet sběrů v tomto území, termíny sběrů a nejčastější doprovodné dřeviny v místě nálezů.
Všechny sběry jsou dokladovány v herbáři autora, nálezy z regionu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a Muzea východních Čech v Hradci Králové
jsou uloženy v tamních herbářích (CB, HR); vybrané sběry budou uloženy také
v herbáři Národního muzea v Praze (PRM).
Elaphomyces muricatus Fr. – jelenka pestrá (15/23)
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Vysoká; 14; VII., VIII., IX.2005; VII., VIII., XII.
2006; V., IX., X.2007; I.2008; Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris,
Picea abies, Quercus sp., Tilia sp.); CHKO Český kras (Karlštejn; 2; X.2006; Quercus sp., Acer platanoides); CHKO Třeboňsko (NPR Fabián, Nadějov; 4; X. 2006;
Fagus sylvatica, Abies alba); CHKO Orlické hory (NPR Bukačka, NPR Trčkov; 3;
IX.2007; Fagus sylvatica, Picea abies).
Je naším nejběžnějším zástupcem tohoto rodu a pravděpodobně i nejhojněji
se vyskytující podzemkou v ČR. Roste v listnatých i jehličnatých lesích od nížin do
hor nejčastěji pod bukem, borovicí, habrem a smrkem. Často je nalézána volně na
povrchu po vyrytí zvěří černou nebo vysokou, jinak však roste poměrně hluboko
pod vrstvou listí a humusu, či přímo v hlíně, převážně 3–10 cm hluboko. Její přítomnost mnohdy prozradí stromata housenic (Cordyceps) parazitujících na plodnicích jelenek.
Plodnice jsou hlízovité, oválné, kulovité až zploštělé, 10–30 mm velké,
v mládí světle žluté, zráním tmavnoucí do okrově hnědé či rezavohnědé barvy,
někdy jsou obalené krustou tvořenou zbytky okolního substrátu a spletí myceliových provazců, ale častěji jsou bez této krusty. Povrch peridie je tvořen hustými,
hrubými, pevnými a špičatými ostny (bradavkami); poměrně tlustá peridie (2–3
mm) je na řezu při vnějším okraji světle krémová, směrem do středu přechází do
tmavě vínové až hnědočervené barvy, která je výrazně mramorována světlými
žilkami. To je hlavní rozlišovací znak od následujících druhů. U usušených,
zejména starších plodnic toto mramorování bledne, ale dá se odlišit pod mikroskopem – po probarvení příčného řezu peridie kongočervení nebo modří je patrná
rozdílná struktura buněk tohoto žilkování. Na řezu působí peridie sklovitým dojmem a po usušení výrazně ztvrdne. Gleba je v mládí bílá, vatovitá, postupně světle
šedohnědá, zráním se rozpadá v tmavě hnědý výtrusný prach. Výtrusy kulovité,
16–22 μm velké, na povrchu jemně neuspořádaně ostnité.
3
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Elaphomyces granulatus Fr. – jelenka obecná (9/12)
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Vysoká; 10; VII.2005; V., VII., IX., X.2007; VI.
2008; Pinus sylvestris, Quercus sp.), CHKO Třeboňsko (NPR Vimperky; 1; X.
2006; Pinus sylvestris); Veverská Bítýška (Veveří; 1; X.2006; Quercus sp.).
Méně hojný druh, jehož ekologie je velmi podobná druhu předchozímu.
Plodnice dosahují v průměru větších rozměrů (20–40 mm), v mládí jsou světle
žluté, postupně přecházející do špinavě okrové barvy; téměř vždy je na povrchu
tuhá krusta, která se za čerstva těžko odděluje od povrchu plodnice. Povrch peridie
je tvořen jemnými, tupými, začerstva měkkými bradavkami; na řezu je tlustá peridie zbarvena bíle až krémově, pouze tenká vrstva směrem do středu je zbarvena
okrově až světle hnědě; na řezu je plstnatá, po usušení výrazně netvrdne – zůstává
kruchá. Gleba se vzhledem a strukturou příliš neliší od předchozího druhu, ve stáří
je více černohnědá. Výtrusy kulovité, 21–34 μm velké; povrch je pokryt uspořádanějšími tlustšími ostny, které jsou více než 3 μm dlouhé.
Elaphomyces asperulus Vittad. – jelenka dráslavá (1/1)
CHKO Orlické hory (NPR Trčkov; X.2007; Picea abies, Fagus sylvatica).
Vzácnější jelenka, podobná E. granulatus; roste zejména pod jehličnany (jedle, smrk) a buky. Od předešlého druhu se výrazněji liší pouze barvou peridie na
příčném řezu a povrchovou strukturou výtrusů. Peridie je na řezu zbarvena světle
šedohnědě, směrem do středu přechází do tmavší, až šedomodré barvy; je vatovitá,
měkká. Ostny na povrchu výtrusů jsou nejvýše 2 μm dlouhé.
Pozn.: Velikost a struktura ostnů se u všech jelenek nejlépe pozoruje na ne
zcela zralých (ještě průhledných) výtrusech. Velikost zralých výtrusů je třeba měřit
v čisté vodě, jelikož při použití KOH (4 %) snadno dojde k rozmáčknutí kulovitých
výtrusů, a tím se výrazně zvětší jejich průměr.
Balsamia polysperma Vittad. – balzamovka mnohovýtrusá (7/35)
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Vysoká; VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII.2006; I.,
III., VI., VII.2007; I., II., V.2008; Corylus avellana, Prunus spinosa, Prunus domestica, Carpinus betulus, Crateagus sp., Fraxinus excelsior, Ulmus minor).
Tmavě červenohnědé plodnice jsou hlízovité, oválné i nepravidelně zprohýbané, dorůstající obvykle 10–20 mm v průměru. Roste ve vrchní vrstvě hrabanky
ale i hlouběji v půdě (2–3 cm). Peridie je poměrně křehká, jemně pyramidálně rozpukaná – budí dojem tmavého vločkování na světlejším podkladě. Je zřetelně odlišena od gleby a lze ji od ní částečně oddělit. Gleba je na řezu čistě bílá, hrubě labyrinticky zprohýbaná, tvořící poměrné velké, ale úzké komůrky (lakuny). Zráním
přechází do světle okrové barvy. Zejména zralejší plodnice jsou výrazně aromatické až odporně zapáchající.
Nepravidelná vřecka obsahují 6–8 hyalinních výtrusů tupě elipsoidního tvaru,
21–22 × 13–15 μm velkých. Montecchi et Sarasini (2000) uvádějí poměr stran
4
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výtrusů Q = 1,6–1,7. Zralý výtrus obsahuje zpravidla jednu velkou centrální kapénku. Peridie je tvořena velkými (37 × 50 μm) silnostěnnými, nepravidelně protáhlými buňkami, které jsou zbarveny tmavě okrově hnědě.
Od následujícího druhu je dobře odlišitelný podle tvaru výtrusů, u sterilních
plodnic také podle tvaru, velikosti a odstínu buněk peridie (to vyžaduje praktické
zkušenosti), ale i makroskopicky podle výrazně tmavě zbarvených „šupinek“ na
povrchu plodnic, které jsou patrné už u mladých plodnic.
Balsamia vulgaris Vittad. – balzamovka obecná (1/3)
CHKO Kokořínsko (Kokořín; X.2006; I.2007; I.2008; Carpinus betulus, Prunus
spinosa, Prunus domestica).
Okrové až žlutohnědé plodnice jsou pravidelně oválné, okolo 10 mm velké.
Roste 1–2 cm mělce pod zemí. Peridie je křehká, jemně pyramidálně rozpukaná,
ale drobné pyramidální struktury nejsou zřetelně barevně odlišeny od základní
barvy. Gleba je stejně jako u předchozího druhu labyrinticky utvářena a v mládí je
bíle zbarvená – zralejší plodnice nebyly nalezeny. Vůně nebyla u mladších plodnic
výrazná.
Výtrusy jsou úzce elipsoidní, protažené, dosahují velikosti 22–25 × 12–12,5
μm, poměr stran Q = 2–2,2, tedy zřetelně větší než u předešlého druhu (Montecchi
et Sarasini 2000). Ve zralých výtrusech jsou patrné tři tukové kapénky (velká centrální a dvě postranní o polovinu menší). Ve srovnání s předchozím druhem je
peridie tvořena menšími (24 × 26 μm), světlejšími a pravidelněji oválnými tlustostěnnými buňkami.
Od předchozího druhu se liší světlejšími, jednobarevnými plodnicemi, tvarem
a velikostí výtrusů i barvou a strukturou buněk peridie.
Genea hispidula Berk. et Broome ex Tul. et C. Tul. – zemnička úhledná (2/2)
CHKO Kokořínsko (Sitné; IX.2007; Pinus sylvestris, Salix caprea); CHKO Orlické hory (NPR Trčkov; IX.2007; Picea abies).
Jedná se o druh dobře odlišitelný od ostatních zemniček, který se vyznačuje
rezavě hnědou barvou plodnic a jejich opýřením, které je pouhým okem viditelné a
je nejvýraznější okolo drobného otvoru na temeni plodnice, do kterého ústí centrální dutina. Roste ve vrstvě hrabanky, často ve společnosti druhů z rodu
Elaphomyces, pravděpodobně na kyselejších půdách.
Plodnice mají kulovitý, často na pólech výrazně zploštělý tvar. Na bázi plodnice je shluk drobných "kořínků" prorůstajících substrátem, takže při vyjmutí plodnice dochází zpravidla k jejich odtržení. Peridie je rezavě až čokoládově hnědá,
rozpukaná do jemných, skoro neznatelných pyramidálních útvarů a pokrytá jemnými brvami, které dosahují velikosti 180–340 × 10–12 μm, ale jsou značně proměnlivé. Gleba je jednoduchá, na řezu světle šedohnědá, obklopující pravidelnou
centrální dutinu, která vyplňuje většinu objemu plodnice.
5

Mykologické listy, Praha, no. 108, 2009.
Válcovitá vřecka s osmi výtrusy jsou kryta vnější a vnitřní peridií. Výtrusy
oválné, 30–40 × 23–30 μm velké, s pravidelnými bradavkami (5–8 × 5 μm) na
celém povrchu.
Jedná se o poměrně běžný druh, který je však pro svou drobnost a zbarvení
lehce přehlédnutelný. Podle barvy a obrvené peridie je však nezaměnitelný.
Genea verrucosa Vittad. – zemnička bradavčitá (5/9)
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Chodeč, Nebužely; VII.2005; VII.2006; VII.2007;
Carpinus betulus, Corylus avellana, Crataegus sp., Tilia sp.).
Roste v hrabance nebo přímo v půdě 1 cm hluboko. Plodnice jsou výrazně laločnatě zprohýbané, někdy s bílým myceliovým vlášením na povrchu. Peridie je
černá, na povrchu jemně bradavčitá. Gleba je rozdělena do několika nepravidelných komůrek, které ústí na temeni plodnice jedním společným kruhovým otvorem.
Oválné výtrusy o velikosti 25–28 × 21–25 μm jsou hustě pokryté zašpičatělými bradavkami (3–5 × 1–4 μm), připomínajícími silné ostny.
Od ostatních zemniček je odlišitelná podle laločnaté plodnice a podle výtrusů
s úzkými a špičatými bradavkami.
Genea fragrans (Wallr.) Sacc. – zemnička vonná (3/9)
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Chodeč, Sitné; VII., XII.2006; V., VII., VIII., IX.
2007; IV.2008; Tilia sp., Carpinus betulus, Prunus domestica, Corylus avellana,
Swida sanguinea).
Roste mělce pod povrchem půdy a v jemné hrabance. Plodnice jsou laločnatě
zprohýbané. Nalezené plodnice dosahovaly velikosti až 20 mm. Peridie je černá,
jemně bradavčitá. Gleba je na řezu bělavá a po usušení znatelně křehká.
Výtrusy jsou velké, široce oválné až téměř kulovité, 30–45 × 29–32 μm. Na
povrchu výtrusů jsou velké, široce puchýřovité bradavky, široké 3–8 μm a vysoké
5–7 μm.
Tato zemnička má poměrně velké laločnaté křehké plodnice a široké zaoblené
(puchýřovité) bradavky na výtrusech.
Genea lespiaultii Corda – zemnička Lespiaultova (2/2)
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Kanina; VII.2005; VII.2007; Carpinus betulus).
Roste 1–3 cm hluboko v půdě. Plodnice jsou pravidelné kulovité až oválné a
na pólech zploštělé. Na bázi plodnice je spleť rezavohnědých jemných myceliových provazců. Peridie je černá, jemně bradavčitá. Gleba na řezu je bělavá, po usušení křehká. Do centrální dutiny vystupují ze stran nepravidelně zprohýbané přepážky, které dutinu rozčleňují do mnoha nepravidelných úzkých, navzájem propojených komůrek.
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Podlouhle oválné výtrusy jsou 32–35 × 26 μm velké, hustě pokryté oblými,
nízkými (zploštělými) bradavkami 2–5 μm širokými a jen 1 μm vysokými.
Tento druh charakterizují kulovité, černé plodnice bez bílé plsti na povrchu,
uvnitř hustě zprohýbané a výtrusy s velmi nízkými, ale širokými oblými bradavkami.
Genea sphaerica Tul. et C. Tul. - zemnička kulovitá (7/16)
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Chodeč, Sitné; VI., VII., XI.2006; VII., VIII., IX.
2007; Carpinus betulus, Corylus avellana, Swida sanguinea, Tilia sp., Quercus
sp.).
Roste v půdě těsně pod hrabankou nebo 1–3 cm hluboko. Plodnice oválná,
zploštělá, je obalena silnou vrstvou bílé vatovité myceliové plsti, která zasahuje 1–
2 cm i více do okolní půdy a často se nachází i uvnitř plodnice. Peridie je černá s
bradavčitým povrchem. Gleba na řezu je šedavá, ve stáři hnědá, po usušení tvrdá,
sklovitá. Centrální dutina je velmi hustě zprohýbaná, stejně jako u předchozího
druhu.
Výtrusy jsou oválné, relativně malé (25–28 × 20–23 μm). Bradavky na výtrusech jsou husté a malé, pouze 2–3 μm široké a do 2 μm vysoké.
Kulovité černé plodnice obalené bílou plstí, uvnitř hustě zprohýbané a jemně
bradavčité výtrusy jsou význačné pro tento druh.
Choiromyces meandriformis Vittad. – bělolanýž obecný (2/2)
CHKO Kokořínsko Vysoká; VII.2005; Quercus sp., Betula pendula); CHKO Bílé
Karpaty (VIII.2005; Picea abies).
Plodnice jsou nepravidelně hlízovité, zbarvené šedobéžově až špinavě okrově.
Rostou nezřídka hnízdovitě, často i vyčnívají nad povrchem půdy, ve všech lesích
(pod buky, smrky aj.), v letním období, poměrně hojně. Peridie je tuhá, hladká, ve
stáří může být nepravidelně popraskaná. Gleba má na řezu typickou kresbu jemně,
ale hustě rozvětvených a zprohýbaných žilek. Starší plodnice mají výrazný, až
nepříjemný pach přirovnávaný k myšině.
Výtrusy jsou pravidelně kulovité, 17–20 μm velké (bez ornamentiky). Jejich
povrch je pravidelně pokryt tupě zakončenými, 1,5–3 μm širokými a 3–6 μm vysokými ostny, které svým kuželovitě válcovitým tvarem připomínají chladírenské
věže jaderných elektráren.
Pro svou barvu, velikost plodnic a ornamentiku kulatých výtrusů dobře poznatelný druh.
Stephensia bombycina (Vittad.) Tul. – lískovečka hedvábná (2/2)
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Chodeč; VII.–VIII.2007; Corylus avellana, Carpinus betulus, Swida sanguinea).
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Pravidelně oválné nebo zploštělé plodnice rostou v hrubé hrabance (listovce)
pod listnatými stromy a keři. Svou barvou, velikostí i vzhledem připomíná lískový
oříšek, se kterým může být snadno zaměněna. Peridie je jemně plstnatá, světle okrově hnědá, na řezu krémová, relativně silná. Gleba je zbarvena stejně světle krémově a je po obvodu jednoduše vlnkovitě žilkovaná – ornament žilkování připomíná nepravidelnou zaoblenou hvězdu; střed plodnice je skoro dutý, vyplněný
pouze řídkou, potrhanou plstí.
Vřecka jsou podlouhle kyjovitá, dlouze stopkatá, s osmi výtrusy v řadě za sebou (šíře 26 μm, délka se stopkou až 350 μm). Výtrusy jsou pravidelně kulovité
23–25 μm velké.
Druh zcela jednoznačně poznatelný podle jednoduché struktury gleby a kulatých výtrusů bez ornamentiky. Při prvním nálezu jsem jej zaměnil za lískový
oříšek – ty se v hrabance taktéž nalézaly; z toho důvodu navrhuji české pojmenování lískovečka, namísto počeštění latinského jména, které odkazuje na jméno
anglického mykologa H. O. Stephense (Montecchi et Sarasini 2000).
Tuber fulgens Quél. – lanýž skvělý (2/10)
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Sitné; XII.2006; II., IV., V., VII., VIII., IX.2007; I.,
II.2008; Carpinus betulus, Ulmus minor, Prunus spinosa).
Plodnice hlízovité, relativně velké, pomerančově oranžové, s výrazným vydutím na bázi. Roste pod vrstvou hrabanky z části nebo zcela v půdě, někdy až 5
cm hluboko, pod habry. Peridie je v mládí vybarvena živě pomerančově oranžově,
stářím přechází do tmavě hnědočervené barvy, na povrchu s jemnými nepravidelně
pyramidálními bradavkami – je jakoby rozpukaná. Uvnitř dutiny je světle vločkatá.
Na lokalitě může být plodnice orientována dutinou (bází) do strany i vzhůru. Zbarvení gleby se mění v průběhu zralosti obdobně jako barva peridie, avšak v méně
výrazných (pastelových) tónech. Je velmi kontrastně světle žilkovaná; žilky vybíhají jakoby paprsčitě z centrální dutiny.
Vřecka obsahují čtyři výtrusy, které jsou skoro pravidelně kulovité, čímž se
tento druh liší od tvarem podobného lanýže vydutého (Tuber excavatum). Průměr
výtrusů je 32–37 μm (bez ornamentiky). Povrch výtrusů má síťkovou ornamentiku
s relativně velkými oky (převážně 3 oka na průměr výtrusu); výška ornamentiky je
5–7 μm.
Tento druh je dobře poznatelný podle živě oranžové až červenohnědé barvy
na povrchu i uvnitř plodnice, výrazné dutiny a pravidelně kulovitých výtrusů.
Tuber mesentericum Vittad. – lanýž vmáčklý (2/9)
CHKO Kokořínsko (Kokořín; VII.2005; XI., XII.2006; II., VII.2007; II.2008;
Carpinus betulus, Prunus spinosa).
Velké nepravidelné hlízovité plodnice s výraznou prohlubní v bázi rostou
mělce pod zemí nebo jen pod vrstvou hrabanky v mladých habrových porostech.
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V dospělosti vyčnívají zčásti nad povrch. Rostou často nahloučeně v hnízdech.
Peridie je černá, tvoří široké, ale nízké, tupě zploštělé pyramidální bradavky. Gleba
zbarvena hnědookrově, celá je výrazně hrubě žilkována sterilním pletivem, které
vychází paprsčitě od centrální dutiny k okraji plodnice. Na řezu je peridie tvořena
palisádovitě uspořádanými hrubými tlustostěnnými buňkami tmavě černohnědé
barvy. Vrchní vrstva je zřetelně oddělena od gleby. Výtrusy světle červenohnědé
barvy jsou ve vřecku převážně po čtyřech; jsou široce oválné a dosahují velikosti
30–40 × 23–25 μm. Na povrchu mají nepravidelnou, někdy potrhanou síťkovitou
ornamentiku, která je tvořena středně velkými oky (3 až 4 na šířku výtrusu).
Druh je poznatelný podle relativně jemnějších a plošších pyramid na povrchu
plodnice, které jí dávají poměrně „uhlazený“ vzhled. Vždy je přítomna výrazná,
hluboká dutina zabíhající někdy dále než do poloviny průměru plodnice. Barva
gleby je zejména ve zralosti relativně tmavá, řídce žilkovaná.
Tuber aestivum Vittad. – lanýž letní (1/6)
CHKO Kokořínsko (Chodeč; VII.2005; VI., VII., XI., XII.2006; VII.2007, V.2008;
Quercus sp.).
Hlízovité, skoro pravidelně kulovité plodnice rostou pod duby na světlých
stanovištích se zásaditým, nejčastěji vápnitým podložím. V dospělosti někdy vyčnívají zčásti nad povrch holé půdy. Peridie je tmavě hnědá s velmi výraznými,
hrubými a ostře zakončenými pyramidálními bradavkami na povrchu. Gleba je
šedobéžová, se světle šedohnědým nádechem ve zralosti. Celá je pravidelně hustě a
jemně žilkovaná. Na řezu je peridie tvořena jemnějšími, tmavě hnědými buňkami,
které nejsou zřetelně palisádovitě uspořádané a plynule přecházejí v dlouhé a úzké
hyfy.
Výtrusy jsou ve vřecku po čtyřech, ale velmi často též po pěti. Jsou elipsoidní, žlutohnědé až olivově hnědé. Síťka na povrchu výtrusů je obvykle pravidelná, oka jsou relativně velká, většinou jen dvě na šířku výtrusu. Výtrusy dosahují
velikosti jen 26–30 × 18–21 μm.
Tento druh se od předešlého liší mnohem výraznějšími pyramidami na povrchu, které dávají plodnici výrazně ostnitý, jakoby rozedraný charakter. Gleba má
na řezu světlejší, šedavé tóny a mnohem jemnější žilkovitou strukturu. Také výtrusy jsou o poznání menší (užší), s relativně méně oky na síťkovaném povrchu a
odlišným barevným odstínem – jsou olivově hnědé na rozdíl od červenohnědé u
Tuber mesentericum.
Tuber borchii Vittad. – lanýž Borchiův (7/9)
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Chodeč, Nebužely, Sitné; VII., IX.2006; VII.2007;
I., V.2008; Carpinus betulus, Corylus avellana, Swida sanguinea, Salix caprea,
Quercus sp.).
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Hlízovité plodnice rostou ve spodní vrstvě hrabanky i mělce v půdě pod různými druhy listnáčů. Zejména mladé plodnice mohou být někdy nepravidelně
zprohýbané, jinak je jejich tvar pravidelný, úhledný. Peridie je světle krémově až
šedobéžově zbarvená, hladká, někdy s rezavohnědými skvrnami. Gleba je na řezu
hrubě žilkovaná, v mládí krémová, zráním přechází do tmavě hnědočervené barvy.
Peridie je utvořena z nepravidelných krátkých a širokých, 12–15 m velkých buněk, které jsou palisádovitě uspořádané v několika vrstvách.
Široce oválné výtrusy (30–40 × 25–30 μm) jsou pokryty síťkovanou ornamentikou, jejíž oka jsou nepravidelná. Na delší straně výtrusu je patrných 5–7 i
více ok síťky.
Tento druh se dá odlišit od jiných lanýžů relativně hrubým žilkováním gleby,
která je zbarvena v temně červených až hnědavých odstínech. Výtrusy jsou velké,
pokryté značným počtem nepravidelných ok síťkovité ornamentiky.
Tuber maculatum Vittad. – lanýž skvrnatý (2/6)
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Sitné; VIII.2005; VII.2006; VII.2007; Corylus
avellana, Swida sanguinea, Tillia sp., Salix fragilis, Salix caprea).
Pravidelně hlízovité plodnice rostou ve spodní vrstvě hrabanky nebo v půdě
pod listnatými dřevinami. Peridie je světle krémová, hladká. Gleba je pravidelně
jemně žilkovaná, v mládí krémově bělavá, ve stáří uzrává do živě červené barvy.
Peridie je na řezu tvořena spletí méně než 5 μm úzkých a dlouhých hyf.
Úzce oválné výtrusy dosahují velikosti 27–30 × 20–25 μm. Síťka na jejich
povrchu je tvořena pravidelnými šestibokými oky, kterých je na delší straně výtrusu patrných málokdy více než pět.
Druh určitelný podle jemněji žilkované a živě červeně zbarvené gleby a podle
menších výtrusů s pravidelnou síťkou na povrchu.
Tuber rufum Pico – lanýž ryšavý (6/22)
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Vysoká; Sitné; VII., X., XII.2006; IV., VII., VIII.
2007; V.2008; Carpinus betulus, Corylus avellana, Swida sanguinea, Prunus spinosa, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Crataegus sp.).
Pravidelné, krátce oválné až kulovité plodnice rostou pod vrstvou hrabanky
zčásti ponořené v zemi až mělce pod zemí, nejčastěji pod listnatými keři. Peridie je
hladká, zbarvená od světle okrové přes oranžovou, rezavohnědou až po tmavě červenohnědou barvu. Je značně silná, na řezu světle zbarvená, částečně odlupitelná
od gleby. Gleba je v mládí bělavá, stářím přechází do tmavě rezavohnědé barvy.
Výtrusy jsou 32–38 × 19–21 μm velké, úzce elipsoidní, často na jednom konci špičaté. Povrch výtrusů je hustě pokryt štíhlými, 3 μm dlouhými ostny.
Tento druh je poznatelný podle hladké peridie zabarvené v rezavých tónech a
podle ostnitých výtrusů. V rámci druhu je patrná značná variabilita zabarvení plodnic i tvaru a velikosti výtrusů. Tyto znaky jsou tak odlišné, že se skutečně může
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jednat o samostatné druhy, které již byly v minulosti popsány, ačkoliv v současné
evropské literatuře jsou považovány za pouhé variety a formy Tuber rufum (Montecchi et Sarasini 2000).
Tuber oligospermum (Tul. et C. Tul.) Trappe – lanýž panenský (2/2)
CHKO Kokořínsko (Kokořín – PR Kokořínský důl; X.2007; Quercus sp.), CHKO
Orlické hory (NPR Trčkov; IX.2007; Fagus sylvatica).
Plodnice jsou nepravidelně laločnatě zprohýbané. Rostou mělce pod povrchem půdy pod listnatými dřevinami. Peridie je bělavá až světle béžová, velmi
tenká. Gleba je bílá a hrubě žilkovaná, zráním tmavne do béžové barvy. Peridie je
na řezu tvořena velkými, nepravidelně oválnými buňkami, pod kterými je vrstva
podélně uložených podlouhlých hyf. Na povrchu peridie je hustá plst složená z 15–
30 × 5 μm velkých buněk. Výtrusy jsou víceméně pravidelně kulovité, 25–34 μm
velké, se síťkovanou ornamentikou; na průměru výtrusu je patrných 5–6 ok síťky.
Druh dobře poznatelný podle bílé barvy, zprohýbané plodnice a podle kulovitých výtrusů. Český název odvozuji od světlé (bělavé) barvy peridie i gleby, a to
i u starých plodnic.
Tuber regianum Montecchi et Lazzari – lanýž královský (1/4)
CHKO Kokořínsko (PR Kokořínský důl – levý břeh rokle Mlčeň 1 km jižně od
Kokořína; VII., XII.2006; III., VII.2007; Prunus domestica, Carpinus betulus,
Swida sanguinea).
Tmavě červeně až vínově zbarvené plodnice byly sbírány opakovaně na jednom místě pod zplanělou švestkou domácí a dalšími dřevinami v širším okolí, 3–5
cm hluboko ve žlutohnědé sprašové půdě na okraji pískovcové plošiny. Peridie je
hladká, lesklá, v mládí jasně světle červená, starší plodnice tmavnou do červeně
fialových odstínů. Gleba je pravidelně žilkovaná, v mládí světle béžová s červených nádechem, ve stáři přechází do světle hnědé barvy s červenofialovými tóny.
Vřecka obsahující zpravidla 8 výtrusů jsou relativně malá, jen 50–60 μm
v průměru, a mají tvar nepravidelný nebo pravidelně pentagonální. Výtrusy jsou
20–22 × 14–18 μm velké, s pravidelnou síťkovitou ornamentikou.
Tento druh je nezaměnitelný svou barvou, ale také přítomností osmi výtrusů
ve vřecku. Od ostatních dvou evropských druhů s osmi výtrusy ve vřecku se liší ornamentikou a velikostí (Tuber malenconii má větší výtrusy s jemnější síťkou, T.
panniferum má výtrusy ostnité – Montecchi et Sarasini 2000). Může se ale jednat o
druh přehlížený, resp. chybně determinovaný, protože u přezrálých plodnic bývají
výtrusy již uvolněny ze vřecek, takže není patrný jejich počet; pro nezralé plodnice
schází v literatuře obrazový materiál pro srovnání. Mně samotnému se druh podaři11
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lo určit až při třetím sběru, kdy část plodnic ponechaných na lokalitě po půl roce
dostatečně vyzrála a pak bylo možné pozorovat vyvinutá vřecka s výtrusy.
Diskuse
Většina zde uvedených sběrů pochází pouze z několika typů biotopů v malém
území. Nelze proto na jejich základě vyvozovat nějaké obecné závěry ohledně
četnosti jejich skutečného výskytu u nás.
Pravdou ale je, že i dosavadní hodnocení vzácnosti jednotlivých druhů se opírá o sporadické nálezy (náhodné i cíleně získané) převážně z oblastí Českého a
Moravského krasu, které k hledání podzemek vybízejí svou podobností se středomořskými biotopy; na taková území se zaměřoval třeba také V. Vacek. Je pochopitelné, že jednotlivé druhy více preferují jen některá stanoviště, zatímco na jiných
nerostou. Z výsledku pozorování na plošně omezeném území nelze objektivně
odvozovat, zda některé druhy jsou v ČR opravdu vzácné až ohrožené, nebo naopak
hojné. Nedostatečná znalost o jejich celkovém rozšíření na našem území byla také
hlavním důvodem, proč podzemní druhy hub nebyly zařazeny do Červeného seznamu (Holec et Beran 2006).
Přesto lze z výše uvedených sběrů vyvodit, že většina podzemek preferuje
mladší sukcesní stadia porostů, často s výrazným podílem keřů, kde není přílišné
zastínění ani silná vrstva těžko rozložitelného listového opadu (jaké mají buk a
dub); podstatná je také pravděpodobně absence bylinného patra – alespoň částečná.
Podobné zkušenosti uvádí i Lawrynowicz (1988), podle které se podzemky více
vyskytují na narušených lokalitách (parky), než v nedotčených hustých pralesích.
Na výhřevných vápnitých stanovištích v jižní části CHKO Kokořínsko, která
jsem zkoumal nejpodrobněji, se z askomycetů zdaleka nejčastěji vyskytovaly druhy Balsamia polysperma, Tuber rufum (sensu lato) a Genea sphaerica.
Pouze několik druhů podzemek bylo zaznamenáno na odlišných stanovištích
ve starších lesních porostech s mocnější vrstvou humusu (hrabanky) včetně tvrdého
a kyselého bukového opadu. Jsou to jednak všechny tři druhy z rodu Elaphomyces
a dále Genea hispidula. Posledně jmenovaný druh vybočuje svou ekologií, ale i
stavbou plodnic, mimo ostatní zástupce rodu Genea tak výrazně, že by bylo možné
uvažovat o jeho vyčlenění do samostatného rodu.
Zcela výjimečné postavení mezi uvedenými druhy má Tuber regianum, který
dosud nebyl z území ČR uváděn. Pravděpodobně se jedná o velmi vzácný druh,
který byl v Evropě dosud znám jen z oblasti středních Apenin (Montecchi et Sarasini 2000). V literatuře jsem nikde neobjevil vyobrazení mladých, ještě červených
plodnic, podle něhož bych mohl nezralé plodnice určit.
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Dosud nashromážděné poznatky dokazují, že podzemky jsou u nás nedoceněnou a neprávem opomíjenou skupinou hub a že o jejich skutečném rozšíření na
území ČR dosud víme jen velmi málo. Přitom právě tyto druhy – které snad nejsou
tolik ovlivněny výkyvy počasí, ale mohou citlivě reagovat na vlivy antropogenní –
mohou být dobrými indikátory čistoty prostředí i šetrného lesního hospodaření.
Poděkování
Chci poděkovat dr. J. Holcovi, který mi pomáhal při mých začátcích se sháněním odborné literatury a zejména mne zasvětil do tajů mikroskopování.
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Slavomír V a l d a : Contribution to the knowledge of our hypogeous fungi – I.
part: Ascomycota
New finds of 20 species of hypogeous ascomycetes from the years 2005–2008 in
the Czech Republic are published. Descriptions of the main identification characters of these species and their localities are given. The question of distribution of
hypogeous fungi in Czech Republic is discussed. The first record of Tuber regianum in the CR – a rare European truffle – is also published.
Adresa autora: Janova Ves 8, 277 23 Kokořín; e-mail: slavek.valda@nature.cz
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P O Z N Á M K Y K C H O R O Š I P Ó R N AT C E Ž L U T O B Í L É –
JUNGHUHNIA LUTEOALBA
Petr Va m p o l a
Vzácná chorošovitá houba pórnatka žlutobílá (Junghuhnia luteoalba) má
kromě typických inkrustovaných cystid v hymeniu roztroušené také velmi nápadné gloeocystidy. Ty jsou tenkostěnné, hladké, většinou válcovité, kyjovité
nebo vřetenovité, se silně světlolomným obsahem. Tento velmi důležitý diagnostický znak není v publikovaných popisech tohoto druhu uváděn. Chorošovitá houba Junghuhnia japonica Núñez et Ryvarden, popsaná před 10 lety z Japonska, má stejné gloeocystidy jako autorem studované sběry J. luteoalba z Evropy a Severní Ameriky. Podle autorova názoru je J. japonica pravděpodobně
pouze taxonomickým synonymem druhu J. luteoalba.

Pórnatka žlutobílá byla popsána jako nový druh choroše v roce 1887 finským
mykologem P. A. Karstenem pod jménem Physisporus luteoalbus (Karsten 1887).
Tento význačný finský badatel, považovaný za otce finské mykologie, popsal během své padesátileté aktivity přibližně 200 nových rodů a 2000 nových druhů hub.
Jenom ve skupině chorošů to bylo 72 nových druhů a 22 nových variet. Přestože
převážná část z nově popsaných Karstenových chorošů patří do synonymiky již
dříve známých druhů, několik taxonů je dodnes všeobecně uznávaných. Právě mezi
ně patří již zmíněný P. luteoalbus, nyní známý pod jménem Junghuhnia luteoalba
(P. Karst.) Ryvarden. Identita této houby byla dlouhou dobu pochybná a v literatuře byl tento druh často spojován s jinými druhy. Svůj podíl viny na tom měl však
sám Karsten. V obrovském množství herbářového materiálu, který za svůj život
shromáždil, bylo zřejmě i pro samotného sběratele dost obtížné se orientovat. Karsten navíc po dobu 10 let vydával obsáhlou exsikátovou sbírku Fungi Fenniae exsiccati, pro kterou musel každoročně připravit tisíce položek a množství exsikátů
také rozesílal výměnou mykologům, muzejím a dalším vědeckým institucím. Karsten tak někdy, buď v časové tísni nebo z nepozornosti, některé vzorky zaměňoval;
např. pod jménem Physisporus luteoalbus byla rozeslána mykologům do světa
vlastně směs několika druhů. Proto se mykologové tak dlouho nemohli shodnout
na tom, o jaký druh houby se jedná. Světlo poznání do tohoto zmatku přinesla až
práce švédského mykologa J. Erikssona, který na základě studia autentického Karstenova materiálu P. luteoalbus a současně i svých vlastních sběrů podal velmi
podrobný a výstižný popis tohoto druhu, navíc doplněný precizní kresbou mikroznaků (Eriksson 1949). S Erikssonovým konceptem se pak plně ztotožnil i Lowe
(1956) při studiu typového materiálu Karstenových chorošů. Zde je třeba ještě
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zmínit, že Karsten pro stejný druh použil také jméno P. variecolor, které bylo zveřejněno již o 6 let dříve než P. luteoalbus a mělo by mít prioritu. Druh P. variecolor byl totiž pod č. 1803 zařazen v 19. centurii exsikátové sbírky Mycotheca
universalis, vydávané Felixem Thümenem (Thümen 1881). Jak však zjistil Lowe
(1956), bohužel i v tomto případě byly rozeslány do světa exsikáty představující ve
skutečnosti směs několika rozdílných druhů. Zatím se nepodařilo všechny nejasnosti kolem jména P. variecolor uspokojivě vyřešit a proto je považováno za jméno pochybné – nomen dubium.
Pórnatka žlutobílá (Junghuhnia luteoalba) patří v Evropě mezi velmi vzácné
druhy chorošů, v Severní Americe je však poněkud hojnější. Z České republiky byl
dosud znám pouze jeden starší Pilátův nález z roku 1929 z Černého Kříže na Šumavě (PRM 755998). V Červeném seznamu hub (makromycetů) České republiky
tak byla tato houba zařazena v kategorii ohrožení ?EX – nezvěstný druh (Kotlaba
et al. 2006). O tomto nálezu bylo podrobně referováno v Mykologických listech
před 14 lety (Vampola 1995). Téměř 80 let čekala na své objevení další lokalita,
tentokrát v Českém Švýcarsku. Pórnatku žlutobílou nalezl 23.X.2008 u Vysoké
Lípy brněnský mykolog pan Alois Vágner, a to na na padlém odkorněném kmenu
jehličnanu – s největší pravděpodobností borovice lesní (Pinus sylvestris) – při
cestě mezi Hlubokým dolem a Jankovou cestou, asi 3,5 km severně od obce
(BRNM 712695). Vágnerův nález nyní umožní přeřadit tuto houbu v Červeném
seznamu z kategorie druhů nezvěstných (?EX) do kategorie druhů kriticky ohrožených (CR).
Při určování Vágnerova sběru jsem si znovu ověřil jeden velmi důležitý mikroskopický znak této chorošovité houby, a to přítomnost gloeocystid v hymeniu,
tj. tenkostěnných cystid se silně světlolomným obsahem. Tyto gloeocystidy jsem
poprvé nalezl při studiu již zmíněného Pilátova sběru z roku 1929 (Vampola 1995)
a dvou položek z lesů „Mały Borek“ a „Perkuć“ u obce Płaska ležící východně od
města Augustów v severovýchodním Polsku, sbíraných a mně zapůjčených dr.
Pouzarem. Teprve později jsem zjistil, že naši mykologové F. Kotlaba a Z. Pouzar
pozorovali gloeocystidy u této houby již dříve také. Tento poznatek publikovali v
souvislosti s revizí holotypu Pilátova severoamerického druhu Poria sinuascens,
který patří do synonymiky Junghuhnia luteoalba (Kotlaba et Pouzar 1991). Jak
autoři tehdy mimo jiné uvedli, J. luteoalba má kromě inkrustovaných cystid v hymeniu roztroušené také velmi nápadné tenkostěnné gloeocystidy, které jsou válcovité až kyjovité, neinkrustované, se silně světlolomným obsahem, 16–35 x 4–7 μm.
Současně upozornili, že tato vlastnost v publikovaných popisech tohoto druhu není
zmiňována. Toto jejich důležité zjištění však nebylo v pozdější mykologické literatuře nikde citováno, a tak gloeocystidy J. luteoalba zřejmě zůstaly nadále pro většinu mykologů neznámým (utajeným) znakem. Svědčí o tom např. i skutečnost, že
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Mykologické listy, Praha, no. 108, 2009.
před 10 lety byl z Japonska popsán nový druh Junghuhnia japonica, který se od J.
luteoalba údajně
1999). Zmínění autoři uvádějí u japonské houby velikost gloeocystid 20–35 x 4–8
μm, což přesně koresponduje s evropským i severoamerickým materiálem. Severoamerická populace J. luteoalba má totiž stejné gloeocystidy jako populace evropská, jak zjistili na holotypu Poria sinuascens již Kotlaba a Pouzar (1991). Nedávno
jsem měl možnost potvrdit si to i vlastním detailním studiem dvou položek J. luteoalba z Pennsylvanie, které mi pro tento účel zapůjčil dr. J. Vlasák. Je tedy velmi
pravděpodobné, že obě houby jsou totožné a J. japonica je pouze taxonomickým
synonymem J. luteoalba.
Pro detailní studium pórnatky žlutobílé (J. luteoalba) odkazuji na shora zmíněnou práci Erikssonovu (1949), popř. na monografii evropských chorošů (Ryvarden et Gilbertson 1993). Podrobnou studii o této houbě, včetně popisu čistých kultur a srovnání s příbuznými druhy, publikovali také Lombardová a Gilbertson
(1966). Barevné fotografie svých sběrů ze Severní Ameriky uveřejnil Vlasák
(2009), ze Švýcarska pak Breitenbach a Kränzlin (1986). Fotografie, uveřejněná
pod jménem J. luteoalba na slovenském serveru „Nahuby.sk“, je evidentně jiný
druh, a to zřejmě Skeletocutis amorpha (Fr.: Fr.) Kotl. et Pouzar. Na Slovensku
Junghuhnia luteoalba zatím nebyla nalezena.
Studované položky (specimens examined):
Czech Republic: Černý Kříž, on wood of Picea, VIII.1929, leg. A. Pilát, 12.XII.
1994 det. P. Vampola (PRM 755998). – Vysoká Lípa, on coniferous fallen trunk
(Pinus?), 23.X.2008 leg. A. Vágner, 31.XII.2008 det. P. Vampola (BRNM
712695). – Finland: Mustiala, on trunk of Alnus glutinosa (according to xylotomic
revision made by P. Vampola 5.III.2009 in fact Pinus!), X.1880, leg. P. A. Karsten
ut Physisporus variecolor (PRM 810083 – Mycotheca universalis no. 1803). –
Poland: Płaska near Augustów, on fallen trunk of Picea abies, 13. and 16.IX.1974,
leg. et det. Z. Pouzar (PRM 870145, 870144). – USA. Pennsylvania: Norristown,
Evansburg State Park, Pinus, 28.VIII.2003 and 16.IX.2005, leg. et det. J. Vlasák
(herb. J. Vlasák 0308/48b, 0509/130a).
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Petr V a m p o l a: Notes on polypore Junghuhnia luteoalba
The rare polypore Junghuhnia luteoalba (P. Karst.) Ryvarden not only has
typical encrusted cystidia, but also possesses very significant gloeocystidia scattered in the hymenium. Gloeocystidia are thin-walled, smooth, mostly cylindricclavate or fusoid, with strongly refractive contents. This very important diagnostic
character is not mentioned in published descriptions of this species. The polypore
J. japonica Núñez et Ryvarden, described from Japan ten years ago, has the same
gloeocystidia as collections of J. luteoalba from Europe and North America studied by author. In the author's opinion, J. japonica is probably only a taxonomic
synonym of J. luteoalba.
Adresa autora: Smrčná č. 109, 588 01 Smrčná u Jihlavy.
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MYKOFLORISTIKA
MYKOFLÓRA ŠTRAMBERKA A JEHO OKOLÍ
Helena D e c k e r o v á
Mykoflóra Štramberka a jeho blízkého okolí je velmi pestrá. Za nejcennější
lokalitu s výskytem nejvyššího počtu vzácných druhů hub lze považovat území
NPP Šipka včetně vrchu Kotouč. Doposud bylo ze sledovaného území určeno
612 druhů hub, z toho 53 druhů zařazených do Červeném seznamu. Lokality na
Štramberku jsou ohroženy vysokým turistickým ruchem; nebezpečí hrozí také
v případě obnovení těžby vápence ve velkolomu Kotouč.

Rázovité město Štramberk, které letos oslavilo 650 let od svého založení, leží
na severní Moravě v těsném sousedství města Kopřivnice. Početným roubenkám
kraluje hrad Štramberská trúba, z Bílé hory na scenérii shlíží nová rozhledna. Jeskyně Šipka je proslulá nálezem čelisti dítěte neandrtálského člověka. Nejvýznamnějším z místních rodáků je malíř Zdeněk Burian. Z četných pekáren se line vůně
vyhlášené místní pochoutky – štramberských uší.
Mykoflóra Štramberka a jeho blízkého okolí je velmi pestrá. Příčinou je
značná různorodost biotopů a geologického podloží i členitost terénu. Negativní
vliv na tvorbu plodnic hub mají však zejména na vápencovém území klimatické
změny – zvyšující se teploty, častější a dlouhotrvající sucha a zvýšený počet větrných dnů. Mykoflórou Štramberka a jeho okolí se zabývají někteří amatérští mykologové. Z místních znalců je to J. Durček, který od roku 1989 pořádá podzimní
výstavy hub v nedaleké Lubině. Z ostravských mykologů se houbami Štramberka a
blízkého okolí zabývali M. Graca a H. Deckerová. Intenzivní mykologický průzkum prováděla v letech 2000 až 2002 H. Deckerová na těchto územích: NPP Šipka, Bílá hora, Černý les – Bařiny a Libotínské paseky. Výsledkem dosavadních
průzkumů je určení 612 druhů hub, z toho 53 druhů je zařazeno v Červeném seznamu vyšších hub ČR. Za nejcennější lokalitu s výskytem nejvyššího počtu vzácných druhů hub lze považovat území NPP Šipka včetně vrchu Kotouč, které má
vápencové podloží (20 druhů hub z Červeného seznamu). Vysoký počet vzácných
druhů hub byl objeven také na Bílé hoře včetně Váňova kamene (14 druhů). Na
území Černého lesa a Bařin bylo nalezeno 6 těchto druhů. Významnou mykologickou lokalitou je rovněž okolí vodní nádrže ve Větřkovicích u Kopřivnice (14 druhů). Pro běžné houbaře jsou na vápencovém území Štramberka nejatraktivnějšími
houbami teplomilné druhy barevných hřibů včetně jedovatého hřibu satana, který
byl ve Štramberku nalezen již v roce 1965 J. Kuthanem. Poměrně hojně roste na
svazích Bílé hory zvláštně zbarvená forma koloděje, hřib koloděj vlčí (Boletus
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luridus f. lupinus). Nejzajímavějším nálezem je bezesporu housenice střevlíková
(Cordyceps entomorrhiza), parazitující na larvách a dospělcích střevlíků.
V současné době dochází v intravilánu Štramberka k masivnímu napadení listů
hrušní rzí hrušňovou (Gymnosporangium sabinae). Je to způsobeno vysazováním
ozdobných druhů jalovců, které tuto rez hostí v zimním období. Lokality na Štramberku (zvláště okolí jeskyně Šipka, PP Kamenárka a u rozhledny na Bílé hoře) jsou
ohroženy vysokým turistickým ruchem, kdy dochází k sešlapávání a udusávání
půdy mimo turistické cesty. Nebezpečí hrozí také ze strany velkolomu Kotouč,
pokud by byla obnovena těžba vápence.
Nálezy druhů ze štramberských lokalit, které patří do
Červeného seznamu hub (makromycetů) ČR
CR – kriticky ohrožený druh (6 druhů)
Cordyceps entomorrhiza
housenice střevlíková
Exidia thuretiana
černorosol bílý
Gomphus clavatus
stročkovec kyjovitý
Helvella costifera
chřapáč rýhonohý
Hygrocybe calyptriformis
voskovka příjemná
Hygrophorus latitabundus
šťavnatka hnědobílá
EN – ohrožený druh (21 druhů)
Boletus fechtneri
hřib Fechtnerův
Boletus queletii
hřib Quéletův
Cystolepiota bucknalii
bedla Bucknalova
Flammulina fennae
penízovka letní
Hygrophorus discoxanthus
šťavnatka rezavějící
Chamaemyces fracidus
bedla orosená
Inocybe adaequata
vláknice jurská
Inocybe haemacta
vláknice krvavá
Lactarius aspideus
ryzec lemovaný
Lactarius uvidus
ryzec vodnatý
Lepiota grangei
bedla Grangeova
Mycena pseudocorticola
helmovka koromilná
Phlebia centrifuga
žilnatka bledá
Pluteus podospileus
štítovka vločkatá
Polyporus alveolarius
choroš voštinovitý
Pyronema omphalodes
ohnivka spáleništní
Sarcosphaera coronaria
baňka velkokališná
Sparassis nemecii
kotrč Němcův
Tricholoma atrosquamosum čirůvka černošupinatá
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Kotouč, Bílá hora
Kotouč
Větřkovice
Bílá hora
Bílá hora
Černý les
Větřkovice
Bílá hora
Kotouč
Větřkovice
Kotouč
Šipka
Větřkovice, Kotouč
Kotouč
Větřkovice
Větřkovice
Bílá hora
Bílá hora
Kotouč
Kotouč
Bílá hora, Šipka
Váňův kámen
Větřkovice
Kotouč
Kotouč
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Volvariella murinella
kukmák myší
Xerula melanotricha
slizečka chlupatá

Libotínské paseky
Libotínské paseky

VU – zranitelný druh (11 druhů)
Boletus appendiculatus
hřib přívěskatý
Boletus depilatus
hřib skvrnitý
Boletus satanas
hřib satan
Coprinus picaceus
hnojník strakatý
Cortinarius uliginosus
pavučinec bažinný
Gyrodon lividus
podloubník siný
Inocybe fraudans
vláknice jablečná
Pluteus aurantiorugosus
štítovka šarlatová
Russula maculata
holubinka skvrnitá
Russula solaris
holubinka sluneční
Tricholoma psammopus
čirůvka modřínová

Černý les
Bílá hora, Kotouč
Kotouč
Červený kámen
Bařiny
Větřkovice
Černý les
Větřkovice
Kotouč
Větřkovice
Červený kámen

NT – téměř ohrožený druh (11 druhů)
Aleuria aurantia
mísenka oranžová
Grifola frondosa
trsnatec lupenitý
Hygrocybe chlorophana
voskovka citronová
Inocybe corydalina
vláknice dymnivková
Lycoperdon mammiforme
výchavka závojová
Melanophyllum haematospermum bedla krvavá
Mutinus caninus
psivka obecná
Phyllotopsis nidulans
hlíva hnízdovitá
Pluteus luteovirens
štítovka žlutozelenavá
Russula luteotacta
holubinka citlivá
Sarcodontia crocea
hrotnatka zápašná

Bařiny
Větřkovice
Bílá hora
Bařiny
Větřkovice
Kotouč
Červený kámen
Kotouč
Kotouč
Větřkovice
Bílá hora

DD – druhy, o nichž jsou nedostatečné údaje (4 druhy)
Clavulinopsis dichotoma
kyjovečka rozdvojená
Bílá hora
Hydnangium krjukowense
lanýžovec holubinkový Větřkovice
Inocybe appendiculata
vláknice ověšená
Bílá hora
Tricholoma inodermeum
čirůvka hnědočervená
Bílá hora
Další zajímavé a vzácné
Albatrellus cristatus
Amanita strobiliformis
Biscogniauxia nummularia
Clavariadelphus pistillaris
Clitocybe geotropa

druhy hub
krásnopórka hřebenitá
muchomůrka šiškovitá
káčovka penízkovitá
kyj Herkulův
strmělka zemězvratná
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Červený kámen
Kotouč, Bařiny
Kotouč
Libotínské paseky
Černý les

Mykologické listy, Praha, no. 108, 2009.
Ganoderma carnosum
lesklokorka jehličnanová
Gyroporus castaneus
hřib kaštanový
Hymenochaete cinnamomea
kožovka skořicová
Hypocrea rufa
masenka rezavá
Inocybe bongardii
vláknice Bongardova
Inocybe godeyi
vláknice Godeyova
Inocybe inodora
vláknice nevonná
Inocybe maculata
vláknice skvrnitá
Inocybe petiginosa
vláknice pavučinkatá
Inonotus tomentosus
ďubkatec plstnatý
Leccinum duriusculum
kozák topolový
Limacella guttata
slizobedla slzivá
Lophodermium pinastri
skulinatec borový
Lyophyllum crassifolium
líha tlustolupenná
Phallogaster saccatus
rozpuklec hruškovitý
Pseudoomphalina kalchbrenneri kalichovka vonná
Rhodocybe caelata
rudoušek reliefový
Rosellinia aquila
prsnatka orličí
Scytinostroma portentosum
tlustěnka kafrová
Simocybe centunculus
kržatka olivová
Tremella globispora
rosolovka kulovýtrusá
Tuber excavatum
lanýž dutý
Tuber rufum
lanýž ryšavý
Verpa bohemica
kačenka česká
Xylaria oxyacanthae
dřevnatka hlohová

Červený kámen
Bílá hora
Bílá hora
Bílá hora
Kotouč
Kotouč, Bílá hora
Bílá hora
Kotouč
Kotouč
Červený kámen
Větřkovice, v obci
Větřkovice
Šipka, Bílá hora
Bílá hora
Větřkovice
Bařiny
Šipka
Šipka
Kotouč
Kotouč
Bařiny
Šipka
Šipka
Kotouč
Váňův kámen

Herbářové doklady k mnoha výše uveeným druhům jsou uloženy v herbáři
autorky, J. Durčeka a M. Gracy.
L i t e r a t u r a a jiné prameny
Deckerová H. (2002): Vzácná dřevnatka hlohová – Xylaria oxyacanthae Tulasne na Štramberku. – Mykol. Sborn. 79(3–4): 126–128.
Durček J. (2004): Příroda Podbeskydí. Vzácné a chráněné houby Podbeskydí. – Občanské
sdružení Hájenka, Kopřivnice. (Propagační materiál)
Holec J. et Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam vyšších hub (makromycetů) České
republiky. – Příroda, Praha, 24: 1–282.
Kotlaba F. [ed.] (1995): Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov
SR a ČR, 4. – 220 p. Bratislava.
Kuthan J. (1966): 100 druhů méně častých a vzácnějších hub Slezska (originální diapozitivy
ing. J. Kuthana). – Depozitář Ostravského muzea.
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Kvita D. (2007): Příroda Podbeskydí. Národní přírodní památka Šipka. – Občanské sdužení
Hájenka, Kopřivnice. (Propagační materiál)

Helena D e c k e r o v á : Mycoflora of Štramberk and its vicinity
The mycoflora of the town of Štramberk and its vicinity (North Moravia, Czech
Republic) is very rich. Šipka Nature Reserve, including Kotouč hill, represents the
most important area. Totally 612 species of fungi have been found to date; 53 of
them are included in the Red-list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic
and listed in the paper. Some localities are especially endangered by a high tourist
activity and a possible re-opening of a large limestone quarry.
Adresa autorky: O. Jeremiáše 12/1932, 708 00 Ostrava-Poruba; helena.decker@tiscali.cz
*

*

*

VZÁCNÉ CHOROŠE ČESKÉ REPUBLIKY, ZEJMÉNA
Z JIŽNÍCH ČECH
Jiří K o u t a Josef V l a s á k
Následující příspěvek přináší řadu nových nálezů vzácných chorošovitých
hub z jižních Čech i dalších míst České republiky. Některé druhy byly dosud nalezeny jen několikrát nejen u nás, ale i jinde v Evropě. U každého druhu je uvedena stručná charakteristika a nové lokality pro ČR.

Jižní Čechy patří v povědomí přírodovědců i mykologů k významným oblastem se značným druhovým bohatstvím. V minulých i nedávných letech zde byly
nalezeny velmi vzácné houby, z nichž některé rostou v České republice jen
v jižních Čechách. Z chorošů tam byly poprvé u nás zaznamenány např. Antrodia
sitchensis, Antrodiella citrinella, Dichomitus albidofuscus (Vampola et Pouzar
1993, Vampola et Vlasák 1992, Vlasák 1990) a další. Příčinu vidíme ani ne tak
v celkově zachovalém životním prostředí, ale hlavně v existenci mnoha druhů specifických biotopů, často jedinečných pro celou ČR (NPR Boubínský prales apod.)
V tomto souhrnu předkládáme nové nálezy vzácných chorošovitých hub
z jižních Čech, které přinášejí zajímavé mykogeografické informace o několika
řídce nacházených druzích. Většinou uvádíme jen nálezy po r. 2005, dosud nepublikované, výjimečně i starší. Nejvíce druhů pochází z blízkého okolí Vltavy.
V rámci doktorské práce prvního autora o troudnatci růžovém (Fomitopsis rosea)
jsme vytipovali podle mapy všechny lokality v údolí Vltavy se zalesněnými strá22
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němi, kam se těžko dostane lesnická technika, a v letech 2005–2007 jsme je důkladně prozkoumali. Soustředili jsme se na padlé kmeny smrků a jedlí, ale zaznamenali jsme zajímavé nálezy i na borovicích a některých listnáčích. Lokality
v údolí Vltavy zobrazuje tabulka 1. Vltava protíná Čechy od jihu k severu a její
údolí místy vytváří mohutný, přes 200 m hluboký kaňon. Na strmých, nepřístupných stráních se na vhodných místech zachovaly zbytky přirozených lesů od Šumavy až do blízkosti Prahy. Tyto vesměs malé kousky lesa jsou ojedinělými enklávami zvláště v oblasti středních Čech, kde podobné lesy už jinde neexistují.
Stromy tam přirozeně odumírají a vytvářejí prostředí klimaxového lesa
s popadanými kmeny. Další lokality jsou náhodně roztroušeny po jižních Čechách;
uvedeny jsou i některé naše nálezy mimo území jižních Čech, pokud jde o vzácné
druhy, které si zaslouží pozornost. Herbářové doklady většiny níže uvedených
druhů jsou uloženy v herbáři prvního z autorů, některé též v herbáři druhého
z autorů.
Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden – pórnatka tlustá
Vytváří bílé tlusté povlaky na padlých smrkových kmenech a pařezech, na
svislém substrátu někdy s obloukovitými, na krajích protaženými hrankami, jakoby
houba pomalu stékala dolů. Na rozdíl od podobné, velmi tuhé outkovky řadové
(Antrodia serialis) má houba měkkou, křídovitou konzistenci a je velmi hořká. Je
to jeden z našich nejvzácnějších chorošů; neznáme žádnou jinou lokalitu v České
republice, kromě Hluboké.
Hluboká n/Vlt., Nová obora, ústí Libochovky do Vltavy, 20.VII.2008 leg. et
det. J. Vlasák – ibid., „druhá“ Libochovka, leg. et det. J. Vlasák.
V malé oblasti kolem ústí potoka Libochovky do Vltavy s nejstaršími smrky
na Hluboké bývala A. crassa celkem hojná, ale v posledních letech se neobjevovala, protože všechny suché smrky byly vykáceny. Překvapivě teď vyrostla na 10 let
starém obrovském pařezu, kde nikdy nebyla, a zároveň na asi 500 m vzdáleném
místě na zcela čerstvém pařezu. Je to důkaz, jak tento vzácný druh je schopen přežít i prakticky úplné zničení původní lokality. Ekologie A. crassa je zcela záhadná,
protože v této malé oblasti kdysi rostla skoro na každém druhém vhodném pařezu,
ale nikdy nebyla nalezena v hloubce přilehlých hlubockých obor, kde jsou pro ni
velmi vhodná místa.
Antrodia pulvinascens (Pilát) Niemelä – pórnatka polštářkovitá
Vytváří víceleté, široce rozlité vrstevnaté plodnice, které působí nápadnou
hnědou hnilobu. Název výstižně charakterizuje bochánkovitý tvar plodnic, způsobený nižšími rourkami u okraje plodnice. U starších jedinců bělavé póry kontrastují
s tmavším, okrově zbarveným okrajem; starší vrstvy rourek se křídovitě rozpadají.
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Jde o poměrně vzácný druh, rostoucí převážně na topolech v lužních lesích. I
v rámci celé Evropy patří mezi vzácné choroše a jde o ohrožený druh.
Městec Králové, u rybníka Jakub, spadlý kmen listnáče (topol?) bez kůry,
7.VII.2007 leg. J. Kout, det. J. Vlasák. – České Budějovice, pod vrchem Švábův
hrádek, ležící mohutná větev zřejmě vrby, 7.II.2009 (nedostatečně vyvinuté hymenium) a 13.IV.2009 (zcela plodná položka) leg. et det. J. Kout. – poblíž Kostomlat nad Labem, jz. směrem u řeky Labe, spadlý kmínek listnáče (topol?),
4.IV.2009 leg. et det. J. Kout.
Více lokalit je od nás známo z Moravy, ale první nález pro Čechy zaznamenal
teprve Vampola roku 1988 (Vampola 1989). Dva nové nálezy ze středních Čech
jsou první pro tuto oblast, je však trochu překvapivé, že právě z Polabí nebyla tato
pórnatka známa. Jsou tam zbytky lužních lesů a zároveň jde o termofytikum, které
A. pulvinascens u nás upřednostňuje. Jihočeská lokalita je však poněkud neobvyklá. Jde o starý remíz vybíhající od silnice do pole, na první pohled značně zarostlý
trnkami, černým bezem a vrbami. Těmito nálezy posunujeme známé rozšíření tohoto druhu u nás dále na sever, jih i západ. Renvall et al. (1991) zmiňuje společný
výskyt s pórnatkou pryskyřičnatou (Ceriporiopsis resinascens); na lokalitě
v jižních Čechách rostly oba druhy pár metrů od sebe, každý však na jiné větvi.
Antrodiella fissiliformis (Pilát) Gilb. & Ryvarden – outkovečka naoranžovělá
Nádherně vybarvený, žlutookrový choroš popsaný A. Pilátem r. 1940 jako
Poria fissiliformis. Vytváří velké, nápadné, tlusté, kloboukaté nebo jen rozlité
plodnice na listnáčích a snad i na jehličnanech. Podrobná studie o tomto choroši
odhalila rozdíly mezi americkými a evropskými sběry na druhové úrovni. Pro tento
druh byl také ustanoven zcela nový rod Frantisekia Spirin et Zmitr., na počest
našeho známého polyporologa Františka Kotlaby (Spirin et Zmitrovich 2007); my
se zde držíme původního jména.
NP Šumava, České Žleby, asi 1 km jižním směrem na padlém kmeni,
12.X.2008 leg. et det. J. Kout. Zřejmě jde o první nález v NP Šumava.
Aurantiporus croceus (Pers.) Murrill – hlinák šafránový
Syn. Hapalopilus croceus (Pers.) Donk
V době fruktifikace nepřehlédnutelný choroš s velkými, ostře oranžovými
klobouky, rostoucí na mohutných dubových kmenech.
Hráz Opatovického rybníka u Třeboně, 28.III.2009 leg. J. Kout, det. J.
Vlasák. Plodnice tam vytrvaly přes zimu na padlém kmeni dubu. Z ČR byl dosud
známý jen z Moravy a ze dvou lokalit u Hluboké n/Vlt. (Vlasák 1988).
Ceriporiopsis resinascens (Romell) Domański – pórnatka pryskyřičnatá
Choroš z bažinatých porostů, rostoucí u nás většinou na dřevě vrb. Vytváří
okrouhlé povlaky jen několik cm v průměru, s bílým okrajem i rourkami, které ale
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k stáru hnědnou a labyrinticky se protahují. Hlavní oblast rozšíření se nachází
v jižních Čechách, ale známa je i z Polabí (Kout 2005–2006).
České Budějovice, pod vrchem Švábův hrádek, tenká větev listnáče ležící na
zemi, 7.II.2009 leg. et det. J. Kout. Jde o stejnou lokalitu jako u Antrodiella pulvinascens.
Dichomitus albidofuscus (Domański) Domański – pórnatka hnědobílá
Nové nálezy tohoto pozoruhodného druhu budou publikovány v nejbližší
době v Czech Mycology.
Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański – outkovka žlutavá
Vzácný choroš vázaný na rašeliniště s borovicemi (borovice blatka nebo b.
lesní), jen vzácně nacházený i mimo podmáčená místa. Kloboukatý, tuhý druh
s velkými póry, nápadný citronově žlutou barvou, někdy ale dost vybledlou. Striktně evropský druh s východním areálem až na pohoří Ural (Kotiranta et al. 2005,
Ryvarden et Gilbertson 1993). Hlavní centrum výskytu v ČR je na blatech v jižních
Čechách (Kotlaba 1984).
Třeboňsko, PR Losí blato u Mirochova, 27.IV. a IX.2008 leg. et det. J. Kout.
– les mezi PR Losí blato a Staňkovským rybníkem, 3 nálezy, 23.IX.2008 leg. et
det. J. Kout. – Šumava, Černý Kříž, poblíž železniční stanice, IX.2008 leg. et det.
J. Kout.
Navzdory udávané fenologii růstu jsme čerstvé plodnice nalezli nejen na podzim, ale i na jaře. Na vhodných místech se vyskytovala poměrně často. Přes známou úzkou vazbu na blatkové porosty se nám tento choroš podařilo zaznamenat i
mimo rašeliništní biotop v kulturním lese mezi Losím blatem a Staňkovským rybníkem. Plodnice byly velmi vitální, mohutnější než na samotném blatu. Substrátem
v kulturním lese byla vždy zlomená borovice lesní, téměř bez vnějších známek
rozkladu, jen s částečně opadanou borkou.
Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst. – troudnatec růžový
Vytrvalý druh s nápadně růžovými póry z přirozených porostů smrků a jedlí, považovaný některými autory za indikátor přirozeného charakteru lesa (Wojewoda
2003). V posledních desetiletích rychle mizí nejen v Česku, ale i ve Skandinávii a
jiných zemích se zachovalými lesy; důvody nejsou zcela jasné (Högberg et Stenlid
1999). Kotlaba (1984) uvádí 17 lokalit v Čechách, ale mnohé z nich byly jen
sekundární lokality z dolů, skladů dřeva apod. Všechny publikované lokality
v přírodě jsme prohlédli a výskyt F. rosea jsme mohli potvrdit pouze na třech.
Bohatší lokality jsou jen v Boubínském a Žofínském pralese. V údolí Vltavy jsme
ale objevili 12 nových populací F. rosea (Tab. 1) na obtížně přístupných stráních.
Srovnáním lokalit jsme došli k závěru, že podmínkou výskytu tohoto druhu jsou
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mnoho let stojící suché kmeny smrků (méně často i jedlí), které zašly přirozeným
způsobem (nikoli kůrovcem); na stáří stromů nezáleží. Stráň musí mít severní nebo
východní orientaci; na sušších jižních nebo západních stráních se nevyskytuje. Ze
„zakladatelského kmene“ se choroš šíří jen na krátkou vzdálenost, takže vytváří
charakteristická hnízda napadených kmenů. Není jasné, proč se nevyskytuje
v zachovalých lesích na Šumavě (kromě NPR Boubínský prales), Českém lese
apod. Většina objevených malých lokalit je ovšem odsouzena k zániku, protože
tam není dost vhodných stromů. Výjimkou je PR Český Jílovec, kde se F. rosea
vyskytuje hojně ve větším, chráněném a nepřístupném lese.
Kategorie druh téměř ohrožený (NT) v Červeném seznamu (Kotlaba et al.
2006a) neodpovídá současnému stavu populace, a vychází zřejmě z publikace Kotlaby (1984). Navrhujeme proto, aby v příštím vydání byla druhu věnována větší
pozornost s přihlédnutím k aktuálnímu rozšíření a hlavně ke stavu populace. Nálezy na trámech starých budov nelze počítat do přírodních lokalit, protože dřevo ve
starých budovách bylo zřejmě infikováno v době dávno minulé (Vampola 2008),
kdy byl ještě F. rosea hojný. Neodráží proto jeho současný stav v přírodě.
Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk – lesklokorka tmavá
Synantropní druh nacházený většinou v parcích. Je podobný běžně rozšířené
lesklokorce ploské (Ganoderma lipsiense). Za jediný spolehlivý znak k odlišení
mezi těmito dvěma druhy se považují rozměry výtrusů (Kotlaba et Pouzar 1971). I
přesto však lze na první pohled často dobře odhadnout druhovou příslušnost. Pro
G. adspersum svědčí hrbolatý tmavý povrch klobouku s tlustou krustou (nad 0,5
mm), tmavě hnědá dužnina a někdy bývá na okraji rostoucího klobouku vyvinuta
žlutá zóna. Houba zřejmě není vzácná, ale přesto doposud nebyla z území jižních
Čech publikována.
Čimelice, Nový Dvůr, dub červený 23.X.2005 leg. et det. J. Vlasák. – České
Budějovice, park Stromovka, staré pařezy listnáčů, 24.III.2004 a 11.I.2009 leg. et
det. J. Kout.
Gelatoporia subvermispora (Pilát) Niemelä – pórnatka slámožlutá
Syn. Ceriporiopsis subvermispora (Pilát) Gilb. & Ryvarden
Pozoruhodná, velmi vzácná bílá pórnatka, někdy dost mohutného růstu, připomínající tak Skeletocutis odora. Nápadná podobnost s rodem Skeletocutis je i
mikroskopická. Prohnuté, úzké výtrusy a inkrustace hyf na konci stěny pórů najdeme u obou rodů. Gelatoporia se liší hlavně monomitickým hyfovým systémem,
a také inkrustace hyf je tvarově odlišná (polygonální krystaly) (Niemelä 1985).
Druh vytváří jednoleté efemérní plodnice, což jistě souvisí s jeho řídkými nálezy.
V Evropě se nalézá většinou jen ve východní části (Finsko, Rusko), směrem na
západ je daleko vzácnější.
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Jižní Čechy, údolí řeky Vltavy u Zlaté Koruny, na stojícím odumřelém kmenu
nejspíše osiky (na borce), 4.XII.2005 leg. J. Kout, det. J. Kout et J. Vlasák.
Tato pórnatka patří k velkým vzácnostem naší mykoflóry – v ČR existují jen
dva nálezy z Moravy (navzájem blízké lokality). Nález v údolí Vltavy je první pro
Čechy. Také růst na listnáči není pro evropské nálezy typický, avšak v Americe a
Asii je zcela běžný (Gilbertson et Ryvarden 1986, Núñez et Ryvarden 2001).
Z topolu není zřejmě z Evropy žádný nález.
Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres. – slizopórka dvoubarvá
Tento druh roste kosmopolitně na listnáčích (vrba, olše, ořešák, dub), vzácněji i na jehličnanech. Na substrátu vytváří obvykle množství tenkých kloboučků,
které jsou nápadné kontrastem mezi bílým povrchem a purpurově hnědými rourkami. V Evropě je považován za vzácný a v jeho ekologii se často zmiňuje růst na
starých plodnicích druhů rodu Inonotus (tzv. „successors“).
Vltava, Jamné, na staré plodnici Phellinus punctatus na vrbě jívě, 28.III.2005
not. J. Vlasák. – Týn nad Vltavou, kemp Vltavín, na staré plodnici Phellinus
punctatus na vrbě jívě, VII.2006 leg. et det. J Vlasák. – hráz Bezdreva, střemcha a
dub, X.2008 leg. et det. J Vlasák. – Novohradské hory, Zikeš, 30.VII.2005 leg. et
det. J. Kout. – NPR Vrbenské rybníky, 12.VIII.2007 leg. et det. J. Kout. – VVP
Boletice, u osady Tisovka, 3.I.2009 leg. et det. J. Kout. (další viz Tab.1)
Gloeoporus dichrous považuje naše literatura za vzácný druh i v Čechách
(Kotlaba 2008). Nové nálezy z jižní části svědčí pro častější výskyt a rozhodně ne
pro preferenci teplých lokalit (jak by se mohlo zdát z hojnějšího výskytu v jižním
pásu na Moravě a Slovensku). Většina lokalit se nachází poblíž vody, ať už je to
potok nebo rybník.
Irpex lacteus (Fr.) Fr. – bránovitka mléčná
Vytváří bílé až krémové plodnice polorozlitého charakteru na listnatém dřevu, vyznačuje se nepravidelnými až roztrhanými póry v tzv. irpicoidním (zploštělé zuby) typu hymenoforu. Rozšířen je kosmopolitně v celém mírném pásmu i
v tropech; u nás byl zaznamenán jen omezeně – pouhé 2 lokality v Čechách uvádí
Kotlaba (1984) a podobný názor je uveden v Červeném seznamu makromycetů
(Kotlaba et al. 2006b). Naproti tomu na sousedním Slovensku roste daleko častěji.
V jižních Čechách však existuje více lokalit, jak je patrno z následujícího přehledu.
Pravý břeh Vltavy, asi 3 km jižně od Větřní, 6.V.2006 leg. et det. J. Kout. –
NPR Vrbenské rybníky u Českých Budějovic, 19.IV.2009 (celkem 3 nálezy, ale
bude zde jistě hojnější) leg. et det. J. Kout. – ibid., 7.IV.2006 not. J. Kout.
Existuje několik podobných druhů. První záměna může nastat s pórnovitkou
různopórou (Schizopora paradoxa). Ta však netvoří kloboučky jako Irpex, navíc
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má přezkaté generativní hyfy. Nepřítomnost přezek dobře vymezuje rod Irpex od
ostatních druhů jiných rodů. Avšak na druhou stranu jde v podstatě o jediný rozlišovací znak od rodu Steccherinum. Makroskopicky velmi podobný druh S. oreophilum se liší zašpičatělými cystidami a přítomností přezek na generativních hyfách. Zdánlivá podobnost je i s druhem S. bourdotii – jeho staré, vybledlé plodnice
vypadají taktéž podobně, takže při nepozornosti a bez mikroskopického potvrzení
se můžeme snadno zmýlit. Navíc existují dva druhy ostnatečků, které nemají přezky.
Phellinus laevigatus (Fr.) Bourdot & Galzin – ohňovec hladký
Resupinátní ohňovec s vazbou na břízu a s Šumavou jako hlavní oblastí výskytu (Tomšovský 2002). Od podobného P. lundellii se odlišuje menšími póry a
paralelně orientovanými tramálními hyfami (Kotiranta et al. 2005).
Jižní Čechy, PR Český Jílovec, 3.IX.2004 leg. et det. J Vlasák. – údolí Vltavy, poblíž hradu Rožmberk, 7.V.2006 leg. J. Kout, det. J. Vlasák.
Protomerulius caryae (Schwein.) Ryvarden – pórovka šedá
Syn. Aporpium caryae (Schwein.) Teixeira & D.P. Rogers, Elmerina caryae
(Schwein.) D.A. Reid
Náš jediný choroš s podélně dělenými bazidiemi, rozšířený skoro po celém
světě. Vytváří rozlité plodnice šedavého nádechu, po otlačení tmavnoucí. Makroskopicky je záměna za jiné druhy snadná, dokonce i spory se podobají některým
jiným chorošům podobného vzhledu. Vyskytuje se na severní polokouli, většinou
na listnatých dřevinách; v Čechách je uváděna z několika málo lokalit
v jihozápadních hraničních horách a z Českomoravské vysočiny (Kotlaba 1984).
Přidáváme nové lokality z jižních Čech a jednu z Polabí.
Novohradské hory, NPP Hojná voda, 3.VI.2006 leg. et det. J. Kout. – NPR
Vrbenské rybníky u Českých Budějovic, 12.VIII.2007 leg. et det. J. Kout. – Třeboňsko, PR Fabián, 26.IV.2008 leg. et det. J. Kout. – Polabí, NPR Libický luh,
8.III.2009 leg. et det. J. Kout.
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk – oranžovec vláknitý
Ještě nedávno byl tento nápadně oranžový kloboukatý druh s velkými póry
známý jen z Beskyd a ze slovenských pralesů (Kotlaba 1984 neuvádí žádnou lokalitu z Čech). Zdá se ale, že se v poslední době v Čechách pozoruhodně šíří nejen v
horách, ale i v nížinných lokalitách (Holec 2004). P. fulgens se dá dokonce najít i
v teplých oblastech kolem Slapské přehrady (Kout 2006). Podobné šíření lze prý
pozorovat i v Německu (Frank Dämmrich, osobní sdělení). Vyskytuje se na jehličnanech, vzácně na listnáčích, převážně v zachovalých lesích.
Lásenice, PR Fabián, na buku, 21.VII.2007 leg. et det. J Vlasák. – údolí Lužnice, zřícenina hradu Příběničky, smrk, VII.2008 leg. et det. J Vlasák. – Šumava,
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poblíž obce České Žleby, 12.X.2008 leg. et det. J. Kout. Stejný kmen také hojně
porůstal druh Fomitopsis pinicola, který prý bývá podmínkou výskytu P. fulgens
(Niemelä et al. 1995).
Druh byl již z této oblasti zaznamenán ze Žlebského vrchu (I. zóna NP Šumava), přímo nad vesnicí České Žleby (Holec 2004). Náš nález potvrzuje schopnost
tohoto druhu růst i mimo chráněná území a zřejmě se do nich i šířit.
Skeletocutis kuehneri A. David – kostrovka Kühnerova
Jednoletá, bělavá až krémová houba, porůstající mrtvé plodnice chorošů rodu
Trichaptum na jedlích a smrcích; sterilní okraj bývá často trochu červenohnědý.
Starší plodnice mají dlouhé rourky a protažené póry a dost se podobají druhu S.
odora, výtrusy jsou ale mnohem užší. Byla popsána teprve v roce 1982; pro ČR je
kostrovka Kühnerova známa teprve od roku 1996 (Vampola et Pouzar 1996) z
několika míst v severní části ČR.
Naše nálezy pocházejí z jedlí a smrků na prohřátých stráních kolem Slapské
přehrady i jinde (Tab. 1). Jde zřejmě o teplomilný druh, který byl u nás dlouho
přehlížen. Je to ale hojný druh v Německu, USA a dalších zemích. V tabulce jsou
uvedeny i většinou starší nálezy příbuzných druhů S. odora, S. chrysella a S.
stellae, které by zasluhovaly zvláštní komentář, do kterého se v tomto článku nechceme pouštět; s výjimkou Šumavy jsme je v poslední době jinde nenašli.
Trametes trogii Berk.– outkovka Trogova
Syn: Coriolopsis trogii (Berk.) Domański
Tento světlý dvojník běžné outkovky francouzské (T. gallica) vytváří nápadně srstnaté, často velmi veliké a tlusté klobouky s velkými pory a bílou dužninou. Je hojný na Moravě a na Slovensku, ale v Čechách byl poprvé zaznamenán až
r. 1995 ze Soběslavských blat (vrba) na jihu Čech (Kotlaba 2000). Další nové nálezy pocházejí z Prahy a okolí Mělníka z topolů (Kotlaba et Pouzar 2001). Tyto
pouhé tři lokality doplňujeme o řadu nových nálezů z jižních Čech; další nové
lokality, které neuvádíme, jsme objevili v Polabí a u Prahy.
Karlův Hrádek na sever od Hluboké n/Vlt., II.2002 leg. et det. J. Vlasák. –
Orlická přehrada, u obce Ochoz, 21.IX.2006 not. J. Vlasák. – osikový lesík za rybníkem Bezdrev, minimálně 4 nálezy, XII.2008 leg. et det. J. Vlasák. – České Budějovice, kláda na dětském hřišti, II.2009 leg. et det. J. Vlasák. – České Budějovice:
městský park Stromovka, 9.IX.2007 leg. et det. J. Kout. – okraj lesa na západní
straně města 18.I.2009 leg. et det. J. Kout. – ibid., 5.III.2009 not. J Kout. – les u
Šindlových Dvorů na okraji Českých Budějovic, 7.II.2009 leg. et det. J. Kout. –
Bavorovice u Českých Budějovic, 22.II.2009 not. J. Kout.
Outkovka Trogova upřednostňuje člověkem ovlivněné (otevřené) lokality,
vystavené slunci (termofilní). Na rozdíl od podobné, ale hnědé outkovky francouz29
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Tab. 1. Přehled hlavních prozkoumaných lokalit a nálezů chorošů v údolí Vltavy
(uvedeny jsou i některé další zajímavé druhy nezmíněné v textu).
Vltava
km
90

Lokalita

Nálezy na jehličnanech

164

Teletín, nádrž Štěchovice Skeletocutis kuehneri 2x
Ganoderma carnosum
Hrazany, nádrž Slapy
Antrodia heteromorpha
Pycnoporellus fulgens
hradiště Peklo, Orlík

166

Ochoz, nádrž Orlík

Oligoporus guttulatus

170

Kopaniny, proti Zvíkovu

180
190
221

Oslov
Jehnědno
Hluboká, Karvanice

225

Hluboká, Baba

260
262
275
277
280
304

Dívčí Kámen
Třísov
Chabičovice
Domoradice
Český Krumlov
Český Jílovec

312
319
325

Rožmberk, Obora
Vyšší Brod, M. Vltavice
Luč u Loučovic

370
385

Černý Les, Záhvozdí
Stožec, Dobrá

Fomitopsis rosea 5x
Skeletocutis kuehneri
Fomitopsis rosea 1x
Fomitopsis rosea 1x
Fomitopsis rosea 3x
Oligoporus placenta 3x
Phellinus nigrolimitatus
Fomitopsis rosea 2x
Skeletocutis odora 2x
Fomitopsis rosea 5x
Fomitopsis rosea 10x
Fomitopsis rosea 4x
Fomitopsis rosea 1x
Fomitopsis rosea 4x
Fomitopsis rosea 20x
Skeletocutis kuehneri 2x
Oligoporus placenta
Fomitopsis rosea 1x
Skeletocutis stellae
Fomitopsis rosea 2x
Phellinus nigrolimitatus
Pycnoporellus fulgens
Fomitopsis rosea 2x
Pycnoporellus fulgens
Skeletocutis stellae

107

Nálezy na listnáčích

Perenniporia medullapanis
Trametes trogii
Oxyporus ravidus

Gloeoporus dichrous

Gloeoporus dichrous
Gloeoporus dichrous

Phellinus lundellii
Tyromyces kmetii

ské, která roste nejčastěji na jasanech, se vyskytuje především na topolech. Byla
ale zaznamenána i na jiných listnáčích a existuje i sběr z jehličnanu (Kotiranta et
al. 2005). Pečlivé sledování substrátu odhalilo preferenci pro mírně rozložené
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kmeny topolů (naše nálezy pocházejí většinou z topolu osiky). Druh se obecně řadí
mezi vzácné; v mnoha zemích ho najdeme v nejrůznějších seznamech ohrožených
hub. Dokonce se uvažovalo o dovozu topolových kmenů do míst výskytu (Martikainen et al. 2000). To se v současné době ale rozhodně nezdá aktuální. Rychlé
šíření tohoto druhu v Čechách v posledních několika letech budí úžas. Máme ho
celkem dobře zdokumentovaný: např. osikový lesík za Bezdrevem je zajímavá
lokalita s výskytem Antrodia malicola, Tyromyces chioneus, Aurantioporus fissilis,
Oxyporus ravidus a Inonotus rheades, kterou navštěvujeme každoročně od r. 1999,
ale Trametes trogii tam nikdy nerostla. Loni se najednou objevila na několika místech. Podrobnější zpracování této dynamické expanze s použitím molekulárních
nebo genetických markerů by bylo velmi žádoucí.
V současné době tedy považujeme outkovku Trogovu za rozšířený druh
v okolí Českých Budějovic. Velká populace existuje i v Polabí, kde se tento druh
vyskytuje v pozůstatcích lužních lesů.
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Jiří K o u t and Josef V l a s á k: Rare polypores of the Czech Republic, chiefly
from South Bohemia
The paper reports numerous new finds of rare polyporaceous fungi from
South Bohemia and other sites in the Czech Republic. Some species have been
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found only rarely before, not only in CR but in the whole of Europe. A short description of the new Czech locaties is given for each species.
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OSOBNÍ
K OSMDESÁTÝM NAROZENINÁM BRONISLAVA HLŮZY
Helena D e c k e r o v á a Martina V a š u t o v á
Dne 8. března 2009 oslavil 80. narozeniny prof. RNDr. Bronislav Hlůza,
CSc., čestný člen České vědecké společnosti pro mykologii. Nauce o houbách se
věnoval od mládí po celý svůj profesní život a mykologie zůstala jeho koníčkem i
po odchodu do penze.
Na začátku své kariéry působil jako středoškolský učitel, poté nastoupil na
Pedagogický institut v Olomouci, později přeměněný na Pedagogickou fakultu
Univerzity Palackého. Působil tam na katedře přírodopisu a pěstitelství, v letech
1960–1971, 1976–1990 a 1991–2001 jako její vedoucí; v roce 1997 byl jmenován
profesorem. Profesor Hlůza vždy kladl důraz na budoucí učitelskou praxi svých
studentů a podílel se mimo jiné i na přípravě několika publikací zaměřených na
školní laboratorní práce. Svými studenty byl oblíbený pro svůj všeobecný rozhled,
laskavost a trpělivost. Dodnes vzpomínají na jeho poutavé přednášky ilustrované
příběhy ze života, zajímavá a zábavná praktická cvičení a terénní exkurze.
Mykologům je profesor Hlůza znám svými pracemi o fenologii a ekologii
muchomůrek a některých dalších, zejména jedovatých druhů hub, a hlavně aktivní
účastí na mapování hub. Svou výjimečnou pečlivost a důkladnost projevil při několikerém zpracování indexů našich mykologických časopisů. Podrobnější údaje o
jeho práci včetně seznamu publikací byly uveřejněny v těchto článcích: Hejtmánek
et Lazebníček 1989, Lazebníček 1999, Lazebníček 2004a, Lazebníček 2004b.
Profesor Bronislav Hlůza v současnosti stále působí jako soudní znalec
v oboru zdravotnictví se specializací mykotoxikologie a nadále spolupracuje
s Ústavem soudního lékařství a medicínského práva LF UP v Olomouci při vyšet33
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řování otrav houbami. Spolu s Ing. Jiřím Lazebníčkem a RNDr. M. Zmrhalovou
každoročně pořádá výstavy hub v Okresním vlastivědném muzeu v Šumperku.
Určuje tam přinesené plodnice hub a podává odborný výklad návštěvníkům,
zejména školní mládeži, přičemž uplatňuje své pedagogické a vypravěčské nadání
a dlouholeté zkušenosti mykologa i toxikologa. Houby donesené na tyto výstavy
dlouhodobě eviduje ve své databázi a údaje z ní pak ochotně poskytuje všem zájemcům. V poslední době převádí do elektronické podoby také své floristické záznamy a zároveň postupně předává svůj herbář do Vlastivědného muzea
v Olomouci (OLM).
Pravidelně vodí mykologické vycházky pro Klub důchodců při Pedagogické
fakultě UP v Olomouci. Účastníky rád seznamuje i s vlastivědnými zajímavostmi
navštívených míst. Jeho oblíbenými lokalitami jsou lesy v okolí jeho rodného města Loštice, les Doubrava v CHKO Litovelské Pomoraví a lesy v okolí Šternberka.
Své postřehy z přírody v okolí svého působiště shrnul v knížce „Šternberskou přírodou s očima dokořán“, kterou napsal a vydal ve spolupráci se svou paní Vlastou
Hlůzovou.
Pan profesor Hlůza je znám svou pracovitostí a neobyčejnou disciplínou projevující se efektivním využíváním času. Zároveň je však člověkem velmi zdvořilým a pozorným, vždy připraveným podat druhému pomocnou ruku. Navíc je oblíbeným společníkem, a to nejen pro svůj široký rozhled, ale také díky jeho velkému
smyslu pro humor.
Do dalších let přejeme profesoru Bronislavu Hlůzovi pevné zdraví, mnoho
příjemných zážitků v přírodě a radosti ze života.
B i b l i o g r a f i e p r o f . B r o n i s l a v a H l ů z y v l e t e c h 2 0 0 4 –2 0 0 9
Doplněk k roku 2003
Trnitý strom u nádraží trpí [Laetiporus sulphureus]. – Šternb. Listy no. 13/2003: 5.
Svědkové tří staletí (Nejen o šternberských platanech) [Pholiota squarrosa]. –
Šternb. Listy no. 19/2003: 4.
2004
Ing. Jiří Lazebníček – 70 let. – Mykol. Listy no. 89: 24–27.
Ing. Jiří Lazebníček – septuagenarian. – Czech Mycol., Praha, 56 (3–4): 303–305.
Jiří Lazebníček a slovenská mykologie. – Sprav. Slov. Mykol. Spol., Bratislava,
no. 30: 13.
První letošní houby. – Šternberské listy no. 3/2004: 6.
Ošidné houby. – Šternberské listy no. 13/2004: 7.
Houbám nesvědčí sucho a vítr. – Šternberské listy no. 14/2004: 6.
Dvě zajímavé houby z okolí Šternberka. – Šternberské listy no. 15/2004: 6.
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Houby v okolí Šternberka koncem října. – Šternberské listy no. 18/2004: 6.
Hlůza B. a Lizoň P.: Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti – Obsah a
autorský register. – Sprav. Slov. Mykol. Spol. no. 31: 3–22.
Hlůza B. a Lizoň P.: Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti – Register
mien húb. – Sprav. Slov. Mykol. Spol. no. 31: 22–91.
2005
Podle čeho se bezpečně pozná muchomůrka růžovka. – Šternb. Listy no. 14/2005:
6.
Přírodovědec a učitel Jaromír Diener. – Moravskoslezský Deník – Bruntálský a
Krnovský Deník, V/207, p. 6. (Významní muži a ženy Nízkého Jeseníku
/26/).
2006
Vzpomínka na profesora Jaromíra Dienera – 100 let od jeho narození (1906–1984).
– Mykol. Listy no. 96: 23–28.
2007
Hlůza B. et Hlůzová V.: Šternberskou přírodou s očima dokořán. – 102 p.,
Šternberk. Vlastním nákladem. 1. vyd.
Lazebníček J. a Hlůza B.: Srovnání dvou houbařských sezón (2005 a 2006) na
střední a severní Moravě. – Mykol. Sborn. 84 (1–2): 39–41.
2008
Mapování jedovatých druhů hub v České republice. – Mykol. Listy no. 103: 11–15.
Mykologické listy 92-100: Obsah, rodový a druhový rejstřík. – Mykol. Listy no.
103: 52–76.
Současné znalosti o rozšíření muchomůrky slámožluté – Amanita gemmata (Fr.)
Gillet v České republice. – Mykol. Listy no. 103: 20–22.
Hlůza B. et Hlůzová V.: Šternberskou přírodou s očima dokořán. – 102 p.,
Šternberk. Vlastním nákladem. 2. vyd.
BH [Bronislav Hlůza]: Diener Jaromír. – Heslo in: Dokoupil L., Daněk R. a Zářický A. [red.], Biografický slovník Slezska a severní Moravy, nová řada, seš.
11(23), p. 30–32.
2009
Deckerová H. et Hlůza B.: K nedožitým osmdesátým narozeninám ing. Jana
Kuthana (1929–1997) – Mykol. Listy no. 107: 35–38.
Literatura
Hejtmánek M., Lazebníček J. (1989): Docent RNDr. Bronislav Hlůza, CSc., šedesátiletý. –
Česká Mykol. 43(2): 109–114
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Lazebníček J. (2004): 75th anniversary of Professor Bronislav Hlůza. – Czech Mycol. 56(1–
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Helena D e c k e r o v á and Martina V a š u t o v á : 80th birthday of Bronislav
Hlůza
* * *
MYKOLOG MUDR. JOSEF HERINK – 10 LET OD JEHO
SMRTI

František K o t l a b a a Zdeněk P o u z a r
Je tomu již deset let (20.8.1999), kdy nás v Praze opustil význačný český mykolog MUDr. Josef Herink, jeden ze zakladatelů Čs. mykologického klubu v roce
1946 (dnes Čes. vědecká společnost pro mykologii) a časopisu Česká mykologie v
roce 1947 (nyní Czech Mycology); narodil se 26.12.1915 v Praze. Vzhledem k
tomu, že v dosud publikovaných životopisných článcích o dr. Herinkovi je zahrnuto vše důležité včetně jeho bibliografie (viz Česká Mykol. 20: 111–119, 1966;
ibid., 30: 58–61, 1976; ibid., 40: 101–104, 1986; Czech Mycol. 48: 233–235, 1996;
ibid., 52: 93–96, 1999; Mykol. Listy no. 71: 16–18, 1999; ibid., no. 106: 34–35,
2008), věnujeme se v tomto článku jen některým aspektům jeho aktivit, které nebyly dostatečně vyzdviženy, popř. byly opomenuty. Dr. Herink publikoval v nejrůznějších našich časopisech (výjimečně v zahraničí), sbornících z konferencí a seminářů, ale také v novinách. Začínal v Časopise československých houbařů, kde vyšel
jeho první článek roku 1932, když mu bylo 16 let. Nejvíce článků však uveřejnil v
České mykologii, kam pilně psal od jejího založení. Zprvu se věnoval zejména
popularizaci mykologie a psal o obyčejných houbách – např. o čirůvce fialové, o
smržích, ucháčích, kačenkách, opeňce měnlivé, křemenáčích apod.
V letech 1958-1975 však postupně uveřejnil sérii fundovaných vědeckých
článků o mnoha našich nehojných nebo vzácných makromycetech – např. o
Hypholoma coprinifaciens, Baeospora myriadophylla, Lentinus pilati, Agaricus
squamuliferus, Cystoderma paradoxum, Inocybe crocifolia, Agaricus subfloccosus,
Helvellela gabretae, Agaricus chionodermus, Stropharia hornemannii (spolu s
autory této vzpomínky), Leucocoprinus denudatus, Rhodophyllus cacabus, Russula
lilacea, R. persicina, Lepiota sistrata, L. hetieri, L. hispida, L. grangei, Cortinarius
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malachius, Xerocomus moravicus, Tricholoma focale, T. colossus, T. pardalotum a
Omphalina discorosea (poslední dva druhy spolu s prvním z autorů článku).
Nelze také pominout jeho studii o václavkách (1973), stejně jako dodnes i v
zahraničí většinou pozitivně hodnocenou monografii o šťavnatkovitých houbách
pahorku Velká Horka u Mnichova Hradiště, v níž provedl detailnější rozdělení
rodu Hygrophorus a popsal tři nové rody – Camarophyllopsis, Neohygrocybe a
Gliophorus (vyšla již roku 1958, nikoli až 1959, jak sám na separátech mylně uváděl).
V 70. až 80. letech minulého století se dále věnoval jednak metodám studia
taxonomie a českému jmenosloví hub, jednak psal populárně vědecké články o
houbách a také průběžně životopisné články o některých našich mykolozích.
Vlastní práce dr. Herinka v mykologii se vyznačovala precizní dokumentací
nálezů hub, a to i zcela obyčejných druhů; pořizoval velmi podrobné popisy plodnic včetně chemických reakcí, chutí a vůní, nálezy fotograficky dokumentoval a
pak sušil pro uložení do herbářů, což bylo naprosto správné a následováníhodné.
Rozsah této jeho důsledné činnosti byl ovšem časově velice náročný, takže se pak
jen obtížně dostával k publikování svých nových poznatků. Největší brzdou v rychlejším psaní byl však podle našeho názoru jeho perfekcionalizmus – dr. Herink byl
totiž tak důkladný až pedantický při neustále opakovaném prověřování nejrůznějších znaků hub, jejich ekologie, literárních pramenů atd., že se jen s obtížemi a
velmi pomalu dostával k dokončování rozpracovaných nebo plánovaných článků
(jeho snahou totiž vždy bylo "stanout pevně ve třmenech nabyté jistoty").
Kromě toho, že celá desetiletí soustavně ukládal množství svých sběrů do
herbáře Národního muzea, měl i svůj soukromý obsáhlý herbář, který odkázal Národnímu muzeu; ten ale nemohou zatím využívat jiní badatelé, neboť není dosud
kompletně opatřen etiketami (z jeho pozůstalosti je zpracováno jen asi 9 % z celkového počtu). V souvislosti s herbářem je třeba vzpomenout, že mnoho cenných
sběrů získával dr. Herink při společných exkurzích s jinými mykology např. na
mykologických dnech apod., přičemž většina nálezů vzácných hub jiných sběratelů
obvykle končila v jeho objemném koši. Zajímavé také je, že sbíral pouze u nás a
snad nikdy v zahraničí.
Pokud jde o taxonomii hub, dr. Herink byl po celý život přesvědčen – na rozdíl od některých jiných mykologů – že mezi lupenatými a hřibovitými houbami
není nijak velký počet druhů. V tom se ale mýlil, neboť dnes víme, že je jich podstatně více, o čemž svědčí mimo jiné stále popisované nové a nové druhy.
Dr. Herink byl od roku 1933 úzce spojen s Národním muzeem (tj. téměř od
začátku své aktivity v mykologii), a to doslova až do posledních dnů svého života
(viz též Mykol. Listy no. 71: 17, 1999). Krátce předtím, než podstoupil v Praze
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operaci (kterou nepřežil), přišel za námi k dr. J. Holcovi do mykologického oddělení Národního muzea v podstatě proto, aby se s námi v předtuše smrti rozloučil...
Vliv dr. J. Herinka na vývoj české mykologie i na mnohé mykology byl dlouhodobý a zřetelně pozitivní, neboť několik generací mykologů od něho získalo
znalost mnoha druhů hub; dodnes z jeho stylu práce a působení těží nejeden z našich mykologů.
František K o t l a b a and Zdeněk P o u z a r : Mycologist MUDr. Josef Herink
deceased 10 years ago
* * *
DVĚ VÝROČÍ PROFESORA JOSEFA VELENOVSKÉHO
(22.4.1858–7.5.1949)
František K o t l a b a
O univerzitním profesoru Josefu Velenovském už bylo napsáno mnoho životopisných článků a pojednání (naposled v Mykol. Sborn. 85: 95–96, 2008), avšak
nelze pominout výročí jeho narození v minulém roce a výročí úmrtí v roce letošním.
22. dubna 2008 uplynulo již 150 let od narození Josefa Velenovského (Čekanice u Blatné, 22.4.1858) a letos 7. května tomu bylo 60 let, kdy zemřel (Mnichovice u Prahy, 7.5.1949). Vzpomínám, že po mém příchodu na studia do Prahy
(podzim 1947) jsem chtěl tuto legendární mykologickou postavu také poznat (nabádal mě k tomu i řed. R. Veselý) a tak jsem měl v plánu zajet za ním někdy do
Mnichovic. Jsa ale tehdy zavalen studijními povinnostmi, stále jsem se tam nemohl
dostat – až Velenovský ve věku 91 let zemřel. Přírodovědecká fakulta UK tehdy
vypravila do Mnichovic autobus, takže jsem se zúčastnil alespoň Velenovského
pohřbu...
Přestože se toho o Velenovském napsalo mnoho, jedna skutečnost asi není
obecněji známa – přinejmenším střední a mladé generaci mykologů. Přišel jsem na
to při přípravě článku (pro měsíčník Soběslavská hláska) o tamním rodákovi Janu
Bezděkovi (ten se narodil ve stejném roce jako Velenovský, pouze o necelý měsíc
později, 16.5.1858). Našel jsem totiž v úvodní partii Bezděkova "Kritického studia
...", kterou napsal učitel Josef Mašek, odstavec, v němž píše, že slyšel z úst profesora botaniky Josefa (omylem Jana) Velenovského: "Prostudoval jsem českou floru
jevnosnubných tak, že poznám každou domácí květinu takřka podle jejího stínu;
studoval jsem floru balkánskou, exotickou, mechy; prostudoval jsem floru českého
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útvaru křídového – ale takových obtíží neseznal jsem nikde, jako u vyšších hub".
Dále Mašek píše: "Velenovský sám, v pochybných případech, zasílal Bezděkovi do
Police houby k určení. On – slovutný profesor botaniky na universitě – v jednom
svém listě Bezděkovi přičinil ke svému podpisu také poznámku: Váš žák v mykologii".
Vysoké hodnocení Jana Bezděka potvrdil Velenovský v předmluvě k 1. dílu
svých Českých hub (1920): "Zakladatelem české mykologie v době novější byl
J a n B e z d ě k , učitel v Polici n. M., jenž jmenovitě veřejnými přednáškami budil
všude pozornost a získával přátele mykologie. Znal mnoho a pěstoval vědu svou s
nadšením a obětavostí nezištnou... Zvláště je škoda, že někde souborně neuveřejni
houby, které v Čechách sbíral. Tak přišly jeho vzácné zkušenosti na zmar".
To nám poskytuje opět trochu jiný pohled na Velenovského, který v uznání
zásluh Jana Bezděka o českou mykologii jako vědu pojmenoval pět let po jeho
smrti ve svých Českých houbách dva druhy lupenatých hub po Bezděkovi: Collybia bezdeki a Tricholoma bezdeki (obě roku 1920).
Tolik považuji za nutné alespoň stručně uvést ke dvěma výročím prof. J. Velenovského, aniž bych ovšem hodnotil jeho dílo.
František K o t l a b a: Two anniversaries of Prof. Josef Velenovský (22 April
1858 – 7 May 1949)

RECENZE
Šutara J., Mikšík M. a Janda V.:
Hřibovité houby. Čeleď Boletaceae a rody Gyrodon, Gyroporus, Boletinus a
Suillus.
Academia, Praha, 294 p., 2009, ISBN 978-80-200-1717-8. Cena 295 Kč (v knihkupectví Academia).
Kniha, kterou už jistě většina mykologů má ve své knihovně, zaslouženě
vzbuzuje pozornost. Není divu – textem i fotografiemi nás seznamuje téměř se
všemi druhy hřibovitých hub rostoucích u nás (75 druhů včetně 14 variet a forem)
a navíc s dalšími 14 evropskými druhy, hlavně ze Středozemí. Po Pilátově a Dermekově knize Hríbovité huby z roku 1974 to je další souborné zpracování této
atraktivní skupiny hub, přístupné českým a slovenským čtenářům. A už hned
v úvodu lze říci, že to je zpracování velmi podařené, nebojím se říci výborné.
Abych byl stručný, pojmu kladné stránky knihy jako výčet (pořadí jednotlivých
bodů není podle jejich významu). 1) Kniha je pojatá zeširoka, neomezuje se jen na
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druhy známé od nás. Zařazení druhů rostoucích v jižní Evropě je vynikající počin.
V této souvislosti je obdivuhodné, že se podařilo sehnat snímky těchto druhů od
celé řady zahraničních fotografů. 2) Text je hutný, psaný náročně, ale velmi výstižně; pěknou, jasnou a přesnou češtinou. Nese všechny znaky pečlivého stylu
hlavního autora, Josefa Šutary. Je dobré, že se valné části textu knihy o hřibovitých
houbách ujal právě on, jejich současný nejlepší znalec u nás, a ne nějaký senzacechtivý houbař nebo novinář (i to by v dnešní nekritické době mohlo hrozit). Do
knihy se tak dostala celá řada původních poznatků, které jsou získané vlastním
studiem. 3) Kniha nesklouzává k laciné podbízivosti (nejsou zařazeny recepty,
historky o hřibech nebo výlevy o jejich kráse a báječné chuti), je to skutečná populárně-vědecká publikace. O tom svědčí i některé nové kombinace na str. 38 –
není sice obvyklé zveřejňovat je v lokálních jazycích, ale MycoBank, Index Fungorum, Index of Fungi a další mykologické databáze jistě brzy přispějí k jejich
rozšíření. 4) Úvodní kapitoly i klíč poskytují dobrý úvod do studia hřibovitých hub.
Zejména do této části vtělil J. Šutara mnohaleté výsledky svých pečlivých studií
jejich anatomie, která je v mnoha případech dobrým vodítkem při vymezení rodů i
druhů. 5) Je výborné, že fotografie ukazují variabilitu jednotlivých druhů, většinou
na 2 záběrech, ale mnohdy dokonce na 6 snímcích. Právě pochopení vnitrodruhové
variability a nalezení nejstabilnějších poznávacích znaků je klíčovým bodem při
určování hřibovitých hub. 6) Text o jednotlivých druzích má jasnou, přehlednou a
logickou strukturu. Nejcennější je odstavec Poznámky. V něm nalezneme výčet
nejdůležitějších poznávacích znaků a odlišnosti od podobných druhů.
Závěrem – vzniklo užitečné dílo, které se jistě stane odrazovým můstkem do
světa hřibovitých hub pro všechny zájemce, jak mykology, tak nejširší veřejnost.
Jednoznačně patří k nejlepším evropským populárně-naučným publikacím o hřibech. Směle se může měřit (a někde jí i původností údajů překonává) např. s prací
R. Galliho (I Boleti, 1998). Kniha je praktická i svým malým formátem – není
problém si ji kamkoli vzít, třeba i do větší kapsy na exkurzi do terénu.
Určité výhrady je možné mít k technickému provedení, což je hlavně věc nakladatelství Academia. Reprodukce fotografií je na české poměry relativně dobrá,
ale zcela dokonalá není – řadě fotografií chybí „šťáva“, jsou jakoby zamlžené, bez
brilance, což je u knihy o hřibech velká škoda, zvlášť když originální snímky byly
jistě špičkové. Příliš světlé jsou např. snímky druhů Gyroporus cyanescens, Boletus kluzakii, Porphyrellus porphyrosporus (horní foto) nebo Leccinum variicolor
(spodní foto). Někde vadí i jednolité světlé plochy bez kresby (velký obecný problém „vypálených“ míst digitálně pořízených snámků). Vysloveně špatně reprodukované snímky v knize nejsou, ale určitý barevný posun u několika druhů nastal.
Vadí také příliš těsný nebo necitlivý ořez u několika fotografií. Je také škoda, že na
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obálce nalezneme tak banální a barevně nevýrazný druh jako Boletus edulis – přinejmenším B. pinophilus by byl mnohem atraktivnější.
Nyní k některým drobnostem, které lze vytknout z mykologického hlediska a
mohly by se stát věcí další diskuse, ke které autory vybízím. Předem podotýkám,
že v žádném případě nejde o kvalitu a použitelnost knihy jako celku – tato část
recenze je míněna jako snaha věci vyjasnit a upozornit na některé nesrovnalosti,
nikoli snižovat práci autorů knihy, která je jako celek jednoznačně pozitivní.
V závorce vždy uvádím stranu knihy, kde je probíraný text.
Obecně. Možná chybí stručná kapitolka o historii studia hřibovitých hub u
nás; ta je totiž poměrně významná i z evropského hlediska. Taxonomie. Vnitrodruhové jednotky varieta a forma (obě z nich by měly být geneticky fixované,
např. forma není kategorie pro popis bezvýznamných odchylek) jsou někdy používány bez hlubšího pochopení jejich podstaty u jednotlivých druhů (ale tento zmatek je v mykologii častý, do genomu hub a jeho projevů zatím příliš nevidíme).
Bije to do očí např. u B. luridiformis var. discolor (varieta by měla být velmi dobře
fixovaná) – roste prý na stejných lokalitách jako typická varieta (152). Není to pak
spíše věc variability nebo nedokončené biochemické dráhy vedoucí k tvorbě výsledných pigmentů? Autoři asi měli snahu různé odchylky nějak formálně pojmenovat (což je praktické), ale biologicky to nemusí být vždy v pořádku. Obecně tzv.
xantoidní formy (jak se jim říká) nejsou formy v taxonomickém smyslu, jsou to
plodnice, kde určitá biochemická dráha nedoběhla až do svého konce, tedy spíše
věc variability, než ustálené odchylky. Terminologie. Do knihy na několika místech (např. 88, 102) pronikl hantýrkový a ve své podstatě nesmyslný (u nás ale
bohužel často používaný) výraz „praktický houbař“. Vynikne to, když si uvědomíme, zda existuje rozdíl mezi „praktickým houbařem“ a „prostým houbařem“.
Houbař je jen jeden... Na str. 60 mohlo být vysvětleno, co je to boletinoidní uspořádání pórů, začátečníkům to nemusí být jasné. Vápnitá půda, ne vápencová (130).
Podélně nežíhané výtrusy (220), na jiných místech knihy termín žíhané výtrusy.
Termín se snaží vystihnout vzhled výtrusů ve světelném mikroskopu, ale zakrývá
pravou podstatu věci – výtrusy jsou ve skutečnosti nízce žebernaté (povrch je pokrytý nízkými, ostrými, rovnými nebo zvlněnými a někdy částečně spojovanými
žebry; toto vysvětlení se mělo objevit v úvodní pasáži spolu s jednoduchým náčrtkem a vysvětlením, že zmíněná žebra jsou viditelná jen za použití špičkových
imerzních objektivů a pouze na dobře vyvinutých výtrusech). Nomenklatura. Za
jmény některých autorů je vytištěna tečka, která má jméno oddělovat od dalšího
jména. Někdy to ale může navozovat dojem, že jméno autora před tečkou je zkráceno, což v řadě případů není pravda (např. 106, 108, 206, 210, 230, 248).
K oddělení takovýchto dvou jmen by bývala stačila pomlčka a nemuselo dojít
k určitému zmatení (např. Bon. na str. 230 reprezentuje francouzského autora Mar41
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cela Bona, ale ještě nedávno se totéž coby zkratka používalo pro jméno Hermanna
Friedricha Bonordena). U Xerocomellus engelii (222) je v synonymice uvedeno
jméno Boletus declivitatum, které je mnohem starší. Proč tedy není pro tento druh
použito, když na řadě jiných míst knihy se razí používání poměrně neobvyklých
jmen (B. luridiformis atd.)? Proč není komentováno jméno Leccinum cyaneobasileucum, které někteří autoři prosazují jako správné jméno druhu L. brunneogriseolum? Popisy. U Suillus bovinus (90) chybí, že často roste ve velkých skupinách
až trsech a že se spolu s ním mnohdy vyskytuje Gomphidius roseus. U Boletus
pinophilus (118) v poznámce chybí, že typickým znakem je i hrbolkatý povrch
klobouku. U některých druhů jsou dřeviny v odstavci Ekologie jmenovány česky i
latinsky, jinde jen česky. V knize chybí rozsáhlejší diskuse druhu (pokud to je
druh) B. gabretae, popsaného A. Pilátem ze Šumavy – u „českého“ a veřejnost
zajímajícího hřibu to je škoda. Chybí také diskuse dříve často používaných jmen
Xerocomus lanatus a X. spadiceus či nedávno popsaných druhů X. dryophilus a X.
ichnusanus. Pokročilý čtenář by se rád dozvěděl, co si o nich autoři knihy myslí.
Taxonomie druhů v rodech Xerocomus a Xerocomellus asi zdaleka není uzavřená...
U Tylopilus felleus není v poznámce vyzdvižen dobrý znak – velice hrubá a tmavá
síťka na třeni. Fotografie. U Suillus collinitus (75) není příliš patrný růžový odstín
na bázi třeně, což je hlavní určovací znak. Plodnice druhu S. variegatus (89) jsou
příliš hnědé, bez typické žluté barvy. U Chalciporus piperatus jsou zobrazeny netypické, příliš robustní plodnice (93). Boletus pinophilus (119) je reprezentován
nepříliš hezkými snímky – na to, že je to tak krásný druh. U B. subappendiculatus
(ale nejen tam, např. i u B. luridus, B. luridiformis, Xerocomus subtomentosus, X.
ferrugineus a jinde) chybí na fotografiích řez plodnicí, kde by byla vidět barva
dužniny, velmi důležitá pro určování. U Tylopilus felleus nejsou zobrazeny růžové
rourky (238). Mezi snímky druhů Leccinum piceinum a L. vulpinum není vizuálně
žádný rozdíl – citelně chybí znázornění rozdílu v barvě dužniny (pokud to je skutečně znak opravňující rozlišování dvou druhů). Ekologie a ochrana hřibovitých.
U druhu Gyrodon lividus (54) se píše o úbytku olšin u nás – ty ale naopak v krajině
přibývají tím, jak zarůstají louky v nivách vodních toků. Ústup podloubníku bude
spíš věcí eutrofizace olšin. Suillus flavidus je chráněný, mělo se tedy jasně napsat,
že se jeho plodnice nesmí sbírat (ne pouze to, že by se měl chránit a dokladovat,
str. 84). Překlepy. Asi Gyroporus castaneus var. pygmaeus, ne pygmnaeus (58).
Asi Boletinus cavipes f. pallidior, ne palliodor (62). Asi klouzek vejmutovkový, ne
vejmutkový (78 dole). Boletus queletii, ne B. Queletii (160).
Jan H o l e c
* * *
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Priscila Chaverri, Miao Liu and Kathie T. Hodge:
Neotropical Hypocrella (anamorph Aschersonia), Moelleriella, and Samuelsia.
Studies in Mycology 60, 2008, 68 p., CBS Fungal Biodiversity Centre, Utrecht,
The Netherlands, ISBN 978-90-70351-70-0, ISSN 0166-0616, cena 40 €.
Rod Hypocrella sensu lato zahrnuje entomopatogenní houby (Ascomycota,
Hypocreales, Clavicipitaceae) popsané již v 19. století. Parazitují na červcích,
puklicích a molicích (Coccidae, Lecaniidae a Aleyrodidae, Homoptera) a vyskytují
se především v tropech. Jsou nápadné barevnými stromaty obsahujícími vřecka s
niťovitými askosporami, tvoří i pyknidy nebo acervuly (anamorfa Aschersonia).
Anamorfy jsou nacházeny mnohem častěji než teleomorfní stadia. Vzhledem k
jejich výskytu na živých listech byly tyto houby po dlouhou dobu považovány za
parazity nebo povrchové kolonizátory rostlin. V současnosti jsou známé jako
významné organismy využívané při biologické ochraně rostlin (např. proti molicím
napadajícím citrusy).
Monografie představuje výsledky souborného studia neotropických zástupců
rodu Hypocrella s. l., založeného na stovkách sebraného čerstvého materiálu, herbářových položek (včetně typových), izolátech, jejich morfologickém studiu i
fylogenetickém studiu opírajícím se o analýzy několika genů.
V úvodní části autorky rozebírají současné taxonomické pojetí skupiny,
významné morfologické znaky, zeměpisné rozšíření, prostředí a hostitele, životní
cyklus, produkci sekundárních metabolitů, problematiku využití v biologické
ochraně apod.
V kapitole Materiál a metody jsou uvedeny včechny důležité údaje (tj. např.
izolační metody, metody extrakce DNA, PCR a sekvenování). Molekulární analýzy
jsou založeny na studiu tří částí genomu, a to velké podjednotky jaderné ribozomální DNA (LSU), translačního elongačního faktoru (EF1-alpha) a podjednotky
1 RNA polymerázy (RPB1). Zjištěné sekvence jsou přístupné v GenBanku.
Kapitola Výsledky obsahuje syntézu morfologických a fylogenetických
analýz a geografického rozšíření. Na základě zjištěných výsledků jsou v současné
době rozpoznávány následující rody: Hypocrella s. s. zahrnující druhy s nerozpadavými askosporami a vřetenovitými konidiemi (anamorfa Aschersonia), Moelleriella obsahující druhy s rozpadavými askosporami a vřetenovitými konidiemi
(aschersonia-like anamorfa) a nový rod Samuelsia s nerozpadavými askosporami a
malými alantoidními konidiemi (aschersonia-like anamorfa). Fylogenetické
analýzy potvrdily existenci tří velkých skupin odpovídajících třem uvedeným
rodům.
Velká část monografie obsahuje synoptický rodový určovací klíč, dichotomický druhový klíč a zvláště druhové popisy zástupců rodu Hypocrella (5 druhů),
Moelleriella (22 druhů) a Samuelsia (5 druhů). Z toho jeden rod (Samuelsia) a 13
druhů jsou nově publikované taxony, 17 druhů představuje nové kombinace. Po43
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pisy druhů obsahují též údaje o habitatu, známém rozšíření a studovaných
položkách; navíc jsou doplněny vynikajícími černobílými mikrofotografiemi a
barevnými fotografiemi stromat a kolonií.
Samozřejmou součástí monografie je abecední seznam taxonů a použitá literatura.
Dvě autorky monografie (Priscila Chaverri a Kathie T. Hodge) jsou již známé
jako specialistky na hypokreální a entomopatogenní houby. Spolupráce s další
spoluautorkou (Miao Liu) byla bezesporu velmi plodná. Vzniklá monografie představuje nejen další vynikající monografii publikovanou ve Studies in Mycology,
ale rovněž úspěšně navazuje na dosud vydané monografie o entomopatogenních
houbách (např. Samson et al. 1988, Tzean et al. 1997).
Přehledný text a nádherné fotografie zvyšují atraktivitu monografie. Práce je
navíc volně přístupná na internetu (stránky CBS, Utrecht), což je pro uživatele
rovněž velmi užitečné. Ačkoliv se monografie zabývá neotropickými druhy entomopatogenních hub, bude nepochybně zajímat všechny specialisty v oboru entomopatogenních hub a biologické ochrany rostlin i mykology zaměřené na hypokreální houby čeledi Clavicipitaceae.
Alena K u b á t o v á

ZPRÁVY O AKCÍCH
TÝDEN MYKOLOGICKÝCH EXKURZÍ V JIŽNÍCH ČECHÁCH (V. ROČNÍK)
Ve dnech 26.9.–2.10. 2008 se v Nových Hradech uskutečnila akce "Týden
mykologických exkurzí v jižních Čechách" (TMEJČ). Loňský V. ročník byl již
tradičně pořádán Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích (JčM), mykologickým oddělením Národního muzea a Českou vědeckou společností pro mykologii.
Hlavními organizátory byli Miroslav Beran a Lenka Edrová. Zúčastnilo se ho 51
organizátory pozvaných mykologů a mykofilů z ČR, Francie, Itálie, Rakouska a
Slovenska.
Střediskem akce se stalo konferenční centrum na zámku Nové Hrady, které
spadá pod Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR. Po celou dobu akce měli
její účastníci k dispozici všechny prostory konferenčního centra a jednotlivé aktivity tak mohly nerušeně probíhat nezávisle na sobě. Většina účastníků byla ubytována přímo v kongresovém centru, část z nich pak v nedalekém hotelu Máj nebo
v Českém domě poblíž náměstí.
Každý exkurzní den ráno se účastníci shromažďovali před zámkem, kde jim
byly podávány aktuální informace. Odtud se pak soukromými vozy společně odjíždělo na lokality, jež byly cílem exkurzí. Těch proběhlo během pěti dnů celkem
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jedenáct, zpravidla dvě paralelní. Navštíveny byly následující lokality: NPR Žofínský prales (2x), Malonty – Hodonický potok, PR Rapotická březina, PP Prameniště
Pohořského potoka a Šance, PP Stodůlecký vrch, Malonty – Bělá (2x), PP Pohořské rašeliniště, PP U tří můstků, NPR Brouskův mlýn, PP Žemlička, Lužnický vrch
(jižní úbočí), NPP Hojná Voda, Klení – Valtéřov. Exkurze vedli Miroslav Beran,
Rudolf Mašek, Josef Hlásek a Josef Slavíček. Někteří účastníci navíc navštívili
samostatně další lokality, řada z nich např. NPP Terčino údolí. Nalezené houby
byly po dobu trvání akce vystavovány na stálé výstavce v konferenčním centru.
Oficiální zahájení V. ročníku Týdne mykologických exkurzí v jižních Čechách proběhlo v pátek 26. září 2008. Bylo následováno tradičním „mykopohoštěním“ připraveným členy Mykologického klubu JčM. Poté byla na programu přednáška Petra Lepšího, pracovníka Správy CHKO Blanský les, na téma Příroda Novohradských hor. V dalších třech dnech proběhly bloky večerních přednášek: postupně vystoupili Vladimír Antonín (Současné pojetí systému marasmioidních a
collybioidních /gymnopoidních/ hub), Jiří Burel (Mykologický průzkum v CHKO
Český kras), Jan Holec a Lenka Edrová (Co nového v databázi nálezů hub uvedených v Červeném seznamu?), Jiří Burel (Přehled hnojníků subsekce Domestici
rostoucích v ČR a SR), Maria Teresa Basso (Malençon et Bertault, Champignons
du Maroc: Lactarius), Jaroslav Landa (Naše lakovky) a Jan Zavřel (Digitální zpracování a úprava fotografií).
V úterý 30.9. byl uspořádán společenský večer. Již tradičně hrála k poslechu
bluegrassová kapela "Rumday" vedená Petrem Baldou, účastníkem akce. Během
společenského večera byl zrcadlový sál vyzdoben panely s fotografiemi hub pořízenými v minulých letech právě v Novohradských horách a jejich podhůří Tomášem Papouškem. Pohoštění bylo z větší části subdodavatelsky zajištěno hotelem
Rezidence, stejně jako snídaně a večeře. Bohužel, gastronomie v jeho podání byla
zřejmě nejcitelnější slabinou letošního TMEJČ.
Ve dnech 28.–29.9. byla ve vstupním sále konferenčního centra uspořádána
výstava hub pro veřejnost. Organizátoři TMEJČ ještě jednou děkují všem těm,
kteří přispěli ke zdárnému průběhu výstavy. Byly na ní vystaveny čerstvé plodnice
255 druhů hub. Vstup byl pro všechny její návštěvníky bezplatný. Výstavu zhlédlo
odhadem 300–400 návštěvníků z Nových Hradů a jejich blízkého i vzdálenějšího
okolí (byla to první výstava svého druhu v Nových Hradech). Součástí byla i „mykologická poradna“ pod vedením Františka Tondla, člena Mykologického klubu
JčM. Výstava byla jakožto projekt nazvaný „Výstava hub rostoucích
v Novohradských horách a podhůří a jejich odborná prezentace veřejnosti“ finančně podpořena KÚ Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Podobně jako v případě všech
předchozích ročníků TMEJČ se akce konala v období, kdy růst hub nebyl optimál45
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ní. Přesto bylo nalezeno množství zajímavých a vzácných druhů hub, o čemž svědčí fakt, že více než osm desítek z nich figuruje v Červeném seznamu hub České
republiky. Z druhů vedených v kategorii „kriticky ohrožený druh“ to byly: Fayodia
bisphaerigera, Geoglossum glabrum, Gymnopus fagiphilus, Loreleia postii,
Omphalina cyanophylla, Phaeocollybia arduennensis, P. cidaris, Postia floriformis, Rhodocollybia fodiens, Skeletocutis stellae a Tricholoma colossus. Z druhů
vedených v kategorii „ohrožený druh“ byly zaznamenány Antrodiella citrinella,
Clitocybula lacerata, Cortinarius saginus, Entoloma tjallingiorum, Chrysomphalina grossula, Hemistropharia albocrenulata, Hydnellum caeruleum, H. floriforme,
Hydropus atramentosus, Lactarius musteus, Microglossum viride, Multiclavula
mucida, Omphalina epichysium, Phaeocollybia christinae, P. festiva, Phaeogalera
stagnina, Phlebia centrifuga, Pluteus luctuosus, Rigidoporus crocatus, Russula
helodes, Sarcodon scabrosus, Sparassis nemecii, Stropharia hornemannii, Trichoglossum hirsutum, Tricholoma viridilutescens a Tubaria confragosa. Vyplněných nálezových listů se organizátoři akce ve stanoveném termínu dočkali od necelé poloviny účastníků akce. Některé zajímavé nálezy budou ještě dourčeny a posléze organizátory doplněny do konečného seznamu nálezů.
Nálezy hub byly studovány v odpoledních a večerních hodinách. K dispozici
byla nejen mikroskopovací místnost a odborná literatura, ale průběžně i výstavka
nálezů, kde se ostatní účastníci mohli seznámit se zajímavými druhy hub. Třebaže
byli účastníci organizátory již při zahájení akce výslovně žádáni o řádné vyplňování sched (v předchozích ročnících byly v tomto ohledu velké rezervy...), opět nebyli ve většině případů vyslyšeni: na táccích se povalovaly plodnice hub, mnohdy
vzácných druhů, a to s neúplnými údaji nebo dokonce bez jakéhokoliv označení!
30. 9. proběhl pod vedením M. Berana seminář na téma „Určování pavučinců sekce Dermocybe“.
Několik desítek nálezů z exkurzí bylo uloženo v našich veřejných herbářích
(CB, BRNM, BRNU, HR, PRM). O nálezech hub významných z hlediska ochrany
přírody byly zpraveny příslušné orgány státní správy.
O akci se živě zajímaly sdělovací prostředky. Největší publicity se dočkal nález kalichovky Postovy (Loreleia postii), a to zdaleka nejen proto, že je v Červeném seznamu vedena v kategorii „kriticky ohrožený druh“: houba, rostoucí
v porostech několika druhů játrovek, byla totiž nalezena v proslulém polozbořeném
kostele v Pohoří na Šumavě.
Hodnotit úspěšnost akce organizátorům nepřísluší. Přesto zde chceme zmínit
problém, s nímž jsme se během tohoto ročníku TMEJČ znovu setkali, a který se
stává chronickou nemocí této akce. Několikrát se stalo, že skutečný počet účastníků námi organizovaných oficiálních exkurzí nedosahoval počtu vyplývajícího
z propozic akce a celkového počtu jejích účastníků (2 paralelní exkurze denně;
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nejvýše 25 účastníků každé exkurze, nepočítaje v to vedoucí exkurze). Vzhledem
k tomu, že organizátoři při sestavování programu takovéto akce sledují předem
vytyčené cíle a navíc jsou zavázáni k předání výsledků průzkumu těm orgánům,
které vydaly potřebná povolení ke vstupu do zvláště chráněných území, považujeme výše popsané jednání některých účastníků za neférové. Dokonce se nabízí myšlenka, že část účastníků akce prostě jen využila „servisu“ organizátorů k podnikání
soukromých vyjížděk do širokého okolí Nových Hradů. Na srovnatelných zahraničních akcích takovéto jednání není běžné, účastníci jsou loajálnější
k organizátorům a jimi vytyčeným cílům.
Vzhledem k výše popsaným neduhům si pokládáme otázku, zda tento formát
akce je optimální a v tak malém organizačním týmu udržitelný.
Miroslav B e r a n a Lenka E d r o v á
*

*

*

HOUBY ZBLÍZKA
Dne 30. dubna 2009 byla v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku v budově frýdeckého zámku otevřena výstava „Houby zblízka“. Je na ní vystaveno 127 krásných fotografií hlenek a hub formátu A4 amatérského mykologa Dalibora Jandy
z Ostravy. Představují jeden z vrcholů naší mykologické fotografie a makrofotografie. Na výstavě jsou fotografie doplněny dřevěnými modely hub řezbáře J. Rulíška, zapůjčené brněnským Moravským zemským muzeem. Výstava se setkává
s velkým zájmem návštěvníků. Kromě estetického zážitku z krásných fotografií
návštěvníci najdou i trochu poučení – část výstavního prostoru je věnována houbám jedovatým či léčivým a významu jedlých hub pro výživu člověka. Autoři nezapomněli ani na houby chráněné a zmiňují i faktory, které růst hub ohrožují. Část
hub je dokumentována také moduritovými kolorovanými modely autorky L. Petříkové. Výstava potrvá do 13. září 2009.
Vladimír A n t o n í n a Magdalena R o h á č o v á
*

*

*

VÝSTAVA „DARWIN“ V MORAVSKÉM ZEMSKÉM MUZEU V
BRNĚ
„Je lépe jednou vidět než celý život věřit“. Tento výrok geniálního přírodovědce Charlese Darwina je i neoficiálním mottem nové výstavy v pavilonu
Anthropos Moravského zemského muzea v brněnských Pisárkách. Výstavní projekt připomíná dvousté výročí narození tohoto přírodovědce a zakladatele evoluční
teorie a zároveň stopadesáté výročí vydání slavného díla „O původu druhů přírod47
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ním výběrem“. Výstava má za cíl ukázat široké veřejnosti, kdo byl Darwin, jeho
životní příběh, jeho předchůdce, následovníky, obdivovatele, ale i odpůrce.
Důvodem, proč je tato výstava vzpomínána v tomto časopise je skutečnost, že
jedním z vystavovaných předmětů je originální materiál houby druhu Cyttaria
darwinii Berk., kterou nalezl Ch. Darwin v Ohňové zemi v roce 1833. Jedná se o
holotypovou položku, podle níž popsal tento druh jako nový pro vědu reverend J.
M. Berkeley v roce 1842. Tato cytárie roste paraziticky na dvou druzích rodu pabuk – Nothofagus pumilio a N. antarctica – a to pouze v Jižní Americe. Vystavená
položka byla zapůjčena laskavostí pracovníků Královských botanických zahrad
v Kew (Anglie).
Velice atraktivně aranžovaná a přitažlivá výstava potrvá do 7. ledna 2010.
Vladimír A n t o n í n
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