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STUDIUM HUB ROSTOUCÍCH U NÁS 
 

VATI ČKOV ITÉ HOUBY ČESKÉ REPUBLIK Y A SLO VENSK A XXVIII.  
TOMENTELLA CAESIOCI N E REA  –  VATIČKA MOD RO ŠEDÁ  

 
Karel Č í ž e k  

 
Jsou publikovány poznatky k anatomii a taxonomii vatičky modrošedé – 

Tomentella caesiocinerea (Svrček) M. J. Larsen, vzácně se vyskytující především 
v Českém krasu. Autorem je prezentována z hlediska užšího pojetí druhu včetně 
zaměření na detaily hlavních i vedlejších znaků. Obdobně je posuzována blízká 
vatička šedoumbrová – Tomentella cinereoumbrina (Bres.) Stalpers a vatička 
Litschauerova – Tomentella litschaueri Svrček. 

Autor, na rozdíl od U. Kõljalga, považuje tři výše uvedené druhy za 
samostatné a dostatečné vymezené – liší se morfologií výtrusů, zastoupením 
jednoduchých přepážek a přezek, stavbou hyfových svazků, charakteristikou 
bazidií a sterilních elementů. 

Současně jsou uvedeny hlavní znaky vatiček sekce Alytosporium (Link) 
Kõljalg nalezených v Eurasii i v Severní Americe. Je navrženo zařazení vatičky 
modrošedé do nového vydání Červeného seznamu hub ČR. 

 

Vatičky sekce Alytosporium (Link) Kõljalg, dříve rodu Tomentellastrum 
(Bourdot et Galzin) Svrček, představují nevelkou skupinu eurasijské a severoame-
rické mykoflóry charakterizovanou převážně jednoduchými přepážkami na hyfách 
a na bázích bazidií. Jejich znaky bývají nestálé a značně proměnlivé. Diskuze 
předních mykologů k vymezení sekce, druhů, k hodnotám a šíři určovacích znaků 
proto probíhají již od 30. let minulého století. 

Připomeňme např. rozdíly v interpretaci taxonů. Američan M. J. Larsen 
(1968–1981) a Holanďan J. Stalpers (1993) upřednostnili užší druhové pojetí rodu 
Tomentellastrum, resp. sekce Alytosporium, s deseti samostatnými druhy. Estonec 
U. Kõljalg (1996) se naopak přiklonil k širokému pojetí vatičky šedoumbrové – 
Tomentella cinereoumbrina, vatičky hnědé – T. badia a vatičky tmavohnědé – T. 
fuscocinerea. Ostatní dosud známé druhy zařadil mezi synonyma. 

K přípravě článku byly použity sběry z herbáře mykologického odd. Národ-
ního muzea v Praze (PRM), Moravského zemského muzea v Brně (BRNM), Slo-
venského národného múzea v Bratislavě (BRA), Přírodovědeckého muzea ve 
Stockholmu (S) a soukromých herbářů. Položky vatičky modrošedé z „Tobolky“ u 
Koněprus, „Kody“ u Srbska, Karlštejna, Zadní Kopaniny v Českém krasu a Silické 
planiny u Řožňavy ve Slovenském krasu byly porovnány s položkami vatičky 
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šedoumbrové, vatičky Litschauerovy, vatičky jehlovýtrusé (Tomentella spino-
sispora), vatičky okrové (T. alutaceoumbrina) a vatičky tmavohnědé. 

Analýzy vycházely z metodiky M. J. Larsena a U. Kõljalga. Pozorování a mě-
ření bylo prováděno mikroskopem Meopta D při zvětšení 450–1200x. Preparáty 
byly studovány v destilované vodě, kongočerveni, bavlníkové modři, 2–5 % roz-
toku KOH a v Melzerově činidle standard a forte. 

V článku je respektováno zařazení druhu do sekce Alytosporium (Kõljalg 
1996) a vícedruhové vymezení Larsenovo (1981). U druhu Tomentella cinereo-
umbrina jsem změnil dříve použité české jméno vatička šedohnědá na vatička 
šedoumbrová. 

 
Tomentella caesiocinerea (Svrček) M. J. Larsen, St. Univ. Col. Forest. Syra-
cuse Univ., Techn. Publ. 93: 130, 1968. 
Syn.: Tomentellastrum caesiocinereum Svrček, Česká Mykol. 12: 69, 1958. 
Holotypus: Bohemia centralis, „Tobolka“ prope Koněprusy, Quercus, in trunco 
putrido, solo calcareo, 30.VIII.1953 leg. M. Svrček, F. Kotlaba et Z. Pouzar (PRM 
162721). 
Vyobrazení: Svrček (1958): str. 72, tab. 1. – Svrček (1960): str. 191, tab. 1. – Lar-
sen (1968): str. 130, obr. 48. – Larsen (1981): str. 8, obr. 4. – Losi (1997): str. 257, 
obr. 16. 

Plodnice je resupinátní, tenká, na průřezu 0,2–0,3 mm, pavučinovitě blanitá, 
kožovitá až poněkud korovitá, splývavá, jen zřídka ostrůvkovitá, zprvu namodrale 
šedavá, později okrově hnědá. Subikulum je síťkovité, hnědošedé, tmavší než hy-
menium. Sterilní okraje jsou úzké, ojíněně vláknité, špinavě šedavé, s krátkými 
rizoidy, které u některých plodnic nejsou vyvinuty. 

Hyfový systém je monomitický. Generativní hyfy subikula mají dva rozměry: 
2,0–3,0 μm a 3,5–6,5(–7,5) μm, jsou tlustostěnné, válcovité, občas i nepravidelné, 
zřídka meandrovité, řídce větvené, s dlouhými buňkami a jednoduchými 
přepážkami. Ve spodních vrstvách plodnice lze zaznamenat ojedinělé přezky. 

Hyfové svazky subikula a okrajů jsou 20–30–50, výjimečně až 100 μm 
široké, bývají jednak ve formě řídkých pseudosvazků, nebo jsou husté, kompaktní, 
diferencované na středovou vrstvu; mezivrstvy a povrchový obal jsou z nejužších 
generativních vláken (2,0–2,5 μm). Zbarvení subikulárních vrstev, svazků i 
jednotlivých hyf, včetně středových, až 8,0 μm širokých, je hnědavé až středně 
hnědé, někdy olivově zelené. Mediostratální vrstva je široká, téměř vždy zřetelná, 
řídce vláknitá, z jednoduše dělených hyf subikulárního typu složených z dlouhých 
buněk. Subhymenium je vytvořeno z válcovitých, místy tlustostěnných, 4,0–5,0 
μm širokých, svícnovitě větvených hyf složených z krátkých buněk; jsou děleny 
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jednoduchými přepážkami (přítomnost přezek nebyla zjištěna). Zbarvení v KOH je 
slabě nahnědlé, ale většinou i výrazně olivově zelené. 

Bazidie jsou 35–50 × 7,0–9,0 μm velké, válcovitě kyjovité, posléze 
utriformní, ve středu stlačené, na bázích s jednoduchou přepážkou. Ve středech 
bazidií se vyskytují příčné přepážky, vzácně i válcovitě kuželovité proliferace. 
Obsah je homogenní a kapkovitý. Zpravidla čtyři sterigmata bývají 5–6 μm dlouhá, 
rovná i pokroucená. Bazidie se v KOH zbarvují světle hnědě a silně olivově zeleně. 
V hymeniu se nacházejí válcovité, lehce hlavaté, nejčastěji kopinaté sterilní útvary 
(pravděpodobně bazidioly), někdy příčně dělené, vzácně též proliferované. 

Výtrusy o rozměrech 7,0–10 × 6,5–9,5 μm jsou z čelního pohledu kulovité až 
široce elipsoidní, z osy poněkud vychýlené, s krátkými ostny o délce asi 0,6 μm. U 
některých plodnic se vyskytují výtrusy zčásti na obvodu nepravidelné, z čelního 
pohledu hranaté, mimořádně i tupě trojhranné, s delšími ostny. Výtrusy, zpravidla 
s větší středovou kapkou, jsou v KOH nahnědlé i slabě nazelenalé. 

Na hyfách, svazcích i bazidiích jsou drobné krystalické inkrustace společně se 
shluky nažloutlé pryskyřičnaté hmoty rozpustné v alkáliích. Základní zbarvení 
anatomických elementů plodnice v KOH je žlutohnědé až hnědé, často i intenzivně 
olivové. Tato reakce je zřetelná a pravidelná u živých i sušených plodnic. 
V bavlníkové modři a Melzerově činidle se elementy nepříliš silně zbarvují do 
šedomodré. 

Studované položky. Česká republika: „Tobolka“ u Koněprus, Quercus, 30.VIII.1953 
leg. M. Svrček, F. Kotlaba a Z. Pouzar, det. M. Svrček (PRM 162721). – „Koda“ u Srbska, 
Quercus, 19.X.1952 leg. Z. Pouzar, det. K. Č. (PRM 894972, 162722). – Karlštejn, lokalita 
„Křižovatky“, Quercus, 23.VIII.1953 leg. Z. Pouzar, det. K. Č. (PRM). – Zadní Kopanina, 
„Kopaninský les“, Quercus, 1.XI.2000 leg. Z. Pouzar, det. K. Č. (PRM). – Ibid., Carpinus, 
15.IX.2001 leg. Z. Pouzar, det. K. Č. (PRM). – Ibid., svah mezi Kalinovým a Taslarovým 
mlýnem, Quercus, 10.X.2001 leg. Z. Pouzar, det. K. Č. (PRM). – Ibid., záp. od Maškova 
mlýna, Acer a Carpinus, 12.X.2001 leg. Z. Pouzar, det. K. Č. (PRM, dvě položky). – Ibid., 
Tilia, 21.VIII.2000 leg. Z. Pouzar, det. K. Č. (PRM). – Slovensko: Silická planina u 
Rožňavy, Carpinus, 25.VI.1963 leg. Z. Pouzar, det. K. Č. (PRM). 

Vybrané položky ostatních druhů. Tomentella cinereoumbrina: Křivoklátsko, Skryje, 
„Týřovické skály“, Fraxinus, Quercus, 28.VII.1966 leg. Z. Pouzar, det. K. Č. (PRM 844318, 
844357). – Mnichovice, Picea, 5.VI.1924 leg. et det. A. Pilát jako Tomentella tristis, v r. 
2001 a 2006 rev. K. Č. (PRM 812347). – Slovensko, Kremnické vrchy, Kováčová u 
Zvolena, na kořeni Quercus a Carpinus, 1.IX.1999 leg. S. Glejdura a S. Jančovičová, det. K. 
Č. (BRA a herb. K. Č.). – Tomentella litschaueri: Polsko, na zemi a na organických 
zbytcích, leg. B. Eichler, datum sběru a lokalita neuvedeny, uloženo v herb. G. Bresadoly 
pod jménem Thelephora crustacea (S). – Tomentella spinosispora: „Klapice“ u Radotína 
(Praha-západ), Quercus, 30.IX.2000 leg. Z. Pouzar, det. K. Č. (PRM 900456). – Tomentella 
alutaceoumbrina: okolí Kroměříže, na zemi, 15.VIII.1958 leg. H. Zavřel, det. K. Č. (PRM 
645856). – Tišnov u Brna, Čebín, na zemi, 15.VIII.1940 leg. F. Šmarda, det. K. Č. (PRM 
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776666). – Praha, „Kinského sady“, na zemi, 15.IX.1958 leg. E. Wichanský, det. K. Č. 
(PRM 866974). – Boubová u Srbska, na zemi, 19.IX.1970 leg. M. Svrček a J. Moravec, det. 
K. Č. (PRM 712011). – „Cahnov“ u Lanžhota, Quercus, 24.VII.1964 leg. Z. Pouzar, det. K. 
Č. (PRM). 

V České a Slovenské republice je vatička modrošedá vzácným druhem xero-
termních lokalit s alkalickými půdami. Oblast jejího rozšíření v CHKO Český kras 
má mimořádný význam. Dále totiž byla zatím nalezena pouze v okolí italských 
Benátek (Losi 1997); Kõljalgovy údaje (Kõljalg 1996) nejsou vzhledem k 
synonymizaci s vatičkou šedoumbrovou spolehlivé. Z USA a Kanady nebyla do 
roku 1993 uváděna (Ginns et Lefebvre 1993). Proto navrhuji zařadit vatičku 
modrošedou do nového vydání Červeného seznamu hub ČR. 
 
Hlavní rozlišovací znaky vatičky modrošedé – Tomentella caesiocinerea, vatičky še-
doumbrové – T. cinereoumbrina a vatičky Litschauerovy – T. listchaueri. 
 T. caesiocinerea T. cinereoumbrina T. litschaueri 
Plodnice přirostlá, do 0,3 mm 

v průměru, kožovitě blanitá 
až částečně korovitá, 
modravě šedavá, hnědošedá 
i hnědá, okraj úzký, 
pavučinovitě vláknitý, 
šedavý s krátkými rizoidy 

přirostlá, do 0,8 mm 
v průměru, kožovitě 
korovitá, tmavěji 
hnědošedá až umbrová, 
okraj úzký, 
pavučinovitě vláknitý i 
rizoidní, někdy chybí 

pevně přirostlá, 0,5 mm 
v průměru, kožovitě 
korovitá, vláknitá, 
hnědá s rezavě 
umbrovým tónem, okraj 
nevýrazný, slabě 
žlutohnědý, rizoidy a 
svazky přítomny 

Svazky subikula a 
okrajů 

četné, 15, 30, 50(–100) μm 
v průměru, řídké i 
kompaktní 
s diferencovanými vrstvami, 
jádrem a obalovou vrstvou, 
uspořádání a zastoupení hyf 
proměnlivé, v KOH 
žlutohnědé až tmavohnědé, 
někdy olivově zelené 

četné, 15, 30, 45 μm 
v průměru, řídké i 
kompaktní, 
s diferencovanými 
vrstvami, jádrem a 
obaly, uspořádání a 
zastoupení hyf rovněž 
variabilní, v KOH 
tmavohnědé, do zelena 
se nezbarvují 

velmi četné, 15, 45, 60 
μm v průměru, husté, 
málokdy vrstevnaté 
z hyf rovnoběžných o 
různých průřezech, 
v KOH jsou hnědavé, 
zelené zbarvení 
nezjištěno. 

Hyfy báze a 
svazků 

s průměry 2,0–3,0 μm a 
3,5–5,5–6,0–7,5 μm, jsou 
tlustostěnné, válcovité, 
někdy nepravidelné, dělené 
jednoduchými přepážkami, 
v dolní vrstvě plodnice 
s ojedinělými přezkami, 
v KOH žlutohnědé až 
hnědé, často olivově zelené 

s průměry 3,5–6,0 μm, 
jsou válcovité i 
poněkud nepravidelné, 
většinou tlustostěnné, 
dělené jednoduchými 
přepážkami a přezkami, 
v KOH jsou hnědé, 
někdy slabě zelené 

s průměry 2,0–4,5–6,0 
μm, jsou tlustostěnné, 
válcovité i 
nepravidelné, dělené 
pouze jednoduchými 
přepážkami, v KOH se 
zbarvují do hněda, 
zelená reakce nezjištěna 

Hyfy subhymenia o průměru 3,5–5,0 μm, 
stěny zesílené, buňky 

o průměru 3,5–4,5 μm, 
mírně zesílené, 

o průměru 3,5–4,5 μm, 
mírně zesílené, 
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krátké, větvení husté, 
svícnovité, dělení jen 
jednoduchými přepážkami, 
přezky nezjištěny, v KOH se 
zbarvují žlutohnědě, často i 
olivově zelené 

z krátkých buněk, 
vidličnatě větvené, 
dělení jednoduchými 
přepážkami a přezkami 
v různém poměru, 
v KOH světle hnědé, 
někdy světle zelené 

válcovité, dělené 
jednoduchými 
přepážkami a zcela 
mimořádně malými 
přezkami, v KOH jsou 
slabě hnědé, zesílená 
reakce nezjištěna 

Bazidie válcovitě kyjovité až 
utriformní, 35–50 × 7,0–
9,0(–10) μm (nejméně z celé 
sekce), tetrasporické, 
s jednoduchou přepážkou na 
bázi, vzácně bazidiální 
proliferace, v KOH převažuje 
žlutohnědé zbarvení, zeleně 
olivová reakce pravidelná, 
intenzivní 

válcovitě kyjovité až 
utriformní, zprvu 
poněkud hlavaté, 55–65 
× 9,0–11 μm, na bázi 
s jednoduchými 
přepážkami a přezkami, 
v KOH jsou světle 
hnědé, zelené zbarvení 
slabé nebo chybějící 

válcovitě utriformní, u 
báze poněkud zúžené, 
50–60 × 7,0–8,0 μm, 
s jednoduchou 
přepážkou, mimořádně i 
s přezkou, v KOH jsou 
hnědavé, zelené 
zbarvení nezjištěno 

Sterilní útvary válcovité, hlavatě kyjovité, 
nejčastěji tupě kopinaté, 45–
65 × 8,0–9,0 μm, taktéž 
s jednoduchou přepážkou, 
v KOH slabě žlutohnědé i 
světle olivové 

válcovitě hlavaté, 
s kulatou hlavou i tupě 
kopinaté, 70–80 μm 
dlouhé, v KOH hnědavé 

většinou válcovité, 
často příčně dělené, 50–
70 μm dlouhé, reakce 
s KOH negativní 

Výtrusy téměř kulovité až široce 
elipsoidní, s pravidelným 
obvodem, s kratičkými 
ostny, 7,0–10 μm; malá část 
výtrusů bývá nepravidelná 
až hranatá, s poněkud 
delšími ostny, v KOH jsou 
hnědavé, někdy též zelené 

nepravidelné, hranaté až 
tupě trojhranné, s ostny 
asi 0,8 μm dlouhými, 
8,0–11(–12) × 8,5–11 
μm; některé výtrusy 
bývají pravidelnější až 
široce elipsoidní, blízké 
výtrusům předchozího 
druhu, v KOH hnědavé, 
do zelena se nezbarvují 

jsou bočně i čelně téměř 
dokonale kulovité nebo 
široce elipsoidní, o 
průměru 8,0–10–12 μm, 
s hustými, velmi 
krátkými ostny, v KOH 
jsou slabě hnědé 

Inkrustace hojné, krystalické, rovněž 
nepravidelně krustovité 

nehojné, krystalické nehojné, krystalické 

Chemické reakce hyfy, svazky a zvláště 
bazidie se v KOH velmi 
často zbarvují do olivově 
zelena, reakce je intenzivní, 
spolehlivá i u starších 
herbářových plodnic 

anatomické struktury 
plodnice se působením 
KOH zbarvují do zelena 
pouze někdy, ale slaběji 
při srovnání druhem 
s předcházejícím  

anatomické struktury 
plodnice jsou KOH 
zbarvovány jen do 
hnědavých tónů, zelené 
odstíny nezjištěny 

Poznámky roste téměř výlučně 
v krasových oblastech s 
alkalickými půdami; 
hostitelé: nejčastěji dub, 
habr, ale i další listnaté 
dřeviny 

roste v teplých 
oblastech na listnáčích a 
jehličnanech 

jediná dosud známá 
plodnice nalezena na 
zemi a rostlinných 
zbytcích 
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Stručné charakteristiky druhů sekce Alytosporium podle převažujících tvarů 
výtrusů 

A)  Výtrusy vě tšinou pravidelné  

Tomentella alutaceoumbrina (Bres.) Litsch. – vatička okrová 
Je nápadná až 1,5 mm tlustými plodnicemi, růstem na zemi, šedavě okrovými 

odstíny. Přítomny řídké pseudosvazky. Hyfy plodnice jsou děleny jednoduchými 
přehrádkami. Bazidie 50–70–90 × 9,0–14 μm, jedny z největších v této sekci. 
Bazidioly válcovitě kyjovité, někdy příčně dělené. Výtrusy široce elipsoidní až 
téměř kulovité, 9,0–14–15 μm, s krátkými ostny; někdy mohou být i nepravidelné. 
Modrozelené zbarvováni anatomických elementů v KOH je velmi silné. Druh 
nepříliš hojný. 

Tomentella spinosispora Čížek – vatička jehlovýtrusá 
Plodnice asi 0,5 mm v průměru. Hyfy i bazidie jsou nápadně tlustostěnné 

s jednoduchými přehrádkami, ve spodních vrstvách báze i s přezkami. Bazidiální 
proliferace jsou poměrně časté, zjištěny i prorůstající hyfy. Nápadné výtrusy jsou 
tlustostěnné, téměř kulovité, 7,0–9,0 μm, s ostny o délce až 3,0 μm. Anatomické 
struktury, včetně výtrusů, jsou silně dextrinoidní a cyanofilní. Dosud jediný nález 
na „Klapici“ u Radotína (Čížek 2004). 

Tomentella vesiculosa Natarajan et Chandrash. – vatička měchýřkatá 
Plodnice pevně přirostlá, olivově hnědá, hyfy tlustostěnné, s přehrádkami i 

přezkami. Krátké zavalité bazidie jsou nejmenší v této sekci, 24–30 × 7,0–10 μm. 
V hymeniu hojné vezikuly. Výtrusy kulovité až téměř kulovité, s dlouhými ostny 
(do 2,5 μm). Chemické reakce autoři druhu neuvedli, mohou být alespoň částečně 
dextrinoidní. Dosud jediný nález v Indii (Natarajan et Chandrasekhara 1978). U 
nás, resp. ve střední Evropě, zřejmě nalezena nebude. 

B)  Výtrusy nepravidelné  až  hranaté,  někdy i  zakulacené  

Tomentella fuscocinerea (Pers.: Fr.) Donk – vatička tmavohnědá 
Plodnice až 1,5 mm tlustá, často víceletá, vrstevnatá, korovitá, tmavohnědá i 

hnědošedá. Anatomicky je složením, tvary i rozměry blízká vatičce okrové. 
Rozdílné bývají hranaté výtrusy a slabá reakce s KOH. Roste na zemi, rostlinných 
zbytcích a hnijících dřevech. Vytváří několik forem. Vzácný, avšak nejasný druh 
nesplňující požadavky na typus sekce. 

Tomentella brunneofirma M. J. Larsen – vatička kaštanová 
Zajímavá zprvu měkce masitou, pak až korovitou plodnicí hnědé barvy 

s tlustým subikulem. Značná část většinou tlustostěnných hyf je nápadně úzká. 
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Výtrusy 7,0–10 μm, bývají nepravidelné, částečně i široce elipsoidní. Pletiva zele-
nají v KOH. Dosud známá z USA, Ruska a Švédska; může být nalezena také u nás. 

Tomentella montanensis M. J. Larsen – vatička montánská 
I tato vatička je pevně přirostlá, časem až korovitá, nápadně purpurově hnědá, 

s obvyklým hyfovým složením a jednoduchými přehrádkami. Výtrusy 7,0–10 μm 
v průměru, jsou pravidelné, zčásti i hranaté, drobně ostnité. Specifika druhu 
(možná poddruhu), se projevuje v modré nebo modrozelené reakci na KOH. 

Tomentella badia (Link) Stalpers – vatička hnědá 
Druh o dvou formách. Plodnice do 0,5 mm v průřezu, barevně proměnlivá – 

od šedohnědých po temně šedavé odstíny s fialovým nádechem. Povrch moučně 
zrnitý, ojíněný. Okraj nevýrazný, velmi úzký, vlákénkatý. Subikulární a svazkové 
hyfy s jednoduchými přehrádkami, zřídka i přezkami. Bazidie 50–80 × 8,0–11 μm, 
jednoduše zakončené, utriformní, zřídka proliferované. Výtrusy o průměru 8,0–11 
μm bývají trojhranné až laločnaté, středně dlouze ostnité. Zelenání pletiv v KOH 
bývá velmi silné. – Druhá forma, tzv. Tomentella fimbriata, je žlutohnědá, 
s výtrusy o něco většími i hranatějšími. Ostny dosahují délky až 2,5 μm. Zelené 
zbarvení v KOH je slabé až chybějící. Vyrůstá na listnáčích i jehličnanech. Druh 
hojný a variabilní. 
 
Závěr  

Vatička modrošedá (Tomentella caesiocinerea) patří podle výsledků 
fylogenetických analýz do monofyletické skupiny se společnými předky. Tyto 
bezpochyby nejmodernější postupy však zatím nedořešily objektivnější vymezení 
druhů; to se nepodařilo ani mykologům pracujícím s pomocí anatomických 
rozborů. 

Vatička modrošedá je druhem variabilním, blízkým vatičce šedoumbrové, 
avšak s několika zřetelnými rozdíly. Patří k nim tloušťka a zbarvení plodnice, 
přítomnost hyf až na výjimky dělených jednoduchými přehrádkami, větší pro-
měnlivost svazků, menší bazidie, drobnější, převážně elipsoidní výtrusy a silné 
olivově zelené zbarvování pletiv v KOH. Nelze opomenout ani růst v xerotermní 
vápencové oblasti Českého krasu. 

Větší rozdíly lze zaznamenat při porovnání s vatičkou Litschauerovou nale-
zenou v Polsku. Tato jediná položka sbíraná B. Eichlerem má odlišnou plodnici, 
stavbu svazků, dělení hyf a tvar výtrusů. Základní údaje obsažené v tabulce se 
pokusíme rozšířit v některém dalším pokračování seriálu o vatičkovitých houbách. 
 
 



Mykologické listy, Praha, no. 117, 2011. 

 
8 

 
Obr. 1. Tomentella caesiocinerea – vatička modrošedá (Česká republika, Koda u Srbska, 
Quercus, 19.X.1952 leg. Z. Pouzar, PRM 894972 a 162722). A) Široké a úzké bazální hyfy 
s jednoduchými přepážkami, vzácnými přezkami a místy též s inkrustacemi. – B) Husté a 
diferencované svazky, vpravo středová tlustostěnná hyfa s přepážkami a přezkou. – C) 
Intermediální vrstva. – D) Subhymenium, bazidie a bazidioly, místy se středovou 
přehrádkou a typickou proliferací. – E) Výtrusy. Kreslil K. Čížek. 
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Karel Č í ž e k : Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. 
XXVIII. Tomentella caesiocinerea 

The author provides information on the anatomy and taxonomy of Tomentella 
caesiocinerea (Svrček) M. Larsen, rarely occurring especially in the Bohemian 
Karst (Český kras, Bohemia, Czech Republic). The species is taken in the narrow 
sense. Emphasis is placed on details of both significant and less important 
characters. The author similarly characterises also Tomentella cinereoumbrina 
(Bres.) Stalpers and T. litschaueri Svrček. On the contrary to U. Kõljalg, the author 
considers all three above-mentioned taxa to be separate and well-delimited species. 
They differ from each other by basidiospore morphology, the presence of simple 
septa and clamp connections, the structure of hyphal bundles, and characters of 
basidia and sterile elements. 
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The main characters of Eurasian and North-American species of sect. Alyto-
sporium (Link) Kõljalg are summarised. The author also proposes including 
Tomentella caesiocinerea into the new edition of the Red-list of macrofungi of the 
Czech Republic. 
 
Adresa autora: Kosmonautů 251, 530 09 Pardubice. 
 

*    *    * 
 

PŘÍSPĚ VEK K  PO ZNÁ NÍ NAŠ ICH P OD ZE MN ÍCH H UB  
II .  Č ÁST :  BA SI DIOM YCO TA  

 
Slavomír V a l d a  

   
 Stopkovýtrusné podzemky mají několik odlišných vlastností oproti vřecko-
výtrusným, které jsem popisoval v předchozím článku (Valda 2009). Obecně se 
jedná o druhy s výraznější sezónností a měkčími plodnicemi, které rychleji pod-
léhají zkáze. Přítomnost druhu na lokalitě tak lze zaznamenat pouze v určitém 
ročním období, často jen po dobu několika týdnů. To však zcela neplatí o nejpo-
četnějším rodu z této skupiny podzemek, a tím jsou hlízy (Hymenogaster). Jejich 
plodnice jsou sice také měkké, ale lze se s nimi setkat prakticky po celý rok ve 
všech fázích zralosti. Přesto můžeme zralé plodnice většiny druhů hlíz pozorovat 
převážně v letním období.  

 
Ačkoliv je nezbytné jednotlivé druhy v rámci rodů určovat pomocí mikro-

skopu, lze po získání určitých zkušeností poznávat některé druhy podle zbarvení 
peridie nebo gleby, které se u břichatkovitých hub česky označují okrovka a teřich. 
Zbarvení plodnic se mění podle jejich zralosti. Proto je nutné mít jednotlivé druhy 
v různých fázích zralosti. To vyžaduje opakované návštěvy známých lokalit 
v průběhu více let. Zpravidla však na lokalitě roste pohromadě více druhů jednoho 
rodu, což platí především u hlíz (Hymenogaster). Někdy tak identifikace některých 
plodnic nebývá snadná.  

Znaky jednotlivých stopkovýtrusných podzemních rodů jsou navzájem dosti 
odlišné; i proto u každého z nich samostatně uvádím jeho specifické znaky a sou-
časně také společné znaky všech zástupců daného rodu. U jednotlivých druhů pak 
již uvádím pouze jeho odlišnosti v rámci daného rodu.  

Níže uvedené charakteristiky plodnic a velikosti výtrusů jsou sestaveny na 
základě mých nálezů. V případě méně bohatých sběrů některých druhů tak mohou 
být tyto údaje neúplné. 

V tomto článku popisuji druhy stopkovýtrusných podzemek, které jsem nalezl 
v průběhu čtyř let (od července 2005 do června 2009). Jedná se celkem o 299 urče-
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ných sběrů (dalších 73 sběrů nebylo dosud určeno převážně pro nedostatečně zralé 
výtrusy) z asi 30 lokalit.  

U každého druhu uvádím kromě jeho latinského jména také jméno české 
podle Svrčka (1958), Vacka (1948, 1949, 1950) a Velenovského (1922). Za jmé-
nem následuje v závorce počet lokalit a celkový počet sběrů daného druhu na 
těchto lokalitách. Lokality jsou specifikovány uvedením širšího územního celku, za 
kterým je v závorce připojen název nejbližší obce nebo konkrétního chráněného 
území, počet sběrů na lokalitě, data sběrů a nejčastější doprovodné dřeviny v místě 
nálezů.  

Všechny sběry jsou dokladovány v herbáři autora (SVAL), nálezy z jižních a 
východních Čech jsou uloženy v herbářích Jihočeského muzea v Českých Budějo-
vicích (CB) a Muzea východních Čech v Hradci Králové (HR); vybrané sběry 
budou uloženy také v herbáři Národního muzea v Praze (PRM).  

 
Rhizopogon Fr. – kořenovec 

 
Plodnice jsou pravidelně hlízovité až oválné, 10–40 mm velké, s kožovitou 

nebo plstnatou okrovkou pokrytou spletí myceliových provazců připomínajících 
jemné kořínky – odtud název rodu. Uvnitř plodnice je uzavřen houževnatý teřich 
tvořený drobnými komůrkami.  

Kořenovec je sice rodem tvořícím podzemní plodnice, ale ty často proráží 
skrz půdu nebo porostem mechu nad povrch. Nejsnadněji je lze nalézt na okrajích 
úvozových cest, kde rostou na jejich hranách nebo v příkopech a jsou v půdě či 
mechu poměrně dobře viditelné. Rostou od června do října, někdy ještě 
v listopadu. Plodnice se velmi brzy po dozrání rozkládají (kašovatí) a záhy zcela 
mizí – často jsou však již v rané zralosti sežrány hmyzem a plži, takže jejich pří-
tomnost nelze mimo sezonu růstu zjistit.  

Protože proměnlivost velikosti a tvaru výtrusů je i u jedné plodnice značná, 
lze ji jen těžko použít jako jediný rozlišovací znak jednotlivých druhů, jak je uve-
deno v některých klíčích. K tomu se ještě přidává značná proměnlivost v průběhu 
zrání plodnic. I když budeme porovnávat stejně vyzrálé výtrusy, jsou rozdíly mezi 
jednotlivými druhy velmi malé. K tomu se přidávají potíže s literárními údaji, které 
se co do velikosti výtrusů rozcházejí jak mezi sebou navzájem, tak někdy i se 
skutečností. Jako mnohem spolehlivější rozlišovací znak se mi osvědčily makro-
skopické rozdíly, a to zejména barva a struktura okrovky a teřichu. Pro každý druh 
je charakteristická relativní tloušťka okrovky, její povrchová struktura a zejména 
barevné změny v průběhu vývoje plodnic, stejně tak jako barevné změny teřichu a 
tvar a struktura komůrek, včetně tvrdosti teřichu po usušení plodnic.  
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Někteří autoři uvádějí jako další rozlišovací znak druhů vůni plodnic. Ta je 
však velmi proměnlivá v průběhu zrání a může sloužit spíš jako doplňující znak. 
V mládí voní kořenovce převážně příjemně (někomu ovocně, jinému houbově), ale 
ve stáří se pach postupně mění skoro vždy na nepříjemný až hnilobný. Nepříjemný 
pach se však neprojevuje ve stejném stupni zralosti vždy stejně intenzivně. Někdy 
za suchého počasí není vůbec znatelný, jindy je u plodnic sbíraných za vlhka na 
stejné lokalitě výrazný. Totéž platí i o charakteru pokrytí plodnice myceliovými 
provazci, stejně tak jako o tvaru a velikosti plodnic. Velenovský (1931) na základě 
těchto nestálých znaků u ojedinělých sběrů popsal celou řadu „nových“ taxonů. To 
je ale obecným problémem u zřídka nalézaných druhů hub.  

Uvádím popis pouze tří běžně se vyskytujících druhů, které považuji na zá-
kladě svých sběrů za spolehlivě odlišitelné. Jsem přesvědčen, že mé dosud neur-
čené sběry náleží k jiným druhům – na základě mně dostupné literatury a dosavad-
ních zkušeností je však zatím nedokážu spolehlivě určit.  

 
Rhizopogon luteolus Fr. – kořenovec žlutavý (4/9): 
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Ješovice, Pavličky; VIII., IX.2005; VIII., IX.2006; 
X.2007; Pinus, Betula, Carpinus, Quercus). 

Poměrně častý druh rostoucí převážně v písčitých borech na kyselém podloží, 
zpravidla pod borovicemi, někdy spolu s dalšími dřevinami. Mé zkušenosti napo-
vídají, že variabilita ve vzhledu plodnic neexistuje jen v rámci jednotlivých lokalit. 
I z jednoho mycelia lze v průběhu více sezon nasbírat odlišně vyhlížející plodnice 
(barevný odstín, přítomnost myceliových provazců). 

Plodnice jsou nepravidelně hlízovité, oválné nebo zploštělé, pružné a velmi 
tuhé; rostou často nahloučené v „hnízdech“, proto bývají různě deformované; do-
sahují velikosti 10–50 mm. Okrovka je v mládí šedobílá, tuhá, plstnatá, s více či 
méně patrnou síťkou okrových nebo slabě načervenalých myceliových provazců, 
které skoro vždy obepínají celý povrch plodnice; někdy ale mohou takřka chybět 
nebo jsou nevýrazné. Stářím se barva povrchu mění na světle žluto- až hnědookro-
vou a myceliové provazce tmavnou do hněda. Na řezu je okrovka poměrně tlustá a 
bez barevných změn. Teřich je v mládí bělavý až olivově šedý s velmi úzkými 
(stlačenými) komůrkami, takže působí kompaktním dojmem, někdy jsou komůrky 
patrné jen pod lupou; stářím tmavne do okrové, olivově zelenohnědé až tmavě 
hnědé barvy a komůrky se stávají více patrné – jsou otevřenější. Mezistěny komů-
rek jsou za čerstva pružné, rosolovité, po usušení značně ztvrdnou, takže z nich lze 
jen obtížně odříznout tenký plátek. Řezná plocha má matně sklovitý lesk. Výtrusy 
jsou bezbarvé, světle žluté až olivově žluté, velmi hojné, tvarem i velikostí pro-
měnlivé, ale tíhnoucí k rozměrům 6,5–7(8) × 3–3,2(3,5) μm a poměru stran Q = 
2,25–2,4. Již od raných stadií zralosti vyplňují takřka celý vnitřek komůrek.  
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Druh snadno poznatelný podle tuhé, okrově žluté okrovky a tuhého teřichu 
s úzkými komůrkami, jejichž barva přechází od šedobílé přes olivově nazelenalou 
až do tmavě hnědé. 

 
Rhizopogon vulgaris (Vittad.) M. Lange – kořenovec tenkovýtrusý (3/10): 
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Sitné, Osinalice; IX.2004; IX., X.2005; VIII., IX., 
XI.2006; X.2007; IX.2008; Quercus, Pinus, Acer platanoides, Salix caprea, Picea) 

Je to velice hojný druh vyskytující se v různých biotopech pod listnáči (dub) i 
jehličnany (borovice, smrk). Někdy roste hlouběji v humusu pod vrstvou listí, často 
ale vyčnívá z holé písčité půdy jako ostatní kořenovce. Mnohými mykology je 
pravidelně zaměňován za Rhizopogon roseolus. 

Plodnice pravidelně hlízovité až krátce válcovité, pružné, ale měkké; dorůstají 
velikosti 10–30 mm. Okrovka je světlá a velmi tenká, jemně plstnatá, skoro vždy 
bez síťky myceliových provazců na povrchu – někdy tvoří jen kořínky na bázi 
plodnice. V mládí je čistě bílá, avšak stářím a na vzduchu přechází do světle ok-
rově žlutých tónů. Zejména u mladých plodnic se po otlačení vrchní část okrovky 
zbarvuje do světle nebo i tmavě růžové barvy. Tato reakce je často patrná i na řezu 
okrovkou. Intenzita zbarvení je nestálá. Někdy se plodnice může celá zbarvit až do 
vínových tónů, jindy zůstane zcela bez růžové reakce. Za velkého sucha mívají 
plodnice jen světle žlutou barvu. Teřich je tvořen pravidelnými komůrkami, které 
navzájem oddělují jen velmi tenké mezistěny – plodnice je tak poměrně lehká, 
jakoby nadýchaná. V mládí je teřich čistě bílý, záhy se zbarvuje citronově žlutě až 
okrově žlutě a zráním postupně přechází až do tmavě čokoládově hnědé barvy. I 
v plné zralosti si často zachovává svou nadýchanost. Po usušení je teřich měkký až 
křehký, při řezání připomíná ztvrdlé bílé pečivo. Výtrusy jsou poměrně úzké, 
bezbarvé, 8–9 (10) × 3,5–4,5 μm velké, s poměrem stran Q = 2,25. Komůrky jsou 
vyplněné jen malým množstvím výtrusů.  

Druh je barevně velmi proměnlivý v jednotlivých fázích zralosti a tyto 
odstíny barev jsem nezaznamenal u žádného jiného druhu. Dá se dobře poznat i na 
řezu podle světle zbarvené tenké okrovky a nadýchaného a měkkého teřichu.  

 
Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. – kořenovec načervenalý (1/1): 
CHKO Kokořínsko (Ješovice; X.2007; Pinus, Betula). 

Tento druh jsem v září 2006 a v říjnu 2007 sbíral ještě na blízké lokalitě 
mimo území CHKO Kokořínsko, kterou objevil M. Kříž. 

Plodnice jsou pravidelně kulovité nebo hlízovité, pružné a tuhé; dorůstají 10–
20 mm. Okrovka je plstnatá, okrově hnědavá s různě výraznými červenými tóny. 
Nejsvrchnější část je zpravidla potrhaná do nepravidelných políček. Vždy je velmi 
tlustá a na řezu je zabarvena podobně jako teřich. Na povrchu plodnice ani na její 
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bázi jsem dosud nezaznamenal přítomnost myceliových provazců. Teřich je 
měkký, utvořený z jemných otevřených komůrek oddělených středně silnými me-
zistěnami. Po usušení je středně tvrdý, ne tak nadýchaný jako u předchozího druhu. 
V mládí je smetanově až máslově žlutý, zráním přechází přes rezavě žlutou do 
olivově okrové barvy. Výtrusy jsou 7,2–7,8 (8,5) × 3,2–3,6 (4) μm velké, 
s poměrem stran Q = 2,1 (tedy menším oproti předešlému druhu). 

Druh dobře odlišitelný podle tlusté, rozpukané a červeně zbarvené tmavé ok-
rovky i podle pastelových odstínů barev teřichu (u trochu podobného Rhizopogon 
vulgaris jsou barvy živější). 

 
Melanogaster Corda – černoušek 

Zástupci tohoto rodu dozrávají v průběhu léta a začátkem podzimu, ale mladé 
plodnice lze nalézt již v předjaří. Zbytky starých plodnic někdy vytrvávají v zemi i 
několik měsíců. Také v tomto rodě lze jednotlivé druhy poměrně spolehlivě rozli-
šovat podle barvy okrovky a částečně i podle struktury teřichu. Je k tomu ale opět 
třeba dostatek zkušeností s jednotlivými druhy ve všech fázích zralosti. Spolehlivě 
se však dají odlišit také podle tvaru a velikosti výtrusů, což umožňuje určení i 
velmi starých zbytků plodnic bez odlišitelných makroskopických znaků. Většinou 
rostou v humusu pod vrstvou listí, ale i v holé půdě, ze které někdy částečně vy-
čnívají nad zem. Okrovka je tuhá, alespoň v mládí sametově plstnatá, 
s myceliovými provazci na povrchu. U mladých plodnic ukrytých pod vrstvou listí 
se zpravidla hojně vyskytují drobné gutační kapky. Teřich je rozčleněn mezistě-
nami sterilního pletiva do jakýchsi nepravidelných peciček (peridiol), které jsou 
zcela vyplněny zprvu tuhou, bělavou hmotou, brzy však přechází do hnědé až 
černé rosolovité hmoty obsahující výtrusy. V úplné zralosti se tato struktura zpra-
vidla vytrácí a teřich získává jednolitou barvu lékořicového pendreku. 

 
Melanogaster ambiguus (Vittad.) Tul. et C. Tul. – černoušek obojetný (5/5): 
CHKO Kokořínsko (PR Kokořínský důl, Chodeč, Kokořín; II., VII., XI., XII.2006; 
II.2007; Carpinus, Quercus, Corylus, Prunus domestica). 

Roste pod různými druhy listnatých stromů od jara do léta. Plodnice má ne-
pravidelně kulovitý tvar s řídkými myceliovými provazci patrnými jen na bázi 
mladých plodnic. Roste pod listím v silné vrstvě humusu, avšak jeden sběr byl 
učiněn v uměle vyhloubené pískovcové jeskyni, do níž puklinou ve stropě prorůs-
taly kořeny blíže neurčených listnatých dřevin, mezi kterými volně visela jedna 
mladá plodnice. 

Plodnice jsou nepravidelně hlízovité a často mírně zprohýbané, velmi tuhé, na 
povrchu s výraznou sítí šedohnědých myceliových provazců; dorůstají 20–30 mm. 
Okrovka má v mládí sametový vzhled a typickou šedohnědou barvu, která zráním 
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tmavne do čokoládově hnědé. Teřich je utvářen z velkých, pravidelných, leskle 
antracitově černých peridiol téměř kulovitého tvaru, které jsou od sebe odděleny 
nápadnými bílými mezistěnami sterilního pletiva tvořícími v tmavém teřichu 
světlou síťku. To je patrné i u zralých plodnic. Výtrusy jsou význačné svým 
citronovitým, nebo spíše zaobleně kosočtverečným tvarem. Jsou 14–16 × 9–10 μm 
velké, tmavě čokoládově hnědé až šedohnědé, hladké, s mírně vystouplou bradav-
kou na vrcholu vysokou 0,5–1 μm, na bázi s 1,5 μm úzkou jizvou po připojení 
sterigmatu a 0,5 μm dlouhým hilárním přívěskem (stopkou) po obvodu jizvy. 

Druh dobře poznatelný podle šedohnědé až čokoládově hnědé barvy peridie a 
takřka pravidelně kulovitých peridiol navzájem zřetelně oddělených tlustými bí-
lými mezistěnami. Mikroskopicky je svými výtrusy nezaměnitelný. 

 
Melanogaster broomeianus Berk. – černoušek Broomeův (6/9): 
CHKO Kokořínsko (Chodeč, Sitné, Kokořín; 8.VII.2006; VII.2007; I.2008; 
Carpinus, Corylus, Prunus domestica, P. avium, Swida); Benátky nad Jizerou (PP 
Slepeč; 1; VIII.2008; Tilia). 

Kromě uvedených nálezů jsem tento druh sbíral a určoval dne 14.VII.2006 
na lokalitě Chloumek v parku pod lípou (zde poprvé nalezl J. Malý), 4.VII.2006 na 
Střekově pod břízou a vrbou jívou (zde poprvé nalezl M. Kříž) a zbytek plodnice 
26.X.2006 u Srbska (poprvé nalezl J. Burel). Dále jsem určoval blíže nelo-
kalizovaný sběr tohoto druhu z okolí Kadaně (leg. P. Šíp, srpen 2009). 

Je bezesporu naším nejhojnějším černouškem, který roste ve všech typech 
listnatých lesů, ale občas i v parcích a dalších místech, v udusané suché půdě bez 
vrstvy listí a humusu. Skoro vždy tento druh zčásti vyčnívá nad povrch půdy. 

Plodnice jsou pravidelně hlízovité a mohou dorůstat značných rozměrů (i přes 
50 mm). Vyznačují se přítomností poměrně silných myceliových „kořínků“ na bázi 
plodnice, které někdy tvoří i částečnou síťku na celém povrchu. Barva těchto 
provazců bývá olivově hnědozelená až červenohnědá. Okrovka je v mládí same-
tová, později kožovitá, nejprve citronově žlutá, záhy přecházející přes okrovou do 
oranžově hnědé barvy. Zralé plodnice často pukají a takto porušený teřich (stejně 
jako při rozkrojení plodnice) vylučuje velké množství rezavohnědě zabarvené 
tekutiny (gutace je výrazně silnější než u dalších zde uvedených druhů). Teřich je 
v mládí bílý se slabě odlišenými nepravidelnými peridiolami, které jsou často pro-
tažené i jinak deformované. Zráním se barva mění přes medově hnědou do sazově 
černé. Sterilní pletivo tvoří pouze tenké žilky, které velmi záhy zanikají, takže ve 
zralosti je teřich jednolitě černý. Výtrusy jsou tmavě šedohnědé, podlouhle válco-
vité, u báze někdy mírně zahnuté, 8–10 × 3–4 μm velké, a mají velmi širokou jizvu 
zabírající polovinu šířky výtrusu. Po stranách jizvy jsou patrné 0,5 μm krátké pří-
věsky.  
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Druh je poměrně dobře odlišitelný od ostatních zde uváděných druhů podle 
okrově až rezavě hnědě zbarvené okrovky, nepravidelných menších peridiol a 
v době zralosti nevýrazných žilek sterilního pletiva. Mikroskopicky je dobře urči-
telný podle malých válcovitých výtrusů, které se liší od výtrusů všech našich ostat-
ních druhů černoušků, zejména od podobného Melanogaster variegatus (Mon-
tecchi et Sarasini 2000). 

 
Melanogaster tuberiformis Corda – černoušek lanýžovitý (1/1): 
CHKO Orlické hory (NPR Trčkov; X.2007; Fagus, Picea). 

Tento druh jsem určoval také z oblasti Českomoravské vrchoviny, kde jej na 
lokalitě Melechov u Ledče nad Sázavou nalezla Eva Vorlíčková v říjnu 2007.  

Druh, který byl poprvé popsán Cordou právě z území Čech (Svrček 1958), se 
vyskytuje méně běžně a pravděpodobně jen v listnatých a smíšených lesích vyšších 
poloh.  

Plodnice mají pravidelně hlízovitý tvar s jemnou síťkou tmavě hnědých my-
celiových provazců po celém povrchu; dorůstají 20–30 mm. Okrovka je kožovitá, 
zbarvená tmavě červenohnědě. Teřich je tmavě černý a ve zralosti kompaktní. 
Výtrusy jsou čokoládově hnědé, široce elipsoidní až hranaté, ke koncům zkosené, 
9–11–12 × 6–7 μm velké, s 1,5 μm úzkou jizvou a nepatrnými přívěsky. 

Druh je poznatelný podle tmavé červenohnědé okrovky, tvaru a velikosti vý-
trusů a podle své ekologie.  

 
Hymenogaster Vittad. – hlíza 

Jak již popsal Svrček (1958), určování druhů tohoto rodu je nejkomplikova-
nější v rámci stopkovýtrusných podzemek, resp. podzemek vůbec. Přestože rod 
zahrnuje velký počet druhů a patří k nejčastěji nalézaným stopkovýtrusným pod-
zemkám, což zajišťuje dostatečně bohatý materiál ke studiu, není rozlišování jed-
notlivých druhů snadné. Tento rod dosud není uspokojivě zpracován. Různými 
autory bylo popsáno velké množství druhů (např. Jülich 1984 uvádí 37 druhů), 
často jen na základě několika drobných a přitom obtížně rozlišitelných znaků – 
nepatrných rozdílů v tvaru, velikosti a ornamentice výtrusů nebo odlišného odstínu 
zbarvení teřichu. Tyto znaky jsou však značně proměnlivé i v různých fázích zra-
losti jednotlivých druhů.  

Zpočátku bylo pro mě určování druhů tohoto rodu velmi nesnadné, takže 
jsem své početné sběry odkládal, dokud nezískám dostatek zkušeností. Protože 
druhy rodu hlíza se časem ukázaly jako obecně velmi hojné, bylo při tak velkém 
množství sběrů často obtížné pořizovat podrobné popisy všech makroskopických 
znaků, neboť většina sběrů dosahovala velikosti pouze 3–6 mm. Zejména popis 
barevných odstínů okrovky a teřichu je značně subjektivní. Rovněž je velmi 
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obtížné jednoznačně definovat vůni plodnic, která by byla charakteristická pro 
všechny sběry určitého druhu.   

Určování naprosté většiny druhů rodu Hymenogaster bez použití mikroskopu 
je prakticky nemožné. V mládí jsou všechny hlízy čistě bílé (okrovka i teřich), ve 
stáří naopak skoro vždy hnědé až černohnědé, bez výrazné struktury. Pouze čerstvé 
zrající plodnice vykazují některé mezidruhové odlišnosti v barvě a struktuře ok-
rovky a především teřichu, který je tvořen drobnými komůrkami, jejichž vnitřek se 
postupně zabarvuje zrajícími výtrusy do žluté, rezavé, světle nebo tmavě hnědé, 
černé i růžové, masové až červenohnědé barvy – dle konkrétního druhu. Některé 
druhy mají ve spodní části teřichu malou sterilní bázi vypadající jako nízký a ši-
roký rosolovitý sloupek.  

Při určování svých sběrů jsem použil klíč z publikace Montecchi et Sarasini 
(2000), rozlišující 17 druhů především podle vzhledu výtrusů. Podle základních 
znaků z tohoto klíče jsem také níže uvedené druhy pro zjednodušení rozdělil do 
několika skupin. Výtrusy druhů tohoto rodu se vyznačují několika charakteristic-
kými znaky, jejichž rozdíly zároveň slouží k odlišení jednotlivých druhů. Základní 
tvar výtrusů je oválný s tenkou, víceméně volnou vnější blankou (perisporem), 
tvořící na povrchu výtrusu různě výraznou ornamentiku. Perispor může být zcela 
průhledný až tmavě hnědý, jemně bradavčitý až hrubě vrásčitě zprohýbaný. Na 
bázi výtrusu je velmi nápadná jizva po připojení ke sterigmatu, okolo které je bla-
nitý hilární přívěsek (stopka, apendix), patrný jako dvě tenká ouška lišící se podle 
druhu délkou, tloušťkou, otevřeností či uzavřeností. Velmi důležitým znakem je 
pak přítomnost nebo nepřítomnost oblého výstupku na vrcholové (apikální) části 
výtrusu, který je označován jako papila (bradavka). Rozhodující je její tvar, veli-
kost a především zřetelnost odlišení od těla výtrusu – některé druhy jsou charakte-
ristické absencí papily, takže je vrchol výtrusu široce zaoblený nebo jen s malým 
hrbolkem. Šířka níže uváděných výtrusů druhů rodu Hymenogaster je měřena 
včetně ornamentiky (perisporu) a jejich délka včetně bradavky a hilárního pří-
věsku. 

Naprostá většina sběrů pochází ze sukcesně mladých stadií porostů různých 
listnatých dřevin, především keřů na výhřevných stanovištích s převážně bazickým 
podkladem – spraší. 
 
I .  Druhy s hladký mi svět lý mi výtrusy  
 

Hymenogaster bulliardii Vittad. – hlíza Bulliardova (6/28): 
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Chodeč, Sitné, Kanina – PR Kokořínský důl; 6; 
VII.2005; VI., VII., IX., XI., XII.2006; I., II.2007; II., VIII.2008; VI.2009; 
Corylus, Swida, Carpinus, Prunus spinosa, P. domestica, Ulmus minor). 
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Tato hlíza roste poměrně běžně pod různými druhy listnatých keřů a stromů, 
především pod habrem. Plodnice rostou často v holé půdě těsně pod povrchem 
nebo z ní přímo vystupují. Nalézají se však někdy i pod vrstvou listí a humusu. 
Nezřídka lze najít i více než rok staré zbytky plodnic poměrně hluboko v zemi (1–3 
cm).  

Plodnice jsou pravidelně kulovité, tuhé a relativně velké (10–25 mm), v mládí 
šedobílé, postupně přechází přes žlutookrovou do rezavohnědé až tmavě hnědé 
barvy. Okrovka je poměrně tlustá, pružná, ve zralosti hladká, za mokra na omak 
mírně kluzká. Na řezu je světlá. Teřich je v mládí šedavě béžový, brzy žlutorezavý 
až rezavě hnědý, nakonec černohnědý, tvořený malými, pravidelnými komůrkami. 
Výtrusy jsou ve zralosti tmavě žluté, široce citronovité, tlustostěnné (1,5–2 μm), 
s hladkým povrchem a výrazně odlišenou bradavkou 2–4 μm dlouhou, 26–30 × 
14–16 μm velké; stopka je krátká (1–3 μm) a tlustostěnná, jizva široká 3 m.  

Druh je dobře určitelný podle tmavě žlutých, hladkých a široce citronovitých 
výtrusů s výraznou bradavkou. 

 
Hymenogaster luteus Vittad. – hlíza žlutá (1/11): 
CHKO Kokořínsko (Kokořín; X., XI., XII.2006; I.2007; I.2008; Carpinus, Cra-
taegus, Ulmus minor, Prunus spinosa, Swida). 

Lze ji označit za nejkrásnějšího zástupce našich hlíz a zároveň je poměrně 
snadno určitelná nejen podle výtrusů, ale většinou také makroskopicky již přímo na 
lokalitě. Roste především pod habrem, ale i pod dalšími dřevinami. Plodnice se 
nachází zpravidla mělce pod povrchem ve vrstvě jemného humusu nebo v zemi 1–
3 cm hluboko.  

Plodnice jsou pravidelně oválné, protáhlé, značně tuhé, 10–20 mm velké. 
Okrovka je v mládí – ale často i ve zralosti – čistě bílá, plstnatá a neměnná při 
otlačení; u velmi starých plodnic je však rezavě zabarvená a s hladkým povrchem. 
Teřich je velmi tuhý, z úzce stlačených protažených komůrek, které zejména 
v mládí nejsou skoro viditelné, barva přechází od bělavé přes zářivě zlatožlutou do 
hnědooranžové – zbarveno je samotné hymenium, mezistěny komůrek jsou prů-
svitně rosolovité. Výtrusy jsou protažené, kopinaté, bez výrazně odlišené bra-
davky, jen s malým hrbolkem, zcela hladké, pouze v mládí je někdy patrný prů-
hledný perispor, 20–23 x 8–10 μm velké, tlustostěnné (1 μm), světle zelenkavě 
žluté, většinou s jednou velkou kapénkou uvnitř. Kromě těchto typických výtrusů 
jsou často přítomné i výtrusy trojúhelníkového profilu.  

Od příbuzné hlízy Bulliardovy je tento druh dobře poznatelný podle žlutě 
zbarveného teřichu kontrastujícího s bílou okrovkou, těsných komůrek a hladkých, 
úzkých, světlých výtrusů bez výrazně odlišené bradavky.   
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II.  Druhy s  hrubými tmavý mi výtrusy  

II.a Výtrusy kratší než 17–18 μm. 
 

Hymenogaster niveus Vittad. – hlíza bělostná (14/46): 
CHKO Kokořínsko (Hradsko, Kanina – PR Kokořínský důl, Chodeč, Vysoká, 
Kokořín, Sitné, Nebužely, Osinalice; 36; VI., VII., XI., XII.2006; I., III., VI., VII., 
IX., X.2007; IV., V., VI.2008; Tilia, Fraxinus, Corylus, Carpinus, Quercus, Swida, 
Ulmus, Crataegus, Prunus spinosa, P. domestica, Rosa canina, Alnus, Acer, 
Cydonia); Mělnická Vrutice (2; VII.2007; Tilia). 

Je patrně naší nejběžnější hlízou, zároveň poměrně snadno mikroskopicky ur-
čitelnou. Roste v listnatých lesích i křovitých lesních lemech pod různými druhy 
dřevin – pod lípou, jasanem, lískou, habrem, dubem, svídou, jilmem, hlohem, 
slivoní, růží, olší, javorem a dokonce i pod kdoulí, většinou mělce pod listím 
v humusu nebo v půdě. 

Plodnice jsou pravidelně hlízovité, oválné nebo kulovité, 3–12 mm velké, 
celkově světle zbarvené. Okrovka je v mládí bílá, plstnatá, později šedookrová a ve 
stáří nebo po poranění žlutohnědá. Teřich je v mládí čistě bílý, s velkými, široce 
otevřenými komůrkami, jejichž vnitřní stěny se brzy začínají zbarvovat zrajícími 
výtrusy přes špinavě růžovou do masové až červenohnědé barvy; u báze plodnice 
je na řezu patrná nízká sterilní báze 1 × 3 mm vysoká. Výtrusy patří k nejmenším u 
našich druhů hlíz – dosahují velikosti jen 14–15 × 8–9 μm, jsou světle žlutookrové 
s tmavším, přitisklým a jemně bradavčitým perisporem, nad kterým je z boku pa-
trný průsvitný blanitý lem. Jsou pravidelně citronovité, krátké a široké, s výrazně 
odlišenou, 1 μm vysokou bradavkou, a malou stopkou, která je často obloukovitě 
ukončena do tvaru papily (1 × 1 μm), takže někdy nelze ani dobře rozeznat, kde je 
vrchol a kde báze výtrusu. 

Druh dobře poznatelný podle malých světlých a symetrických výtrusů a cel-
kově světlých odstínů plodnice. Nevyzrálé výtrusy druhu Hymenogaster lycoper-
dineus mají podobně utvářenou ornamentiku, ale jsou větší a v poměru k délce 
štíhlejší. 

 
II.b Výtrusy delší než 18 μm. 

II.b1 Výtrusy s hrubým perisporem, delší než 24–35 μm. 
 

Hymenogaster calosporus Tul. et C. Tul. – hlíza krásnovýtrusá (7/22): 
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Sitné, Chodeč, Kanina – PR Kokořínský důl; VII., 
XI., XII.2006; I., III., VII., VIII., IX.2007; Carpinus, Crataegus, Ulmus minor, 
Corylus, Swida, Tilia, Prunus domestica). 
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Roste pod lískami, habry, svídou nebo hlohem, zpravidla v humusu nebo 
mělce v zemi.  

Plodnice jsou hlízovité, 6–10 mm velké. Okrovka je v mládí béžová, později 
žlutookrová až hnědavá. Teřich je tvořen relativně velkými, avšak tuhými komůr-
kami, nejprve krémový nebo žlutošedý, zráním přechází do rezavě hnědé až hnědé 
barvy. Výtrusy patří k největším u všech druhů hlíz, jsou 31–36 × 11–12 μm velké, 
protažené, s velmi nápadně dlouhou bradavkou (4–7 μm), jejíž tvar je značně 
proměnlivý v závislosti na zralosti výtrusu. V mládí jsou výtrusy světle hnědé, bez 
výrazné ornamentiky, silnostěnné (2 μm), směrem k vrcholu postupně přecházející 
ve velmi dlouhou kopinatou bradavku. Zráním postupně tmavnou do hněda a 
zvýrazňuje se u nich hrubě bradavčitý perispor na povrchu. Bradavka se na konci 
bambulkovitě zaobluje a nakonec je tupě válcovitá, často nesymetricky vybočená 
nebo zahnutá na způsob frygické čapky. Některé výtrusy jsou nejširší v horní tře-
tině a výrazně se zužují směrem k bázi, jiné jsou pravidelné. Jizva na bázi je úzká 
s krátkou (1,5–3 μm) a úzkou (2–3 μm) stopkou. 

Podle velikých, ale relativně úzkých výtrusů s nejdelší bradavkou a kratší 
stopkou, lze tento druh poměrně dobře poznat. 

Poznámka: Z našeho území uváděl tento druh dosud pouze Vacek (1949), 
který jej na základě pozorování hladkých výtrusů pojmenoval česky hlíza hladko-
výtrusá. Přestože jinak u výtrusů uvádí dosti dlouhou papilu, je pravděpodobné, že 
studoval mladé plodnice s nezralými výtrusy, které jsou skutečně téměř hladké. 
Není ani vyloučeno, že se jednalo o mladé plodnice Hymenogaster olivaceus, jak 
se domníval Svrček (1958), který však považoval druh Hymenogaster calosporus 
za vývojové stadium hlízy olivové. Protože Vackovo druhové jméno hlíza hladko-
výtrusá je zavádějící, navrhují pro tento druh nové české jméno, které lépe charak-
terizuje typický vzhled výtrusů. 

 
Hymenogaster citrinus Vittad. – hlíza citronová (7/25): 
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Sitné, Chodeč; VI., VII., XI., XII.2006; III., VII., 
VIII., IX.2007; I., III., VIII.2008; Carpinus, Crataegus, Corylus, Swida, Tilia, 
Quercus, Prunus spinosa). 

Spolu s Hymenogaster bulliardii patří mezi druhy, jejichž staré plodnice na 
lokalitě vytrvávají velice dlouho. Často je nacházena pouze jako tmavěji zbarvená 
hrudka hlíny pravidelného hlízovitého tvaru, která kontrastuje s okolní světlejší 
půdou. Roste pod lískami, habry, svídou, lípou, duby i trnkou pod vrstvou listí a 
humusu poměrně mělce (0,5–1 cm) v zemi, ale staré plodnice lze najít i hlouběji.  

Plodnice jsou nepravidelně hlízovité, někdy tvořící malé srostlice, dorůstají 
poměrně velkých rozměrů (10–20 mm). Okrovka je tuhá, kožovitá, v mládí bílá, 
záhy žlutá až okrová, ve stáří hnědá a hladká. Teřich je tvořen malými hustými 
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komůrkami, zprvu béžovými, pak rezavohnědými, nakonec tmavě hnědými až 
černohnědými. V plné zralosti již nemá příliš patrnou komůrkatou strukturu a 
snadno se drobí. Výtrusy jsou v mládí hnědé, ve zralosti velmi tmavě hnědé, široce 
citronovité, s odlišenou, jen 3 μm krátkou úzkou bradavkou a krátkou stopkou (2-3 
m); jsou 26–31 × 14–16 μm velké, tenkostěnné (< 1 m), na povrchu s hrubě 
zprohýbaným perisporiem tlustým okolo 2 μm. 

Druh se vyznačuje žlutě zbarvenými, ale brzy nevzhledně tmavě skvrnitými, 
velkými tuhými plodnicemi a širokými, tmavými, citronovitými výtrusy. 

 
Hymenogaster olivaceus Vittad. – hlíza olivová (3/6): 
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Chodeč; XII.2006; VI.2007; VIII.2008; Carpinus, 
Corylus, Quercus, Prunus domestica, Swida). 

Méně běžný druh nalézaný mělce v zemi pod vrstvou listí a humusu.  
Dosud nalezené plodnice byly mladé, pouze 5–10 mm velké, nepravidelně 

hlízovité. Okrovka je v mládí bílá, ve stáří přechází do okrově žluté až tmavě 
hnědé. Teřich je nejprve šedavý až žlutavý, zráním tmavne do olivově hnědé až 
černé barvy, komůrky jsou malé, ale široce otevřené. Výtrusy jsou poměrně velké, 
tmavě hnědé, tlustostěnné (1,5 μm), 27–30–33 × 10–11–14 μm, široce kopinaté bez 
výrazně odlišené bradavky, pouze s výrazným zúženým hrotem až 4 μm dlouhým. 
Velmi nápadná je tlustostěnná, 4–6 μm dlouhá stopka a 3–4 μm široká jizva. Peri-
spor je nepravidelně zkrabacený, při pohledu z čela výtrusu někdy tvoří 4 široká, 
nepravidelná, asi 1 μm vysoká žebra.  

Od podobných druhů Hymenogaster citrinus a H. calosporus, které mají rov-
něž okrovku se žlutými odstíny, se liší tvarem výtrusů, které nemají výraznou 
papilu, nejsou ani štíhlé ani bachraté a mají nejdelší stopku ze všech druhů rodu 
Hymenogaster. 

 
II.b2 Výtrusy s hrubým perisporem, kratší než 24–26 μm. 

Hymenogaster hessei Soehner – hlíza Hesseova (8/22): 
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Sitné, Chodeč, Kanina – PR Kokořínský důl; VII., 
XI., XII.2006; VII., IX.2007; VIII.2008; Carpinus, Corylus, Quercus, Ulmus 
minor, Swida, Prunus spinosa, Crataegus). 

Roste mělce v zemi, 0,5 cm pod vrstvou listí a humusu.  
Plodnice jsou pravidelně hlízovité, oválné, 3–15 mm velké. Okrovka je 

v mládí bílá, šedookrová, později světle hnědožlutá. Teřich je v mládí béžový, pak 
tmavě hnědorůžový až olivově hnědý, s malými úzkými komůrkami. Výtrusy jsou 
21–24 × 12–14 μm velké, krátce oválné, tmavě hnědé (již od mládí), s malou bra-
davkou (1–2 μm) nebo bez ní se zaobleným vrcholem, na povrchu se zprohýbaným 
perisporem. Stopka je krátká (2 μm) a jizva jen 2 μm úzká. 
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Hymenogaster decorus Tul. et C. Tul. – hlíza úhledná (8/24): 
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Sitné, Chodeč, Kanina – PR Kokořínský důl; 23; 
VI., VII. VIII., IX., XII.2006; VI., VII., VIII., IX.2007; V., VIII.2008; Carpinus, 
Corylus, Tilia, Quercus, Prunus domestica, P. spinosa, Ulmus minor, Alnus); 
Benátky nad Jizerou (PP Slepeč; 1; VIII.2008; Tilia). 

Roste pod listím ve vrstvě humusu nebo mělce v zemi (do 0,5 cm).  
Plodnice jsou hlízovité, 10–18 mm velké. Okrovka je bělavá, postupně žlu-

tohnědá až hnědá. Teřich je v mládí béžový, pak světle a nakonec tmavě hnědý, s 
jemnými oválnými komůrkami. Výtrusy jsou světle hnědé, široké, většinou 
s odlišenou malou bradavkou (0,5–3 μm), 21–23–26 × 11–14 μm velké, perispor je 
výrazný, zprohýbaný, tvořící při pohledu z čela většinou pět tmavších žeber. 

 
Hymenogaster thwaitesii Berk. et Broome – hlíza Thwaitesova (4/4): 
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Kanina – PR Kokořínský důl; VI., XI., XII.2006; 
VI.2009; Carpinus, Prunus spinosa, Quercus, Swida). 

Je asi méně běžným druhem a roste mělce v zemi pod vrstvou listí.  
Plodnice jsou nepravidelně hlízovité, 10–20 mm velké. Okrovka je šedobíle 

žíhaná až krémově okrová, otlačením rezavohnědne. Teřich je béžový až šedavý 
s malými nepravidelnými komůrkami, poměrně měkký, ve stáří hnědý. Výtrusy 
jsou velmi široké, na vrcholu zaoblené a zúžené k bázi (obvejčité), tmavě hnědé 
(ani v mládí nejsou světlé), stopka je nepatrná (jen výjimečně dosahuje délky 0,5 
μm a šířky 1 μm), 24–26 ×15–17 μm velké, na povrchu se zvlněným a velmi tma-
vým perisporem.  

Druh se odlišuje široce oválnými výtrusy připomínajícími pálku na ping-
pong. U některých mladších plodnic jsem ale našel jen malé množství plně vyzrá-
lých výtrusů odpovídajících popisu druhu (ostatní byly nevyvinuté) a tudíž určení 
některých sběrů tohoto druhu není stoprocentní. 

 
II.b3 Výtrusy s jemným perisporem. 

 
Hymenogaster rehsteineri Buchholz – hlíza vrásčitá (6/11): 
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Sitné, Chodeč, Kanina – PR Kokořínský důl; 10; 
VII., XII.2006; VII., IX.2007; VIII.2008; Carpinus, Corylus, Prunus spinosa, 
Swida, Tilia); Mělnická Vrutice (1; VII.2007; Tilia). 

Roste mělce v zemi (do 0,5 cm) pod slabou vrstvou listí a humusu.  
Plodnice jsou drobnější, hlízovité, 3–7 mm velké. Okrovka je v mládí bělo-

šedá, postupně přechází do okrově šedé až tmavě hnědé barvy. Teřich je zprvu 
béžový, pak narůžovělý až šedohnědý, nakonec masově červenohnědý. Komůrky 
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jsou velmi jemné. Výtrusy jsou vřetenovité, světle okrové, s málo znatelným hr-
bolkem a malou stopkou (2 × 2 μm), 25–27 × 11–13 μm velké, na povrchu 
s přitisklým, ale zvlněným perisporiem (1 μm). 

 
Hymenogaster griseus Vittad. – hlíza šedá (4/11): 
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Sitné, Chodeč; VI., VII., XII.2006; I., IX.2007; IV., 
V., VIII.2008; Carpinus, Corylus, Tilia, Fraxinus, Crataegus). 

Roste mělce v zemi (0,5–1 cm) pod vrstvou humusu a listí.  
Plodnice jsou pravidelné, oválné, dosahující kolem 8–15 mm. Okrovka je 

v mládí bílá až béžová, pak žlutohnědá až hnědá. Na řezu je i ve stáří rovněž bílá 
až světle žlutá. Teřich je v mládí béžový, šedohnědý, ve zralosti černohnědý, tuhý, 
s úzkými dlouhými komůrkami. Výtrusy jsou podlouhle kopinaté, 24–29 × 12–13 
μm velké, velmi tmavě hnědé, s nevýrazným hrbolkem a krátkou, na konci roze-
vřenou stopkou (1,5 × 2 μm), na povrchu s jemně zprohýbaným, ale dobře patrným 
tmavohnědým perisporem. 

Druh je ve zralosti na řezu nápadný kontrastem tmavě hnědého teřichu a 
tlusté světlé okrovky.  

 
Hymenogaster vulgaris Tul. et C. Tul. – hlíza obecná (8/17): 
CHKO Kokořínsko (Chodeč, Kokořín, Sitné, Nebužely; VI. VII., XII.2006; VII., 
VIII.2007; I., IV.2008; Corylus, Populus tremula, Prunus spinosa, Carpinus, 
Swida, Salix caprea). 

Roste pod různými druhy listnatých dřevin nehluboko v zemi pod vrstvou 
humusu.  

Plodnice jsou hlízovité, nepravidelného tvaru, 5–15 mm velké. Okrovka je 
křehká, bílá až šedavá, později okrově nažloutlá a rezavějící. Teřich je v mládí 
šedobéžový, pak žlutohnědý, s jemnými protaženými komůrkami. Výtrusy jsou 
27–33 × 10–13 μm velké, světle okrové, protažené, často asymetrické, se zaoble-
ným vrcholem (jen někdy je patrný nevýrazný hrbolek), s jemně bradavčitým při-
tisknutým perisporem na povrchu. Uvnitř bývá patrná jedna velká kulovitá tuková 
kapénka. Stopka je krátká a úzká (2 × 2 μm). 

Druh poznatelný podle protaženě úzkých, bočně prohnutých, nesymetrických, 
světlých výtrusů, často se široce zaobleným vrcholem.   

 
Hymenogaster lycoperdineus Vittad. – hlíza pýchavkovitá (8/28): 
CHKO Kokořínsko (Kokořín, Sitné, Chodeč, Kanina – PR Kokořínský důl, 27; 
VI., VII., XI., XII.2006; VI., VII., IX.2007; I., IV., V.2008; IV.2009; Corylus, 
Quercus, Tilia, Swida, Populus tremula, Prunus spinosa, Fraxinus, Carpinus, 
Ulmus minor, Acer platanoides); Mělnická Vrutice (1; VII.2007; Tilia). 
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Roste v porostech listnatých dřevin mělce v zemi ve vrstvě humusu nebo pod 
ním.  

Plodnice jsou hlízovité, 5–25 mm velké. Okrovka je v mládí bílá až žlutavá, 
tmavnoucí do okrově hnědé barvy. Teřich je béžový, brzy šedorůžový, nakonec 
skořicově hnědavý, s velkými úzkými komůrkami a sterilní bází, která někdy pře-
chází do nízkého úzkého sloupku. Výtrusy jsou pravidelné, elipsoidní, 18–22 × 9–
11 μm, ke koncům zúžené, s odlišenou bradavkou (1 m) a tenkostěnnou stopkou 
(1 μm dlouhou), která je často obloukovitě zakončena. Jemně bradavčitý perispor 
je na povrchu lemovaný 1 m tlustou průsvitnou blankou. 

Druh je poznatelný podle tvaru a ornamentiky výtrusů, které jsou větší (v 
poměru stran však štíhlejší) a tmavší než u podobné hlízy bělostné. 

 
Hysterangium Vittad. – loupavka 

 
Hysterangium stoloniferum Tul. et C. Tul. – loupavka výběžkatá (2/6): 
CHKO Kokořínsko (Chodeč, Kanina – PR Kokořínský důl; VII.2005; VI., VII., 
XII.2006; VII.2007; Corylus, Swida, Carpinus). 

Roste v humusu, někdy i v zemi, mělce pod vrstvou listí.  
Plodnice jsou tuhé, s pružnou okrovkou a pevně rosolovitým teřichem, více-

méně pravidelně kulovité s výraznými myceliovými provazci na bázi, které pro-
růstají okolní substrát v délce několika centimetrů; dorůstají 10–20 mm. Okrovka 
je zprvu čistě bílá, plstnatá, po otlačení olysávající a barvící se do okrově žluta až 
oranžova, nejvýrazněji na řezu. Je částečně oddělitelná od teřichu. Teřich je tmavě 
modrozelený a pružný, tvořený protaženými nepravidelnými komůrkami odděle-
nými průsvitnými rosolovitými přepážkami, které vybíhají z centrálního, stromeč-
kovitě rozvětveného sloupku. Vnitřek komůrek je vystlán tmavě modrozeleným 
hymeniem. Teřich ve zralosti silně zapáchá. Výtrusy jsou světle zelené, úzce kopi-
naté, 24–26 × 6–7 μm velké, s jemně zvlněným, jen trochu odstálým a bezbarvým 
perisporem, na bázi s 2 μm širokou jizvou a stejně dlouhou stopkou.    
Gautieria Vittad. – smržovec 

 
Gautieria morchelliformis Vittad. – smržovec smržovitý (1/1): 
CHKO Kokořínsko (Kokořín; VII.2006; Carpinus, Quercus). 

Roste v humusu pod listím nebo zčásti vyčnívá nad povrch půdy.  
Plodnice tohoto druhu dorůstají velikosti až 30–50 mm, vyznačují se velkými 

komůrkami, které se po obvodu otvírají do podoby jakýchsi lakun, což dává plod-
nicím podobu s klobouky smržů – odtud pojmenování druhové a česky rovněž 
rodové. Více se však strukturou podobají mořské houbě, dříve užívané na mytí 
školních tabulí. V mládí je pokrytá tenkou okrovkou bělavé nebo béžové barvy, 
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která záhy mizí, jak se komůrky rozevírají. Teřich je na řezu rosolovitý, takřka 
bezbarvý, s výraznějším stromečkovitě větveným sloupkem, který postupně pře-
chází v mezistěny komůrek. Hymenium vyplňující komůrky je zbarveno skořicově 
hnědě, což dodává celé plodnici charakteristickou barvu. Výtrusy jsou velmi po-
hledné a připomínají vojenské polní lahve (tzv. čutory). Jsou zbarveny okrově 
hnědě a dosahují velikosti 19–21–23 × 11–13 μm s poměrem stran Q = 1,6–1,9. 
Ornamentika je tvořena 9–11 podélnými válcovitými žebry, které po obvodu 
výtrusu probíhají šikmo až mírně spirálovitě. Jejich povrch je při pohledu z boku 
lehce zvlněný, nikoliv však bradavčitý.  

O problematice určování druhů rostoucích v ČR (podle mikroskopických 
znaků) se zmiňuje Borovička et al. (2009). Pro vyslovení ucelených závěrů bude 
třeba zrevidovat dosavadní sběry z celého našeho území a nashromáždit větší počet 
čerstvých sběrů. Velmi důležité determinační znaky jsou také v utváření a barvě 
plodnic. Dosud jsem revidoval pouze pět nedávných nálezů z různých míst 
republiky, na kterých se ukázalo, že samotné znaky výtrusů – velikost, poměr 
stran, ornamentika – nejsou dostatečné pro spolehlivé určení druhů. Mnohdy se 
naměřené hodnoty liší (zřejmě vlivem stupně zralosti) a přitom samotné výtrusy 
nevykazují výrazné morfologické odlišnosti. Jindy se evidentně jedná o druhy se 
zcela rozdílným tvarem výtrusů, ale statistické rozdíly v poměru stran nebo počtu 
žeber jsou zcela nepatrné.  

 
Octavianina Kuntze – masovka 

 
Octavianina asterosperma (Vittad.) Kuntze – masovka hvězdovýtrusá (1/1): 
Benešov nad Černou (Lužnický vrch; IX.2008; Fagus). 

Často roste v jedlobučinách ve vyšších polohách na kyselém podloží 
v humusu pod vrstvou listí. 

Plodnice jsou pravidelně hlízovité, znatelně tuhé, čímž se již na omak odlišují 
od rodu Hymenogaster; dorůstají velikosti 5–20 mm. Okrovka je špinavě bělavá se 
žíháním v modrozelených až černofialových tónech. Po otlačení velmi rychle 
tmavne do fialovohněda. Teřich je tuhý, kompaktní, tvořený úzkými komůrkami, 
které jsou zejména u mladých plodnic sotva viditelné. Barva je v mládí smetanová, 
ale na řezu rychle oxiduje do krémově růžové barvy. Zráním přechází do masově 
hnědorůžové barvy, která na vzduchu tmavne až do fialově hnědých odstínů. 
Výtrusy jsou světle až tmavě hnědé, skoro pravidelně kulovité, 13–16 × 12–15 μm 
velké (většinou jsou v jenom směru o 1 μm užší), na celém povrchu kryté velmi 
tlustými, pyramidálními ostny (výška 1–1,5 μm, šířka 2–2,5 μm), takže připomínají 
plodnice černých lanýžů.   

Druh je pro svou barevnost a vzhled výtrusu nezaměnitelný s jinými. 
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Sclerogaster Hesse – tvrdoušek 

 
Sclerogaster gastrosporioides Pilát et Svrček – tvrdoušek prašnatkovitý (1/1): 
CHKO Kokořínsko (Kokořín; I.2008; Ulmus minor, Carpinus). 

Nalezena byla pouze jedna malá plodnice ve vrstvě humusu pod listím u paty 
mladého jilmu habrolistého (Ulmus minor) nedaleko habru na hraně terasy – bý-
valého políčka, dnes zarůstajícího náletem dřevin.  

Plodnice je pravidelně hlízovitá a tuhá, jen 5 mm velká. Okrovka je čistě bílá, 
plstnatá, po otlačení se nemění. Teřich je tuhý, složený z velmi úzkých hustých 
komůrek svítivě oranžovožluté barvy, která kontrastuje s bílou okrovkou. Výtrusy 
jsou malé, kulovité, v průměru 7,5–8,5 μm velké, na celém povrchu s ostnitou 
ornamentikou (1 × 0,5 μm) a sloupkovitým zbytkem stopky na bázi, který 
převyšuje ornamentiku (1–1,5 × 1–2 μm). Výtrusy nejsou amyloidní. 

Pilát et Svrček (1955), kteří tento druh popsali z Čech na základě jednoho 
sběru, uvádějí pro tento druh jako stanoviště vyprahlé stepní stráně s porostem trav 
(Svrček 1958). Zde uvedený nález, který je pravděpodobně druhým publikovaným 
sběrem z našeho území, pochází ze stanoviště bez porostu trav. Z toho je dobře 
patrné, že ekologické nároky nově popisovaného druhu nelze spolehlivě odvozovat 
na základě jediného sběru. 

 
Poděkování  
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Slavomír V a l d a : Contribution to the knowledge of our hypogeous fungi – 
Part II: Basidiomycota 

Hypogeous Basidiomycota possess several characters different from the ascomycetous 
ones described in the previous paper (Valda 2009). Generally, they show a more distinct 
seasonal occurrence and softer, faster decaying basidiocarps. We can record their presence 
at localities where they occur only in a certain part of the year, often during not more than a 
few weeks. However, this is not case of the largest genus of this group – Hymenogaster. 
Their basidiocarps are also soft, but we can find them almost the whole year round in all 
stages of maturity, although mature basidiocarps of them are found mostly in summer.  

Adresa autora: Janova Ves 8, 277 23 Kokořín; e-mail: slavek.valda@nature.cz 
 

*   *   * 
 

OUŠKO PESTRÉ – OTI DE A MIRABILIS  V  ČE SKÉ R EPUBLICE  
 

Oldřich J i n d ř i c h  
 

Ouško pestré (Otidea mirabilis) bylo nalezeno na území České republiky 
poprvé v roce 2006. V tomto článku jsou shrnuty všechny známé nálezy v ČR 
do konce roku 2010, včetně popisu druhu a porovnání s původními nálezy 
z Itálie.  
 
  
Ouško pestré – Otidea mirabilis Bolonini et Jamoni – bylo popsáno teprve v 

roce 2001. Vyznačuje se plodnicí rozčísnutou až do báze, hladkým, žlutým až 
žlutooranžovým hymeniem, otrubičnatým povrchem, který má modrý až fialový 
barevný odstín, a lodičkovitými výtrusy. V České republice bylo poprvé zjištěno 
v roce 2006 v NPP Luční. 
 
Mater iá l  a  metodika  

V NPP Luční byl druh Otidea mirabilis nalezen amatérským mykologem 
Pavlem Špinarem během jeho pravidelného mykologického monitoringu v roce 
2006. Nález v čerstvém stavu fotografoval a popsal. Dokladový materiál bude 
uložen v herbáři Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (CB). Mikroznaky 
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jsem studoval v amoniakální kongočerveni, Melzerově činidle a bavlnové modři 
s kyselinou mléčnou. U každého sběru jsem měřil 10–20 výtrusů.  

Studované sběry: NPP Luční poblíž obce Turovec na Táborsku, na holé jílovité půdě 
mezi listím a trávou, společně s Humaria hemisphaerica, návodní strana rybníka Luční, 
pásmo L 44-45, v těsné blízkosti Quercus robur, Populus tremula, Picea abies, Prunus 
spinosa, 420 m. n. m., Q 6654a, 13.VIII.2006 leg., popsal a fotografoval P. Špinar, det. 
Nicolas Van Vooren (francouzský mykolog a znalec rodu Otidea). Další nálezy na stejné 
lokalitě: 6.VIII. a 25.VIII.2006, celkem 17 plodnic, 11.VIII., 16.VIII., 22.VIII. a 2.IX.2007, 
celkem 15 plodnic, leg. a det. P. Špinar. – Obec Pecka u Nové Paky, poslední dům 
s pozemkem směr Borovnice, 450 m. n. m., na zahradě rodinného domu, jeden shluk tří 
plodnic rostl na holé zemi ve stráni v blízkosti Corylus avellana, Elaeagnus augustifolia a 
Melissa officinalis, asi 3 m od místa nálezu je mladý smrkový remízek; geologický podklad 
opuka; leg. a foto 14.IX.2007 M. Elis, det. O. Jindřich, herb. O. Jindřich. – Les „Nové lesy“ 
u Lipnice nad Sázavou, okraj silnice (příkop) na okraji smrkového lesa s Fagus, Carpinus a 
Corylus, leg. a foto 26.VIII.2006 J. Burel, det. O. Jindřich, herb. O. Jindřich. – V. od obce 
Vyžlovka, sv. od Jevan, jv. od Prahy, ve společnosti Picea, Corylus a Betula, leg. a foto 
10.IX.2006 J. Burel, det. O. Jindřich, herb. O. Jindřich. – Praha, Ďáblický lesopark (Ládví), 
nedaleko vysílače, okraj široké travnaté lesní cesty, pod mladšími Quercus a Carpinus, 
nedaleko Pinus, leg., det. a foto 20.IX.2007 J. Burel. – Praha, PR Chuchelský háj, 
50º01.354´ N, 14º23.227´ E, na zemi pod Carpinus a Tilia, leg., det. a foto 20.IX.2010 J. 
Burel. – CHKO Moravský kras, Rudice, NPP Rudické propadání, 450 m. n. m., na zemi pod 
Corylus a Carpinus, leg. a foto 1.IX.2010 V. Antonín, det. O. Jindřich, BRNM 736059.  
 
Výsledky  
 

Otidea mirabilis Bolognini & Jamoni, Funghi e Ambiente 85–86: 56, 2001. 
Popisy a  vyobrazení :  Jamoni (2001a: str. 56), Jamoni (2001b: str. 25–28, se 
dvěma fotografiemi), Van Vooren (2010, se dvěma fotografiemi). 
Popis plodnic nalezených v NPP Luční: Plodnice až 3 cm vysoké, až 5 cm široké, 
kornoutkovité, až k bázi svisle rozčísnuté. Ve stáří různě zprohýbané, 
s podvinutým, často potrhaným, někdy velice jemně plstnatým okrajem. Vnější 
strana již v mládí výrazně zrnitá, tmavě olivově zelená, pak špinavě šedomodrá. 
Hymenium hladké až mastné, v mládí citronově žluté, pod podvinutým okrajem 
zůstává žluté, směrem ke středu přechází do žlutooranžové, ve stáří až do oranžově 
červené barvy; olivové odstíny nebyly zjištěny. Třeň krátký, jen do 5 mm, myce-
liální plst sahá vysoko na třeň, celý třeň výrazně bělavě ojíněný. Dužnina asi 1 mm 
tlustá, středně křehká, nemléčící. 

Poznámka: Při prvním nálezu byly sice světelné podmínky velice ztížené, 
přesto byly plodnice fotograficky zdokumentovány a vytrženy za účelem podrob-
ného popisu a uložení v herbáři. Po jedné hodině byla zjištěna barevná proměna 
plodnic: vnější strana se zbarvila do kalně modré barvy.  
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Vřecka 150–200 × 9,2–10,3 µm, válcovitá, operkulátní, neamyloidní. 
Askospory 13–16 × 5,4–7 µm, elipsoidní až trochu vřetenovité, s prohnutými póly, 
hladké, se dvěma kapkami. Parafýzy hůlkovitě zahnuté, dlouhé jako vřecka, 
přehrádkované, tenké, na špičce až 4,6 µm široké.   
 
Diskuse  

Na základě porovnání plodnic nalezených v NPP Luční, v Pecce, u Lipnice 
nad Sázavou, u Vyžlovky a v NPP Rudické propadání, které jsem mikroskopoval, 
a dále nálezů z Ďáblického lesoparku a Chuchelského háje, které jsem viděl na 
fotografiích, s popisy nálezů v Itálii, na jejichž základě byl popsán nový druh 
Otidea mirabilis, mohu konstatovat, že všechny jsou si velmi podobné. 

Pro úplnost zde uvádím zkrácený překlad popisu druhu, který je podán 
v italské práci (Jamoni 2001b): Plodnice 3 × 3,5 cm, uchovité, nahoře ohrnuté, 
rozčísnuté až po bázi, se znatelnou bází (5 × 3 mm). Mycelium bílé s bohatým 
vlášením. Báze bramboříkově růžová. Hymenium hladké, matné, světlé, zprvu 
žluté až hořčičně žluté, potom okrové, ale vždy s odstínem ± olivově zeleným, 
nakonec skvrnitě okrové – oranžové. Povrch vnější strany zpočátku drsně otrubič-
natý, hnědý až namodralý, modrý, fialkový až sazový, při dospívání plodnic stále 
více fialový až modrofialový, hrubý a s rozptýlenými bradavkami, od báze ± 
odbarvený a s prosvítajícím zabarvením hymenia. Dužnina často až 1 mm tlustá, 
žlutá až hnědá, s elastickou konzistencí, málo houževnatá, nepevná, bez pachu a 
chuti. Vřecka 170–230 (250) µm, operkulátní, válcovitá, s jodem negativní (J-), s 8 
sporami. Askospory 10–14 (15,5) × 6,4–7,2 (7,7) µm, Q = 2, hladké, hyalinní, 
s jednou kapkou 3–4 µm v průměru, nepravidelně elipsoidní až vřetenovité. 
Parafýzy dlouhé jako vřecka, 2–3 µm tlusté, na špičce rozšířené na 4–5 µm, 
válcovité, pokřivené, přehrádkované, se zrnitým obsahem.  

Původní italský nález byl učiněn 3.IX.1999, ve výšce kolem 1500 m n. m. v 
údolí Val ďOtro na okraji povrchové prolákliny, která sloužila jako přírodní odtok 
dešťové vody na kraji lesa (Picea, Salix), mezi kapradinami na vlhké půdě po-
rostlé mechem ve společnosti druhů Peziza guardii, Helvella confusa, H. elastica, 
Humaria hemisphaerica atd., ve skupinách po stovkách exemplářů; exsikát je 
uložen v herbáři GMFN pod číslem 1951. České nálezy byly z podstatně nižších 
nadmořských výšek a ukazují, že vertikální rozšíření tohoto druhu je značně širší, 
než se dalo předpokládat na základě prvních nálezů. 

Všechny doložené nálezy ouška pestrého z území ČR měly podobnou 
velikost, tvar a barvu. V mikroskopických znacích se lišily minimálně. Askospory 
13–16 × 5,5–8,5 µm, hladké, široce elipsoidní až trochu vřetenovité s prohnutými 
póly (lodičkovité), se dvěma kapkami nebo i bez kapek. Vřecka 150–240 × 9–14 
µm, J-, parafýzy ± stejně dlouhé jako vřecka, jen kolem 3 µm široké, hůlkovitě 
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zahnuté, na špičce rozšířené, přehrádkované. Nález od Lipnice nad Sázavou byl 
sterilní. 

Stanovištní podmínky českých nálezů jsou velmi podobné: spíše teplejší 
klima, řidší porost s převahou různých listnatých stromů, nejhojněji je zastoupený 
habr, ale objevují se i bříza, líska, hlošina, buk, osika, trnka, dub, vrba, lípa, opodál 
se někdy nacházejí i jehličnaté stromy – smrk a borovice.  

U fotografií tohoto druhu, které jsou na některých internetových stránkách, je 
použito české jméno ouško podivuhodné. Toto jméno se mi nelíbí a myslím si, že 
výstižnější je jméno ouško pestré, které tímto navrhuji, a to pro nápadnou ba-
revnost druhu.          
   
Možnost i  záměny za podobné  houby  

Nicolas Van Vooren ve svém internetovém klíči (www.ascofrance.com) 
k určování druhů rodu Otidea (verze 0.1-2008), uvádí ve skupině s evidentně fialo-
vými apotecii, rozčísnutými plodnicemi a lodičkovitými až vřetenovitými výtrusy 
čtyři druhy.  
1) Povrch apotecia otrubičnatý, krásně svítivě modrý až fialový, hymenium      

žlutookrové, kontrastní; spory 12–15 × 5,5–6,5 µm  ................  Otidea mirabilis 
2) Povrch apotecia ± otrubičnatý s nafialovělým nádechem, který je pomíjivý, 

hymenium žlutookrové, kontrastní; spory 13–16 × 5,5–7 µm. Na kontinentě, 
pod Fagus nebo Fagus/Abies   ................................................ Otidea subgrandis 

3)  Povrch apotecia brzy řasnatý, hymenium žlutoolivové; spory 12–14 × 5,5–6,5 
µm, pod listnatými stromy ...........................................................  Otidea bufonia 

4)  Apotecium zcela purpurověhnědé až fialové; spory jemně bradavčité  (zvětšení 
1000x) 14,5–16 × 7–7,5 µm. Pod Larix  ....................................... Otidea lilacina  

Záměna by snad byla možná ještě za některé fialové druhy rodu Peziza, od 
nichž jsou houby rodu Otidea snadno rozlišitelné mikroskopicky. 

Podle sdělení kurátorů našich největších herbářů (PRM, BRNM, CB) nejsou 
v nich pod jménem Otidea mirabilis uloženy žádné jiné nálezy. 

Na internetových stránkách se můžeme setkat s fotografiemi a popisy druhu 
Otidea mirabilis např. na www.nasehouby.cz (nález z lokality Luční), 
www.hlasek.com (nález z lokality Luční), www.micobotanicajaen.com (španělský 
nález z roku 2005), www.actafungorum.org a www.mycodb.fr. 
 
Závěr  

Na základě nálezů učiněných v posledních letech je velká pravděpodobnost, 
že tento druh bude u nás nacházen stále častěji. Měl by být navržen pro budoucí 
červený seznam a podle hojnosti nálezů zařazen do příslušné kategorie ohrožení. 
 

http://www.mycodb.fr/
http://www.hlasek.com/
http://www.actafungorum.org/
http://www.micobotanicajaen.com/
http://www.nasehouby.cz/
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Oldřich Jindřich: Otidea mirabilis in the Czech Republic 

Otidea mirabilis was found in the Czech Republic in 2006 for the first time. 
In the paper, the author summarises all known Czech and Moravian finds of this 
species up to 2010 and includes a description and a comparison with collections 
from Italy.  

Adresa autora: Oldřich Jindřich, Osek 136, 267 62 Komárov; olda.olin@seznam.cz  
 
 
 

MIKROSKOPICKÉ HOUBY 
 

POZNÁM KY A DOPL NĚNÍ K  ČLÁ NKU H.  JA NĎO UR KOVÉ :  HO UBY 
ENERGETICK Y V Ý ZN AMN Ý CH BYL IN  

 
Jiří  M ü l l e r  

 

V čísle 115 Mykologických listů na str. 22–28 (2011) vyšel článek Hany Jan-
ďourkové Houby energeticky významných bylin. Dovoluji si upozornit na jednu 
chybu a doplnit další biotrofní parazitické houby na uvedených bylinách.  

U čiroku (Sorghum) nejsou zmíněny sněti, které ničí celé laty: krytá sněť či-
roková (Sporisorium sorghi) a prašná sněť čiroková (S. cruentum), z nichž první se 
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vyskytla u nás v 50. letech minulého století při zavádění kultivace čiroku u nás 
(Benada 1958, Müller 2003). 

Na ovsíku vyvýšeném (Arrhenatherum elatius) je u nás vedle Puccinia coro-
nata stejně rozšířená heteroecická rez P. magelhaenica (syn. P. arrhenatheri), 
která přechází na dřišťál (Berberis vulgaris). Ze snětí se na ovsíku vyvýšeném u 
nás vyskytují Urocystis avenae-elatioris, Ustilago avenae, U. striiformis a jinde 
v Evropě Tranzscheliella hypodytes, Ustilago hordei a Ustilentyloma brefeldii. 
Autorkou uváděné sněti Tilletia caries a T. controversa se vyskytují mimo Evropu 
na Arrhenatherum sp. (Vánky 1994).  

Psineček veliký (Agrostis gigantea) je u nás hojně napadán rzí Puccinia co-
ronata var. coronata (Urban et Marková 2009). Ze snětí se uvádí Ustilago strii-
formis (Vánky 1994). 

Na sveřepu bezbranném (Bromus inermis) parazituje u nás heteroecická rez 
Puccinia symphyti-bromorum (Urban et Marková 2009 ut P. bromina subsp. 
symphyti-bromorum) a sněť Ustilago striiformis. Dále se z Evropy uvádějí Erysi-
phe graminis, Puccinia alternans, P. coronata, P. graminis a sněť Urocystis bromi 
(Brandenburger 1963). 

Rákos (Phragmites australis) je u nás napadán rzemi Puccinia coronata, P. 
magnusiana a P. phragmitis (Urban et Marková 2009) a vzácně snětí Ustilago 
grandis (na stéblech). V Rumunsku a Itálii byla nalezena v semenících rákosu 
vzácně sněť Neovossia moliniae (Vánky 1994). 

Laskavec (druhy Amaranthus retroflexus a A. powellii) u nás silně napadá 
fytopatogenní plíseň Albugo amaranthi. 

Šťovík krmný je kříženec Rumex patientia x R. tianschanicus. Dá se proto 
předpokládat, že se na něm budou vyskytovat houby žijící na rodičovských druzích 
rostlin. Na šťovíku zahradním (Rumex patientia) se vyskytuje u nás zatím vzácně 
rez Uromyces rumicis. Uvádějí se ještě aecia Puccinia phragmitis, která přechází 
na rákos (Brandenburger 1963). Obě tyto rzi se objeví pravděpodobně i na šťovíku 
krmném. 

Na řepce olejce stojí za zmínku fytopatogenní plíseň Hyaloperonospora bras-
sicae, která je u nás hojnější než Albugo candida. 

Na vlákni oboupohlavné (Sida hermafrodita) se u nás nejspíše objeví rez 
Puccinia malvacearum, která je u nás hojná na planě rostoucí Malva neglecta aj. 
Na Sida sp. uvádějí tuto rez Sydow et Sydow (1904). 

Místo čeleď Cannabinaceae má být Cannabaceae (Kubát et al. 2002). 
Informace o výskytu Albugo candida na světlici (Carthamus tinctorius) (Pet-

říková et al. 2006) musí být omyl, protože tento druh je známý pouze z rostlin 
čeledi Brassicaceae. 
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Nelze zcela souhlasit se závěrečnou větou autorky, že informace o mykobiotě 
bylin potenciálně využitelných pro fytoenergetiku téměř chybějí, protože byla 
publikována řada prací o biotrofních mikromycetech na uvedených druzích rostlin, 
jak vyplývá i z mých poznámek. 
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OSOBNÍ 
 

OSMDE SÁTI NY M GR .  ZD EŇKA M OR AV CE  
 

František K o t l a b a  

 
         Letos na jaře dovršil 80 let života Mgr. Zdeněk Moravec, který se zejména v 
50. a 60. letech minulého století intenzivně věnoval mykologii a fytopatologii; 
tehdy publikoval řadu přínosných prací, ale potom jej "osud" nasměroval jinam, 
takže mladší mykologové o něm sotva něco vědí. 

Zdeněk Moravec se narodil 14.3.1931 v Praze, roku 1950 maturoval na reál-
ném gymnáziu v Praze XI a v letech 1951–1954 studoval na Biologické (Přírodo-
vědecké) fakultě UK v Praze; tato studia ukončil diplomovou prací (pod vedením 
prof. dr. K. Cejpa) nazvanou "Čeleď Hypocreaceae – taxonomický přehled a její 
fytopathologický význam". Tehdy povinnou prázdninovou praxi vykonával v roce 
1953 a 1954 v herbářích Národního muzea. Jeho manželka Věra, roz. Hassdenteu-
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felová (1933–2009) byla hydrobioložka (viz např. Česká Mykol. 14: 158–160, 
1960). 

Po ukončení univerzitního studia pracoval Zdeněk na Ministerstvu státních 
statků v oddělení ochrany rostlin (1955–1956) a po zrušení tohoto ministerstva byl 
převeden do stejného oddělení na Ministerstvo zemědělství (1956–1957). Od roku 
1958 do roku 1978 byl vedoucím laboratoře pro zkoušení pesticidů v národním 
podniku Spolana Neratovice, v letech 1979–1991 se stal zaměstnancem a.s. Interal 
Bratislava (zastupoval tam některé zahraniční firmy, které vyráběly převážně pesti-
cidy) a od 1.1.1992 až do odchodu do penze v říjnu 1994 (kdy byl postižen moz-
kovou mrtvicí s částečným ochrnutím) byl zaměstnán u a.s. Solvay Chem. v Praze-
Krči. 

Roku 1950 se Z. Moravec stal členem Čs. mykologické společnosti (vedené 
sice ještě dr. F. Smotlachou, ale vliv na mladého Zdeňka měl tehdy hlavně RNC. J. 
Hlaváček) a roku 1954 vstoupil do Čs. vědecké společnosti pro mykologii. Vý-
sledky svých mykologických bádání uveřejňoval nejen v časopisech obou společ-
ností, ale i jinde včetně v zahraničí (viz níže seznam jeho publikací). Během II. 
sjezdu evropských mykologů (SEM) v Československu (29.8.–4.9.1960) se vzhle-
dem ke znalosti angličtiny staral hlavně o účastníky hovořící anglicky a v této 
souvislosti se pak na pozvání britských mykologů stal účastníkem III. SEM ve 
Skotsku (31.8.–7.9.1963). 

Z. Moravec se věnoval kromě mykofloristiky po taxonomické stránce ze-
jména některým houbám vřeckovýtrusným (hlavně tvrdohoubám) a ze stopkový-
trusných břichatkám; uveřejnil více nálezů vzácných nebo pro tehdejší Českoslo-
vensko nových druhů hub (např. Dialonectria cosmariospora aj.). Jako taxonom 
provedl několik nových kombinací a popsal tři nové variety – Disciseda candida 
var. calva (1954; tu roku 1958 povýšil na druh D. calva), Hypocrea rufa var. minor 
(1956) a Hemitrichia stipata var. fusca (1968), tři nové druhy – Disciseda singeri 
(1954), Creopus velenovskyi a Tulostoma hollosii (oba 1956) a nový rod Arach-
nocrea (1956). K poctě Zdeňka Moravce byl pojmenován nový druh palečky Tu-
lostoma moravecii Pouzar (1958). Z výše uvedeného je patrné, že pro českou my-
kologii je velká škoda, že se Z. Moravec nemohl věnovat mykologickému vý-
zkumu po celý život.  

Konečně stojí ještě za zmínku, že se jubilant dlouhodobě zajímal o skalničky: 
v roce 1970 byl jedním ze zakládajících členů "Klubu skalničkářů" u nás a v letech 
1971–1976 byl vedoucím redaktorem časopisu Skalničky. 

Přejeme Mgr. Zdeňku Moravcovi do dalších let spokojenost a především 
zlepšení jeho zdravotního stavu.  
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Publ ikace Mgr.  Zdeňka Moravce  
1951  
Vřeckaté v okolí dolu Nejedlý v Libušíně. – Čas. Čs. Houb. 28: 137–138. 
1952 
Zajímavé břichatky – žaludice. – Čas. Čs. Houb. 29: 13–15.  
Houby v dolech. – Čas. Čs. Houb. 29: 65–67. 
Vlasokožka drsná – Crinipellis stipitarius. – Čas. Čs. Houb. 29: 148–149. 
1953 
Nálezy nových nebo vzácnějších břichatek (Gasteromycetes) v Československu. – Preslia 

25: 263–272.  
1954 
Dialonectria cosmariospora v Československu. – Česká Mykol. 8: 92–95. 
On some species of the genus Disciseda and other Gasteromycetes. – Sydowia 8: 278–286.  
1955 
Cejp K., Fassatiová 0., Kotlaba F., Moravec Z., Pouzar Z., Skalický V. et Urban Z.: 
Hodnocení Dr. Františka Smotlachy v mykologii. – Preslia 27: 287–304. 
Hlenky (Myxomycetes) přírodní rezervace "Novozámecký rybník". – Ochr. Přír. 10: 119. 
1956 
Arachnocrea, un genre nouveau de la famille des Nectriaceae. – Bull. Soc. Mycol. Fr. 72: 

160–168.  
Tulostoma hollosii sp. n. – Preslia 28: 34–41.  
Nové nebo méně známé tvrdohouby z ř. Hypocreales. – Česká Mykol. 10: 87–91. 
1958 
Čel. Arachniaceae, p. 255–257 et 754–755, rod Disciseda, p. 377–386 et 775–776, čel. 

Tulostomataceae (excl. Tulostoma), p. 585–589 et 809–810 a rody Schizostoma, 
Queletia, Phellorina, Chlamydopus a Battarrea, p. 613–624 et 815–818. – In: Pilát A. 
(ed.), Flora ČSR, B, Gasteromycetes, houby – břichatky. 

1960 
Houby na houbách. – Česká Mykol. 14: 24–32. 
The Mohelno serpentine steppe. – Česká Mykol. 14: 101–107. 
1962 
Choroby třešní a višní (excl. virózy). – In: Benada J. et Špaček J. (eds.), Zemědělská 

fytopatologie 4, p. 269–295.  
1968 
Remarks on some coprophilous fungi in Norway. – Česká Mykol. 22: 301–309. 
1976 
/Houby, lišejníky, mechy/ – In: Čihař J. et kol., Příroda v ČSSR, nakl. Práce, Praha, 1. 

vydání, p. 72–75, 110–113, 200–224, 294–295, 297–298, 313, 330; 1978: 2. 
nezměněné vydání téhož díla ve stejném rozsahu; 1988: 3. rozšířené vydání, p. 72–75, 
114–117, 162, 210–234, 290–291, 310–311, 313–314, 329 et 335–336.  
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2002 
/Houby, lišejníky, mechy/ – In: Čihař J. et kol., Příroda v České a Slovenské republice /ed. 

4/, nakl. Academia, p. 74–77, 116–119, 164, 212–236, 292–293, 312–313, 315–316, 
331, 335 et 337–338. 

 
František K o t l a b a : Zdeněk Moravec octogenarian 
 

*   *   * 
 

OSMDE SÁT LET ING .  J IŘ ÍHO VALTERA  
 

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

Mykolog-amatér Ing. Jiří Valter, který většinu svých mykologických vý-
zkumů uskutečnil v jižních Čechách na Táborsku, se loňského roku na jaře dožil v 
plné aktivitě osmdesátky.  

Původem je ale Moravák – narodil se 23.3.1930 v Šaraticích u Vyškova, kde 
vychodil obecnou a měšťanskou školu. V roce 1949 nastoupil do Školy důstoj-
nického dorostu, pak absolvoval Dělostřeleckou akademii v Hranicích na Moravě 
(1950–1952) a v roce 1957 Vojenskou technickou akademii v Brně, kde získal 
roku 1967 titul inženýra. Jako armádní důstojník pak prošel řadou funkcí (přes 
Generální štáb Čs. armády v Praze a pracoviště v Karlových Varech), aby se od 
roku 1969 stal náčelníkem oddělení Západního vojenského okruhu v Táboře, kde v 
hodnosti plukovníka setrval až do svého odchodu do důchodu v roce 1988.  

Jubilant se začal hlouběji zabývat houbami v roce 1960. Tehdy se totiž se-
známil na výstavě hub v Karlových Varech s ing. K. Kuncem, s nímž pak spolu-
pracoval na několika výstavách a postupně pronikal do poznávání makromycetů. 
Soustavnější mykologickou činnost však začal rozvíjet teprve v Táboře, a to od 
roku 1969. Později na podnět ochránce přírody RNDr. Jiřího Bumerla se po léta 
zabýval mykoflórou vybraných (včetně některých zákonem chráněných) území na 
Táborsku – Borkovických blat (2001), Černické obory (2000 a 3x v Mykol. Sborn., 
2001 a 2003), Kukle (1998), Polánky (1999) a Vlásenického potoka (2002), čímž 
podstatně přispěl k jejich mykologickému poznání (viz též Mykol. Listy no. 94: 
41–42, 2005). Vykonal mnoho užitečné práce při dokumentování výskytu hub a 
jejich dokladování v muzejních herbářích – v Jihočeském muzeu v Čes. Budějovi-
cích (CB), v rakouském Linci (LI), mykol. oddělení Národního muzea v Praze 
(PRM) aj., což vyžadovalo značné fyzické úsilí a spoustu času. Velkou pozornost 
věnoval také fotodokumentaci makromycetů. Důležité je, že ze všech výše uvede-
ných zkoumaných území také připravil dosti obsáhlé písemné zprávy, které vydal 
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vždy ve 12 výtiscích odbor pro ochranu přírody Okresního úřadu Tábor; ty byly 
rozeslány našim hlavním muzeím, a také muzeu v rakouském Linci (LI). Z chráně-
ných území, o nichž ing. Valter psal, nelze opomenout důležitý článek o mykoflóře 
hráze rybníka Luční (Výzkum a ochrana hub na Táborsku. – In: Kuthan J. et 
Kotlaba F., eds., Výzkum a ochrana hub v přírodních rezervacích – I., p. 57–63).  

K nejvýznamnějším mykologickým výsledkům práce ing. Valtera patří uve-
řejnění údajů o výskytu chřapáče černého (Mykol. Listy no. 44: 6–7, 1997), pórno-
vitky drobnopóré (Mykol. Listy no. 66: 7–9, 1998), bělochoroše slzícího (Mykol. 
Listy no. 72: 11–17, 2000), plžatky březnovky (Mykol. Sborn. 83: 51–55, 2006), 
hlízenky sasankové (Mykol. Listy no. 102: 21–23, 2007), choroše smolonohého 
(Mykol. Sborn. 85: 114–119, 2008) aj. Jubilant je také spolusběratelem prvního 
nálezu velice vzácné krásnopórky chlupaté (Jahnoporus hirtus), choroše známého 
u nás dosud pouze ze dvou lokalit (prvá lokalita viz Česká Mykol. 43: 61–64, 
1989, druhá Czech Mycol. 61: 187–195, 2010). Dále má připraven na DVD (2005) 
přehled hub zjištěných na dvou sídlištích v Táboře a v areálu táborské nemocnice.  

Ing. Valter po smrti paní J. Kuthanové na žádost ing. J. Kuthana asi pět let ro-
zepisoval adresy, na něž byly rozesílány Mykologické listy, vedl kartotéku odbě-
ratelů ML, sledoval platby a vedl příslušnou korespondenci. – Zasloužil se ale také 
o popularizaci mykologie tím, že uskutečnil přednášky pro ČSVSM, Čs. mykolo-
gickou společnost, mykologický klub při Jihočeském muzeu v Čes. Budějovicích, 
houbařský kroužek v Sezimově Ústí, vojenský klub a klub důchodců v Táboře, 
aktivně se zúčastňoval exkurzí a organizování výstav v Táboře a v Sezimově Ústí, 
kde obvykle dělal průvodce s výkladem o houbách pro školní mládež.  

Ohledně hub byl ing. Valter v kontaktu jak s autory tohoto článku, tak s řadou 
dalších našich mykologů – s V. Antonínem, J. Baierem, M. Beranem, K. Čížkem, 
J. Herinkem, V. Pravdou, P. Špinarem, P. Vampolou aj.  

Jubilant nám napsal, že svou aktivní činnost v mykologii ukončil roku 2010 
(čemuž moc nevěříme), kdy se odstěhoval z Tábora do Karlových Varů. Přejeme 
ing. J. Valterovi dobré zdraví a pěkné mykologické nálezy v jeho novém působišti, 
neboť hub se zřejmě ani po přestěhování zcela nevzdá. 

 
František K o t l a b a  and Zdeněk P o u z a r : Jiří Valter octogenarian 

 
*   *   * 
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ŠEDES ÁT LET ING .  J ANA  W.  JO NGEPIER A  

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

 
Dne 11. června 2011 se dožil 60 let ing. Jan Willem Jongepier, člověk, který 

se od jara 1989, kdy se z rodného Nizozemska přestěhoval do Veselí nad Moravou, 
nesmazatelně zapsal do historie naší mykologie a zejména botaniky a ochrany 
přírody – už jen tím, jak se sžil s naším prostředím a jak bravurně zvládl úskalí češ-
tiny. 

J. W. Jongepier se narodil ve Vlissingenu a v Nizozemsku také v roce 1974 
dokončil studium stavebního inženýrství na Technické univerzitě v Delftu. Po uni-
verzitním absolutoriu pracoval až do roku 1989 jako učitel matematiky, in-
formatiky, mechaniky a biomechaniky na vyšší škole. Po přestěhování do Veselí 
nad Moravou ještě v čase bývalé ČSSR (kam se přiženil – jeho žena Ivana se také 
věnuje botanice a ochraně přírody) pracoval krátce jako programátor na JZD v 
Blatnici a v letech 1990–1993 jako učitel angličtiny na Gymnáziu Marie 
Kudeříkové (dnes Purkyňově gymnáziu) ve Strážnici. V letech 1993–2001 
pracoval nejprve jako odborný pracovník na Správě CHKO Bílé Karpaty (do roku 
1993) a později jako ředitel Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty 
(do roku 2001). V tomto roce se vrátil na Purkyňovo gymnázium, kde až dodnes 
působí jako učitel angličtiny i koordinátor environmentální výchovy, vzdělávání a 
osvěty. 

Hned od svého přestěhování se aktivně zapojil do botanického i mykologic-
kého života v Československu a pak v dnešní ČR (v rodném Nizozemsku byl mj. 
členem tamní mykologické společnosti Nederlandse Mycologiche Vereniging). Byl 
řešitelem projektu „Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro 
stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území“ (2003–2006), 
v rámci něhož organizoval síťové mapování cévnatých rostlin a skupin živočichů 
v celé CHKO Bílé Karpaty. Od roku 1995 je rovněž redaktorem časopisu Bílé–
Biele Karpaty (dříve Bílé Karpaty). Za svou práci v ochraně přírody byl nedávno 
oceněn – v roce 2010 dostal Cenu ministra životního prostředí za celoživotní práci 
pro životní prostředí. 

Publikoval několik článků v odborných časopisech v Nizozemsku a Belgii a 
řadu populárně-naučných článků o rostlinstvu a houbách v novinách Provinciale 
Zeeuwse Courant (1980–1989). V psaní odborných i populárních článků pokračo-
val i později u nás, jak přesvědčivě ukazuje jeho bibliografie. 

Do mykologie se u nás zapojil hlavně terénním výzkumem v Bílých Karpa-
tech (jeho nálezová databáze má – do června 2008 – kolem 14.500 záznamů). Je 
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rovněž jazykovým korektorem angličtiny pro časopisy Czech Mycology, Mykolo-
gické listy, Zprávy České botanické společnosti a některé další přírodovědecké 
články. Opravuje nejen chyby v angličtině a navrhuje vhodnější, více anglicky 
znějící formulace, ale díky svému širokému rozhledu a neuvěřitelné pečlivosti 
opravuje i drobné chyby, překlepy a nelogičnosti, což kvalitu jím kontrolovaných 
článků výrazně zvyšuje. Od roku 2007 je členem redakční rady časopisu Czech 
Mycology. 
 
Výb ěr  n ejdů leži t ě j š ích  pu bl iko van ých  čl án ků  s  bo tan ickou  a  mykolo gic -
kou  témat ikou  (ko mpletn í  b ib l iogra fi i  J .W.  Jon gep iera  l ze  n aj í t  v  ča-
sopisu  Zprávy České  bo tan ické spo lečnost i  46 /2  (2011;  p rosinec 2011) .   
 
1992 
Jongepier J. W. et Antonín V.: Huby. – In: Kuča P., Májsky J., Kopeček F. & Jongepierová 

I., Chránená krajinná oblasť Biele/Bílé Karpaty, p. 99–107, Ekológia, Bratislava. 
1995 
Jongepier J. W. et Jongepierová I.: The orchid flora of the White Carpathians. – Eurorchis, 

Utrecht, 7: 73–89. 
Klimeš L., Jongepier J. W. et Jongepierová I.: Variability in species-richness and guild 

structure in two species rich grasslands. – Folia Geobot. Phytotax. 30: 243–253.  
1996 
Jongepier J. W. et Jongepierová I.: Habitat management of orchid-rich meadows in the 

Czech Republic. – In: Anonymous, Planta Europa Proceedings, p. 151–156, Plant Life, 
London.  

Jongepierová I., Jongepier J. W., Bezděčka P., Wolf P., Kopeček F., Kuča P., Trachtulec V. 
et Hajduchová J.: Biosférická rezervace Bílé Karpaty. – In: Jeník J. (red.), Biosférické 
rezervace České republiky, p. 17–40, Empora, Praha. 

Staněk S., Jongepierová I. et Jongepier J. W.: Historická květena Bílých Karpat. – Sborn. 
Přírod. Klubu, Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1–198. 

2000 
Jongepier J. W.: Involvement of local people and organisations in the White Carpathians 

and other Czech biosphere reserves. – In: Price M. F. (ed.), EuroMAB 2000, Pro-
ceedings of the First Joint Meeting of EuroMAB National Committees and Biosphere 
Reserve Coordinators, p. 25–27, Cambridge, UK. 

Klimeš L., Jongepierová I. et Jongepier J. W.: The effect of mowing on a previously aban-
doned meadow: a ten-year experiment – Příroda, Praha, 17: 7–24. 

2001 
Jongepier J. W. et Bezděčka P. [ed.]: Chráněná území okresu Hodonín. – Okresní úřad 

Hodonín, referát životního prostředí. 
Jongepier J. W. et Jongepierová I.: Flower meadows of the Czech White Carpathians: 

reviving a symbiosis between nature and humans. – The Open Country, Moscow, 3: 37–
44. 

Jongepier J. W.: Tajemství přírody. Houby rostou pořád. – Bílé-Biele Karpaty 6(1): 20–21. 
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2002 
Antonín V., Grulich V., Jongepier J. W. et Danihelka J.: Bílé Karpaty. Botanical guide 

(Botanický průvodce). – Česká botanická společnost, Praha.  
Bezděčka P., Jongepier J. W. et Jongepierová I.: Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty. – 

In: Mackovčin P., Jatiová M. a kol., Chráněná území ČR, svazek II., Zlínsko, p. 243–
319, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha. 

Jongepier J. W.: Houby neprávem opomíjené. – Krása Našeho Domova 2(2): 6–7.  
2004 
Jongepierová I., Jongepier J. W. et Klimeš L.: Restoring grassland on arable land: an 

example of a fast spontaneous succession without weed-dominated stages (Obnova 
lučních porostů na orné půdě: příklad rychlé spontánní sukcese bez stádia s plevely). – 
Preslia 76: 361–369. 

2006 
Jongepier J. W. et Jongepierová I.: Komentovaný seznam cévnatých rostlin Bílých Karpat. – 

ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.  
Jongepier J. W. et Pechanec V.: Atlas rozšíření cévnatých rostlin CHKO Bílé Karpaty. – ZO 

ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.  
2008 
Jongepierová I., Jongepier J. W., Devánová K., Fajmon K., Hájek M. et Škodová I.: 

Vybrané vzácné rostliny. – In: Jongepierová I. [ed.], Louky Bílých Karpat (Grasslands 
of the White Carpathian Mountains), p. 101–127, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad 
Moravou.  

Jongepier J. W.: Houby a lišejníky. – In: Jongepierová I. [ed.], Louky Bílých Karpat 
(Grasslands of the White Carpathian Mountains), p. 71–80, ZO ČSOP Bílé Karpaty, 
Veselí nad Moravou.  

2009 
Jongepier J. W. et Jongepierová I.: The White Carpathian wild flower grasslands, Czech 

Republic. – In: Veen P., Jefferson R., de Smidt J. & van der Straaten J. [eds], Grasslands 
in Europe of high nature value, p. 186–195, KNNV Publishing, Zeist. 

 
2010 
Antonín V., Deckerová H. et Jongepier J. W.: Red-listed macromycetes collected in the Bílé 

Karpaty (White Carpathian Mts.) Protected Landscape Area (Czech Republic). – Acta 
Musei Moraviae, Scientiae biologicae 95: 163–200. 

 
Přejeme Honzovi, jak mu všichni známí říkají, do dalších let hodně zdraví a 

úspěchů v rodinném životě, v práci i při jeho koníčcích, mezi nimiž mykologie 
stojí vysoko. 
 
Vladimír A n t o n í n  and Jan H o l e c : Jan W. Jongepier sexagenarian 
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ZPRÁVY Z VÝBORU ČVSM 

 
Dne 28.6.2011 se v Praze na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK 

sešel výbor ČVSM; přítomni byli členové: V. Antonín (předseda, redaktor 
Mykologických listů), J. Klán (místopředseda), A. Kubátová (tajemnice), J. Holec 
(výkonný redaktor Czech Mycology), D. Novotný (webové stránky, sledování 
plateb) a M. Tomšovský.  
Omluven: K. Prášil (hospodář). 
 
Mykologické akce 

 Dne 28. 5. 2011 se uskutečnila exkurze Sekce pro studium mikroskopic-
kých hub do okolí Ratají nad Sázavou (jedlina Stařechov) za milé účasti 
ing. H. Deckerové a dr. M. Svrčka.  

 17. -19. června 2011 úspěšně proběhla mykologická akce v Lednici za 
účasti cca 40 mykologů. 

 Na podzim 2011 proběhne v Praze na katedře botaniky PřF UK cyklus 
mykologických přednášek ČSVM. 

 25. -27. října 2011 se uskuteční "2. česko-slovenská vedecká mykologická 
konferencia" v zámku Smolenice na Slovensku (hl. organizátor P. Lizoň). 

 
Ediční činnost ČVSM 
Czech Mycology 

 J. Holec informoval, že ročníky 62 a 63 jsou připravovány souběžně. 
Znovu byla otevřena otázka publikace indexu České mykologie a Czech 
Mycology (60 ročníků). Byl vytvořen časový a technický plán akce. Aktivní 
účast přislíbili J. Landa, L. Edrová, F. Kotlaba, Z. Pouzar aj.  

 Znovu byla diskutována otázka budoucí spolupráce, týkající se internetové 
publikace časopisu. Výbor rozhodl konzultovat tuto záležitost s Radou 
vědeckých společností.  

Různé 
 Výbor plánuje vydání metodiky týkající se mykologických průzkumů 

jako tzv. uznanou metodiku. 
 Výbor jednal o spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny 

(AOPK). V. Antonín bude konzultovat možnost přístupu ČVSM do 
databáze NDOP. 

 A. Kubátová informovala o objednání knihy Genera of Hyphomycetes pro 
knihovnu ČVSM. 

Zapsala A. Kubátová  
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RŮZNÉ 

 
M YKOLOGICKÉ OD DĚLENÍ NÁRO DN ÍHO M U ZEA S E PŘ ESTĚHOV ALO 

DO NO VÝ CH DEP OZITÁŘ Ů  V  PRA ZE -HO RN ÍCH PO ČERN ICÍ CH  
 

Jan H o l e c  
 

Článek shrnuje základní údaje o stěhování mykologických sbírek Národního 
muzea v letech 2001–2011. 

 

Dne 31. května 2011 se přesunem starých herbářových skříní definitivně za-
vršilo jedenáctileté stěhování mykologického oddělení Národního muzea z hlavní 
budovy na Václavském náměstí do nových depozitářů v Praze-Horních Počerni-
cích. Za tímto suchým konstatováním se skrývá největší a nejdelší logistická ope-
race v dějinách naší mykologie. O hlavní údaje a některé závěry se s vámi chci 
podělit v tomto článku. 

V jakémkoli muzeu je vždy nedostatek místa. Sbírky se rozrůstají, nejprve do 
dalších místností a po čase do nových, zpravidla větších prostor. V mezičase se 
někdy stěhují i z různých organizačních a provozních důvodů. Mykologický herbář 
Národního muzea (mezinárodní zkratka PRM) byl do roku 1965 součástí sbírek 
botanického oddělení (PR) a stěhoval se celkem devětkrát (!). Od vzniku samostat-
ného mykologického oddělení v roce 1965 sídlil ve dvou výstavních sálech v 1. 
patře muzea, přeměněných na provizorní depozitáře. Byly to mnohým z vás dobře 
známé sály č. 11 a 12, navazující na mineralogickou expozici. Část sbírek (tekuti-
nové preparáty a zlomek archivu) byla uložena i v suterénní místnosti 47c, ve ve-
stavěných skříních v podstřeší a částečně i ve třech pracovnách v podstřeší muzea. 
Všechny tyto místnosti byly přeplněné a nebylo možné vytvořit jednu souvislou 
abecední řadu herbáře – naopak, přibývaly stále nové a nové dílčí řady, zaplňující 
poslední zbytky místa. 

Stavba nových depozitářů pro přírodovědecké sbírky Národního muzea se 
uskutečnila po roce 1989, kdy muzeum získalo areál bývalého zimoviště státních 
cirkusů na okraji Prahy-Horních Počernic. V letech 1994–2000 tam postavilo nové 
depozitáře pro své Přírodovědecké muzeum. Stavbu provázely nejrůznější potíže a 
ani současný provoz není zcela dokonalý, ale budova poskytuje dostatek prostoru a 
možnost sbírky promyšleně uspořádat. Z depozitární části budovy vybíhají tzv. 
„krčky“ – bloky pracoven a laboratoří. V nich nyní působí i pracovníci mykologic-
kého oddělení a do hlavní budovy Národního muzea se ani po jejím opravení ne-
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vrátí (stejně jako všichni ostatní přírodovědci) – celou ji totiž zaplní nové expozice, 
připravované k roku 2018, kdy bude Národní muzeum slavit 200 let své existence. 

Stěhování probíhalo v letech 2001–2011 a bylo rozdělené do 52 stěhovacích 
dnů, během nichž stěhovací firmy materiál nakládaly, převážely do H. Počernic a 
rovnou ukládaly do depozitářů a pracoven. Práce vrcholily v letech 2010–2011, 
kdy se konalo 23 stěhovacích akcí. Samotný den stěhování byl pro nás vždy úlevou 
– bylo to zajímavé a napínavé (jak uhlídat stěhováky – razantní, silné, ale většinou 
dost chaoticky pracující chlapy; na jednu akci jich bývalo 4–6 a měli většinou dvě 
velká skříňová auta). Některé prvky práce byly úsměvné – stěhováci např. museli 
neustále hlídat jeden jediný stařičký pomalý nákladní výtah v muzeu, o který se 
neustále přetahovali s uklizečkami a dalšími zájemci. 

Největší zátěž pracovníků mykologického oddělení číhala jinde – během pří-
pravy materiálu (nebo nábytku, přístrojů či písemností). Lze zhruba říci, že jeden 
stěhovací den znamenal nejméně dva týdny přípravy, ale leckdy mnohem více, ně-
kdy až půl roku, pokud bylo nutné materiál pečlivě a promyšleně připravit (často 
byl totiž uložen zcela nesystémově a bez vhodných obalů). Co tato příprava zna-
menala?  
1. Očištění – zbavení špíny a prachu. Všechny stěhované jednotky (herbářové 

balíky, krabice, často i jednotlivé herbářové položky, válce s tekutinovými 
preparáty, stohy archiválií, přepravky s knihami, skříně a další), kterých bylo 
více než 5 500, jsme podle jejich stavu umyli od špíny nebo vysáli od prachu 
běžnými i speciálními vysavači. Někdy to byla krušná práce, hraničící 
s ohrožením zdraví (alergie na prach, kožní alergie) – to když se z různých 
koutů a vršků skříní sundavaly stovky nezabalených herbářových balíků (po-
krytých nánosy jemňoučkého prachu), které tam „uklidili“ naši předchůdci. 
V některých případech očišťování dělali i pracovníci stěhovacích firem, ale 
neosvědčilo se to – k práci neměli vztah a jak jsme z nich spustili oči, vše-
možně ji odbývali. A tak si tuto nepříjemnou a časově náročnou práci hojně 
užili jak kurátoři, zejména L. Edrová a J. Kocourková, tak preparátoři. 

2. Roztřídění a přebalení materiálu. Přebalování se týkalo hlavně herbáře lišej-
níků, který byl uložen ve starých zaprášených a špatně popsaných zakládacích 
obálkách. Hojně jsme využili brigádníky, na které muzeum (resp. Ministerstvo 
kultury, financující většinu stěhování) poskytlo peníze a pracovníci mykolo-
gického oddělení je pak zaškolili a řídili. Musíme jmenovat paní H. Klonfaro-
vou, která roztřídila a přebalila největší část herbáře lišejníků. Ve sbírce hub 
některé části vytřídil a sloučil zejména M. Kříž. Důležitá byla i příprava sbírky 
typů, kterých nyní máme vyhledaných přes 5 500 a které už jsou definitivně 
uloženy ve speciálních herbářových krabicích. Přitom výrazně pomohly jak H. 
Klonfarová, tak brigádnice P. Müllerová a R. Zadinová. 
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3. Provizorní uložení materiálu před stěhováním. Znamenalo to každou stěhova-
nou jednotku (viz výše) přesunout na vhodné místo, odkud se pak v den stěho-
vání rychle vzala, zabalila a stěhovala. Touto mezistanicí byly většinou vy-
prázdněné herbářové skříně, které ovšem bylo nutno pečlivě umýt zevnitř – to 
si často „užil“ preparátor L. Šafránek. Nejtypičtější stěhovací várka představo-
vala 200 herbářových balíků, každý o váze od 5 do 20 kg. 

4. Soupis materiálu. Dělal se operativně a podle potřeby – na papír, do excelových 
tabulek i do databází. 

5. Rozhodnutí, kam a jak stěhovaný materiál v H. Počernicích uložit. To už byla 
tvořivá a radostná práce, svázaná ovšem velkou zodpovědností. Každé špatné 
rozhodnutí znamená v budoucnu zbytečné přesuny stovek a stovek herbářových 
balíků a krabic. Sami jsme viděli, jak některá rozhodnutí našich předchůdců 
zkomplikovala a ještě zkomplikují práci, jako např. rozdělení sbírek na hlavní a 
přírůstkový herbář. Tyto celky nyní budeme muset sloučit, což potrvá řadu let. 

6. Zabalení materiálu pro stěhování samotné. Používala se bublinková fólie, 
kterou se vystlalo dno a boky stěhovacích přepravek. Tuto práci jsme dělali 
většinou v den stěhování spolu s pracovníky stěhovacích firem, někdy ale i 
předem, pokud balení vyžadovalo více času. Znamenalo to např. nožem nařezat 
stovky a stovky pruhů fólie. 

7. Příprava cílového místa v H. Počernicích. Spočívala v zajištění úklidu depo-
zitářů, navezení herbářových krabic do depozitářů (během let jich bylo přes 
12000!), vložení polic do některých skříní, postavení regálů, přesouvání 
nábytku atd. S některými pracemi pomohla technická správa depozitářů, zhruba 
80 % z nich jsme ale dělali sami. Ukázalo se, jak je důležité, aby v muzeu 
pracovali i fyzicky zdatní jedinci. Duo J. Holec – F. Bouda bylo schopno 
většinu interních stěhování nábytku operativně udělat bez toho, že bychom 
pokaždé museli někoho shánět na pomoc. 

K tomu všemu bylo třeba vyřídit úřední agendu kolem stěhování (psaní har-
monogramů, objednávání firem, účast na stěhovacích poradách) a nákupů ohrom-
ného množství obalového materiálu (herbářových krabic, menších krabiček, ar-
chivního papíru, herbářových obálek, skříní atd.). Tato starost ležela především na 
bedrech L. Edrové. Od roku 2010 část této práce převzal najatý muzejní logistik 
ing. V. Šeda, jiné práce nám naopak přidělal svým byrokratickým přístupem. 
Máme ovšem velkou radost, že mohutnými nákupy obalového materálu – za něko-
lik miliónů Kč – jsme dohnali skluz několika desetiletí, během nichž se tento mate-
riál ve větším objemu nepořizoval; zdá se, že díky současné ekonomické krizi se 
opět několik let (desetiletí?) pořizovat zase nebude. 

Stěhování vždy končilo dezinsekcí materiálu – tj. jeho uložením do mrazáků a 
týdenním vymražením při teplotě –25 °C, kterým se zlikvidovaly případně se vy-
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skytnuvší larvy a dospělci hmyzu. Tuto práci dělala hlavně M. Chlebická, která 
v H. Počernicích představovala naši velvyslankyni – sídlila tam už od roku 2006, 
zatímco ostatní pracovníci oddělení přestěhovali své pracovny až v březnu a dubnu 
2011. V březnu 2011 se po tříměsíční přípravě (odprášení, roztřídění, zapsání do 
databáze, zabalení) stěhovala knihovna – celkem 154 přepravek po okraj zaplně-
ných knihami a časopisy. 

Stěhování uzavíral přesun 33 historických dřevěných herbářovách skříní a 8 
nástavců na ně. Vedení muzea jsme doporučovali spojit jejich převoz s restau-
rováním, to však bylo vyčísleno na zhruba půl miliónu Kč a tak se uskutečnilo jen 
stěhování samotné. Skříně z masivu vysoké 275 cm a široké od 75 do 160 cm se 
stěhovaly na vozíčcích přes mineralogické sály a slavný Panteon, pak ovšem ručně 
po slavnostním muzejním schodišti až na muzejní dvůr. Neuhodnete, v kolika 
lidech – tyto skříně na popruzích nesli vždy (jen!) dva stěhováci, kteří ovšem celou 
akci končili ve stavu vyčerpání. 

Tento text psaný odlehčenou formou je i jakousi relaxací po vypětí, které 
všichni pracovníci mykologického oddělení zejména v letech 2007–2011 pociťo-
vali – z normálních muzejních povinností neubylo nic a stěhování muselo běžet 
podle harmonogramu (který jsme si naštěstí do značné míry mohli sestavovat podle 
sebe). Během vrcholu prací v roce 2010 a na jaře 2011 jsme téměř zastavili vědec-
kou práci a výrazně omezili kontakty s mykologickou obcí doma i v zahraničí – 
stěhování tehdy zabíralo 70–90 % všeho času. 

Zkušenosti, které bychom jiným muzejníkům a správcům podobných sbírek 
rádi předali, jsou sice jednoduché, ale jejich uplatňování je složité a náročné: 
sbírky uspořádávat promyšleně, vždy myslet hodně dopředu, vyvarovat se 
krátkodobých a rádoby jednoduchých řešení, která v daném okamžiku ušetří práci, 
ale přidělají ji nástupcům, v maximální míře bojovat s prachem – vše balit do 
velkých, prachotěsných a snadno očistitelných obalů, veškeré krabice a balíky mít 
podrobně popsané a místo jejich uložení zavedené v katalozích a databázích, 
popisky psát čitelně a nápisy neponechávat na světle, kde rychle blednou až mizí. 
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Výčet pracovníků, kteří sbírky přestěhovali. Jsou řazeni sestupně podle počtu odpracova-
ných let stěhování (v některých případech je časový interval označen až na úroveň měsíců – 
římskými číslicemi). 
Jan Holec  kurátor, vedoucí oddělení 2001–2011 
Markéta Chlebická  kurátor 2001–VIII.2006, III.2007–2011 
Ladislav Šafránek  preparátor 2001–2009, 2011 
Jana Kocourková  kurátor 2001–2009 
Lenka Edrová  kurátor V.2004–2011 
Emil Dlouhý  preparátor 2001–2005 
Hana Klonfarová  brigádnice, kurátor 2007–III.2010 
František Bouda  kurátor XI.2009–2011 
Martin Kříž  brigádník, kurátor IV.2010–2011 
Radka Zadinová  brigádnice 2010 
Petra Műllerová  brigádnice 2010 
Tereza Würtherlová  brigádnice 2008 

Výčet stěhovacích firem, které Národní muzeum na přesun mykologických sbírek najalo. 

firma roky počet akcí 
počet přepravek 

(s balíky, krabicemi atd.) 
f. Podrazil 2002, 2003, 2010 10 1 684 
f. Balík 2004 2 276 
f. Manus 2006-2010 8 929 
f. Hruby Moving 2009-2010 5 695 
f. Stahl 2010-2011 14 1 481 
vlastními silami 2001-2011 11 460 

Celková statistika stěhování sbírek (bez nábytku, vybavení pracoven a obalového materiálu). 

rok 
počet stě-

hovacích dnů 
celkem 
kusů 

z toho 
herbářové 

balíky 

z toho balíky a 
krabice 

doprovodné 
dokumentace 

z toho ostatní 
(materiál 

v přepravkách atd.) 
2001 4 409 0 409 0 
2002 4 404 154 0 250 
2003 2 240 0 0 240 
2004 2 276 60 216  
2005 1 6 6 0 0 
2006 3 30 0 0 30 
2007 5 243 198 0 45 
2008 4 507 436 71  
2009 4 542 429 113  
2010 15 2 542 1 852 396 294 
2011 8 326 141 31 154 

2001-
2011 52 5 525 3 276 1 236 1 013 
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Počet stěhovacích dnů v letech 2001-2011
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Stěhování skončilo a hned začala další etapa – vybalování a reorganizace sbí-
rek. Základní vybalení tak, aby vše bylo fyzicky dostupné, se uskuteční do konce 
roku 2011. Úplná reorganizace sbírek, zahrnující hlavně sloučení bývalého základ-
ního herbáře (starší sběry) a přírůstkového herbáře (novější sběry, zhruba od roku 
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1975) bude trvat mnohem déle – odhadem 10–20 let. Pokud by se měla udělat 
rychleji, nemohli bychom rozvíjet nic jiného, a to nelze. 

Závěrem – jsme rádi, že stěhování je hotovo a věříme, že mykologická obec 
si rychle zvykne i na naši novou, poněkud odlehlou polohu, a bude ráda využívat 
nové možnosti, které nabízíme – čisté prostředí, dobré vybavení badatelen, dosta-
tek prostoru, bohatou a přehledně uspořádanou knihovnu a méně unavené kurátory. 
Pokud jsme někdy v letech minulých byli poněkud nevstřícní, omlouváme se a 
prosíme za pochopení – tlak stěhování a dalších povinností byl drtivý. 

Badatelské návštěvy si bez obav můžete domlouvat již nyní, nejlépe e-mai-
lem. Počernická etapa života mykologických sbírek Národního muzea právě za-
čala. 

Adresa nových depozitářů: Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9; korespondenci 
však lze zasílat i na starou muzejní adresu (Václavské nám. 68, 115 70 Praha 1). 

PS: Jak se k nám dostanete? Metrem B na konečnou zastávku „Černý Most“, 
odtud z nástupiště č. 15 autobusy MHD linek 221, 303, 304, 344, 353 (nebo 
z nástupiště 14 linkou 398) na zastávku „Na Kovárně“, odtud asi 50 m ve směru 
jízdy autobusu a pak doleva ulicí Tlustého, ihned odbočit doprava ulicí Vidonic-
kou, podchodem pod vlakovou tratí a přímo rovně do areálu depozitářů (dlouhá 
bílá budova se 4 pyramidami na střeše), mykologické oddělení, blok D. Z centra 
Prahy cesta trvá 40–50 min., je nutná přestupní jízdenka za 32 Kč. Jiné spojení: 
vlakem na nádraží Praha-Horní Počernice, odtud pěšky 15 min. souběžně s tratí 
k budovám přírodovědeckých oddělení Národního muzea.  
 
Jan H o l e c : Mycological Department of the National Museum, Prague has 
moved to a new depository building in Prague – Horní Počernice 

The process of the removal is described in detail. In the years 2001–2011 all 
collections, representing 5,552 herbarium packages and boxes were moved to the 
new building. Staff members and firms engaged in the process are enumerated and 
some logistic details are described. 
 
Adresa autora: Národní muzeum, mykologické oddělení, Cirkusová 1740, 193 00 
Praha 9; e-mail: jan_holec@nm.cz 
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