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STUDIUM HUB ROSTOUCÍCH U NÁS
KLÍČ K URČOVÁNÍ SPOLEHLIVĚ PROKÁZANÝCH EVROPSKÝ CH
DRUHŮ RODU TRICHOLOMOPSIS
Jan H o l e c
Výsledky kritického studia rodu Tricholomopsis v Evropě zatím potvrdily
existenci 4 druhů, a to jak na základě makro- a mikroznaků, tak sekvencí DNA.
Jsou to druhy T. rutilans, T. decora, T. flammula a T. osiliensis. V článku je
publikován klíč k jejich určování a stručné údaje o makro- a mikroznazích,
ekologii a taxonomii. Je rovněž diskutován často uváděný druh T. ornata, který
zřejmě představuje sporný, nedostatečně dokumentovaný taxon, navíc v průběhu
doby interpretovaný různým způsobem.

Ú vo d
Rod Tricholomopsis Singer, česky šafránka, je v Evropě zastoupen jen malým
počtem druhů. Většina mykologů dobře zná T. rutilans a T. decora a pouze tyto
dva druhy uvádí např. Boekhout et Noordeloos (1999), Gröger (2006) nebo
Vesterholt (in Knudsen et Vesterholt 2008: 334–335). V některých klíčích
nalezneme ještě druhy T. flammula a T. ornata (Moser 1983, Bon 1995, Horak
2005). V nedávné době byla jednoznačně potvrzena existence druhu T. flammula
(Holec 2009, Holec et Kolařík 2011), který byl některými autory zpochybňován a
jeho jméno bylo až do roku 2009 neplatné. Nejasným taxonem zůstává T. ornata,
pro níž v současné literatuře nemáme k dispozici žádný spolehlivý popis založený
na podrobném studiu dobře dokumentovaného materiálu, který by se navíc
shodoval s originálním popisem od E. Friese (Fries 1838). V roce 2009 popsal
finský mykolog Jukka Vauras (Vauras 2009) nový druh T. osiliensis, a to na
základě sběru z estonského ostrova Saaremaa (latinsky Osilia), ležícího v Baltském
moři poblíž Rigy. Tím se počet druhů uváděných z Evropy zvětšil na pět.
V databázi Index Fungorum (http:// www.indexfungorum.org) je z celého světa,
zejména ze Severní Ameriky (Smith 1960) a tropů, uvedeno přes 40 druhů rodu
Tricholomopsis; lze však očekávat, že některé z nich budou totožné.
Cílem tohoto článku je dát čtenářům do ruky pomůcku k určování těch
evropských druhů rodu Tricholomopsis, které lze na základě vlastního kritického
studia považovat za spolehlivě prokázané.
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Mat eriá l a me to d i ka
Práce je založena na studiu vlastního čerstvého materiálu a dokladů z herbářů
PRM, WU, PC a IB (zkratky herbářů viz Thiers 2011). Metody studia i některé
zatím publikované výsledky jsou popsány v těchto článcích: Holec (2009), Holec
et Kolařík (2011).
V ýs led k y a d i s k u se
Výsledky vlastního kritického studia zatím v Evropě potvrdily existenci 4
druhů rodu Tricholomopsis, a to jak na základě makro- a mikroznaků, tak sekvencí
DNA (ITS1, ITS2, 5.8 S, 28 S). Lze je rozlišit podle následujícího klíče:
1a. Klobouk je pokrytý červenými až fialovými vlákny nebo šupinami ................ 2
1b. Šupiny nebo vlákna na klobouku nemají červenou až fialovou barvu ............. 3
2a. Výtrusy široce elipsoidní až téměř kulovité, s délkošířkovým poměrem 1,14–
1,55; dospělé plodnice velké, masité; třeň pokrytý červenofialovými vlákny až
šupinkami ......................................................................................... T. rutilans
2b. Výtrusy v základu elipsoidní, tj. poměrně protáhlé, s délkošířkovým poměrem
1,33–2,00; dospělé plodnice štíhlé, tenké, malé až středně velké; třeň většinou
žlutý, jen vzácně s červenofialovými vlákny .................................. T. flammula
3a. Klobouk pokrytý žlutozelenými, bronzovými, olivově hnědými až olivově
černými šupinkami, většinou zdviženými, na žlutém až oranžovém podkladu ...
.............................................................................................................. T. decora
3b. Klobouk pokrytý žlutými, okrovými až oranžovohnědými vlákny, jemnými až
hrubými, většinou přitisklými, na žlutém až okrovém podkladu ..... T. osiliensis
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Singer 1939 – šafránka červenožlutá
Stručná charakteristika: velká a masitá houba, klobouk i třeň je hustě pokrytý
červenofialovými vlákny až šupinkami; výtrusy široce elipsoidní až téměř kulovité,
5–8,6 × 4–6,5 μm, s délkošířkovým poměrem 1,14–1,55; pleurocystidy chybí nebo
jsou vzácné.
Rozšíření a ekologie: velmi hojná v celé Evropě; na mrtvém dřevě jehličnanů,
zejména borovic, často ukrytém v půdě; v lesích všech typů, na pasekách, podél
lesních cest a v parcích.
Poznámka: druh snadno poznatelný podle velkých masitých plodnic,
červenofialových vláken až šupin na klobouku i třeni a široce elipsoidních až téměř
kulovitých výtrusů. Tricholomopsis flammula se liší drobnějšími a tenčími
plodnicemi se žlutým třeněm; pokud má třeň pokrytý fialovými vlákny, bezpečně
se od T. rutilans rozliší podle protáhlých elipsoidních výtrusů a hojných
pleurocystid.
2
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Tricholomopsis flammula Métrod ex Holec 2009 – šafránka plaménková
Stručná charakteristika: štíhlá, malá až středně velká houba, klobouk v mládí
hustě, v dospělosti řídce pokrytý červenofialovými až purpurovohnědými
vláknitými šupinkami, třeň většinou žlutý a bez červenofialových vláken (ta však
mohou být přítomna u mladých plodnic); výtrusy v základu elipsoidní, tj. poměrně
protáhlé, 5,2–8,0(8,5) × 3,2–4,8 μm, s délkošířkovým poměrem 1,33–2,00;
pleurocystidy hojné.
Rozšíření a ekologie: vzácná až roztroušená ve všech částech Evropy; na
vlhkém mrtvém dřevě jehličnanů (zejména jedle a smrku) i listnáčů (buku)
v pozdějších stadiích rozkladu; v lesích všech typů, křovinách a opuštěných
sadech, od pahorkatiny do hor.
Dobré popisy a vyobrazení: Métrod (1946), Cetto (1995: obr. 1010), KrisaiGreilhuber et Voglmayr (2000), Holec (2009), Holec et Kolařík (2011).
Poznámka: většinou se jedná o drobnou houbu (klobouk do 4 cm),
v některých případech ale může mít její klobouk průměr až 11 cm.
V předcházejících publikacích (Holec 2009, Holec et Kolařík 2011) je uvedeno, že
poznávacím znakem je mimo jiné žlutý třeň bez fialových vláken. Bohatý materiál
nalezený na Slovensku v roce 2009 však ukázal, že i T. flammula může mít třeň
pokrytý fialovými vlákny, zejména v mládí. Spolehlivým rozlišovacím znakem
zůstává hlavně tvar a velikost výtrusů (podrobně viz poznámka u T. rutilans).
Tricholomopsis decora (Fr.: Fr.) Singer 1939 – šafránka ozdobná
Stručná charakteristika: středně velká houba, žlutá až oranžová, s výraznými
žlutozelenými, bronzovými, olivově hnědými až olivově černými šupinkami na
klobouku; výtrusy široce elipsoidní až elipsoidní, 7–9 × 4,5–6,5(7,0) μm,
s délkošířkovým poměrem 1,30–1,70; pleurocystidy chybí nebo jsou vzácné.
Rozšíření a ekologie: roztroušená až hojná v celé Evropě; na mrtvém dřevě
jehličnanů; ve vlhčích a stinných jehličnatých a smíšených lesích, zejména ve
vyšších polohách.
Poznámka: zářivě zbarvený, dobře poznatelný druh, zejména podle
odstávajících šupin na klobouku.
Tricholomopsis osiliensis Vauras 2009 – šafránka žlutookrová*
* toto české jméno je navrženo zde
Stručná charakteristika: středně velká houba, žlutá až žlutookrová, někdy
s béžovým až nahnědlým odstínem na klobouku, bez výrazných šupin, nanejvýš
s přitisklými žlutými, okrovými až oranžovohnědými vlákny; výtrusy široce
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elipsoidní, elipsoidní až obvejčité, 6–9,5 × 4,5–6 μm, s délkošířkovým poměrem
1,20–1,85; pleurocystidy přítomny.
Dobrý popis a vyobrazení: Vauras (2009).
Rozšíření a ekologie: vzácný druh. Tricholomopsis osiliensis je zatím známa
jen ze dvou estonských ostrovů v Baltském moři (Saaremaa: Vauras 2009, Vormsi:
osobní sdělení J. Vaurase) a ze Slovenska (Dobročský prales, 29.9.2009, leg. Š.
Malec et P. Žitňan, det. J. Holec, PRM 899184). Slovenský nález se shoduje jak
v mikroznacích, tak v sekvencích DNA (zatím nepublikováno). Nález ze Saaremaa
pochází z padlého kmene smrku, v Dobročském pralese rostla houba na padlém
kmenu jedle. Kromě toho byla zřejmě sbírána i ve Francii M. Bonem (Bon 1995),
který sběry odpovídající tomuto druhu popisuje v poznámce k T. decora. Není
vyloučeno, že některé nálezy v literatuře uváděné jako T. ornata představují T.
osiliensis (viz diskuse níže); je však třeba to ověřit kritickou revizí dokladového
materiálu, nejlépe s využitím klasických i molekulárních metod.
Poznámka: málo známý, nedávno popsaný druh, jehož variabilitu bude nutno
sledovat. Od T. decora se liší žlutookrovým, plstnatým až vláknitým kloboukem,
který je drobně šupinkatý pouze na samotném okraji. U plodnic ze Slovenska byla
povrchová vlákna seskupena do hrubých provazců a byla tudíž velmi zřetelná; u
starých plodnic měla až rezavě oranžovohnědou barvu. Takovéto plodnice mohly
být v minulosti určovány jako T. ornata.
Poznámky k druhu T. ornata
V evropské literatuře je často zmiňován druh Tricholomopsis ornata (Fr.)
Singer 1943. Podle původního Friesova popisu (Fries 1838: 130) to má být
poměrně velká houba (kl. 5–12,5 cm široký, tř. asi 1,2 cm tlustý) podobná T.
rutilans, ale s kloboukem pokrytým hnědými vločkatými šupinami (bez jakékoli
zmínky o červené nebo fialové barvě šupin). Sám nemám žádné vlastní sběry
odpovídající tomuto popisu. Moderní skandinávská flóra (Knudsen et Vesterholt
2008) druh T. ornata vůbec nezmiňuje, ačkoli byl popsán z okolí Uppsaly ve
Švédsku, kde jej E. Fries nalezl na kmenech borovic. Zatím se kloním k názoru, že
T. ornata představuje sporný, nedostatečně dokumentovaný taxon. Fries měl
možná v ruce netypické či staré plodnice T. rutilans (tomu by nasvědčovala jeho
poznámka, že T. ornata je velmi podobná T. rutilans).
Jediný, kdo T. ornata v současné literatuře zevrubněji popisuje a cituje i
studovaný materiál, je M. Bon (Bon 1995); jeho popis se však od původního
Friesova značně liší. Uvádí např. rezavohnědou až načervenalou barvu šupin na
klobouku. Domnívám se, že by se mohlo jednat o starší plodnice druhu T.
osiliensis, u kterých jsme sami takovéto šupiny (nebo spíše vlákna) pozorovali.
V dalších znacích totiž Bonův popis odpovídá popisu T. osiliensis, včetně
4
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přitisklých šupin na klobouku, tvaru a velikosti výtrusů a přítomnosti pleurocystid.
Tento názor bude možné prověřit revizí položek, které M. Bon u svého popisu T.
ornata cituje.
Na internetu lze také najít několik sběrů určených jako T. ornata. Nejblíže
Friesovu popisu je fotografie E. R. Domíngueze (Domínguez 2008). Materiál
(pokud existuje) by ale bylo třeba revidovat, protože u fotografií není zveřejněn
žádný popis mikroznaků. Ten naopak nechybí u fotografií E. Musumeciho
(Musumeci 2004), které ovšem zcela jednoznačně představují druh T. flammula.
Totéž platí pro fotografii údajné T. ornata na stránkách http://www.champimyco.fr/trouvailles.htm, pro fotografii L. Galliota (Galliot 2007) a podle našich
zkušeností s druhem T. flammula asi i pro ilustraci E. Rebaudenga (Rebaudengo
2011).
Vzhledem ke zmatkům, které se s interpretací jména T. ornata pojí, bychom
doporučovali toto jméno nepoužívat. Naproti tomu jméno T. osiliensis označuje
dobře dokumentovaný druh, který asi zahrnuje i některé sběry, v minulosti
určované jako T. ornata (např. Bon 1995).
Zá věr y
Předběžná kritická studie rodu Tricholomopsis v Evropě ukázala, že i u tak
zdánlivě banálního a druhově chudého rodu existuje mnoho taxonomických a
nomenklatorických problémů, které je třeba rozluštit. Nepomůže tomu omílání a
srovnávání převzatých a často mylných či špatně podložených názorů z literatury
nebo internetu (a není jich málo!), ale pečlivé studium vlastních sběrů z přírody a
kvalitně usušených herbářových položek. Jako klasický taxonom také musím
přiznat, že studium makro- i mikroznaků v některých případech nepřineslo
rozluštění taxonomických problémů, a situaci vyřešila až analýza DNA. Na druhou
stranu bylo krásné vidět, že tam, kde byly v sekvencích DNA rozdíly, bylo možné
zpětně najít i rozdíly v makro- a zejména mikroznacích. Jednotlivé metody studia
se tedy velmi pěkně doplnily a každá z nich se ukázala jako nezastupitelná.
Naši mykologickou veřejnost prosím o spolupráci – pokud najdete jakékoli
zajímavé a netypické plodnice šafránek, zejména z okruhu T. flammula a T.
osiliensis, vyfotografujte je, udělejte popis, usušte a předejte mi je k prostudování.
Více očí více vidí a prohloubení znalostí o tomto krásném rodu za to stojí. Mým
plánem je podrobné monografické zpracování evropských šafránek, takže vaše
pomoc rozhodně nezapadne.
P o d ěko vá n í
Děkuji svému spolupracovníkovi, dr. M. Kolaříkovi z Mikrobiologického
ústavu AV ČR, za analýzu sekvencí DNA a jejich vyhodnocení. Studium bylo
finančně podpořeno výzkumným záměrem MK ČR (MK00002327201).
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A critical study of the genus Tricholomopsis in Europe proved the existence
of 4 species: T. rutilans, T. decora, T. flammula, and T. osiliensis. A key for their
identification is published together with remarks on their macro- and
microcharacters, ecology and taxonomy. T. ornata, often cited in keys and floras,
is considered a dubious, insufficiently documented taxon. In addition, it has been
differently interpreted in the course of time.
Adresa autora: Národní muzeum, mykologické oddělení, Cirkusová 1740, 193 00
Praha 9; jan_holec@nm.cz
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R O Z Š Í Ř E N Í Š K Á R K Y H V Ě Z D I C O V I T É V ČR A P O Z N Á M K Y K J E J Í
EKOLOGII

Daniel D v o ř á k
V článku je uveden stručný popis škárky hvězdicovité a podrobný soupis známých lokalit na našem území. Druh je znám asi z 50 lokalit v teplých oblastech
Čech i Moravy. V souladu s některými literárními údaji vystupuje škárka na
území České republiky jako ruderální, nitrofilní druh silně vyhřívaných stanovišť. Součástí článku je mapka rozšíření druhu v ČR.

Význačná břichatkovitá houba škárka hvězdicovitá – Mycenastrum corium
(Guers.) Desv. – je jediným zástupcem rodu Mycenastrum Desv. Obvykle je uváděna jako zástupce monotypické čeledi Mycenastraceae Zeller (např. Šebek 1958)
a v moderních fylogenetických systémech figuruje jako jeden z gasteroidních typů
v rámci pečárkotvarých hub – Agaricales (podobně jako rody Lycoperdon,
Tulostoma apod.; Krüger et al. 2001, Larsson et Jeppson 2008). Poprvé byla na
území Moravy (a zároveň i v České republice) nalezena zjara roku 1923 Johannem
Hrubym na vrcholu Děvína v Pavlovských vrších (Hruby 1925), v Čechách houbu
poprvé zaznamenal S. Šebek v okolí Nymburka (Šebek 1948). Od té doby byla
sbírána na mnoha dalších lokalitách; souborné informace o jejím rozšíření a
ekologii u nás shrnul naposledy Šebek (1958). Rozšíření škárky hvězdicovité bylo
sledováno v rámci akce „Mapování 100 druhů makromycetů“, ale získaná data
nebyla, pokud je mi známo, nikdy publikována.
Mně samotnému se škárku poštěstilo nalézt za značně suchého počasí 1. července 2000 na vycházce do okolí vrchu Babí lom nedaleko Kuřimi (asi 10 km
severně od Brna) na okraji lesní cesty na složišti starých plev; tamtéž jsem další
plodnice nalezl ještě později v létě téhož roku a také v roce 2003. Tyto nálezy na
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stanovišti, které mi připadalo neobvyklé, podnítily můj zájem o ekologii a výskyt
této houby v ČR. Má zjištění s jistým časovým odstupem shrnuje tento článek.
Mycenastrum corium (Guers. in DC.) Desv. – škárka hvězdicovitá
Stručný popis (podle nálezů z okolí Babího lomu): Plodnice jsou obvykle
zploštěle kulovité, naspodu často s výběžkem, někdy přecházejícím až do myceliového provazce, ponořeného do substrátu. V dospělosti obvykle dosahují velikosti 6
až 10 cm (největší plodnice, nalezená 25.VIII.2000, měla průměr 16,5 cm a
hmotnost za čerstva přes 600 g). Peridie je dvouvrstevná – vnější zprvu čistě bílá
tence blanitá okrovka záhy šedne a mělce rozpraskává na nepravidelné široké
přitisklé útržky, které během dalšího zrání plodnice mizí. Endoperidie je asi 2–3
mm silná, značně tuhá, za čerstva pružná, za sucha kožovitá, na povrchu hnědá až
šedohnědá. Vnitřní okrovka je hygroskopická, za zralosti od vrcholu nepravidelně
nebo ± hvězdovitě rozpraskává, odhaluje zralý teřich a postupně se rozlamuje na
několik kusů. Nepravidelné, z vnitřní strany jemně plstnaté úlomky vnitřní okrovky
starých plodnic, někdy porostlé zelenými řasami, vytrvávají na stanovišti až do
dalšího roku (a pravděpodobně i déle). Pozoruhodné je, že zatímco u ostatních
našich břichatek s hygroskopickou okrovkou (např. Geastrum corollinum, Astraeus
hygrometricus aj.) se cípy peridie za vlhka otevírají a vysycháním uzavírají, u
škárky je tomu naopak. Reakce po navlhčení suché okrovky je prakticky okamžitá
a snadno pozorovatelná i na starším herbářovém materiálu (mechanismus otevírání
plodnic podrobně popsal Long 1930). Teřich je v mládí bílý, postupně okrově
žloutne a pak se mění v olivově žlutohnědý; za úplné zralosti je čokoládově až
nachově hnědý, poměrně drobivý. Pach i chuť nezralého teřichu jsou bramborové
až zatuchle zemité. Výtrusy jsou jemně bradavčité, asi 10–12 μm v průměru.
Kapilicium je tvořeno chudě větvenými, asi 200–500 μm dlouhými a uprostřed 10–
18 μm širokými tlustostěnnými (až 2 μm) vlákny, ke koncům se zvolna zužujícími
a charakteristicky kolcovitě ostnitými, podle nichž lze s jistotou rozeznat i přestárlé
úlomky dávno odumřelých plodnic1.
Ro z š íře ní
Celosvětový areál škárky hvězdicovité zahrnuje prakticky všechny světadíly
(kromě Antarktidy), s těžištěm výskytu v mírných a subtropických pásech obou polokoulí. V Evropě se vyskytuje zejména v centrální a jihovýchodní části kontinentu, ale známé jsou i nálezy z Dánska, Švédska a Finska (podrobně o celkovém
rozšíření viz Kreisel 1982).

1

Detailní popis mikroskopických znaků uvádí např. Hansenová (Hansen 1962).
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Rozšíření v České republice uvádí následující přehled, v němž jsou uvedeny
všechny mnou zjištěné nálezy škárky na území ČR včetně lokalit, které uvádí Šebek (1958). Kromě položek z našich významných herbářových sbírek (které jsem
až na několik výjimek všechny revidoval) uvádím vzhledem k relativně snadné
poznatelnosti houby i nedoložené literární údaje a také nepublikovaná osobní sdělení amatérských i profesionálních mykologů. Využil jsem také kartotéky se záznamy z akce „Mapování 100 druhů makromycetů“, která je uložena v botanickém
oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Údaje z této databáze jsou
v seznamu označeny „M100“ (označeny jsou pouze nálezy jinde nepublikované a
nedoložené herbářovým materiálem). Lokality jsou seřazeny přibližně od severozápadu k jihovýchodu; u nálezů bez udané nadmořské výšky jsem ji doplnil odečtením z mapy (byla-li lokalizace dostatečně přesná).
Litvínov, asi 200 m j. od čtvrti Chudeřín, ca 300 m n.m., smetiště ze zahrádek s
hromadou pilin a kompostu, zarostlé lebedou, kopřivami aj., 28.V.1980 leg. et det. B.
Aubrecht et J. Šutara (herb. Šutara no. 1403, 1404, 1481; Skála in litt.); ibid., VI.1980 leg. et
det. B. Aubrecht et V. Paulovič (herb. Šutara no. 1402, LIT 4094/2393, 4094/2395); ibid.,
VI.1980 leg. et det. B. Aubrecht et J. Šutara (LIT 4094/2394); ibid., IV.1981 leg. et det. B.
Aubrecht (herb. Šutara no. 1513). – Brná nad Labem, rezervace Sluneční stráň, ca 250–400
m n.m., prudký, k jihu obrácený svah, skalnatá step s křovinami s vysokou abundancí černé
zvěře, VI.2006 leg. M. Kříž, det. V. Zíta (M. Kříž in litt.). – Valdštejnská alej u Zahrádek,
265 m n.m., řídký trávník pod lipami bez mechu a jiného podrostu, 27.VIII.2010 not. S.
Valda (Valda in litt.) . – Hradec u Kadaně, ca 300-350 m n.m., pastvina s kompostem a
zbytky slámy – bývalé složiště hnoje (v okolí Urtica, Sambucus nigra, Rosa sp.), 5. a
16.VI.2000 not. J. Kopecký (Švecová 2000). – Vroutek, pískovna, u drůbežárny, 350 m
n.m., plevy na písku, 30.V., 14. et 24.VI.1998, 14.VII., 7. et 14.IX.2001 not. P. Dombaj
(Dombaj in litt.). – Raná, při okraji cesty k vrchu Oblíku, proti skládce hnojiv a polnímu
hnojišti, ca 250 m od silnice, 250 m n.m., smetiště na kraji pole, v hustém porostu ruderální
vegetace spolu s Clitocybe nitrophila, 27.VIII.1983 leg. et det. J. Biber et E. Skála (LIT
4094/3073; Skála in litt.); ibid., 29. VIII. 1983 leg. et det. B. Aubrecht (herb. J. Šutara
2415). – Lada pod Oblíkem, 1984 et 1987 not. ? H.Tichý (Tichý 2003). – Máslovice u Kralup n. Vlt., 250–270 m n.m., silně osluněné rumiště za stodolou, 2.V.1964 leg. et det. F.
Kotlaba et Z. Pouzar (PRM 599564). – Lužce u Loděnic, 390–420 m n.m., borový les, j.
expozice, 1.V.1954 leg. et det. B. Slavík (PRC; Šebek 1958); ibid., 10.V.1954 not. B. Slavík
(Šebek 1958); ibid., v borovo-smrkovém lese, mezi Sambucus nigra, Urtica dioica, Rubus
sp., 11.IX.1955 leg. et det. F. Kotlaba (PRM: kusová sbírka č. 342; Šebek 1958). – Rosovice
u Dobříše, 570 m z. od kóty Velký Ždírec s. od obce, 435 m n.m., na okraji vlhčí louky na
okraji smíšeného lesa s převahou borovice (Pinus sylvestris, Picea abies, Quercus sp.),
místo zarostlé kopřivami a dalšími bylinami (Chenopodium sp., Potentilla reptans, Cirsium
arvense), kde byl dříve navezen dřevní odpad, 22.X.2009 not. R. Dvořák (R. Dvořák in litt.).
– Solenice, údolí Vltavy pod Zduchovickými skalami, 277 m n.m., v kamenném náspu u
pobřežní cesty, j. expozice, ve spol. Robinia pseudacacia, Chelidonium majus, Aurinia
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saxatilis, Rosa sp., Bromus sterilis, 22.VII.1952 leg. et det. Z. Moravec (PRC; Moravec
1953, Šebek 1958; lokalita zřejmě zanikla výstavbou úd. nádrže Kamýk). – Žďákov u
Orlíku, údolí Vltavy, 290 m n.m., pěšina v akátovém háji, 10.V.1955 not. M. Svrček (Šebek
1958; lokalita zanikla výstavbou úd. nádrže Orlík). – Stará Boleslav, nedaleko lesoparku
Houšťka asi 150 m od pravého břehu Labe, 165 m n.m., bývalé úložiště kompostu,
15.IX.2003 not. J. Kodera, 25.IX.2003 leg. et det. J. Kodera (PRM 846527); ibid., 2006 not.
J. Kodera (M. Kříž in litt.). – Dvůr Karlov u Lysé n. L., v polích asi 50 m od okraje lesa, 179
m n.m., u kompostu, 2. VI. 1963 not. V. Moravec, 6.VI.1963 leg. et det. V. Moravec (PRM),
22.VI.1963 not. V. Moravec et J. Herink (osobní zápisky J. Herink); ibid., okraj jámy na
odpadky s rumištní flórou, 18.VI.1964 leg. et det. V. Moravec (PRM 930929); ibid.,
IX.1964 not. V. Moravec (Wichanský 1965). – Lysá n. Labem, 190 m n.m., holá písčitá
půda, 28.IV.1951 not. A. Příhoda (Šebek 1958, 1964). – Litol u Lysé n. L., borový les při
silnici do Ostré, 180 m n.m., písečný okraj lesní cesty, 11.X.1952 leg. et det. S. Šebek
(OMP; Šebek 1958, 1964). – Ostrá u Lysé n. L., 185 m n.m., okraj borového lesa,
27.IX.1955 leg. et det. S. Šebek (OMP; Šebek 1958, 1964). – Stratov u Lysé n. L., 200 m
n.m., okraj příkopu při silnici v obci, 19.VII.1952 leg. et det. S. Šebek (OMP; Šebek 1958,
1964). – Písty, východní okraj PR Pískový přesyp u Píst, 185 m n.m., v podrostu akátového
náletu, 20.VII.1958 leg. et det. S. Šebek (OMP; Šebek 1964). – Nymburk, z. část lesa Zátiší,
185 m n.m., na rozhraní písčitého pole a j. okraje borového lesa, 18.IX.1954 leg. et det. S.
Šebek (OMP; Šebek 1964). – Nymburk, les Zátiší, za hájovnou, 185 m n.m., okraj písčitého
borového lesa a okolo vedoucí polní cesty, ve spol. Achillea millefolium, Descurainia
sophia, Galium verum, Atriplex patula, Agropyron repens, Gypsophila muralis, Bromus
tectorum, Polygonum aviculare, Capsella bursa-pastoris, Thlaspi arvense, Setaria viridis,
20.VII.1948 leg. et det. S. Šebek (OMP; Šebek 1949, 1951, 1952, 1958, 1964). – Nymburk,
les "Babín", 185 m n.m., pod akáty na okraji lesa u okresní silnice, 30.V.1948 leg. et det. S.
Šebek (OMP; Šebek 1948, 1958, 1964); ibid., okraj písčitého boru "Babín", pod keři
Robinia, s ruderálními rostlinami, hromadně, 15.IX.1948 leg. et det. S. Šebek (PRC; sběr
není citován v žádné ze Šebkových prací – možná jde o záměnu data a jedná se o položku k
následujícímu sběru); ibid., písčitý okraj borového lesa na levé straně trati do Poděbrad, ve
spol. Polygonum aviculare, Poa compressa, Chenopodium polyspermum, Erodium
cicutarium, Achillea millefolium, Amaranthus retroflexus, Poa annua, 15.IX.1954 leg. et
det. S. Šebek (OMP; Šebek 1964); ibid., sv. okraj lesa u seřazovacího nádraží, IX.1954 leg.
et det. S. Šebek (OMP; Šebek 1964). – Zdislavice, údolí Pekelského potoka, ca 410–470 m
n.m., IX.1978 (Hanuš 1979). – Františkov, PP Pískovna u Dračice, 460 m n.m., jv. okraj
pískovny s řídkým nízkým náletem – přechod do kulturního boru, navážka písku
smíchaného s bahnem, částečně porostlá ruderálními bylinami, 13.IX.2006 leg. F. Sysel, det.
F. Tondl (CB 15287); ibid., 30.IX.2006 leg. L. Edrová, det. M. Beran (CB); ibid.,
2.VIII.2007 leg. J. Hlásek, det. M. Beran (CB 15663); ibid., léto 2010 not. M. Beran (loňské
plodnice; Beran in litt.). – Horka u Chrastu, 290-310 m n.m., u cesty na návsi pod listnáči,
19.X.1975 leg. Z. Neuhäuslová jun. et J. Rybníček, det. F. Kotlaba (PRM 776872). –
Choceň, fotbalový stadion, 310 m n.m., na zemi v trávě u hřiště, 5.VII.2006 leg. J. Burel,
det. O. Jindřich (PRM 846971). – Kuřim-Podlesí, západní úbočí vrchu Babí lom, 430 m
n.m., u lesní cesty na starém složišti plev, v porostu Descurainia sophia, Thlaspi arvense,
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Chenopodium sp., Arctium tomentosum, Malva sp., Plantago lanceolata, Fallopia sp. aj.,
1.VII.2000 leg. et det. D. Dvořák (PRM); ibid., 25.VIII.2000 leg. et det. D. Dvořák (herb.
Dvořák 72/00); ibid., 8.III.2003 leg. et det. D. Dvořák (herb. Dvořák 13/03); ibid.,
17.IX.2003 leg. et det. D. Dvořák (herb. Dvořák 71/03). – Rudice, lokalita U kamení
navazující na část zvanou Zlámaniny, ca 500–520 m n.m., na zemi na louce, XI.2006 leg. Z.
Molnár, det. V. Antonín (BRNM 709815). – Brno-Královo Pole, ca 220-300 m n.m.,
cvičiště, 8.VII.1958 leg. K. Kříž, det. ? F. Šmarda (BRNM 265149; Kříž 1974). – BrnoŽabovřesky, Wilsonův les blíže „Rosničky“, ca 220–270 m n.m., pod listnáči, 12.X.1995
leg. J. Najerová, det. V. Antonín (BRNM 603926). – Oslavany-Padochov, ca 250–350 m
n.m., na zemi, 10.IX.2007 leg. J. Nečas, det. A. Vágner (BRNM 709997). – Pohořelice, při
silnici do Žabčic, v. okraj lesa "Studýnková" u polní cesty ze Smolína do Přibic, 180–205 m
n.m., akátový les s vtroušeným Acer negundo a Sambucus nigra, podrost Urtica dioica,
Galeopsis pubescens, Ballota nigra, Chelidonium majus aj., 12.IX.1960 leg. et det. L.
Marvanová (BRNU; Marvanová 1961); ibid., písčito-jílovitá půda, 24.VIII.1962 leg. et det.
V. Vacek a L. Marvanová (PRM 566805); ibid., 3.IX.1963 not. L. Marvanová; ibid.,
4.XI.1963 leg. et det. Marvanová (BRNM 265161). – Pouzdřany, step, ca 210–300 m n.m.,
v blízkosti Robinia pseudacacia, V.1965 leg. et det. J. Špaček (BRNU). – Strachotín, pod
strání nad rybníkem při cestě do Pouzdřan, 180 m n.m., mez a rumiště, 11.IV.1954 leg. (?et
det.) P. Marvan (BRNM 265150). – Dolní Věstonice, slovanské pohřebiště „Na pískách“,
písčité místo, 19.V.1950 leg. et det. J. Šmarda (BRNM 265151, 265158; Šmarda 1955,
Šebek 1958); ibid., od r. 1950 každoročně not. J. Šmarda (Šmarda 1955, Šebek 1958); ibid.,
26.VIII.1966 leg. et det. K. Kříž et V. Demoulin (BRNM 265155); ibid., v bylinném zástinu,
14.X.1974 leg. et det. K. Kříž (BRNM 265153); ibid., v ohradě JZD pro dobytek, 2.VI.1974
leg. et det. K. Kříž (BRNM 265154); ibid., pod akáty, 25.IX.1975 leg. et det. K. Kříž
(BRNM 289632); ibid., 8.VI.1976 leg. et det. K. Kříž (BRNM 265152) (dnes z větší části
zatopeno střední Novomlýnskou nádrží). – Pálava, 28.III.1962 leg. et det. ? (BRNM
265156). – Pavlovské vrchy, Děvín, ca 500–550 m n.m., ovčí pastvina v okolí kříže, mezi
vápencovými balvany, IV.1923 leg. et det. J. Hruby (PRM 612326, 712764, BRNM 93476,
265146, 265148; Macků 1924, Hruby 1925, Picbauer 1933a,b, Šebek 1958); ibid., hřbetvrchol Děvína, jaro 1950 leg. et det. J. Potoček (BRNU). – Klentnice, vrch Pálava, jv. svah,
410 m n.m., kamenitá step u borového lesa, 23.III.2010 leg. et det. R. Schles (BRNM
734369). – Mikulov, j. úbočí Svatého kopečku, 340 m n.m., suchý rozvolněný xerotermní
úzkolistý trávník, 7.V.2011 not. D. Dvořák. – Hrušovany n. Jevišovkou, u polní cesty do
Hrabětic, 180–210 m n.m., na cestě u malého pískoviště nedaleko akátového lesíka a v trávě
akátového mlází, ve společnosti Geastrum melanocephalum, 4.X.1932 not. R. Picbauer
(BRNM 129896 [?errore 5.X.]; Picbauer 1933a,b, Herink 1948); ibid., 10.II.1933 leg. et det.
R. Picbauer (BRNM 129895; Picbauer 1933a,b, Herink 1948, Šebek 1958); ibid., pod akáty,
humus, IX.1938 leg. et det. R. Picbauer (BRNM 129894). – Lednice, u Hlohoveckého
rybníka j. od obce, 170 m n.m., písčitá půda, 23.VI.1959 leg. et det. J. Holub (PRM
518957). – Lednice, okraj Prostředního rybníka, 170 m n.m., na zemi, XI.1954 leg. et det. J.
Špaček (PRM 712766; Šebek 1958). – Lednice, u žel. zast. Lednice-rybníky (mezi
Prostředním a Mlýnským ryb.), 165 m n.m., drážní kolejiště, 4.XI.2010 leg. et det. T.
Tejklová et J. Kramoliš (HR 86386 – Tejklová in litt.). – Svatobořice-Mistřín, „Laguna"
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mezi Mistřínem a Miloticemi, 185 m n.m., u skladiště kejdy, ca 5-10 m od okraje lesa
(Pinus, Robinia), XII.1994 not. V. Koplík (Koplík in litt.). – Bzenec, písčiny u silnice 2,5
km jv. od obce, 180 m n.m., 16.VII.1981 leg. et det. K. Sutorý (BRNM 312968; Antonín et
Vágner 1983). – Dubňany, v zahradě sběratele v obci, 207–215 m n.m., ruderální místo,
13.X.2007 leg. M. Kleibl, det. V. Antonín (BRNM 709814). – Ratíškovice, vinohradní trať
u silnice na Milotice, ca 1,3 km ssz. od obce, 235 m n.m., vinohrad, I. 2005 not. V. Koplík
(Koplík in litt.). – Ratíškovice-Rudník, 2,5 km v. obce, 195 m n.m., bývalý koňský výběh,
poblíž Pinus, Robinia, Quercus, v okolí Hyoscyamus niger, Atropa bella-donna,
nedatováno, not. I. Blaha (Koplík in litt.); ibid., 15.VI.2007 not. J. Polčák (Polčák in litt.). –
Les Doubrava mezi Soboňky a Bzencem, 200 m n.m., ca 3 km zjz. od žel. st. Bzenec-přívoz,
paseka s borovicí a akátem, myslivecké krmiště zvěře, nedatováno, not. I. Blaha (Koplík in
litt.). – Rohatec, na trati Přerov-Břeclav, 180–200 m n.m., na okraji borového lesa při cestě v
trávníku, 1.XI.1964 not. B. Řihošek (M100). – Rohatec, 15.XI.1964 not. B. Řihošek et L.
Rychtera (M100). – Neurčité a mylné údaje: sběr z Krče u Prahy (v zahradě Krčské
nemocnice, 16.IX.1968 leg. et det. V. Eckert, PRM 671913) představuje jiný druh; Kříž
(1974) uvádí bez dalších podrobností výskyt v Českém krasu (nejbližší přesně lokalizovaný
nález je z Lužců u Loděnic již mimo území dnešní CHKO Český kras).

Při studiu údajů v pojednání o škárce hvězdicovité ve Floře ČSR (Šebek
1958) jsem objevil několik nesrovnalostí, jež bych zde rád uvedl na pravou míru.
Herbářová položka k nálezu „Mikulov, na Děvíně v Pavlovských vrších 1925
(Macků)“ neexistuje a údaj se s největší pravděpodobností vztahuje k příspěvku
Jana Macků (1924), ve kterém autor pouze referuje o sběru Johanna Hrubyho
z roku 1923. Podobný omyl skrývá také údaj „Hrušovany nad Jevišovkou 1948
(Herink)“ – dr. J. Herink tam tuto houbu nikdy nesbíral, pouze ve své krátké
zprávě (Herink 1948) upozorňuje na pozapomenutý Picbauerův nález od Hrušovan
n. Jev. a tedy na to, že v témže čísle České mykologie uvedený „druhý“ nález
škárky (Šebek 1948) byl vlastně pro tehdejší ČSSR již třetím známým (to ostatně
sám Herink potvrzuje ve svých rukopisných poznámkách – jež jsou spolu s jeho
herbářem v majetku Národního muzea v Praze – slovy: „to je blbost, jen jsem
upozornil na Picbauerův nález“). Třetí chyba se týká lokality „Na pískách“ [„Dolní
Věstonice, inundace Dyje Na pískách, 1950 a 1955 (F. Šmarda)“] – podle sched na
herbářových položkách tam poprvé houbu nesbíral František Šmarda, nýbrž jeho
bratr Jan, který také svůj nález publikoval (Šmarda 1955).
Z výše uvedeného přehledu a přiložené mapky (viz obr.) je zřejmé, že většina
lokalit škárky v ČR leží v teplých oblastech středních Čech a jižní Moravy, přičemž nápadná koncentrace nalezišť je ve středním Polabí (Nymbursko a Poděbradsko) a na nejjižnější Moravě (širší okolí Mikulova a oblast mezi Hodonínem a
Bzencem). Zajímavá je izolovaná lokalita v jižních Čechách a absence dokumentovaných nálezů ve východním Polabí, na sv. Moravě a ve Slezsku a na střední
Moravě. Domnívám se, že v těchto oblastech – zejména v Hornomoravském úvalu
– bude škárka časem také objevena. Z hlediska vertikálního rozšíření jsou známy
12
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téměř výhradně nálezy z nížin a pahorkatin, přičemž více než polovina jich leží
v nížinném stupni (do 200 m n.m.), stupně vrchovin dosahují jen dvě lokality –
Děvín v Pavlovských vrších (zároveň výškové maximum v ČR – 550 m n.m.) a
Rudice v Moravském krasu. Převážná část lokalit se nachází v oblasti teplomilné
flóry – termofytika (podrobněji k fytogeografickým oblastem viz Skalický 1988),
nečetné výskyty v přilehlých oblastech mezofytika pocházejí (kromě tří starších
nálezů) převážně z posledních let (Solenice 1952, Žďákov 1955, Zdislavice 1978,
Kuřim 2000, PP Pískovna u Dračice 2006, Choceň 2006, Rudice 2006, Padochov
2007, Rosovice 2007, Zahrádky 2010). To může být způsobeno oteplováním
podnebí a xerofytizací střední Evropy, stejně tak ale může jít o důsledek celkové
eutrofizace krajiny.

Rozšíření škárky hvězdicovité – Mycenastrum corium v České republice.

Eko lo gi e š k ár k y h vě zd i c o vi té v ČR
Většina českých nalezišť se vyznačuje zvýšeným obsahem organických živin
– často jde o místa s výskytem akátu, který díky symbióze s nitrifikačními bakteriemi zvyšuje obsah dusíku v půdě2. Jindy jde o biotopy obohacené živinami z
2

Častý výskyt Mycenastrum corium společně s Robinia pseudacacia dokonce vedl
k vyslovení poněkud kuriózní hypotézy o mykorizním soužití škárky s akátem a o
jejím možném zavlečení s touto dřevinou do Evropy (Rudnicka-Jezierska 1964;
autorka už ovšem nevysvětluje výskyt této houby na rozsáhlých územích střední
Asie, v Austrálii apod.).
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rozkládajícího se rostlinného materiálu nebo trusu býložravců – hnojistě, rumiště,
komposty, krmiště zvěře, pastviny apod. Pokud se vyskytuje na „stepních“ stanovištích, často se i zde projevuje obohacení živinami (např. u Brné nad Labem je to
prostřednictvím vlivu divočáků; Hruby píše k nálezu na Děvíně „na místě, kde rádi
lehávají mufloni, jejichž hnojem je půda ovlivněna“). K chemismu horninového
podkladu je zřejmě indiferentní – roste na vápencích stejně jako na nevápnitých
píscích i jiných podložích. Naproti tomu důležitým faktorem se zdá být narušování
substrátu – ať už jde o pohyb pasoucích se zvířat, přesuny sypkého písku,
kompostování nebo navezení hnoje apod. Na disturbovaných stanovištích se může
vyskytovat i bez zvýšeného přísunu živin (např. staré Šebkovy nálezy v Polabí).
Roste buď mimo les nebo na lesních okrajích, popř. při krajích lesních cest;
zpravidla se jedná o výslunná místa, kde je půda v létě silně zahřívána. V souhrnu
je možné škárku charakterizovat jako druh otevřených, člověkem nebo zvěří často
narušovaných vyhřívaných stanovišť, obvykle s nadbytkem živin – nikoliv tedy
vyloženě stepní nebo xerotermní druh. K velmi podobným závěrům došel také
Klán (1989) a na základě studia východoněmeckých nálezů Kreisel (1982).
Protože v posledních letech přibývá nálezů škárky hvězdicovité na našem
území, především na člověkem silně ovlivněných stanovištích, a další nálezy lze
očekávat, domnívám se, že není na místě zařazení tohoto druhu do příští verze
Červeného seznamu makromycetů ČR.
P o d ěko vá n í
Děkuji Miroslavu Beranovi, Pavlu Dombajovi, Radimovi Dvořákovi, Václavu Koplíkovi, Martinu Křížovi, Edvardu Skálovi, Josefu Šutarovi, Tereze Tejklové, Herbertovi Tichému, Slavomíru Valdovi a dalším kolegům za poskytnutí
údajů o nálezech.
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Daniel D v o ř á k: Distribution of Mycenastrum corium in the Czech Republic
and notes on its ecology
The article summarizes the distribution of Mycenastrum corium in the Czech
Republic and provides a brief description of the species. It is known from approx.
fifty localities in warm regions of both Bohemia and Moravia. In accordance with
some literature data it occurs as a ruderal nitrophilous species of strongly sunlit
habitats. A map of its distribution in the Czech Republic is provided.
Adresa autora: Hutařova 26, 612 00 Brno; turinek@gmail.com.
* * *
PAVUČINEC KÁVOVĚ BÍLÝ – CORTINARIUS BALTEATOA LBUS
NALEZEN V ČESKÉ REPUBLICE
Tereza T e j k l o v á a Jan K r a m o l i š
V článku je zveřejněn první doložený nález pavučince Cortinarius balteatoalbus v České republice. Byl nalezen v přírodní rezervaci Maštale. Je publikován jeho podrobný makroskopický i mikroskopický popis včetně fotografií. Navrhujeme pro něj české jméno pavučinec kávově bílý a zároveň doporučujeme
jeho zařazení do příštího vydání Červeného seznamu makromycetů České republiky v kategorii DD.

Dne 8. 9. 2011 jsme při jedné z pravidelných vycházek do přírodní rezervace
Maštale objevili pavučinec, který nás upoutal robustními a světle zbarvenými
plodnicemi. Tento pavučinec určil Miroslav Beran jako Cortinarius balteatoalbus.
Cortinarius balteatoalbus Rob. Henry, Bull. Trimest. Soc. Mycol. Fr. 74: 305
(1958).
Syn.: Cortinarius crassus var. balteatoalbus (Rob. Henry) Rob. Henry, Bull. Trimest. Soc. Mycol. Fr. 105(2): 135 (1989); Phlegmacium balteatoalbum (Rob.
Henry) M.M. Moser, Die Gattung Phlegmacium: 264 (1960).
Systematické zařazení v rámci rodu: podrod Phlegmacium, sekce Patibiles, subsekce Crassi (Bidaud, Moëne-Loccoz et Reumaux 1995).
Ma kro s ko p ic k ý p o p i s p o d le č er s t v ýc h p lo d ni c
Klobouk 50–180 mm v průměru, v mládí polokulovitý s podvinutým okrajem, nevýrazně slizký, pod vrstvou slizu s bělavou radiálně uspořádanou vlnatou
vrstvou, místy, zvláště na temeni, utvářející skvrny barvy bílé kávy. Bělavá vrstva
později mizí a povrch vysychá. Ve stáří je sklenutý až ploše rozložený s ostrým
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okrajem, s povrchem dosti suchým, radiálně vláknitým nebo za teplého počasí až
políčkovitě rozpraskaným. Bělavé až našedlé zbarvení klobouku se dozráváním
plodnic mění na nahnědlou a nakonec až na jednolitě světle hnědou. Lupeny až 10
mm vysoké, u třeně volné, na ostří hladké, stejně zbarvené, jen u starších plodnic
zvlněné. V mládí nápadně bílé, pak slabě voskově žlutošednoucí, v dospělosti
hnědnoucí do barvy bílé kávy, během celého vývoje plodnice však vždy velmi
světlé. Kortina bílá, ve stáří posypaná světle rezavohnědým výtrusným prachem.
Třeň kyjovitý s nápadně rozšířenou, téměř káčovitou bází, 100 × 30 (na bázi až 40)
mm, na povrchu bělavě vláknitý, později zahnědlý od vypadaného výtrusného
prachu. Dužnina bílá, ani po delší době neměnící barvu, v mládí intenzivně
hřibovitě až pestercovitě vonící, ve stáří spíše zapáchající. Chuť je mírná,
nevýrazná. Chemická reakce s 30% KOH na klobouku oranžově červená, na
povrchu třeně nevýrazně žlutá a v dužnině, stejně jako na povrchu lupenů žlutá.
Výtrusy 8,7–11,9 × 5,1–6,6 μm, Q = 1,55–2,08 [průměrné hodnoty h = 9,99
μm, w = 5,59 μm, Q = 1,78] mandlovitého tvaru, na povrchu nízce bradavčitě
ornamentované. Bazidie tetrasporické, válcovitě kyjovité, s bazálními přezkami,
zrnitě inkrustované ve svém plazmatickém obsahu, 27–50 × 6,8–10,5 μm. Ostří
lupenů sterilní, cheilocystidy nepravé, tenkostěnné, kyjovité, s přezkami, 16–28 ×
7,5–9,5 μm. Hymeniální hyfy s přezkami i bez nich, 1,5–2,5 μm v průměru. Hyfy v
pokožce klobouku dlouze dělené a přehrádkované, s přezkami, 5–9 μm. Terminální
články silně zrnitě inkrustované, 2,5–6 μm tlusté. Hyfy ve třeni dělené
a přehrádkované, s přezkami, 5,5–10 μm. Terminální články ve třeni 2–4,5 μm
tlusté. Hyfy v dužnině dělené a přehrádkované, s přezkami, 8–25 μm široké. Hyfy
vela přehrádkované, s přezkami, s jemně kalným plazmatickým obsahem, 1,5–5,5
μm.
Eko lo gi e
Na světlé stráni, pravděpodobně se zásaditým podkladem, podél štěrkové
místní komunikace, resp. značené turistické cesty. Okolní stromový porost velmi
rozmanitý: Tilia sp., Corylus avellana, Carpinus betulus, Picea abies, Pinus sylvestris a Abies alba. Nezapojené bylinné patro tvoří převážně trávy.
Lo k al ita
Česká republika, Pardubický kraj, Jarošov u Litomyšle, okolí chatové osady
Vranice, PR Maštale, 49°49’38” s. š., 16°09’04” v. d., 420 m n. m., podél okraje
místní komunikace; 8.IX.2010 leg. T. Tejklová a J. Kramoliš, det. M. Beran,
herbářové doklady k nálezu jsou uloženy v herbářích Muzea východních Čech
v Hradci Králové (HR 86216), Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (CB) a
v soukromém herbáři J. Kramoliše (885).
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Pavučinec kávově bílý – Cortinarius balteatoalbus. a. výtrusy, b. sporograf, c. pleurohymenium, d. cheilohymenium, e. pokožka klobouku, f. povrch třeně, g. kortina. Del. J. Kramoliš.

Di s k u se
Na lokalitě bylo nalezeno 10 plodnic různých vývojových stadií. Nejstarší
vyzrálé plodnice měly průměr klobouku až téměř 200 mm, Consiglio et al. (2005)
oproti tomu udává největší průměr plodnic jen do 100–120 mm. Jako mykorizní
18
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partneři druhu jsou udávány jehličnaté stromy (Picea abies nebo Abies alba),
vzácně jsou též popisovány nálezy z listnatých lesů. U našeho nálezu není možno
vzhledem k rozmanitosti okolního porostu mykorizního partnera upřesnit.
Cortinarius balteatoalbus je druh, který se vyznačuje nápadně světlým
vybarvením všech částí plodnice. Podobný C. crassus se může objevit na téměř
stejných lokalitách a odlišuje se zejména menší velikostí výtrusů. Dalším zaměnitelným, světle vybarveným druhem je Cortinarius rapaceus. Tento druh může být
zaměněn také v souvislosti s jeho velikostí; u formy Cortinarius rapaceus f. major
může klobouk dosahovat až ke 200 mm v průměru; od našeho druhu se odlišuje
negativní KOH reakcí na pokožce klobouku.
Nálezy druhu Cortinarius balteatoalbus jsou známy pouze z Evropy (Breitenbach et Kränzlin 2000, Gminder 2010), zatím však nikoliv z České republiky.
Aby však bylo možné s jistotou prohlásit, že tento druh dosud nebyl v ČR nalezen,
bylo by nutné provést revizi položek podobných druhů uvedených výše, které se
v herbářích českých muzeí nacházejí.
V letošním roce (2011) byly na lokalitě nalezeny 3 mladé plodnice, které nebyly z důvodu nevyzrálosti uloženy do herbáře. Místo nálezu bude i nadále pravidelně sledováno a případné nálezy budou dokladovány k dalšímu studiu tohoto
vzácného druhu.
P o d ěko vá n í
Za určení pavučince děkujeme M. Beranovi (České Budějovice).
Li t e r a t u r a
Bidaud A., Moëne-Loccoz P. et Reumaux P. (1995): Atlas des Cortinaires. Pars VII. – Fédér. Mycol. Dauphiné-Savoie, p. 199–237, fig. 264–305, pl. 145–168.
Breitenbach J. et Kränzlin F. (2000): Pilze der Schweiz. Band 5: Blätterpilze 3. Teil. – 338
p., Luzern.
Consiglio G., Antonini D. et Antonini M. (2005): Il genere Cortinarius in Italia 3 – 200 p.,
Luglio.
Gminder A. (2010): Die Großpilze Baden-Württembergs. Band 5: Ständerpilze: Blätterpilze
III. – 671 p., Stuttgart.

Tereza T e j k l o v á and Jan K r a m o l i š : Cortinarius balteatoalbus
(Cortinariaceae) recorded in the Czech Republic
The first documented record of Cortinarius balteatoalbus Rob. Henry in the
Czech Republic is published. The fungus was collected in Maštale Nature Reserve
close to the village of Jarošov (East Bohemia). A detailed macro- and microscopic
description is given, including illustrations. We propose to include it in the next
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edition of the Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic in the DD
category.
Adresy autorů:
Tereza Tejklová, Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500 02 Hradec
Králové 2; t.tejklova@muzeumhk.cz
Jan Kramoliš, Palackého 2413, 530 02 Pardubice; jan.kramolis@seznam.cz
* * *
Z Á S T U P C I R O D U D E N D R O T H E L E ( C O RT I C I A C E A E ) V Č E C H Á C H I V:
K O R N AT E C V R B O M I L N Ý – D. S A L I C I C O L A A K O R N AT E C
D VO U V Ý T R U S Ý – D . B I S P O R I G E R A
Zdeněk P o u z a r a František K o t l a b a
Čtvrtá část seriálu o kornatcích rodu Dendrothele v Čechách zahrnuje dva
druhy, které byly nedávno popsány jako nové: velmi hojný kornatec vrbomilný1
(D. salicicola), který dnes známe ze 73 lokalit a 10 mikrolokalit, a dosud velice
vzácný kornatec dvouvýtrusý (D. bisporigera) se dvěma dosud známými lokalitami a jednou mikrolokalitou. Oba druhy jsou svým růstem vázány na borku
stromovitých vrb, a to vrby křehké a vrby bílé (včetně kultivarů).

Dendrothele salicicola Pouzar et Kotl. – kornatec vrbomilný
Plodnice jsou 0,1–1,6 cm velké, vytrvalé, zcela rozlité, velmi tenké, většinou
hladké, bílé nebo bělavé, nepravidelně okrouhlého nebo různě protáhlého tvaru, s
ostře ohraničeným okrajem. Hyfový systém je tvořen tenkostěnnými hyalinními
generativními hyfami s nedextrinoidní stěnou; bazální hyfy subikula jsou bezbarvé,
tenkostěnné, 1–3 µm široké, septované, s přezkami; mezi hyfami se nacházejí
bezbarvé krystalky. Dendrohyfidie jsou válcovité, přímé, bezbarvé, tenkostěnné,
řídce krátce rozvětvené (někdy do dvou ramen), jindy nevětvené, 35–41 × 0,8–2,2
µm velké; cystidy chybějí. Bazidie jsou 17–37 × 6–9 µm velké, tenkostěnné, s
nedextrinoidními stěnami, válcovité až soudkovité, v dolní části zúžené a ve
střední lehce zaškrcené, se čtyřmi (výjimečně se dvěma nebo třemi) sterigmaty,
která jsou lehce prohnutá, víceméně válcovitá, nahoře zúžená, dole u báze rozšířená, 8–11 × 1,7–2,5 µm velká. Výtrusy jsou většinou elipsoidní, některé k apikulu
1

Ačkoliv oba pojednávané druhy jsou svým růstem vázány na vrby, navrhujeme
používat české jméno kornatec vrbomilný pro Dendrothele salicicola, zatímco pro
D. bisporigera - vzhledem ke vždy bisporickým bazidiím - navrhujeme české
jméno kornatec dvouvýtrusý.
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lehce zúžené, hladké, neamyloidní, nedextrinoidní a acyanofilní, relativně tlustostěnné, s výrazným apikulem, 9–11,5 × 5,5–7,5 µm velké.
Kornatec vrbomilný je v Čechách dosud známý pouze ze dvou druhů stromovitých vrb, a to z vrby bílé (Salix alba – včetně kultivarů 'Argentea' a zejména
'Tristis') a z vrby křehké (S. fragilis): nikdy jsme jej nenalezli na jiných druzích
vrb, např. na vrbě pětimužné, vrbě jívě aj. (keřovité vrby nepřipadají v úvahu). Je
zajímavé, že na některých lokalitách lze nalézt jen velmi malý počet plodniček
tohoto kornatce (popř. žádné), zatímco na některých jiných lokalitách pokrývají
plodničky kmeny a silné větve ve velkém množstí v délce třeba 2–4 m!
Kornatec vrbomilný roste na borce většinou středně starých nebo starších živých kmenů a silných větví, výjimečně na kmenech položivých nebo i odumřelých
(na velmi starých stromech jej ale většinou nenajdeme); vyskytne-li se zcela výjimečně na mladých vrbách, pak jenom na nejspodnější, tj. nejstarší části jejich
kmene.
Pokud jde o výškové rozšíření kornatce vrbomilného, nejníže zatím zjištěná
lokalita leží ve 130 m n.m. (břeh Labe v. od obce Povrly s. od Ústí n. L.), zatímco
nejvýše dosud zjištěná lokalita je v 620 m n.m. (jz. od zbytků tvrziště "Buchov"
jjv. od Hostišova u Votic; lze tedy říci, že tento druh je rozšířen od nížiny až do
podhůří, přičemž nejvíce zjištěných lokalit leží v pahorkatině. Lze předpokládat, že
by mohl být nalezen i nad 620 m n.m., tj. až tam, kde se ještě vyskytují zmíněné
druhy vrb.
Do s ud zj i ště n é lo k al it y Den d ro th e le sa lic ico la v Če c hác h
Pro ušetření místa neopakujeme lokality uvedené v našem anglicky psaném
článku (Pouzar et Kotlaba 2010), na který zájemce odkazujeme – bylo v něm uvedeno 29 lokalit a 7 mikrolokalit; zde uvádíme 44 později zjištěných, dosud nepublikovaných lokalit, a tři mikrolokality.

Děčín-Bělá s. od Ústí n. L., břeh rybníčku proti restauraci "Na Rybníčku", Salix alba

'Tristis', 6.XI.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 917704). – Děčín-Folknáře s. od Ústí n.

L., při bezejmeném potůčku, S. fragilis, 6.XI.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM
917707). – Břeh Labe v. od obce Povrly s. od Ústí n. L. (nejnižší lokalita – 130 m n.m.), S.
fragilis, 6.XI.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 917706). – Údolí potoka "Klíčava" s.
od Zbečna u Křivoklátu, Salix sp., 8.X.1948 leg. et det. M. Svrček, ut Aleurodiscus acerinus
var. alliaceus, rev. 21.5.2010 Z.P. (PRM 856413; Svrček 1953). – Otvovice jv. od Kralup,
údolí "Holubického potoka", S. fragilis, 28.IX.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM
859797). – Břeh potůčku mezi Lichocevsí a Okoří s. od Tuchoměřic, S. fragilis, 13.XI.2010
leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 917675). – Vel. Přílepy ssz. od Prahy, břeh "Podmoráňského potoka", S. alba, 28.IX.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 859795). – Černý Vůl
ssz. od Prahy, u hlavní silnice v obci, S. fragilis, 25.IX.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z. P.
(PRM 859796). – Praha 6-Ruzyně, před obchod. domem OBI (Výtvarná ul. 3), S. fragilis,
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3.VI.2011 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 918236). – Praha 19-Vinoř, břeh "Cukrovarského rybníka", S. fragilis, 24.XI.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 917680); ibid., břeh
"Vinořského potoka" při ul. "V Podskalí", S. fragilis, 24.XI.2010 leg. F.K., det F.K. et Z.P.
(PRM 917679); ibid., položivý kmínek S. fragilis, 24.XI.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P.
(PRM 917682). – Kostelec n. L. ssv. od Prahy, za sz. okrajem města, S. fragilis, 26.X.2011
leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 918793). – Měšice ssv. od Prahy, na břehu "Měšického potoka" na sv. okraji obce, S. fragilis (i na mladém suchém kmínku! – PRM 718811),
29.X.2011 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 918794). – Praha 20-Hor. Počernice, j. konec
Bořetické ul., S. fragilis, 23.VI.2011 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 918557). – Horoušany
v. od Prahy (s. od Úval), na břehu „Horoušanského potoka“ na z. okraji obce, S. fragilis,
11.XI.2011 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM). – Praha 11-Újezd, břeh "Miličovského
rybníka" v Miličovském lese, S. alba, 16.XI.2010 leg. F.K., det. Z.P. et F.K. (PRM 917677).
– Průhonice jv. od Prahy, sz. břeh rybníka "Komárov" s. od Průhonic-Komárova, S. alba,
23.XI.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 917681). – "Průhonický park" (část "Obora")
jv. od Prahy, mokré louky nad rybníkem "Labeška", S. alba 'Argentea', 9.XI.2010 leg. F.K.,
det. F.K. et Z.P. (PRM 917705). – "Průhonický park", niva "Botiče" na konci rybníka "Bořín" sz. od Osnice u Říčan, S. fragilis, 9.XI.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 917708).
– Říčany jv. od Prahy, břeh "Říčanského potoka" poblíž mostu pod zříceninou hradu, S.
fragilis, 30.X.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 917696). – Vojkov (s. část) jvv. od
Říčan u Prahy, u silnice k Mukařovu, pod benzin. stanicí Benavel, S. fragilis, 17.XI.2010
leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 917676). – Louňovice jvv. od Říčan u Prahy, břeh
"Jevanského potoka" pod hrází "Louňovického rybníka", S. fragilis, 19.XI.2010 leg. F.K.,
det. F.K. et Z.P. (PRM 917678). – Jevany jv. od Říčan u Prahy, břeh "Jevanského rybníka",
S. fragilis, 19.XI.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 917674). – Jjz. od tvrziště "Buchov"
jjv. od Hostišova u Votic, S. fragilis, 8.X.2011 leg. F.K., det,. F.K. et Z.P. (PRM 918779). –
Sudoměřice s. od Tábora, u potůčku v obci pod silnicí, S. fragilis, 9.VI.2011 leg. F.K., det.
F.K. et Z.P. (PRM 918558). – Chýnov v. od Tábora, břeh "Podhradního rybníka" na j. okraji
města, S. fragilis, 20.VII.2011 leg. F.K., det. Z.P. et F.K. (PRM 918770). – Planá n. Luž.,
břeh „Lihovarského rybníka“, S. fragilis, 5.XI.2011 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM). –
Želeč sz. od Soběslavi, hráz "Želečského rybníka", S. alba 'Tristis', 27.VII.2010 leg. F.K.,
det. F.K. et Z.P. (PRM 859755). – Třebiště ssz. od Soběslavi, u potůčku při silnici na Želeč
ca 200 m sz. od Třebiště (PRM 859749); ibid., ca 100 m sz. od Třebiště (PRM 859750),
obojí S. fragilis, 27.VII.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. – Skalice ssz. od Soběslavi, z. okraj
obce u silnice na Třebiště, S. fragilis, 28.VII.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 859753).
– Rybova Lhota sz. od Soběslavi, břeh potůčku (dno býv. rybníčku) na j. okraji obce, S. alba
'Tristis', 16.VII.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 859754). – Debrník z. od Soběslavi,
na v. okraji obce u silnice na Nedvědice, S. fragilis, 12.VI.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P.
(PRM 859752). – Nedvědice sz. od Soběslavi, v údolí potůčku asi 50 m j. od lesa „V
Starém“, S. fragilis, 5.XI.2011 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM). – Hráz "Novákovského
rybníka" jv. od Nedvědic u Soběslavi, S. fragilis, 27.VI.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P.
(PRM 859718). – Mokrá z. od Soběslavi, z. okraj obce, S. fragilis, 20.VII.2010 leg. F.K.,
det. F.K. et Z.P. (PRM 859757). – Vlhké louky j. od Vescí jz. od Soběslavi, S. fragilis,
26.VII.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 859758). – Soběslav j. od Tábora, Havlíčkovo
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nábř. (břeh "Černovického potoka", u kamenného kříže), S. alba 'Tristis', 30.VI.2010 leg.
F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 859719). – Břeh "Dírenského potoka" j. od Soběslavi, S.
fragilis, 17.VIII.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 859776). – Hrušova Lhota jv. od
Soběslavi, břeh "Návesního rybníka", S. fragilis, 9.VII.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P.
(PRM 859751). – Mažice sz. od Veselí n. Luž., břeh rybníčku na sv. okraji obce, S. fragilis,
14.VII.2010 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 859756). – Mezi býv. hájovnou "Jitra" a
Borkovicemi sz. od Veselí n. Luž., příkop u cesty, S. fragilis, 16.IX.2010 leg. F.K., det. F.K.
et Z.P. (PRM 859794). – Záhoří sv. od Veselí n. Luž., v obci, S. fragilis, 22.VII.2011 leg.
F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 918772). – Buk s. od Jindř. Hradce, břeh "Návesního rybníka",
S. alba 'Tristis', 22.VII.2011 leg. F.K., det. F.K. et Z.P. (PRM 918771). – Jv. břeh
"Horusického rybníka" j. od Veselí n. Luž., S. fragilis, 9.VII.2011 leg. F.K., det. F.K. et Z.P.
(PRM 918780). – Čes. Budějovice, břeh "Mlýnské stoky" v. od konečné stanice autobusu
"Havlíčkova kolonie-Malý jez", S. alba 'Tristis', 27.IX.2011 leg. F.K., det. F.K. et Z.P.
(PRM 918773).

Je třeba říci, že dosud zjištěné lokality kornatce vrbomilného představují
zřejmě pouze malý výsek našich znalostí o skutečném rozšíření tohoto druhu u nás
a že je mnohem hojnější, než je nám dosud známo; domníváme se, že je v Čechách
hned po kornatci babykovém – Dendrothele acerina (Pers.: Fr.) Lemke druhým
nejrozšířenějším druhem rodu Dendrothele, popř. spolu s kornatcem našedlým – D.
griseocana (Bres.) Bourdot et Galzin. Další sledování – a to nejen u nás, nýbrž i v
jiných evropských zemích – jistě poskytne ucelenější obraz o jeho hojnosti a rozšíření.

Dendrothele bisporigera Pouzar et Kotl. – kornatec dvouvýtrusý
Plodnice jsou vytrvalé, většinou okrouhlé nebo nepravidelně protáhlého
tvaru, 1–8 × 1–6 mm velké, zcela rozlité, velmi tenké, hladké, s neostrým okrajem,
bílé až smetanové barvy. Hyfový systém je monomitický s přezkatými, pevně
spletenými, 2–2,5 µm širokými hyfami, které mají nedextrinoidní a neamyloidní
stěnu. Bazidie jsou válcovité, ve střední části nezúžené, se stěnou u starších lehce
dextrinoidní, 36–55(–78) × 9–11 µm velké, se dvěma přímými, v mládí
válcovitými, v dospělosti kuželovitými sterigmaty, která jsou 16–22 µm dlouhá a
na spodu 4–6 µm široká. Výtrusy jsou 12,5–18,5 × 10–13 µm velké, vejčitého
tvaru, k apikulu tupě kuželovitě zúžené, se stěnou hladkou, tenkou, nedextrinoidní,
neamyloidní a acyanofilní, s obsahem jemně zrnitým. Hyfidie a cystidy chybějí.
Kornatec dvouvýtrusý je v současnosti známý pouze ze dvou lokalit a jedné
mikrolokality, čímž se řadí – spolu s kornatcem maličkým2 (Dendrothele minutis-

2

Pro druh Dendrothele minutissima navrhujeme české druhové jméno kornatec
maličký.
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sima) a kornatcem mandlovýtrusým3 (D. amygdalispora Hjortstam) – k našim
nejvzácnějším druhům rodu Dendrothele. Jedna lokalita kornatce dvouvýtrusého je
známa ve středních a druhá v jižních Čechách.
Do s ud zj i ště n é lo k al it y Den d ro th e le b i sp o r ig e ra v Č ec há c h

Průhonice jv. od Prahy, s. okraj obce, břeh potoka "Botiče" ca 100 m s. od mostu přes
silnici pod zámkem, 280 m n.m., na borce odumřelé horní části polopadlého kmene Salix
fragilis, 9.XI.2009 leg. F.K., det. Z.P. et F.K. (PRM 859600 – holotypus; společně s Dendrothele salicicola: kmen byl během několika měsíců po nálezu bohužel odstraněn); ibid., ca
20 m s. od mostu přes silnici pod zámkem, na borce kmene živé S. fragilis, 9.XI.2010 leg.
F.K., det. Z.P. et F.K. (PRM 917702). – Mažice sz. od Veselí n. Luž., 420 m n.m., na břehu
bezejmenného potůčku na návsi v obci, na borce živého kmene S. alba 'Tristis', 3.III.2010
(PRM 859599), 16.IV.2010 (859659), 13.V.2010 (PRM 859694) a 15.VI.2011 (PRM) leg.
F.K., det. Z.P. et F.K.

Druh Dendrothele bisporigera se vyznačuje vždy bisporickými bazidiemi, jejichž stěna je ve stáří lehce dextrinoidní, a tvarem a velikostí výtrusů, jež jsou vejčité, k apikulu tupě kuželovitě zúžené, 12,5–18,5 × 10–13 µm velké. Uvedenými
rozměry výtrusů se značně liší od výtrusů rovněž bisporického druhu D. griseocana, jehož výtrusy jsou podstatně menší, jen 8–12 × 6–8 µm velké. Kromě toho
plodnice D. bisporigera jsou zcela hladké, zatímco dospělé plodnice D. griseocana
mají na povrchu pod lupou zřetelně pozorovatelné sterilní kuželovité výrůstky.
Po velice vzácném druhu kornatci dvouvýtrusém je zapotřebí intenzivně pátrat, abychom jednak zjistili jeho skutečnou variabilitu, jednak i ekologii a rozšíření.
Velmi příbuzným druhem kornatce dvouvýtrusého je kornatec maličký –
Dendrothele minutissima (Höhn. et Litsch.) Kotir., K.H. Larss. et Saaren., jehož
moderní popis uveřejnil nedávno Kotiranta et al. (2011). Tento kornatec jsme u nás
nalezli před nedávnem toliko na jediné lokalitě a představuje nový druh pro naši
mykoflóru. Zatím byl nalezen před více než sto lety pouze na jedné lokalitě v Rakousku (lektotypová lokalita) a nedávno na více lokalitách ve Finsku. Od druhu D.
bisporigera se liší menšími výtrusy (12–14 × 10–12 µm) a velmi drobnými plodničkami (jen 1–2 mm v průměru).
Li t e r a t u r a

Kotiranta H., Larsson K.-H., Saarenoksa R. et Kulju M. (2011): Tretomyces gen. novum,
Byssocorticium caeruleum sp. nova, and new combinations in Dendrothele and Pseudomerulius (Basidiomycota). – Ann. Bot. Fennici 48: 37–48.
3

Pro druh D. amygdalispora navrhujeme české druhové jméno kornatec
mandlovýtrusý.
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Pouzar Z. et Kotlaba F. (2010): Two new species of the genus Dendrothele (Corticiaceae)
from the Czech Republic. – Czech Mycol. 61: 197–205.
Svrček M. (1953): Mykoflora údolí potoka Klíčavy na Křivoklátsku. – Čas. Nár. Mus., ser.
natur. 22: 204–215.

Zdeněk P o u z a r and František K o t l a b a: Representatives of the genus
Dendrothele in Bohemia IV: D. salicicola and D. bisporigera
The fourth continuation of the series on Dendrothele in Bohemia (Czech
Republic) includes two species: D. salicicola Pouzar et Kotl. and D. bisporigera
Pouzar et Kotl., both growing on bark of living trunks of only two species of
willow –Salix alba (incl. cv. 'Argentea' and 'Tristis'), and S. fragilis. Dendrothele
salicicola is very common in Bohemia, known from 73 localities and 10 microlocalities at altitudes ranging from 130 m to 620 m. On the contrary, Dendrothele
bisporigera is known from just two localities (and one microlocality) at altitudes of
280 m and 420 m in Central and South Bohemia.
Adresy autorů: Zdeněk Pouzar, Nad Královskou oborou 23, 170 00 Praha 7-Bubeneč; František Kotlaba, Na Petřinách 8, 162 00 Praha 6-Veleslavín

OSOBNÍ
O S M D E S Á T L E T D O C . R ND R . J O S E F A C H A L U P S K É H O
Jaroslav K l á n
Doc. Chalupský, ač známý a uznávaný parazitolog, rozšířil svůj široký
přírodovědný zájem také o houby. Brání se označení mykolog nebo dokonce
vědecký mykolog – vyhovuje mu označení nenápadný milovník hub.
Narodil se 12. března 1931 v Praze, kde vystudoval Přírodovědeckou (tehdy
zvanou Biologickou) fakultu UK. Habilitoval se v roce 1991, rovněž na
Přírodovědecké fakultě v Praze. Celý život zasvětil parazitologii. Začal
diplomovou prací Trichinellosa a parasiti potkanů a krys. Cizopasní červi dlouho
zůstali středem jeho zájmu, ale později se věnoval hlavně lékařské entomologii,
kterou až do důchodu studentům přednášel a vedl praktika. Je u nás jediným
odborníkem na krvesající mouchy – kuklorodky a nepatrné půdní drobnušky
(Pauropoda). Spolu s prof. Kramářem byl členem skupiny, která u nás zavedla
metodu imunofluorescence do diagnostiky parazitárních chorob. Imunofluorescencí byly dlouho diagnostikovány toxoplazmóza, encefalitozoonóza, ale i
borrelióza. Láska k přírodě a všemu živému ho nutí poznávat veškeré její děti –
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zajímají ho řasy, sinice, je členem České ornitologické společnosti, zasedá ve
výboru České zoologické společnosti, kde byl zvolen čestným členem. Sklon
k bibliofilii jej přivedl do Spolku českých bibliofilů a Společnosti Otokara Březiny.
S bibliofilií souvisí exlibris, jehož je sběratelem, ale především sám exlibris
navrhuje, vyrábí a obdarovává jimi přátele. Krásné exlibris s barevným houbovým
motivem jsem od doc. Chalupského přijal a moc si ho vážím.
Podezírám doc. Chalupského, že ho k mykologii přivedla hlavně láska
k mikroskopování – stačilo několik preparátů a svět hub pod drobnohledem mu
učaroval. V sezoně sbírá houby na Šumavě, kde má chalupu. Do Prahy přichází na
konzultace vzorně připravený, spory hub a další mikroznaky nakreslené, změřené,
barva výtrusného prachu přiložena. Když byla možnost, izoloval i mikroskopické
vláknité houby – plísně na Sabourodově agaru; zprvu uchvácen krásou, poté ho
zajímalo druhové určení. Doc. Chalupský je pravidelný návštěvník mykologických
přednášek ČVSM v Praze, kde vystupuje aktivně s dotazy, připomínkami a
informacemi z parazitologie, čímž obohacuje i nás posluchače.
Nezbývá než popřát nenápadnému milovníkovi hub pevné zdraví, aby měl
ještě dlouho chuť poznávat houbový svět a přírodu vůbec.
Jaroslav K l á n : Josef Chalupský octogenarian
* * *
Ž I V O T N Í J U B I L E U M RN D R . B O Ž E N Y G R E G O R O V É , CS C . – 7 0 L E T
Veronika S t r n a d o v á a Karel Č e r n ý
Na letošní Dušičky se dožila sedmdesáti let naše dlouholetá kolegyně, dendroložka a mykoložka RNDr. Božena Gregorová, CSc. Ačkoliv začínala s odbornou vědeckou prací v prostředí biologické laboratoře Botanického ústavu ČSAV
(BÚ ČSAV), následkem střetu se státní mocí byla z vědy na čas vyloučena a
přesunuta do provozu zahradnického podniku Sady, lesy, zahradnictví (SLZ). Tuto
těžkou situaci dokázala díky své nezdolnosti zvládnout a jinou cestou se vrátit zpět
do vědy
a položit vědecké základy v Čechách novému aplikovanému
sadovnickému oboru, dnes známému jako arboristika.
Narodila se 2.11.1941 v Praze s krásným a nevšedním příjmením Božena Vítrová. Dětství strávila v Bubenči a po ukončení Jedenáctileté střední školy v Bílé
ulici v Praze 6 vstoupila na Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor biologiechemie. Studovala tam v letech 1959–1964, studium ukončila státní zkouškou
z biologie a chemie a obhajobou diplomové práce s titulem „Roční dynamika cukrů
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a škrobu v kořenech a prýtech juvenilní borovice lesní (Pinus silvestris L.)“. Od té
doby je její osobnost po celou budoucí profesní dráhu spojena s fenoménem
stromu. V roce 1967 byla přijata na řádnou vědeckou aspiranturu do BÚ ČSAV
v Průhonicích, kde jí bylo mj. svěřeno vybudování laboratoře pro mikroskopickou
a základní biologickou experimentální práci. Kandidátskou práci na téma „Klíční
odpočinek semen javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.)“ obhájila v roce 1971.
V témže roce byla její nadějně se rozvíjející vědecká kariéra fyziologa násilně
přerušena, protože odmítla vstoupit do KSČ a v době své mateřské dovolené (kdy
se jí narodil jediný syn Martin – dnes úspěšný molekulární biolog) byla z BÚ
ČSAV vyhozena. O dva roky později získala na Přírodovědecké fakultě UK
v Praze titul RNDr. (obor rostlinná fyziologie). Téhož roku nastoupila v podniku
SLZ hl. m. Prahy jako samostatný pracovník výzkumu a vývoje sadovnických
technologií.
Její nová práce se týkala problematiky dřevin v pražských parcích, především
Královské obory. Řešila tam na podkladě zpracování archivních materiálů vše, co
se týkalo nejen porostu dřevin, jejich inventarizace a revitalizace, ale i problematiku zamokření a odvodnění centrální části parku. Od roku 1976 byla pověřena
odborným vedením vývojové skupiny, která se věnovala ošetřování a konzervaci
stromů. V tom navázala na Poláky A. Bartosiewicze a M. Siewniaka, jejichž
zásadní dílo „Ošetřování okrasných dřevin“ přeložila v roce 1980 do češtiny.
Zkušenosti těchto a řady dalších výzkumníků (zabývajících se mj. také morfologií,
fyziologií a biologií dřevin) mnohokrát v praxi vyzkoušela, ověřila a dále
rozvinula. Bez přehánění lze konstatovat, že byla naším prvním dendrologem,
který skloubil empirické zkušenosti s vědeckými poznatky a položil tak vědecké
základy ošetřování dřevin. Své dlouholeté zkušenosti shrnula v publikaci „Řez
dřevin ve městě a krajině“ (2000), ve které stručně a srozumitelně formulovala
hlavní zásady ošetřování dřevin. V pražských parcích je možno nalézt mnohé
stromy, které zachránila a které díky jejímu ošetření dodnes svou bizarností a
krásou budí zaslouženou pozornost (například Platanus acerifolia v parku na
Karlově náměstí, který byl vyhlášen jako památný strom). Ve své práci se
samozřejmě setkávala také s houbovými patogeny dřevin a svůj profesionální
přístup k problematice stvrdila v letech 1987–1988 absolvováním postgraduálního
studia mykologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, které ukončila obhájením
dizertační práce „Houboví patogeni na platanech“ (1988).
Poté, co byl podnik SLZ v roce 1993 zrušen, nastoupila do Agentury ochrany
přírody a krajiny (AOPK ČR Praha, dříve ČÚOP Praha) jako vedoucí oddělení
dendrologické laboratoře, později rozšířeného pracoviště biologických rizik. Toto
oddělení vedla v letech 1993–2003. Tam také od roku 1991 řídila práce na monitoringu zdravotního stavu dřevin v pražských parcích (završeným publikací „Po27
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škození dřevin a jeho příčiny“, 2006). V této době také působila jako pedagog na
VšOZŠ Mělník, kde měla v letech 1991–2002 přednáškový cyklus Ošetřování
dřevin a vedla specializační studium Komplexní péče o dřeviny.
Oddělení biologických rizik bylo v roce 2004 přesunuto do Výzkumného
ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ) v Průhonicích, kde se
dr. Gregorová dodnes aktivně věnuje vědecké práci a publikování svých výsledků.
Potvrzením jejích lidských a odborných kvalit je její současné pedagogické působení na katedře zahradní a krajinné architektury ČZU Praha, kde od roku 2007
vede cyklus přednášek Ošetřování dřevin a jeho biologické aspekty.
Jubilantka je autorkou nebo spoluautorkou více než stovky vědeckých prací
(článků, příspěvků ve sbornících, monografií atp.), učebních textů, patentů a metodik. Po celou svou profesní dráhu se zabývá osvětovou a vzdělávací činností formou přednášek, školení, nejrůznějších pracovních seminářů a exkurzí pořádaných
pro pracovníky státní správy, památkové péče, ochrany přírody, České inspekce
životního prostředí (ČIŽP) i dobrovolných organizací, stejně jako odbornou přednáškovou činností na konferencích. Věnuje se také posudkové činnosti v oblasti
dendrologie, je soudním znalcem se specializací dendrologie – ošetřování, ochrana
stromů a poškození stromů. Byla členkou Čs. botanické společnosti (1965–2004),
Čs. vědecké společnosti pro mykologii (1989–2004) a Společnosti pro zahradní a
krajinářskou tvorbu (1989–2003), v níž byla zakládajícím členem její sekce péče o
dřeviny.
Přínos dr. B. Gregorové v oboru dendrologie je rozsáhlý. Týká se především
problematiky péče a ochrany dřevin v městském prostředí a v krajině – detailně se
zabývala zejména zdravotním stavem dřevin, řezem dřevin a jejich konzervací (tj.
arboristikou). Její přínos v oblasti mykologické je sice rozsahem menší, nicméně
ve své době její práce byly jedním z mála českých zdrojů informací o houbových
chorobách dřevin mimo les – namátkou lze jmenovat grafiózu jilmů (způsobenou
Ophiostoma novo-ulmi), antraknózu platanů (Apiognomonia veneta) nebo
inkoustovou chorobu kaštanovníků (Phytophthora cambivora).
Názory dr. Gregorové byly vždy podloženy seriózním vědeckým přístupem,
ale zároveň odrážely její lásku k přírodě a pevný charakter; nikdy se nenechala
vmanipulovat do akcí prospěchářských ani v době minulé, ani v současnosti (např.
kauza park na Karlově náměstí). Její charakterní a rovný poměr jak k životu, tak i
k jejímu oboru jí opakovaně přinášel problémy, se kterými se však vždy dokázala
vyrovnat. Přejeme „Bódě“ (jak jí přátelé říkají) k sedmdesátým narozeninám, aby
byla stále zdravá, čilá a veselá a těšila se svou prací po mnoho dalších let.
Veronika S t r n a d o v á and Karel Č e r n ý : RNDr. Božena Gregorová, CSc.,
septuagenarian
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Š E D E S Á T L E T D O C . RN D R . P A V L A C U D L Í N A , C S C .
Jaroslav K l á n
V letošním roce oslavil své 60. narozeniny geobotanik, mykolog a později též
krajinný ekolog, doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Narodil se 8. srpna 1951 v Praze. Univerzitní studia na Přírodovědecké
fakultě UK, na odborné specializaci geobotanika ukončil v roce 1974 diplomovou
prací "Příspěvek k ekologii vybraných zástupců čeledi Orchideaceae". Již během
studia se zajímal o mykorizní symbiózy. V roce 1977 byl zakládajícím členem
sekce Orchidea klubu pro ochranu a výzkum našich vstavačovitých rostlin, ve které
aktivně pracoval až do roku 1988. V roce 1980 ukončil interní aspiranturu v
Ústavu krajinné ekologie ČSAV pod vedením doc. RNDr. Ing. Václava Mejstříka,
DrSc., obhajobou dizertační práce na téma "Vliv pesticidů na ektomykorhizní
houby a mykorhizy semenáčků borovice lesní".
Od r. 1974 byl zaměstnán v Ústavu krajinné ekologie ČSAV, který se v roce
1993 změnil na Ústav ekologie krajiny AV ČR; ten se změnil v roce 2005 na Ústav
systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i. a v letošním roce na Centrum
výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Z počátku pracoval na využití mykorizních hub pro získání sadebního materiálu, vhodnějšího pro zalesňování extrémních stanovišť, a možnostech využití řízkování pro záchranu přestárlých autochtonních jedinců horských smrků v Krkonoších. Výstupem této práce bylo kromě
vědeckých a odborných publikací i autorské osvědčení o vynálezu. V roce 1982 a
1983 se zúčastnil dvou měsíčních pobytů v Alžírsku, kde se podílel na zavádění
umělé mykorizace sadebního materiálu borovice Pinus halepensis na velkém
světovém projektu výsadby zeleného pásu proti postupu pouště na Saharském
atlasu. V roce 1983 se začal zabývat otázkou role mykorizních symbióz v procesu
odumírání smrkových ekosystémů. Od roku 1990 začal k této problematice
přistupovat společně s dalšími pracovními skupinami z pohledu stromu jako celku
a vypracoval retrospektivní metodu zjišťování reakce horských lesních ekosystémů na synergické působení přírodních a antropogenních stresových faktorů,
kterou v dalších letech ověřoval v řadě evropských zemí.
Po roce 2000 se začal se svými spolupracovníky zabývat též studiem změny
stavu horských smrkových ekosystémů pomocí dálkového průzkumu (zvláště pak
recentních leteckých hyperspektrálních snímků) na základě vypracování
reflektačních modelů pro smrk ztepilý na úrovni jehlice, výhonu a koruny. V té
době začal též pracovat v týmu studujícím vliv globální environmentální změny na
lesy České republiky, spojený především se změnou koloběhu uhlíku. Jiným
pokračováním jsou projekty snažící se odhadnout riziko rozpadu smrkových lesů
v podmínkách globální environmentální změny. Od roku 1988 se též věnoval
v dalších projektových týmech problematice retenční schopnosti leso-zemědělské
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krajiny a problémům ochrany biodiverzity. Od roku 2000 je členem pracovního
týmu, který vypracoval metodiku hodnocení biotopů modifikovanou hesenskou
metodou a hodnocení vybraných služeb ekosystémů pro stanovení ekologické
újmy. Od roku 1991 se jako řešitel nebo spoluřešitel podílel na devíti zahraničních
a více než 15 domácích projektech.
Doc. Cudlín spolupracuje od 80. let s řadou vysokých škol (v Praze, Brně,
Českých Budějovicích a Olomouci) formou specializovaných přednášek a vedením
diplomantů a doktorandů, ale také členstvím v oborových radách a různých
komisích. Od roku 2002 učí pravidelně na FŽP UJEP v Ústí n. L. a ZF JčU
v Českých Budějovicích a v současnosti tam učí předměty „Revitalizace krajiny“ a
„Ekologie lesa“. Absolvoval řadu různých kratších pobytů na zahraničních pracovištích, často spojených s účastí na konferencích, a přednáškami na zahraničních
univerzitách. Dosud publikoval 81 vědeckých článků v recenzovaných časopisech,
z toho 51 článků v časopisech impaktovaných, 19 kapitol v knihách, na dvou knihách se autorsky podílel. Pavel Cudlín ví, že v dnešní době šedesátka není žádný
věk, natož příprava do důchodu – usilovně dál pracuje a dává dohromady další výzkumné týmy na nové zajímavé projekty, neboť jeho obor „sólisty“ nezná.
V yb r a n á b i b l i o gr a f i e
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ŠEDESÁTINY MYKOLOGA PETRA VAMPOLY
František K o t l a b a a Zdeněk P o u z a r
28. února 2012 se dožívá 60 let mykolog Petr Vampola, známý specialista na
chorošovité houby. Narodil se 28.2.1952 v Havl. Brodě jako syn úředníka Čs. drah,
v rodném městě vystudoval stavební průmyslovku (maturoval roku 1971) a potom
do roku 1979 pracoval jako mistr, pak stavbyvedoucí Okres. stavebního podniku v
Jihlavě. Poněvadž se zároveň zabýval i houbami, mohl v roce 1979 nastoupit do
Muzea Vysočiny v Jihlavě zprvu jako vedoucí technického oddělení, později (od
roku 1984) jako vedoucí ochranář přírody a zástupce ředitele. V roce 1992 přešel
do firmy Ekopal Pečky na pozici ředitele oddělení mykologického výzkumu. V
roce 1991 začal vydávat exsikátovou sbírku chorošů "Polyporales exsiccati Čechoslovaciae", kterou zasílal do řady světových institucí a muzeí; dosud vydal 200
druhů, které zaslal na 27 adres do 24 zemí světa.
Od roku 1993 je soudním znalcem v oboru dřevokazných hub a od roku 1997
vlastní soukromou stavební firmu. Jako živnostník se ve stavebnictví zabýval především tesařskými opravami a chemickou sanací dřevěných stavebních konstrukcí
(zejména krovů a stropů) poškozených dřevokaznými houbami a dřevokazným
hmyzem; tím účinně přispíval i k záchraně historických objektů. V současné době
se však věnuje převážně již jen znalecké činnosti.
Členem Čs. vědecké společnosti pro mykologii se stal roku 1980. V mykologii se zprvu věnoval hlavně jedovatým lupenatým houbám (začal publikovat v roce
1980), avšak později (od roku 1989) se zaměřil zejména na taxonomii, ekologii a
zeměpisné rozšíření chorošovitých hub, v čemž pokračuje dodnes. Postupně navázal vědecké kontakty s mnoha našimi mykology (pisatele tohoto článku nevyjímaje), stejně jako s mykology zahraničními (např. s Norem L. Ryvardenem, Finem
T. Niemelou, Italkou A. Bernicchiou a mnoha dalšími). V polyporologii záhy dosáhl značných úspěchů a již řadu let je v tomto oboru mezinárodně uznávaným
expertem.
P. Vampola nalezl řadu nových druhů chorošovitých hub pro naši republiku
(např. Anomoporia kamtschatica, Antrodiella ichnusana, A. onychoides, Phellinus
pseudopunctatus, Pilatoporus ibericus, Skeletocutis carneogrisea aj.), popsal nový
rod Pouzaroporia (1992), sám nebo se spoluautory popsal mnoho nových druhů
pro vědu, z nichž k významným lze počítat Antrodiella faginea, A. parasitica, A.
thompsonii, Ceriporia herinkii, Oligoporus folliculocystidiatus, Postia alni aj., a
provedl také řadu přeřazení. Své doklady ke sběrům hub ukládá hlavně do herbáře
Muzea Vysočiny Jihlava (MJ) a do herbáře mykologického oddělení Národního
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muzea v Praze (PRM). Nelze pominout ani jeho cennou spolupráci na Červeném
seznamu hub (makromycetů) České republiky.
Je obdivuhodné, že se jubilant svou pílí a nadáním jako autodidakt (bez příslušného vzdělání v oboru mykologie) vypracoval na světově uznávaného odborníka - polyporologa. Vzhledem k jeho čilosti a aktivitě se těšíme, že nás ještě překvapí mnoha dalšími objevy. Přejeme mu do dalších let zejména dobré zdraví a
početné pěkné nálezy chorošovitých hub.
P u b l i ka c e P e t r a Va mp o l y
1980
Psilocybe mairei Sing. na Jihlavsku. – Čas. Čs. Houb. 57: 47.
Zajímavý nález kukmáka bělovlnného v Jihlavě. – Čas. Čs. Houb. 57: 91–92.
1982
Slizobedla slzivá, vzácná houba jehličnatých lesů. – Živa 30: 171.
1986
Rozšíření jedovatých druhů hub v okrese Jihlava. – Závěrečná zpráva ústav. úkolu Muzea
Vysočiny Jihlava, depon. in: Knihovna Muzea Vysočiny Jihlava.
1987
Rozšíření jedovatých druhů hub v okrese Jihlava. – Vlastiv. Sbor. Vysočiny, sect. natur., 8:
93–109.
Další nálezy květnatce Archerova – Clathrus archeri (Berk.) Dring na Jihlavsku. – Vlastiv.
Sbor. Vysočiny, sect. natur., 8: 241–243.
1989
Canon-Plottovy mykologické lokality. – Vlastiv. Sbor. Vysočiny, sect. natur., 9: 93–100.
Ostropórka lužní (Oxyporus late-marginatus) na Vysočině. – Vlastiv. Sbor. Vysočiny, sect.
natur., 9: 203–205.
Housenice červená (Cordyceps militaris L.) na Jihlavsku. – Vlastiv. Sbor. Vysočiny, sect.
natur., 9: 206–208.
Pórnatka klamná – Ceriporiopsis aneirina – vzácný druh naší mykoflóry. – Mykol. Listy no.
36: 5–7.
Pórnatka polštářkovitá – Antrodia pulvinascens – nalezena na Českomoravské vrchovině. –
Mykol. Listy no. 36: 7–10.
Poznámky k rozlišení pórnatky zelenající – Ceriporia viridans a pórnatky odlišné – Ceriporia excelsa. – Mykol. Listy no. 38: 3–5.
1990
Poznámky k rozlišení pórnovitky různopóré – Schizopora paradoxa a pórnovitky obecné –
Schizopora radula. – Mykol. Listy no. 39: 1–3.
Poznámky k rozlišení kostrovky beztvaré – Skeletocutis amorpha a kostrovky šedavé Skeletocutis carneogrisea. – Mykol. Listy no. 41: 1–3.
Poznámky k rozlišení bělochoroše mléčného – Postia lactea a bělochoroše mírného – Postia
tephroleuca. – Mykol. Listy no. 41: 3–4.
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1991
Rozděrka blanitá – Sistotrema muscicola – nový druh československé mykoflóry. – Mykol.
Listy no. 42: 6–8.
Antrodiella parasitica, nový druh chorošů. – Česká Mykol. 45: 10–14.
Antrodiella onychoides – nový choroš československé mykoflóry. – Česká Mykol. 45: 81–
84.
Chorošovité houby (Polyporales s.l.) státních přírodních rezervací Jihlavského okresu. –
Vlastiv. Sbor. Vysočiny, sect. natur., 10: 3–15.
Dřevomorka domácí (Serpula lacrimans) parazitem? – Vlastiv. Sbor. Vysočiny, sect. natur.,
10: 245–247.
Polyporales exsiccati Čechoslovaciae, Fasc. I (no. 1–25).
1992
Pórnatka severní – Oligoporus septentrionalis, nový choroš československé mykoflóry. –
Česká Mykol. 45: 144–149.
Oxyporus philadelphi – ostropórka síťkovitá, nový choroš středoevropské mykoflóry. –
Česká Mykol. 45: 150–154.
Pouzaroporia, gen. nov. – nový rod chorošů. – Česká Mykol. 46: 57–61.
Vampola P. et Vlasák J.: Dichomitus albidofuscus a Gelatoporia subvermispora – dva nové
choroše pro Československo. – Česká Mykol. 46: 114–120.
Polyporales exsiccati Čechoslovaciae, Fasc. II (no. 26–50).
Polyporales exsiccati Čechoslovaciae, Fasc. III (no. 51–75).
1993
Poznámky k rozšíření a ekologii pórnovitky drobnopóré – Schizopora flavipora v Československu. – Mykol. Listy no. 49: 7–8.
Mediteranní choroš ohňovec jižní – Phellinus pseudopunctatus nalezen na Moravě. – Mykol. Listy no. 50: 1–3.
Co je ohňovec obecný – Phellinus igniarius? – Mykol. Listy no. 50: 9–12.
Vampola P. et Pouzar Z.: Příspěvek k poznání vzácného resupinátního choroše Amyloporia
sitchensis. – Česká Mykol. 46: 213–222.
Severoamerický choroš Fibroporia radiculosa (pórnatka sírožlutá) nalezen v Československu. – Česká Mykol. 46: 223–227.
Choroš ostropórka rozlitá – Oxyporus obducens a jeho variabilita. – Česká Mykol. 46: 228–
233.
Příspěvek k poznání choroše ostropórky korové – Oxyporus corticola. – Česká Mykol. 46:
234–239.
Vampola P. et Forstinger H.: A new locality of Skeletocutis percandida the island of Crete
in the Mediterranean sea. – Micol. Veget. Medit., Avezzano, 8: 72–74.
Kotlaba F. et Vampola P.: Oligoporus folliculocystidiatus, a new polypore species allied to
Oligoporus cerifluus. – Czech Mycol. 47: 59–64.
Nová exsikátová sbírka hub. – Vlastiv. Sbor. Vysočiny, sect. natur., 11: 209–220.
Polyporales exsiccati Čechoslovaciae, Fasc. IV (no. 76–100).
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Vampola P. et Pouzar Z.: Antrodiella genistae – a new polypore for Czech Republic and
Slovak Republic. – Czech Mycol. 47: 185–188.
Vampola P., Kotlaba F. et Pouzar Z.: Antrodia pini-cubensis, a new polypore from the Caribbean area. – Czech Mycol. 47: 189–192.
Tropický choroš pórnatice pásovaná – Rigidoporus zonalis nalezen v Čechách. – Mykol.
Listy no. 51: 6–10.
Poznámky k síťkovci trojbarvému – Daedaleopsis tricolor. – Mykol. Listy no. 52: 2–3.
Poznámky ke komplexu bělochoroše modravého – Postia caesia. – Mykol. Listy no. 52: 5–
7.
Pórnatka pomerančová – Auriporia aurulenta – poprvé nalezena v Čechách. – Mykol. Listy
no. 53: 13–16.
Polyporales exsiccati Čechoslovaciae, Fasc. V (no. 101–125).
1995
Antonín V., Vampola P. et Vlasák J.: Nové nálezy vzácné outkovky neladné – Dichomitus
squalens na Moravě a Slovensku. – Mykol. Listy no. 54: 4–7.
Pórnatka kamčatská – Anomoporia kamtschatica – zajímavý druh naší mykoflóry. – Mykol.
Listy no. 55: 11–13.
Vampola P., Kotlaba F. et Pouzar Z.: Rezavec jilmový – Inonotus ulmicola – zajímavý
dvojník rezavce šikmého – Inonotus obliquus. – Mykol. Listy no. 55: 13–16.
Vampola P. et Vágner A.: Vzácná pórnatka široká – Hyphodontia latitans – nalezena na
Moravě. – Mykol. Listy no. 55: 16–18.
Pórnatka žlutobílá – Junghuhnia luteoalba – nový choroš pro Českou republiku. – Mykol.
Listy no. 55: 19–20.
Nová exsikátová sbírka hub. – Mykol. Listy no. 56: 29–30.
Příspěvek k poznání pórnatky třásnité – Junghuhnia separabilima. – Mykol. Listy no. 56: 1–
5.
Polyporales exsiccati Čechoslovaciae, Fasc. VI (no. 126–150).
1996
Vampola P. et Pouzar Z.: Skeletocutis alutacea a Skeletocutis kuehneri – dva nové druhy
chorošů pro Českou republiku. – Mykol. Listy no. 58: 13–16.
Poznámky k určování poroidních druhů rodu Trechispora. – Mykol. Listy no. 58: 17–22.
Vzácná velkopórá chorošovitá houba outkovka medová – Antrodia mellita – nalezena na
Slovensku. – Mykol. Listy no. 59: 1–3.
Exsikátová sbírka severoamerických hub. – Mykol. Listy no. 59: 27–30.
Vampola P. et Pouzar Z.: Notes on some species of genera Ceriporia and Ceriporiopsis
(Polyporaceae). – Czech Mycol. 48: 315–324.
Vampola P. et Pouzar Z.: Contribution to the knowledge of the Central European species of
the genus Antrodiella. – Czech Mycol. 49: 21–33.
New localities of Pilatoporus ibericus in Europe and Asia. – Czech Mycol. 49: 85–90.
1997
Polyporales exsiccati Čechoslovaciae, Fasc. VII (no. 151–175).

39

Mykologické listy, Praha, no. 118, 2011.
1998
Šašek V., Novotný Č. et Vampola P.: Screening for efficient organopollutant fungal degraders by decolorization. – Czech Mycol. 50: 303–311.
2000
Antonín V., Vágner A. et Vampola P. (2000): Flóra makromycetů. – In: Vicherek J. et al.,
Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje, p. 25–82, Masarykova univerzita v Brně.
2005
Pouzar Z. et Vampola P.: Příspěvek k poznání vzácné parazitické rosolovky chorošové –
Tremella polyporina. – Mykol. Listy no. 93: 17–19.
2006
Polyporales exsiccati Čechoslovaciae, Fasc. VIII (no. 176–200).
Vampola P. et Pouzar Z.: Příspěvek k poznání vzácného bělochoroše poříčního – Tyromyces
fumidiceps. – Mykol. Listy no. 97: 14–17.
2007
Vampola P. et Vágner A.: Příspěvek k poznání vzácné chorošovité houby pórnatky narymské (Perenniporia narymica). – Mykol. Listy no. 102: 8–14.
2008
Dřevokazné houby v budovách. – Mykol. Listy no. 104: 21–25.
Příspěvek k poznání outkovečky olšové (Antrodiella ichnusana). – Mykol. Listy no. 105:
10–14.
2009
Příspěvek k poznání vzácného choroše plstnatce jižního (Spongipellis litschaueri). – Mykol.
Listy no. 107: 9–13.
Poznámky k choroši pórnatce žlutobílé – Junghuhnia luteoalba. – Mykol. Listy no. 108: 14–
17.
2010
Poznámky k outkovce jednobarvé – Cerrena unicolor. – Mykol. Listy no. 112: 1–3.
Tomšovský M., Vampola P., Sedlák P., Byrtusová Z. et Jankovský L.: Delimitation of central and northern European species of the Phellinus igniarius group (Basidiomycota,
Hymenochaetales) based on analysis of ITS and translation elongation factor 1 alpha
DNA sequences. – Mycol. Progress 9: 431–445.
Bernicchia A., Gorjón S.P., Vampola P., Ryvarden L. et Prodi A.: A phylogenetic analysis
of Antrodia s.l. based on nrDNA ITS sequences, with emphasis on rhizomorphic European species. – Mycol. Progress, in press.
2011
Poznámky k evropským druhům rodu Antrodiella. – Mykol. Listy no. 116: 1–23.
Vampola P. et Vlasák J.: Antrodiella niemelaei, a new polypore species allied to Antrodiella
americana. – Czech Mycol. 63, in press.

František K o t la ba and Zdeněk Po uza r: Mycologist Petr Vampola sexagenarian

40

Mykologické listy, Praha, no. 118, 2011.
Czech mycologist Petr Vampola (born 25 Feb 1952 in Havlíčkův Brod,
Bohemia) is a world-known polypore specialist. He has found many interesting and
little known species in the Czech Republic, some new to this country. He described
(alone or with co-authors) e.g. Antrodiella faginea, A. parasitica, Oligoporus
septentrionalis, and Postia alni as new taxa. P. Vampola is a self-taught mycologist,
who started from scratch to eventually become a well-known specialist in
polyporology.

ZPRÁVY O AKCÍCH
XV I. K O N G R E S E V R O P S K Ý C H M Y K O L O G Ů , Ř E C K O 2 0 1 1
Ve dnech 19.–23. září 2011 se v letovisku Porto Carras na poloostrově
Sithonia v oblasti Chalkidiki (asi 90 km jihovýchodně od Thessaloniki) konal XVI.
kongres evropských mykologů. Zúčastnilo se jej asi 250 mykologů ze 41 zemí
nejen z Evropy, ale také např. z Austrálie, Egypta, Íránu, Jižní Koreje a USA.
Většina účastníků však pocházela z východní a jihovýchodní Evropy.
Každý den byl ráno zahájen plenárními přednáškami a po nich probíhaly
jednání ve dvou až třech paralelních sekcích. Témata jednotlivých sekcí byla
Vývojová mykologie (3 přednášky), Jedlé a léčivé houby (4), Systematika a
evoluce hub (14), Ochrana hub (12), Aeromykologie (8), Asociace hmyz-houba
(9), Houby v ekosystému a vliv změn klimatu (9), Interakce houba-rostlina a
mykorizní systémy (8), Rozšíření a diverzita hub (33), Cizí a invazivní houby a
biologická kontrola (6), Patogenní houby na rostlinách (8), Genetika hub a
genomika (3) a Biotechnologie (9). Z dalších akcí se rovněž uskutečnily workshop
Ochrana vřeckovýtrusých hub, sympozium o aplikaci kritérií IUCN v ochraně hub
a schůze Evropské komise pro ochranu hub (ECCF).
Ve středu se konaly celodenní terénní exkurze do okolí obce Parthenon
(mediteránní borový porost) a do oblasti Mt. Holomon (listnatý porost s duby,
kaštanovníky a buky). Z důvodu předcházejícího velkého sucha však byly nálezy
makromycetů na obou exkurzích pouze sporadické a navíc je provázel téměř
celodenní déšť.
I když na kongresu chybělo množství známých evropských mykologů, velká
část přednášek i posterů měla dobrou úroveň, třebaže se často jednalo o prezentace
postgraduálních studentů nebo postdoktorandů. Výjimkou asi byla většina
prezentací tureckých mykologů; o některých z nich by se dalo napsat, že by měly
problém u nás být obhájeny i jako bakalářské práce. Hojná účast mykologů
z Turecka do značné míry ovlivnila i volbu místa příštího kongresu (viz níže).
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Domníváme se, že většina našich mykologů je na vyšší úrovni a snad jen ostych
jim brání zapojovat se na podobných akcích do přednášek, nejen pouze do posterů.
Na závěr kongresu proběhlo zasedání Evropské mykologické asociace. Na
programu byly, kromě zpráv o činnost a hospodaření Asociace, také volby do
jejich orgánů. Předsedou byl zvolen opět David W. Minter (Anglie),
místopředsedkyní Tetiana V. Andrianova (Ukrajina), tajemnicí Claudia Perini
(Itálie), pokladní Zacharoula Gonou-Zagou (Řecko), tajemnicí pro členství Izabela
Kałucka (Polsko), výkonnou redaktorkou Tatiana E. Şesan (Rumunsko) a členkou
pro ochranu hub Beatrice Senn-Irlett (Švýcarsko). Rozhodovalo se rovněž o místě
dalšího kongresu v roce 2015. O pořádání XVII. kongresu se ucházely dva státy –
Turecko (v univerzitním městě Muğla na jihozápadě země) a Portugalsko (na
ostrově Madeira). V obou případech by se evropský kongres konal paradoxně
mimo Evropu – v jednom případě v Asii a ve druhém v Africe. Volbu nakonec
vyhráli Portugalci v poměru 10:7 hlasů. I když Turecko by bylo dopravně i cenově
výhodnější, o vítězství Portugalska rozhodla obava o odborné kvalitě konference v
Turecku. Takže za čtyři roky na Madeiře.
Vladimír A n t o n í n a Michal T o m š o v s k ý
* * *
CYKLUS PŘEDNÁŠEK BRNĚNSKÉ POBOČKY
ČESKÉ VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI PRO MYKOLOGII
Výbor brněnské pobočky České vědecké společnosti pro mykologii a
Botanické oddělení Moravského zemského muzea zvou všechny zájemce na
přednáškový cyklus v roce 2012
10. ledna 2012
14. února 2012
28. února 2012
13. března 2012
27. března 2012
10. dubna 2012

dr. Vladimír A n t o n í n , CSc. (Moravské zemské muzeum,
Brno): Cesty za houbami v roce 2011
ing. Ivan J a b l o n s k ý (Praha): Pěstování hub v různých
zemích světa
ing. Stanislav G l e j d u r a (Technická univerzita Zvolen):
Podzemné huby Slovenska
Bc. Tereza T e j k l o v á (Muzeum východních Čech, Hradec
Králové): Zajímavé nálezy hub z okolí Rychnova nad Kněžnou
dr. Aleš V í t (Česká mykologická společnost, Praha): Houby
Austrálie (II) a Nového Jižního Walesu
Jiří P o l č á k (Lipník nad Bečvou): Houby Valašska
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Všechny přednášky jsou doplněné promítáním barevných obrázků a konají se
vždy v úterý v 17,00 hod. v přednáškovém sále v 1. patře Dietrichsteinského paláce
Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.
Za brněnskou pobočku ČVSM a botanické oddělení MZM
Vladimír A n t o n í n a Alois V á g n e r

RŮZNÉ
DVA NOVÉ MYKOLOGICKÉ ČASOPISY
V letošním roce začaly vycházet dva nové mykologické časopisy. V souladu
se současným trendem jsou oba elektronické.
Prvním z nich je časopis M yco ke ys , který vydává rusko-bulharské
vydavatelství Pensoft Publishers. Je volně dostupný na internetu na adrese
www.pensoft.net/journals/mycokeys. V jeho čele stojí šéfredaktor T. Lumbsch
(Fieldovo muzeum, Chicago, USA), jeho zástupci jsou D. Begerow (Ruhrská
Universita, Bochum, Německo), P. L. Nimis (Universita Trieste, Itálie) a
redaktorem je L. Penev (Pensoft, Bulharsko). Na různých funkcích spolupracují
s časopisem ze známějších osob např. P. Cannon, C. Denchev, D. L. Hawksworth,
K. Hosaka, P. Kirk, M. A. Neves a S. Redhead. Je to recenzovaný časopis a jeho
cílem je publikovat nové taxony hub (včetně klíčů k určování jak podobných
druhů, tak i celých skupin hub), taxonomické revize, checklisty a katalogy,
fylogenetické a vývojové analýzy, metodologické studie, monografie, recenzované
referáty z konferencí, molekulární studie („barcoding“). Časopis je na internetu
automaticky propojen s nejrůznějšími databázemi (např. GBIF, EOL, MycoBank,
Index Fungorum, International Plant Name Index, ZooBank, National Center for
Biodiversity Information, Genbank, Barcode of Life, Biodiversity Heritage Library
a PubMed).
Kromě redakčního článku zdůvodňujícího vydávání časopisu, jeho náplň a
význam, jsou v prvním čísle publikovány změny v nomenklatorickém Kódu,
schválené letošním mezinárodním botanickým kongresem v Melbourne, a
specializovaný článek o tom, jaké konkrétní změny vyvolává povolení elektronické
publikace nových druhů (s přesným citováním nových článků Kódu); tento
příspěvek je přeložen do všech světových jazyků. Jediný odborný mykologický
článek přináší výsledky testování použitelnosti genu kódujícího protein (MCM7)
pro fylogenezi vřeckovýtrusých hub.
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Časopis je sice pro čtenáře volně k dispozici, ale za umožnění volného (freeaccess) přístupu k článku se (podobně jako u některých dalších časopisů) platí.
V tomto případě je to 15 € za stránku (jsou však možné různé slevy).
Druhým časopisem je F u n g al Co n ser v at io n , který vydává Mezinárodní
společnost pro ochranu hub (International Society for Fungal Conservation, ISFC),
založená v průběhu mezinárodního mykologického kongresu v Edinburghu v roce
2010 a působící při Mezinárodní mykologické asociaci. Vydavatelem časopisu je
P. Cannon. V prvním čísle o rozsahu 64 stran a datovaném léto 2011 jsou kromě
redakčního úvodníku uveřejněny delší příspěvky věnované voskovkám
(Hygrocybe) v Austrálii a jejich ochraně (R. a E. Kearney), konvenci ze zasedání
v Riu ve vztahu k houbám (A. Abdel-Azeem a D. Minter), červenému seznamu
venezuelských lišejníků (J. E. Hernandez), housenici čínské (Ophiocordyceps
sinensis) jako „vlajkové lodi“ ochrany hub (P. Cannon), ochraně hub v Egyptě (A.
Abdel-Azeem), vřeckovýtrusým houbám v souborném seznamu ze všech
evropských červených seznamů (D. Minter) a profilům hub na Wikipedii (D.
Minter). Dále je zde uveřejněna celá řada drobnějších článků z celého světa
zabývajících se ochranou nejrůznějších skupin hub.
Časopis Fungal Conservation je volně dostupný (dokonce ve vysokém i nízkém rozlišení) na webových stránkách ISFC na adresách www.fungalconservation.org/newsletter/issue_1_summer_2011_high_resolution.pdf (nižší rozlišení na www. fungal-conservation.org/newsletter/ issue_1_summer_2011_low
_resolution.pdf.
Vladimír A n t o n í n
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