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Palečka Hollósova – Tulostoma pulchellum. Velké Žernoseky, vrch Velká Vendula, skalní step,
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OBSAH / CONTENTS

Mykologické listy, Praha, no. 132, 2015. ISSN 12135887

Kříž M.:  
Další nové lokality palečky Hollósovy – Tulostoma pulchellum – 
v Čechách a její současného rozšíření
Tulostoma pulchellum – new localities in Bohemia and its current 
distribution ................................................................................................... 1

Ševčíková H.:
Přírodní park Baba – neočekávaně bohatá lokalita druhů 
čeledi Pluteaceae
Baba Nature Park – an unexpectedly rich locality of species 
of the Pluteaceae family .............................................................................. 4

Tejklová T. a Kramoliš J.:
Vzácné a zajímavé pavučince ČR – Cortinarius odorifer – 
pavučinec anýzový   
Rare and interesting Cortinarius species of the Czech Republic – 
Cortinarius odorifer (Cortinariaceae, Phlegmacium) .............................. 13

Zíbarová L. a Kříž M.:   
Ekologie a rozšíření větvovky teplomilné – Vuilleminia cystidiata se
zvláštním zaměřením na severozápadní Čechy
Ecology and distribution of Vuilleminia cystidiata
with special focus on NW Bohemia ......................................................... 22

Vlasák J.:
Taxonomické novinky ve skupině outkovek s hnědou hnilobou 
(Antrodia s. l., chorošovité, Polyporaceae)
Taxonomical novelties in Antrodia s.l. (Polyporaceae) ............................ 33

Jablonský I. a Novotný D.:
Podmínky v substrátu hlívy ústřičné ve vztahu k výskytu 
houby Trichoderma pleuroti
Conditions in Pleurotus ostreatus substrate in relationship 
to occurrence of Trichoderma pleuroti ...................................................... 41

Mykologické listy, Praha, no. 132, 2015. ISSN 12135887

Kotlaba F.:
Používejme pro Lactarius deliciosus druhové jméno ryzec borový!
Let’s use the Czech name ‘ryzec borový’ for Lactarius deliciosus 
(L.: Fr.) Gray! ............................................................................................. 50

Šandová M.:
90 let RNDr. Mirko Svrčka, CSc. 
RNDr. Mirko Svrček, CSc. nonagenarian ................................................... 53

Holec J.:
Ilustrace hub akademického malíře Bohumila Vančury darovány 
do sbírek Národního muzea
Illustrations of fungi by academic paintner Bohumil Vančura donated 
to the collections of the National Museum .................................................. 54

Holec J.:
Dvě konference k půlstoletému výročí samostatné existence 
mykologického oddělení Národního muzea 
Two congresses to the 50th anniversary of the independent existence 
of the Mycological Dept. of the National Museum ..................................... 59

Kunca V.:
4. československá vedecká mykologická konferencia vo Zvolene 
4th CzechSlovak scientific mycological congress in Zvolen 
(Slovakia) ..................................................................................................... 61

Informácia o mykologických akciach na Slovensku v roku 2016
Information on mycological meetings in Slovakia in 2016 ....................... 61

[Pokračování obsahu na zadní vnitřní straně obálky]
[Contents continued on the inner back cover]



Mykologické listy, Praha, no. 132, 2015. ISSN 12135887

DALŠÍ NOVÉ LOKALITY PALEČKY HOLLÓSOVY – TULOSTOMA PULCHELLUM – 
V ČECHÁCH A JEJÍ SOUČASNÉ ROZŠÍŘENÍ

Martin K ř í ž

Předchozí autorův příspěvek o nových nálezech palečky Hollósovy –
Tulostoma pulchellum v Čechách informoval o pěti lokalitách; v tomto krát
kém článku je referováno o dalších pěti. Všechny v současnosti známé lokality
jsou vyznačeny v mapce rozšíření. 

V tomto příspěvku navazuji na svůj článek o palečce Hollósově – Tulostoma
pulchellum Sacc. (Kříž 2011). V závěru uvedeného článku nastoluji otázku, jestli
nálezy tohoto druhu v letech 2008 až 2010 byly počátkem rozkvětu jeho novodobé
fruktifikace, anebo naopak pouze šťastným podchycením jeho výskytu ve výjimečně
plodném období. S odstupem několika let se zatím jeví jako správná první varianta –
na publikovaných lokalitách byly plodnice palečky Hollósovy zaznamenávány opa
kovaně, a dokonce přibylo několik nových nalezišť. Tento článek si klade za cíl
stručně o nich informovat a shrnout aktuální rozšíření tohoto druhu u nás.

V roce 2011 jsem publikoval celkem 5 tehdy známých lokalit palečky Holló
sovy včetně odkazu na herbářové doklady; výjimkou byla skalní step v PrazeŘe
poryjích, odkud jsem zajistil uložení položky až později. Plná (opravená) citace
nálezových dat z této lokality tudíž zní: 16. III. 2009 leg. et det. M. Kříž (PRM
934123). Níže se již zaměřím pouze na nově zjištěné lokality.

Souhrn nově objevených lokalit  palečky Hollósovy v Čechách

1) Mnichov (CHKO České středohoří, okres Louny), NPR Oblík, na turistické pě
šině těsně pod vrcholem jižní stepní stráně, 4. XI. 2013 leg. et det. M. Kříž
(PRM 933120); nález je uveden ve zprávě z mykologického orientačního prů 
zkumu lokality (Kříž 2015). 

2) Velké Žernoseky (CHKO České středohoří, okres Litoměřice), vrch Velká Ven 
dula, skalní step, v blízkosti růže šípkové, 11. 1. 2015 not. P. Brůžek et M.
Brtník; ibid., 14. VII. 2015 leg. et det. M. Kříž (PRM 934094). Strmé svahy
vrchu Velká Vendula jsou součástí PR Kalvárie, přičemž hlavní část této pří
rodní rezervace – vrch Kalvárie – je zřejmě naší nejbohatší lokalitou palečky
Hollósovy; byla zde dosud zaznamenána nejméně na šesti místech (mikrolo
kalitách) členité skalní stepi; prvonález odtud viz Hagara (2014), str. 927.
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3) Dolánky u Kralup nad Vltavou (okres Mělník), j. svah pod vysílačem, skalní
step se zárůstem dřevin (patrně rodu Prunus), 23. V. 2015 leg. et det. M. Kříž
(PRM 934038). Nalezena byla jediná plodnice.

4) PrahaLibeň, PP Jabloňka, skalní step, 30. III. 2015 leg. et det. M. Kříž (PRM
934122).

5) Provodín (CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, okres Česká Lípa), PP Provodín 
ské kameny, step s řídce zapojenou nízkou vegetací, 22. X. 2015 leg. J. Soukup,
det. S. Valda (herb. Valda); ibid., 2. XII. 2015 leg. et det. S. Valda (herb. Valda).

2

Současně známé rozšíření palečky Hollósovy – Tulostoma pulchellum v České republice.

Poznámky

Pokud by byla v příštím vydání Červeného seznamu hub zachována stejná kri
téria pro zařazování druhů do jednotlivých kategorií ohrožení, palečka Hollósova
by se ze současné kategorie ?EX (viz Kotlaba et Pouzar 2006) nepřesunula do kate
gorie CR, ale rovnou do kategorie EN (ohrožený druh), jelikož z poslední doby je
již známo více než pět jejích lokalit – konkrétně deset – a ze všech existuje fotogra
fická dokumentace plodnic in situ. Jsou vyznačeny v připojené mapce.

Nově zjištěné lokality nevybočují z obecné charakteristiky stanovišť druhu de
finované v předešlém článku (Kříž 2011). Jedná se o výskyt na skalních stepích v ob
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lasti Termobohemika, přibyla však první lokalita v mezofytiku (PP Provodínské ka
meny); podle klasifikačního systému Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2010) jde
převážně o úzkolisté suché trávníky s kódem T3.3D. Výčet fytogeografických okresů
se tímto rozšiřuje o Lounské středohoří a Českolipskou kotlinu. Změn však doznal
také údaj o výskytu šesti zástupců rodu Tulostoma v ČR – v současnosti jich je s jis
totou více. Naneštěstí ale nejsou všechny nové sběry jasně taxonomicky vymezené –
některé položky vykazují hybridní znaky nebo není ve shodě makroskopická a mi
kroskopická charakteristika v konfrontaci s literaturou. V budoucnu se proto v sou
vislosti s palečkami ještě můžeme dočkat zajímavých zjištění.
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Děkuji Slavomíru Valdovi za informaci o zjištění výskytu palečky Hollósovy
v PP Provodínské kameny a Marku Brtníkovi za sdělení o jejím nálezu na vrchu
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Martin Kříž: Tulostoma pulchellum – new localities in Bohemia and its current
distribution
The previous author’s paper dealing with recent finds of Tulostoma pulchellum Sacc.
in Bohemia provided information on five localities. This short article reports on ano
ther five sites. All recent localities are included in the presented distribution map.
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PŘÍRODNÍ PARK BABA – NEOČEKÁVANĚ BOHATÁ LOKALITA DRUHŮ ČELEDI

PLUTEACEAE

Hana Š e v č í k o v á

V článku jsou pojednány nálezy štítovek a kukmáku v přírodním parku
Baba. Zvláštní pozornost je věnována mikrolokalitě ssv. od rozcestníku
„U boudy“. U každého druhu je uvedena jeho taxonomická pozice a makro sko 
pické i mikroskopické znaky důležité pro rozlišení druhu od podobných dru hů.
U jednotlivých taxonů je upozorněno na jejich zařazení v Červeném se znamu
hub (makromycetů) České republiky a mezi zvláště chráněné druhy hub. 

Přírodní park Baba je tvořen zalesněným hřbetem dlouhým asi 6 km. Rozklá 
dá se mezi Kuřimí, Jinačovicemi, Brnem (městské části Kníničky, Bystrc a Med 
lánky), Českou a Ivanovicemi. Nadmořská výška území je v nejnižším místě asi
250 m, nejvyššími body jsou vrcholy hřbetu Sychrov – 463 m n. m. a Velká Baba –
446 m n. m. Z hlediska geologie jsou na Babě zastoupeny zejména diority, dále me
tabazalty, vzácněji granodiority (Müller et Novák 2000). Přírodní park Baba je uni 
kátní svým dubovým porostem včetně dubu ceru. Převažujícím porostem je
xero termní prosvětlená doubrava s nízkým porostem travin. Vyskytují se tam
i vzácné rostliny: sama jsem se setkala s vemeníkem zelenavým, okroticí bílou, me
dovní kem meduňkolistým a bělozářkou větvitou. Baba je rovněž známá výskytem
vzácných hub vázaných na teplomilné doubravy, jako je muchomůrka císařka – Ama
nita cae sarea (Scop.) Pers. nebo hřib nachový – Boletus rhodoxanthus (Krombh.)
Kallenb. (Ševčíková 2015b). Lze tam nalézt větší množství hřibovitých hub: běžně
tu roste například kozák dubový – Leccinum crocipodium (Letell.) Watling nebo hřib
bron zový – Boletus aereus Bull., vzácně také hřib královský – Boletus regius
Krombh. Místo je rovněž velmi často navštěvováno houbaři pro bohatý výskyt hřibu
dubového – Boletus reticulatus Schaeff.

Převažující porost je na štítovky poměrně chudý. V přírodním parku Baba však
lze najít i další porosty. Poměrně řídce se tam vyskytují porosty se zastou pením bo
rovice lesní, buku lesního, břízy bělokoré, habru obecného či monokul tury smrku
ztepilého. Podle mých zkušeností však nejbohatší mikrolokalitu tvoří lískový porost
s dubem a lípou. Tato mikrolokalita o velikosti méně než 1 km2 se nachází asi 500–
700 m ssv. od rozcestníku „U boudy“ ve výšce 320–330 m n. m. Na poměrně malé
ploše je tam možné najít větší množství druhů čeledi Pluteaceae včetně druhů vzác
ných a jednoho chráněného zákonem.

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s druhovou rozmanitostí přírodního
parku Baba vzhledem k čeledi Pluteaceae a zaměřit pozornost na štítovky a ku
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kmáky. Dalším cílem je seznámit čtenáře s novými či méně známými informa cemi
ohledně vzácnosti, makroskopických i mikroskopických znaků a připomenout taxo
nomické zařazení druhů čeledi Pluteaceae nalezených na lokalitě.

Materiál a metodika

Houby přírodního parku Baba byly autorkou článku sledovány v letech 2013–
2015, mikrolokalita bohatá na rod Pluteus ssv. od rozcestníku „U boudy“ od roku
2014. První návštěva mikrolokality byla uskutečněna autorkou článku spolu s Jiřinou
Hrabákovou, která má značné zásluhy na nalezení vzácných druhů makro mycetů na
této lokalitě; nejvíce vzácných druhů tam bylo nalezeno při první (spo lečné) náv
štěvě. Makroskopické znaky byly u vlastních sběrů pozorovány na čer stvých plod
nicích, mikroskopické znaky vlastních sběrů i herbářových položek na plodnicích
sušených. Jednoznačně makroskopicky rozlišitelné běžné druhy štítovek byly pouze
zaznamenány, makroskopicky nejednoznačné a zajímavější plodnice byly sbírány
a jsou uloženy v herbáři Moravského zemského muzea (BRNM). Byly také revido
vány dostupné exsikáty jiných mykologů v herbáři BRNM z oblasti přírodního parku
Baba, a to z Morav ského zemského muzea. Doptávala jsem se též herbáři Ústavu
botaniky a zoologie PřF MU v Brně (BRNU), Národního muzea v Praze (PRM)
a Muzea Východ ních Čech v Hradci Králové (HR). Tam se však žádné položky
z mnou sledované lokality nenacházejí.

Mikroskopické znaky byly studovány za použití mikroskopu Olympus BX 50
při zvětšení 400× a 1000×. Preparáty byly zhotoveny v kongočerveni. Rozměry mi
kroskopických znaků byly měřeny nejméně na třiceti výtrusech, dvaceti bazidi ích,
třiceti cystidách a třiceti hyfách.

Poznámky k nalezeným druhům

V teplomilné doubravě s poměrně malým procentem padlého dřeva lze najít
jen několik málo druhů štítovek. Opakovaně tam byl nalézán náš nejběžnější zá 
stupce rodu Pluteus, štítovka jelení – Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. a též po
měrně běžná štítovka žlutá – Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. (o těchto druzích
se zmiňuji níže). Pouze jednou je v herbáři Moravského zemského muzea v Brně
(BRNM 332565) dokladována štítovka bílá – Pluteus pellitus (Pers.) P. Kumm., za
řazená v Červeném seznamu hub (makromycetů) České republiky do kategorie NT,
tj. téměř ohrožený druh (Vágner 2006). Podle mých pozorování se skutečně jedná
o poměrně vzácnou štítovku. Její určování je komplikováno exis tencí albinotických
forem štítovek sekce Pluteus – bílá barva plodnice bez tmavších šupinek na středu
klobouku tedy není spolehlivým rozlišovacím znakem; vždy je potřeba ověřit deter
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minaci mikroskopicky. Nejdůležitějším mikroskopickým zna kem je hojná přítom
nost přezek na hyfách pokožky klobouku. Tím vyloučíme štítovku žíhanou – Pluteus
petasatus (Fr.) Gillet, albinotickou formu štítovky jelení i štítovku Hongovu – Plu
teus hongoi Singer. Albinotická forma štítovky Pouzaro vy – Pluteus pouzarianus
var. albus Bonnard roste na jehličnanech, zatímco štítov ka bílá na listnáčích nebo
terestricky. Štítovka vrbová – Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. má větší výtrusy
(Vellinga 1990, Justo et al. 2014) a také obvykle alespoň mírně modrá. Ve své typické
formě má šedou barvu klobouku.

Na mikrolokalitě tvořené lískovým porostem s dubem a lípou bylo během dvou
let nalezeno velké množství druhů štítovek a také jeden zákonem zvláště chráněný
kukmák. Kukmák dřevní – Volvariella caesiotincta P. D. Orton je v Červeném se
znamu hub (makromycetů) České republiky zařazen do kategorie VU (zranitelný
druh) a patří ke zvláště chráněným druhům podle vyhlášky č. 395/92 Sb. (Antonín
et Bieberová 1995). V rámci republiky jde o druh poměrně vzácný, na jihu Moravy
však patří podle herbářových dokladů (BRNM) i podle mých pozo rování k běžnějším
druhům kukmáků – je známo více než 25 lokalit této houby. Téměř všechny druhy
kukmáků se však vyskytují poměrně řídce, rozhodně se nejedná o běžné houby
a pojem „běžnější“ je v tomto článku vyjádřením po měrného zastoupení druhu vzhle
dem k ostatním druhům rodu Volvariella. V letech 2013 a 2014 jsem jej sama či
s kolegy nalezla v blízkém okolí Brna (PřP Baba, opakovaně na Hádech), v Morav
ském krasu (NPR Habrůvecká bučina), dále v Milovickém lese a na Rendezvous.
V novějších klíčích (Kosonen 2012, Vellinga 1990) je jako rozlišovací znak tohoto
druhu uváděn růst na dřevě, avšak tento znak není spolehlivý (Antonín 2012). Neřeší
tedy situaci, kdy kukmák vy růstá ze dřeva zanořeného v půdě. Zásadním makros
kopickým znakem je silně paprsčitě vláknitý klobouk s nápadnými tmavšími (šedo
zelenými nebo šedými) vlák ny na světlejším podkladu. Dalším znakem je poměrně
mohutná, na vnější straně šedá pochva. Mikroskopicky je kukmák dřevní od jiných
kukmáků snadno rozpo znatelný cheilocystidami s nápadně dlouhým, nepravidelným,
často i rozvětveným výrůstkem na vrcholu. 

Ze vzácnějších štítovek je na uvedené lokalitě nejhojnější štítovka síťnatá –
Pluteus phlebophorus (Ditmar) P. Kumm., v ČS zařazená do kategorie EN (ohrožený
druh). Tento druh se vyskytuje na jižní Moravě poměrně hojně, v herbáři BRNM se
nachází 57 položek (včetně P. luctuosus Boud.). Polovina nálezů je přitom z posled
ních deseti let, což je však částečně dáno také mým zájmem o rod Pluteus. Pozoru
hodné je malé množství exsikátů z let 1970–2004, tedy z let rozhodujících pro tvorbu
Červeného seznamu hub (makromycetů) České republiky. Podle mých zkušeností
se štítovka síťnatá vyskytuje nejčastěji v bučinách: na místech s větším množstvím
padlého dřeva lze ve vhodném čase nalézt desítky plodnic (např. v NPR Habrůvecká
bučina, plánované NPR Divoká Oslava, část Vlčí kopec). Při určování štítovky síť
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naté je nutné nespoléhat jen na nápadné vrásnité žilnatění na hnědém klobouku, vždy
je nutné položku též mikroskopovat (podrobněji viz Šev číková 2014). Justo et al.
(2011a) uvádějí, že plodnice druhu Pluteus luctuosus ze Španělska molekulárně od
povídají druhu P. phlebophorus. Tyto výsledky byly potvrzeny i na materiálu z České
republiky a P. luctuosus byl synonymizován s P. phlebophorus (Ševčíková et Boro
vička 2015). V praxi lze nalézt plodnice od hnědočerného ostří lupenů (velké množ
ství cheilocystid s tmavým intracelulárním obsahem) přes plodnice s ostřím lupenů
tmavým pod binokulární lupou až po plodnice s bílým nebo stejnobarvým ostřím
lupenů (žádné nebo velmi malé množství cheilocystid s tmavým obsahem). Nelze
přitom stanovit žádnou ostrou hranici v barevnosti. Opakovaně byly nalézány na
jednom padlém kmeni velmi blízko u sebe plodnice se stejnobarvým i různě inten
zivně zbarveným ostřím lupenů. Nejde tedy ani o formu, nýbrž pouze o variabilitu

7

Štítovka síťnatá ‒ Pluteus phlebophorus. Brno, přírodní park Baba, lískový porost s dubem 
a lípou, 30. 8. 2014 leg. J. Hrabáková et H. Ševčíková, det. H. Ševčíková (BRNM 766772).
Foto H. Ševčíková.
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v rámci druhu. Ukazuje se také, že barva ostří lupenů není stálým znakem minimálně
u štítovek sekce Celluloderma (Justo et al. 2011b, Ševčíková et Borovička 2015),
do které štítovka síťnatá patří. V tradičním řazení dle Vellingy (Vellinga 1990) je
štítovka síťnatá zařazena do subsekce Eucellulodermini. 

Další vzácnou štítovkou nalezenou na lokalitě byla štítovka běloučká – Plu teus
inquilinus Romagn. Tato bílá štítovka sice není zařazena v Červeném seznamu hub
(makromycetů) České republiky, v současné době je však známo pouze pět dokla
dovaných sběrů na celém území České republiky. Problémem je však určo vání této
štítovky – je totiž velmi obtížně odlišitelná od albinotických forem jiných štítovek
sekce Celluloderma (subsekce Eucellulodermini). Podle mého názoru není ani jisté,
zda jde o dobrý druh, resp. zda evropské sběry netvoří pouze albinotic ké formy ji
ných druhů; tuto otázku bude nutné dořešit za pomoci molekulární analýzy a dů
kladného studia taxonomie sekce (podrobněji o štítovce běloučké viz Ševčíková
2015a).

Z běžnějších štítovek sekce Celluloderma subsekce Eucellulodermini se na lo
kalitě vyskytovala ještě poměrně hojná štítovka Romellova – Pluteus romellii (Brit
zelm.) Sacc. Ta je většinou snadno rozpoznatelná kombinací hnědého klobou ku
a žlutého třeně. Občas je však třeň pouze nenápadně nažloutlý, ale i v tomto přípa 
dě bývá žlutá dužnina alespoň ve spodní části plodnice. Je to také jedna z mála ští
tovek, které rostou často i terestricky, dřevu listnáčů se však též nevy hýbá.

Poměrně vzácným nálezem byly plodnice štítovky Thomsonovy – Pluteus
thomsonii (Berk. & Broome) Dennis. Ta je v ČS zařazena do kategorie EN (ohro
žený druh). Na jižní Moravě není příliš hojná, v herbáři BRNM je pouze osm polo
žek z této oblasti, sama jsem ji kromě PřP Baba nalezla pouze v oblasti Hádů (PR
U Brněnky). Jde o štítovku rozpoznatelnou makroskopicky podle nápadného žilna 
tění na hnědé pokožce klobouku a šedého třeně s bílými vločkami. Mikroskopicky
je charakteristická cheilocystidami s dlouhým výběžkem a pokožkou klobouku z nes
tejně dlouhých buněk. Je řazena do podsekce Mixtini sekce Celluloderma. Podle
Justa (Justo et al. 2011b) tato podsekce nemá z hlediska mo lekulární analýzy opod
statnění; je to však tradiční členění, které může výrazně usnadnit určování štítovek.
Proto se tradičního taxonomického členění v tomto článku přidržuji. 

Vzácnějším nálezem je i štítovka drobná – Pluteus exiguus (Pat.) Sacc. Patrně
i pro své obtížnější rozlišení od štítovky huňaté – P. hispidulus (Fr.: Fr.) Gil let je
v ČS zařazena jako DD (druh, o němž je nedostatečné množství informací). Vellinga
(1990) ji řadí do sekce Celluloderma subsekce Hispidodermini mající pokožku klo
bouku tvořenou z dlouhých buněk na rozdíl od štítovky huňaté, která podle ní patří
do sekce Villosi. Jak už jméno štítovky drobné napovídá, jde o malou, nenápadnou
štítovku (do velikosti 20 mm, výjimečně 30 mm). Klobouk je výrazně vláknitě šu
pinatý, šedohnědý, na okraji světlejší, uprostřed s téměř černa vými vláknitými šu
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pinami. Pod tmavšími šupinkami bývá často vidět výrazně světlejší, občas i téměř
bělavý podklad. Třeň je bílý nebo našedlý.

Do sekce Celluloderma subsekce Hispidodermini můžeme zařadit také po měrně
hojnou štítovku žlutou – Pluteus leoninus. Ta se na území přírodního parku Baba
objevuje pravidelně a v různých typech porostů. Má výrazně žlutý (v mládí žluto 
hnědý) klobouk a bělavý, někdy nažloutlý nebo až nahnědlý třeň. Patří ke snadno
rozpoznatelným druhům; lze ji zaměnit snad jen se vzácnější štítovkou žlutozelena
vou – Pluteus chrysophaeus (Schaeff.) Quél. Ta však nemá tak jasně žlutý klobouk,
na klobouku jsou přítomny i zelené a hnědé tóny. Pokožka klobou ku štítovky žluto
zelenavé je také hladší, což je mikroskopicky dáno jejím složením z kyjovitých
buněk – patří do sekce Celluloderma (subsekce Eucellulodermini). Štítovka žluto
zelenavá nebyla v PřP Baba dosud zaznamenána.

9

Štítovka Thomsonova ‒ Pluteus thomsonii. Brno, přírodní park Baba, lískový porost s dubem
a lípou, 30. 8. 2014 leg. H. Ševčíková et J. Hrabáková, det. H. Ševčíková (BRNM 766774).
Foto H. Ševčíková.
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Také štítovka hlízečkatá – Pluteus semibulbosus (Lasch) Gillet patří mezi hoj
nější štítovky sekce Celluloderma subsekce Hispidodermini. Vellinga (1990) ji sy
nonymizovala se štítovkou sametonohou – Pluteus plautus (Weinm.) Gillet.
Novější práce založená na molekulární analýze (Justo et al. 2011a) však ukazuje,
že štítovka hlízečkatá je mnoha mykology právem považovaná za samostatný druh.
Druhy okruhu štítovky sametonohé jsou od jiných štítovek zdánlivě snadno rozpo 
znatelné. Při revizi herbářových položek jsem se však setkala s jejich častou zámě 
nou za štítovky z jiných skupin. Může to být dáno nepřehledností struktur pokožky
klobouku. Ta je tvořena z úzce vřetenovitých a úzce kyjovitých, značně proměnli 
vých buněk délky (50)80–180(220) µm. Štítovka hlízečkatá je makroskopicky cha
rakteristická zejména bělavou barvou klobouku i třeně, často také bělavou hlíz kou
na bázi třeně.

10

Štítovka drobná – Pluteus exiguus. Brno, přírodní park Baba, lískový porost s dubem a lípou,
30. 8. 2014 leg. H. Ševčíková et J. Hrabáková, det. H. Ševčíková (BRNM 766967). Foto
H. Ševčíková.
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Štítovka jelení – Pluteus cervinus je bezesporu nejhojnější štítovkou na území
České republiky. Má hnědý (u albinotické formy bílý) klobouk a bělavý třeň, často
s hnědými vlákny. Patří mezi robustnější štítovky sekce Pluteus vyznačující se há
kovitými („rohatými“) pleurocystidami. Na rozdíl od makroskopicky podobné ští
tovky Pouzarovy roste na dřevě listnáčů a nemá přezky na hyfách pokožky klo bouku.
Lze ji zaměnit za štítovku Hongovu, jejíž výskyt v Evropě je znám teprve velmi
krátce (Justo et al. 2014). Ta roste také na dřevě listnáčů a má též pokožku klobouku
bez přezek na jejích hyfách. Štítovka Hongova je mikroskopicky značně variabilní.
V ideálním případě ji lze rozlišit od štítovky jelení přítomností rozvět vených („pa
rohatých“) pleurocystid a nepřítomností hnědých šupinek nebo vláken na třeni; může
mít také světlejší barvu klobouku. Tyto znaky však nejsou stálé a ně kdy tedy nelze
štítovku Hongovu od štítovky jelení rozlišit jinak než molekulárně (Justo et al. 2014).
Štítovka Hongova byla již několikrát nalezena a autorkou člán ku určena i v České
republice. Nálezy spolu s dalšími podrobnostmi o tomto druhu budou publikovány
v samostatném článku.

Závěr
Přírodní park Baba je lokalitou bohatou na vzácnější makromycety včetně druhů

zákonem chráněných. Některé vzácnější druhy hub jsou mezi odbornou veřejností,
amatérskými mykology a dokonce i mezi praktickými houbaři na této lokalitě dobře
známy a dlouhodobě sledovány. Druhy čeledi Pluteaceae však doposud byly sbírány
spíše náhodně. Průzkum prováděný autorkou článku ukazuje, že přírodní park Baba
může při dlouhodobé a časté navštěvovanosti přinést nové a zají mavé informace
o druhové rozmanitosti této jedinečné lokality. 
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VZÁCNÉ A ZAJÍMAVÉ PAVUČINCE ČR
CORTINARIUS ODORIFER – PAVUČINEC ANÝZOVÝ

Tereza Te j k l o v á a Jan K r a m o l i š

Článek pojednává o nálezech pavučince anýzového – Cortinarius odo 
ri fer z území České republiky. Je zveřejněn podrobný makroskopický i mikro 
 skopický popis druhu podle nálezu autorů z okolí NPR Ransko. Je
pu bliko vána fotodokumentace sběru a dosud známé lokality druhu v ČR podle
údajů získaných z herbářů Moravského zemského muzea (BRNM), Muzea
východních Čech v Hradci Králové (HR) a od dalších mykologů. Jsou disku
továny podobné a zaměnitelné druhy. Autoři navrhují přeřazení druhu z kate
gorie DD, kam je zařazen v aktuálním Červeném seznamu hub (makromycetů)
České republiky, do kategorie CR v jeho příštím vydání. 

Národní přírodní rezervace Ransko (dále jen NPR) se z větší části rozkládá
v katastru obce Staré Ransko, malá část pak leží v katastru městyse Havlíčkova Bo
rová (okr. Havlíčkův Brod). Předmětem ochrany je rozsáhlý komplex rozmanitých
lesních ekosystémů ranského masivu s autochtonními populacemi lesních dřevin
a výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Rozloha NPR
je 695,4 ha a ochranné pásmo je vyhlášeno v šíři 50 m od hranice NPR. Právě
v ochranném pásmu leží i místo vlastního nálezu pavučince anýzového, o kterém
autoři referují. Podrobnější popis rezervace je možné nalézt v edici Chráněná území
(Čech et al. 2002).

Mykologický průzkum tam v minulosti provedli Antonín a Vágner (2005). V je
jich zprávě je uvedeno úctyhodných 312 druhů hub. Lokalita však byla navštěvována
mykology již dříve. V herbáři Národního muzea v Praze existuje sběr Weselského
Hydnum (dnes Hydnellum) suaveolens z r. 1853 (PRM 163274), ve 40. letech 20.
století byla lokalita sledována F. Šmardou (Šmarda 1944) a v 80. a 90. letech tam
sbíral i P. Vampola (např. Vampola 1991). V r. 1981 byla lokalita navštívena v rámci
III. mykologických dnů na Moravě (Antonín in litt.) a v r. 1987 vedla na Ransko
také jedna z exkurzí uskutečněných v průběhu semináře v Horním Bradle (Fellner
1988).

Cortinarius odorifer přinesla poprvé autorům v r. 2013 ze své vycházky S. Fle
krová (HR 94007).

Cortinarius odorifer Britzelm., Ber. naturhist. Augsburg 28: 123 (1885)
Syn.: Phlegmacium odoriferum (Britzelm.) Killerman, Phlegmacium odorifer (Brit
zelm.) M. M. Moser.
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Systematické zařazení v rámci rodu Cortinarius podle Atlas des Cortinaires:
podrod Phlegmacium, sekce Laeticolores, podsekce Laeticolores, série Odorifer,
stirps Odorifer (Bidaud et al. 2004).

Původní diagnóza
H. glockenformig, dann gewölbt, auch ausgebreitet, klebrig. St. Blassgelb, gelb

grünlich, etwas rotfaserig. L. Ziemlich gedrängt, rötlich unf bräunlich gelb. Fl. Gel
blich. Anisgeruch; Sp.: 10, 14; 6, 8. Spätherbst. Siebentischwald bei Augsburg
(Britzelmayr 1885). 

Na tuto poměrně strohou diagnózu navazuje doplněk: C. odorifer B. f. 40,
149, 342; H. gewölbt, mit gebuckelter, seltener mit eingedrückter M., 110 br., kle
brig, gelbroth, gegen den R. heller; St. voll, 110 h., ob. 20 br., unt. knollig verdickt,
blassgelb, gelbgrünlich, etwas rothfaserig; L. 10 br., z. g., röthlich, dann bräunlich
gelb, abgerundet oder ausgebuchtet angewachsen, manchmal fast herablaufend;
Fl. gelblich, messingfarbig, stark nach Anis riechend; Spst. rothbraun; Sp. 10, 14:
6, 8, an beiden Enden stumpf verschmälert, beinahe zitronenförmig, rauh, gold
gelb; dem C. orichalceus Batsch v.; I, II, III, IV a in Nadelwäldern (Britzelmayr
1909).

Popis druhu podle čerstvých plodnic
Klobouk v mládí polokulovitý, později zvlněně rozložený, 60–100 mm v prů

měru. Pokožka klobouku slizká, žlutohnědá až medově žlutá, na temeni tmavší,
vrostle radiálně vláknitá. Okraj klobouku dlouho podvinutý. Lupeny v počtu 90–
100, s hojnými lupénky, vysoké až 9 mm, ke třeni zúženě připojené, v mládí žluto
zelené, později žluté až žlutohnědé. Ostří lupenů nerovné, stejnobarvé. Kortina žlutá,
u starých plodnic již nezřetelná. Třeň válcovitý s vroubenou bází 60–120 mm vysoký
a 10–15 mm, na vroubení báze až 20 mm široký. Povrch suchý, na žlutém podkladu
stejnobarevně vláknitý. Bazální mycelium žlutavé. Dužnina plná, tuhá, žlutobílá,
oxidací neměnná, nad lupeny se v tenké linii objevuje modrozelená barva. Vůně
silná, anýzová. Chuť mírná, se silnou anýzovou složkou. Chemická reakce s 30%
KOH ve všech částech plodnice přecházející pomalu přes červenou do vínově čer
vené barvy.

Výtrusy citronovité, na povrchu s vystouplou, hrubě bradavčitou ornamentikou,
11-13,7 × 6,2-7 µm; Q = 1,7-2,03 (průměrné hodnoty 12,3 × 6,6 µm, Q = 1,84).
Bazidie bisporické až tetrasporické, kyjovité, 32-44 × 10,5-12 µm, s bazálními pře
zkami. Ostří lupenů je fertilní. Cheilocystidy kyjovité, 11-30 × 2,5-5 µm. Pokožka
klobouku typu ixotrichoderm: pod slizovitou vrstvou se nacházejí radiálně uspořá
dané, válcovité, jemně zrnité, přehrádkované hyfy s přezkami, široké 3,8-11 µm.
Terminální články 2-4 µm široké, s přezkami. 
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Povrch třeně je tvořen válcovitými přehrádkovanými hyfami 3-12 µm širo
kými, s přezkami. Hyfy kortiny na povrchu hladké až jemně mramorované, 2-8 µm
v průměru, s přezkami.

15

Pavučinec anýzový – Cortinarius odorifer. A. výtrusy, B. sporograf, C. pleurohymenium,
D. cheilohymenium, E. pokožka klobouku, F. povrch třeně, G. kortina. Del. J. Kramoliš.
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Ekologie a charakter lokality
Místo nálezu leží v CHKO Žďárské vrchy, v ochranném pásmu národní přírodní

rezervace Ransko, která se z větší části rozkládá v katastru obce Staré Ransko, malá
část pak leží v katastru městyse Havlíčkova Borová (okr. Havlíčkův Brod). Podloží
je v této oblasti tvořeno hlubinnými magmatity ranského masivu (Anonymus 2015).
Geomorfologicky náleží území do IIC5A4: Českomoravské soustavy – Česko
moravské vrchoviny – Křižanovské vrchoviny – Bítešské vrchoviny – Henzličky
(Demek et Mackovčin 2006). 

Klimaticky patří místo nálezu do mírně teplé oblasti MT3 (Quitt 1971). Celá
NPR Ransko však leží na pomezí oblastí MT3 a CH7. 

Z fytogeografického hlediska (Skalický 1988) patří lokalita do obvodu české
oreofytikum, okresu Žďárské vrchy. Podle rekonstrukční vegetační mapy (Mikyška
et al. 1970) tam byly květnaté bučiny (EuFagion). Potenciální přirozenou vegetací
(Neuhäuslová et al. 1998) jsou v místě nálezu bučiny s kyčelnicí devítilistou (Denta 
rio enneaphylliFagetum).
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Při jednotlivých návštěvách autorů bylo v NPR a okolí nalezeno značné množ
ství velmi vzácných druhů hub (např. Cantharellus aurora, C. cinereus, C. melano
xeros, Cortinarius meinhardii, C. percomis, Gomphus clavatus, Hydnellum peckii,
Hygrophorus erubescens, Lactarius lilacinus, Phlebia centrifuga, Ramaria battailei,
R. flava, R. largentii, R. spinulosa, R. testaceoflava; vše herb. HR).

Naleziště pavučince anýzového se nachází v ochranném pásmu NPR Ransko,
vedle značené turistické cesty, v nadmořské výšce přibližně 560 m. Pavučinec tam
vyrůstá ve starší kulturní smrčině s vtroušenými buky. 

Soupis nálezů zjištěných na území ČR
Údaje o nálezech byly zjištěny z herbářových položek uložených v herbářích

Moravského zemského muzea v Brně (BRNM) a Muzea východních Čech v Hradci
Králové (HR). V herbáři Národního muzea v Praze (PRM) se stejně jako v herbáři
Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (CB) nacházejí pouze položky sbírané
na Slovensku. Další data pocházejí ze záznamů mykologů nebo byly excerpovány
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z literatury. Kromě níže uvedených je udáván i z Markvareckého polesí na Pelhři
movsku (Mikšík 2000). Sám M. Mikšík ale autorům sdělil, že si dnes již není jist
správností určení. J. Burel, který lokalitu zná, se domnívá, že výskyt pavučince aný
zového je v daném místě nepravděpodobný, zejména vzhledem ke kyselému podloží
(Burel in litt.). Určité pochybnosti vyvolává i udávaný výskyt druhu na dalších dvou
lokalitách v oblastech s dominujícím kyselým geologickým podložím (Malonty,
Plačkovec). Protože však nemůžeme vyloučit maloplošný výskyt bazických sub
strátů nebo lokální obohacení vápníkem (např. materiálem z lesních cest), v násle
dujícím přehledu je ponecháváme.

Ústecký kraj: Přírodní park Džbán, Konětopy u Pnětluk, Velká stráň (severně od obce
Domoušice), okroticová bučina, pod Fagus sylvatica a Picea abies, 27. IX. 2014, leg. et det.
L. Zíbarová (herb. L. Zíbarová 3970). Středočeský kraj: CHKO Český kras [lokalita je uve
dena jako lesy kolem Karlštejna ve středních Čechách bez bližší specifikace], jehličnatý les,
19. XI. 1944, leg. et det. A. Pilát (Pilát 1959). Moravskoslezský kraj: Hranice, NPR Hůrka
u Hranic, smíšený les v místě styku devonských vápenců a kulmských slepenců, pod Fagus
sylvatica a Picea abies, 22. X. 2010, leg. et det. J. Lederer (herb. J. Lederer). Kraj Vysočina:
CHKO Žďárské vrchy, Staré Ransko, v ochranném pásmu NPR Ransko, smíšený les na hadci,
pod Picea abies, 28. IX. 2013, leg. S. Flekrová, det. J. Kramoliš (HR 94007); ibid., 20. X.
2013, leg. et det. J. Kramoliš et T. Tejklová (herb. J. Kramoliš 1224). – CHKO Žďárské vrchy,
Nové Město na Moravě, Plačkovec, acidofilní smrčina, 6. XI. 1962, leg. et det. F. Šmarda
(BRNM 268336). Jihomoravský kraj: CHKO Moravský kras, Vilémovice, NPR Vývěry
Punkvy, Suchý žleb, asi 350 m vých. od Kateřinské jeskyně, severní svah nedaleko Rytířské
jeskyně, smíšený les na vápenci, pod Pinus sylvestris, Picea abies a Fagus sylvatica, 24. IX.
2005, leg. et det. D. Dvořák (herb. D. Dvořák). Jihočeský kraj: Malonty, 5. X. 1981, leg.
K Nutil, det. ? (Beran 2006, dodatečné údaje dohledány v záznamní knize houbařské poradny
Jihočeského muzea v Českých Budějovicích).

Diskuse
Pro pavučinec anýzový – Cortinarius odorifer je nejcharakterističtějším znakem

silná anýzová vůně, kterou nemá žádný jiný pavučinec z podrodu Phlegmacium.
Anýzová vůně je udávána jen u některých druhů z podrodu Telamonia, např. C. ani
satus a C. clarobrunneus (Knudsen et Vesterholt 2008). Zároveň je význačný růstem
v jehličnatých lesích s bazickým podložím.

Barevně je C. odorifer proměnlivý – někteří autoři odlišují žlutě zbarvené plod
nice jako C. odorifer var. luteolus (M. M. Moser) Nespiak (např. Brandrud et al.
1995, Hagara et al. 2010). Soop (2005) ji považuje za samostatný druh (a navrhuje
používat pro něj jméno C. regisromae Rob. Henry). 

Na stejných stanovištích jako C. odorifer rostou i další podobně zbarvené druhy,
které se kromě absence anýzové vůně liší následovně: C. orichalceus (Batsch) Fr.
se liší bílou dužninou s jinou KOH reakcí – ta je zprvu žlutozelená, později zelená
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(Moser 1960). Cortinarius cupreorufus Brandrud, který je některými autory pova
žován za totožný s předchozím druhem, má slabou vůni po pečivu, bělavě až šedo
zeleně zbarvenou dužninu se žlutou, později zelenou, nakonec hnědočervenou reakcí
na KOH (Brandrud et al. 1995). Cortinarius aureofulvus M. M. Moser reaguje
s KOH na pokožce klobouku stejně jako C. odorifer, avšak v dužnině je reakce ne
gativní (Moser 1960).

Kromě ČR a Slovenska, odkud pocházejí položky v BRNM, HR a PRM, je
v Evropě tento druh dále znám z Francie (Brandrud et al. 1995), z Itálie (Consiglio
et al. 2003), ze Srbska a západního Balkánu (Uzelac 2009), ze Španělského Kata
lánska ho udává Ballarà (1996), ze Švédska Soop (2005), přičemž švédské nálezy
jsou též zveřejněny na internetových stránkách Cortinarius.org – The Phlegmacium
website (Jeppesen et Frøslev 2015); nálezy ze Švýcarska jsou uvedeny v publikacích
Breitenbacha a Kränzlina (2000) nebo Marchanda (1983). Kromě výše uvedených
států jej Krieglsteiner s Gminderem (2010) udávají z Estonska, Irska, Lichtenštejn
ska, Německa, Norska, Polska, Rakouska, Slovinska a Velké Británie. Funga Nordica
(Jeppesen et al. 2012) jej udává vzácně v boreální a hemiboreální oblasti s východ
ním rozšířením.

Navrhujeme přeřadit pavučinec anýzový – Cortinarius odorifer z kategorie DD,
kam byl zařazen v současné verzi Červeném seznamu makromycetů ČR (Beran
2006), do kategorie CR v příštím vydání Červeného seznamu a zdůvodňujeme to
ze jména jeho řídkým výskytem na území ČR. Podařilo se nám zjistit celkem šest
nálezů (resp. lokalit) z území ČR. Ze získaných údajů je patrné, že C. odorifer je
velmi vzácným druhem naší mykoflóry. Přestože se jedná o poměrně nápadný druh,
byl v posledních deseti letech sbírán pouze na čtyřech lokalitách v různých částech
České republiky. Jeho lokality na Karlštejnsku, odkud ho udávali Pilát (1959), Svr
ček (1960) a Hlaváček (1985), patrně zanikly (Burel in litt).

Poděkování 
Za poskytnutí údajů o nálezech děkujeme D. Dvořákovi, J. Ledererovi a L. Zí

barové. Za informace o herbářových položkách děkujeme V. Antonínovi
(BRNM), M. Beranovi (CB) a M. Brožíkové (PRM).
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EKOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ VĚTVOVKY TEPLOMILNÉ – VUILLEMINIA CYSTIDIATA
SE ZVLÁŠTNÍM ZAMĚŘENÍM NA SEVEROZÁPADNÍ ČECHY

Lucie Zíbarová a Martin Kříž

Větvovka teplomilná – Vuilleminia cystidiata byla v Čechách dosud
známa jen ze tří lokalit v okolí Prahy a udávána pouze na větvích hlohů. Autoři
článku ji zjistili na 21 nových lokalitách zejména v severozápadních Čechách,
kde rostla i na dalších hostitelích: růži, trnce a jasanu. Jsou diskutovány možné
příčiny nárůstu počtu evidovaných lokalit a je shrnuto současné rozšíření
druhu v Čechách; jsou uvedeny i závěry z hlediska ochrany přírody.

Úvod
V běžné mykofloristice je skupina kornatcovitých hub často přehlížena ať již

z důvodu nenápadnosti, neatraktivního vzhledu či zdánlivé obtížnosti při určování,
které si nevystačí s makroskopickými znaky a takřka vždy vyžaduje mikroskop.
I z tohoto důvodu jsou znalosti o rozšíření těchto hub v ČR zatím nedostatečné, což
se odráží i v aktuálním Červeném seznamu (Holec et Beran 2006), kdy údaje o ně
kterých druzích kornatcovitých hub mohou vypovídat spíše o oblibě jednotlivých
lokalit či oblastí mezi specialisty než o skutečném rozšíření druhu v ČR. Jedním
z druhů, který je v tomto seznamu uveden, je větvovka teplomilná – Vuilleminia cys
tidiata Parmasto, a to v kategorii kriticky ohrožený druh (CR) s pouhými třemi lo
kalitami (Pouzar 2006b), později doplněnými o jednu další (Kotlaba et Pouzar 2008),
přičemž všechny dosud publikované v současnosti známé lokality se nacházejí při
jihozápadním okraji Prahy.

V letech 2013 a 2014 se první spoluautorka setkala s větvovkou teplomilnou na
sedmi lokalitách v Doupovských horách. Tato větvovka se tam často vyskytovala v bo
hatých populacích, a to i na dřevinách, na nichž nebyla v ČR známa. Zjištění výskytu
tohoto druhu mimo jeho dosud známé rozšíření bylo ve shodě s poznatky druhého spo
luautora a přimělo nás proto shrnout naše zkušenosti, a to se zaměřením především na
náš domovský Ústecký kraj. V tomto článku vycházíme z nomenklatury použité v nej
novější práci zabývající se větvovkami (GhobadNejhad et Duhem 2014).

Z ČR je v současné době udáváno šest druhů větvovek (Kotlaba et Pouzar 1993,
2006, 2007, 2008, Pouzar et Svrček 1953): větvovka olšová – Vuilleminia alni Boidin,
Lanq. & Gilles, v. obecná – V. comedens (Nees) Maire, v. lísková – V. coryli Boidin,
Lanq. & Gilles a již zmíněné druhy v. teplomilná – V. cystidiata, v. velkovýtrusá –
V. megalospora Bres. a V. macrospora (Bres.) Hjortstam1. Vzhledem k tomu, že mezi
druhy V. comedens a V. alni není ostrá hranice, jak dokládá jejich morfologické stu
dium i analýza DNA, v moderních pojednáních o rodu Vuilleminia se oba druhy sy
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nonymizují (GhobadNejhad et al. 2010). Dobře definovaných druhů z našeho území
je tedy známo jen pět. V Červeném seznamu jsou kromě větvovky teplomilné dále
uvedeny dva další druhy v současné době řazené do rodu Vuilleminia: V. macrospora
(jako Dendrothele macrospora) a V. megalospora (Pouzar 2006a, b). 

V posledním uveřejněném rodovém klíči (GhobadNejhad et Duhem 2014) jsou
odlišovány navíc ještě další tři druhy: V. erastii GhobadNejhad, V. nilsii Ghobad
Nejhad & Duhem a V. pseudocystidiata Boidin, Lanq. & Gilles, tj. celkem osm druhů
větvovek. S výjimkou V. erastii jsou všechny ostatní druhy popsány z Evropy. Sy
stematicky patří rod Vuilleminia do řádu Corticiales, ve kterém tvoří samostatnou
vývojovou linii, pro kterou GhobadNejhad et al. (2010) doporučují návrat k zavrže
nému jménu Vuilleminiaceae. V rámci rodu však větvovka teplomilná ve fylogramu
založeném na ITS sekvencích zaujímá poněkud izolovanou pozici, bazální k ostatním
akceptovaným druhům rodu (GhobadNejhad et Duhem 2014).

Druh je uváděn z různých růžovitých dřevin (všechny předchozí údaje z ČR
pocházejí z hlohu, na Slovensku je známá i z dřínu – Kotlaba et Pouzar 1993), ale
i z planiky (Arbutus), habru (Carpinus), kaštanovníku (Castanea), dřínu (Cornus),
dubu (Quercus), řešetláku (Rhamnus), vrby (Salix) (GhobadNejhad et al. 2010);
Bernicchia et Gorjón (2010) uvádějí jako substrát dále cesmínu (Ilex) a Krieglsteiner
(2000) zmiňuje i topol (Populus).

Cílem práce je zveřejnit naše nové poznatky o rozšíření a ekologii větvovky
teplomilné, která byla doposud v ČR považována za velmi vzácnou. Vzhledem k pů
sobnosti obou autorů je geografický rozsah omezen pouze na Čechy se zvláštním
ohledem k severozápadní části území, která je nám důvěrně známa.

Výsledky a diskuse
Větvovka teplomilná – Vuilleminia cystidiata tvoří rozlité odkorňující voskovité

plodnice na větvích listnatých dřevin. Za vlhka jsou okrově šedé, někdy s modravým
či naopak červenavým nádechem, za sucha bělavé, obvykle příčně (vůči ose sub
strátu) rozpraskané. V suchém stavu její zbarvení nápadně kontrastuje s kůrou a plod
nice se snadněji hledají. U dalších druhů, které jsou nám známy z osobní zkušenosti
(Vuillemina comedens, V. coryli) jsme takovouto nápadnou změnu barvy nepozoro
vali; u těchto druhů je v některých případech naopak suchá plodnice takřka nevidi
telná. Plodnice se též často vyznačují černým okrajem. Pro podrobnější popis
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1 Jelikož podle molekulární analýzy náleží druh Dendrothele macrospora do rodu Vuille
minia, byly by v češtině dvě větvovky velkovýtrusé (V. megalospora a V. macrospora).
Největší výtrusy v rámci rodu má V. megalospora, takže navrhujeme změnit české jméno
pro V. macrospora, a to na větvovka svídová – podle zřejmě nejčastějšího hostitele (viz
např. Pouzar et Svrček 1953, jako Aleurodiscus macrosporus).
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a kresby mikroznaků odkazujeme na základní determinační literaturu kornatcovitých
hub – Bernicchia et Gorjón (2010, s. 721) a Hjortstam et al. (1988, s. 1593). Pokud
je nám známo, barevná fotografie druhu zatím v česky psané literatuře nebyla pu
blikována. Přestože je větvovka teplomilná udávána jako typický odkorňující druh,
první spoluautorka pozorovala, že ve vzácných případech může plodnice, která se
původně založila pod kůrou, přerůst i na povrch okolní kůry.

Ačkoliv by se u nás udávaný výskyt na růžovitých dřevinách (např. Kotlaba
et Pouzar 2008) mohl zdát návodný k určení větvovky teplomilné, je nutné mikros
kopické ověření, jelikož na stejném substrátu může růst mj. i hojná větvovka
obecná – Vuilleminia comedens (druhý spoluautor ji např. sbíral na hlohu a růži),
ale i jiné druhy (GhobadNejhad et al. 2010). Větvovka teplomilná se od příbuzných
evropských druhů pozná zejména na základě přítomnosti vyčnívajících šídlovitých,
mírně tlustostěnných cystid. Ostatní evropští zástupci rodu mají zakončení cystid
buď hlavaté (V. macrospora) nebo častěji tupé (V. coryli, V. pseudocystidiata, V. nil
sii), popř. nemají cystidy vyvinuty (V. comedens, V. megalospora). Druh V. erastii,
která byla v Evropě nalezena zatím pouze ve Finsku, má cystidy s větvenými pří
věsky (GhobadNejhad et Ginns 2012). Vzhledem k tomu, že se cystidy v hymeniu
větvovky teplomilné mohou vyskytovat jak relativně hojně, tak i velmi sporadicky,
spoluautorce článku se osvědčilo pro rychlé určení připravovat preparáty z několika
tenkých tangenciálních řezů v různých částech hymenia plodnice, které pokryjí mno
hem větší plochu hymenia než řezy příčné. Pozorování dalších hymeniálních ele
mentů může být ale složité (zejména přítomnost přezek), zvláště pro velké množství
inkrustujícího materiálu a gelatinizovaným hyfám, které činí preparáty značně ne
přehlednými; nicméně tyto znaky nejsou pro determinaci v rámci rodu kritické. Cys
tidy se též lépe pozorují na starších plodnicích: u velmi mladých plodnic nemusejí
být cystidy vůbec přítomny, ačkoli výtrusy jsou již zralé. Tvar a zejména míra ter
minálního zašpičatění cystid větvovky teplomilné nicméně mohou být i v jednom
sběru různorodé – v některých položkách se vzácně vyskytují až válcovité cystidy
s tupým vrcholem. 

Z hlohu (Crataegus) jako typického hostitele je uváděna taktéž větvovka hlo
hová – Vuilleminia pseudocystidiata, známá patrně nejblíže z Německa (Bernicchia
et Gorjón 2010); ta se mikroskopicky odlišuje tenkostěnnými, válcovitými cystidami
s tupým zakončením a úzkými výtrusy, nejužšími v tomto rodu. Rozměry výtrusů
však patrně nejsou v rámci rodu příliš dobrým rozlišovacím znakem, jak je patrno
na příkladech dvojic Vuilleminia comedens a V. alni, resp. V. megalospora a V. oyen
sis Duhem & M. Gérard, které na základě sekvenční analýzy ITS GhobadNejhad
et al. (2010) synonymizují, přičemž u obou párů druhů platí, že se primárně liší právě
rozměry výtrusů. I v našem materiálu jsme pozorovali určitou variabilitu v rozmě
rech výtrusů, např. u položky LZ 4151 odpovídala jejich šířka výše uvedené V. pseu
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docystidiata, avšak přítomnost šídlovitých cystid ukazovala na V. cystidiata. Protože
molekulární metody potvrdily odlišnost všech druhů rozlišovaných na základě cha
rakteru cystid (GhobadNejhad et Duhem 2014), má tento znak při determinaci před
nostní postavení.

Pokud jde o hostitelské dřeviny, větvovku teplomilnou jsme nalezli na hlohu
(Crataegus sp. div., 17 lokalit), trnce (Prunus spinosa, 2 lokality), růži (Rosa ca
nina agg., 3 lokality) a jasanu (Fraxinus excelsior, 1 lokalita). Jasan jako hostitel
ská dřevina nebyl pro tento druh doposud nikým uváděn. Vzhledem k širokému
známému spektru hostitelských dřevin v Evropě (viz Úvod) je pravděpodobné, že
druh Vuilleminia cystidiata bude u nás nalezen i na dalších dřevinách. Jednotlivé
druhy hlohu jsme neurčovali, protože jejich rozlišovací znaky nejsou patrné po
celou dobu výskytu plodnic větvovky teplomilné, navíc hybridogenní taxony hlohů
jsou zpravidla hojnější než základní druhy (Zázvorka 2012) a jejich určení tedy
nemusí být jednoznačné. Sledovaný druh větvovky byl zaznamenán na dosti čer
stvě odumřelých větvích a tenkých kmíncích výše uvedených dřevin o průměru
cca 0,6–8 cm. Ve většině případů byly větve ještě připojeny k živému jedinci hos
titele; zřídka šlo o větve ležící na zemi, v jednom případě byly plodnice nalezeny
na uříznutých větvích. Není však jasné, jestli je druh schopný vytvářet plodnice
i na části hostitele, která byla předtím od něho oddělena, nebo zda se plodnice za
kládají jen na odumřelých větvích ještě připojených k hostitelské dřevině. Z Čech
byl druh Vuilleminia cystidiata dříve publikován pouze z Českého krasu (Pouzar
2006b, Kotlaba et Pouzar 2008). Většina našich sběrů pochází z termofytika (Do
upovská pahorkatina, Lounské středohoří, Labské středohoří, Džbán, Český kras,
Pojizeří), pouze tři z mezofytika (Doupovské vrchy, Střední Povltaví, Lovečko
vické středohoří). Podle informací našich kolegů se v současné době vyskytuje
i na Moravě (D. Dvořák, osobní sdělení); to však již přesahuje zaměření našeho
článku. 

Zaznamenané rozmezí nadmořských výšek, v nichž byla Vuilleminia cystidiata
nalezena, sahá od 200 m n. m. (Dobroměřický rybník u Loun, PRM 899984) po
620 m n. m. (Černý vrch u Kotviny, herb. LZ 4648). Ačkoli jsme větvovku teplo
milnou nalézali především na jižně exponovaných svazích, v termofytiku se nevy
hýbá ani svahům s převažující severní expozicí. Nálezy z mezofytika však již
pocházejí z výslunných, víceméně jižně orientovaných mikrostanovišť. Pozorována
byla jak v křovinami zarůstajícím bezlesí nebo v lesních plášťových společenstvech,
tak i v interiérech světlých doubrav.

V rámci severozápadních Čech má větvovka teplomilná dvě zřejmá ohniska
výskytu – Doupovské hory a České středohoří. Naopak v některých oblastech, kde
bychom tento druh čekali, je jeho výskyt zcela ojedinělý (Džbán) nebo úplně chybí
(Dolní Poohří). Zatímco převážná část lokalit v Doupovských horách byla dlouhou

25



Mykologické listy, Praha, no. 132, 2015. ISSN 12135887

dobu veřejnosti nepřístupná (jako součást armádního VVP Hradiště), současný vý
skyt v relativně dobře mykologicky probádaném Českém středohoří nastoluje
otázku, zda se druh v severozápadních Čechách nerozšířil až v nedávné době např.
vlivem klimatických změn (viz též např. Kříž 2008); ty mohou na hostitele působit
skrze častější vystavení vodnímu stresu a následnému prosychání korun. Není možná
náhodou, že právě v extrémně suchém a teplém roce 2014 byla poprvé v ČR nalezena
káčovka středomořská – Biscogniauxia mediterranea (De Not.) Kuntze (Zíbarová
et al. in prep.), jež je druhem způsobujícím hospodářské škody u hostitelů vystave
ných vodnímu stresu (Nugent et al. 2005). Další hypotézou nárůstu lokalit je ústup
intenzivních zemědělských aktivit v posledních 25 letech, jenž má za následek za
růstání luk a pastvin křovinami, čímž vznikají nová stanoviště pro pojednávaný druh
větvovky. 

Dále je nezodpovězenou otázkou, zda poměrně hojný výskyt větvovky teplo
milné v Doupovských horách a Českém středohoří nějak souvisí s geologickým pod
ložím (jde o třetihorní vulkanity). V rámci Čech je patrná preference pro bazické
substráty, není však absolutní, na což ukazují nálezy na acidofilních stanovištích ve
Středním Povltaví a Džbánu. Určitý vliv pro výskyt druhu může mít i svažitý reliéf
a s ním související využití krajiny v minulosti (pastva podporující vznik trnitých
křovin). Každopádně je zřejmé, že velká většina lokalit větvovky teplomilné se na
chází v místech po tisíciletí ovlivňovaných lidskou činností. Existuje dokonce i nález
na bývalé hnědouhelné výsypce u Kynšperka nad Ohří (A. Lepšová, osobní sdělení).
Z údajů by bylo možné usuzovat, že větvovka teplomilná v rámci Českého termo
fytika směrem k východu ubývá – např. v herbáři Východočeského muzea v Hradci
Králové se nenachází ani jeden sběr (T. Tejklová, osobní sdělení); nejvýchodnějším
doloženým výskytem je tak patrně nález v NPP Radouč u Mladé Boleslavi. Výše
uvedené údaje by mohly souviset s kontinentálnějším charakterem klimatu v seve
rozápadní části Čech, nicméně tuto domněnku by bylo nutné podložit dalšími prů
zkumy.

Velká část zjištěných nalezišť větvovky teplomilné se nachází v maloploš
ných zvláště chráněných územích (MZCHÚ) nebo v lokalitách, kde se maloplošná
územní ochrana zvažuje (většina lokalit v Doupovských horách). Bylo by však
patrně chybné interpretovat zjištěné údaje tak, že druh je vázán na chráněná
území: podstatná část našich údajů totiž pochází z inventarizačních průzkumů pro
orgány ochrany přírody, které byly zaměřené primárně na chráněné lokality (nebo
území k ochraně navržená), takže údaje z běžné krajiny jsou tak nezbytně pod
hodnoceny.

S nárůstem počtu známých lokalit větvovky teplomilné souvisí i otázka sku
tečného stavu jejího ohrožení. Na základě uvedených údajů je patrné, že aktuálně
nesplňuje ani jeden z obou souborů kritérií definovaných pro zařazení do kategorie
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CR v Červeném seznamu (Holec 2006, p. 36), ve které je v současnosti uvedena:
má výrazně větší počet lokalit než pět a zároveň nedošlo k jejímu výraznému ústupu.
Vhodná stanoviště (tj. primárně společenstva křovin) v posledních 25 letech jedno
značně expandují a probíhající klimatické změny mohou šíření druhu dále podpořit.
Bylo by proto namístě druh Vuilleminia cystidiata v příštím vydání Červeného se
znamu přesunout do některé z nižších kategorií ohrožení (nabízí se zranitelný nebo
téměř ohrožený druh), popř. jej ze seznamu zcela vyřadit.

Níže uvedené uspořádání nálezových údajů o větvovce teplomilné je podle fy
togeografického členění ČR (Skalický 1988) a je řazeno vzestupně po číslech jed
notlivých fytogeografických okresů. Herbářové položky jsou uloženy v herbáři
mykologického odd. Národního muzea (PRM), soukromém herbáři L. Zíbarové
(herb. LZ) a A. Lepšové (herb. AL). Protože větvovka teplomilná roste výhradně na
odumřelých větvích nebo tenkých kmenech, o této skutečnosti se už v nálezových
údajích nezmiňujeme. 

Jména autorů článku coby sběratelů a určovatelů jsou zkrácena na LZ a MK.
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Obr. 1. Větvovka teplomilná – Vuilleminia cystidiata. NPP Bílé stráně, na spadlé silnější větvi
jasanu, 26. IX. 2011, foto M. Kříž.
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Nálezové údaje

Termofytikum

1 Doupovská pahorkatina
Kadaň, okr. Chomutov, vrch Špičák, cca 120 m zjz. od vrcholu, interiér teplomilné doubravy,
větev Crataegus sp. v koruně, 28. VIII. 2013, leg. et det. LZ (herb. LZ 1427). – PP Mravenčák,
okr. Chomutov, křovinatý lem skalní stepi, větev Crataegus sp. v koruně, 15. VII. 2014, leg.
et det. LZ (herb. LZ 3395). – Kotvina, okr. Chomutov, sz. úbočí Černého vrchu, cca 850 m
vjv. od žel. zast., lemové společenstvo, větev Crataegus sp. v koruně, 15. VII. 2014, leg. et det.
LZ (herb. LZ 2652); ibid., větve Prunus spinosa v koruně i odřezané na zemi, 15. VII. 2015,
leg. et det. LZ (herb. LZ 4646). – Brodce, okr. Chomutov, vrch Lipová, cca 400 m z. od
vrcholu, porost vysokých křovin, větev Crataegus sp., 28. VI. 2013, leg. A. Lepšová, det. LZ
(herb. AL 2806201310); ibid., větev Crataegus sp. v koruně, 20. VIII. 2013, leg. et det. LZ
(herb. LZ 1446). – Brodce, okr. Chomutov, vrch Lipová, cca 450 m jv. od vrcholu, lem dubo
habřiny, větev Crataegus sp. v koruně, 20. VIII. 2013, leg. et det. LZ (herb. LZ 1440). – Ra
donice, okr. Chomutov, vrch Chlum, cca 350 m jv. od vrcholu, zarůstající louka, větev Rosa
canina agg. připojená k živému keři, 25. X. 2013, leg. et det. LZ (herb. LZ 4425). – Mašťov,
okr. Chomutov, cca 700 m z. od hájenky Arnoštov, zarůstající  mezofilní louka, větev Prunus
spinosa, 29. X. 2013, leg. et det. LZ (herb. LZ 4426). – Mašťov, okr. Chomutov, vrch Houš
tina, cca 500 m j. od západního vrcholu, teplomilný křovinatý lem dubohabřiny, větev Cra
taegus sp., 3. IX. 2013, leg. et det. LZ (herb. LZ 1789). – Nepomyšl, okr. Chomutov, cca
800 m j. od obce, zarůstající pískovna, větve Rosa canina agg. v koruně, 29. X. 2015, leg.
et det. LZ (herb. LZ 5303). – PR Dětaňský chlum, okr. Chomutov, rozvolněná „lesostepn“
doubrava, větev Crataegus sp. v koruně, 29. 7. 2014, not. LZ; ibid., 29. X. 2015, leg. et det.
LZ (herb. LZ 5302).

4a Lounské středohoří
NPR Oblík, okr. Louny, při temeni kopce, porost teplomilných křovin, ležící větev Crataegus
sp., 11. IV. 2013, leg. et det. MK (PRM 924006); ibid., větev Crataegus sp. v koruně, 23. VI.
2015, leg. et det. LZ (herb. LZ 4151). – Raná, okr. Louny, podél polní cesty k Oblíku, 1,1 km
z. od kostela, křovinatý lem, větev Crataegus sp. v koruně, 23. VI. 2015, leg. et det. LZ (herb.
LZ 4221). – Dobroměřice, okr. Louny, lesík sz. od Dobroměřického rybníka, ležící větev asi
Crataegus sp., 14. I. 2012, leg. MK, J. Běťák et S. Valda, det. Z. Pouzar (PRM 899984).

4b Labské středohoří
NPP Bílé stráně, okr. Litoměřice, svahový úvoz porostlý listnatými stromy a keři, spadlá sil
nější větev Fraxinus excelsior, 26. XI. 2011, leg. MK, det. Z. Pouzar (PRM 859926).

6 Džbán
Konětopy, okr. Louny, cca 350 m sz. od žel. zast., křovinatý lem polní cesty, větev Rosa canina
agg. připojená k živému keři, 17. VI. 2015, leg. et det. LZ (herb. LZ 4413).
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8 Český kras
Praha – Holyně, NPP U Nového mlýna, křovinami zarostlý vápencový lůmek, větev Crata
egus sp. v koruně, 12. VIII. 2013, leg. et det. LZ (herb. LZ 1467). – Měňany, okr. Beroun,
směr Korno, j. svah lesostepního charakteru, větev Crataegus sp. v koruně, 5. VI. 2010, leg.
et det. MK (PRM 859946). – Vinařice, okr. Beroun, vrch Vysoká skála, listnatý les na vápenci,
ležící větev Crataegus sp., 29. X. 2011, leg. MK, det. Z. Pouzar (PRM 899431).

12 Dolní Pojizeří
NPP Radouč, okr. Mladá Boleslav, křovinatý lem skalní stepi, větev Crataegus sp., 29. VI.
2015, leg. et det. LZ (herb. LZ 4154).

Mezofytikum

29 Doupovské vrchy
Kotvina, okr. Chomutov, hřeben Černého vrchu, cca 1,3 km jjv. od žel. zast., skalky nad su
ťovým lesem, větev Crataegus sp., 15. 7. 2014, not. LZ; ibid., větev Crataegus sp. v koruně,
15. VII. 2015, leg. et det. LZ (herb. LZ 4648).
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Obr. 2. Větvovka teplomilná – Vuilleminia cystidiata. NPP U Nového mlýna, větev hlohu
v koruně, 12. VII. 2013, 26. 11. 2011, foto L. Zíbarová. 
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41 Střední Povltaví
NPP Medník, okr. Prahazápad, boční hřbet Medníku, cca 500 m vjv. od hlavního vrcholu,
acidofilní doubrava, větev Crataegus sp. v koruně, 10. VIII. 2013, leg. et det. LZ (herb. LZ
4649).

45a Lovečkovické středohoří
Ústí nad Labem – Nová Ves, vrch Zadní hůrka, okraj světlé doubravy, větev Crataegus sp.
(mrtvý jedinec), 8. XI. 2015, leg. et det. MK (PRM 934703).

Další údaje
Při nedávné revizi sběrů kornatcovitých hub M. Svrčka uložených v herbáři mykologického

oddělení Národního muzea v Praze byl odhalen zřejmě nejstarší sběr větvovky teplomilné v Če
chách: Třebsín, okr. Benešov (fytogeografický okres č. 41 Střední Povltaví), vrch Kletecko, větev
Crataegus sp., 25. X. 1953, leg. M. Svrček, det. Z. Pouzar 30. 11. 2011 (PRM 920571). Dále
jsme zjistili ještě tyto nálezy Vuilleminia cystidiata z Čech: Praha 6 – Divoká Šárka (fytogeogra
fický okres č. 9 Dolní Povltaví), sz. od koupaliště Džbán, větev Crataegus sp., 26. III. 2014, leg.
F. Kotlaba, det. F. Kotlaba et Z. Pouzar (PRM 928982); Kynšperk nad Ohří, okr. Sokolov, výsypka
Boží požehnání, větev Crataegus sp., leg. et det. A. Lepšová (herb. AL); CHKO Český kras, NPR
Karlštejn, u žlutě značené turistické trasy vedoucí k lomu Malá Amerika, v lese, větev Crataegus
sp., 26. V. 2010, leg. et det. J. Kout (herb. KBI ZČU); CHKO Český kras, nad Zadní Třebání,
u cesty poblíž památné lípy, odumřelé větve Rosa canina agg., 22. V. 2013, leg. et det. J. Kout
(herb. KBI ZČU); Klabava, okr. Rokycany, při turistické cestě při severním okraji nádrže, cca
1,3 km v. od návsi, odumřelá větev růžovité dřeviny stále připojená ke kmeni, 22. X. 2015, leg.
et det. J. Kout (herb. KBI ZČU). Je pravděpodobné, že ještě další sběry větvovky teplomilné
z ČR se nacházejí ve veřejných (např. BRNM) i soukromých herbářích.

Poděkování
Za určení nebo revizi některých položek děkujeme Zdeňku Pouzarovi. Za po

skytnutí doplňujících údajů děkujeme Jiřímu Koutovi a Anně Lepšové. Článek vznikl
za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování dlou
hodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO
2015/08, 00023272).
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Lucie Zíbarová and Martin Kříž: Ecology and distribution of Vuilleminia
cystidiata with special focus on NW Bohemia
In the Czech Republic, the corticioid fungus Vuilleminia cystidiata Parmasto has so
far only been found at three localities in the vicinity of Prague, growing strictly on
freshly dead Crataegus sp. (hawthorn) branches. The authors have found 21 new lo
calities, chiefly in NW Bohemia, also on new hosts: Rosa canina agg. (dogrose),
Prunus spinosa (blackthorn) and Fraxinus excelsior (ash). The possible causes of
the recent increase in the number of recorded localities as well as patterns of distri
bution in Bohemia and implications for nature conservation are discussed.

Adresy autorů:
Lucie Zíbarová, Resslova 26, 400 01 Ústí nad Labem; gekko13@seznam.cz
Martin Kříž, Národní muzeum, mykologické oddělení, Cirkusová 1740, 193 00
Praha 9; mmartin.kriz@seznam.cz

32



Mykologické listy, Praha, no. 132, 2015. ISSN 12135887

TAXONOMICKÉ NOVINKY VE SKUPINĚ OUTKOVEK S HNĚDOU HNILOBOU

(ANTRODIA S. L.,  CHOROŠOVITÉ, POLYPORACEAE)

Josef  V l a s á k

V článku jsou shrnuty informace o nedávných taxonomických změnách
v rodě Antrodia s. l. (Polyporaceae). Čtyři naše dobře známé druhy, A. albida,
A. crassa, A. sitchensis a A. variiformis byly nově popsány jako A. serpens,
A. cretacea, A. piceata a A. kmetii. Dalších 6 druhů bylo nově popsáno resp.
nale zeno v okolních zemích, takže se dají očekávat i u nás. Stručně jsou cha
rakteri zovány hlavní komplexy, vydělující se v rodě Antrodia na základě mo
lekulární fylogeneze.

Outkovky působící hnědou hnilobu dřeva jsou typické tuhé choroše, většinou
bělavé barvy, rozlité nebo polorozlité, dobře známé většině houbařů. Některé, jako
třeba outkovka řadová – Antrodia serialis, outkovka zprohýbaná – A. sinuosa, out 
kovka různotvará – A. heteromorpha, jsou hojné a mají velký význam při rozkladu
dřeva v našich lesích. Jiné jsou vzácné, ale velmi význačné: outkovka tlustá –
A. crassa, outkovka bělavá – A. albida, outkovka sitková – A. sitchensis, nápadné
svou velikostí a vazbou na nejzachovalejší lesy; proto jsou častým předmětem zájmu
odborných i amatérských polyporologů. Všechny rostou především v lesích severní 
ho mírného pásma; v tropech a na jižní polokouli se téměř nevyskytují. Hojný vý
skyt v dobře prozkoumaných oblastech Evropy a Severní Ameriky, a (zdánlivě!)
jedno značné morfologické znaky vedly k názorům, že jejich taxonomie je prakticky
uza vřená. Sám jsem je sbírával spíše výjimečně, s nadějí že najdu nanejvýš nějakou
zajímavou formu. 

Zavedení molekulárních metod do taxonomie této skupiny chorošů přineslo
v posledních třech letech mnoho nových poznatků. OrtizSantana et al. (2013) ana 
lyzovali dva taxonomicky důležité geny širokého spektra chorošů s hnědou hnilobou
se závěrem, že tuhé (se skeletovými hyfami) choroše s hnědou hnilobou jsou si na 
vzájem blízce příbuzné (tzv. „antrodia core group“). Do skupiny patří kromě outko 
vek (Antrodia) také troudnatce rodu Fomitopsis, síťkovce (Daedalea), a kupodivu
i americká černá Melanoporia, dále březovník (Piptoporus) a pórnatka placentová
(Rhodonia placenta). Vztahy mezi těmito tradičními rody jsou ale podle molekulár 
ních dat velmi nejasné; nevycházejí jako oddělené skupiny, ale jednotlivé druhy rodů
Antrodia, Fomitopsis, Daedalea apod. jsou ve fylogenetickém stromečku často pro 
míchané. Nicméně, několik skupin blízce příbuzných druhů se jasně oddělilo (bu 
doucí nové rody?); ty byly v dalších studiích podrobněji analyzovány, což vedlo
k popsání mnoha nových druhů. Souborně se novinky dají charakterizovat asi tak,
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že druhy kdysi popsané z Evropy (např. Antrodia serialis, A. albida – nadále budu
pro stručnost používat jen vědecká jména) se vesměs nevyskytují v Americe (tamní
podobné druhy jsou tedy popisovány pod jinými jmény) a naopak druhy popsané
z Ameriky (A. variiformis, A. sitchensis) se nevyskytují v Evropě. Evropské druhy
proto dostaly nová jména, našim mykologům zatím málo známá. Také výskyt na ne
zvyklých hostitelských dřevinách často indikuje nový druh. Mnoho nových druhů
bylo popsáno z Číny, ale budu se zabývat jen těmi, které mají nějaký vztah k Evropě.
Článek je určen spíše amatérským mykologům, kteří nemají odbornou cizojazyčnou
literaturu, a proto nebudu zacházet do podrobností. Chci především informovat, že
některé naše druhy se už jmenují jinak, a že několik nedávno popsa ných druhů by
se možná dalo najít i u nás.

Komplex outkovky bělavé, Antrodia s. stricto
Spirin et al. (2013) redefinovali rod Antrodia P. Karst 1879 a omezili ho na

6 druhů s podobnou sekvencí důležitých genů, velikými póry, a nápadně velikými
basidiemi: A. serpens (Fr.) P. Karst. (typus, Evropa), A. heteromorpha (Fr.) Donk,
A. favescens (Schwein.) Vlasák & Spirin (USA), A. tanakae (Murrill) Spirin &
Miet tinen (vých. Asie a severní Evropa), A. macra (Sommerf.) Niemelä (Evropa)
a A. mappa (Overh. & J. Lowe) Miettinen & Vlasák (USA, Finsko). Antrodia he
tero morpha je běžná u nás i v Americe v horských lesích na smrkových pařezech
a je jediná, která roste hojně na obou kontinentech. Občas se vyskytne i na list
náčích, ale pozná se od následující podle čistě bílé barvy a velmi velkých pórů,
12–17/cm, ne pravidelně pospojovaných tlustými zubatými přehrádkami. Antrodia
serpens roste nehojně na Sloven sku v listnatých lesích a je spíše barvy světlého
dřeva, s póry pravidelnějšími, menšími, 8–13/cm a s tenčími přehrádkami. An
trodia favescens je americká „A. albida“ s nápadně pravidelně voštinovitými
póry, dříve ztotožňovaná s evropskou A. albida nebo nazývaná A. sepium (Berk.).
Velmi podobná a jen s obtížemi delimitovaná je východoasijská A. tanakae. Pro
naše mykology může být zajímavé, že A. tanakae se nově nachází i ve Skandiná
vii; roste především na osi kách a mohla by tedy být i u nás. Připomínám, že je
velmi tuhá, bílá, kloboukatá, s velkými voštinovitými póry. A. macra je drobnější,
rozlitý druh, s menšími póry, více méně synonymní s A. sali cina, uváděnou od
nás Kotlabou (1984) – ale spíš jde o dva blízké druhy; příslušná studie není ještě
dokončena. Americká A. mappa, bílá, jen 0,5–1 mm tlustá pórnatka s velkými
póry, která nemá skoro žádné skeletové hyfy, byla dříve řazena do rodu Oligopo
rus, ale výtrusy a sekvence ukazují na rod Antro dia. V poslední době byla kupo
divu nalezena i ve Finsku. Zajímavé je, že po dů kladné analýze všech sběrů
nezbyla žádná Antrodia albida, dříve „typický“ druh skupiny. Teď je považována
za synonymum A. serpens. Někdy sem přiřazované, velkopóré A. albidoides (=
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A. macro spora) ze Středozemí a A. mellita, se podle sekvence řadí do značně
vzdálených skupin. 

Komplex outkovky řadové, Antrodia serialis
Antrodia serialis (Fr.) Donk a příbuzné choroše jsou často velmi podobné před

chozím druhům, ale přesto tvoří fylogeneticky výrazně oddělenou skupinu. Rodové
jméno by tedy mělo být jiné, nikoli Antrodia; zatím však nikdo nové jméno nenavrhl
kvůli nejistotě, jaké jsou příbuzenské vztahy mezi blízkými rody. Moleku lární data
totiž ukazují, že mnohé druhy rodů Fomitopsis, Daedalea a především americká Me
lanoporia jsou bližší Antrodia serialis než třeba A. heteromorpha nebo A. sinuosa. 

Nové přírůstky do skupiny outkovky řadové jsou zejména ze Skandinávie a Se
verní Ameriky. Antrodia primaeva Renvall & Niemelä a A. infirma Renvall & Ni
emelä rostou na dalekém severu na borovicích a vyznačují se řídkými skeletální mi
hyfami, což se projeví v relativně měkké konzistenci. Jejich výskyt u nás je málo
pravděpodobný. Antrodia leucaena Y. C. Dai & Niemalä byla sice popsána z Číny,
ale pak byla nalezena i ve Skandinávii, a třeba by mohla být i u nás. Je velmi po
dobná A. serialis, ale ne tak tuhá, příjemně voní a roste na osikách. K nejzajímavěj
ším druhům patří choroš, který sbíral už v r. 1891 přírodovědně a vlastenecky
orientovaný kněz Andrej Kmeť na slovenské hoře Sitno, a který Kotlaba (1985) zto
tožnil s americkou A. variifor mis. Fylogenetická analýza ale prokázala, že jde
o zvláštní evropský druh A. kmetii Vlasák (Vlasák et al. 2013). Je velmi podobná
A. serialis, ale s výrazně většími póry. Je dosti hojná v Badínském pralese na Slo 
vensku a známa je také z Chorvatska a z Pyrenejí. Antrodia variiformis a A. serialis
byly dlouho jediné druhy této skupiny uznávané v Severní Americe. Již před něko
li ka lety jsme jednu americkou „A. seria lis“, rostoucí ale výhradně na dubech na vý 
chodním pobřeží USA, popsali jako nový druh A. serialiformis (Kout & Vlasák
2009) – tehdy ještě s křížením monosporic kých mycelií pro důkaz nového druhu.
Použití molekulárních metod pak přivodilo v amerických druzích úplnou revoluci.
Z USA bylo popsáno 5 nových druhů z příbuzenstva A. serialis, a další druh z Ruska
(Spirin et al., v tisku). Nejvýznam nější změnou je, že běžná americká A. serialis ros
toucí na jehličnanech, ale jen na východě ve vysokých horách nebo na severu (Vlasák
2004, 2008), byla určena jako jiný druh, totiž jako A. serrata Vlasák & Spirin 2015;
evropská A. serialis nebyla vůbec v USA zjištěna. Naše A. serialis, jakkoli proměn
livá, byla uznána za homo genní druh, včetně vzácných nálezů z listnáčů. 

Komplex outkovky tlusté, Antrodia crassa
Sem patří vesměs velmi vzácné druhy (vázané na pralesní porosty), které vy 

tvářejí rozlité, často velmi velké, mnohaleté plodnice. Snad jsou trochu podobné
A. serialis, ale jsou měkké, mnohovrstevné, ve spodních částech plodnice i v při
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lehlém substrátu prorostlé bělavým myceliem a měnící se v drobivou hmotu.
Mnoho druhů má amyloidní hyfy a proto bylo pro tuto skupinu navrhováno rodové
jméno Amylo poria; nemohlo však být všeobecně přijato pro podobné problémy
jako u A. serialis. Typem rodu Amyloporia je A. sinuosa, která ale podle moleku
lárních dat do této skupiny nepatří, podobně jako americká A. carbonacea s nej
výrazněji amyloidními hyfami. U nás byly známy jen dva druhy této skupiny,
A. crassa (P. Karst.) Ryvar den a A. sitchensis (D. V. Baxter) Gilb. & Ryvarden,
o nichž podrobně psali např. Vampola et Pouzar (1992). Na základě především
molekulárních dat byly teď oba druhy určeny jinak. Podle práce Spirin et al. (2015)
je pravá A. crassa evropskoasijská a jen severská, od nás neznámá; roste na bo
rovicích a vytváří tužší, poduško vité plodnice, které se dají vcelku odtrhnout od
substrátu. Náš druh, nově popsaný jako A. cretacea Runnel, Spirin & Lohmus
2015, je pevně spojený se substrátem myceli ální hmotou. Plodnice nejsou tak vý
razně poduškovité jako u A. crassa, póry jsou trochu větší a výtrusy užší. A. cre
tacea se vyskytuje i v Severní Americe, kde ovšem bývá zaměňována s hojnější
A. cincta Spirin, Vlasák & Miettinen 2015, která však roste jen na borovici vej
mutovce a má zvláštní vatovité vlášení kolem okraje plod nice. Antrodia sitchensis
je pouze americká; evropský druh je velmi podobná A. piceata Runnel, Spirin &
Vlasák 2015, lišící se sekvencí a výraznou okrovou páskou na povrchu starších
rourek, barvoměnou na pórech do oranžově okrové pozdě na pod zim, i trochu vět
šími póry.

Komplex Antrodia mellita ‒ A. pulvinascens
Drobnopórá, vytrvalá a tlustá A. pulvinascens (Pilát) Niemelä (syn. A. pli

cata), rostoucí dosti hojně na listnáčích v lužních lesích je kupodivu velmi blízce
příbuzná velkopóré, tenké, jednoleté A. mellita Niemelä & Penttila, o jejímž vzác
ném výskytu u nás psal Vampola (1996). O jejich příbuznosti svědčí i nález přiro
zeně vzniklého hybri du s intermediární morfologií i sekvencí (O. Miettinen, osobní
sdělení). Na opak nedávno popsaná A. hyalina Spirin, Miettinen & Kotir. 2013,
charakterizovaná často jako sotva rozlišitelná od jednoleté A. pulvinascens a ros
toucí s ní na stejných mís tech, je sekvenčně dost vzdálená, i když zřejmě patří do
stejné skupiny. Má větší, někdy labyrintické póry 3–5/mm a několik milimetrů ši
roký přitisklý vláknitý okraj. V poslední době jakoby se u nás rychle šířila i mimo
lužní lesy. Blízký, ale problematický druh je také A. pulverulenta B. Rivoire 2010,
morfologicky a ekolo gicky velmi odlišná od A. mellita, ale se sekvencí skoro to
tožnou. Našel jsem ji už v roce 1983 na Polaně nad Detvou vysoko na hranici lesa
jako morfologicky unikát ní outkovku porůstající celý kmen padlého jeřábu 
(a nikdy neurčil, dokud jsem o 30 let později nenašel v Genové bance stejnou se
kvenci); z podobné výšky a ze stejné ho substrátu je i typová položka z Alp. Další
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nálezy jsou také z vysokohorských poloh, avšak ze smrku; všechny prý mají na
okraji plodnice prašné imperfektní stadium, které jsem ale u položky z Polany ne
pozoroval. 

Antrodia ramentacea (Berk. & Broome) Donk
Outkovka z borových větví v lesích blatského typu, podobná zmenšené A. he 

teromorpha, ale měkká, téměř bez skeletových hyf. V různých fylogenetických „stro
mech“ se řadí na různá místa podle výběru sekvenovaných genů – jednou spíš
k Pilatoporus jindy k Antrodia malicola nebo k A. albidoides; vždy však je značně
izolo vaná, takže rodové jméno Cartilosoma Kotl. & Pouzar 1958, kdysi navržené
našimi klasiky, bude nakonec zřejmě všeobecně přijato. Nedávno byl z Itálie a Fran 
cie popsán velmi podobný druh rostoucí na listnáčích, především na lískách a osi 
kách, Cartilosoma renehentic Rivoire, Trichies & Vlasák 2015, který by mohl růst
i u nás.  

Komplex outkovky jabloňové, Antrodia malicola
Charakteristická outkovka s malými kloboučky světle hnědé barvy, polorozlitá,

se středně velkými póry, rostoucí na listnáčích v teplých oblastech a působící ná 
padnou hnědou hnilobu. Fylogeneticky je výrazně oddělená od ostatních druhů rodu
Antrodia. Je velmi hojná na východě USA, odkud byla popsána, a jako jedna z mála
outkovek se vyskytuje i v tropech. Nicméně identitu evropských a tropických A. ma
licola s americkou populací je třeba ještě ověřit; morfologická shoda zdaleka není
dokonalá. U nás Kotlaba (1984) uvádí nálezy jen z Moravy a Slovenska, hlavně na
habru a buku, což odpovídá mým zkušenostem (doplnil bych ještě jasan); nálezy
z Čech jsou vzácné a je třeba je potvrdit. V posledních letech se ale v Čechách obje 
vuje docela hojně k nerozeznání podobná A. minuta Spirin 2007, popsaná z Ruska,
která je ale spíš boreální a roste na osikách kolem řek a rybníků. Z nejasných důvo 
dů je v knihách diskutována její podobnost s velmi málo podobnými A. macra nebo
A. pulvinascens, i když shoda většiny znaků s A. malicola (Berk. & M. A. Curtis)
Donk je skoro dokonalá a odpovídá tomu i fylogenetická příbuznost. Podobná je
i A. hyalina (viz výše), se kterou A. minuta občas roste společně. Antrodia minuta je
více hně dá, s většími póry a podstatně většími výtrusy, a většinou tvoří pravé klo
bouky.

Antrodia xantha – A. carbonica a A. sinuosa jsou další významné komplexy,
kte ré se rýsují v „antrodia core group“; ty však dosud nikdo nestudoval na širším
soubo ru vzorků z různých kontinentů, a proto je nechávám stranou. Zvláště u druhé 
ho komplexu se dá očekávat řada nových druhů, protože mnoho sběrů A. sinuosa
z jižní Evropy a USA je z listnáčů a s netypickou morfologií.
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Přehled druhů outkovek rodu Antrodia s. l .  u nás známých nebo dobře
možných

Komplex Antrodia s. stricto: velmi velké, často voštinovité póry, velké bazidie
25–50 m dlouhé
· heteromorpha: hojná, spíše horská, jehl., vzácně listn., největší póry, nejtlustší

přepážky
· serpens: nehojná, nížiny, hlavně Slovensko, listn.
· salicina/macra: vzácná, drobná, ale jinak podobná předchozí, listn. keře
· tanakae: zatím u nás neznámá, bílá, kloboukatá, póry voštinovité, veliké,

osika
· mappa: zatím u nás neznámá, bílý povlak jen 0,5–1 mm tlustý, měkký, velké

póry, smrk.

Komplex Antrodia serialis: tuhé, polorozlité, s odstávajícícmi hnědavými
klobouč ky, bazidie do 20 m, v přestárlém hymeniu inkrustované cystidioly
· serialis: velmi hojná, jehl., velmi vzácně na listn.
· kmetii: Slovensko, jedle, velmi podobná předchozí, ale s daleko většími póry
· leucaena: zatím u nás neznámá, vonící, osika.

Komplex Antrodia crassa: měkké, rozlité, mnohovrstevné, na bázi z drobivé hmoty
· crassa: zatím u nás neznámá, na borovicích v boreálních oblastech
· cretacea: velmi vzácná, na smrcích (i na pařezech) v teplejších lokalitách; roste

jen ve velmi kvalitních lesích
· piceata: jen Boubínský a Dobročský prales?, s okrovou páskou na starších rour 

kách, až 50 cm široké a 3 cm tlusté plodnice, na smrkových kmenech, porůsta
jící staré plodnice Fomitopsis pinicola.

Komplex Antrodia puvinascens
· pulvinascens: tlustá, vícevrstevná, v lužních lesích dosti hojná na listnáčích
· hyalina: tenká, jednoletá, v lužních lesích, výtrusy užší než u předchozí
· mellita: na listnáčích, velmi velké póry
· pulverulenta: dosud v ČR neznámá, na hranici lesa (1500 m) na jeřábech a smr 

cích, polorozlitá, hnědavá, měkká, s většími, nepravidelnými póry a velmi ten 
kými přepážkami.

Cartilosoma
· ramentacea: jako zmenšená A. heteromorpha, na borových větvích s kůrou, na

blatech
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· renehentic: dosud u nás nenalezena, velmi podobná předchozí, na lískách a osi
kách.

Komplex Antrodia malicola
· malicola: s okrově hnědými kloboučky, bukové lesy v teplejších oblastech
· minuta: velmi podobná předchozí, na osikách, ale i na dubech.
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Josef V l a s á k : Taxonomical novelties in Antrodia s.l. (Polyporaceae)
The latest changes in Antrodia s.l. taxonomy are summarised. Four well known
Central European species, A. albida, A. crassa, A. sitchensis and A. variiformis, have
recently been redescribed under new names, A. serpens, A. cretacea, A. piceata and
A. kmetii, respectively. Six other species have been newly collected in Europe and
can perhaps also be found in the Czech Republic: A. tanakai, A. mappa, A. leucaena,
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A. crassa, A. pulverulenta and Cartilosoma renehenticii. Distinct species complexes
revealed by molecular phylogeny in Antrodia s.l. are briefly commented on. 

Adresa autora: Biologické centrum AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějo 
vice; vlasak@umbr.cas.cz
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PODMÍNKY V SUBSTRÁTU HLÍVY ÚSTŘIČNÉ VE VZTAHU K VÝSKYTU

HOUBY TRICHODERMA PLEUROTI

Ivan J a b l o n s k ý a David N o v o t n ý

Článek se zabývá hodnocením vybraných faktorů při přípravě pěsteb
ního substrátu Pleurotus ostreatus s cílem zamezit negativní působení škod
livého druhu Trichoderma pleuroti. Hlavní pozornost byla věnována vlivu
teploty, přídavku bakterií Bacillus spp. a přirozené fermentaci substrátu. Nej
více efektivní se ukazuje fermentace s následným teplotním ošetřením při
50‒70 °C po dobu 24 hodin.

Úvod
Druhy rodu Trichoderma patří mezi ekonomicky významné houby v pozitivním

i negativním smyslu. Pro své schopnosti produkovat celulázy nebo omezovat některé
fytopatogenní houby (přípravky na biologickou ochranu rostlin, např. Supresivit
nebo Trichodex) se druhy tohoto rodu využívají v biotechnologiích (Kredics et al
2014). Škodlivým druhem zodpovědným za škody v kulturách hlívy ústřičné jsou
druhy T. pleuroticola S. H. Yu & M. S. Park a T. pleuroti S. H. Yu & M. S. Park
(KomońZelazowska et al. 2007; Hatvani et al. 2007), které se objevily v posledních
deseti letech v pěstírnách hlívy ústřičné v Severní Americe, Asii a Evropě.

Druh Trichoderma pleuroti se vyskytuje pouze v pěstírnách hlívy a není znám
z jiných substrátů. Do pěstíren byl zanesen nedávno, pravděpodobně se substrátem
obsahujícím infikované rostlinné zbytky (Hatvani et al. 2007). T. pleuroti kolonizuje
většinou povrch substrátu a brání tvorbě plodnic, ačkoliv je většina substrátu v bloku
či pytli kolonizována myceliem hlívy. I přes intenzivní výzkum se dosud nepodařilo
zjistit, jak účinně výskyt druhů rodu Trichoderma omezit. Rozhodujícím faktorem
při optimálním ošetření substrátu je správná teplota, která zbaví substrát zárodků
vláknitých hub a živočišných škůdců.

Postupů pro výrobu pěstebního substrátu, včetně popisu průběhů teplotního
ošetření substrátu, je více. Většinou se substrát propařuje v tunelu při teplotě
60‒70 °C po dobu 24 hodin (Kurtzman 2006, Jablonský et Šašek 2006). Tato teplota
nepoškodí osídlení žádoucí mikroorganismy a umožní následnou rychlou kolonizaci
substrátu podhoubím hlívy. Dříve v Maďarsku používaná tzv. xerometoda, kdy se
sláma propařila suchou parou při 90‒95 °C, se neosvědčila, protože takto ošetřený
substrát byl sice zbaven mikroskopických hub, ale byl pak náchylný vůči vzdušné
kontaminaci těmito houbami. Proto byl při následném namočení takto tepelně oše
třené slámy aplikován benzimidazolový preparát (Benomyl), ten však již při pěsto
vání hub není povolen (Jablonský et Šašek 2006). 
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Naše práce byla proto zaměřena na sledování vybraných faktorů při ošetření
substrátu. Cílem předložené práce bylo zjistit nejvhodnější způsob přípravy pěsteb
ního substrátu z hlediska jeho teplotního ošetření při inokulaci substrátu vybranými
druhy bakterií.

Materiál a metodika
Byl sledován růst mycelia hlívy na substrátech různě tepelně ošetřených a fer

mentovaných pomocí mikroorganismů přirozeně se vyskytujících v substrátu nebo
zaočkováním baktériemi rodu Bacillus. Fermentace probíhala v prvních pokusech
v termostatu za aerobních podmínek a při dalších pokusech v provětrávaných plas
tových sudech, a to vždy při teplotě 30 °C. Zpočátku byl sledován růst na peletách
z pšeničné slámy, později na řezané slámě z výrobny substrátu. Na přírodních sub
strátech pokusy probíhaly ve zkumavkách o průměru 4 cm a později v plastových
sáčcích, Omnia sklenicích o objemu 0,7 l a později v kbelících o objemu 2,3 a 3,6 l.

Při pokusech byly použity tři produkční kmeny Pleurotus ostreatus (SPOPO,
KRYOS, HK35) a dva kmeny P. ostreatus získané z přírody (CPPF 5149 a CPPF
5146), dva kmeny Trichoderma pleuroti (CPPF 432, CPPF 416), jeden kmen Bacil
lus subtilis (BS1) a jeden kmen B. macerans (RIFIS B11). Akronymy sbírek kultur:
CPPF – Sbírka fytopatogenních a dalších zemědělsky významných hub, Výzkumný
ustav rostlinné výroby v. v. i., Praha, RIFIS ‒ Sbírka průmyslově využitelných mi
kroorganismů, Výzkumný ústav potravinářský Praha, BS – pracovní sbírka autorů.

V jednotlivých pokusech kolísal obsah vody v substrátech v rozmezí 68‒70 %.
Teplotně ošetřený substrát byl naplněn do Omnia sklenic a následně byl na povrch
zaočkován sadbou hlívy. Sklenice byly uzavřeny alobalovou fólií a byly inkubovány
v termostatu při teplotě 25 °C. Po 21 dnech byl zaznamenáván přírůstek mycelia na
každé Omnia sklenici či zkumavce za současné registrace kontaminovaných míst.
Jakmile mycelium houby dorostlo v první sklenici až na dno, byl pokus ukončen,
byly změřeny přírůstky mycelia a provedeno jejich statistické vyhodnocení a popř.
byla zhodnocena plocha kontaminovaného substrátu v jednotlivých sklenicích. Byly
provedeny pokusy hodnotící vliv teploty na rozvoj Pleurotus ostreatus při inokulaci
substrátu druhem Trichoderma pleuroti a vliv bakterií na rozvoj T. pleuroti a P. os
treatus v pěstebním substrátu.

Byly provedeny dílčí pokusy: 

1) Zjištění vlivu různého teplotního ošetření pelet z pšeničné slámy na růst mycelia
hlívy při inokulaci substrátu škodlivým druhem Trichodema pleuroti.
Tento pokus byl zaměřen na podmínky prostředí, které je třeba v substrátu

vytvořit, aby i při nízkoteplotním ošetření byl výskyt konkurenční houby potlačen.
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Byl porovnáván růst mycelia hlívy ve zkumavkách ve vysterilizovaném substrátu
ze slaměných pšeničných pelet a ve stejném substrátu, který byl pouze spařen
vroucí vodou. V obou případech byla do substrátu přidána sadba o objemu odpo
vídající 2 % celkovému objemu a přidána suspense spor T. pleuroti (výsledná kon
centrace 105 spor/ml). Po 14 dnech byl hodnocen výskyt T. pleuroti v obou
substrátech. 

2) Zjištění vlivu aplikovaných bakterií na fermentovaný substrát pro Pleurotus os
treatus z hlediska zamezení intenzity růstu mycelia hlívy
Namočené pšeničné pelety byly inokulovány buď Bacillus subtilis nebo B. ma

cerans (výsledná koncentrace 106 buněk/ml) a následně fermentovány při teplotě 30
°C po dobu 3 nebo 6 dnů. Další teplotní ošetření neproběhlo a substrát byl inokulo
ván sadbou Pleurotus ostreatus. Kontrolní variantou byly nefermentované pelety
spařené horkou vodou neinokulované bakteriemi. 

3) Zjištění vlivu aplikovaných bakterií na fermentovaný substrát pro Pleurotus os
treatus z hlediska zamezení jeho kolonizace druhem Trichoderma pleuroti.
Byl hodnocen vliv inokulace substrátu infikovaného T. pleuroti bakteriemi Ba

cillus subtilis a B. macerans a konečného zahřátí fermentovaného substrátu na tep
lotu 50 °C na růst Pleurotus ostreatus. V tomto pokusu byly slaměné pelety
inokulované bakteriemi Bacillus subtilis, respektive B. macerans (výsledná koncent
race 106 buněk/ml) a následně infikovaného Trichoderma pleuroti (výsledná kon
centrace 105 spor/ml)a podrobeny fermentaci při 30 °C po dobu 3 dnů. Část
fermentovaného substrátu byla pak ošetřena teplotou 50 °C po dobu 24 hodin.

4) Zjištění vlivu fermentace substrátu infikovaného druhem Trichoderma pleuroti
na růst my celia Pleurotus ostreatus.
Byl hodnocen vliv teploty fermentace a následné zvýšené teploty na rozvoj kul

tury hlívy v substrátu inokulovaném druhem Trichoderma pleuroti (výsledná kon
centrace 105 spor/ml). První část substrátu inokulovaná T. pleuroti byla nejdříve
podrobena fermentaci pomocí přirozené mikrobioty při 30 °C po dobu 3 dnů ve fer
mentačním sudu, kde byl substrát stále provětráván a potom byl podroben ošetření
třemi různými teplotami (60 °C, 65 °C a 70 °C) po dobu 24 hodin. Druhá část sub
strátu inokulovaná T. pleuroti nebyla fermentována a byla bezprostředně po inoku
laci T. pleuroti podrobena výše uvedeným teplotám. Kromě toho byl stejným
způsobem ošetřen kontrolní substrát neinfikovaný T. pleuroti. Hodnocení probíhalo
po 7 dnech, kdy se T. pleuroti začíná projevovat v pěstebním substrátu a kdy již je
možné získat informaci o postižení v praxi, a po 14 dnech, kdy mycelium P. ostreatus
nedosáhlo na opačnou stranu kbelíku.

43



Mykologické listy, Praha, no. 132, 2015. ISSN 12135887

Výsledky a diskuse
Pokus č. 1 ‒ Ukázalo se, že ve vysterilizovaném substrátu mycelium Tricho

derma pleuroti potlačilo mycelium hlívy v celém profilu substrátu, zatímco v sub
strátu spařeném pouze vřelou vodou prorostlo mycelium hlívy bez omezení substrát
a druh T. pleuroti se v něm nerozšířil. Z toho je zřejmé, že pro ochranu pěstebního
substrátu před kolonizací druhem T. pleuroti je vhodné ponechat přirozenou mikro
biotu, nepoškozenou sterilizačním procesem, která nedovolí rozvoj T. pleuroti a zá
roveň umožní rychlou kolonizaci substrátu hlívou. Proto byla další pozornost
zaměřena na fermentaci substrátu za účelem vytvoření selektivního media umožňu
jícího kolonizaci substrátu podhoubím hlívy a potlačujícího vývoj T. pleuroti.

Pokus č. 2 ‒ V druhém pokusu byl hodnocen vliv fermentace substrátů pomocí
bakterií Bacillus subtilis a B. macerans. Výsledky ukázaly, že přírůstky mycelia
Pleurotus ostreatus u inokulovaných variant se nelišily od přírůstků kontrolní ne
inokulované varianty. Při šestidenní fermentaci byly přírůstky mycelia u jednotlivých
variant vyrovnanější než při třídenní fermentaci (Tab. 1).
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Tab. 1. Vliv fermentace substrátů pomocí bakterií Bacillus subtilis a B. macerans na přírůstky
Pleurotus ostreatus v pěstebním substrátu.

Ošet ení Doba fermentace 
(dny) 

P ír stek 21. den  
(mm, ± sm r. odchylka) 

Nesterilizované pelety se suspenzí Bacillus 
subtilis 

3 121,08 ± 0,20 

6 121,53 ± 0,12  

Nesterilizované pelety se suspenzí Bacillus 
macerans 

3 121,28 ± 0,16 

6 121,61 ± 0,11 

Nesterilizované pelety spa ené vroucí vodou 
 kontrola 

3 120,21 ± 0,70 

6 121,67 ± 0,12 

Nesterilizované pelety spa ené vroucí vodou 
 kontrola bez fermentace 

3 121,17 ± 0,30 

6 121,58 ± 0,15 

Pokus č. 3 ‒ U variant infikovaných Trichoderma pleuroti a podrobených pouhé
fermentaci za přídavku kteréhokoliv z obou druhů bakterií došlo ke tvorbě kolonií T.
pleuroti. Při ošetření fermentovaného substrátu teplotou 50 °C se kolonie T. pleuroti
neobjevily (tab. 2). V dalším opakovaném pokusu – pouze s tím rozdílem, že teplotní
ošetření fermentovaného substrátu proběhlo při 45 °C – se ukázalo, že i tato teplota
v kombinaci s fermentací stačila k potlačení rozvoje T. pleuroti. 
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Pokus č. 4 ‒ Bylo zjištěno, že nejvyšších přírůstků dosáhla hlíva ve fermento
vaném substrátu, přičemž nejrychlejší růst byl zaznamenán při ošetření teplotou
60 °C. Nefermentovaným substrátem ošetřeným jednou ze tří zvýšených teplot
(60 °C, 65 °C a 70 °C) prorůstalo mycelium nejpomaleji, protože v průběhu koloni
zace se projevila přítomnost Trichoderma pleuroti. Výsledky dokázaly, že žádné
z použitých teplotních ošetření nebylo schopna přítomnou T. pleuroti zničit. V kon
trolní neinfikované a nefermentované variantě nedosáhlo mycelium hlívy takové
rychlosti růstu jako ve fermentovaném substrátu. Mezi výsledky po 7 a 14 dnech
nebyl rozdíl (graf 1).
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Tab. 2. Vliv fermentace substrátu infikovaného Trichoderma pleuroti bakteriemi Bacillus sub
tilis a B. macerans a konečného zahřátí fermentovaného substrátu na teplotu 50 °C na přírůstky
Pleurotus ostreatus v pěstebním substrátu.

Ošet ení Max. teplota 
(°C) 

P ír stek 21. den pr m r  
(mm, ± sm r. odchylka) 

 

pelety se suspenzí Bacillus subtilis 

30 121,63 ± 3,38 

50 122 ± 3,38 

pelety se suspenzí Bacillus subtilis + 
Trichoderma pleuroti 

30 0 ± 3,38 

50 122 ± 3,38 

pelety se suspenzí Bacillus macerans 

30 122 ± 3,38 

50 122 ± 3,38 

pelety se suspenzí Bacillus macerans + 
Trichoderma pleuroti 

30 0 ± 3,38 

50 122 ± 3,38 

pelety spa ené vroucí vodou  kontrola 

30 122 ± 3,38 

50 122 ± 3,38 

pelety spa ené vroucí vodou  kontrola + 
Trichoderma pleuroti 

30 0 ± 3,38 

50 122 ± 3,38 

pelety spa ené vroucí vodou  kontrola bez 
fermentace 

30 88,25 ± 3,38 

50 114,44 ± 3,38 

pelety spa ené vroucí vodou  kontrola bez 
fermentace + Trichoderma pleuroti 

30 0 ± 3,38 

50 0 ± 3,38 
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Graf 1. Vliv ošetření substrátu na velikost přírůstků mycelia Pleurotus ostreatus. A ‒ fermen
tovaný infikovaný substrát ošetřený při 60 °C, 65 °C a 70 °C; B ‒ nefermentovaný infikovaný
substrát ošetřený při 60 °C, 65 °C a 70 °C; C ‒ kontrolní substrát ošetřený při 60 °C, 65 °C
a 70 °C.

Z dosud nepublikovaných výsledků autorů provedených v laboratorních pod
mínkách vyplývá, že spory Trichoderma pleuroti nepřežijí ošetření teplotou 55 °C
po dobu 20 minut. V prezentovaných pokusech ani teplota 70 °C udržovaná v pro
pařované slámě po dobu 24 hodin vývoji T. pleuroti nezabránila. To znamená, že
T. pleuroti si pravděpodobně vytvořila struktury, které jsou schopny přežít tyto tep
loty nebo že T. pleuroti prorostla dovnitř slámy, která tak působí jako ochranné me
dium a zabraňuje jejímu usmrcení. Na druhé straně se ukázalo, že v substrátech, kde
není přítomna T. pleuroti, stačilo k dokonalému ošetření slámy třídenní fermentace
při teplotě 30 °C v kombinaci se zahřátím substrátu na teplotu 45 °C po dobu 24
hodin. Ukazuje se ale, že ošetření slámy při teplotě 50 °C nemusí být dostatečné
v případě slámy špatné kvality obsahující asi vyšší množství konidií T. pleuroti nebo
jiné typy spor (T. pleuroti), které jsou více odolné vůči teplotě. Zde je lepší využít
vyšší teploty pohybující se okolo 70 °C. 

Vztahem pouze mezi Pleurotus ostreatus a Trichoderma sp. se zabývala řada
autorů (Sobieralski et al. 2012), ale vztah bakterie, P. ostreatus a Trichoderma sp.
dosud nikdo neřešil. Bisko et Bilai (1995) ve své práci prokázali důležitou roli Ba
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cillus macerans při přípravě substrátu pro pěstování. Přidání B. macerans do sub
strátu před fermentací pro zvýšení výnosu plodnic Pleurotus ostreatus doporučili ve
své práci také Staněk et Bisko (1982). Z prezentovaných pokusů, kde byl porovnáván
vliv bakterií Bacillus subtilis a B. macerans ve fermentovaném substrátu při teplotě
30 °C s kontrolní neošetřenou variantou na kolonizaci substrátu myceliem Pleurotus
ostreatus se ukázalo, že není mezi těmito variantami z hlediska růstu P. ostreatus
žádný rozdíl. To se dá vysvětlit tím, že během fermentace se namnoží přirozená mi
kroflóra, která stačí vytvořit podmínky pro růst mycelia P. ostreatus. Prakticky to
uplatňují pěstitelé jiných druhů jedlých hub v Thajsku, kteří namočené pilinové sub
stráty před teplotním ošetřením nechávají fermentovat v teplotách kolem 30 °C po
dobu 24 hodin (nepublikované poznatky I. Jablonského).

Kapich et Mishin (1998) použitím bakterií z rodu Bacillus při aerobní fermen
taci substrátů pro pěstování Pleurotus ostreatus zaznamenali potlačení růstu konta
minujících mikromycetů.  Z prezentovaných pokusů vyplynulo, že na množení obou
druhů rodu Bacillus má vliv způsob inokulace. Pokud má Trichoderma pleuroti pro
stor pro svůj růst a neomezuje ji Bacillus, její růst je rychlý a agresivní, což potvrdily
i výsledky naších pokusů. 

Staněk et Bisko (1982) doporučili obohacení substrátů pro pěstování Pleurotus
ostreatus před fermentací bakterií Bacillus macerans. Payapanon et al. (2011) při
testování potvrdili, že přidáním B. subtilis do substrátu pro pěstování hub se zvýší
výnos Pleurotus ostreatus. Stejně tak uvádí ve své práci Nagy et al. (2012), že pří
davek Bacillus subtilis ovlivňuje pozitivně růst Pleurotus ostreatus.

Závěr
Hlíva ústřičná sice nejrychleji kolonizovala substráty ošetřené při nižší teplotě

(50‒60 °C), ale nastává zde riziko rozvoje konkurenční houby Trichoderma pleuroti.
Nejlepších výsledků v růstu mycelia hlívy bylo dosaženo při kombinaci fermentace
při 30 °C s teplotou teplotního ošetření při 50 °C případně 70 °C po dobu 24 hodin,
a to v závislosti na intenzitě výskytu T. pleuroti. U silně infikovaného substrátu byla
aerobní fermentace při 30 °C rozhodující pro potlačení kontaminace T. pleuroti, což
svědčí o významu přírodní bakteriální mikrobioty osidlující v té době substrát. 

Poděkování
Podpořeno projektem TAČR TA03020356. Za spolupráci děkujeme ing. L Za

drobilové a ing. E. Balíkové.
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Ivan Jablonský and David Novotný: Conditions in Pleurotus ostreatus substrate
in relationship to occurrence of Trichoderma pleuroti
The article evaluates selected factors in substrate production of Pleurotus ostreatus
to prevent and eliminate the negative impact of contaminant Trichoderma pleuroti.
The main attention was paid to the influence of temperature, addition of Bacillus
bacteria and fermentation. The most effective method seems to be fermentation fol
lowed by temperature treatment under 50‒70°C for 24 hours.
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POUŽÍVEJME PRO LACTARIUS DELICIOSUS DRUHOVÉ JMÉNO RYZEC BOROVÝ!

František K o t l a b a

Ve snaze používat pokud možno co nejvhodnější česká jména hub upozorňuji
na nevhodnost jména ryzec pravý pro druh Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Gray. Uvě
domme si, že přece neexistuje žádný ryzec nepravý (jako „protijméno“);  rov něž la
tinský výraz „deliciosus“ nic takového ani v nejmenším nenaznačuje – v překladu
to totiž znamená příjemný, půvabný, popř. rozmařilý. Pod jménem ryzec pravý jej
snad staří mykologové chtěli odlišit od jiných podobných nejedlých ry zců, zejména
asi od Lactarius torminosus (Schaeff.: Fr.) Pers. Ten má ovšem cel kem vhodné
a dávno vžité jméno ryzec kravský (nikoli nepravý).

Vzhledem k výše uvedeným faktům začali někteří mykologové z mého pod
nětu pro druh Lactarius deliciosus používat české druhové jméno ryzec borový (An
tonín 2005 – v jiných publikacích však nikoli, Baier 2005, Kolektiv autorů 2003,
Kotlaba 2004, Socha et Baier 2010, Socha et al. 2014), v čemž by bylo záhodno po
kračovat i nadále a mít tak pojmenovanou dvojici našich nejhojnějších ryzců s oran
žovým mlékem podle toho, pod kterými stromy nejčastěji rostou ‒ tedy ryzec borový
pod borovicemi a ryzec smrkový pod smrky. Posledně jmenova ný ryzec byl jako
dobrý, samostatný druh jasně charakterizován a platně popsán německým mykolo
gem F. Grögerem teprve před 47 lety, a to pod jménem Lacta rius deterrimus Gröger
1968 (deterrimus znamená horší, tj. ve srovnání s chutnějším L. deliciosus). V této
souvislosti stojí za zmínku, že někteří mykolo gové již dávno rozlišovali z běžněji
se vyskytujících ryzců s oranžovým mlékem dva taxony ‒ jeden rostoucí pod boro
vicemi a druhý pod smrky (z našich např. Melzer 1919, Smotlacha 1916), avšak ne
považovali je za druhy (Melzer je označo val jako formy, Smotlacha jako odrůdy) ‒
jako samostatné druhy s latinskými jmény je bohužel nepopsali (přitom by tehdy
měli jasnou prioritu…).

Je sice pravda, že na dvoujehlicové borovice se mykoriticky váže více druhů
ryzců s oranžovým nebo červeným mlékem. Ty však mají svá vhodná česká jména:
ryzec krvomléčný – Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr. a ryzec polokrvomléčný –
Lactarius semisanguifluus R. Heim et Leclair. Na většině území naší republiky se
však nevyskytují a jsou natolik vzácné, že je nezná nejen většina houbařů, ale ani
leckteří mykologové; pro vzácnost jejich výskytu (a tím i ohrožení) byly zahrnuty
do Červeného seznamu hub České republiky (Beran 2006). Nejhojnější z této sku 
piny ryzců s oranžovým až krvavým mlékem a růstem pod borovicemi tedy zůstá 
vá Lactarius deliciosus. Proto české druhové jméno ryzec borový považuji pro něj
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jako velmi příhodné a zcela namístě. Tuto změnu druhového jména z ryzce pravé ho
na ryzec borový nám umožňuje skutečnost, že pro české jmenosloví hub neexis tují
pevná pravidla, a tak v zavádění vhodnějších českých jmen – oproti dosud užíva
ným – nám nic nebrání. V minulosti bylo několikrát o pravidlech pro česká jména
hub jednáno, avšak k jednotnému názoru se nedošlo; snad by bylo vhodné snahu
o sjednocení českého jménosloví hub časem znovu obnovit.
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Ryzec borový – Lactarius deliciosus. Odval „Danica“ bývalého zlatodolu Roudný (PP) v. od

Bořkovic na Vlašimsku. Foto 28. 9. 1994 F. Kotlaba.

Používáním jmen ryzec borový a ryzec smrkový se u těchto dvou ryzců do 
staneme na úroveň českých druhových jmen i u jiných hub s obdobnou ekologií.
Tak je tomu např. se hřibem  borovým a hřibem smrkovým: pod latinským jménem
Boletus edulis Bull: Fr. nebo B. bulbosus Schaeff. ex J. Schrőt. se také dlouho
„skvělo“ české jméno hřib pravý, popř. hřib obecný. Po jejich jasném rozlišení na
dva samostatné druhy (zejména po popsání druhu Boletus pinophilus Pilát et Der 
mek, Pilát 1973) se jim začalo spontánně říkat ‒ a psát ‒ hřib borový a hřib smrko 
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vý aniž by proti tomu měl někdo nějaké námitky. Jméno hřib pravý zmizelo „v pro
padlišti dějin“ – a stejně tak by se mělo stát se jménem ryzec pravý!
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František K o t l a b a : Let’s use the Czech name ‘ryzec borový’ for Lactarius
deliciosus (L.: Fr.) Gray!
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90 LET RNDR. MIRKO SVRČKA, CSC.

Markéta Š a n d o v á

V říjnu oslavil své devadesáté narozeniny RNDr. Mirko Svrček, CSc., dlouho
letý pracovník mykologického oddělení Národního muzea, známý především svými
četnými studiemi o terčoplodých houbách (diskomycetech). Devadesátých narozenin
se dožívá doma, v Praze na Žižkově, kde o něj pečuje jeho rodina. Zdravotní stav
mu již nedovoluje věnovat se mykologii.

Jeho odborná životní dráha začala v Praze v jádru Československé mykologické
společnosti, kde jeho první konzultanti v oblasti mykologie tehdy byli zkušení ama
térští mykologové Stanislav Havlena a Václav Vacek. V letech 1948 až 1992 praco
val na plný úvazek v Národním muzeu jako mykolog, i když v jednu dobu, podle
jeho vlastních slov, byl pověřen věnovat se lichenologii (což pravděpodobně bylo
v období práce na záchranném průzkumu údolí Vltavy před stavbou vodní nádrže
Orlík). Jeho zájem byl ale už od začátku směrován kromě hub i na další skupiny or
ganizmů. Zabýval se sběrem kryptogamů i fanerogamů. Počet sběrů hub za rok velmi
často nebo dokonce zpravidla byl vyšší než 1000 nebo 1100, a to až do roku 1991.
I v dalších letech pokračoval v tempu asi 700 sběrů hub ročně. Jak vyplývá ze zve
řejněných seznamů jeho publikací a rukopisných zpráv, dr. Svrček je především ta
xonom a florista. Aktivně pracoval také pro tehdejší Mykologický klub, později
Československou vědeckou společnost pro mykologii při ČSAV, kde po více než 30
let působil jako výkonný redaktor časopisu Česká mykologie.

Jubilantovi blahopřejeme a přejeme mu pevné zdraví a hodně lásky a pohody.

Markéta Š a n d o v á : RNDr. Mirko Svrček, CSc. nonagenarian

*   *   *
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ILUSTRACE HUB AKADEMICKÉHO MALÍŘE BOHUMILA VANČURY

DAROVÁNY DO SBÍREK NÁRODNÍHO MUZEA

Jan H o l e c

54

Akademický malíř Bohumil Vančura (14. 1. 1922, Železný Brod – 27. 10. 2013,
Praha) byl významným českým ilustrátorem přírodovědecké literatury. Vystudoval
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde absolvoval u profesora Emila
Filly v oboru monumentální malby. Díky talentu pro realistickou malbu, velké trpě
livosti a píli a také celoživotní lásce k přírodě se stal výborným a vyhledáva ným ilu
strátorem řady knih o motýlech, houbách a rostlinách, které vycházely např.
v nakladatelstvích Orbis, Odeon, Academia, Aventinum, Lidové nakladatel ství, Práce

B. Vančura při oslavě
90. narozenin.
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a Artia. V posledně jmenovaném nakladatelství vyšla kniha, která je v kruzích my
kologů a houbařů nejlépe známá a nese prostý název – Houby (Svrček et Vančura
1987). Stala se velmi oblíbenou a byla přeložena do mnoha světových jazyků. Kromě
textů M. Svrčka ilustroval B. Vančura také knihy F. Kotlaby a K. Balabána, L. V. Ga
ribovové, J. Klána, J. Havla, J. K. Mana a J. Baiera. Vančurovy ilustrace hub se vy
značují výstižností, barevnou věrností, brilantní technikou a smyslem pro detail.
Jedno značně patří k nejlepším ilustracím hub, jaké kdy u nás vznikly. Kromě malby
a knižní ilustrace se B. Vančura věnoval také grafice a typografii.

Osobně jsem se s B. Vančurou setkal v roce 1997 během přípravy výstavy „Ba
revný svět hub“ v Národním muzeu, kam jsem se snažil získat díla význam ných čes
kých ilustrátorů. Požádal jsem ho tehdy o zapůjčení několika maleb. V telefonu mi
řekl, abych přišel k němu domů a vybral si. Po zazvonění u domu na pražských Vi
nohradech mi přišel otevřít štíhlý, elegantní, jasně a přesně se vyja dřující muž, který
se mi celé odpoledne ochotně věnoval. Měl velký osobní šarm a působil zároveň
důstojně i mile. Ukázal mi velkou část sbírky svých ilustrací, ze kterých bylo velmi
snadné si vybrat – téměř všechny byly výborné. Bylo jasně vidět, že pokud spolu
pracující mykolog donesl pěkné a typické plodnice určitého druhu houby, neměl
B. Vančura s jeho zachycením žádné potíže. 

Pak už jsem se s ním nikdy nepotkal, ale stále jsem měl v hlavě myšlenku získat
jeho ilustrace hub do sbírek Národního muzea. Pomohla náhoda – obyčejná muzejní
schůze na jaře roku 2015, během níž kolegové entomologové řekli, že Vančurova
sbírka motýlů byla pozůstalými darována do Národního muzea. Vzal jsem si od nich
kontakt na dceru B. Vančury, Ing. Mgr. Alenu Bokvajovou. Díky velkorysosti její
a jejího bratra (která nesla stejný rys elegantního přístupu, jaký jsem zažil u Mistra
samotného) se nakonec ilustrace hub B. Vančury dne 4. 11. 2015 přesunuly do sbírek
mykologického oddělení Národního muzea, kam byly bezúplatně darovány. Celé ro
dině tímto patří nesmírný dík za tak cenný dar pro naši národní, nicméně poněkud
nemajetnou muzejní instituci, která by v případě odkupu musela řadu let čekat na
dotaci pro velké nákupy sbírek od Ministerstva kultury ČR. Paní Aleně Bokvajové
jsem při té příležitosti položil několik otázek. 

Jak jste s bratrem tvorbu svého otce vnímali a prožívali?
Otec pracoval celé dny a často i v noci, takže nám dětem byl vzácnější než ma

minka. Chodili jsme do jeho podkrovního atelieru vždycky opatrně a s velkou úctou.
Bylo to pro nás zvláštní prostředí svým pracovním nepořádkem, takže jsme museli
dávat velký pozor, abychom do něčeho nevrazili, na něco nešlápli na zemi nebo něco
nerozlili. Otcův pracovní stůl byl vždy zavalen papíry, tužkami, barvami a štětci
všech velikostí. Vždycky bylo hodně zakouřeno a nám dětem to krásně vonělo – táta
byl náruživý kuřák a vždycky kouřil jen dobré cigarety. Pokaždé nás zajímalo, co
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táta právě dělá. Vnímali jsme jeho práci jako něco obdivuhodného, zvláštního, co
jiné děti doma neviděly. I když měl hodně napilno (to bývalo vlastně pořád), nikdy
nás neodbyl nebo nevyháněl, když jsme za ním kdykoli přišli „vy žbrdolit“ kus papíru
a barvičky a sednout si k malému stolku naproti jeho pracov nímu stolu a napodobo
vat jeho vážnou práci. Ale pak muselo být naprosté ticho, abychom jej nerušili. 

Poslední leta života strávil otec doma na Vinohradech. Starali jsme se o něj spo
lečně s bratrem. Povídali jsme si o všem možném, co jsme v dětství i v dospělosti
prožili. Mnohokrát opakoval, že vždy sám sobě ukládal, že jeho po vinností bylo pa
matovat na děti a dávat jim přednost před prací.  

Které objekty maloval nejraději?
Pokud vím, volnému malování ze záliby se věnoval celý život. Těžko však

mohu říci, co ho nejvíce upoutávalo. Pamatuji si z dětství jeho krásné ilustrace k ja
ponským pohádkám B. M. Eliášové, zajímal jej E. A. Poe a G. K. Chesterton, vy
tvořil i obrázky k povídkám T. Manna nebo pohádkám B. Němcové. Malovat si pro
radost mohl málokdy – jen v době volna, kdy neměl práci. Musel vždy pama tovat
na zajištění rodiny, protože maminka, ač rovněž akademická malířka, na jeho vý
slovné přání řadu let nepracovala a starala se o nás děti a o domácnost. Teprve v po
sledních letech života maloval větší plátna. Měl rád zvláštní scenerie, hlavně
přírodní, hru světla a stínu. Snad by se dalo říci, že tím kompenzoval svou přísně re
alistickou malbu pro přírodovědecké účely.

Vyčerpávala jej práce nebo maloval s lehkostí?
Není jednoduché na tuto otázku odpovědět. Některá díla zhotovoval s větší chutí,

a tím i lehčeji. Třeba návrhy plakátů, typografie nebo tzv. lámání knížek jej často velmi
těšilo, byl vzdělaným čtenářem v mnoha humanitních oborech. Jiné práce vyžadovaly
spoustu času a naprosté soustředění a odříkání, často přes noc.  Právě živé houby, které
otec maloval, se rozhodně nemohly odkládat do sucha či do chladu. Bylo běžné, že
pracoval často přes noc a v citelném chladu svého atelie ru, nebo naopak v létě ve vedru,
ve stejné místnosti přehřáté sluncem. Pak býval vyčerpaný a unavený.

Věnoval se kromě přírodovědecké ilustrace i volné malířské tvorbě?
Ano, věnoval, zejména v posledních patnácti letech života. Maloval obrazy jen

pro vlastní potěšení, nikdy na prodej nebo do nějaké sbírky. Náměty zjevně promýšlel
řadu let, některé byly trochu strašidelné, jiné bizarní, neopomíjel ani erotické motivy. 

Jaké byly jeho největší koníčky?
Kdysi dávno býval vášnivým rybářem, ale postupem času se soustředil na je 

diného a celoživotního koníčka: jezdil sám nebo s několika přáteli do českých lokalit
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a na Slovensko chytat motýly, sbíral vajíčka housenek, pěstoval je, staral se o ně,
sháněl pro ně živné rostliny a posléze vylíhlého motýla nebo motýly zařadil do
sbírky. Byl výborným znalcem motýlů.

Byl nějak příbuzný se spisovatelem Vladislavem Vančurou?
Ano, byl, a sice po rodové linii svého otce. Velice si považoval, že byl zván na

návštěvy k Vančurovým na Zbraslav, a pokud vím, stýkal se s rodinou Vanču rových
až do smrti paní MUDr. Ludmily Vančurové.

Jak Váš otec vnímal život v socialistickém Československu a jak přijímal změny po
roce 1989?

Pamatuji si na osudný 21. srpen 1968, kdy se otec vrátil kolem šesté ráno z ma
lého nádraží v Podkrkonoší, kam jsme jezdili na prázdniny (měl ten den jet do Prahy
odevzdat hotovou práci) a byl naprosto zdrcen tím, co se stalo. Byl, stejně jako na
prostá většina intelektuálů té doby, nadšen Pražským jarem a pocitem uvol nění a pří
slibem svobody. Otci po leta nesmírně chyběla svoboda tisku a svoboda projevu,
možnost volně cestovat bez ponižujících žádostí o devizový příslib. Tím nadšeněji
přijal události 17. listopadu 1989 a s velkým zájmem až do smrti sledo val politické
a kulturní události. Paradoxně to však pro něho znamenalo postupné utlumení jeho
výtvarné práce, protože některá velká nakladatelství v průběhu dal ších let ukončila
svou existenci. A práce mu chyběla.

Jaké bylo jeho životní krédo?
Bylo to Masarykovo heslo „Nebát se a nekrást“, humanitní vzdělanost a svo 

boda člověka a uplatnění kritického rozumu v počínání a konání člověka. Toleran 
ce vůči cizincům. Naprostá spolehlivost vůči zadavatelům výtvarné práce
a odpo vědnost za odevzdané dílo.

Zdědil někdo z vás dětí jeho umělecký talent?
Spíše nikoli, ostatně oba rodiče nám vždy zdůrazňovali, že talent bez píle ne ní

nic. Ani jeden z nás se ve výtvarné škole nevyučil – oba ale máme schopnost este
tického cítění, bratrovým celoživotním koníčkem je fotografie, a snad ve vší skrom
nosti mohu říci, že nám otec předal svoji pečlivost. Možná se ale výtvarné geny
našich předků projeví a budou rozvíjeny v dalších generacích, kdo ví.  

Co byste Vy sama o něm popř. chtěla napsat širšímu publiku? Něco, co je důle žité
k pochopení jeho osobnosti a není nikde zachyceno...

Otec byl vychován v evangelické českobratrské víře. Jeho otec byl teolog a farář
sboru v Železném Brodu. V rodině se vždy kladl velký důraz na humanitní vzdělání
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a znalost cizích jazyků, scestovalost a sečtělost. To se stalo základem jeho životních
postojů a hodnot. Otec měl řadu přátel mezi pracovníky Národního mu zea, s nimiž
spolupracoval a s nimiž se stýkal i mimopracovně. Národního muzea si velice vážil
a nás děti odmalička brával často s sebou na pracovní schůzky.  Vitríny s exponáty,
které jsme směli okukovat a otázky k nim pak donekonečna probírat s otcem, byly
pro nás základem úcty k Národnímu muzeu. Proto jsme se s bratrem rozhodli darovat
Národnímu muzeu originální otcovy akvarelové kresby hub, a tím uzavřít jeho spo
lupráci s Národním muzeem v oblasti mykologie. 

Nejznámější publikace o houbách ilustrované B. Vančurou
(řazeny chronologicky)

Kotlaba F. et Balabán K. (1970): Atlas dřevokazných hub. – Státní zemědělské na
kladatelství, 133 str., Praha.

Garibovová L. V., Svrček M. et Baier J. (1985): Houby. Poznáváme, sbíráme, při 
pravujeme. – Lidové nakladatelství, 304 str., Praha.

Svrček M. et Vančura B. (1987): Houby. – Artia, 307 str., Praha. (+ řada jazykových
mutací, např. v angličtině a francouzštině, z nichž některé vyšly již v roce 1975)

Klán J. et Vančura B. (1990): Houby. – Aventinum, 223 str., Praha.
Havel J. et Vančura B. (1991): Co si houby povídají v háji. – Nakladatelství Libe 

reckých tiskáren, 12 str., Liberec.
Baier J. et Vančura B. (1993): Co nevíme o houbách. – Artia/Granit, 64 str., Praha.
Man J. K. (1996): Houbařské počteníčko. Tomík, děda a houby. – Práce, 152 str.,

Praha.
Baier J. (2003): Houby v lese a v kuchyni. – BETA, 204 str., Praha–Plzeň.
Baier J. et Vančura B. (2005): Zaměnitelné houby. – Aventinum, 247 str., Praha.

V našem časopise vyšel k 85. narozeninám B. Vančury článek F. Kotlaby
(Mykol. Listy no. 99: 32‒34, 2007), který zahrnuje jubilantovy publikace týkající
se hub, ale také kreseb v jiných oborech.

Jan Holec: Illustrations of fungi by academic paintner Bohumil Vančura do
nated to the collections of the National Museum
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DVĚ KONFERENCE K PŮLSTOLETÉMU VÝROČÍ SAMOSTATNÉ EXISTENCE

MYKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ NÁRODNÍHO MUZEA

V roce 2015 uběhlo už 50 let od okamžiku, kdy se mykologické sbírky Ná 
rodního muzea (NM) vyčlenily z původního velkého botanického oddělení a vznik 
lo samostatné mykologické oddělení NM. Tehdejší vedoucí botanického oddělení,
světoznámý český mykolog Albert Pilát, správně vycítil, že mykologie a mykolo
gové potřebují větší míru samostatnosti a tuto organizační změnu prosadil. Čas mu
dal za pravdu – mykologie je dnes významným vědním oborem, který studuje bio
logicky, ekologicky i fylogeneticky unikátní skupinu organismů – houby.

Základní fakta o mykologických sbírkách NM, které nesou mezinárodní zkratku
PRM, lze získat v online databázi Index Herbariorum; nebudeme je proto opakovat.
Prvním vedoucím samostatného mykologického oddělení byl Albert Pilát (1965–
1974). Jeho hlavním spolupracovníkem byl Mirko Svrček, který v NM strávil celý
svůj profesní život. Po Pilátově smrti se stal vedoucím Zdeněk Pouzar, kterého po
odchodu do penze v roce 1995 v této funkci vystřídal J. Holec. Součas né mykolo
gické oddělení má k dispozici 5 pracovních úvazků (v minulosti jen 4) – jsou zde
místa preparátora, kurátora sbírek, lichenologa a dvou mykologů. Kromě již jmeno
vaných v oddělení pracovali např. preparátoři Vojtěch Benedikt a Bedřich Vytouš,
paní Nosková a Tučková, v době nedávné Emil Dlouhý, Věra Štětková, Jana Ko
courko vá a Lenka Edrová; v současnosti Ladislav Šafránek, Markéta Šandová (Su
ková, Chlebická), František Bouda, Miriam Brožíková a Martin Kříž (a řada dalších
lidí, přijatých na krátkodobé pracovní poměry). Téměř každodenně k nám dochází
i emeritní člen oddělení Zdeněk Pouzar. Sbírky dnes čítají kolem 700 000 herbářo 
vých položek a jsou uloženy v moderních depozitářích v PrazeHorních Počerni
cích, kde je umístěna i obsáhlá mykologická knihovna. Lze si jen přát, aby
myko logické oddělení Národního muzea bylo i v dalších letech užitečným kataly
zátorem mykologického života v České republice. Bude k tomu třeba nejen podpora
Národ ního muzea jako celku, ale i hodně sil a nápadů zaměstnanců samotných
a v neposlední řadě – tak jako dosud – i spoluúčast a pochopení naší mykologické
obce.

Půlstoleté výročí jsme se rozhodli oslavit uspořádáním dvou vědeckých set 
kání. Prvním z nich byl seminář „Novinky studia velkých hub“, který se konal v so
botu 16. května 2015 v Nové budově Národního muzea. Byl určen pro české
a slovenské mykology, zejména členy ČVSM. Bohatý program (15 přednášek)
a velmi nízké vložné (20 Kč) přilákalo kolem 50 zájemců, kteří byli s úrovní prezen 
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tací vesměs spokojeni a přestávky využili k diskusím s kolegy. Zajímavostí akce byl
fakt, že proběhla v obrovském Konferenčním sále Nové budovy NM, což byla za
první republiky Pražská burza peněžní a zbožní, za komunismu parlament a po roce
1989 sídlo Rádia Svobodná Evropa. Účastníci konference tedy rokovali v sále, kde
se mimo jiné dělilo Československo a promlouvali světoví státníci, např. V. Havel,
F. Mitterrand, M. Thatcherová, G. Bush starší, H. Kohl nebo brit ská královna Alžběta
II.  Pravda, trochu jsme se v něm ztráceli (kapacita sálu je před 400 míst), ale zase
jsme měli dostatek prostoru a výsledný dojem byl i přes prvotní obavy nakonec
dobrý.

Druhou akcí bylo mezinárodní sympozium „Fungi of Central European Old
Growth Forests“, které se konalo 14.‒17. září 2015 v Českém Krumlově. Proč právě
tam? Důvody byly čtyři: 1) v 19. století na krumlovském zámku sídlil rod Schwar
zenbergů, jehož prozíravý představitel, kníže Johann Adolf II. (1799‒1888), roku
1858 vyhlásil Boubínský prales jako chráněné území, a sice na popud svého geniál
ního lesmistra Josefa Johna; 2) z města je přibližně stejně daleko do dvou našich
nejlépe zachovaných pralesů – Boubínského a Žofínského; 3) Krumlov je jako pa
mátka UNESCO pro zahraniční návštěvníky zajímavý; 4) hlavní organizá tor akce
J. Holec město dobře zná, mimo jiné i díky přítomnosti rodiny svého bratra, která
sympoziu výrazně pomohla radami i kulturním programem vokální skupiny „Sonus
tenuis“ (část dětského pěveckého sboru Krumlovská medvíďata) během společen
ského večera. Dalším pilířem byla agentura Conference Partners pana Martina Zeina,
zajišťující hladkou přípravu i průběh sympozia, které našlo vstřícné zázemí v hotelu
Zlatý Anděl na hlavním krumlovském náměstí. 

Na sympoziu se sešlo 47 mykologů z 15 evropských zemí (Velká Británie, Švý
carsko, Německo, Rakousko, ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Itálie, Norsko,
Švédsko, Finsko, Dánsko, Estonsko, Litva). V prvních dvou dnech zaznělo celkem
30 přednášek a bylo prezentováno 6 posterů. Všechny prezentace měly vysokou úro
veň, což mimo jiné kvitoval i nejvzácnější pozvaný host sympozia – profesorka
Lynne Boddy z univerzity v Cardiffu, šéfredaktorka významného mezi národního ča
sopisu Fungal Ecology. Program akce lze najít na adrese http://www.conferencepart
ners.cz/FCEOF2015/ a abstrakty příspěvků v časopisu Czech Mycology (67: 95‒118,
2015). Bylo krásné a velmi inspirující sledovat nej různější přístupy ke studiu hub
přirozených lesů. 

V dalších dvou dnech proběhly exkurze, které vedli J. Holec s M. Křížem (Bou
bínský prales) a M. Beran s D. Dvořákem (Žofínský prales). Přestože rok 2015 byl
co do fruktifikace hub nejhorším za posledních nejméně 15 let, účastníci viděli téměř
všechny nejdůležitější dřevožijné druhy obou pralesů, protože vedoucí exkurzí je
díky svým dlouholetým znalostem lokalit vedli prakticky od kmene ke kmeni a po
stupně tyto druhy hub ukazovali. Účastníci byli nadšeni – někteří říkali, že takové
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lesy a tak velký počet vzácných druhů preferujících přirozené porosty ještě nikdy
neviděli. Na Boubíně byl hlubokým zážitkem i pád obrovského kmene poblíž nás –
zvuková kulisa lámaných větví i ohlušující rána a následné zachvění země se kaž
dému vrylo do paměti.

Český Krumlov svou úlohu splnil – poskytl sympoziu téměř magickou kulisu,
kde nikam nebylo pěšky daleko a po náročném programu přednášek a exkurzí bylo
možné probírat řadu pracovních záležitostí neformálně v útulných středověkých hos
půdkách. Ve zkratce – kam člověk zašel, tam seděla větší nebo menší skupinka my
kologů v družné odborné diskusi. Organizátoři – pracovníci mykologického oddělení
NM – měli ze sympozia celkově dobrý dojem, který jim ústně nebo pí semně potvrdili
i někteří účastníci. Jsme zvědaví, zda sympozia na podobné (nebo jiné) téma budou
následovat i v dalších letech a v dalších zemích.

Jan H o l e c

*   *   *

4. ČESKOSLOVENSKÁ VEDECKÁ MYKOLOGICKÁ KONFERENCIA VO ZVOLENE

Štvrtá československá vedecká mykologická konferencia prebehla v dňoch 7.
až 10. septembra 2015 na Slovensku, vo Zvolene. Spolu ju zorganizovali Sloven ská
mykologická spoločnosť, Česká vědecká společnost pro mykologii, Botanický ústav
SAV a na úlohu hlavného organizátora sa tento krát podujala Technická univerzita
vo Zvolene. Spolu sa zaregistrovalo 42 účastníkov.

Dňa 8. 9. 2015 odznelo v hlavnej budove univerzity 19 vedeckých prednášok
z rôznych oblastí mykológie a na ňu nadväzujúcich oblastí – od fytopatológie a pa
razitológie, cez mykofloristické štúdie, výskum venujúci sa konkrétnym rodom húb,
molekulárne a chemické analýzy plodníc až po mikromycéty a huby v objek toch vy
užívaných a obývaných človekom. V podobnom obsahovom kontexte bolo zamera
ných aj 12 posterov. Úvodná prednáška konferencie sa venovala historic kému vývoju
a prehľadu osobností slovenskej mykológie a slovenského názvoslo via húb. Konfe
renciu poctila svojou návštevou aj legenda slovenskej mykológie Ing. Anton Janitor,
CSc. Prvý pracovný deň konferencie uzavrel spoločenský ve čer.

Druhý deň konferencie sme navštívili Národnú prírodnú rezerváciu Badínsky
prales. Aj napriek dlhodobo suchému počasiu v regióne Podpoľania v roku 2015 sa
podarilo nájsť niekoľko desiatok druhov húb, a to nielen veľmi vzácnych drev ných,
ale aj terestrických húb – lupeňovitých a hríbovitých ‒ a jeden druh podzemnej huby.

Vladimír K u n c a
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Účastníci konferencie vo Zvolene. Foto D. Blanár.

*   *   *

Informácia o mykologických akciách na Slovensku 
v roku 2016

24. jarné stretnutie: 17.–19. 6. 2016, Biele Karpaty, Skalica, Zlatnícka dolina,
rekreačné zariadenie Amor

Kapacita 62 lôžok v 2, 3 a 4posteľových izbách, v susedstve chaty je pla
vecký bazén, terény hlavne na vrchu Malý Rink (0–3 km s. od chaty, až k hraničnému
Sudoměřickému potoku), lesy 0–4 km v. od chaty (pozdĺž Zlatníckeho potoka) a lesy
0–2 km j. od chaty, všetko dostupné peši; prevažne dubiny s výskytom teplomilných
hríbovitých húb a muchotrávky cisárskej. Platby: 1 nocľah + raňajky 13,50 €, pop
latok mestu 0,50 €, súhrnná platba za pobyt: 28 €; možnosť objednať si obedy (4 €)
a večere (3,50 €). Prihlášky s menami a počtom osôb posielajte na emailovú
adresu L. Hagaru, predsedu Slovenskej mykologickej spoločnosti: irpex@stonline.sk

Mykologické dni na Slovensku: 1.–8. 10. 2016 
Termín je záväzný; vybranú lokalitu oznámime neskôr. Sondujeme možnosti

a podmienky v týchto oblastiach: 1) prírodné rezervácie vo Východných Karpatoch,
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ubytovanie pravdepodobne v Snine, 2) ako rezerva NPR Západná Poľana (v širšom
okolí i NPR Dobročský prales a iné atraktívne lokality). Väčšiu podporu vo výbore
majú pralesy a horské lúky vo Východných Karpatoch.

Za výbor Slovenskej mykologickej spoločnosti Ladislav H a g a r a

Fotografie na přední straně:
Kukmák dřevní ‒ Volvariella caesiotincta. Valtice, NPR Rendezvous, v blízkosti
padlého dubu ceru, 3. 10. 2014 leg. et det. H. Ševčíková, J. Hrabáková et Z. Musi
lová, foto H. Ševčíková (k článku na str. 4).
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Pavučinec anýzový – Cortinarius odorifer. Staré Ransko, ochranné pásmo NPR Ransko,
20. 10. 2013, foto J. Kramoliš (k článku na str. 13).

Palečka Hollósova – Tulostoma pulchellum. Velké Žernoseky, vrch Velká Vendula, skalní step,
14. 7. 2015 foto M. Kříž (k článku na str. 1).


