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ODBORNÉ ČLÁNKY
ZÁSTUPCI RODU XEROCOMUS ROSTOUCÍ V ČESKÉ REPUBLICE
A TAXONOMICKÉ NOVINKY V TÉTO SKUPINĚ HŘIBŮ

Václav J a n d a , Martin K ř í ž , Michal G r a c a a Jiří R e j s e k
Článek se zabývá vývojem názoru na rod Xerocomus v původním
širokém smyslu a druhy tohoto rodu v novějším, úzkém vymezení. V základ
ních bodech jsou představeny rody Xerocomellus, Hemileccinum, Pseudobo
letus, Phylloporus a krátce i několik dalších. Rod Xerocomus s. stricto
obsahuje čtyři zástupce: X. subtomentosus, X. ferrugineus, X. chrysonemus
a X. silwoodensis; k jejich určování je připojen makroskopický klíč. Autoři
článku předkládají makroskopický a mikroskopický popis hřibu zlatoko
řenného – X. chrysonemus a hřibu topolového – X. silwoodensis, jelikož tyto
dva druhy byly popsány relativně nedávno, na našem území se vyskytují a je
jich podrobný popis dosud nebyl v češtině publikován. Je diskutována jejich
ekologie, rozšíření a možnost záměny. Jsou uvedeny také závěry z hlediska
ochrany přírody.

Článek je věnován památce Zdeňka Turičíka, mykologa a dobrého znalce
hřibovitých hub, který nás letos nečekaně opustil.
Úvod
Problematika vymezení rodu Xerocomus Quél. zaměstávala mykology mnoha
generací a názory na taxonomické postavení tohoto rodu byly v průběhu doby velmi
odlišné a kontroverzní. Někteří mykologové považovali rod Xerocomus – v češtině
často uváděný pod jménem „suchohřib“ – za dobrý samostatný rod (např. Singer
1986, Engel. et al. 1996, Galli 1998, 2007, 2013, Gminder 2000, Lannoy et Estades
2001, 2004, Ladurner et Simonini 2003, Peinter et al. 2003, Klofac 2007, Knudsen
et Taylor 2008, 2012), zatímco jiní autoři takový koncept nepřijali (např. Watling
1970, Smith et Thiers 1971, Oolbekkink 1991, Kirk et al. 2001, 2008, Watling et
Hills 2005).
Různá rodová pojetí vyústila v postupné zařazování některých druhů jak do
rodů Boletus a Xerocomus, tak i například Leccinum (Binder et Besl 2000, Singer
1986, Smith et Thiers 1971, Šutara 1989). Jako příklad může posloužit třeba hřib
skvrnitý, který byl jeho autorem umístěn do rodu Boletus jako B. depilatus (Redeuilh
1986), později přesunut do rodu Leccinum (Šutara 1989), následně do rodu Xerocomus
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(Binder et Besl 2000) a nakonec do nově vytvořeného samostatného rodu Hemilec
cinum (Šutara 2008). Odlišná rodová pojetí se projevovala nejen v počtech a skladbě
zahrnutých druhů, ale i v nejednotných rodových diagnózách.
Zřejmě nejšířeji pojatý koncept rodu Xerocomus najdeme v monografii edice
Fungi Europaei (Ladurner et Simonini 2003), kde je zařazeno 24 evropských a 4
americké druhy. Bok po boku zde stojí druhové okruhy hřibu žlutomasého – X. chry
senteron (Bull.) Quél. a hřibu plstnatého – X. subtomentosus (L.) Quél., skupina
tvořená hřibem plavým – X. impolitus (Fr.) Quél. a hřibem skvrnitým – X. depilatus
(Redeuilh) Binder & Besl a dále i několik jednotlivých, obtížně zařaditelných druhů,
které do značné míry nesdílejí společné znaky s ostatními druhy, jako je hřib hnědý –
X. badius (Fr.) E.J. Gilbert, hřib moravský – X. moravicus (Vacek) Herink, lu
penopórka červenožlutá – X. pelletieri (Lév) Bresinsky & Manfr. Binder nebo hřib
příživný – X. parasiticus (Bull.: Fr.) Quél. Stejný koncept byl později použit v obou
vydáních určovacího klíče Funga Nordica (Knudsen et Taylor 2008, 2012).
Takto široké vymezení rodu Xerocomus ovšem bylo neudržitelné, neboť pojilo
dohromady nesourodou směsici různých, více či méně početných skupin druhů, které
jsou vzájemně odděleny odlišnými anatomickými znaky (viz Šutara 2008). Zahrnuty
sem byly např. jak druhy s pravou boletoidní tramou hymenoforu (X. impolitus, X.
depilatus, X. badius), tak s tramou phylloporoidní (X. pelletieri a okruh X. subto
mentosus), jakož i s tramou přechodnou mezi boletoidní a phylloporoidní (X. para
siticus a okruh X. chrysenteron). Taková situace je v jednom rodu neobvyklá, jelikož
v ostatních evropských rodech hřibovitých hub je tento znak homogenní – boletoidní
tramu hymenoforu mají např. rody Boletus, Leccinum, Aureoboletus, Buchwaldobo
letus, Tylopillus, Suillus a Boletinus a přechodnou mezi boletoidní a phylloporoidní
pak rody Chalciporus a Porphyrellus. Obdobně nesourodé byly i další, pro hřibovité
houby významné anatomické znaky, jako je například charakter povrchu výtrusů
nebo stavba pokožky klobouku a povrchových vrstev třeně. Rovněž molekulární
studie ukázaly, že Xerocomus s. l. je heterogenní skupinou (viz např. Den Bakker et
Noordeloos 2005, Eberhardt et Taylor 2005, Binder et Hibbett 2007), přičemž jed
notlivé vývojové větve ve fylogramech klastrují s větvemi obsahujícími druhy
tradičně zařazovanými do taktéž polyfyletického rodu Boletus s. l. Je proto zřejmé,
že otázka nalezení uspokojivého taxonomického řešení byla stále naléhavější.
Materiál a metodika
Terminologie anatomických pojmů je použita v souladu s pracemi Šutary (2005,
2008), resp. Šutary a kol. (2009). Makroskopické znaky popisovaných druhů byly
zkoumány na čerstvých plodnicích sbíraných na lokalitách v České republice. Mi
kroskopické znaky byly zjišťovány z exsikátů za použití amoniakálního roztoku kon
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gočerveně a Melzerova činidla a studovány optickým mikroskopem Olympus CX21
při zvětšení 1000×. Značkou Q rozumíme hodnotu průměrného délkošířkového po
měru výtrusů. Přehled zkoumaných položek je uveden v následujících pracech:
Janda, Kříž et Rejsek (2013, 2014; Xerocomus chrysonemus), Janda, Kříž et Graca
(2014; X. silwoodensis).
Výsledky a diskuse
V souladu se skutečnostmi, jež shrnujeme v úvodní části našeho článku, český
mykolog Josef Šutara roztřídil jednotlivé druhy rodu Xerocomus s. l. do zřetelněji
vymezených rodů Xerocomus (s. str.), Xerocomellus, Hemileccinum, Pseudoboletus
a Phylloporus (Šutara 2008). Zároveň poskytl jasný morfologický rámec pro jejich
odlišení na základě anatomických znaků, který do té doby nebyl k dispozici. I když
se zpočátku zdály tyto návrhy příliš odvážné a nebyly všeobecně přijímány, výsledky
pozdějších molekulárních fylogenetických studií toto řešení potvrdily jako opod
statněné (např. Nuhn et al. 2013, Wu et al. 2014). Zmíněná Šutarova práce měla zá
sadní význam pro studium hřibovitých hub (Boletaceae), proto je zde nové vymezení
rodů podrobněji diskutováno. Rody Xerocomellus a Hemileccinum mají dnes své
místo v každé fylogenetické studii věnované čeledi Boletaceae, stejně jako již dříve
popsaný rod Pseudoboletus (Šutara 1991).
Xerocomus Quél. in Mougeot & Ferry, Fl. Vosges, Champ.: 477, 1887 s. stricto –
hřib
Plodnice drobné až středně velké, málo masité, obvykle s útlým a typicky tuhým
třeněm, rourky v dospělosti připojené nebo u třeně trochu stlačené a malým zoubkem
sbíhavé, nanejvýš 15 mm dlouhé, póry rourek ve stáří hranaté, 1–3 mm velké, povrch
klobouku je suchý, nelepkavý. Pokožka klobouku je tvořena trichodermem. Trama
hymenoforu je phylloporoidní nebo přechodného typu mezi typem phylloporoidním
a boletoidním. U mladých plodnic je za optimálních podmínek vyvinuté dobře dife
rencované negelifikované laterální stratum třeně, které může být široké až 200 µm
a je tvořeno hustě uspořádanými, téměř se dotýkajícími hyfami. Výtrusy se v optic
kém mikroskopu jeví jako hladké, ale na snímcích zhotovených elektronovým mi
kroskopem jsou na jejich povrchu vidět drobné útvary připomínající tyčinkovité
bakterie. V mykologické terminologii je takový povrch výtrusů označován jako „ba
ciloidní“ (viz Šutara 2008, str. 37–38, obr. 1–4).
Dříve bylo pro druhy tohoto rodu běžně používáno pracovní označení Xeroco
mus subtomentosus group/complex (např. Oolbekkink 1991, Gminder 2000, Ladur
ner et Simonini 2003, Taylor et al. 2006). Označení vzhledu plodnic „xerocomoidní“,
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často užívané v literatuře, může být však různými autory chápáno odlišně, jelikož
v minulosti byl tento výraz vnímán převážně ve smyslu smíšené představy druhů
z okruhů X. subtomentosus a X. chrysenteron. Nověji je proto termín „xerocomoidní“
chápán striktně ve smyslu výše uvedeného popisu; pro celkový vzhled plodnic druhů
z okruhu X. chrysenteron je pak používán výraz „xerocomelloidní“ – podle jména
rodu Xerocomellus (jeho popis viz dále), do něhož náležejí.
Singer (1945) rozdělil druhy odpovídající okruhu Xerocomus subtomentosus
do dvou sekcí podle reakce pokožky klobouku na výpary čpavku (NH3): Pseudo
phylloporini pro druhy s modrou až modrozelenou reakcí a Subtomentosi pro druhy
bez barevné reakce. Engel a kol. (1996) pak akceptovali toto uspořádání ve své mo
nografii, avšak zařadili do obou sekcí i druhy spadající do okruhu X. chrysenteron.
Po vyloučení těchto druhů pak v prvně jmenované sekci zůstanou druhy X. ferrugi
neus (Schaeff.) Bon, X. flavus Singer & Kuthan a X. lanatus (Rostk.) Singer, ve
druhé sekci potom X. subtomentosus (L.) Quél. a X. xanthus (E.J. Gilbert) Curreli.
Rozlišení jednotlivých taxonů z obou těchto sekcí autoři dále postavili především
na barvě pokožky klobouku a stupni rozvoje povrchových struktur v horní části třeně
(žebrování, síťování), popř. na některých dalších kritériích, jako je barva třeně,
dužniny či hymenoforu, mykorizní partneři nebo obecně ekologické podmínky. Re
deuilh (1994) vyjádřil názor, že intenzita modrozelené reakce povrchu klobouku na
výpary čpavku závisí na množství hnědých pigmentů v pokožce a reakce je ve sku
tečnosti znakem všech taxonů kolem X. subtomentosus, a proto není pro vzájemné
rozlišení těchto druhů relevantní. Tato změna názoru na význam modrozelené ma
krochemické reakce pokožky změnila i pojetí některých druhů. Například dřívější
Singerovo pojetí druhu X. subtomentosus se značně blížilo druhu X. ferrugineus.
Pozdější studie (Taylor et al. 2006, 2007) ukázaly několik zajímavých skuteč
ností: X. subtomentosus a X. ferrugineus jsou druhy s širokými geografickými a eko
logickými dispozicemi. Oba druhy mohou mít značně proměnlivou barvu pokožky
klobouku, zejména X. subtomentosus. Navíc genetická variabilita zjištěná u X. sub
tomentosus není korelována s morfologií ani ekologií druhu. Jako důsledek těchto
zjištění byla řada dalších, v Evropě dříve rozlišovaných taxonů synonymizována
s prvním či druhým druhem; týká se to např. hřibu vlnatého – X. lanatus (Rostk.)
Singer (viz Hlaváček 2000), který je totožný s X. subtomentosus, nebo hřibu Le
gueova – X. leguei (Boud.) Montegut ex Bon, totožného s X. ferrugineus (zřejmě
však nikoli ve výkladu Příhody a kol. 1987). Otevřenou otázkou pro nás zůstává
xantoidní odchylka hřibu plstnatého, kterou taktéž někteří autoři (např. Ladurner
et Simonini 2003, Taylor et al. 2006) nehodnotí jako samostatný vnitrodruhový taxon
a její jména Boletus subtomentosus var. luteolus Velen., Xerocomus subtomentosus
var. luteolus (Velen.) Šutara, X. subtomentosus var. xanthus Gilbert a X. flavus Singer
& Kuthan pokládají jen za synonyma X. subtomentosus. Pokud tedy jde o infraspe
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cifické taxony a současné možnosti jejich identifikace pomocí molekulárních metod,
bude třeba zřejmě jednak počkat na přesnější a dostupnější metody studia v budouc
nosti, ale zejména dospět ke všeobecnému konsensu ohledně jejich taxonomického
hodnocení napříč jednotlivými skupinami makromycetů – to nám dnes výrazně
schází.
Studie Taylora a kol. však současně odhalily v herbářovém materiálu existenci
dvou do té doby nepopsaných druhů: hřibu zlatokořenného – Xerocomus chrysone
mus A. E. Hills & A. F. S. Taylor (Taylor et al. 2006) a hřibu topolového – X. silwo
odensis A. E. Hills, U. Eberh. & A. F. S. Taylor (Taylor et al. 2007), jejichž podrobné
popisy uveřejňujeme v závěrečné části tohoto příspěvku. V rámci úzce pojatého rodu
Xerocomus tedy v současnosti rozlišujeme celkem čtyři evropské druhy: X. subto
mentosus (typ rodu), X. ferrugineus, X. chrysonemus a X. silwoodensis. Taylor a kol.
(2006) je navrhli rozlišovat podle kombinace těchto znaků: převládající barva duž
niny, barva bazálního mycelia a průměrný délkošířkový poměr výtrusů. Dle našich
pozorování je problematická zejména barva bazálního mycelia, která bývá hlavně
u X. subtomentosus proměnlivá – odlišně vybarvená mohou být i jednotlivá vlákna
u jedné plodnice.
Xerocomellus Šutara, Czech Mycol. 60(1): 44, 2008 – hřib
Nejpočetněji zastoupený rod, v literatuře dříve uváděný jako Xerocomus chry
senteron group/complex – okruh hřibu žlutomasého čili pravé „babky“ (např. Ool
bekkink 1991, Peinter et al. 2003, Taylor et al. 2006).
Plodnice převážně drobné nebo nanejvýš středně velké, méně masité, s relativně
štíhlým třeněm, často pestře vybarvené. Povrch klobouku má v mládí sametový
vzhled, v dospělosti obvykle s tendencí rozpraskávat na malá políčka, i za vlhka je
suchý, nelepkavý. Rourky okolo vrcholu třeně stlačené a malým zoubkem sbíhavé,
póry středně velké, ve stáří velké 1–2,5(3) mm. Dužnina bělavá až žlutá, na řezu
oxidující spíše lehce nebo nanejvýš středně intenzivně do modra. Povrch třeně po
krytý velmi drobnými vločkatými zrníčky, obvykle nesíťkovaný. Pokožka klobouku
je tvořena palisádodermem s hyfami často pokrytými nápadnou inkrustací. Výtrusy
jsou jemně podélně rýhované nebo hladké (např. Oolbekkink 1991, Klofac et Kri
saiGreilhuber 1992, Engel et al. 1996). Typ tramy hymenoforu je přechodný mezi
pravou boletoidní a phylloporoidní, laterální stratum je zřetelně gelifikované, v plně
vyvinutém stavu jsou jeho hyfy od sebe vzdálené 2–4(8) µm. Laterální stratum třeně
není vyvinuto buď vůbec, nebo jen v silně redukované podobě, široké max. 30(40)
µm. Typem rodu je Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara.
Pozdější vícegenové fylogenetické studie ukázaly, že rod Xerocomellus není
monofyletickou skupinou a například hřib červený – X. rubellus je druh samostatné
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vývojové větve nazývané „rubellus clade“ (např. Nuhn et al. 2013, Wu et al. 2014).
Na základě těchto zjištění Simonini et al. (in Vizzini 2015) pro zařazení tohoto jed
noho druhu vystavili nový rod Hortiboletus. Jiný rod Rheubarbariboletus Vizzini
et al. (in Vizzini 2015) byl navržen pro osamostatnění hřibu meruňkového – X. ar
meniacus a hřibu broskvového – X. persicolor. Velmi krátký doprovodný text v ori
ginálním popisu obou nových rodů, postrádající standardní prvky příspěvků
v recenzovaných (oponovaných) periodikách, jako jsou materiál a použité metody,
diskuse s hlubším rozborem navrhovaného řešení, a naopak obsahující odkazy na ne
publikované údaje mající dokládat oprávněnost nového rodu, však budí oprávněné
pochybnosti, stejně jako forma publikace pomocí elektronické platformy Index Fun
gorum. V případě rodu Rheubarbariboletus byl návrh proveden, pominemeli zmí
něná nepublikovaná data, pouze na základě jednogenové fylogenetické studie,
spočívající na sekvencích ITS rDNA (Gelardi et al. 2013), což je pro tento účel ne
doporučované z důvodu slabé výpovědní hodnoty. Při vší snaze o komplexní přehled
zde proto nemůžeme tyto neobvykle vytvořené rody představit bok po boku zbýva
jících, standardně obhájených. Nezbývá než doplnit staré dobré úsloví, že co je le
gální, nemusí být nutně legitimní. O určité rozkolísanosti ve sféře psaných i nepsaných
nomenklatorických pravidel ostatně v současné době začínají referovat také někteří
zahraniční mykologové (např. Vellinga et al. 2015); v našem článku se tímto tématem
dále nezaobíráme, ačkoli ho vnímáme jako palčivý problém současné mykologie.
Hemileccinum Šutara, Czech Mycol. 60(1): 52, 2008 – hřib
Rod obsahující dva dosud známé evropské druhy: hřib plavý – H. impolitum
(Fr.) Šutara a hřib skvrnitý – H. depilatum (Redeuilh) Šutara.
Plodnice jsou celkově statnější, připomínající svým vzhledem spíše druhy rodů
Boletus nebo Leccinum. Rourky jsou v dospělosti až 20(30) mm dlouhé, okolo
vrcholu třeně stlačené, obvykle téměř volné, na třeň nesbíhavé, póry rourek okrouhlé,
drobné, velké do 1 mm. Drsný povrch třeně je pokrytý světlými šupinkami, které
v dospělosti na rozdíl od většiny kozáků (Leccinum) netmavnou. Dužnina je na řezu
nemodrající, většinou alespoň ve spodní části třeně zapáchá po jodoformu. Pokožka
klobouku se vyznačuje fialovou makrochemickou reakcí na výpary čpavku (NH3);
její stavba je v mládí tvořena trichodermem, jehož hyfy později částečně kolabují
(H. impolitum), případně je svrchní trichoderm (suprapellis) smyt a velmi brzy zcela
zmizí a zůstává jen spodní vrstva (subpellis) tvořená oválnými až polokulovitými
buňkami (H. depilatum). Trama hymenoforu je boletoidní, s laterálním stratem tvo
řeným volně uspořádanými, vzájemně se nedotýkajícími hyfami. Laterální stratum
třeně je leccinoidního typu, až 400(600) µm široké, rozpadající se do charakteristic
kých, převážně antiklinálně uspořádaných svazků hyf (šupinky). Šutara (2008) uvádí,
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že výtrusy mají hladký povrch bez ornamentiky (viz str. 40, obr. 6 a 7 – snímky zho
tovené skenovacím elektronovým mikroskopem při 19000 a 22000násobném zvět
šení). Pozdější studie Wu a kol. (2014) však ukázala, že povrch výtrusů není zcela
hladký a při dalším zvětšení je pozorovatelná jemná ornamentika (v jejich studii na
obr. 6 c2) – povrch je nepravidelně bradavčitý s velmi drobnými okrouhlými pro
hlubněmi (v originále uváděnými jako „pinpricks“). Obdobný povrch výtrusů nale
zneme také u mimoevropského rodu Corneroboletus.
Pseudoboletus Šutara, Česká Mykol. 45(12): 2, 1991 – hřib
V Evropě je tento rod reprezentován jediným zástupcem, hřibem příživným –
P. parasiticus (Bull.) Šutara, z Japonska je dále znám hřib hvězdákožijný – P. astra
eicola (Imazeki) Šutara, rostoucí na plodnicích hvězdáku vlhkoměrného – Astraeus
hygrometricus (Pers.) Morgan (Pilát 1953). Rod Pseudoboletus je zajímavý přede
vším parazitickým způsobem výživy. Podhoubí hřibu příživného je údajně schopno
tvořit ektomykorizu, není však schopno získat dostatečné množství živin, které by
umožnilo tvorbu plodnic. V období fruktifikace proto napadá plodnice pestřece obec
ného – Scleroderma citrinum Pers., z nichž svými rhizomorfami odčerpává živiny
(Raidl 1997, Binder et Hibbett 2007, Šutara et al. 2009). Dospělé plodnice pak lze
pozorovat přirostlé k zohaveným, uvnitř částečně dutým plodnicím pestřeců. Speci
fické jsou i některé mikroskopické znaky: povrch třeně je tvořen sterilním vláknitým
trichodermem (viz Šutara 1991, str. 4–5, obr. 1–2); výtrusy se v optickém mikros
kopu jeví jako hladké, ale na snímcích z elektronového mikroskopu je na jejich po
vrchu patrná zvláštní důlkatá ornamentika, která se u ostatních evropských hřibů
nevyskytuje (Oolbekink 1991, Holec 1994, Šutara et al. 2009).
Phylloporus Quél., Fl. mycol. France (Paris): 409, 1888 – lupenopórka
Tento rod má v Evropě rovněž jediného zástupce, lupenopórku červenožlutou –
P. pelletieri (Lév.) Quél., která je zároveň typem rodu. Plodnice se na první pohled
liší od hřibů hymenoforem majícím podobu lupenů, které jsou nestejně dlouhé, ne
pravidelně větvené a navzájem propojované příčnými žebry (tzv. anastomózami).
Do rodu Xerocomus ji v roce 2003 přeřadili Bresinski a Binder na základě moleku
lárních studií, které ukázaly její příbuznost s hřibem plstnatým – X. subtomentosus,
typem rodu Xerocomus (Binder 1999, Binder et Bresinski 2002, Den Bakker et
Noordeloos 2005, Binder et Hibbet 2007). Ačkoli mají rody Phylloporus a Xeroco
mus některé znaky shodné („baciloidní“ povrch výtrusů, phylloporoidní tramu hy
menoforu, pokožku klobouku tvořenou trichodermem), lupenopórka nemá na rozdíl
od rodu Xerocomus vyvinuté laterální stratum třeně.
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Hřib plstnatý ‒ Xerocomus subtomentosus. Dívčice, rybník Blatec, na hrázi pod duby a bří
zami, 30. 6. 2012 leg. M. Kříž, T. Pavelka et L. Opat (PRM 935655), foto M. Kříž.

Hřib osmahlý ‒ Xerocomus ferrugineus. Vrch Granátník u Českého Krumlova, v jehličnatém
lese pod smrky a borovicemi, 2. 11. 2014 leg. M. Kříž (PRM 933081), foto M. Kříž.
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Hřib zlatokořenný ‒ Xerocomus chrysonemus. Záhornice, Jakubský rybník, na okraji cesty pod
duby a lískami, 7. 9. 2013, leg. T. Pavelka, V. Janda et L. Opat (PRM 924605), foto V. Janda.

Hřib topolový ‒ Xerocomus silwoodensis. Tovačov, rybník Donbas, pod osikami, 23. 8. 2013
leg. J. Polčák et M. Graca (PRM 924312), foto M. Graca.
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Systematické postavení celého rodu Phylloporus však ještě nemusí mít konečné
řešení, protože většina dosud známých druhů tohoto početného rodu s celosvětovým
rozšířením se vyskytuje v tropické Africe, východní Asii a Střední a Jižní Americe;
ty bude samozřejmě potřeba zahrnout do fylogenetických studií.
Další příbuzné rody
V rámci pěti výše představených rodů však není zahrnutý druh, který bývá v na
šich lesích často nejsbíranější hřibovitou houbou ke kuchyňskému využití. Hřib
hnědý – Xerocomus badius (Fr.) E.J. Gilbert totiž v dobách nedávno minulých patřil
skutečně k jedněm z nejhojnějších jedlých hub (a běžný je i v dnešní době), jelikož
dobře snáší kyselé deště, které většině ostatních druhů neprospívají. V rodu Xeroco
mus s. l., kam byl často zařazován, zaujímá samostatné postavení – Šutara (2008)
jej na základě znaků nekorespondujících s žádným výše popsaným rodem proto po
nechal provizorně v rodu Boletus. Později bylo pro tento druh navrženo rodové
jméno Imleria (Vizzini 2014). Vizzini však bohužel svou taxonomickou novinku ne
podpořil vlastním výzkumem, pouze morfologickými zjištěními Šutary (2008) a mo
lekulárními analýzami Gelardiho a kol. (2013), Nuhna a kol. (2013) a Wu a kol.
(2014), přičemž svůj návrh provedl pomocí elektronického systému Index Fungo
rum. O problematičnosti tohoto způsobu publikace se zmiňujeme v závěru stati
o rodu Xerocomellus. Kolektiv vedený čínskými mykology (Zhu et al. 2014) však
jméno Imleria přijal a dokumentuje čtyři jeho zástupce rostoucí ve východní Asii
(včetně hřibu hnědého).
Další z druhů nezařaditelných do výše uvedených možností je hřib moravský –
Xerocomus moravicus (Vacek) Herink, který navíc není fylogeneticky příbuzný s hři
bem hnědým, přestože s ním sdílí určité znaky, např. za vlhka lepkavou pokožku
klobouku nebo boletoidní či téměř boletoidní tramu hymenoforu (Šutara 2008). Hřib
moravský byl přeřazen Klofacem (2010) do rodu Aureoboletus, čili po bok hřibu
pružného – A. gentilis (Quél.) Pouzar, majícího pokožku klobouku za vlhka nápadně
slizkou.
Do rodu Xerocomus byly v historii zařazovány i některé druhy náležející do
dalších fylogeneticky odlišných větví, avšak jde převážně o mimoevropské zástupce
hřibů, proto je již blíže nerozebíráme. Z evropských stojí za zmínku italské návrhy
rodových jmen z roku 2014: Alessioporus – pro Xerocomus ichnusanus Alessio,
Galli & Littini, Cyanoboletus – pro X. pulverulentus (Opat.) E.J. Gilbert a Pulchro
boletus – pro X. roseoalbidus Alessio & Littini. Zda tato jména po kritickém zhod
nocení všech aspektů obstojí, je otázkou budoucnosti. Diskutabilní stránkou věci je
především přílišná rozdrobenost jednotlivých větví fylogenetického stromu čeledi
Boletaceae do malých rodů.
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Makroskopický klíč k určení evropských potažmo českých druhů rodu
Xerocomus s. str.
1a. Klobouk a často i třeň s převládajícím zbarvením sytě červenohnědým, někdy
až žlutavě červenavým; pod topoly
X. silwoodensis A. E. Hills,
U. Eberh. & A.F.S. Taylor
1b. Klobouk a třeň obvykle bez sytě červenohnědého nebo žlutavě červenavého
zbarvení; pod jinými stromy
2
2a. Bazální mycelium obvykle bělavé nebo jen částečně žluté; póry rourek v raném
mládí čistě (světle, zářivě) žluté, bez nahnědlého odstínu či tmavší zóny při
okraji klobouku; pod duby
X. subtomentosus (L.) Quél.
2b. Bazální mycelium obvykle žluté až sytě zlatožluté; póry rourek v raném mládí
tmavě žluté (s nahnědlým odstínem) nebo ve všech stadiích většinou s úzkou
hnědavou zónou při okraji klobouku; pod duby nebo jinými stromy
3
3a. Póry rourek v raném mládí tmavě žluté (s nahnědlým odstínem); dužnina bělavá
až bledě krémová; pod jehličnany, buky, břízami nebo vrbami; v teplejších
i chladnějších oblastech
X. ferrugineus (Schaeff.) Bon
3b. Póry rourek žluté, s více či méně zřetelnou úzkou hnědavou zónou při okraji
klobouku (někdy nemusí být přítomna); dužnina bledě žlutá; pod duby; výhrad
ně v teplých oblastech
X. chrysonemus A. E. Hills &
A. F. S. Taylor

Hřib plstnatý – Xerocomus subtomentosus (L.) Quél., Fl. mycol. France (Paris):
418, 1888.
Makroskopický a mikroskopický popis viz Šutara a kol. (2009), str. 212.
Poznámky
Všeobecně hojný druh rostoucí pod duby v lesích nebo na hrázích rybníků.
Vlhké plodnice (typicky po dešti) mívají sytější hnědou barvu pokožky klobouku,
zatímco oschlé plodnice mají barvu světlejší, až žlutohnědavou – v tomto stadiu je
nejlépe pozorovatelná modrá až modrozelená reakce pokožky klobouku na výpary
čpavku, která může napomoci rozlišení tohoto druhu od velmi podobného hřibu os
mahlého (viz dále), jenž se při této reakci nezbarvuje do modra. Ke vzájemným
záměnám těchto dvou druhů však dochází zcela běžně, a to i v literatuře určené laické
veřejnosti; např. v atlasu Houby z edice Průvodce přírodou (Grünert et Grünert 1995)
je na obou fotografiích na str. 217 jistě vyobrazen hřib osmahlý (spodní obrázek
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tudíž nepředstavuje hřib plstnatý). Gminder (2000) prezentuje na fotografiích oba
taxony opačně, přičemž popis obou je zmatečný (v obou případech např. udává růst
pod jehličnany i duby).
Hřib osmahlý – Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Bon, Doc. Mycol. 14(56): 16,
1985 [1984].
Makroskopický a mikroskopický popis viz Šutara a kol. (2009), str. 214.
Poznámky
Je to jediný zástupce rodu Xerocomus s. str. známý svým výskytem v čistě jeh
ličnatých lesích, dále roste pod břízami a buky (nálezy pocházejí hlavně z acidofil
ních bučin). Podle literatury vytváří mykorizu i s vrbami: Gelardi (2011) udává jeho
výskyt pod zakrslými vrbami (Salix herbacea, S. repens), a dokonce i pod medvědicí
lékařskou (Arctostaphylos uvaursi) – pod těmito dřevinami jej z ČR dosud neevi
dujeme. Na rozdíl od hřibu plstnatého (viz výše) tento druh obvykle mívá výraznější
olivové odstíny na klobouku – jde tedy o charakteristické zbarvení, nikoli odchylné,
jak míní někteří autoři, když pokládají takto zbarvenou podobu druhu za samostatnou
formu: např. Simonini (1998) prezentuje na fotografii se jménem X. ferrugineus f. ci
trinovirens (Watling) Redeuilh typický hřib osmahlý.
Hřib zlatokořenný – Xerocomus chrysonemus1 A. E. Hills & A. F. S. Taylor in
Taylor, Hills, Simonini, Both & Eberhardt, Mycol. Res. 110(3): 283, 2006.
Makroskopický a mikroskopický popis
Klobouk 25–50(75) mm široký, zprvu téměř polokulovitý, pak vyklenutý až
poduškovitý, barevně do jisté míry proměnlivý v závislosti na povětrnostních pod
mínkách: nejčastěji olivový, za sucha se žlutými či okrovými tóny, za vlhka s hně
dým tónem nebo celý hnědavý, na poškozených místech hnědnoucí. Povrch
klobouku je suchý, matný, zpočátku plstnatý, ve stáří lysý. Podpovrchová vrstva
dužniny je hnědavá až červenohnědá. Rourky 5–10(12) mm dlouhé, ke třeni v mládí

1

Latinské epiteton tohoto druhu bývá někdy psáno ve tvaru „chrysonema“. My se však přidržujeme
zápisu užitém v originálním popisu (Taylor et al. 2006) a jako precedens dále bereme obdobně vy
stavěné jméno kornatcovité houby Sistotrema heteronemum (J. Erikss.) Å. Strid, mající v literatuře
vždy sklonnou podobu. Latinské jméno hřibu zlatokořenného spočívá v kombinaci slov „chryso“ =
zlatý a „nema“ = vlákno (mycelium).
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připojené až lehce stlačené, pak odsedlé a často zoubkem sbíhavé, zprvu jasně žluté,
později s nazelenalým odstínem, za vlhka na řezu někdy modrají. Póry 1–2 mm
velké, zpočátku okrouhlé, v dospělosti hranaté, jasně žluté, zlatožluté až jantarově
žluté, obvykle s úzkou hnědavou zónou při okraji klobouku; po poškození po určité
době slabě hnědnou. Třeň 30–50(70) × 5–15(20) mm, štíhlý až více či méně robustní,
na bázi zúžený, v mládí živě žlutý (vybarvený podobně jako póry), později matně
slámově žlutý s velmi drobnými červenohnědými skvrnkami, někdy s neúplným síť
kováním tvořeným podélně protaženými oky. Báze třeně je pokryta bledě žlutou až
zlatožlutou plstí, bazální mycelium je zlatožluté. Dužnina bělavá se žlutým náde
chem až bledě citronově žlutá v klobouku, většinou jasně žlutá ve spodní části třeně,
na řezu většinou neměnná, za vlhka však někdy modrající, a to ve třeni (v jeho
vrcholu nebo i v bázi) a nad rourkami (Janda, Kříž et Rejsek 2014, str. 151–152).
Chuť mírná, vůně nenápadná.
Výtrusy (8)9–12,5(13,5) × (4)4,5–6 µm (Q = 1,95–2,25), elipsoidní až elipso
idně vřetenovité, většinou s patrnou suprahilární depresí, v optickém mikroskopu se
jeví jako hladké, uvnitř často s jednou či několika tukovými krůpějemi, středně silně
dextrinoidní (zbarvují se bledě červenavě hnědě) v Melzerově činidle. Bazidie 32–54
× 10–12,5(14) µm, kyjovité, většinou čtyřvýtrusé. Pleurocystidy 42–62 × 8–11 µm,
roztroušené, hladké a tenkostěnné, vřetenovité. Cheilocystidy podobné pleurocysti
dám, případně o něco kratší a tlustší. Přezky nepřítomny. Trama hymenoforu v plně
vyvinutém stadiu s bilaterální strukturou se zřetelně gelatinizovanými hyfami late
rálního strata; vzdálenost mezi těmito hyfami dosahuje běžně 5 µm, ojediněle až
7(9) µm. Vzdálenost mezi hyfami mediostrata je taktéž pozorovatelná, ale je mno
hem menší (do 1–3 µm). Kaulohymenium přítomno. Pokožka klobouku je typu tri
choderm (pérovka mikroznaků viz Janda et al. 2013, str. 160).
Výskyt
Roste v teplomilných dubohabrových a dubových lesích v ektomykorizní vazbě
na duby, většinou pod dubem letním (Quercus robur), na vlhkých místech pokrytých
listím, trávou nebo mechem, často ve více či méně mělkých, přirozených nebo uměle
vytvořených terénních depresích (např. ve starých, přirozeně regenerujících kolejích
lesních cest). Zřetelně preferuje jílovité půdy na bazickém podkladu; většinou jde
o vápnité jílovce, slínovce a vápnité prachovce. Plodnice vyrůstají jednotlivě nebo
v malých skupinách, někdy i v nepočetných srostlicích (po 2–3 kusech). V Čechách
se vyskytuje v rovinaté až mírně zvlněné krajině středního a východního Polabí
(mapka rozšíření viz Janda, Kříž et Rejsek 2014, str. 149), často v blízkosti vodních
zdrojů (rybníky, potoky), v nadmořské výšce 200–240(260) m. První zjištěná lo
kalita na Moravě (v přírodním parku Baba u Brna sbíral v roce 2014 D. Dvořák)
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se od českých nalezišť liší větší nadmořskou výškou a kopcovitým terénem. V roce
2016 byl potvrzen výskyt také v Bílých Karpatech. Druh fruktifikuje od druhé po
loviny července do začátku října s maximálním výskytem v září.
Poznámky
Hřib zlatokořenný je charakterizován převažujícími žlutoolivovými tóny
v barvě klobouku, úzkou hnědavou zónou na pórech při okraji klobouku, bledě žlu
tou až zlatožlutou bazální plstí a zlatožlutým bazálním myceliem. Při vyjímání plod
nice ze substrátu je proto nezbytné počínat si opatrně, aby nebyla tato podzemní část
plodnice ztracena (zejména v období sucha, kdy je ztvrdlý půdní kryt). Hnědavá
zóna na pórech při okraji klobouku může i chybět nebo být velmi nenápadná, ob
vykle se však poněkud rozšiřuje během dospívání (detailní foto viz Janda et al. 2013,
str. 162).
Po mikroskopické stránce se tento druh vyznačuje hodnotou průměrného dél
košířkového poměru výtrusů menší než 2,3 (Taylor et al. 2006) a zřetelně gelifi

Hřib zlatokořenný ‒ Xerocomus chrysonemus (vlevo, PRM 924593) a hřib plstnatý – X. sub
tomentosus (vpravo, PRM 924837). Horní Ředice, les Žernov, pod duby, habry a lípami, 27.
9. 2014 leg. V. Janda, T. Pavelka, L. Opat, foto V. Janda.
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kovaným laterálním stratem hymenoforu s hyfami vzájemně se nedotýkajícími.
Tímto znakem se hřib zlatokořenný vymyká z popisu rodu Xerocomus s. str. for
mulovaného Šutarou (2008) – trama hymenoforu v tomto případě není plně phyllo
poroidní.
Možnost záměny přichází v úvahu především za hřib plstnatý, který je hřibu
zlatokořennému nejvíce podobný a roste na stejných lokalitách. Kromě znaků uve
dených v klíči (viz výše) se tento hojný druh dále odlišuje růžově hnědým odstínem
dužniny ve spodní části třeně a hodnotou průměrného délkošířkového poměru vý
trusů, která je větší než 2,3 (Taylor et al. 2006, tab. 4). Hřib plstnatý navíc obvykle
vytváří o něco větší plodnice (přitom ale ± méně zavalité, útlejší), které bývají cel
kově méně sytě zbarveny, a není tak výrazně vázán na teplé oblasti, ačkoli i v nich
se vyskytuje. Z našich pozorování vyplynulo, že dužnina X. chrysonemus na řezu
někdy modrá, zejména za vlhka (Janda, Kříž et Rejsek 2014). Tón modrání je tmavší
než u X. subtomentosus – odpovídá spíše některým druhům rodů Suillellus či Ne
oboletus (dříve sekce Luridi rodu Boletus), zatímco X. subtomentosus má poněkud
méně intenzivní modrou oxidaci, která se na rozdíl od X. chrysonemus nikdy nevys
kytuje v bázi třeně.
Prakticky všechny nám známé lokality hřibu zlatokořenného se nacházejí mimo
chráněná území v běžných hospodářských lesích. S ohledem na fakt, že se druh vy
skytuje spíše ve starých dubových porostech, ve kterých probíhá těžba dřeva, je míra
jeho ohrožení poměrně vysoká, stejně jako celého společenstva teplomilných hřibo
vitých hub, do kterého tento druh náleží. Navrhujeme proto jeho zařazení do Červe
ného seznamu hub ČR, nejspíš do kategorie ohrožený druh.
Jinde v Evropě byl nalezen např. v Anglii (Taylor et al. 2006, Hills 2008), Fran
cii (Chalange 2011) a Španělsku (Muñoz et al. 2008).
Hřib topolový – Xerocomus silwoodensis A. E. Hills, U. Eberh. & A. F. S. Taylor
in Taylor, Hills, Simonini, Muñoz & Eberhardt, Mycol. Res. 111: 406, 2007.
Makroskopický a mikroskopický popis
Klobouk 25–60(80) mm široký, zprvu široce polokulovitý, pak vyklenutý,
ploše vyklenutý až poduškovitý, hladký, někdy až trochu hrbolatý nebo vrásčitý,
s poněkud zvlněným až téměř rovným okrajem. Zbarvení klobouku může být pro
měnlivé: žlutavě červenavé, okrově či rezavě hnědavé až tmavohnědé, většinou ale
s typickým sytě bronzovým až červenohnědým tónem; často je pokožka nepravi
delně probarvená (např. uprostřed vybledlá). Povrch klobouku je suchý, matný,
zpočátku plstnatý, později lysý, někdy mělce rozpukávající do drobounkých polí
ček. Podpovrchová vrstva dužniny je načervenale hnědá. U mladých plodnic se na

15

Mykologické listy, Praha, no. 134, 2016.

ISSN 12135887

okraji klobouku někdy tvoří kapičky. Rourky 5–12(15) mm dlouhé, ke třeni v mládí
připojené nebo stlačené, pak mírně sbíhavé, bledě žluté až špinavě slámově žluté,
v dospělosti s olivovým nádechem, na řezu neměnné. Póry 0,5–2 mm velké, v mládí
okrouhlé až poněkud labyrintické, v dospělosti hranaté, zpočátku žluté s nahnědlým
až rezavě hnědým odstínem, později bledě až jasně žluté, nakonec špinavě slámově
žluté, místy ronící červené až rezavě hnědé kapičky, po doteku nemodrající. Třeň
25–70(120) × 10–20(25) mm, poměrně robustní, v mládí poněkud břichatý, pak
válcovitý, protáhlý, na bázi zúžený a kořenující (v substrátu hluboce usazený), zbar
vený podobně jako klobouk, ale světleji – postupně červenavě hnědě podélně žíhaný
na světlejším (běložlutavém, žlutavě růžovém až okrovém) podkladu, zpočátku
hladký, pak na vrcholu s různě výraznými žebry, která sbíhají až v hrubou síť tvo
řenou protáhlými oky (v horní polovině nebo i po celé délce třeně). Báze třeně je
pokryta bělavou až okrově žlutavou plstí, bazální mycelium je většinou bledě žluté.
Dužnina pevná, v klobouku bělavá až bledě nažloutlá, na řezu po určité době až
zlatožlutá, někdy s červenavě purpurovou linií nad rourkami, ve třeni místy s kalně
šedavě růžovými, na bázi a v podpovrchových částech až červenavě hnědými zó
nami, na řezu nemodrající. Chuť mírná, nevýrazná až lehce nakyslá, vůně nená
padná.
Výtrusy (9,3)10–13(15) × (4)4,5–5,3(6) µm (Q = 2,2–2,3), úzce elipsoidní až
válcovitě vřetenovité, většinou s patrnou suprahilární depresí, v optickém mikroskopu
se jeví jako hladké, uvnitř často s tukovou krůpějí, slabě dextrinoidní (aspoň někte
ré výtrusy se zbarvují bledě hnědavě) v Melzerově činidle. Bazidie 33–46 × 10–13 µm,
kyjovité, většinou čtyřvýtrusé. Pleurocystidy 42–62 × 8–13 µm, roztroušené, hladké
a tenkostěnné, vřetenovité. Cheilocystidy podobné pleurocystidám, popř. o něco
kratší a tlustší. Přezky nepřítomny. Trama hymenoforu v plně vyvinutém stadiu s bi
laterální strukturou se zřetelně gelatinizovanými hyfami laterálního strata; vzdálenost
mezi těmito hyfami dosahuje až 3(4) µm. Kaulohymenium přítomno. Pokožka klo
bouku je typu trichoderm (pérovka mikroznaků viz Janda, Kříž et Graca 2014, str.
138).
Výskyt
Vytváří ektomykorizní vazbu s topoly; u nás jej známe pod topolem osikou
(Populus tremula) na vlhčích, částečně zastíněných místech s řídkou vegetací.
Plodnice vyrůstají jednotlivě nebo v malých skupinách. Jedná se zřejmě o vzácný,
ale široce rozšířený druh. Naše současné poznatky o jeho rozšíření v České re
publice jsou zatím nedostatečné: sbírali jsme jej dosud pouze na jedné české
a jedné moravské lokalitě (obě leží v cca 200 m n. m.). Fruktifikuje od července
do září.
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Hřib topolový ‒ Xerocomus silwoodensis. Tovačov, rybník Donbas, pod osikami, 23. 8. 2013
leg. J. Polčák et M. Graca (PRM 924312), foto M. Graca.

Poznámky
Hřib topolový je v typické podobě charakterizován převažující sytě červenoh
nědou barvou klobouku, nemodrající dužninou, která na řezu v klobouku pozvolna
žloutne a ve třeni je bělavá s šedorůžovým nádechem, třeněm na bázi zúženým
a často nápadně kořenujícím, obvykle bledě žlutou barvou mycelia a výskytem pod
různými druhy topolů, se kterými zbývající druhy rodu Xerocomus s. str. symbiózu
nevytvářejí.
Po mikroskopické stránce se tento druh vyznačuje hodnotou délkošířkového
poměru výtrusů okolo 2,3, čímž se liší od fylogeneticky i morfologicky nejpříbu
znějšího hřibu osmahlého, majícího tuto hodnotu větší než 2,5 – jeho výtrusy jsou
tedy průměrně výrazně užší (nejužší v rámci rodu – cf. Taylor et al. 2007, tab. 2).
Hřib osmahlý, který je mnohem běžnější, se dále odlišuje trvale bělavou až bledě
krémovou barvou dužniny (nenabývající zřetelně žlutého odstínu v klobouku).
Druhý hojný zástupce rodu – hřib plstnatý – se kromě znaků uvedených v klíči (viz
výše) liší většinou patrnou slabě modrou oxidací dužniny na řezu a rourek.
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Vzhledem k malým znalostem o rozšíření tohoto druhu u nás navrhujeme jeho
zařazení do Červeného seznamu hub ČR do kategorie druhů, o nichž jsou nedosta
tečné údaje (z hlediska jejich ohrožení). Autoři tohoto článku budou proto vděčni
za informace o případných dalších nálezech – nejen hřibu topolového, ale i výše po
psaného hřibu zlatokořenného.
Jinde v Evropě byl hřib topolový nalezen v Anglii (Taylor et al. 2007, Hills
2008), Itálii (Taylor et al. 2007), na Slovensku (osobní sdělení J. Kuriplacha
a D. Dvořáka) a ve Španělsku (Muñoz et al. 2008).
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Václav Janda, Martin Kříž, Michal Graca and Jiří Rejsek: Representatives
of the genus Xerocomus in the Czech Republic and taxonomical novelties in this
group
The article deals with the development of opinions on the genus Xerocomus in its
former broad sense and with its representatives in the recent narrow delimitation.
The genera Xerocomellus, Hemileccinum, Pseudoboletus and Phylloporus are intro
duced in their basic aspects, other ones are only briefly mentioned. The genus Xero
comus s. stricto contains four species, X. subtomentosus, X. ferrugineus, X.
chrysonemus and X. silwoodensis, for which a macroscopic field identification key
is provided. The authors present authentic macro and microscopic descriptions of
X. chrysonemus and X. silwoodensis, because these two species have been described
recently as new to science and both grow in the Czech Republic. Their ecology, dis
tribution and most important characters are summarized. Implications for nature con
servation are also shortly discussed.
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A Z A J Í M AV É M A K R O M Y C E T Y Z I N V E N TA R I Z A Č N Í C H

JIZERSKÝCH A ORLICKÝCH HORÁCH
( LY S O H L Á V K A M Ø L L E R O VA ) –
V ČR P O 71 L E T E C H

MYKOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ V

1. D E C O N I C A

MOELLERI

NALEZENA

Josef S l a v í č e k
V článku je zveřejněn druhý nález druhu lysohlávka Møllerova (Deco
nica moelleri) v ČR, který byl učiněn v rámci mykologického inventarizač
ního průzkumu v NPR Rašeliniště Jizery v Jizerských horách. Je podána
stručná charakteristika NPR Rašeliniště Jizery a je též krátce popsána „histo
rie“ uvedeného druhu. Autor podává informaci o fylogenetické studii (Mon
calvo et al. 2000), která vedla k závěru, že halucinogenní a nehalucinogenní
druhy lysohlávek (Psilocybe) představují fylogeneticky dva rozdílné rody.
Výsledkem tohoto zjištění byla nezbytnost stanovení nových lektotypů jak
pro rod Psilocybe, tak i pro rod Deconica, již dříve používaný některými
autory, a nutnost přeřazení nehalucinogenních druhů do tohoto rodu. Je podán
přehled druhů rodu Deconica dosud nalezených v ČR s některými údaji o je
jich rozšíření u nás, a rovněž determinační klíč evropských druhů tohoto rodu.
Byla též provedena revize Herinkova sběru Stropharia merdaria z roku 1941,
která je v Guzmánově (1983) monografii lysohlávek uvedena na seznamu stu
dovaného materiálu lysohlávky Møllerovy. Revize potvrdila, že Herinkův sběr
je prvním doloženým nálezem lysohlávky Møllerovy pro území České
republiky.

První ze série připravovaných článků o zajímavých a vzácných druzích mak
romycetů z inventarizačních mykologických průzkumů v národních přírodních re
zervacích Jizerských a Orlických hor pojednává o vzácném druhu lysohlávky
Møllerovy.
Inventarizační průzkum byl prováděn v období 2010‒2014 v rámci projektu
„Implementace soustavy Natura 2000 v územní péči Agentury ochrany přírody a kra
jiny a jejich monitoring“ a na základě smlouvy s firmou Mott MacDonald.
V rámci Orlických hor byl prováděn průzkum v NPR Bukačka a NPR Trčkov.
Obě rezervace jsou systematicky navštěvovány již desítky let členy mykologického
kroužku při Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Přesto se dá říci, že při téměř
každé návštěvě uvedených lokalit jsou nacházeny zajímavé a vzácné druhy, často
nové pro území Orlických hor. Co se týče Jizerských hor, inventarizační průzkum
byl prováděn v NPR Jizerskohorské bučiny, NPR Rašeliniště Jizerky a NPR Raše
liniště Jizery. V rámci CHKO Jizerské hory byl tento průzkum prováděn i v NPR
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Karlovské bučiny, které patří pod správu CHKO teprve několik let. V Jizerských ho
rách je, mimo inventarizaci, průzkum prováděn některými libereckými a občas i ji
nými mykology. V minulosti sem občas zajížděl i známý český mykolog
MUDr. Josef Herink. Zejména NPR Rašeliniště Jizery však zůstává pro svoji obtí
žnou dostupnost a zároveň velkou rozlehlost stále málo prozkoumaným územím.
A právě tam byla autorem 27. června 2012 nalezena lysohlávka Møllerova – Deco
nica moelleri (Guzmán) Noordel. (Slavíček 2015), o které se autor nejprve domníval,
že se jedná o prvonález pro ČR.
Stručná charakteristika NPR Rašeliniště Jizery
NPR Rašeliniště Jizery je poměrně rozsáhlým územím s rozlohou 189 ha.
Území více méně sleduje tok řeky Jizery, která tvoří hranici s Polskem. Celková
délka NPR dosahuje téměř 11 km. Rozkládá se na dvou katastrálních územích – Bílý
Potok pod Smrkem a Jizerka v nadmořské výšce 815–880 m. Podnební podmínky
jsou zde extrémní. Srážkový úhrn dosahuje až 1600 mm za rok a zimní teploty klesají
nezřídka pod ‒30 °C. Převážná část biotopů je mokřadního a rašeliništního chara
kteru. Z nejčastějších biotopů zahrnuje území NPR otevřená vrchoviště, vrchoviště
s klečí, přechodová rašeliniště, horské třtinové smrčiny, rašelinné smrčiny, podmá
čené smrčiny, podhorské a horské smilkové trávníky a řadu dalších biotopů včetně
biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem (Chytrý et al. 2001). Výška
rašeliny dosahuje v některých místech až 3 m. Rašeliniště je místy neprostupné. Re
zervací nevedou žádné turistické cesty.
Popis nalezených plodnic lysohlávky Møllero vy
Klobouk 12–17 mm široký, polokulovitý až kuželovitě polokulovitý, hladký, lysý,
dosti slizký i za sucha; pokožka slupitelná, hygrofánní, za vlhka žlutohnědá, za sucha
vybledá do světle okrové až krémové. Lupeny jsou středně husté, ke třeni připojené
nebo nepatrným zoubkem u třeně vykrojené, asi 5 mm široké, ostří pod lupou jemně
brvité, světlejší než plocha lupenů, která je v dospělosti hnědá s lehkým purpurovým
nádechem. Třeň 4,5–5 cm dlouhý, 1,5–3 mm široký, hladký, lysý, na bázi trochu hlí
zovitě zesílený, rourkovitý, pod kloboukem jemně vločkatý, uprostřed s prstenovitými
zbytky vela, světle okrový až krémový. Dužnina za sucha v klobouku krémová, v rour
kovité části třeně rezavě hnědá, v korové vrstvě světle šedavá, vůně nevýrazná, trochu
aromaticky nasládlá, se slabě zatuchlou komponentou, chuť slabě, ale znatelně nasládlá.
Výtrusy 11‒15,7 × 7‒9 × 8,9‒11,3 µm, Q = 1,33‒1,7, Qav = 1,44, N = 17, v čel
ním pohledu elipsoidní, vejčité, subhexagonální, některé až téměř hexagonální,
v bočním pohledu elipsoidně válcovité až téměř válcovité; klíční pór je široký až
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2,5 µm. Bazidie čtyřvýtrusé, kyjovité 26–40 × 13–15 µm se sterigmaty až 6,5 µm
dlouhými. Cheilocystidy dosti četné, často na ostří lupenů ve shlucích, úzce lahvi
covité až lahvicovité s nepravidelně zúženým a někdy i zprohýbaným krčkem, vzác
něji na vrcholu krčku s hlavičkou, někdy jsou celé nepravidelně válcovité, 26–39
× 4–10 µm. Pleurocystidy nepřítomny. Pokožku klobouku tvoří ixokutis asi 150 až
200 µm široká. Přezky na hyfách přítomny.

Lysohlávka Møllerova ‒ Deconica moelleri, výtrusy. NPR Rašeliniště Jizery, 27. 6. 2012, mi
krofoto J. Slavíček. Měřítko 20 µm.

Výskyt
Tři plodnice lysohlávky Møllerovy vyrůstaly ze starého kravského exkrementu
na vlhké louce s porostem ostřice zobánkovité (Carex rostrata), ostřice obecné
(C. nigra), třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa), bezkolence modrého (Molinia
caerulea), svízele (Galium sp.), asi 100‒150 m od státní hranice s Polskem, kterou
tvoří řeka Jizera. (Poznámka: Na online mapě biotopů ‒ http://portal.nature.cz ‒ je
tato louka vymapována jako přechodové rašeliniště – R2.3). Souřadnice nálezu:
50°50′05.2″ N, 15°21′56.5″ E. Nadmořská výška 840 m. Výskyt kravského exkre
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mentu je pozoruhodný, neboť v rezervaci a jejím okolí se dobytek nechová. Jediné
vysvětlení nabízí blízkost hranic s Polskem, jež jsou tvořeny řekou Jizerou, která
má v této oblasti mělké koryto a je snadno překročitelná suchou nohou i pro člověka.
Takže je velmi pravděpodobné, že se na příslušnou louku zatoulala kráva z polského
území.

Lysohlávka Møllerova ‒ Deconica moelleri (det. J. Herink jako Stropharia merdaria), výtrusy.
Unhošť, údolí potoka Kačák, 20. 8. 1941, leg. Josef Herink, mikrofoto J. Slavíček, měřítko 20 µm.

Dokladový materiál
Dle dohody s CHKO Jizerské hory byla položka lysohlávky Møllerovy uložena
v herbáři Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě (CELM).
Poznámky
Lysohlávka Møllerova je charakteristická relativně statným vzrůstem, Noorde
loos (1998) uvádí šířku třeně až 6 mm a šířku klobouku až 50 mm, za sucha velmi
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světlými plodnicemi, silně slizkým kloboukem, blanitým prstenem na třeni, velkými
subhexagonálními výtrusy až 17 µm dlouhými a převážně lahvicovitými cheilocys
tidami. K druhům nemodrajících a nehalucinogenních lysohlávek majících hexago
nální výtrusy patří ještě lysohlávka hnojní ‒ Deconica merdaria (Fr.) Noordel.
a lysohlávka výkalová ‒ D. coprophila (Bull.) P. Karst. Deconica merdaria se odli
šuje mimo jiné menšími výtrusy, 11‒12,5 µm dlouhými (Noordeloos 1998). Deco
nica coprophila se liší menším vzrůstem, nepřítomností prstenu a o něco menšími
výtrusy. Možná záměna v terénu by snad mohla být i s lysohlávkou hnojomilnou ‒
D. merdicola (Huijsm.) Noordel., která je však v Evropě rovněž velmi vzácná a v ČR
dosud nebyla nalezena. Podle Noordeloose (Noordeloos 2011) může mít výtrusy
vzácně lehce hexagonální. Záměna v terénu je možná s mnohem hojnější límcovkou
polokulovitou ‒ Stropharia semiglobata (Batsch) Quél. ‒ má jinou barvu lupenů,
límcovkou zářivou ‒ Leratiomyces laetissimus (Hauskn. & Singer) Borovička et al.
‒ neroste na exkrementech a hlavně s límcovkou žlutolesklou ‒ Stropharia luteoni
tens (Vahl) Quél., která také roste na výkalech.
Rozšíření a historie
Deconica moelleri je v Evropě dosti vzácným druhem. Je známa z Faerských
ostrovů, Islandu (Knudsen et Vesterholt 2012), z Holandska (5 lokalit,
http://www.verspreidingsatlas.nl//0119220), Velké Británie a Francie (Roux 2006,
Eyssartier et Roux 2013). Z Francie je uváděna jako hojnější druh z Alp (Roux 2006).
Mimo Evropu byla nalezena v Brazilii, Argentině, Peru a Chile (Coimbra 2015).
Podle Guzmána (1978) je hojná v Severní i Jižní Americe.
Jako nový taxon byla tato lysohlávka popsána dánským mykologem Møllerem
v roce 1945 z Faerských ostrovů jako pouhá velkovýtrusá forma druhu Stropharia
merdaria s nímž je zřejmě nejblíže příbuzná. Poprvé se však o tomto taxonu zmiňuje
Rea (1922) v British Basidiomycetes, avšak mylně ho ztotožňuje se S. merdaria.
Singer (1969) povýšil tuto formu na varietu a přeřadil ji do rodu Psilocybe. Jako
nový druh byl popsán G. Guzmánem v Mycotaxonu (Guzmán 1978) pod jménem
Psilocybe moelleri, a konečně Noordeloos (2009) jej přeřazuje do rodu Deconica.
Deconica versus Psilocybe
Stejně jako v jiných rodech, tak i v rodě lysohlávka (Psilocybe) došlo vlivem
fylogenetických studií k novému pojetí systematického zařazení jednotlivých druhů
do rodu. Zde je potřeba poznamenat, že se to týká užšího pojetí rodu většiny autorů,
nikoliv velmi širokého pojetí zastávaného Noordeloosem (1999). Nejpodstatnější
změnu v tomto rodě provedl kanadský mykolog se svými kolegy (Moncalvo et al.
2000) zjištěním, že halucinogenní druhy lysohlávek jsou fylogeneticky odlišné od
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nehalucinogenních druhů tohoto rodu, reprezentovaných např. druhy lysohlávka hor
ská ‒ Psilocybe montana (Pers.) P. Kumm. a lysohlávka hnojní ‒ P. merdaria. Tento
závěr vedl k tomu, že bylo nutné druhy rodu Psilocybe rozdělit do dvou rodů. Rod
Psilocybe je obecně vnímán jako rod představující komplex modrajících druhů s ha
lucinogenními účinky. Mezi mykology je však obecně přijímán jako lektotyp rodu
Psilocybe druh Agaricus montanus Pers. Nové kombinace by tak samozřejmě vedly
k nešťastným změnám, kvůli kterým by v rodě Psilocybe zůstaly druhy neproduku
jící halucinogenní látky. Z toho důvodu navrhl kanadský mykolog s kolegy (Redhead
et al. 2007) konzervaci jména Psilocybe pro halucinogenní druhy rodu, a stanovit
pro tento rod nový lektotyp Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm. Tento návrh byl
jednomyslně přijat Výborem pro nomenklaturu hub (Nomenclature Committee for
Fungi) (Norvell 2010) s tím, že ostatní nehalucinogenní druhy rodu Psilocybe mohou
být přeřazeny do rodu Deconica, který byl původně podrodem rodu Psilocybe pro
nehalucinogenní druhy (viz poznámku níže). Vlastní přeřazení mnoha nehalucino
genních druhů lysohlávek do rodu Deconica provedl Noordeloos (2009) v rakou
ském mykologickém časopise Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde.
Z nehalucinogenních a nemodrajících druhů rodu Psilocybe vyskytujících se v ČR
byly přeřazeny do rodu Deconica následující druhy: Psilocybe magica, P. merdaria
a P. moelleri. Avšak již dávno před fylogenetickými studiemi (Moncalvo et al. 2000)
byly některé nemodrající a nehalucinogenní druhy lysohlávek řazeny některými
autory do rodu Deconica ‒ např.: Deconica crobula (Fr.) Romagn., D. montana
(Pers.) P. D. Orton, D. inquilina (Fr.) Romagn., D. coprophila (Bull.) P. Karst. a další.
Poznámka: Pokud však bereme v úvahu širší pojetí rodu Psilocybe (Noordeloos 1999 zahrnuje
do tohoto rodu i rody Hypholoma a Melanotus), pak lze říci, že tento rod byl rozdělen na tři
rody: Psilocybe, Deconica, Leratiomyces.

Přehled druhů rodu Deconica rostoucích v ČR
K údajům o rozšíření jednotlivých druhů jsou použity online databáze AOPK
(http://portal.nature.cz), údaje z herbářových položek v herbáři Národního muzea
v Praze (PRM), osobní informace některých mykologů, a některé publikace v růz
ných mykologických časopisech a jiných odborných publikacích. Pokud jsou v rámci
citací uvedena pouze jména sběratelů, jsou údaje převzaty z online databáze AOPK
(http://portal.nature.cz).
Deconica crobula (Fr.) Romagn. ‒ lysohlávka plevnatá
Je to zřejmě nejhojnější druh tohoto rodu v ČR. Lze ji nalézt od nížin do hor. Byla
nalezena v Krušných horách, na Králickém Sněžníku, v Beskydech, v Orlických ho
rách, ale i na mnoha lokalitách v nižších polohách (http://portal.nature.cz).
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Deconica montana (Pers.) P. D. Orton var. montana – lysohlávka horská
Navzdory svému názvu je to druh rostoucí jak v horách, tak i v nížinách http://por
tal.nature.cz). Nejníže položenou lokalitou je zřejmě NPP Rendezvous u Valtic na
jižní Moravě (leg. J. Běťák).
Deconica inquilina (Fr.) Romagn. – lysohlávka domácí
Je to rovněž relativně hojná lysohlávka. Je jí možno nalézt ve vyšších i nižších po
lohách (http://portal.nature.cz).
Deconica coprophila (Bull.) P. Karst. ‒ lysohlávka výkalová
V ČR je to roztroušeně rostoucí druh (http://portal.nature.cz).
Deconica micropora (Noordel. & Verduin) Noordel. – lysohlávka drobnopórá
Jediná lokalita z ČR je z Prahy (Borovička osobní sdělení).
Deconica merdaria (Fr.) Noordel. ‒ lysohlávka hnojní
Tato lysohlávka je v ČR relativně vzácnou houbou. Za ověřený sběr lze považovat
nález z Mohelenské hadcové stepi (leg. V. Antonín).
Deconica magica (Svrček) Noordel. – lysohlávka magická
Tento druh je dosud v ČR znám jen z typové lokality u Voznice v okrese Příbram,
na písníku Dolní rybník, na mechu zelence hvězdovité (Campylium stellatum) (Svr
ček 1989). Byl však také nalezen v Americe (Guzmán et al. 2008).
Deconica subviscida Peck – lysohlávka kulovitá
V ČR je dosud známá jen ze dvou lokalit: Vrábov u Českého Šternberka (Borovička
osobní sdělení), NPR Oblík na Lounsku (var. velata) (leg. M. Kříž),
Deconica phyllogena (Peck) Noordel. – lysohlávka kosníkovýtrusá
V ČR je dosud známá z lokality v PR Velký Hornek u Brna (leg. V. Antonín a A. Vág
ner). Pod jménem Psilocybe rhombispora byla sbírána na vrchu Moučenka u Ho
ražďovic (Míka 1998) a u Ratají nad Sázavou (Holec & Borovička 2010)
Deconica moelleri (Guzmán) Noordel. – lysohlávka Møllerova
Dosud známá jen z Jizerských hor a od Unhošťe na Kladensku.
Deconica phillipsii (Berk. & Broome) Noordel. – křapouch Phillipsův
Tento druh je známý pod jménem Melanotus phillipsii z okolí Mšena v CHKO Ko
kořínsko – Máchův kraj (Hagara 2014), a pod jménem Crepidotus phillipsii z Tře
boňska (Kubička 1960).
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Klíč k určení evropských druhů rodu Deconica
Klíč je lehce upraveným překladem z Noordeloosovy monografie (Noordeloos 2011). Tučné
písmo označuje druhy zaznamenané v ČR.
1a. Plodnice s dobře vyvinutým třeněm
2a. Druhy rostoucí na zemi, v detritu, na meších, na rašelině, atd.
3a. Délka výtrusů v průměru > než 10 µm
4a. Výtrusy protáhle vřetenovité, tenkostěnné, s nezřetelným klíčním pórem
....................................................................................... D. subfusispora
4b.Výtrusy vejčité až elipsoidní, tlustostěnné se zřetelným klíčním pórem
5a. Klobouk slizký se slupitelnou pokožkou, nezřetelně prosvítavě žíhaný,
bez zbytků vela ............................................................... D. pratensis
5b. Klobouk suchý s neslupitelnou pokožkou, prosvítavě žíhaný až do
středu, na okraji se sporou kortinou ......D. montana var. macrospora
3b. Délka výtrusů v průměru < 9 µm
6a. Výtrusy tenkostěnné nebo jen slabě tlustostěnné, lupeny čerstvých plodnic
i u exikátů okrově hnědé až červenohnědé, postrádající purpurově hnědé
nebo čokoládově hnědé tóny (podsekce Inquilinae)
7a. Klobouk slizký se zcela slupitelnou pokožkou, výtrusy v čelním po
hledu často víceméně kosníkotvaré nebo téměř hranaté
8a. Výtrusy relativně velké, v čelním pohledu v průměru 7,8–8,6 µm,
velum u dospělých plodnic chybí; na mrtvých listech trav
............................................................................ D. inquilina
8b. Výtrusy relativně malé, v čelním pohledu v průměru 6–7,5
µm, velum je obvykle dobře vyvinuto ve formě vločkatých
přívěsků na okraji klobouku a prstenčitého pásu a bílých vlá
ken na třeni; obvykle na dřevním substrátu ......... D. crobula
7b. Klobouk suchý, pokožka neslupitelná, nebo jen na okraji klobouku,
výtrusy v čelním pohledu nejsou nikdy kosníkotvaré nebo hranaté
9a. Velum obvykle přítomno jako pavučinka u mladých plodnic,
v dospělosti téměř nebo úplně chybí
.................................................D. subviscida var. subviscida
9b. Velum hojné, pokrývající v mládí celý klobouk a jako pavu
činka spojující okraj klobouku se třeněm, v dospělosti zane
chávající přívěskaté zbytky na okraji klobouku
10a. Výtrusy v bočním pohledu elipsoidní nebo podlouhlé
s malým klíčním pórem, okraj klobouku často rýho
vaný; na lukách, obvykle na bázi trav ...D. castanella
10b. Výtrusy mandlovité s apikální papilou a velkým klíč
ním pórem, často poněkud uťaté a zploštělé, okraj klo
bouku není nikdy rýhovaný; na bažinatých místech ve
skupinách společně s ostřicí ..................... D. velifera
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6b. Výtrusy tlustostěnné, lupeny často tmavě purpurově hnědé až čokoládově
hnědé (podsekce Deconica)
11a. Výtrusy kosníkotvaré (rhomboidní)
12a. Klobouk slizký s (částečně) slupitelnou pokožkou
13a. Velum chybí, výtrusy relativně krátké (5,5)6‒7,5(8) µm...
............................................................................ D. phyllogena
13b. Velum u mladých plodnic nápadné, výtrusy relativně
dlouhé (7,5)9‒10(11) µm .........................D. submaritima
12b. Klobouk suchý, vláknitý až vločkatý, pokožka neslupitelná
14a. Pleurocystidy přítomny, podobné cheilocystidám .D. flocculosa
14b. Pleurocystidy nepřítomny ..................... D. cf. rhomboidospora
11b. Výtrusy nejsou kosníkotvaré
15a. Výtrusy bez nebo jen s malým klíčním pórem .....D. micropora
15b. Výtrusy se zřetelným klíčním pórem
16a. Výtrusy malé, 5–7 µm dlouhé ........................D. xeroderma
16b. Výtrusy 7‒9,5 µm dlouhé
17a. Velum chybí nebo pouze s pomíjivou pavučinkou;
mezi mechy na otevřených místech s krátkou vegetací
18a. Výtrusy slabě zploštělé, v bočním pohledu vej
čité až mitrovité, často díky velkému klíčnímu
póru uťaté .............D. montana var. montana
18b. Výtrusy zploštělé, v čelním pohledu mitrovité
až trochu hranaté, se středně velkým klíčním
pórem ......................................D. chionophila
17b. Velum přítomno ve formě ověšených vláken na
okraji klobouku a/nebo prstenitého pásu na třeni;
mezofilní až eutrofní trávníky s ostřicemi a sítinami
19a. Cheilocystidy lahvicovité až téměř válco
vité s dlouhým ztenčeným krčkem 1,5–3 µm
širokým ............D. subviscida var. velata
19b. Cheilocystidy buď zřetelně lahvicovité
s krčkem a hlavičkou (tibiiformní) nebo
lahvicovité s relativně krátkým krčkem
20a. Cheilocystidy převážně tibiiformní
se zřetelnou kulovitou hlavičkou,
2–5 µm širokou, výtrusy středně
tlustostěnné, málo zploštělé, třeň
ve spodní polovině červenavě
hnědý, více méně lysý D. magica
20b. Cheilocystidy lahvicovité s rela
tivně krátkým krčkem, 3–6 µm
širokým, výtrusy relativně tlusto
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stěnné, často lehce až zřetelně
zploštělé, třeň ve spodní části na
černalý .................... D. schoeneti
2b. Druhy rostoucí na hnoji (koprofilní druhy)
21a. Velum chybí
22a. Výtrusy v čelním pohledu hexagonální, 10–14 µm dlouhé
........................................................................................D. coprophila
22b. Výtrusy v čelním pohledu podlouhlé, (14,5)15‒19 µm dlouhé
.................................................................................. D. subcoprophila
21b. Velum přítomno ve formě prstýnku nebo prstenitého pásu na třeni či vloček na
klobouku
23a. Výtrusy (alespoň část) v čelním pohledu hexagonální
24a. Výtrusy 11–12,5 µm dlouhé, prstýnek vláknitý, často v dolní části
třeně ............................................................................D. merdaria
24b. Výtrusy 13–17 µm dlouhé, prstýnek blanitý, vzácně vláknitý, vět
šinou v horní části třeně ............................................. D. moelleri
23b. Výtrusy v čelním pohledu elipsoidní až podlouhlé
25a. Klobouk žlutohnědý, často s olivovými odstíny .......D. merdicola
25b. Pokud je klobouk tmavě hnědý až šedohnědý je nutno provést po
rovnání s Psilocybe fimetaria
1b. Plodnice hlívovité s excentrickým nebo chybějícím třeněm
26a. Klobouk prosvítavě žíhaný s 60‒90 µm silnou želatinózní vrstvou; roste na
travách, sítinách a ostřicích .......................................................... D. phillipsii
26b. Klobouk kožovitý, není prosvítavě žíhaný, bez želatinózní vrstvy; roste na dře
vitých substrátech .....................................................................D. horizontalis

Poznámky k Herinkově sběru Stropharia merdaria
Sběr Deconica moelleri v NPR Rašeliniště Jizery byl autorem původně pova
žován za první nález pro Českou republiku (Slavíček 2015). Teprve při recenzi tohoto
článku mě upozornil Jan Borovička, že Guzmán (1983) má ve své monografii v se
znamu studovaného materiálu k Psilocybe moelleri pod číslem PRM 703997 i He
rinkův sběr Stropharia merdaria, a doporučil provést revizi položky. Dr. Herink
sbíral tento druh 20. 8. 1941 nedaleko Unhoště na Kladensku v údolí potoka Kačák.
Při revizi byly zjištěny prakticky shodné mikroznaky jako u autorova sběru Deconica
moelleri z Jizerských hor. Na obrázcích na str. 24 a 25 jsou fotografie mikroskopic
kých znaků obou sběrů, na kterých jsou dobře patrné subhexagonální výtrusy. U He
rinkova sběru jsem naměřil velikost výtrusů 12–15,5 × 7,3–9 µm. Položka PRM
703997 tedy představuje první známý doložený nález Deconica moelleri z území
České republiky.
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Závěr
Lysohlávka Møllerova je nepochybně vzácným druhem, vyskytujícím se spíše
v horských polohách. Avšak sběr od Unhoště a také 5 lokalit v nížinném Holandsku
naznačuje, že i u nás by se mohla v nižších polohách nalézt častěji; to může být vý
zvou pro amatérské i profesionální mykology po ní pátrat.
Poděkování
Děkuji Janu Borovičkovi za potvrzení mého určení na základě zaslaných
makro a mikrofotografií sbíraného taxonu a za kritické připomínky k článku, Mar
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Josef S l a v í č e k : Rare and interesting macromycetes from mycological inven
tories in the Jizerské hory Mts. and Orlické hory Mts. 1. Deconica moelleri
found in the Czech Republic after 71 years
The second Czech find of the rare species Deconica moelleri is reported from mycological
inventories in the Rašeliniště Jizery National Nature Reserve in the Jizerské hory Mts.,
which is briefly characterized. Also the “history” of the species is briefly described. The
author informs on the phylogenetical studies by Moncalvo et al. (2000), which resulted
in the conclusion that the hallucinogenic and nonhallucinogenic species of the genus
Psilocybe form two different genera. This result caused the necessity to establish new lec
totypes for the hallucinogenic genus Psilocybe and the nonhallucinogenic genus Decon
ica, and to make new combinations in the genus Deconica, which was formerly a subgenus
of the genus Psilocybe. A summary of Deconica species growing in the Czech Republic
with data related to their occurrence is presented and a key to the European species is pro
vided. The author has also revised Herink‘s collection of Stropharia merdaria from 1941,
which is listed in the studied material of Psilocybe moelleri in Guzmán’s (1983) monog
raphy of the genus Psilocybe. The revision has confirmed Herink’s collection to be the
first collection of Deconica moelleri on the territory of the Czech Republic.
Adresa autora: Josef Slavíček, Sídliště pod Ralskem 594, 471 24 Mimoň;
irpex@seznam.cz
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– CORTINARIUS IONOCHLORUS –
ITÁLII

REPUBLICE A

Martin K ř í ž
Cortinarius ionochlorus patří k nejvzácnějším pavučincům rostoucím
v České republice. V článku jsou vyjmenovány jeho nálezy z poslední doby,
jež všechny pocházejí z Českého krasu. Tento druh je domovem ve středo
zemské oblasti, u nás roste v teplých listnatých lesích pod duby na vápenco
vém podkladu. Je pro něj navrženo nové české jméno pavučinec
zelenofialový. Je uveden makroskopický a mikroskopický popis plodnic, shr
nuto jeho rozšíření v Evropě a diskutována je jeho odlišitelnost od pavučince
zeleného – C. atrovirens a p. sladkovonného – C. joguetii.

Pavučince z podrodu pahřib (Phlegmacium) jsou druhově početnou skupinou hub
obsahující řadu vzácných a atraktivně zbarvených druhů. Tuto charakteristiku dokonale
splňuje pavučinec zelenofialový – Cortinarius ionochlorus Maire, teplomilný druh roz
šířený hlavně v jižní Evropě, který se u nás vzácně vyskytuje v Českém krasu. Je jedním
z 33 ohrožených druhů makromycetů navržených k zařazení do Přílohy I Bernské kon
vence (viz Borovička 2002, Holec 2004) a nalézá se tedy i v rozšířeném seznamu 51
druhů, jejichž výskyt v Evropě byl mapován v rámci projektu Evropské rady pro
ochranu hub (ECCF) – výsledky byly nedávno publikovány knižně (Fraiture et Otto
2015). Dlužno dodat, že v obou seznamech jde o jediného zástupce rodu pavučinec.
V minulém roce (2015) jsem se zúčastnil mezinárodního setkání organizova
ného společností zabývající se studiem pavučinců – Journées européennes du Cor
tinaire (J. E. C.), které se koná každoročně v různých evropských zemích. Tentokrát
probíhalo v posledním říjnovém týdnu v Itálii, a to v regionu Marche (střední Itálie);
centrum akce bylo v krásném historickém městě Urbino. Odtud byly podnikány te
rénní exkurze do zajímavých lokalit, vybraných místními mykology. Měli jsme velké
štěstí, protože nás po celou dobu provázel obstojný až velice dobrý růst hub, ostře
kontrastující s mimořádným suchem v České republice. Při jedné z těchto exkurzí
jsme byli zavedeni do státní přírodní rezervace Gola del Furlo, kde na strmých sva
zích hory Monte Paganuccio dominoval porost dubu cesmínovitého (Quercus ilex).
Odtud pocházejí asi nejzajímavější nálezy hub v rámci celého setkání. Nejčastěji na
cházenými druhy byly právě pavučince z podrodu pahřib, z nichž byl prakticky nej
běžnější překvapivě právě Cortinarius ionochlorus. Naskytla se mi tak možnost
srovnání s plodnicemi z Českého krasu, kde se mi tento druh povedlo nalézt v roce
2014. Makroskopický popis (viz dále) je vytvořen pouze na základě sběru z Itálie,
kde jsem pořídil reprezentativnější materiál.
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Pavučinec zelenofialový – Cortinarius ionochlorus Maire, Publ. Inst. Bot. Bar
celona 3(4): 113, 1937.
Makroskopická charakteristika
Klobouk až 7 cm široký, v dospělosti plochý až mělce prohloubený, pokožka
slizká, zelená až tmavozelená, uprostřed někdy s malými tmavohnědými políčky;
pokožka uvolňuje zelenavě žluté barvivo (např. v kontaktu s papírem). Lupeny
středně husté, s hojnými lupénky, hnědavě lilákové, někdy však žlutavě či béžově
hlínové bez lilákového či šeříkového tónu (podrobněji viz Poznámky). Třeň až 5,5
× 1,2 cm velký, šířka hlízy až 3 cm, válcovitý s odsedlou ostře obroubenou hlízou,
která je dole vypouklá (stlačeně polokulovitá), žlutý a lesklý, v horní části s výra
znými zbytky kortiny poprášené od rezavohnědých výtrusů; povrch hlízy a mycelio
vé kořínky žluté. Dužnina světle žlutá, pod pokožkou klobouku až žlutozelenavá
a při povrchu třeně až sytě žlutá, v hlíze odspodu tmavne do hněda až tmavě umb
rovošeda. Vůně mírně kořenitá (po pepři). Chuť mírná. Chemická reakce s 20% roz
tokem KOH: na klobouku sytě tmavohnědá, na dužnině negativní (v hlíze poněkud
špinavě hnědne), nad lemem hlízy tmavohnědá, na povrchu hlízy výrazně tmavo
hnědá až téměř černá.
Mikroskopický popis
Výtrusy 9,5–11,2(11,8) × 5,7–6,8 µm (průměrné hodnoty 10,4 × 6,3 µm, Q =
1,67), citronovité (mandlovitého obrysu s krátce vystouplým vrcholem), někdy pouze
mandlovité nebo nevýrazně citronovité, hrubě bradavčité, s bradavkami ± nezřetel
ného obrysu, zčásti protáhlými a místy pospojovanými, s krátkým nenápadným api
kulem. Bazidie 28–37 × 8,5–10,5 µm, tetrasporické, kyjovité, s bazálními přezkami.
Uvedené hodnoty u výtrusů jsou souborné pro položky z Čech i Itálie – jsou mikros
kopicky shodné (snad jen nepatrně větší výtrusy mají italské položky). Měřeno bylo
vždy 20 náhodně vybraných výtrusů vypadaných na kortinu, preparáty byly zhoto
veny vždy z exsikátů, a to v Melzerově činidle. Hodnoty u bazidií se vztahují k po
ložce z Čech a preparát byl zhotoven v kongočerveni.
Výskyt, rozšíření a studovaný materiál
Hlavním biotopem druhu jsou podle Dahlberga a Croneborga (Dahlberg et Cro
neborg 2003) lesy tvořené dubem cesmínovitým (Quercus ilex) ve středomořské ob
lasti, přičemž takřka samozřejmostí je potřeba vápnitého podkladu (stejně jako pro
velkou většinu pahřibů). Obecně tvoří ektomykorizu s duby, vzácněji bývají uváděny
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i buky (viz např. Jeppesen et al. 2008, Eyssartier et Roux 2011); Krieglsteiner
et Gminder (2010) v BádenskuWürttembersku překvapivě vůbec neuvádějí vazbu
s duby a zmiňují pouze buk (v bukojedlinách na vápenci).
Celkový areál rozšíření pavučince zelenofialového sahá z Evropy do severní
Afriky (Maroko), v Evropě se vyskytuje nejvíce v mediteránu – ve Španělsku (Or
tega et Galán 1981, Gutiérrez et Tabarés 2011, GarridoBenavent et al. 2015), Fran
cii (Bidaud et al. 2004) a Itálii (viz též Campo 1995, Brandrud et al. 1998,
Consiglio et al. 2003). Tam řidčeji vystupuje i do nižších horských poloh, jinak se
však drží teplých oblastí v kolinním stupni. Je znám také z Portugalska, Belgie,
Německa a Chorvatska (Tkalčec et al. 2008). Nálezové údaje z Itálie: Fossom
brone, Sant’Anna, RNS Gola del Furlo, Monte Paganuccio, pod duby cesmínovi
tými a jasany, 30. X. 2015 leg. et det. M. Kříž, U. Winkler, T. E. Brandrud et al.
(PRM 935770); ibid., plodnice odpovídající Cortinarius ionochlorus var. leucop
hyllus Malençon (blíže viz Poznámky), 30. X. 2015 leg. et det. M. Kříž (PRM
935771).
V České republice se Cortinarius ionochlorus vyskytuje zřejmě výlučně v tep
lomilných lesích s duby. Znám je z Moravy – existují doklady jeho historického vý
skytu u Kuřimi (les Zlobice), uložené v herbáři Moravského zemského muzea,
poslední z 20. IX. 1965, leg. et det. F. Šmarda. Recentně se vyskytuje v Českém
krasu, kde byl objeven na několika lokalitách, které z hlediska biotopů (Chytrý et al.
2010) odpovídají perialpidským bazifilním teplomilným doubravám a hercynským
dubohabřinám; podloží tvoří vápenec s přimíšenými horninami (břidlicemi a tufity
nebo rohovci). Je patrná zřetelná preference pro jižně exponované stráně. Fruktifi
kuje od srpna do listopadu v závislosti na vhodných povětrnostních podmínkách,
v nepříznivých letech nevyroste vůbec.
Přehled novějších nálezů Cortinarius ionochlorus na území ČR
Středočeský kraj: Vinařice (okres Beroun, CHKO Český kras), lesní komplex
Telín, jižní svah, pod duby a habry, 14. VIII. 2011 leg. R. Fellner. – Měňany (okres
Beroun, CHKO Český kras), vrch Strážiště („Zadní Strážiště“), jižní svah, pod
duby a dříny, 3. X. 2014 leg. et det. M. Kříž (PRM 935769). – Měňany (okres Be
roun, CHKO Český kras), vrch Strážiště II („Vápenice“), okraj listnatého lesa na
jjz. svahu, pod duby, 21. XI. 2010 not. J. Schneider (nedokladováno). – Mořinka
(okres Beroun, CHKO Český kras), PR Karlické údolí  část sv. od silnice resp.
Karlického potoka, dubohabřina v mírném svahu, 12. IX. 2007 leg. V. Janda,
det. M. Beran (CB 15898); fotografie tohoto nálezu byla publikována (Fraiture
et Otto 2015, str. 69). – Kraj Hlavní město Praha: Praha  Velká Chuchle, PR Ho
molka, nad lomem u zábradlí, na okraji lesa pod duby šípáky, 5. X. 2012 not.
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Pavučinec zelenofialový – Cortinarius ionochlorus. Fossombrone (Itálie), Monte Paganuccio,
pod duby cesmínovitými a jasany, 30. 10. 2015, foto M. Kříž.

Pavučinec zelenofialový – Cortinarius ionochlorus (plodnice s bledými lupeny). Fossombrone
(Itálie), Monte Paganuccio, pod duby cesmínovitými a jasany, 30. 10. 2015, foto M. Kříž.

37

Mykologické listy, Praha, no. 134, 2016.

ISSN 12135887

B. Bušek et M. Mikšík (nedokladováno, determinace nejistá – byla nalezena jen
jediná malá plodnice, kterou nálezci nechali růst, naneštěstí od té doby se jim ne
podařilo tento druh zde znovu najít a jeho určení potvrdit, ačkoli lokalitu pravi
delně sledují).
Poznámky
České jméno pro druh Cortinarius ionochlorus použité v Encyklopedii hub a li
šejníků (Antonín 2006) – pavučinec fialovožlutý – není zvoleno šťastně. Kombinací
žluté a fialové barvy se totiž vyznačuje množství jiných druhů pavučinců, zejména
téměř celá sekce Calochroi podrodu Phlegmacium, z pahřibů dále např. C. amoenolens
Rob. Henry ex P. D. Orton, C. variiformis Malençon, C. varius (Schaeff.) Fr. a další;
takto zbarveny jsou i některé pavučince z jiných skupin (např. C. delibutus Fr. z pod
rodu Myxacium). Ode všech těchto druhů se C. ionochlorus liší základním zeleným
zbarvením pokožky klobouku, odpovídajícím barvě pavučince zeleného – C. atrovirens
Kalchbr., se kterým je velmi blízce příbuzný. V tomto článku je proto navržena změna
českého jména na pavučinec zelenofialový: zeleno při pohledu shora a fialový při
pohledu zdola. Zelená barva klobouku sice někdy přechází do žluté, přesto je však
charakteristická a byla by škoda ji v českém jméně nepoužít. Národní jména tohoto
pavučince v jiných zemích jsou tvořena obdobně: cortinaire vert et violet (francouz
sky), Violettgrüner Klumpfuß (německy), ljubičastozelena koprenka (chorvatsky).
Barva lupenů nicméně také nemusí být význačně fialová – často bývá jen hnědavě li
láková nebo něžně šeříková a řidčeji může fialový odstín dokonce zcela postrádat; ta
kové plodnice – pro něž by šlo použít jméno (patrně pochybné taxonomické hodnoty)
C. ionochlorus var. leucophyllus Malençon (viz např. Gutiérrez et Tabarés 2011) –
jsem sbíral v Itálii; na lokalitě byl díky výskytu většího množství plodnic pozorovatelný
plynulý barevný přechod k plodnicím s lupeny bledě fialovými.
Jak je výše zmíněno, pavučinec zelenofialový je velice blízký pavučinci zele
nému – Cortinarius atrovirens, můžeme jej pokládat za jeho teplomilný protějšek.
Vnitropodrodová klasifikace obou taxonů není pevně ustálena, bývají řazeny např. do
sekce Fulvi, podsekce Atrovirentes (Garnica et al. 2003) nebo do sekce Laeticolores,
podsekce Splendentes (Bidaud et al. 2004). Pavučinec zelený se liší lupeny bez fialové
barvy (jsou hořčičně či sírově žluté až žlutoolivové) a růstem pod jehličnany (tvoří ek
tomykorizu s jedlemi, vzácněji s borovicemi), u nás je také vzácný (viz např. Marounek
2009). Molekulární analýzy (Garnica et al. 2003, Frøslev et al. 2007) prokázaly blízký
vzájemný vztah zástupců sekce Atrovirentes, a dokonce nepotvrdily odlišnost C. atro
virens a C. ionochlorus, jejichž DNA sekvence (ITS) vyšly shodně. To je zajímavé
zjištění, jelikož lze těžko zpochybnit jejich odlišnost v rámci makroznaků (barva lu
penů), stejně jako odlišné areály výskytu s vazbou na jehličnany u prvního a na listnáče
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u druhého (viz také např. SchmidtStohn et Oertel 2015). Z tohoto důvodu i v současné
době většina autorů zachovává oba taxony jakožto samostatné druhy, popř. je C.
ionochlorus pojímán na úrovni poddruhu pavučince zeleného (Vizzini 2008) – toto ře
šení v zásadě není špatné, nicméně ustanovování taxonů na úrovni poddruhů je v sou
časnosti obecně řídkým jevem. Pokud by se však jméno C. atrovirens subsp.
ionochlorus (Maire) Vizzini & Gasparini přesto stalo používaným, jeho česká obdoba
by pak mohla být upravena jednoduše: pavučinec zelený fialovolupenný.
Kromě pavučince zeleného by mohl být pavučinec zelenofialový zaměněn také
s pavučincem sladkovonným – Cortinarius joguetii Melot [= C. odoratus (Joguet
ex M. M. Moser) M. M. Moser s. auct.]. Tento druh navíc vyhledává podobná sta
noviště (teplé listnaté lesy na vápnitém podkladu) a také roste v Českém krasu (viz
Tejklová et Kramoliš 2014). Jeho okouzlující žlutozelená barva klobouku je však
o něco světlejší (více do žluta), lupeny obvykle nemá fialové nebo lilákové (nanejvýš
částečně v mládí) ‒ a především se liší velice intenzivní vůní připomínající jablečnou
pěnu do koupele nebo květy pomerančovníku. Pavučinec sladkovonný též patří do
příbuzenstva pavučince zeleného; typickou vlastností všech zástupců této podsekce
Atrovirentes je černání plodnic při sušení (Steglich et Oertel 1985); exsikáty tedy
lze ± snadno odlišit od pahřibů z jiných skupin.
Pavučinec zelenofialový by měl být nepochybně zařazen do příštího vydání
Červeného seznamu hub ČR. Aktuálně je od nás znám ze čtyř až pěti lokalit, všechny
leží ve fytogeografickém okrese Český kras; výskyt v Chuchli je potřeba potvrdit.
Pokud by šlo o volbu kategorie ohrožení, tento pavučinec splňuje kritéria kriticky
ohroženého druhu (CR), s tím, že v budoucnu může proniknout do kategorie ohro
žený druh (EN) ‒ pakliže by byl nalezen na dalších lokalitách, což je při současném
globálním oteplování dobře možné.

Poděkování
Můj dík si zaslouží v první řadě pořadatelé 33. kongresu J. E. C. v italském Ur
binu v roce 2015 – Claudio Rossi a další členové společnosti Associazione Micolo
gica Bresadola, stejnou měrou jsem vděčen i Janu Holcovi za perfektní organizaci
naší výpravy z Čech. Kurátorům herbářů (Vladimír Antonín – BRNM, Miroslav
Beran – CB, Jan Holec – PRM a Tereza Tejklová – HR) děkuji za údaje z jimi spra
vovaných sbírek. Za ochotné sdělení informací o nálezech Cortinarius ionochlorus
děkuji Václavu Jandovi, Rostislavu Fellnerovi, Janu Schneiderovi a Bohumilu Buš
kovi. Článek vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionál
ního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní
muzeum (DKRVO 2016/08, 00023272).
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Martin K ř í ž : Cortinarius ionochlorus in the Czech Republic and Italy
Cortinarius ionochlorus is one of the rarest representatives of its genus occurring in
the Czech Republic. Its recent finds are listed, all originating from the Bohemian
Karst. It is considered a Mediterranean species with a limited, mainly South Euro
pean and North African distribution. It grows in holm oak (Quercus ilex) forests, al
ways on limestone. A description of macro and microcharacters of its basidiomata
based on collections from the Czech Republic (2014) and the Marche region, Italy
(2015) is provided. The features distinguishing C. ionochlorus from the most closely
related species C. atrovirens and C. joguetii are discussed. The author proposes in
cluding this fungus into the next edition of the Red list of fungi (macromycetes) of
the Czech Republic.
Adresa autora: Národní muzeum, mykologické oddělení, Cirkusová 1740, 193 00
Praha 9; mmartin.kriz@seznam.cz
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NA OSTŘICE ANEB POKOŽKOVKA OROBINCOVÁ

TYPHAE A HELMOVKA MIZIVÁ

– RESINOMYCENA

– EPITHELE

SACCHARIFERA,

D VA P Ř E H L Í Ž E N É D R U H Y N A Š Í M Y K O F L Ó RY

Lucie Z í b a r o v á a Martin K ř í ž
Článek informuje o nových nálezech pokožkovky orobincové – Epithele
typhae (Corticiaceae s. l.) a helmovky mizivé – Resinomycena saccharifera
(Mycenaceae), dvou nenápadných hub s podobnou ekologií, tj. rostoucích
především na jednoděložných mokřadních rostlinách, zejména na ostřicích.
V současné době jsou oba druhy uvedeny v Červeném seznamu hub ČR
v kategorii kriticky ohrožený druh. U obou druhů uvádíme popis makro a mi
kroskopických znaků, diskutována je jejich ekologie a rozšíření v celoevrop
ském kontextu.

Úvod
Rok 2015 patřil k nejsušším a nejteplejším za velmi dlouhou dobu. Po houbách
tak bylo nutno pátrat i na stanovištích, do kterých se běžně zhýčkanému mykologovi
příliš nechce, protože by si v lepším případě zmáchal kalhoty, v horším případě by
mohl zůstat uložen v bahně pro příští generace. Na druhou stranu, v málo prozkou
maných biotopech nebývá nouze o zajímavé nálezy hub. Cílem našeho článku je
přinést nové informace o dvou zřídka nacházených druzích rostoucích na mokřad
ních bylinách: pokožkovce orobincové – Epithele typhae (Pers.) Pat. a helmovce
mizivé – Resinomycena saccharifera (Berk. & Broome) Redhead.
Materiál a metodika
Makroskopický popis vychází ze všech námi sbíraných položek, uvedených
v odstavcích „Studované položky“. Mikroskopický popis se vždy vztahuje k jedné
vybrané herbářové položce, která je uvedena v závorce v závěru popisu. Preparáty
byly zhotoveny v Melzerově činidle, cyanofilie stěn výtrusů byla pozorována v ba
vlníkové modři (cotton blue) v laktofenolu, barva výtrusů a dalších elementů byla
posuzována v 5% vodném roztoku KOH. Pro získání velikosti výtrusů a jejich prů
měrného délkošířkového poměru (Q) bylo měřeno 20 náhodně vybraných výtrusů
v Melzerově činidle při zvětšení 1000× (imerzní objektiv). Výtrusy byly měřeny na
třeni v případě helmovky mizivé, u pokožkovky orobincové pak volně plovoucí
v preparátu z hymenia. Viditelně nezralé nebo deformované výtrusy nebyly do mě
ření zahrnuty.
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Námi sbírané herbářové položky jsou uloženy v herbáři mykologického oddělení
Národního muzea v Praze (PRM) a soukromém herbáři Lucie Zíbarové (herb. LZ).
Pro získání údajů o rozšíření obou druhů v ČR byly osloveny veřejné herbáře
s největšími mykologickými sbírkami (PRM, BRNM, CB, HK). Zkratky herbářů
jsou uvedeny podle Thierse (online). Jako „studované položky“ je v textu uvedený
ten materiál, který jeden z autorů revidoval, jako „další nálezové údaje“ pak námi
nerevidované položky uložené ve veřejných herbářích. Naše jména v seznamech
zkracujeme na iniciály LZ a MK.
Nomenklatura rostlin byla upravena podle Kubáta a kol. (2002). Použité fyto
geografické členění je podle Skalického (1988).
Výsledky a diskuze
Kromě níže blíže diskutovaných druhů hub jsme v roce 2015 na ostřici zazna
menali mj. askomycety miskovičku Calycina cruentata (P. Karst.) Kuntze a chlupá
ček tenoučký – Lachnum tenuissimum (Quél.) Korf & W. Y. Zhuang,
z bazidiomycetů pak závojenku drobnou – Entoloma minutum (P. Karst.) Noordel.,
číšovec Flagelloscypha cf. orthospora (Bourdot & Galzin) Bertault & Malençon,
čepičatku vlhkomilnou – Galerina lacustris A. H. Sm., špičku močálovou – Maras
mius limosus Quél., hrachovec hvězdovitý – Sphaerobolus stellatus Tode a palušku
ostřicovou – Typhula caricina P. Karst.
Pokožkovka orobincová – Epithele typhae (Pers.) Pat., Essai Tax. Hyménomyc.:
60, 1900.
Plodnice v mládí okrouhlé, pak široce rozlité, tvořící až 70 mm dlouhé povlaky
přirostlé k substrátu, cca 100 µm tlusté. Hymenium hladké, spojité, s takřka pravi
delně rozptýlenými hyfovými papilami („hyphal pegs“) o délce 100–150 µm, v mládí
světle krémové, postupně tmavnoucí až do okrové barvy; okraj vláknitý, u starších
plodnic ostře ohraničený.
Výtrusy vřetenovité, 22–34 × 6–8 µm (průměrně 26,4 × 6,8 µm, Q = 3,9),
v mládí s kapénkami, bezbarvé až nažloutlé, obvykle mírně tlustostěnné (stěny
< 1 µm), vzácně výrazně tlustostěnné (stěny až 2,5 µm), na vrcholu světlolomné,
neamyloidní, acyanofilní. Bazidie kyjovité, někdy pokroucené, terminální, se čtyřmi
sterigmaty, velké 38–58 × 10–12 µm. Cystidy nepřítomny, mezi bazidiemi se však
nacházejí nevětvené nebo slabě větvené hyfidie, na vrcholu 1,5–2,5 µm široké, ne
přesahující vrstvu hymenia, bez světlolomného obsahu. Hymenium palisádovitě
uspořádané. Subikulární hyfy volně uspořádané, 1,5–3 µm široké. Hyfové papily
bez vrstvy hymenia, složené z těsně uspořádaných, víceméně paralelních hyf
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1,5–2 µm širokých, někdy na vrcholu divertikulátních. Přezky přítomny na všech
přepážkách (herb. LZ 4837).
Poznámky
Pokožkovka orobincová (česky též kornatec orobincový) je jediným zástupcem
rodu Epithele v Evropě (Bernicchia et Gorjón 2010), přičemž většina druhů tohoto
rodu má těžiště výskytu v tropech (Nakasone 2013). Druhý zástupce rodu uváděný
z Evropy (viz Eriksson et Ryvarden 1975) – Epithele galzinii Bres. – byl přeřazen
do rodu Athelopsis (Hjortstam 1991). Tento druh, rostoucí na kapradinách, se odlišuje
mnohem drobnějšími (8–10 × 2,5–3,5 µm) výtrusy uzenkovitého tvaru (Hjortstam
1991) a mnohem kratšími (6–8 µm) bazidiemi (Eriksson et Ryvarden 1975); z ČR
není znám. Systematicky je řazen do čeledi Polyporaceae (Larsson 2007).
Pokud jde o rozšíření v Evropě, je pokožkovka orobincová známa především z její
severní poloviny – kromě České republiky se vyskytuje v Belgii, Estonsku, Francii,
Německu, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Švédsku, Velké Británii (Bernicchia et Gor
jón 2010), Dánsku (Eriksson et Ryvarden 1975), Švýcarsku (Breitenbach et Kränzlin
1986), na Slovensku (Hagara 2014) a v Maďarsku (viz Studované položky); mimo
evropské údaje vyžadují revizi (Nakasone 2013). V Červeném seznamu hub (makro
mycetů) ČR je pokožkovka uvedena v kategorii kriticky ohrožený druh (Pouzar 2006).
Dle fytogeografického členění našeho území byl tento druh zaznamenán v termofytiku
(6 – Džbán, 7a – Libochovická tabule, 7c – Slánská tabule, 7d – Bělohorská tabule,
10a – Jenštejnská tabule, 11a – Všetatské Polabí, 11b – Poděbradské Polabí, 18a – Dyj
skosvratecký úval) a mezofytiku (35d – Březnické Podbrdsko, 51 – Polomené hory,
52 – Ralskobezdězská tabule, 53a – Českolipská kotlina, 64a – Průhonická plošina).
Historické nálezy pokožkovky jsou soustředěny kolem Prahy, což však svědčí
spíše o akčním rádiu tehdejších mykologů než o skutečném geografickém rozšíření
druhu ‒ ostatně i naše nové nálezy jsou převážně z našich domácích severních Čech.
Z doby mezi r. 1976 (PRM 734735) a současnými nálezy je doložen pouze jediný
sběr (BRNM 648684), což podle našeho názoru vypovídá spíše o vymizení druhu
z obecného povědomí mykologů než o jeho vymizení z naší přírody. Pokožkovka je
totiž poměrně snadno nalezitelná většinou až při jejím cíleném vyhledávání. Rovněž
zaznamenaná preference pro oblast termofytika může vést k nesprávným závěrům –
např. v NPP Peklo se druh vyskytuje v chladném inverzním údolí, kde byly zjištěny
mnohé spíše horské druhy hub, např. bolinka černohnědá – Camarops tubulina (Alb.
& Schwein.) Shear, žilnatka bledá – Phlebia centrifuga P. Karst. nebo ohňovec
hladký – Phellinus laevigatus (P. Karst.) Bourdot & Galzin (Zíbarová 2015).
Všechny naše sběry pokožkovky orobincové pocházejí – navzdory druhovému
jménu – z bazální části velkých ostřic (skupina Magnocarex); patrně se jednalo vesměs
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o ostřici ostrou (Carex acutiformis). U herbářových sběrů z ČR je nejčastěji uváděným
substrátem ostřice (Carex sp., 9 sběrů), po jednom sběru má pokožkovka z orobince
(Typha sp.), kamyšníku přímořského (Bolboschoenus maritimus), sítiny (Scirpus sp.)
a blíže neurčené trávy. Pouzar (2006) uvádí z ČR jako substrát trávy, ostřice a zejména
orobinec. Též Eriksson a Ryvarden (1975) udávají jako hostitele orobinec (Typha),
skřípinu (Scirpus, především S. sylvaticus) a ostřici (Carex, především C. acutiformis).
V BádenskuWürttembersku se druh taktéž vyskytuje hlavně na ostřicích, vzácně na
lipnici (Poa) a orobinci (Krieglsteiner 2000). Je přitom zajímavé, že pokožkovku jsme
na orobinci nenalezli ani na mykologicky cenné lokalitě na Ústecku, kde jsme sbírali
špičku orobincovou – Gloiocephala menieri (Boud.) Singer (Zíbarová et al. 2016).
Pokožkovku orobincovou jsme pozorovali vždy na živých rostlinách, což je
zmiňováno i u herbářového materiálu (např. „culmi vivi“ u PRM 617052). Plodnice
se tvoří na odumřelých listových pochvách a listech na bázi rostlin, nikdy však přímo
na jejich živých částech. I vzhledem k tomu, že informaci o případném parazitismu
vůči svému hostiteli se nám nikde nepodařilo dohledat, se pravděpodobně jedná o sa
protrofní druh. Z pohledu biotopů (Chytrý et al. 2010) byla pokožkovka námi za
znamenána v mokřadních olšinách (L1), údolních jasanovoolšových luzích (L2.2),
na vápnitých slatiništích (R2.1) a ve vegetaci vysokých ostřic (M1.7).

Pokožkovka orobincová ‒ Epithele typhae. Deštná, PR Mokřady horní Liběchovky, na bázi
ostřice, 9. 11. 2015, foto M. Kříž.
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Plodnice se na systematicky sledovaných lokalitách (NPP Peklo, NPP Klo
kočka, NPP Rečkov) začaly objevovat až v září, i přes zvýšenou pozornost věnova
nou substrátu nebyly zaznamenány na jaře a v létě. Nicméně tento fakt může souviset
se suchým a teplým počasím v roce 2015 – historické herbářové pokožky pocházejí
i z května (PRM 674369), července (PRM 734924) a srpna (PRM 674365, PRM
674366). I přes příhodné teploty pro růst hub, které trvaly až do konce roku 2015,
jsme pokožkovku nezaznamenali po první polovině listopadu, a to i přes pokračující
pátrání na potenciálně vhodných lokalitách.
Z dalších kornatcovitých hub jsme na stoncích mokřadních bylin (včetně ostřic)
sbírali kornatec bezový – Lyomyces sambuci (Pers.) P. Karst. a pavučiník třásnitý –
Amphinema byssoides (Pers.) J. Erikss. Kornatec bezový lze již makroskopicky rozpo
znat méně kompaktním hymeniem bez hyfových papil, pod mikroskopem je pak situace
zcela jasná – výtrusy má mnohem drobnější (4,5–6 × 3,5–4 µm) a liší se i přítomností
(téměř) hlavičkatých, inkrustovaných cystid. Pavučiník třásnitý je pokožkovce taktéž
značně nepodobný pro své nažloutlé plodnice se sametovým povrchem a vláknitým
okrajem, který přechází v rhizomorfy. Mikroskopicky se opět liší mnohem drobnějšími
výtrusy (4–5 × 2–3 µm) a přítomností hyfoidních, jemně inkrustovaných cystid.
Obdobnou ekologii (růst na bázi živých a odumírajících ostřic) a do značné
míry i vzhled (hymenium s papilkami) má pavučiník Suillosporium caricis Kotir. &
Saaren., popsaný z Estonska (Kotiranta et Saarenoksa 2006). Podle autorů druh
v obou dokumentovaných případech rostl ve společnosti pokožkovky orobincové,
nicméně mikroskopické znaky má značně odlišné – mj. přítomnost septocystid s pře
zkami na přepážkách a úzce vřetenovité výtrusy o velikosti 14–17 × 3,5–4 μm.
Studované položky
Česká republika: PP Údolí Podbradeckého potoka (okr. Louny), mokřadní olšina, báze
Carex sp., 200 m n. m., 1. X. 2015 not. LZ. – NPP Peklo (okr. Česká Lípa), s. část, cca 400 m zjz.
od Skautské skály, mokřadní olšina, báze Carex sp., 250 m n. m., 18. IX. 2015 leg. et det. LZ
(herb. LZ 4867); ibid., střední část, cca 130 m ssz. od Lisovy samoty, mokřadní olšina, báze Carex
sp., 250 m n. m., 6. X. 2015 not. LZ. – Zahrádky (okr. Česká Lípa), u Borku, poblíž Bobřího po
toka, nedaleko Mnichovské průrvy, vegetace vysokých ostřic, báze Carex sp., 250 m n. m., 21.
X. 2015 leg. et det. MK (PRM 934849). – Deštná (okr. Česká Lípa), PR Mokřady horní Libě
chovky, pod Zeleným vrchem, vápnité slatiniště v mokřadní olšině, báze Carex sp., 250 m n. m.,
9. XI. 2015 leg. et det. MK (PRM 934850). – Bílichov (okr. Kladno), niva Zlonického potoka,
pod Druhým rybníkem, cca 1,3 km jz. od kapličky, údolní jasanovoolšový luh, zvodnělé místo
po vývratu olše, báze Carex sp., 360 m n. m., 13. X. 2015, leg. et det. LZ (herb. LZ 5169). – PR
Všetatská černava (okr. Mělník), vegetace vysokých ostřic, báze Carex sp., 170 m n. m., 22. X.
2015 leg. et det. LZ (herb. LZ 5137). – NPP Klokočka (okr. Mladá Boleslav), mokřadní olšina
přecházející ve slatinnou louku, báze Carex sp., 220 m n. m., 10. IX. 2015 leg. et det. LZ (herb.
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LZ 4837); ibid., 27. IX. 2015 not. LZ. – NPP Rečkov (okr. Mladá Boleslav), 190 m v. od žel.
přejezdu ve Velkém Rečkově, mokřadní olšina, odvodňovací kanál, báze Carex sp., 220 m n. m.,
20. IX. 2015 leg. et det. LZ (herb. LZ 4956); ibid., 300 m ssz. od žel. přejezdu ve Velkém Rečkově,
mokřadní olšina, báze Carex sp., 27. IX. 2015 not. LZ. – Lanžhot (okr. Břeclav), Košárské louky,
asi 8 km jjv. od obce, louka s remízky listnáčů, vegetace vysokých ostřic, báze odumřelých listů
Carex sp., 150 m n. m., 22. X. 1998 leg. A. Vágner, det. K. Čížek (BRNM 648684).
Maďarsko: Bátorliget (župa SzabolcsSzatamárBereg), přírodní rezervace Bátorligeti
ősláp, cca 2 km v. od obce, vlhký smíšený les, na bázi listů Carex sp. na vlhkém místě, 120 m
n. m., 28. X. 2006 leg. et det. V. Antonín (BRNM 705025).
Další nálezové údaje z ČR
Hostivice (okr. Prahazápad), část Břve, PP Hostivické rybníky, mokřad Chobot, na odu
mřelých listech Carex sp., 24. V. 1946 leg. M. Svrček, det. A. Pilát (PRM 674369); ibid., na
lodyhách Carex sp., Typha angustifolia a T. latifolia, 22. IX. 1953 leg. et det. Z. Pouzar (PRM
803355); ibid., na listech Carex sp., 23. IX. 1953 leg. et det. Z. Pouzar (PRM 674367); ibid.,
na zbytcích trávy, 6. X. 1968 leg. et det. Z. Pouzar (PRM 845975). – PrahaMotol (okr. Hlavní
město Praha), „V Podhájí“, na odumřelých listech Carex sp. v mokřadu, 26. X. 1959 leg.
E. Wichanský (PRM 613929). – Čelákovice (okr. Prahavýchod), na Bolboschoenus mariti
mus, VIII. 1923 leg. et det. A. Pilát (PRM 674366). – Vyšehořovice (okr. Prahavýchod), na
Carex sp., 28. X. 1961 leg. et det. M. Svrček (PRM 616002). – Úvaly (okr. Prahavýchod),
Škvorecká obora, mokřadní louka, báze Carex sp., 16. IX. 1956 leg. et det. M. Svrček (PRM
617052). – Mnichovice (okr. Prahavýchod), na Carex acuta, VIII. 1924 leg. J. Velenovský,
det. A. Pilát (PRM 674364). – Úžice (okr. Mělník), na Carex sp., 19. XI. 1961 leg. et det.
M. Svrček (PRM 616001). – Všetaty (okr. Mělník), na Juncus sp., VIII. 1924 leg. J. Velenov
ský, det. A. Pilát (PRM 674365). – Poříčany (okr. Kolín), les Kersko, na Carex sp., 24. IX.
1961 leg. et det. M. Svrček (PRM 616003). – Čimelice (okr. Písek), bažinná louka nad ryb
níkem „Valný“, báze živých rostlin Carex sp., 8. VII. 1973 leg. et det. M. Svrček (PRM
734735); ibid., 9. VIII. 1973 leg. et det. M. Svrček (PRM 734924).

Helmovka mizivá – Resinomycena saccharifera (Berk. & Broome) Redhead,
Can. J. Bot. 62(9): 1850, 1984.
Syn.: Delicatula quisquiliaris Joss. ex Cejp, Marasmiellus ornatissimus Noordel. &
Barkman, Omphalia minima Velen.
Klobouk 2–6 mm široký, zprvu zvoncovitý, poté vyklenutý, ploše rozložený
až prohloubený, v mládí někdy s drobným ostrým hrbolem, slabě zvrásněný, není
prosvítavě čárkovaný, nehygrofánní, matný, ojíněný, čistě bílý až (zejména u starších
plodnic) naokrovělý. Lupeny řídké, široce připojené až sbíhavé, počet lupenů 6–9,
počet řad lupénků 0–1, bílé až bělavé. Třeň válcovitý, někdy směrem k bázi mírně
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rozšířený, zpravidla ohnutý, 2–6 × 0,2–0,5 mm velký, ojíněný, čistě bílý až naokro
vělý, na bázi někdy s odstávajícími myceliálními vlákny. Chuť a vůně nezazname
nány.
Výtrusy kapkovité, úzce elipsoidní až téměř vřetenovité, s výrazným apikulem, ob
vykle tenkostěnné, hladké, bezbarvé, s 1–3 velkými kapénkami, 9,5–14 × 4–5,5 µm
(průměrně 11,8 × 4,6 µm, Q = 2,6), slabě amyloidní, acyanofilní. Bazidie kyjovité,
terminální, se čtyřmi (vzácně dvěma) sterigmaty, na bázi s přezkou, 38–58 × 10–12 µm.
Cheilocystidy lahvicovité, někdy na vrcholu hlavičkaté nebo větvené, 32–40 × 6,5–9 µm,
šířka vrcholu 3,5–5 (9) µm; ostří sterilní. Pleurocystidy chybí. Trama dextrinoidní.
Pokožka klobouku typu kutis s terminálními elementy dvou typů: převažující lahvi
covitěhlavičkaté oleocystidy (32–40 × 9–11 µm, šířka vrcholu 6,5–8 µm) a větvené
až korálovité hyfy, široké 3–6 µm. Pokožka třeně s lahvicovitými až lahvicovitě
hlavičkatými, vzácně moniliformními kaulocystidami (23–45 × 4,5–7 µm, šířka
vrcholu 3–7 µm). Přezky přítomny na většině přepážek v celé plodnici (LZ 4253).

Helmovka mizivá ‒ Resinomycena saccharifera. Zahrádky, NPR Novozámecký rybník, na
tlejících stéblech rákosu, 29. 7. 2011, foto M. Kříž.
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Helmovka mizivá ‒ Resinomycena saccharifera, NPP Peklo, mokřadní olšina, báze Carex,
29. 8. 2015, foto L. Zíbarová.
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Poznámky
Helmovka mizivá je uvedena v Červeném seznamu hub (makromycetů) ČR
jako kriticky ohrožený druh s pouhými třemi lokalitami na našem území (Antonín
2006b), přičemž poslední sběr pocházel z roku 1971 (PRM 839082). V rámci Evropy
je dále známa z Belgie, Francie, Německa, Nizozemska, Rakouska, Velké Británie
(Antonín et Noordeloos 2004), Dánska, Finska, Norska a Švédska (Læssøe et El
borne 2012). Nápadná je absence údajů z jihu Evropy, související patrně s nedostat
kem vhodných stanovišť. Zatímco ve Skandinávii je uváděna jako běžná (Læssøe
et Elborne 2012), v Německu (Gminder et Krieglsteiner 2001, Ludwig 2012) a Ni
zozemsku (Arnolds et al. 2015) je naopak vzácná (nebo přehlížená).
V České republice je helmovka mizivá známa pouze z mezofytika (39 – Tře
boňská pánev, 52 – Ralskobezdězská tabule, 53a – Českolipská kotlina, 64b – Je
vanská plošina). Zdá se tedy, že druh se u nás vyhýbá teplým oblastem. Z hlediska
biotopů (Chytrý et al. 2010) jsme helmovku mizivou nalezli ve vegetaci odpovídající
mokřadním olšinám (L1), údolním jasanovoolšovým luhům (L2.2) a rákosinám eu
trofních stojatých vod (M1.1). Vzhledem k šíři udávaných substrátů (viz níže) však
bude její ekologická nika u nás patrně širší. V nizozemské provincii Drenthe druh
preferuje vlhká a zamokřená místa stíněná bažinnou vegetací (Arnolds et al. 2015).
Vyskytuje se tam od chudých smilkových luk a vřesovišť až po živinami bohatou
pobřežní vegetaci nebo zastíněná místa ve vrbových houštinách či borech.
Helmovku mizivou jsme nalezli na listových pochvách a listech vysokých ostřic
(skupina Magnocarex), stéblech rákosu obecného (Phragmites australis) a chrastice rá
kosovité (Phalaris arundinacea). Kubička (1957) uvádí jako substrát rákos (Phragmites
australis), ostřici vyvýšenou (Carex elata) a bezkolenec modrý (Molinia caerulea).
Mezi herbářovými doklady z našeho území existuje i sběr ze sítiny rozkladité (Juncus
effusus). V Evropě literatura uvádí ještě následující hostitelské rostliny: z jednodělo
žných třtinu křovištní (Calamagrostis epigejos) a orobinec širokolistý (Typha latifolia),
z dvouděložných pak rostliny z čeledi vřesovcovitých (Ericaceae) – vřes obecný (Cal
luna vulgaris) a šichu černou (Empetrum nigrum), dále vrbinu (Lysimachia sp.) a různé
druhy ostružiníků (Rubus sp. div.) (Gminder et Krieglsteiner 2001, Antonín et Noorde
loos 2004, Arnolds et al. 2015). Zatímco naše nálezy pocházejí především z ostřic, v ni
zozemské provincii Drenthe je preferovaným substrátem sítina (Arnolds et al. 2015).
V literatuře se pro pojednávaný druh jako první vyskytuje české jméno „žeber
natka mizivá“ (Cejp 1936), které Kubička (1957) navrhl změnit na „žebernatka bez
kolencová“. Nicméně si myslíme (ve shodě s moderními autory – Antonín 2006b,
Hagara 2014), že Kubičkovo druhové jméno není nejvhodnější, neboť druh není
nijak specificky vázán na bezkolenec (Molinia), naopak druhové jméno „mizivá“
dobře vystihuje drobnost této houbičky.
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Rod Resinomycena je systematicky řazen do čeledi Mycenaceae (Moncalvo
et al. 2002, Læssøe et Elborne 2012); od rodu Mycena se odlišuje především pří
tomností oleocystid v pokožce klobouku (Redhead et Singer 1981). Helmovka mi
zivá je pravděpodobně jediným evropským zástupcem rodu Resinomycena; další
taxon popsaný z Evropy – R. pyrenaica Singer – je nedostatečně známý a má ne
ujasněnou taxonomickou hodnotu (viz Antonín et Noordeloos 2004). V Severní
Americe se na podobných stanovištích vyskytuje blízce příbuzná R. kalalochensis
(A. H. Sm.) Redhead & Singer, mající kratší výtrusy: 7,8–11 (12) × 3,8–5 (6) µm
(Redhead et Singer 1981, Redhead 1984). Na obdobném substrátu (odumřelé části
ostřic) byla v ČR jednou zaznamenána i podobná špička ostřicová – Gloiocephala
caricis (P. Karst.) Bas (Antonín 2006a); ta se však podstatně liší mikroskopickými
znaky – mj. pokožkou klobouku typu hymeniderm a většími výtrusy (převážně
16,5–22,5 × 5–6,5 µm, viz Antonín et Noordeloos 2010).
Studované položky
Česká republika: NPP Peklo (okr. Česká Lípa), j. část, mokřadní olšina, listové pochvy
Carex sp., 250 m n. m., 31. V. 2015 leg. et det. LZ (herb. LZ 4253); ibid., 20. VII. 2015 not.
LZ; ibid., 29. VIII. 2015 not. LZ; ibid., 18. IX. 2015 not. LZ; ibid., střední část, na stéblech
Phalaris a listech Carex, 29. IX. 2015 not. LZ. – Zahrádky (okr. Česká Lípa), NPR Novozá
mecký rybník, jz. polovina území, mokřadní olšina, na tlejících stéblech Phragmites, 250 m
n. m., 29. VII. 2011 leg. et det. MK (PRM 861195). – Doksy (okr. Česká Lípa), NPP Jestřebské
slatiny, podmáčený smíšený porost na okraji rašeliniště (Betula, Pinus, Frangula, Alnus), listy
Carex, 6. VII. 2016 leg. et det. LZ (herb. LZ 5815). – Obora u Doks (okr. Česká Lípa), ráko
sina na pobřeží rybníka, na odumřelém stéble Phragmites, 280 m n. m., 8. VII. 2010 leg. MK
et Z. Egertová, det. MK (PRM 934819). – NPP Klokočka (okr. Mladá Boleslav), mokřadní
olšina, listové pochvy Carex sp., 10. IX. 2015 leg. et det. LZ (herb. LZ 4784). – NPP Rečkov
(okr. Mladá Boleslav), mokřadní olšina, listové pochvy Carex sp., 220 m n. m., 10. IX. 2015
leg. et det. LZ (herb. LZ 4782); ibid., rákosina s vtroušenou olší, stéblo Phragmites, 220 m
n. m., 27. IX. 2015 leg. et det. LZ (herb. LZ 5034).
Další nálezové údaje z ČR
Mnichovice (okr. Prahavýchod), VIII. 1939 leg. J. Velenovský (PRM 154526). – Třeboň
(okr. Jindřichův Hradec), prameništní olšina „Prameniště u Jindrů“ sv. od obce, na Juncus ef
fusus, 22. V. 1956 leg. et det. J. Kubička (PRM 839980); ibid., na mokrých a hnijících stéblech
a listech Molinia caerulea, 10. IX. 1956 a 21. X. 1956 (Kubička 1957); ibid., na Juncus, 14. X.
1971 leg. J. Kubička et L. Kubičková, det. J. Kubička (PRM 839082). – Rašeliniště „Vim
perky“ z. od Třeboně (okr. Jindřichův Hradec), na zarůstajícím vytěženém ložisku slatiny, na
tlejících zbytcích stébel Phragmites a starých listech Carex elata a Molinia caerulea, 29. VIII.
1953 not. J. Kubička; ibid., převážně na Molinia caerulea, 10. IX. 1956 (Kubička 1957); ibid.,
3. VI. 1957 leg. et det. J. Kubička (PRM 884515).
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Závěr
Jak u pokožkovky orobincové, tak u helmovky mizivé bude zřejmě třeba pře
hodnotit klasifikaci jejich ohrožení v příštím vydání Červeného seznamu hub. S kon
krétními návrhy změn však bude vhodnější počkat na případné další nálezy, přičemž
věříme, že náš článek bude k jejich objevení dobrou inspirací.
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Lucie Zíbarová and Martin Kříž: Focused on sedges – Epithele typhae and
Resinomycena saccharifera, two overlooked species of our mycobiota
The article provides information on new records of Epithele typhae (Corticiaceae
s.l.) and Resinomycena saccharifera (Mycenaceae), two inconspicuous fungi with
similar ecology, i.e. growing chiefly on monocotyledonous marsh plants, esp. sedges
(Carex spp.). Both species are included in the current Red list of fungi of the Czech
Republic as “Critically endangered species”. Both species are provided with macro
and micromorphological descriptions and a discussion on their ecology and distri
bution in the European context.
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

54

Mykologické listy, Praha, no. 134, 2016.
P L S T N AT E C

T L U S TO O S T N Ý

– SPONGIPELLIS

ISSN 12135887
PA C H Y O D O N

–

VELMI VZÁCNÝ CHOROŠ S OSTNITÝM HYMENOFOREM

František K o t l a b a a Zdeněk P o u z a r
Velmi vzácný choroš Spongipellis pachyodon je nyní známý v České re
publice z 11 lokalit. Vyznačuje se ostnitým hymenoforem, což je u chorošo
vitých hub v současném pojetí zcela ojedinělý případ. Roste na dřevě
výhradně listnáčů, především dubů. Jeho systematické zařazení není dosud
jednoznačně vyřešeno. Je uveden seznam dosud známých lokalit tohoto zají
mavého choroše u nás a jsou připojeny poznámky k jeho ekologii a taxonomii.
Nově bylo zjištěno, že tvoří čerstvé fertilní plodnice záhy po odumření starých
plodnic.

Úvod
Loňské léto (rok 2015) bylo extrémně horké a suché, což se projevilo mimo
řádně slabým výskytem takřka všech makromycetů. V posledním čtvrtletí roku se
však situace s vláhou poněkud zlepšila, takže vyrostly jak četné podzimní terestrické,
tak i některé dřevobytné druhy hub. Mezi posledně uvedenými to byla i velmi vzácná
dřevní houba v Průhonickém parku u Prahy, kam přichází dnes a denně mnoho lidí.
Jeden z nich, Jaroslav Bláha, tam sebral 10. XI. 2015 (podruhé 22. XI. 2015) v části
Obora v deponii (tj. úložišti) dřeva asi 80 m jz. od bývalé hájovny u silnice Rozkoš
Dobřejovice na poraženém kmenu houbu s ostny (nezávisle na něm ji tam později
našli i jiní návštěvníci parku, např. 26. XII. 2015 ing. Petr Souček). Pan Bláha přinesl
svůj nález do mykologické poradny České mykologické společnosti (ČMS) v Praze,
odkud byl dodán na večerní přednášku ČMS. Uvažovalo se o tom, že by to mohl
být šindelovník severský – Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. První z autorů
tohoto článku (F. K.), který byl rovněž přítomen, sběr převzal a přinesl jej druhému
z autorů (Z. P.) do mykologického oddělení Národního muzea v Hor. Počernicích,
kde se jím společně zabývali a mikroskopicky jej studovali.
Šindelovník severský se vyznačuje jednak mikroskopicky přítomností ná
padných, tlustostěnných, nahoře inkrustovaných cystid v hymeniu, jednak ma
kroskopicky naspodu nespojovanými ostny. Studovaná houba však žádné cystidy
neměla, takže jsme šindelovník hned vyloučili. F. K. se vypravil na lokalitu po
prvé 14. XI. 2015 (a později ještě mnohokrát), přičemž zjistil, že kmen s plodni
cemi patří americkému dubu červenému; sebral a přivezl kloboukaté plodnice,
v nichž Z. P. již rozpoznal choroš plstnatec tlustoostný ‒ to ale bylo třeba ověřit.
Po delším makro a mikroskopickém studiu houby jsme nakonec dospěli k závěru,
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že je to skutečně velmi vzácný plstnatec tlustoostný – Spongipellis pachyodon
(Pers.) Kotl. et Pouzar, který je zahrnutý i v Červeném seznamu hub (Holec
et Beran, eds., 2006). Živý jsme jej totiž viděli před několika desítkami let, a proto
jsme jej hned nepoznali. O výsledku našeho určení této „ostnité“ houby podrobně
informoval F. K. posluchače před přednáškou ČMS 24. XI. 2015. Na lokalitu se
pak vypravili i další zájemci, choroš vyfotografovali a sebrali doklady pro herbář
(L. Zíbarová umístila řadu pěkných fotografií na internet). Některé další podrob
nosti k nálezu tohoto choroše uvádí první z nás v mykofejetonu v závěru tohoto
čísla.
Otázkou bylo, kde rostl onen dub, než byl poražen a převezen na deponii dřeva
v Oboře. F. K. se dotázal dendrologa parku J. Burdy z BÚ, zda neví, odkud poražený
dub červený pochází. Díky jemu jsme se k našemu překvapení dozvěděli, že rostl
v nejhořejší části údolí Dobřejovického potoka na východním okraji Průhonického
parku a byl pokácen koncem roku 2014. V únoru r. 2016 tam F. K. s J. Burdou zajeli,
pařez dubu našli a podle letokruhů spočetli, že byl starý ± 100 let (roste tam ještě
několik exemplářů tohoto dubu; některé jsou napadeny ohňovcem statným a jeden
síťkovcem dubovým, nikoli však jinými druhy hub). Pařez dubu má průměr 76 cm,
obvod 248 cm, uprostřed s nepatrnou začínající hnilobou. Kmen pokáceného dubu
červeného byl následně rozřezán na několik 3‒4 m dlouhých kusů, které byly odve
zeny na deponii dřeva do Obory. Podle orientace plodnic na ležícím kmenu je na
prosto zřejmé, že plodnice choroše vyrostly až na ležícím kmenu v úložišti dřeva
(mycelium však bylo pravděpodobně už ve stojícím stromě, což ovšem nelze pro
kázat). Nevíme, kdy začaly plodnice choroše na přivezených částech kmenu vyrůstat,
ale v polovině listopadu r. 2015 už byly dokonale vyvinuté a bohatě plodné; lze
pouze předpokládat, že začaly vyrůstat snad už v červenci nebo v srpnu (podle dat
nálezů z jiných lokalit), popř. až v září (vzhledem k letnímu mimořádnému horku
a suchu roku 2015); poprvé však byly nalezeny až v listopadu. Na stejné části kmene
dubu červeného s plodnicemi plstnatce tlustoostného rostla také klihatka černá ‒
Bulgaria inquinans (Pers.): Fr., outkovka chlupatá ‒ Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.)
Lloyd a outkovka pestrá ‒ T. versicolor (L.: Fr.) Pilát.
Poznámky k popisu plodnic Spongipellis pachyodon
V případě nálezu plstnatce tlustoostného v Průhonickém parku nás překvapila
jednak hojnost plodnic (byly jich desítky a někde tvořily rozsáhlé srostlice), jednak
jejich značná velikost: tak velké kusy jsme dosud nikdy neviděli – v jednom místě
porůstaly téměř souvisle plochu 130 × 12‒30 cm! Měli jsme tedy mimořádnou pří
ležitost studovat tento choroš velmi důkladně, a to po dobu 8 měsíců. Plodnice tohoto
choroše jsou podle našeho současného zjištění za čerstva v mládí mléčně bílé, pak
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velmi dlouho (5‒7 měsíců) bělavé a po usušení bělookrové nebo žlutavě okrové, ve
stáří (po několika měsících) sytě okrové až rezavohnědé. U kloboukatých plodnic
dosahovaly některé klobouky až 3,5 cm šířky a 3 cm tloušťky, většina plodnic však
měřila 8‒15 × 1,5‒2,5 cm; rozlité plodnice pokrývaly plochu až 90 × 30 cm. Hyme
nofor byl tvořen téměř výhradně nápadnými hustými ostny, takže plodnice za živa
v některých případech připomínaly jakési kartáče. Ostny byly za čerstva 0,3‒3 cm
dlouhé a nahoře 0,5‒2,5 mm široké (tlusté), končící až jehlovitě tenkou špičkou; po
usušení se ostny velmi ztenčily. Pouze v raném mládí byly na okraji plodnic vytvo
řeny tenké krátké lišty (ploténky), nikdy však pravé póry. Dužnina byla bílá nebo
bělavá, za čerstva měkká, po usušení tuhá, velmi slabě nakyslé chuti, vůně nevý
razné, lehce dřevově nakyslé. Popis plodnic plstnatce tlustoostného, ekologické a ně
které další údaje uvádí např. Bernicchia (2005), Hagara (2015), Jülich (1984), Pilát
(1940), Ryvarden et Melo (2014) aj.
V literatuře (Bernicchia 2005, Kotlaba 1984, Ryvarden et Gilbertson 1994,
Ryvarden et Melo 2014) se uvádí, že plodnice Spongipellis pachyodon jsou jed
noleté a že se tvoří od července do listopadu (Kotlaba 1984). To je třeba podle na
šich současných znalostí (viz data nálezů ve výčtu zjištěných lokalit níže) upřesnit
v tom smyslu, že se plodnice tvoří od poloviny června a některé vytrvávají až do
téhož měsíce následujícího roku (tj. téměř celý rok!), přičemž plodit (sporulovat)
mohou za vhodných podmínek kdykoli, a to za mírného průběhu zimy i v zimním
období – viz plodné sběry v PRM ze zimních měsíců ‒ z prosince 2015 a ledna
i začátku března 2016, kdy se střídaly teploty několik stupňů jak nad, tak pod
nulou: v lednu 2016 několik dní až minus 12 °C, kdy bazidie během mrazů zřejmě
zkolabovaly a po oteplení se znovu vytvořily. Proto ještě v únoru a v březnu za
dosti nízkých teplot se tvořily v plodnicích plstnatce tlustoostného bazidie s vý
trusy, zatímco v dubnu a dalších měsících už po bazidiích nebylo ani stopy: výtrusy
však vzhledem k lehké tlustostěnnosti dále vytrvávaly, takže byly v plodnicích pří
tomny ještě v červnu. V polovině června r. 2016 byly plodnice již značně seschlé,
zbarvené do okrova, okrově hněda, nakonec až do černava. Nové mladé plodnice
vyrůstaly na starých zčernalých loňských plodnicích nebo mezi nimi (viz foto na
str. 62). Toto je námi nově zjištěná skutečnost, v dosavadní mykologické literatuře
nikde nezachycená (výsledky těchto našich pozorování nemusí ovšem platit v ji
ných letech).
Dosud známé lokality Spongipellis pachyodon v ČR
Na základě dokladů v našich herbářích je plstnatec tlustoostný známý v České
republice z 11 lokalit, z toho z devíti v Čechách a ze dvou na Moravě. Níže uvedené
sběry jsou uloženy jednak v některých soukromých herbářích (J. Běťák, Brno; J. Vlasák,
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Hluboká n. Vlt.), jednak v herbářích následujících muzeí: Jihočeské muzeum v Čes.
Budějovicích (CB), Muzeum Vysočiny v Jihlavě (MJ), Východočeské muzeum
v Hradci Králové (HK), Moravské zemské muzeum v Brně (BRNM) a mykologické
oddělení Národního muzea v PrazeHorních Počernicích (PRM).
1.

Chomutov II.Horní Ves, Bezručova ul., 330 m n. m., na kmenu chřadnoucího Juglans
regia 4. XI. 1967 leg. et det. J. Lorber (PRM 682343); (Kotlaba 1984, Kotlaba, Pouzar
et Vampola 2006).
2. Hora „Doubravka“ na v. okraji Teplic, ± 300 m n. m., na ležícím kmenu Acer sp. 6. XII.
1986 leg. E. Skála, det. J. Biber, E. Skála et J. Šutara ut Dentipellis fragilis, rev. 21. VIII.
2003 Z. Pouzar (PRM 852285).
3. PP Hádky sz. od Kornatic, kat. úz. Milínov jv. od Plzně, ± 300 m n. m., na ležícím kmenu
Quercus sp. 17. VII. 2009 leg. M. Kříž, R. Fellner et V. Hálek, det. M. Kříž (PRM
934801).
4. Pavlíkov j. od Rakovníka, před domem č. 66, 450 m n. m., na odumírajícím Juglans
regia 27. IX. 1970 leg. et det. J. Lorber (PRM 714767); (Kotlaba 1984, Kotlaba, Pouzar
et Vampola 2006).
5. Průhonice jv. od Prahy, Průhonický park, část Obora, 330 m n. m., na poraženém kmenu
Quercus rubra 10. XI. 2015 (PRM 938218) a 22. XI. 2015 (PRM 938220), obojí leg. J.
Bláha, det. Z. Pouzar et F. Kotlaba; ibid., 26. XII. 2015 leg. et det. P. Souček (HK 98569),
ibid., 14. XI. 2015 (PRM 938219), 21. XI. 2015 (PRM 938217), 4. XII. 2015 (PRM
938615), 19. XII. 2015 (PRM 938614), 30. I. 2016 (PRM 939549), 7. III. 2016 (PRM
939539) a 27. VI. 2016 (PRM 940159), vše leg. et det. F Kotlaba.
6. Černická obora j. od Sudoměřic u Bechyně, poblíž rybníka „Lomina“, 450 m n. m., na
polenu z Quercus robur 10. XI. 1957 (PRM 187779) a 27. X. 1958 (PRM 516759) obojí
leg. et det. F. Kotlaba (Kotlaba 1984, Kotlaba, Pouzar et Vampola 2006).
7. PP Baba sv. od Hluboké n. Vlt., 440 m n. m., na spadlé větvi Quercus robur 9. X. 1994
leg. et det. J. Vlasák (herb. J. Vlasák 9410/5).
8. Třeboň, na břehu rybníka „Svět“, 430 m n. m., na pařezu listnatého stromu 26. IV. 1953
leg. J. Kubička, det. Z. Pouzar (PRM 187778); (Kotlaba et Pouzar 1957b, Kotlaba 1984,
Kotlaba, Pouzar et Vampola 2006).
9. PR Bukové kopce sv. od Klikova u Třeboně, 480 m n. m., na fragmentu ležícího kmene
Fagus sylvatica 16. VIII. 2012 leg. et det. M. Beran (CB), foto a not. 17. XI. 2013 a 24.
X. 2014 M. Vašutová a J. Hlásek.
10. NPR Špičák sv. od Třeště, 650 m n. m., na ležící silné větvi Fagus sylvatica 2. X. 2004
leg. et det. P. Vampola (MJ 4871, PRM 846564, 910832); (Hagara 2015, Kotlaba, Pouzar
et Vampola 2006).
11. NP Podyjí, Čížov, dubohabřina 1,6 km jjz. od obce u silničky Čížov‒Hardegg, 425 m
n. m., na ležící větvi Quercus petraea 17. X. 2015 leg. J. Sehon et J. Běťák, det. J. Běťák
(herb. J. Běťák 15/1765, PRM 939538).
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Hostitelské dřeviny Spongipellis pachyodon a nadmořská výška jeho
lokalit
Plstnatec tlustoostný roste výhradně na listnatých stromech, především na mr
tvých ležících kmenech nebo silných větvích, výjimečně i na stojících chřadnoucích
stromech. Jsou to druhy jednak u nás domácí, jednak cizího původu, u nás pěstované.
Tento choroš byl v České republice zjištěn jenom na šesti dřevinách, a to na do druhu
neurčeném javoru (Acer sp.), na ořešáku vlašském (Juglans regia), buku lesním
(Fagus sylvatica), dubu zimním (Quercus petraea), dubu letním (Q. robur) a dubu
červeném (Q. rubra) ‒ poprvé v Evropě zjištěn na tomto druhu dubu.
Velice zajímavé je, že většina lokalit Spongipellis pachyodon (s jedinou výjim
kou) se nachází ve stupni pahorkatin: z 11 u nás známých lokalit jich totiž 10 leží
v pahorkatině mezi 300‒480 m n. m; pouze jediná je známá z podhorského stupně
(v 650 m n. m). Tak úzce vyhraněné výškové rozšíření má u nás jen nemnoho cho
rošovitých hub.

Plstnatec tlustoostný – Spongipellis pachyodon; středně stará plodnice s úzkými kloboučky.
Průhonický park jv. od Prahy, část Obora, na kusu poraženého kmene dubu červeného. Foto
19. 12. 2015 F. Kotlaba.
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Plstnatec tlustoostný – Spongipellis pachyodon; plodnice s výrazně širšími kloboučky. Prů
honický park jv. od Prahy, část Obora, na kusu poraženého kmene dubu červeného. Foto
11. 12. 2015 F. Kotlaba.

Poznámka k taxonomii plstnatce tlustoostného
Tento choroš s ostnitým hymenoforem, původně popsaný jako Hydnum pa
chyodon Pers. v roce 1825, byl později řazen do různých rodů, např. jako Trametes
pachyodon (Pers.) Pilát (Pilát 1940), Irpiciporus pachyodon (Pers.) Kotl. et Pouzar
(Kotlaba et Pouzar 1957a), Spongipellis pachyodon (Pers.) Kotl. et Pouzar (Kotlaba
et Pouzar l957b) a nejnověji jako Sarcodontia pachyodon (Pers.) Spirin (Spirin
2001). Rody Sarcodontia a Spongipellis jsou si nepochybně velmi blízké a v případě
jejich spojení by starší rodové jméno Sarcodontia skutečně mělo mít prioritu. Přesto
se však domníváme, že je vhodnější ponechat oba rody oddělené a pro všechny
plstnatce i nadále používat již vžité rodové jméno Spongipellis, což konečně činí
např. i Tomšovský (2012) nebo nejnověji Ryvarden et Melo (2014).
Poděkování
Autoři děkují za cenné informace ohledně lokalit a ekologie plstnatce tlusto
ostného kolegům M. Beranovi, J. Běťákovi a P. Vampolovi; J. Holcovi a M. Broží
kové děkujeme za zpřístupnění herbářových dokladů v PRM.
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Plstnatec tlustoostný – Spongipellis pachyodon; největší množství plodnic na jednom místě.
Průhonický park jv. od Prahy, část Obora, na kusu poraženého kmene dubu červeného. Foto
11. 3. 2016 F. Kotlaba.
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Plstnatec tlustoostný – Spongipellis pachyodon; čerstvě vyrostlá plodnice na staré zčernalé
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František K o t l a b a and Zdeněk P o u z a r : Spongipellis pachyodon, a very
rare polypore with hydnoid hymenophore
The very rare polypore Spongipellis pachyodon (Pers.) Kotl. et Pouzar is known
from 11 localities in the Czech Republic. It is characterized by its hydnoid hyme
nophore, which is quite rare with polypores. Its taxonomic position is not yet resol
ved. It grows on dead wood of broadleaved trees only, mainly on oaks. In the Czech
Republic it has been recorded on Acer sp., Juglans regia, Fagus sylvatica, Quercus
petraea, Q. robur, and Q. rubra (a new known host for this polypore). Nearly all lo
calities (with one exception) are situated in the colline belt from 300 to 480 m a.s.l.
The localities of Spongipellis pachyodon known in the Czech Republic are specified
and notes on ecology and taxonomy of this polypore are added. The authors of this
paper discovered that new fertile basidiomata appeared already in June among old
or dead blackened basidiomata or more or less on their surface.
Adresy autorů:
F. Kotlaba, Na Petřinách 8, 162 00 Praha 6; frantisek.kotlaba@ibot.cas.cz
Z. Pouzar, Národní muzeum, mykologické odd., Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9.
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KUŘÁTKA OKROVÁ,

N Ě K O L I K P O Z N AT K Ů K TO M U TO D R U H U

Oldřich J i n d ř i c h
Článek seznamuje se vzácným druhem houby – Ramaria ochracea, který
byl doposud nalezen jen na několika lokalitách v ČR. Je uveden nejen makros
kopický, ale hlavně mikroskopický popis jeho znaků. Článek seznamuje čte
náře s možnými podobnými druhy a přináší návod, jak je od sebe odlišit.

Úvod
Ramaria ochracea je druh kuřátek rostoucích na dřevu. V naší přírodě byl na
lezen na mrtvém dřevu buku lesního i na číškách bukvic, pod lípou velkolistou, na
nažkách javoru mléče, ale růst může i na akátu. Je to jediný dosud známý druh ku
řátka, který roste na dřevě akátu; u nás však na něm dosud nalezen nebyl. Některé
nálezy byly velmi chudé, takže byl problém s jejich určením ‒ naštěstí byly plodné.
Kuřátka okrová ‒ Ramaria ochracea (Bres.) Corner jsou v Červeném seznamu
hub (makromycetů) České republiky zařazena do kategorie ?EX (Jindřich 2006).
V Červených seznamech jiných evropských zemí nejsou zastoupena. Náleží do rodu
Ramaria podrodu Echinoramaria, kam patří kuřátka s ostnitými výtrusy, a dále do
podrodu Asteroramaria, které mají hvězdicovou inkrustaci na rhizomorfách.
Poprvé byla houba popsána jako Lachnocladium ochracea Bres. (Bull. Soc.
R. Bot. Belg. 38: 157, 1897). Corner (1950) ji ve své monografii přejmenoval na
Ramaria ochracea (Bres.) Corner. Nakonec byl celý podrod Lentoramaria přejme
novaný Giachinim (in Giachini et Castellano 2011) na rod Phaeoclavulina. Pro tento
druh by tedy mělo být správné jméno Phaeoclavulina ochracea (Bres.) Giachini.
S německým specialistou J. Christanem jsme se po konzultaci shodli na neopodstat
něnosti tohoto nového rodového jména. Čas tedy ukáže, zda je správné, nebo není.
Zatím je třeba brát je jako synonymum.
Materiál a metodika
Makroskopické znaky byly pozorovány na čerstvých plodnicích kuřátek okro
vých, mikroskopické znaky na plodnicích sušených. Mikroskopické znaky byly stu
dovány za použití mikroskopu Olympus CX21 při zvětšení 400× a 1000× Preparáty
byly zhotoveny v bavlníkové modři, kongo červeni a L4. Rozměry mikroskopických
znaků byly měřeny nejméně na 20 výtrusech, byly sledovány hyfy tramy plodnic
a mycelia a inkrustace na myceliu.
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Kuřátka okrová ‒ Ramaria ochracea, CHKO Český kras, Srbsko, NPR Koda, 18. VII. 2009,
foto O. Jindřich.

Popis plodnice Ramaria ochracea
Plodnice ramarioidní, bohatě rozvětvená. Výška i šířka ± 4 cm, (u nás byly na
lezeny plodnice i mnohem menší), málo masitá, s krátkým, válcovitým, hladkým
a štíhlým třeněm, který je často z velké části (nebo i zcela) ponořený v substrátu.
Rhizomorfy jsou bílé a zarostlé do dřeva. Větvičky jsou jemné, mnohokrát rozvě
tvené, v průřezu kulaté; větvení ve tvaru U i V. Vrcholy větviček jsou zašpičatělé
až hákovité. Barva celé plodnice je světle okrová až okrová, špičky větviček světlejší,
někdy až bělavé. Barva povrchu celé plodnice je neměnná. Barva dužniny je bílá,
neměnná. Vůně a chuť jsou neurčité.
Nejdůležitější jsou ovšem mikroskopické znaky. Výtrusy podle Christana
(Christan 2008) z profilu drsné, elipsoidní až široce elipsoidní, v bavlníkové modři
s jemnou, tupě ostnitou ornamentikou, 4‒6,2 × 2,7–3,5(3,8) µm, Q = 1,5‒1,6‒1,8;
ostny jsou dlouhé do 0,5 µm. Výtrusy u mých měření se od těchto údajů někdy velice
málo liší. Bazidie tetrasporické, 25‒35 µm dlouhé, kyjovité, s bazální přezkou. Hyfy
tramy paralelně uložené, hladké, s přezkami u přehrádek. Rhizomorfy hladké, se
žlutohnědým obsahem, s přezkami u přehrádek a s výraznou hvězdicovitou inkrus
tací ‒ někdy jsou krystaly až 15 µm velké.
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Kuřátka okrová ‒ Ramaria ochracea. CHKO Český kras, Srbsko, NPR Koda, leg. O. Jindřich
et J. Burel 18. 7. 2009 ‒ hvězdicovitá inkrustace na myceliu a výtrusy, foto O. Jindřich.

Charakteristické znaky pro Ramaria ochracea jsou růst na dřevu listnáčů, malé
a krátce ostnité výtrusy, okrově zbarvené plodnice. Ale i tak je určení dost proble
matické. Literatura uvádí tento druh jen z buku a akátu (Christan 2008), u nás však
byla nalezena i na jiných substrátech.
Kuřátka okrová jsou velmi vzácným druhem naší mykobioty. Do vydání Čer
veného seznamu (makromycetů) České republiky (Holec et Beran 2006) byla známa
jen z jediného sběru z pralesovité rezervace Diana z r. 1996 (nerevidováno autorem
článku); proto v Červeném seznamu je zařazena do kategorie ?EX.
Nález a fotografie tohoto druhu, který je ve Velkém fotoatlasu hub z jižních
Čech (Papoušek 2004), jsem později přeurčil na Ramaria flaccida, i když plodnice
na fotografii vypadá jako R. ochracea. Tím je potvrzena velká variabilita rodu Ra
maria a v důsledku toho jsou všechna určení značně ztížena.
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Vyobrazení tohoto druhu v naší literatuře je velmi vzácné ‒ nalezl jsem jej jen
v Ottově encyklopedii hub (Hagara 2014). Na fotografii J. Burela je náš společný
nález z NPR Koda v Českém krasu. Tento nález je i na mé fotografii v časopise Bo
hemia centralis 32 (Burel et Jindřich 2014). Ramaria ochracea byla od té doby na
lezena již několikrát.
Možnost záměny s druhy u nás rostoucími
Ramaria rubella (Schaeff.) R. H. Petersen roste na dřevu jedlí a buků, plodnice
mají narůžovělé tóny, bývají větší, výtrusy jsou bradavčité a mají jinou velikost.
Na dřevu rostou ještě další druhy s bradavčitými výtrusy. Ramaria stricta
(Pers.) Quél. má pleťovou barvu s většinou žlutými špičkami větví. Roste na dřevu
listnáčů, někdy i zdánlivě z půdy. Ramaria apiculata (Fr.) Donk roste na tlejícím
dřevu jehličnanů a má začerstva nazelenalé špičky větviček. Všechny tři druhy mají
bradavčité výtrusy a růžicovou inkrustaci na rhizomorfách a myceliu.
Největší výtrusy ze skupiny kuřátek s ostnitými výtrusy má Ramaria eumorpha
(P. Karst.) Donk: 6‒10 × 3‒4,8 µm, s výrazně ostnitou ornamentikou a ostny až 1 µm
dlouhými. Dužnina po styku s KOH na okamžik zrůžoví, má mycelium okrové
a roste jako saprotrof na dřevním opadu. Tento druh je typický i tím, že hvězdicovi
tou ornamentiku na myceliu má jen výjimečně.
Ramaria flaccida (Fr.) Bourdot má jen o něco menší výtrusy než R. eumorpha,
5‒9 × 2,8‒4,2 µm, s výrazně ostnitou ornamentikou a ostny až 1 µm dlouhými. Rostou
saprotroficky na dřevním opadu. Mycelium je bílé ‒ je to dobrý odlišovací znak od
R. eumorpha.
Ramaria decurrens (Fr.) R. H. Petersen má ještě o něco menší výtrusy, 4,8‒7,2
× 2,7‒4 µm, s výrazně ostnitou ornamentikou; roste jako saprotrof pod listnáči. Má
bělavé, bohaté mycelium a dužnina i mycelium po dotyku téměř okamžitě hnědnou.
Ramaria myceliosa (Peck) Corner má nejmenší výtrusy, jen 3,8‒6,2 × 2,2‒3,2 µm
velké; roste jako saprotrof pod jehličnany, tvoří malé plodnice. U nás roste i pod list
náči, kde vytváří plodnice i poměrně veliké (10 × 8 cm).
Ramaria curta (Fr.) Schild je v současnosti nejasným druhem; v mém herbáři
mám dva nálezy s tímto určením.
Další druhy z této skupiny kuřátek nebyly dosud u nás nalezeny, ale jejich vý
skyt se dá očekávat ‒ alespoň pokud jde o Ramaria subdecurrens (Coker) Corner,
která má namodralé špičky větviček a roste v Bavorsku v horských polohách, ale
i na Kanárských ostrovech (Christan, ústní sdělení).
V Evropě roste Ramaria ochracea v mnoha zemích, jako je např. Itálie, Ně
mecko, Švýcarsko, Francie. Výskyt tohoto druhu je doložen např. také z Nového
Zélandu, Afriky a Jižní Ameriky (Petersen 1988).
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Seznam nálezů druhu Ramaria ochracea v České republice:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Lanžhot, NPR Ranšpurk, 15. VIII. 1996 leg. V. Antonín, det. V. Antonín (ut Ramaria
gracilis), rev. O. Jindřich (BRNM 612108).
Moravský kras, Březina u Křtin, PR U Výpustku, na číšce buku, 18. VII. 2008 leg.
A. Vágner, det. O. Jindřich (BRNM 710257; výtrusy 4,5‒6,4 × 3‒3,2 µm).
Český kras, Srbsko, NPR Koda, na ležícím trouch. buku, 18. VII. 2009 leg. J. Burel
et O. Jindřich, det. O. Jindřich (herb. O. Jindřich 16/2009; výtrusy 4,9‒6(6,6)
× (2,3)2,6‒3(3,8) µm).
BrnoLíšeň, NPR Hádecká planinka, trouch. dřevo listnáče, 11. VIII. 2010 leg. V. Anto
nín, det. O. Jindřich (BRNM 736065; výtrusy 5‒6,6 × 2,6‒4 µm).
NP Podyjí, Vranov nad Dyjí, Ledové sluje, ve vysoké vrstvě trouchu pod Tilia platyphy
los, 30. VIII. 2012 leg. V. Antonín, det. O. Jindřich (BRNM 746059 a herb. O. Jindřich
27/2012; výtrusy (4)4,5‒5,5(6) × 2,5‒3(3,5) µm).
Rožná u Dol. Rožínky, na nažkách Acer platanoides, 20. X. 2012 leg. J. Čáp, det. O. Jin
dřich (herb. O. Jindřich 32/2012; výtrusy 4‒5,5(6) × 2,5‒3,5 µm).
Mohelno, aluvium řeky Jihlavy, na dřevních zbytcích listnáčů, 19. IX. 2013 leg.
H. Ševčíková, det. O. Jindřich (BRNM 761710 a herb. O. Jindřich 74/2013; výtrusy
(4)4,5‒6 × 2,5‒3(3,5) µm).

Závěr
Podle lokalit doložených sběrů se jedná o teplomilný druh, který je doposud
stále v naší přírodě vzácný. Proto je potřeba naučit se ho poznávat a sběry ukládat
do herbářů ‒ týká se to hlavně těch, kdo provádějí mykologické průzkumy. V dalším
vydání ČS bude navrženo snížení kategorie ochrany tohoto druhu na EN.
Poděkování
Autor děkuje J. Christanovi (Mnichov) za revize některých položek ze svého
herbáře, J. Burelovi (Jihlava) za praktické připomínky k článku a H. Ševčíkové
(Brno) za úpravu mikroskopických snímků pro tisk.
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Oldřich J i n d ř i c h : Some remarks on Ramaria ochracea
The paper provides information on a rare fungal species, Ramaria ochracea. It has
been found at just a few localities in the Czech Republic to date. Not only a macro,
but especially a detailed microscopic description of its characters is given. Similar
taxa and important characters to distinguish them are also mentioned.
Adresa autora:
Osek 136, 267 62 Komárov; olda.olin@seznam.cz
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NÁLEZY MAKROMYCETŮ

P Ř Í R O D N Í R E Z E RVA C E

JELENÍ

ŽLÍBEK

Hana Š e v č í k o v á
V článku jsou představeny zajímavé nálezy makromycetů z přírodní re
zervace Jelení žlíbek nedaleko Brna. Jde o tyto druhy: Pluteus pallescens, Tri
chocybe puberula, Trichaptum biforme, Flammulaster muricatus, Simocybe
centunculus, Russula solaris a Xerocomellus cisalpinus. U jednotlivých ta
xonů je uvedeno jejich zařazení v Červeném seznamu hub (makromycetů)
České republiky, jejich ekologie a makroskopické i mikroskopické znaky dů
ležité pro rozlišení druhů od podobných taxonů.

Úvod
Přírodní rezervace Jelení žlíbek patří mezi nejkrásnější, ale zároveň i mezi nej
méně mykologicky probádané lokality na Brněnsku. Patří do komplexu přírodního
parku Podkomorské lesy, rozkládajícího se na obou březích Brněnské přehrady. Je
také součástí evropsky významné lokality Nad Brněnskou přehradou, chráněné
v rámci soustavy Natura 2000 (Bučková et Buček 2008). Leží poměrně vysoko nad
jejím pravým břehem v nadmořské výšce přibližně 320‒385 m n. m., západně od
vrchu Chochola vysokého 411 m, v katastru BrnoBystrc. Přírodní rezervace Jelení
žlíbek o výměře 11,99 ha byla vyhlášena k ochraně zbytku přírodě blízkého lesa
s mohutnými buky a duby. Území je tvořeno severními a severovýchodními svahy
spadajícími k pramenné části potoka, který je však v sušších obdobích roku vyschlý.
Skalní podloží tvoří horniny brněnského masivu, což jsou biotitické až amfibolbio
titické granodiority; pramenné části potoka tvoří pleistocenní a holocenní svahové
písčitohlinité sedimenty (Šikula 2010). Půdy jsou hluboké kambizemě, minerálně
středně zásobené, písčitohlinité, dobře propustné a mírně kyselé (Bučková et Buček
2008). Porost tvoří květnatá bučina, některé buky přitom dosahují obvodu kmene
více než 300 cm. Kromě buku lesního (Fagus sylvatica) roste na lokalitě také habr
obecný (Carpinus betulus) a lípa srdčitá (Tilia cordata), vzácněji i jilm habrolistý
(Ulmus minor), javor mléč (Acer platanoides) a javor babyka (A. campestre). Horní
část rezervace tvoří zčásti také teplomilná doubrava s dubem letním (Quercus robur).
Bylinné patro je poměrně chudé, jsou zde zastoupeny zejména svízele (Galium sp.
div.), kopytník evropský (Asarum europaeum), konvalinka vonná (Convallaria ma
jalis) a kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum). Šikula (2010) uvádí výskyt
167 vyšších rostlin včetně vzácnějších, jako je okrotice dlouholistá (Cephalanthera
longifolia) či kruštík modrofialový (Epipactis purpurata). Mykologický průzkum
lokality nebyl na rozdíl od průzkumu botanického dosud prováděn. Brněnští myko
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logové K. Kříž a F. Šmarda sice v padesátých a šedesátých letech minulého století
dlouhodobě navštěvovali okolní lesy, zaměřili se však na jiné lokality (obora při
hradu Veveří, Krnovec, Mečkov atp.).
Růst makromycetů ovlivnila poměrně výrazně vichřice Ema, která se územím
přehnala v březnu 2008. Střední část přírodní rezervace byla zasažena od západu
bořivým přepadavým větrem, buky byly v souvislém pásu vyvráceny i s kořeny,
místy i přelámány (Bučková et Buček 2008). Na poměrně velkém množství tlejícího
dřeva lze nalézt poměrně bohatou skladbu lignikolních makromycetů ‒ i na některé
z nich upozorní tento článek.

Jelení žlíbek, dolní část rezervace. 5. 5. 2016, foto Petr Ševčík.

Materiál a metodika
Přírodní rezervace Jelení žlíbek byla autorkou článku sledována nepravidelně
v letech 2011, 2012 a 2016 spolu s V. Antonínem a P. Ševčíkem. Průzkum lokality
nebyl realizován v rámci žádného oficiálního projektu, četnost návštěv se proto od
víjela od časových možností autorky článku a s přihlédnutím k aktuálním povětr
nostním podmínkám. Makroskopické znaky byly pozorovány na čerstvých
plodnicích, mikroskopické znaky na plodnicích sušených. Pro lepší přehled
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o druhové variabilitě jsou v článku uvedeny zkušenosti autorky s těmito druhy na
lezenými i na jiných lokalitách a sbíranými při jiných povětrnostních podmínkách.
Plodnice vzácnějších druhů byly uloženy v herbáři Moravského zemského muzea
(BRNM). Mikroskopické znaky byly studovány za použití mikroskopu Olympus
BX 50 při zvětšení 400× a 1000×. Preparáty byly zhotoveny v Melzerově činidle
a v kongočerveni. Rozměry mikroskopických znaků byly měřeny nejméně na třiceti
výtrusech, dvaceti bazidiích, třiceti cystidách a třiceti hyfách. Pokud není uvedeno
jinak, mikroskopická charakteristika exsikátů se shodovala s citovanou literaturou.
Výsledky a diskuze
Vzhledem k většímu množství dřeva, zejména bukového, spadlého při vichřici
Ema, lze na lokalitě nalézt poměrně pestrou paletu lignikolních druhů hub. Mezi za
jímavé nálezy patří štítovka umbrová ‒ Pluteus pallescens P. D. Orton (P. satur Küh
ner & Romagn. sensu Romagnesi, viz obr. dole). Ta sice není zařazena v Červeném
seznamu hub (makromycetů) České republiky, je však výrazně vzácnější než ma

Štítovka umbrová ‒ Pluteus pallescens (BRNM 781260). Asi 300 m od dolního okraje rezer
vace, na lesní cestě mezi zbytky dřeva, 1. 7. 2016, foto H. Ševčíková.
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kroskopicky snadno zaměnitelná štítovka síťnatá – Pluteus phlebophorus (Ditmar)
P. Kumm. V herbáři Moravského zemského muzea se nachází pouze sběr štítovky
umbrové z Jeleního žlíbku a exsikát S. Tutky z Kosmonos (BRNM 761702) ‒ a to
i přesto, že pisatelka článku štítovky intenzivně sbírá a určuje je také mnohým dalším
sběratelům. Naopak štítovka síťnatá je v ČS zařazená do kategorie EN (ohrožený
druh), je však poměrně běžným druhem listnatých lesů s větším množstvím rozklá
dajícího se dřeva. Z okruhu štítovky síťnaté je ze střední Evropy známo v současné
době větší množství malých hnědých druhů, jejichž rozlišení je často možné pouze
mikroskopicky. Stejně jako ostatní štítovky má štítovka umbrová volné lupeny, které
jsou v mládí bělavé, ale postupně se zbarvují růžově od výtrusného prachu. Klobouk
je hnědý, mírně vrásčitý, za vlhka prosvítavě rýhovaný, velikosti 20‒60 mm, s po
kožkou tvořenou z kulovitých až kyjovitých buněk. Třeň je bělavý, 30‒70(110)
× 2‒8 mm. Výrazným mikroskopickým znakem odlišujícím štítovku umbrovou od
štítovky síťnaté je tvar pleurocystid. Ty jsou téměř urnovité až lopatkovité se širokým
tupým vrcholem a dlouhou stopkou. Štítovka síťnatá má pleurocystidy lahvovité až
urnovité s užším vrcholem a dlouhou stopkou. Štítovka šedohnědá ‒ Pluteus cine
reofuscus J. E. Lange má protáhlejší, urnovité nebo lahvovité pleurocystidy s užším
vrcholem a klobouk se šedými až šedoolivovými odstíny. Štítovka klamná – Pluteus
insidiosus Vellinga & Schreurs, štítovka rozpraskaná – Pluteus diettrichii Bres. ani
štítovka vrásčitá – Pluteus poliocnemis Kühner pleurocystidy nemají nebo jsou jen
vzácné. Štítovka klamná má navíc cheilocystidy s úzkým dlouhým vyrůstkem (ro
strem), štítovka rozpraskaná a štítovka vrásčitá mají delší výtrusy. Štítovka nízká ‒
Pluteus nanus (Pers.: Fr.) P. Kumm je již makroskopicky rozpoznatelná matným po
vrchem klobouku. Štítovka vločkonohá ‒ Pluteus floccipes Ševčíková & Borovička
se od štítovky umbrové výrazně odlišuje třeněm s nápadnými hnědočernými vloč
kami na bílém podkladu a také neprosvítavým, matně ojíněným kloboukem, mikros
kopicky pak zejména pleurocystidami podobnými štítovce síťnaté a kaulocystidami
uspořádanými v trsech s tmavým vnitrobuněčným obsahem.
Ani strmělka pýřitá ‒ Trichocybe puberula (Kuyper) Vizzini není zařazena
v Červeném seznamu hub (makromycetů) České republiky, neboť byla nalezena po
prvé v České republice až v roce 1990 A. Vágnerem v NPR Žákova hora. Určena
byla až o několik let později V. Antonínem (Antonín, osobní sdělení). Od té doby
pomalu přibývá počet lokalit, na kterých je nalézána. V herbáři Moravského zem
ského muzea v Brně je uloženo šest sběrů, nejstarší z nich je přitom z roku 2011
(sbírali V. Antonín a H. Ševčíková na zetlelém buku v NPR Habrůvecká bučina,
BRNM 737313). Všechny sběry jsou z tlejících kmenů listnáčů (Fagus, Fraxinus,
Populus). Také sběr z Jeleního žlíbku je z padlého rozkládajícího se mohutného
kmene buku. Tři plodnice rostly ve škvíře pod mohutným padlým bukem mezi opa
dlými kusy kůry. Na lokalitě PR Jelení žlíbek byly plodnice nalezeny jen díky
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Strmělka pýřitá – Trichocybe puberula (BRNM 781261). Pod mohutným padlým rozkládají
cím se kmenem buku, 5. 5. 2016, foto H. Ševčíková.

cílenému hledání tohoto druhu pod padlými kmeny. Poměrně často se totiž vyskytují
v opadu mezi kůrou ve spodní části kmene nebo ve škvírách tlejícího kmene, kde
jsou špatně viditelné. Strmělka pýřitá roste obvykle na silně zetlelém dřevě (např.
sběr V. Antonína a H. Ševčíkové z tlejícího dřeva listnáče PR U Brněnky, BRNM
761874). Vizzini et al. (2010) uvádějí u tohoto druhu preferenci dřevních zbytků (pi
liny, balíky kůry, pařezy), ale také balíky slámy. Klobouk má 15‒50 mm široký,
nízce sklenutý, u starších plodnic na středu vmáčklý, hygrofánní, někdy prosvítavě
rýhovaný (zejména za sucha), pýřitý, pokrytý pyramidálními vločkami, ve stáří
někdy olysávající. Za sucha má světle okrově hnědou barvu, ve vlhčích podmínkách
a u mladších plodnic je barva více hnědočervená a více pak vynikají bílé vločky
i drobné ojínění. Lupeny jsou mírně sbíhavé až téměř připojené, krémové až světle
okrové. Třeň je 25‒60 × 2‒7 mm, výstředný, stejné barvy jako klobouk nebo svět
lejší, s nápadnou bílou plstí na bázi, někdy sahající až k polovině třeně. Dužnina je
bělavá až krémová, vůně silná, moučná. Mikroskopicky je význačná pokožkou klo
bouku trichodermální struktury s (pyramidálními) vychlípeninami a přítomností říd
kých, ale dobře diferencovaných cheilocystid.
Bránovitec dvoutvarý ‒ Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden je v Červeném se
znamu hub (makromycetů) České republiky zařazen do kategorie EN (Kotlaba,
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Pouzar et Vampola 2006). Na jižní Moravě je známý z lužních pralesů NPR Ran
špurk a NPR Cahnov, ze Ždánického lesa, z Bílých Karpat a z Buchlovicka. Před
rokem 1984 byl znám pouze ze slovenské části Československa (Kotlaba 1984).
Roste na dřevě listnáčů. Na lokalitě byl opakovaně nalézán na ležícím kmeni buku
lesního (Fagus sylvatica). Převážně kloboukaté plodnice tvořily i více než dva metry
dlouhé pásy na ležících kmenech buku. Klobouky jsou polokulovité nebo nepravi
delné, chloupkaté, ve stáří olysalé, bělavé, s tmavšími, u okraje dosti fialovými pásy.
Některé starší plodnice porůstají zelenými řasami. Rourky mladých plodnic jsou ná
padně fialové, mnohoúhelníkovité. Rourky starších plodnic přecházejí z fialové
barvy do hnědé a jsou nepatrně potrhané. Podobný bránovitec hnědofialový – Tri
chaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden tvoří nejprve potrhané rourky, které
později přecházejí v zubaté lišty. Jeho dužnina je tvořena ze dvou vrstev, na rozdíl
od bránovitce dvoutvarého je přítomna rosolovitá vrstva, stejně jako u dalšího po
dobného druhu bránovitce jedlového ‒ Trichaptum abietinum (Pers. ex J. F. Gmel.)
Ryvarden. Ten roste stejně jako bránovitec hnědofialový hlavně na rozkládajícím se
dřevě jehličnanů.
Drobnou, ale přesto nápadnou houbou rostoucí na tlejícím dřevě buku je kržatka
ostnitá ‒ Flammulaster muricatus (Fr.) Watling. Je zařazena v Červeném seznamu
hub (makromycetů) České republiky v kategorii EN (Holec 2006). Je typickým prů
vodcem přirozených a přírodě blízkých bučin (minimálně na jižní Moravě), na jiných
typech lokalit se vyskytuje vzácně. Kržatka ostnitá má sice klobouk velký jen
5‒30 mm a třeň 20‒50 × 1‒4 mm, je však nápadná výraznými ostnitými šupinkami.
Těmi je poset okrový nebo rezavohnědý polokulovitý až plochý klobouk i stejně
zbarvený třeň. Šupinky chybí pouze v horní části třeně, která je lysá, nažloutlá a je
oddělena od zbytku třeně pomíjejícím prstenovitým páskem. Obvykle mají šupinky
stejnou barvu jako jejich podklad (klobouk, třeň), pouze při zasychání mohou mírně
tmavnout. Lupeny jsou lehce vykrojené nebo široce připojené, okrové až rezavoh
nědé, s jemně vločkatým ostřím. Mikroskopicky je výrazná tlustostěnnými výtrusy
s výrazným klíčním pórem a kyjovitými, na vrcholu ztloustlými cheilocystidami.
Kržatka šikmá ‒ Flammulaster limulatus (Fr.) Watling má nenápadné zrníčkovité
šupinky, navíc bývá zbarvená do žlutějších tónů; někdy má také větší klobouk; mi
kroskopicky se liší zejména cheilocystidami s tenčím vrcholkem. Tvar a tloušťka
výtrusů jsou v ideálním případě také odlišné, kvůli jejich variabilitě se však v praxi
jedná o méně spolehlivý znak. Kržatka šikmá se v přirozených lesích vyskytuje na
podobných stanovištích jako kržatka ostnitá, podle zkušeností autorky článku je však
vzácnější. Kržatka ježatá ‒ Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Scherff. ex Romagn.
má šupiny vláknitější; mikroskopicky se liší většími a širšími výtrusy bez klíčního
póru a tenčími, válcovitými nebo lahvovitými cheilocystidami. Roste obvykle na
tenčích větvičkách vrb, ale i buků.
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Bránovitec dvoutvarý ‒ Trichaptum biforme ‒ mladá plodnice (BRNM 781177). Ležící kmen
Fagus sylvatica, 1. 7. 2016, foto H. Ševčíková.

Bránovitec dvoutvarý ‒ Trichaptum biforme ‒ dospělá plodnice (BRNM 781177). Ležící kmen
Fagus sylvatica, 1. 7. 2016, foto H. Ševčíková.
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Běžnější drobnou houbou vyskytující se na padlých hnijících bucích je kržatka
hnědoolivová ‒ Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst. Na jižní Moravě je poměrně
častým druhem zvláště v přirozených a přírodě blízkých listnatých lesích, v rámci
celé republiky se vyskytuje spíše roztroušeně. Jde o drobnou lupenatou houbu ob
vykle menší než 25 mm. Klobouk je nízce sklenutý, matný, za sucha sametový až
ojíněný, za vlhka vyniká jeho hygrofánní, prosvítavě rýhovaný charakter. Barva klo
bouku je olivově hnědá až hnědošedá, okraj klobouku zasychá do výrazně tmavší
hnědé barvy. Lupeny jsou široce připojené, světle okrové až světle olivově hnědé,
stářím tmavnoucí, na ostří nažloutle vločkaté. Třeň má podobné barvy jako klobouk,
je bíle vločkatý až vláknitý. Podobná kržatka honosná ‒ Simocybe sumptuosa (P. D.
Orton) Singer má větší plodnice i pileocystidy.
Přírodní rezervace Jelení žlíbek je bohatá nejen na lignikolní druhy makromy
cetů, můžeme zde nalézt také zajímavé mykorhizní druhy hub. Opakovaně zde byla
nalézána holubinka sluneční ‒ Russula solaris Ferd. & Winge. Ta je mykorhizním
partnerem buku lesního. V Červeném seznamu hub (makromycetů) České republiky
je uvedena v kategorii VU (Deckerová 2006). Roste v přirozených a přírodě blízkých
bučinách od pahorkatin do hor, kolem Brna ji lze nalézt na větším počtu lokalit.
Jméno této krásné holubinky je odvozeno od barvy jejího klobouku. Ten je poměrně
nápadně žlutý, často s tmavším, někdy až žlutooranžovým středem, jen na okraji
klobouku bývá jeho barva bledší. Po dešti mohou být barvy holubinky sluneční méně
výrazné, stále však zůstávají v odstínech žluté. Lupeny jsou v mládí bělavé, postupně
však tmavnou do smetanové až máslově nažloutlé barvy. Třeň je poměrně křehký
a bělavý, ve stáří někdy s nevýrazně bledě naokrovělým tónem. Vůně je muškátová
s ovocnými tóny, chuť nahořklá. V bučinách roste také holubinka Raoultova ‒ Rus
sula raoultii Quél., která má ale mnohem světlejší barvu klobouku a bílý výtrusný
prach. Mikroskopicky se liší síťnatými výtrusy. Má rychlejší a intenzivnější reakci
na guajak, což je však bez možnosti srovnání obou druhů problematický znak vyža
dující značnou praxi a časté nálezy obou poměrně vzácných druhů. Podle literatury
(Socha et al. 2011) má ovocnou vůni. Další podobnou holubinkou je Russula fel
lea (Fr.) Fr. – holubinka žlučová. Ta má ale obvykle okrovější, méně výrazně žlutou
barvu klobouku, bílý nebo nanejvýš bělavý výtrusný prach a třeň s okrovými tóny.
Holubinka sluneční by mohla být zaměněna také za holubinku žlutou ‒ Russula ace
tolens Rauschert, některými autory považovanou pouze za varietu holubinky měnlivé
‒ Russula risigallina (Batsch) Sacc. Holubinka žlutá má ale mírnou chuť, tmavší lu
peny a octový pach.
Mezi zajímavé nálezy patří také hřib políčkatý ‒ Xerocomellus cisalpinus (Si
monini, H. Ladurner & Peintner) Klofac. Byl popsán teprve v roce 2003. Jedná se
o u nás zatím málo známý druh hřibu. Autorkou článku byl opakovaně nalézán na
různých typech lokalit, jako jsou bučiny (NPR Habrůvecká bučina) nebo teplomilné
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Hřib políčkatý ‒ Xerocomellus cisalpinus (BRNM 745974). Na zemi pod Fagus sylvatica,
Quercus petraea a Tilia cordata, 7. 9. 2012, foto H. Ševčíková.

doubravy (PR U Brněnky, Hodonínská dúbrava). Na lokalitě byl hřib políčkatý na
lezen pod Fagus sylvatica, Quercus petraea a Tilia cordata. Jedná se o jedlou houbu
a je tedy pravděpodobné, že je houbaři sbírána ke konzumaci. Jde patrně o hojnější
druh, který však bývá zaměňován za jiné druhy drobných hřibů, mladé plodnice ze
jména za hřib sametový ‒ Xerocomellus pruinatus (Fr. & Hök) Šutara. Nápadné je
zbarvení dužniny hřibu políčkatého po jejím rozkrojení. Na bázi třeně se zbarvuje
červeně, na zbytku třeně modrá. Stejně jako hřib sametový i hřib políčkatý má po
délně rýhované výtrusy. Tento znak je však i při zvětšení 1000× viditelný pouze ne
výrazně. Starší plodnice s rozpraskaným kloboukem mohou někdy připomínat další
druhy, jako je hřib žlutomasý ‒ Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara. Za urči
tých povětrnostních podmínek (náhlá velká změna teplot se současným střídáním
deště a slunce) však může rozpraskávat povrch klobouku i u hub, pro které tento
znak není typický. Je tedy vždy důležité přihlížet i k dalším znakům včetně mikros
kopických. Hřib políčkatý zasluhuje samostatný článek, který by mimo jiné také
zmapoval jeho hojnost a rozšíření v České republice.
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H. Ševčíková: Zajímavé nálezy makromycetů přírodní rezervace Jelení žlíbek
Studované položky makromycetů z PR Jelení žlíbek, které jsou uloženy v her
báři Moravského zemského muzea
Flammulaster muricatus: ležící kmen Fagus sylvatica, 21. X. 2011 leg. et det. V. Antonín
et H. Ševčíková (BRNM 737478); na padlém kmeni Tilia, 17. VI. 2016 leg. et det. H. Ševčí
ková (BRNM 781176).
Pluteus pallescens: na padlém kmeni Tilia 17. VI. 2016 leg. et det. H. Ševčíková (BRNM
781175); asi 300 m od dolního okraje rezervace, na lesní cestě mezi zbytky dřeva, 1. VII.
2016 leg. V. Antonín et H. Ševčíková, det. 11. 7. 2016 H. Ševčíková (BRNM 781260).
Russula solaris: na zemi pod Fagus sylvatica, 7. IX. 2012 leg. et det. H. Ševčíková et V. An
tonín (BRNM 745976).
Trichaptum biforme: ležící kmen Fagus sylvatica, 21. X. 2011 leg. et det. V. Antonín et H.
Ševčíková (BRNM 737476); ibid., 17. VI. 2016 leg. et det. H. Ševčíková (BRNM 781177).
Trichocybe puberula: pod mohutným padlým rozkládajícím se kmenem buku, 5. V. 2016 leg.
H. Ševčíková et P. Ševčík, det. H. Ševčíková (BRNM 781261).
Xerocomellus cisalpinus: na zemi pod Fagus sylvatica, Quercus petraea a Tilia cordata, 7.
IX. 2012 leg. et det. H. Ševčíková et V. Antonín (BRNM 745974).

Závěr
Přírodní rezervace Jelení žlíbek nedaleko Brna je zajímavou lokalitou, kterou
je vhodné nadále sledovat. Na lokalitě se vyskytují stromy vysokého stáří, v dolní
části rezervace jde především o buky, v horní části také o duby. Přibývání tlejících
mohutných padlých stromů (především buků) ponechávaných na lokalitě díky vhod
nému managementu může vést k výskytu dalších zajímavých lignikolních makro
mycetů. Stojící dospělé duby a buky s chudým bylinným patrem zase ukazují na
potenciál lokality pro růst mykorhizních druhů hub.
Poděkování
Děkuji V. Antonínovi a P. Ševčíkovi za spolupráci při průzkumech vedoucích
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Hana Š e v č í k o v á : Interesting finds of macromycetes in Jelení žlíbek Nature
Reserve
Interesting finds of macromycetes in the Jelení žlíbek Nature Reserve near Brno are
introduced in this paper. They include the following species: Pluteus pallescens, Tri
chocybe puberula, Trichaptum biforme, Flammulaster muricatus, Simocybe centun
culus, Russula solaris and Xerocomellus cisalpinus. For each taxon its inclusion into
the Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic is proposed, and the
ecology and macro and microscopic characters important for distinguishing the
species from similar taxa are mentioned.
Adresa autorky: Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Zelný trh 6, Brno
659 37; hsevcikova@mzm.cz
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MYKOFEJETON
JAK

J S E M V P R Ů H O N I C K É M PA R K U N E N A Š E L N Ě K T E R É N Á PA D N É H O U B Y

František K o t l a b a

Mykologové a zejména houbaři mají většinou svá osvědčená místa (lokality),
kam chodí třeba po léta na sběr hub, a myslí si, že vědí o všem, co tam roste. Jsou
však nemile překvapeni až zaskočeni, když tam někdo jiný než oni najde zajímavou
nebo vzácnou houbu, o jejíž existenci na „své“ lokalitě neměli ani tušení (říkají si
pak: jak mi tohle mohlo uniknout!). To mohu z vlastní zkušenosti doložit z mnoha
lokalit, vyberu však pouze jednu.
Téměř celý svůj profesní život i značnou část penzijního věku se mj. také prů
běžně věnuji výzkumu mykoflóry Průhonického parku u Prahy, kde jsem byl skoro
30 let zaměstnán v Botanickém ústavu ČSAV (BÚ) jako mykolog. V tamním, na
houby bohatém parku s mnoha jak původními, tak introdukovanými dřevinami, jsem
za řadu let prochodil kdejaký jeho kout, avšak některé tam rostoucí houby jakoby
se mi vyhýbaly… Zmíním se jenom o třech z nich.
Dne 28. 4. 1977 mi přinesla pracovnice parku Dagmar Tyllerová ucháč ob
rovský (Gyromitra gigas), který nalezla v části „Obora“ na starém pařezu borovice
lesní (po usušení jsem jej uložil do herbáře mykologického oddělení Národního
muzea v Praze – má oficiální zkratku PRM). O šest let později (11. 5. 1983) našel
pracovník BU, lichenolog RNDr. Jiří Liška nad Podzámeckým rybníkem severně
od „Hraběcí studánky“ smrž obecný (Morchella esculenta), který po usušení puto
val rovněž do PRM. Ačkoli jsem následně po obou těchto houbách v parku řadu let
pátral, nikdy jsem je tam nenašel…
To ale byly vřeckovýtrusné houby, jimž jsem se příliš nevěnoval, a kromě to
ho nešlo o vzácné druhy, takže mě to ani tak moc nemrzelo. Co se mě však jako po
lyporologa zrovna nedávno dosti dotklo, to se týká choroše – a právě chorošům jsem
se ze všech makromycetů věnoval po celý život až do současnosti nejvíce (byť s čet
nými „odskoky“ k jiným skupinám hub).
Začalo to zcela nenápadně tak, že dne 10. 11. 2015 nalezl návštěvník Průho
nického parku Jaroslav Bláha v části „Obora“ na úkladišti dřeva za bývalou hájov
nou podivnou houbu s ostny. Přinesl ji do houbařské poradny České mykologické
společnosti (ČMS), kde byla právě přítomna mykoložka Východočeského muzea
v Hradci Králové Bc. Tereza Tejklová. Ta donesla dotyčnou houbu téhož podvečera
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na přednášku ČMS s tím, že by to mohl být šindelovník severský (Climacodon se
ptentrionalis). Jsa tam též přítomen, vzal jsem sběr do mykologického oddělení Ná
rodního muzea, kde jsme jej s kol. Z. Pouzarem zmikroskopovali, přičemž jsme
šindelovník vzhledem k absenci typických tlustostěnných cystid zcela vyloučili.
Potom (14. 11. 2015 a později mnohokrát) jsem přinesl z oné lokality kloboukatý
exemplář houby, v níž kol. Pouzar už rozpoznal plstnatec tlustoostný. Nicméně nám
pak trvalo ještě několik dní důkladného studia, nežli jsme „stanuli pevně ve třmenech
nabyté jistoty“ (úsloví MUDr. J. Herinka), takže jsme mohli s absolutní jistotou říci,
že to je skutečně velmi vzácný plstnatec tlustoostný (Spongipellis pachyodon) – cho
roš jakoby z jiného světa, který nemá hymenofor na vnitřní straně rourek jako jiné
choroše, nýbrž zevně na přitloustlých hydnoidních ostnech! Existujeli něco jako
Fantom opery, pak toto je Polyporofantom… Člověk při jeho spatření musí obdivně
vydechnout a říci: Mirabilia Dei opera, tj. podivuhodná jsou díla Boží.
O našem určení houby z „Obory“ jsem podrobně informoval přítomné poslu
chače před přednáškou ČMS 20. 11. 2015. Pokud jde o naše „pracné“ určení, para
doxní bylo, že jsme oba tento choroš, dříve řazený např. do rodu Trametes, vlastně
znali: před mnoha lety jsme se jím podrobně zabývali, provedli jeho přeřazení do ji
ných rodů (dvakrát!) a já jsem jej dva roky po sobě sbíral v Černické oboře u Be

Plstnatec tlustoostný ‒ Spongipellis pachyodon. Průhonický park, „Obora“, na poraženém
kmenu Quercus rubra, 9. 3. 2016, foto F. Kotlaba.
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F. Kotlbaba: Jak jsem v průhonickém parku nenašel některé nápadné houby
chyně; živé exempláře jsme však měli v rukou někdy před 60 roky, což se nám ovšem
z hlavy dávno „vykouřilo“. Kromě toho plodnice z průhonické „Obory“ byly velmi
četné a neobvykle velkých rozměrů, jaké jsme předtím nikdy neviděli. Proč jsem já
nenašel uvedený choroš v Průhonickém parku jako první, to si vysvětluji jednak tím,
že od zámku do značně vzdálené „Obory“ jsem přece jen přicházel méně často, jed
nak jsem podobné deponie dřeva běžně opomíjel.
Na nepřízeň hub v Průhonickém parku si přesto nemohu stěžovat. Během
mnoha let jsem tam nalezl řadu zajímavých a vzácných druhů makromycetů, z nichž
nejvýznamnější byl nález resupinátního choroše v dutém pařezu javoru, který jsme
s kol. Pouzarem roku 1995 popsali jako nový druh pro vědu pod jménem ohňovec
dutinový – Phellinus cavicola; ten je v ČR dodnes známý pouze z Průhonického
parku (stále tam roste!) a jinde v Evropě jen z Velké Británie, Francie a Bulharska.

František K o t l a b a : How I have missed some conspicuous fungi in Průhonice
Park near Prague
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OSOBNÍ
VZPOMÍNKA

NA

EMILA DLOUHÉHO

V minulém čísle Mykologických listů jsme blahopřáli našim členům k jejich
životním výročím. Byl mezi nimi i pan Emil Dlouhý, bývalý preparátor mykologic
kého oddělení Národního muzea, mnohým našim členům velmi dobře známý, pro
tože pro ně před lety často připravoval zápůjčky herbářových položek druhů, které
studovali. Pan Dlouhý (celé jeho jméno znělo Emil Dlouhý Pokorný) nám v důsledku
svých zdravotních obtíží, pobytů v léčebných zařízeních a následné ztrátě kontaktů
poněkud zmizel z očí. Nevěděli jsme proto o smutné skutečnosti, že zemřel již 10.
června roku 2014. Tímto článkem bychom jej našim členům rádi připomněli. Bude
stručný, protože ověřených fakt o panu Dlouhém není mnoho a on sám o sobě ani
svých rodičích příliš nemluvil; pamatujeme si jen, že rád vzpomínal na svou ma
minku.
Emil Dlouhý se narodil 14. 11. 1941 v Praze jako jediný syn faráře Církve čes
koslovenské (nyní Církev československá husitská). Po celý život byl svobodný.
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J. Holec: Vzpomínka na Emila Dlouhého
V Národním muzeu pracoval od února 1959 až do února 2005, tedy od skončení
střední školy až do odchodu na penzi. Zažil všechny bývalé vedoucí mykologického
oddělení, tedy A. Piláta, Z. Pouzara a J. Holce; hodně také spolupracoval s M. Svrč
kem a J. Kocourkovou. Dělal všechny běžné muzejní práce, které nejsou příliš vidět,
ale na nichž stojí chod těchto pracovišť – sbírání a sušení materiálu a zhotovování
tekutinových preparátů, ukládání položek do herbáře, jejich číslování a evidenci, se
pisování seznamů zapůjčovaných položek a výpůjčních reverzů, inventarizaci sbírek
a majetku, vyřizování nejrůznější úřední korespondence, spolupráce na stěhování
sbírek apod. Přestože měl velké zdravotní potíže, zejména v důsledku v mládí pro
dělané obrny a poté vysokého krevního tlaku, nikdy si nenaříkal, byl veselý a vtipný.
Pro jeho milou povahu jsme ho všichni měli rádi, ačkoli spolupráce s ním nebyla
vždy úplně hladká – býval někdy trochu roztržitý. Jeho koníčkem bylo cestování,
kdy s kruhem svých přátel vyrážel na víkendové výpravy po Čechách a po roce 1989
i na zájezdy do zahraničí, zajímala ho ale také (kromě hub) botanika a pěstování
kaktusů. Kdejakou květinu nejen znal, ale věděl, kde ji v přírodě hledat a dokonce
přesně určil dobu, kdy kvetla. Na taková místa pak ochotně vodil své přátele foto
grafy, i když to pro něj z důvodu snížených pohybových schopností bylo mnohdy
dosti obtížné a namáhavé. Přímo zbožňoval džezovou hudbu, zejména tradiční džez.
Doma měl bohatou diskotéku a chodil pravidelně na koncerty; zejména si nikdy ne
nechal ujít dnes už legendární skupinu Steamboat Stompers. Po odchodu do penze
na jeho místo nastoupila Lenka Edrová, kterou si pan Dlouhý velmi oblíbil a která
jej také navštěvovala po domovech seniorů v Praze, kde v posledních letech života
pobýval.
Na jeho počest popsal dr. Mirko Svrček, se kterým E. Dlouhý často jezdil na
exkurze sbírat houby, nový druh čirůvečky Dermoloma emiliidlouhyi Svrček 1966.
Čest jeho památce!
Jan H o l e c
s využitím údajů
od arachnologa Antonína Kůrky,
Lenky Edrové
a pana Josefa Drlíka, bratrance E. Dlouhého

Jan H o l e c : Remembering Emil Dlouhý
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Fotografie na přední straně:
Pavučinec zelenofialový – Cortinarius ionochlorus. Měňany, vrch Strážiště, pod
duby a dříny na jižním svahu, 3. 10. 2014, foto M. Kříž (k článku na str. 34).
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