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ÚVODNÍK
NOVÝ VÝBOR ČESKÉ VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI PRO MYKOLOGII
Jan H o l e c
Po nedávno proběhlých volbách má naše společnost inovovaný výbor, který ji
bude řídit v letech 2018–2021. Je dobré, že složení výboru se obměňuje „evolučně“,
pozvolna, někteří členové v něm končí nebo se budou věnovat jiným úkolům, jiní
do rozjetého vlaku nastupují a rychle se zaučují. Je třeba velmi poděkovat za odve
denou práci – V. Antonínovi, který po několika volebních obdobích na vlastní žádost
končí ve funkci předsedy (ve výboru zůstává), M. Tomšovskému, který se pro příval
pracovních povinností členství ve výboru vzdal, a D. Novotnému, který za vydatné
pomoci sekretářky společnosti M. Kuchaříkové a ekonomky L. Šoljakové dokázal
během svého čtyřletého působení ve funkci hospodáře zvýšit finance na našem účtu
tak, že společnost se o své základní finanční zajištění nemusí v nejbližší budoucnosti
obávat (samozřejmě pokud bude dobře hospodařit i nadále). V loučení je vždy trocha
smutku, u činovníků dobrovolnických organizací hlavně proto, že ze svých funkcí
většinou odcházejí zcela vyčerpáni. Dělali něco navíc, nad rámec běžných povinností
v zaměstnání (které samy o sobě dokážou člověka unavit, zejména v dnešní hektické
a dravé době), ve svém volném čase, zadarmo. Ještě jednou: DĚKUJEME!
Ano, odborné společnosti, které jsou dnes chápány jako spolky (podle nového
občanského zákoníku „zapsané spolky“ – z. s.), stojí na dobrovolnické práci. Pokud
mají dostatek aktivních členů, hodně elánu a dobré zázemí (např. výhodný nebo nu
lový pronájem místností, ve kterých působí), mohou si dovolit mít i některé placené
zaměstnance, pracovat na nejrůznějších grantových projektech a vyvíjet rozsáhlou
osvětovou činnost. Naše společnost je v tomto ohledu spíše menší a konzervativní.
Někdo by možná řekl, že je až ospalá, ale to prosím nevyslovujte před členy výboru
a jejich pomocníky, kteří tráví hodiny a hodiny času při udržování „bazálního meta
bolismu“, tedy základního chodu společnosti. Možná nezaškodí krátce si připome
nout, co všechno to obnáší (podrobně viz zprávu z valné hromady na konci tohoto
čísla Mykologických listů): dvě až tři půldenní setkání výboru ročně, žádosti o dotace
na vydávání našich dvou časopisů, jejich redakci, tiskovou přípravu a rozesílání, sta
novení rozpočtu a následnou evidenci příjmů a výdajů, odvod daní a podání daňo
vého přiznání, organizaci konferencí, seminářů, terénních setkání, exkurzí
a přednášek, udržování chodu knihovny a skladu společnosti, průběžnou kontrolu
emailové a datové schránky, korespondenci se členy a nejrůznějšími úřady, roční
hlášení výsledků pro Radu vědeckých společností ČR, správu webových stránek
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a členské databáze. Toto vše zajišťuje sedm členů výboru, sekretářka placená na do
hodu o provedení práce a několik ochotných pomocníků, zejména členů redakčních
rad našich časopisů a knihovnické komise. Kdyby jakákoli z vyjmenovaných čin
ností stagnovala, společnost by to dříve nebo později ochromilo.
Na spolcích, tedy lidech spojených určitým zájmem, je nejhezčí jejich lidská
rovina. Naše společnost je oním neviditelným podhoubím, které spojuje lidi s hlu
bokým zájmem o mykologii. Pěkné je už to, že o sobě víme a připomínáme si svá
životní výročí (pravidelně o nich informujeme v Mykologických listech). Ruku na
srdce – kolik dnešních zaměstnavatelů na toto myslí, třeba i u svých bývalých za
městnanců?
Popsaný „bazální metabolismus“ společnosti můžeme přirovnat k práci mozku,
srdce a cévního systému. Aby organizmus žil, toto vše musí kdesi „na pozadí“ fun
govat. Pokud ale chce živý tvor někam jít nebo dokonce běžet, musí napnout svaly,
a těmi jsou u spolků všichni členové. To je odpovědí na stesky, které výbor občas
slýchává (od členů, ale i nečlenů), že to a ono by společnost měla dělat, ale nedělá.
Platí tu slova známé písně: „jaký si to uděláš, takový to máš.“ Základní rámec pro
nejrůznější aktivity existuje, jde jen o to, čím ho vyplníme. Nový výbor by k tomu
pro začátek rád přispěl lepší informovaností členů o chystaných akcích (novinky se
připravují, nechte se překvapit; první vlaštovkou je obnovení pražského cyklu před
nášek společnosti); má také jednu velkou prosbu – každý včas zaplaťme členský pří
spěvek na rok 2018. Pokud zapomeneme (příslovečná roztržitost hloubavých lidí se
v ČVSM projevuje docela výrazně), pak následné urgence sekretářku a posléze
i výbor (který někdy musí největší opozdilce kontaktovat osobně, což je oboustranně
nemilé) hodně vyčerpávají.
Nový výbor přeje všem členům mnoho elánu, pevné zdraví, dobrou spolupráci
a neutuchající zájem o houby a vše s nimi spojené.
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ODBORNÉ ČLÁNKY
GLIOPHORUS SCIOPHANUS ‒ VOSKOVKA CIHLOVÁ
– VZÁCNÝ KLENOT NAŠICH PASTVIN
Hana Š e v č í k o v á
Článek pojednává o vzácné, v České republice kriticky ohrožené a zá
konem chráněné voskovce cihlové ‒ Gliophorus sciophanus. Je řešena taxo
nomická pozice voskovky cihlové a zdůrazněna hodnota Herinkova rodu
Gliophorus. Je uveden popis jejích makroskopických i mikroskopických
znaků na základě studovaných položek a je zmíněno její rozlišení od podob
ných druhů voskovek. Jsou shrnuty nálezy tohoto taxonu v České republice.
Jsou pojednány její ekologické nároky a je upozorněno na její biotrofii.

Voskovka cihlová je neskutečně krásná a skutečně vzácná houba. V Červeném
seznamu hub (makromycetů) České republiky je uvedena v kategorii CR, tedy jako
kriticky ohrožená (Deckerová 2006). Patří také mezi zvláště chráněné druhy makro
mycetů podle vyhlášky č. 395/92 Sb., do kategorie silně ohrožených druhů (Antonín
et Bieberová 1995). Jde o houbu mimořádně nápadnou svojí barevností, zcela jistě
tedy není přehlížená. O vzácnosti voskovky cihlové svědčí malé množství zmínek
o tomto druhu v mykologických průzkumech a částečně i nízký počet položek tohoto
druhu ve veřejně přístupných herbářích. Větší počet exsikátů voskovky cihlové se
nachází pouze v Národním muzeu v Praze (PRM), většina sběrů je však starší než
padesát let. Jak je ale patrné z tohoto článku, v posledních letech nálezů této vzácné
voskovky přibývá.
Poprvé se v České republice o tomto druhu zmiňuje Velenovský (1920). Uvádí
její čtyři známé lokality. Neuvádí podrobnosti o ekologii ani sběratelích a v herbářích
nebyly nalezeny žádné odpovídající položky. Minimálně v případě Mnichovic jde
pravděpodobně o jeho vlastní nález, neboť jde o místo jeho bydliště, kde pravidelně
makromycety nacházel. Největší množství sběrů pochází z okolí Turnova (osm ná
lezů z let 1946 až 1948 uložených v PRM). Sběrateli byli Jiří Kubička a Josef Herink.
Zejména J. Herink se na lokalitu vracel a opakovaně voskovku cihlovou sbíral. Ve
studiu tohoto druhu i dalších voskovek a také šťavnatek pokračoval při průzkumu
pahorku Velká horka. Výsledky svého bádání shrnul v díle „Šťavnatkovité houby
pahorku „Velká horka“ u Mnichova Hradiště“ (Herink 1958). V tomto díle popsal
nový rod Gliophorus. Moderní fylogenetické analýzy (Ainsworth et al. 2013, Fidalgo
Prieto 2017) nově prokázaly, že šedesát let stará Herinkova práce o šťavnatkách
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a voskovkách s popisem nového rodu Gliophorus (Herink 1958) předběhla svoji
dobu a současní autoři (např. Ainsworth et al. 2013, Fidalgo Prieto 2017) se k ní
znovu vracejí.
Cílem článku je upozornit na tuto chráněnou voskovku a na její taxonomickou
hodnotu. Dalším cílem je shrnutí rozšíření voskovky cihlové v České republice.
Materiál a metodika
Plodnice voskovky cihlové byly jako zvláště chráněný druh makromycetu sbírané
autorkou článku na výjimku KrÚ JMK ze dne 17. 05. 2016 pod č. j. JMK74162/2016
Moravskému zemskému muzeu na sběr a držení všech druhů hub uvedených v příloze
II k vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZOPK).
Tímto rozhodnutím je povolen sběr zvláště chráněných druhů hub na celém území Ji
homoravského kraje, na kterém je k povolení výjimky příslušný krajský úřad.
Několik reprezentativních plodnic bylo uloženo v herbáři botanického oddělení
Moravského zemského muzea (BRNM). Makroskopické znaky byly zkoumány na
čerstvých plodnicích. Mikroskopické znaky byly studovány za použití mikroskopu
Olympus BX 50 při zvětšení 400× a 1000×. Preparáty byly zhotoveny v kongočer
veni.Rozměry mikroskopických struktur byly měřeny u každé studované plodnice
nejméně na třiceti výtrusech, třiceti bazidiích a třiceti hyfách.
Latinská jména makromycetů jsou převzatá z databáze Mycobank (http://www.
mycobank.org; staženo 16. 2. 2018).
Údaje o nálezech byly zjištěny z herbářových položek uložených v herbářích
mykologického oddělení Národního muzea v Praze (PRM), katedry botaniky příro
dovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PRC), botanického oddělení Mo
ravského zemského muzea (BRNM), herbáře Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích (CB), herbáře Muzea východních Čech v Hradci Králové (HR)
a z údajů mykologů. Byla také provedena excerpce literatury a byli kontaktováni
nálezci prezentující voskovku cihlovou na internetu. V případě, že se nepodařilo ná
lezce kontaktovat, jsou uvedeny údaje uvedené u fotografie. Nálezy jsou řazeny
podle data nálezu z důvodu přehlednosti srovnání výskytu voskovky cihlové v čase.
Výsledky
Popis podle plodnic z PR Nad řekami
Klobouk 6–38 mm široký, zvoncovitý až polokulovitý, později téměř plochý,
s výrazným tupým hrbolkem na středu, často s nepravidelným okrajem, na okraji
nebo až do 1/3 prosvítavě rýhovaný, hladký, lepkavý až slizký, hygrofánní, tmavě
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H. Ševčíková: Gliophorus sciophanus ‒ voskovka cihlová
oranžový, cihlově červený až téměř karmínově červený, někdy s olivovým nádechem
(zejména u mladých plodnic), někdy na středu nebo až do poloviny žlutooranžový,
na okraji někdy žlutooranžový s prosvítajícími cihlově červenými lupeny, u starších
plodnic vysychající do světlejších, růžovocihlových odstínů. Lupeny široce připo
jené až malým zoubkem krátce sbíhavé, břichaté, řídké, dost tlusté, s 1–2 lupénky,
růžové až světle cihlově červené, někdy s jemným olivovým nádechem, na ostří
a v jeho blízkosti často žlutooranžové. Třeň 18–58 × 2–4(‒4,5) mm, válcovitý, méně
často vřetenovitý, hladký, někdy hrbolatý nebo zkroucený, dutý, slizký, žlutooran
žový, cihlový, někdy oranžově olivový, část zanořená do substrátu často bělavá. Du
žnina stejnobarvá s povrchem plodnice nebo světlejší; vůně a chuť nevýrazné.
Výtrusný prach je bílý.
Výtrusy elipsoidní až vejčité, (6,5‒)7,5–8,5(‒9,5) × 4–6 µm, s výrazným apiku
lem, bazidie 35‒51 × 6–8,5 µm, tetrasporické, jen výjimečně bisporické; pokožka klo
bouku ixotrichoderm z válcovitých elementů 6–15(‒18) µm dlouhých, koncové články
až 210 µm dlouhé, pokožka třeně ixotrichoderm z válcovitých elementů širokých
5–13(‒16) µm. Přezky přítomny, typu medailon (přezky s otvorem mezi vlastní pře
zkou a prvky, které spojuje; termín převzat z anglického názvosloví; Vellinga 1988).
Studované položky nalezené autorkou článku rostly v přírodní rezervaci Nad ře
kami, která je také zařazena do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000
„Údolí Jihlavy“. PR se nachází v katastrálním území Hrubšice, s výměrou 7,78 ha
a ochranným pásmem o výměře 3,53 ha, v nadmořské výšce 238‒272 m n. m., v pře
vážně severně orientovaných svazích s četnými pozůstatky bývalých malých lomů.
Plodnice se vyskytovaly v horní části rezervace, kde převažují stepní travnaté plochy
pasené ovcemi. Jde o úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vsta
vačovitých, na hadcových stráních. Kromě trav v blízkosti voskovky cihlové rostl řeb
říček (Achillea sp.), mateřídouška (Thymus sp.) a mechy: rokyt – Hypnum cf.
cupressiforme Hedw. a baňatka bělavá – Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.
Soupis nálezů zjištěných na území ČR
Velenovský (1920) referuje o lokalitách Mnichovice, Jevany, Kocerady a Radotín, bez
další specifikace.
Další lokality: Turnov, údolí řeky Stebenka, Ve struhách, na mechaté louce, pod Fraxinus
excelsior, Alnus glutinosa, Acer platanoides, 23. VIII. 1946 leg. J. Kubička, det. J. Herink (PRM
520776); ibid., na mechaté louce, pod Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer platanoides,
23. VIII. a 27. VIII s. a. leg. J. Herink et J. Kubička, det. J. Herink (PRM 930335); ibid., v trávě
na stinném místě, na zemi v trávě, 6. VI. 1948 leg. et det. J. Herink (PRM 608761); ibid., v trávě
na stinném místě, 6. VI. 1948 leg. et det. J. Herink (PRM 930845); ibid., 17. VII. 1948 leg.
et det. J. Kubička (PRM 622939); ibid., mezi travou, mechem a jinými rostlinami (Lolium sp.,
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jinde mezi Taraxacum sp., Heracleum sp., 28. VIII. 1948 leg. et det. J. Herink (PRM 932429);
ibid., na mechaté louce, na zemi v trávě, mechu a bylinách, 29. VIII. 1948 leg. et det. J. Herink
(PRM 608759). ‒ Turnov, VII. 1948 leg. et det. J. Kubička (PRM 622940). ‒ Turnov, Mašov,
Nová ves, mezi trávou, 250 m n. m. 27. VIII. 1946 leg. et det. H. Schmidt (PRM 521474). ‒
Praha 6, Dolní Liboc, údolí, svah se stromy, na zemi v trávě a mechu, 23. VII. 1948 leg. et det.
J. Herink (PRM 608760). ‒ Poříčko nad Sázavou, v trávě, 3. X. 1948 leg. et det. J. Kubička
(PRM 686621). ‒ Velemín, Dubický vrch, pod vrcholem, travnaté místo mimo les, 22. IX. 1954
leg. et det. M. Svrček (PRM 771612). ‒ Lhotice, Velká Horka, ve smíšeném lese – Picea excelsa,
Pinus silvestris, Pinus nigra, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Frangula alnus, Salix caprea,
na zemi a v mechu, především Atrichum undulatum a Mnium affine, 18. VIII. 1957 leg. (et
det.?) J. Herink; ibid., 29. VIII. 1957; ibid., 5. IX. 1957; ibid., 14. IX. 1957 (Herink 1958). –
Máslovice u Kralup nad Vltavou, Máslovická rokle, mikroskopické až jemnozrnné zásadité
magmatické horniny („spilit“), v trávě a teplomilné vegetaci, 12. VII. 1969 leg. F. Kotlaba det.
F. Kotlaba et Z. Pouzar (PRM 678845); ibid., v teplomilné vegetaci (Potentilla arenaria, Ko
eleria gracilis, Dianthus carthusianorum, Calamintha acinos), 13. VII. 1969 leg. et det. F. Kot
laba (PRM 678846; Svrček 1970). ‒ Černolice u Řitky, v zahradě v trávě, na výslunném místě,
14. X. 1972 leg. et det. A. Pilát (PRM 718485). ‒ Milenovice, osada Zlouň (okr. Písek), pastvina,
12. IX. 1977 leg. J. Kubička et Z. Novák, det. J. Kubička (CB 1377). ‒ Chvalšiny, okres Český
Krumlov, PP Svatý Kříž, na louce v trávě, 11. IX. 2009, leg. Z. Egertová et M. Kříž, det. M. Kříž
(herb. Z. Egertová). ‒ NP Podyjí Havraníky, PP Havranické vřesoviště, poblíž kóty „Na Pís
kách“ sz. od obce, druhotný biotop vzniklý dlouhodobým potlačováním sukcese pastvou hos
podářských zvířat, v suchém trávníku v porostu Stipa sp., 31. V. 2010 leg. J. Běťák, det. J. Běťák
JB10/393 (herb. J. Běťák). ‒ Brloh, okres Český Krumlov, PP Šimečkova stráň, v trávě, 30. VIII.
2010 leg. M. Kříž et Z. Egertová, det. M. Kříž. ‒ CHKO České středohoří, Raná u Loun, třeš
ňovka pod Oblíkem, ve starém třešňovém sadu, travnatá teplá výslunná lokalita na bazickém
podkladu odpovídající širokolistým suchým trávníkům (bez vstavačovitých a bez jalovce),
v trávě a mechu, 21. IX. 2011 leg. et det. M. Kříž (PRM 899955, jako Hygrocybe perplexa);
ibid., NPR Raná, vrcholová část rezervace, travnatá teplá výslunná lokalita na bazickém pod
kladu odpovídají širokolistým suchým trávníkům (bez vstavačovitých a bez jalovce), v trávě,
12. IX. 2011 leg. et det. M. Kříž (PRM 899953, jako Hygrocybe perplexa); ibid., NPR Raná,
j. úpatí, v trávě mezi jahodníky, kavyly a kozinci, 6. VI. 2013 leg. et det. M. Kříž (PRM 922685,
jako Hygrocybe perplexa); ibid., Oblík, sušší stanoviště, management striktního zmlazování
porostu a rotační pastva ovcí, čedič, v trávě a mechu, 2014 leg., det. et not. P. Nouzovský. ‒
Lázně Bohdaneč, lázeňský park, travnatá mechatá půda, 220 m n. m., 10. X. 2012 leg. T. Tej
klová, det. Z. Egertová (HR 90558). ‒ Mohelno, NPR Mohelenská hadcová step, převážně spo
lečenstvo úzkolistých suchých trávníků, pastvina nad parkovištěm (střední část rezervace)
v suchém krátkostébelném trávníku (ovčí pastvina) na hadci, 12. VI. 2013 leg. J. Běťák et
D. Dvořák, det. D. Dvořák, rev. J. Běťák (JB13/540, J. Běťák); ibid., plošina u parkoviště v su
chém trávníku na hadci, 22. X. 2014 leg. J. Běťák et V. Antonín, det. J. Běťák JB14/1385 (herb.
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J. Běťák); ibid., levobřežní část, stepní pahorek u silnice z Mohelna k řece Jihlavě, v suchém
mechatém trávníku na hadci, 22. X. 2014 not. J. Běťák et V. Antonín. ‒ České středohoří, Louny,
xerothermní svah, trávník, 450 m n. m., 2. XI. 2014 not.(?) et foto Jiří Kohl. ‒ Libčeves (PR
Číčov), holá čedičová kupa se stepními společenstvy (koniklecová step), 16. XI. 2014 leg., det.
et not. P. Včelička. ‒ Hluboká nad Vltavou, zámecký park, sv. svah, pararula, sekaný mechatý
trávník, 425 m n. m., 5. IX. 2017 leg. et det. J. Souček JS2017122 (CB). ‒ Hrubšice, PR Nad
řekami, úzkolisté suché stepní trávníky, v porostu Hypnum cf. cupressiforme, dále Achillea sp.,
Taraxacum sp., 20. X. 2017 leg. P. Ševčík et H. Ševčíková, det. H. Ševčíková (BRNM 801950);
ibid., v přítomnosti mechů Hypnum cf. cupressiforme a Brachythecium albicans, 21. X. 2017
leg. P. Ševčík et H. Ševčíková, det. H. Ševčíková (BRNM 801951); ibid., 27. X. 2017 not.
J. Hrabáková. ‒ Panská Habrová, v ovocném sadu, suchý acidofilní trávník sv. KoelerioPhleion
phleoidis, 27. X. 2017 leg. et leg. T. Tejklová (HR). ‒ Skryje, kosená mezofilní louka, psárka
luční (Alopecurus pratensis), kostřava (Festuca sp.), lipnice luční (Poa pratensis), bojínek
(Phleum sp.) aj., minoritně smetánka lékařská (Taraxacum officinale), jetel plazivý (Trifolium
repens), mechy, podloží prachovce, břidlice, droby, hydroserie mezofytní (H3), trofoserie
N3‒N4, 29. X. 2017 not. P. Nouzovský. ‒ České středohoří, Bečov, Písečný vrch, step, podklad
tvoří křemenec (+ pískovec, čedič), not. J. Herčík, P. Nouzovský et J. Schneider.

Mapa rozšíření voskovky cihlové v České republice: zelené body – lokality známé do roku
1920, modré body – do roku 1977, červené body – lokality zjištěné v letech 2009 až 2017.
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Voskovka cihlová ‒ Gliophorus sciophanus. Hrubšice, PR Nad řekami, 20. 10.
2017 leg. P. Ševčík et H. Ševčíková, foto H. Ševčíková (BRNM 801950).

Voskovka cihlová ‒ Gliophorus sciophanus. Hrubšice, PR Nad řekami, 20. 10.
2017 leg. P. Ševčík et H. Ševčíková, foto H. Ševčíková.
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Voskovka cihlová ‒ Gliophorus sciophanus, s kořenujícím bělavým třeněm.
Hrubšice, PR Nad řekami, 21. 10. 2017 leg. P. Ševčík et H. Ševčíková, foto
H. Ševčíková (BRNM 801951).

Voskovka cihlová ‒ Gliophorus sciophanus, povrch klobouku. Hrubšice, PR
Nad řekami, 20. 10. 2017 leg. P. Ševčík et H. Ševčíková, foto H. Ševčíková
(BRNM 801950).
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Diskuze
Voskovka cihlová je nápadná houba, kterou jako Agaricus sciophanus popsal
již Fries (1821, 1, str. 102) ve své slavné práci Systema mycologicum. Voskovku ci
hlovou považoval za samostatný druh, podobný pouze voskovce papouščí – dnes
Gliophorus psittacinus (Schaeff.) Herink a voskovce veselé – G. laetus (Pers.) He
rink. Zdařilou barevnou tabuli voskovky cihlové můžeme najít ve Friesově Icones
selectae Hymenomycetum nondum delineatorum (1877). Sám Fries (1838, str. 329)
později voskovku cihlovou přeřadil do rodu Hygrophorus, následně byla přesunuta
do rodu Hygrocybe (Wünsche 1877) a poté Herinkem (Herink 1958, str. 82) do rodu
Gliophorus. Někteří autoři (např. Candusso 1997) voskovku cihlovou pojímají široce
a spojují ji s americkým druhem Gliophorus perplexus (A. H. Sm. & Hesler) Kova
lenko. Boertmann (2010) chápe dokonce taxon označovaný jako Hygrocybe perplexa
jako pouhou varietu voskovky papouščí, tedy Hygrocybe psittacina var. perplexa
(A. H. Sm. & Hesler) Boertm. Smith et Hesler (1954) však evropský druh Gliopho
rus sciophanus (tehdy ještě jako Hygrophorus sciophanus Fr.) od svého nového ame
rického druhu H. perplexus odlišují a to zejména na základě připojení lupenů.
Vzhledem k nejasnostem, spojeným zejména s připojením lupenů obou druhů, na
vrhují Ainsworth a jeho spolupracovníci (Ainsworth et al. 2013) označit H. sciop
hanus jako nomen dubium. S tímto návrhem se však nelze ztotožnit, neboť evropská
voskovka cihlová – Gliophorus sciophanus je poměrně dobře známý a až na různě
interpretovanou variabilitu připojení lupenů jednoznačně chápaný, zejména barevně
jasně vymezený druh. Podle fylogenetických analýz (Ainsworth et al. 2013, Fidalgo
Prieto 2017) se evropské sekvence Gliophorus sciophanus výrazně liší od G. psitta
cinus i od holotypu amerického druhu G. perplexus. Tuto skutečnost zohledňuje da
tabáze Mycobank (http://www.mycobank.org, staženo 16. 2. 2018), zatímco
v databázi Index Fungorum (http://www.indexfungorum.org, staženo 16. 2. 2018)
jsou Gliophorus sciophanus (Fr.) Herink a G. perplexus uváděny jako variety G. psit
tacinus.
Voskovka cihlová se od dalších druhů rodu Gliophorus nápadně liší zejména
cihlovou až oranžově červenou barvou klobouku a často i třeně, někdy s mírně na
olivovělými tóny. Má také odlišnou barvu lupenů; růžovocihlová barva lupenů je
u voskovky cihlové patrná i po jejím usušení. Zaschlé vybledlé plodnice voskovky
cihlové mohou být zaměněny za oschlou vybledlou voskovku papouščí. Tyto dva
druhy se mikroskopicky odlišují jen obtížně, a je tedy důležité již v terénu pečlivě
sledovat barvy plodnic včetně lupenů a třeně. Podobná a blízce příbuzná voskovka
Gliophorus europerplexus Dentinger, A. M. Ainsw. & P. F. Cannon má klobouk i třeň
oranžově hnědý, bez červených nebo cihlových tónů, a světleji zbarvené lupeny ve
stejných tónech. Voskovka Gliophorus reginae Dentinger, A. M. Ainsw. & P. F. Can
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non se od voskovky cihlové liší růžovým, růžovofialovým nebo růžově masovým
kloboukem, světle narůžovělými lupeny a bělavým, růžovým nebo nažloutlým tře
něm. Od červených druhů voskovek jiných rodů se voskovka cihlová liší nejen cha
rakteristickou cihlovou barvou klobouku, ale i slizkým třeněm i kloboukem.
Voskovka cihlová roste na nehnojených kosených loukách, pastvinách a teplých
stráních (Deckerová 2006). Lokalita PR Nad řekami je xerotermní strání stepního
charakteru s hadcovým (tedy bazickým) podložím, která je pravidelně spásána ov
cemi. Také ostatní lokality voskovky cihlové v České republice jsou situovány spíše
v teplejších oblastech v nížinách až pahorkatinách. Boertmann (2010) naproti tomu
uvádí výskyt voskovky cihlové i v Alpách do 2000 m n. m., tedy v chladnějších pod
mínkách. Candusso (1997) zmiňuje několik nálezů z výšky 1200–1250 m n. m.
Rozhodujícím faktorem je – tak jako i u jiných voskovek ‒ spíše nízký obsah
dusíku v půdě. Zajacová (2015) dokazuje, že voskovky vyhledávají lokality chudé
na živiny v půdě s nízkým podílem nitrofilních druhů rostlin. Halbwachs a jeho spo
lupracovníci (Halbwachs et al. 2013) zmiňují jako limitující faktor vyšší obsah du
síku a také fosforu. Voskovku cihlovou nenajdeme na hnojených loukách ani na
místech, kde hnojivo stéká na louku z okolních polí. Vyhovují jí kosené nebo exten
zivně pasené louky, je náročná na čistotu okolního prostředí (Deckerová 2006). Za
jacová (2015) však podotýká, že z krátkodobého hlediska má větší vliv na diverzitu
druhů voskovek obsah živin v půdě než management lokality. Jak je zřejmé z výčtu
jejích lokalit v České republice, na rozdíl od některých jiných voskovek snáší i mírně
kyselejší podloží, podobně jako její blízká příbuzná voskovka papouščí. Můžeme ji
nalézt nejen na hadci (např. PR Nad řekami) nebo na mikroskopických až jemno
zrnných zásaditých magmatických horninách typu bazaltu (Máslovická rokle), ale
i na kyselejším křemenci (Písečný vrch).
Poměrně často je zmiňována přítomnost mechů ‒ na lokalitě PR Nad řekami je
to Hypnum cf. cupressiforme a Brachythecium albicans. Herink (1958) uvádí Atri
chum undulatum a Mnium affine. Stanoviště odpovídají širokolistým suchým trávní
kům bez vstavačovitých a bez jalovce (NPR Raná), úzkolistým suchým stepním
trávníkům (PR Nad řekami) či suchému acidofilnímu trávníku sv. KoelerioPhleion
phleoidis (Panská Habrová). Suché xerotermní trávníky nebo stepi jsou zmiňovány
velmi často. Mezi jmenované rostliny na lokalitách patří Alopecurus pratensis, úzko
listé druhy rodu Festuca, Poa pratensis, Phleum sp. (Skryje), Stipa sp. (Havranické
vřesoviště), Koeleria gracilis, Potentilla arenaria, Dianthus carthusianorum, Cala
mintha acinos (Máslovická rokle), Trifolium repens (Skryje), Lolium sp. a Heracleum
sp., Taraxacum sp. (Turnov), Achillea sp. (PR Nad řekami). Většina citovaných druhů
však má poměrně širokou ekologickou amplitudu a nelze je tedy jednoznačně spojo
vat s ekologickými nároky voskovky cihlové. Taraxacum bylo přítomno také v PR
Nad řekami a na lokalitě Skryje a je běžné na lokalitách podobných výše citovaným.
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Nepodařilo se však určit jeho druh a nelze tedy vyvozovat jednoznačné závěry spojené
s ekologií nalezených voskovek. Seitzman a jeho spolupracovníci (Seitzman et al.
2011) na základě metod využívajících izotopů dusíku a uhlíku dokazují, že rod Gli
ophorus i Hygrocybe nejsou saprotrofní, ale jsou biotrofní s neznámým partnerem,
kterým mohou být mechy, řasy nebo cévnaté rostliny v nižším než stromovém patře.
Většina lokalit je otevřeného charakteru, jen v menší míře jsou zastoupeny ovocné
sady (Panská Habrová, pod Oblíkem v NPR Raná). Jen výjimečně jsou uváděny
v blízkosti nálezů voskovky cihlové jiné stromy, jmenovitě Fraxinus excelsior, Alnus
glutinosa, Acer platanoides (Turnov, Ve Struhách) a Picea excelsa, Pinus silvestris,
Pinus nigra, Betula pendula, Frangula alnus, Salix caprea a, stejně jako v Turnově,
i Fraxinus excelsior (Lhotice, Velká Horka). Zde rostla, poněkud neobvykle, ve smí
šeném lese (Herink 1958). Luční a stepní stanoviště jsou typická pro velké množství
evropských voskovek, naopak v Severní Americe rostou voskovky častěji v lesích
(Halbwachs et al. 2013). Voskovka cihlová roste v České republice od června do října,
ve vhodných podmínkách vzácně i na konci května a na začátku listopadu.
Tento druh je vzácný v různých částech Evropy. V Červených seznamech Ně
mecka (Stoltze et Pihl 1998) a Nizozemska (Arnolds et Kuyper 1996) figuruje jako kri
ticky ohrožená, v ČS Polska (Wojewoda et Ławrynowicz 2004) jako ohrožená. V Itálii
(Venturella et al. 1997) je do ČS pouze navržená. Ve Velké Británii se voskovka cihlová
vyskytuje roztroušeně, hojnější je v oblasti Walesu (velšské trávníky jsou obecně bohaté
na voskovky), ale i tam patří ke vzácnějším druhům voskovek (Griffith et al. 2013).
Voskovka cihlová byla zařazena v ČS v kategorii CR (Deckerová 2006) jako kri
ticky ohrožená. Pro hodnocení ohrožení druhů hub v Červeném seznamu bylo zásadní
srovnání jejich výskytu v letech 1995–2005 s nálezy dřívějšími. Jak je patrné ze sou
pisu nálezů výše, od roku 1978 do roku 2008 nebyla voskovka cihlová vůbec zazna
menána, před rokem 1978 byla v herbářích uchována z méně než deseti lokalit a podle
Velenovského (1920) byly známé čtyři další lokality voskovky cihlové před rokem
1920. Od roku 2010 je voskovka cihlová zaznamenávána častěji, a to i na místech,
kde se dříve prováděl mykologický průzkum, a tento druh tam zaznamenán nebyl (PR
Nad řekami, dříve známá jako Hrubšická hadcová step). Vzhledem k vyšším ekolo
gickým nárokům voskovky cihlové však nelze předpokládat její samovolné šíření bez
kosení luk s následným odstraňováním pokoseného materiálu nebo jejich řízené ex
tenzivní spásání a bez zamezení hnojení a úniku sloučenin dusíku a fosforu do půdy.
Závěry
Voskovka cihlová patří mezi vzácné makromycety, její lokality je třeba chránit.
V letech 1977–2010 nebyla tato vzácná voskovka dokladována ani jedinkrát, což
lze zčásti jistě přičíst znečištění životního prostředí. V posledních letech se začíná
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znovu objevovat, je však potřebné o její lokality pečovat vhodným managementem
(kosení nebo extenzivní pasení luk a stepí, zamezení hnojení a přísunu N a P). Bylo
by vhodné ověřit, zda jsou staré lokality stále příhodné pro růst voskovky cihlové.
Je možné, že mycelium na těchto lokalitách „přežilo“ znečištění a je schopno znovu
plodit. Vzhledem k tomu, že původ biotrofního partnera je doposud nejistý, při ná
lezu voskovky cihlové (ale i dalších voskovek) je potřeba všímat si okolních rostlin
i mechů. Autorka článku žádá nálezce chráněné voskovky cihlové o sdělení podrob
ností o jejich nálezech.
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Hana Š e v č í k o v á : Gliophorus sciophanus, rare jewel of our pastures
The paper deals with the rare species Gliophorus sciophanus, critically endangered
and protected by law in the Czech Republic. Its taxonomical position is discussed,
emphasizing the taxonomic value of Herink’s genus Gliophorus. A description of
its macro and microscopic characters based on studied specimens is given, and fea
tures distinguishing it from similar species are mentioned. The ecological demands
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of this species are given, and attention is drawn to its biotrophy. Its finds in the Czech
Republic are summarized.
Adresa autorky: Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Zelný trh 6, 659 37
Brno; hsevcikova@mzm.cz

15

Mykologické listy, Praha, no. 139, 2018.
POZORUHODNÁ

ISSN 12135887

EKOLOGIE, ROZŠÍŘENÍ A ŠÍŘENÍ

– MELANOLEUCA VERRUCIPES
ČESKÉ REPUBLICE

T M AVO B Ě L K Y B R A D AV Č I TO N O H É

(A G A R I C A L E S ) –

V

František Kotlaba
Lupenatá houba tmavobělka bradavčitonohá byla donedávna u nás po
važována za vzácný druh. Jejího výskytu však v posledních 12 letech rapidně
přibylo, takže ji dnes známe v České republice nejméně z 63 lokalit. Z eko
logického hlediska jde o výrazně synantropní nemykorhizní druh rostoucí
v lesích i mimo les, zejména na travnatých cestách, okrajích silnic, u turistic
kých stezek, v parcích apod. Najdeme ji na různých geologických podkladech
a na půdách všeho druhu od chudých kamenitých až po silně humózní, ale
často i na zbytcích rostlin. Pokud jde o výškové rozšíření, vyskytuje se od ní
žiny do nižších hor, nejhojněji v pásmu pahorkatin.

Úvod
V naší mykoflóře najdeme jen malý počet druhů hub, které by byly z mnoha
hledisek tak jedinečné, jako tmavobělka bradavčitonohá1 – Melanoleuca verrucipes
(Fr.) Singer. Vyznačuje se u tmavobělek naprosto ojedinělým makroskopickým zna
kem, tj. na bílém podkladu černohnědě vločkatě bradavčitým třeněm, zatímco povrch
klobouku je zcela hladký. V minulém století byla tato tmavobělka u nás známa pouze
z pěti lokalit (takže patřila vysloveně k raritám), přestože 2. polovina 20. století byla
ve znamení značně intenzivního výzkumu naší mykoflóry jak mykology profesio
nály, tak mnoha amatéry. Od poloviny první dekády 21. století se tato houba u nás
náhle objevuje na mnoha místech.
V prvotním domnění, že tmavobělka bradavčitonohá je u nás vzácná, mě
utvrdilo její zařazení v Červeném seznamu hub ČR (Antonín 2006a) v kategorii
ohrožený druh (EN). V naší mykologické literatuře najdeme o tomto druhu kupodivu
pouze několik málo většinou jen stručných zmínek. Popis druhu uvádí Antonín

1

Přestože nemáme příliš v lásce složená česká jména, navrhuji v tomto případě používat pro
druh Melanoleuca verrucipes napříště české druhové jméno bradavčitonohá (podobně jako
penízovka červenonohá, dlouhonohá, sametonohá, vřetenonohá). Dosud užívané jméno tma
vobělka bradavčitá je totiž zavádějící, neboť automaticky vsugerovává představu bradavči
tého povrchu klobouku (který je ovšem zcela hladký), nikoli třeně; latinské jméno verrucipes
a jeho doslovný překlad do češtiny – bradavčitonohá – však její nápadný makroskopický
znak vystihuje naprosto přesně.
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(2006b), Ďuriška et al. (2016), Kukulka (1990), Hagara (2014) a Pilát (1951), na
něž odkazuji. Na základě dokladů uložených v našich hlavních herbářích a po oslo
vení řady našich mykologů vznikl tento článek, který přináší souhrn současných zna
lostí o rozšíření a ekologii tmavobělky bradavčitonohé v České republice.
Musím přiznat, že jsem tuto tmavobělku dlouho vůbec neznal a přestože jsem
byl po leta v terénu neustále aktivní, do svých 86 let jsem ji nenalezl. Teprve r. 2014
jsem ji našel, a to překvapivě v příkopu asfaltové silnice mezi obcemi Debrník a Ne
dvědice sz. od Soběslavi v j. Čechách, kde uvedená silnice protíná v délce asi 200 m
převážně jehličnatý les s vtroušenými listnáči. Plodnice tmavobělky bradavčitonohé
tam vyrůstaly mezi vlastním příkopem a okrajem asfaltového povrchu vozovky mezi
drobným štěrkem, pod nímž byla polovlhká, málo humózní půda. Stejně tomu bylo
i v r. 2017, kdy vyrostly plodnice asi o 10 m dále na západ, ale na druhé straně uve
dené silnice. Rovněž mě překvapilo, že v obou letech tam vyrostly plodnice vždy
„jednorázově“ a vytrvaly jen 5‒7 dní ‒ pak zanikly, a žádné už tam v témže roce ne
vyrostly. Nevím, zda to byla náhoda a zda tento fakt třeba nezaznamenali také jiní
mykologové na svých lokalitách tmavobělky bradavčitonohé, pokud je sledují po
více let; v kladném případě by to byl v literatuře dosud neuváděný poznatek.
Lokality druhu Melanoleuca verrucipes v ČR podchycené do r. 2017
Ve výčtu lokalit jsou u mnohých podrobně uvedeny zejména různé ekologické údaje,
které jsem většinou od sběratelů vyžádal. K některým uváděným herbářovým dokladům jsem
doplnil určitá chybějící data (nejblíže ležící obec nebo město, nadmořská výška apod.).
Mezi obcemi Kladská a Prameny s. od Mariánských Lázní, ± 810 m n. m., pankejt silnice,
dřevní drť, kyselá písčitá půda na žule, 9. VIII. 2006 leg. et det. J. Borovička (BRNM 761863). –
U rybníka Strženka v Chotíkovském lese na sz. okraji Plzně, 363 m n. m., na okraji cesty k les
nímu závodu, 4. 10. 2016 not. J. Kout; ibid., 363 m n. m., j. strana rybníka, na okraji cesty nad
rybníkem, 28. 8. 2017 det. et not. J. Kout. – Poblíž PP Doubí s. od PlzněZavadilky, 345 m n. m.,
na žlutě značené turist. stezce, na okraji asfaltové cesty, 30. IX. 2011 leg. et det. J. Kout (herb.
ZCU 3009/11; Kout 2016). – Mezi Štěnovicemi a Losinou jv. od Plzně, 405 m n. m., v lese na
okraji cesty na nahromaděném odpadu, 22. 8. 2015 det. et not. J. Kout (Kout 2016). – Šťáhlavice
jv. od Plzně, Kozelské polesí, 390 m n. m., smrkový les s vtroušenou břízou, na okraji cesty na
místě po skládce poraženého dřeva v detritu a smrkové kůře, 14. VIII. 2016 leg. M. Bartůšek
et L. Hejl, det. et foto L. Hejl. ‒ Poblíž NPR Chejlava sv. od Měcholup, 530 m n. m., při zeleně
značené turist. stezce v. od rezervace, na hromadě jehličnatého opadu, 25. 9. 2014 det. et not.
J. Kout (Kout 2016). – Kovčín ssz. od Horažďovic, 495 m n. m., na dvorku osamocené usedlosti,
trávou zarostlý a slabou vrstvou půdy zakrytý návoz stavební sutě a dřeva, 20. 7. 2016
leg. L. Dragonari, det., not. et foto L. Hejl. – Libějovice jjv. od Vodňan, 464 m n. m., 1,7 km
jzz. od obce, lipová alej podél silnice, okraj silnice (u stoky) na zemi mezi štěrkem u okraje as
faltového koberce, 19. 6. 2016 det. et not. J. Chalupský. ‒ Hlinná, o. Litoměřice, na z. úbočí
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Varhoště ssz. od obce Hlinná, ± 550 m n. m., poblíž rozcestí žlutě a zeleně značené turist. cesty,
z dřevních zbytků a kůry na složišti dřeva, 17. 5. 2017 det., not. et foto L. Zíbarová. – Okolí Vo
sího vrchu s. od Panenské jedle ssv. od Jetřichovic u Děčína, ± 370 m n. m., na drti dřeva jeh
ličnanů u cesty, 7. VI. 2012 leg. S. Komínková, det. V. Antonín et S. Komínková (BRNM
737663; Ďuriška et al. 2016). – CHKO Kokořínsko, Medonosy mezi Újezdem a Bukovcem sv.
od Štětí n. L., u cesty zvané Telefonka, 300 m n. m., ruderální místo se zbytky dřeva po těžbě,
21. 11. 2009 leg. D. Marounek et M. Kříž, det., not. et foto M. Kříž. ‒ Královská obora (= Stro
movka), Praha 7 – Holešovice, 180 m n. m., podél chodníku na štěpce na cestě pro koně, 12. VI.
2015 leg. et det. J. Borovička (PRM 934274). – Průhonice jv. od Prahy, Průhonický park, poblíž
mostku přes Botič pod zámkem, ± 290 m n. m., v trávě na okraji cesty pod Betula pendula,
l8. IX. 2013 leg. J. Štěpánek, det. J. Holec (PRM 923204). – Hluboš s. od Příbrami, 480 m n. m.,
na hromadě zetlelého shrabaného listí v parku, 17. VI. 2006 leg. et det. O. Jindřich (BRNM
771972, PRM 846973). – Senohraby j. od Mnichovic, U Tunelu v údolí potoka Mnichovka,
310 m n. m., u travnaté cesty pod Salix, Urtica dioica a Impatiens nolitangere, kyselejší půda,
23. IX. 2016 leg. L. Burianová, det. H. Ševčíková (BRNM 781311). – Vlkančice – Stará Hůra
v. od Stříbrné Skalice, vrch Baba, ± 375 m n. m., v detritu na okraji lesní trati, 2. IX. 2012 leg.
J. Kubrová, det. J. Borovička (PRM 860937). – PP Na Stříbrné jv. od Čes. Šternberka, ± 340 m
n. m., na hlinité neutrální půdě pod starým mramorovým lomem, 9. VII. 2006 leg. et det. J. Bo
rovička (BRNM 761864). – Bernartice z. od Ledče n. Sáz., 200 m v. od jv. cípu lomu, ± 410 m
n. m., na okraji cesty v jehličnatém lese na hlinité půdě na hadci, 30. IX. 2017 leg. et det. J. Bo
rovička (PRM 945843). – Hlinice sv. od Tábora, les Bradačka 2 km sv. od obce (0,4 km s. od
samoty U tří chalup), 450 m n. m., u lesní cesty, okraj jehličnatého lesa Picea abies s příměsí
dubu Quercus robur, na staré skládce dřeva a starého sena, 14. X. 2010 leg. et det. P. Špinar
(herb. P. Špinar). ‒ U silnice mezi Debrníkem a Nedvědicemi sz. od Soběslavi, 495 m n. m., na
okraji („pešunku“) asfaltky na chudé polohumózní štěrkovité půdě, 28.VII. 2014 (PRM 927440)
a 17. VII. 2017 (PRM 943240) leg. et det. F. K. – Frahelž z. od Jindřichova Hradce, svv. od vla
kové stanice, 300 m ssz. od rozcestí turist. značek U Dubové louky, ± 300 m n. m., na písčitém
okraji cesty pod Pinus, Betula, 13. 9. 2011 det. et not. L. Zíbarová. – Hostínova Lhota, Těchlov
svv. od Černé v Pošumaví, ± 750 m n. m., na travnaté cestě s kopřivami a pelyňkem černobýlem,
7. IX. 2009 leg. M. Kříž et Z. Egertová, det. M. Kříž (PRM 860243). – Čejkovice sz. od Českých
Budějovic, 388 m n. m., 1,3 km j. od obce, lipová alej podél silnice, okraj silnice (u stoky), na
zemi mezi štěrkem u okraje asfaltového koberce, 4. 9. 2016 det. et not. J. Chalupský. – České
Vrbné ssz. od Českých Budějovic, 380 m n. m., PR Vrbenské rybníky, 0,6 km jzz., mezi rybníky
Domin a Nový Vrbenský, bývalý železniční násep, stinné místo u cesty, pod Populus tremula
a Acer sp. v trávě, 13. VII. 2013 leg. J. Souček, det. M. Beran (CB 18286); ibid., hráz rybníka
Černiš, 382 m n. m., bývalý železniční násep, stinné místo u cesty, pod Populus tremula a Acer
sp., v trávě, 16. VII. 2014 leg., det. et foto J. Souček (CB 19489). – Kaplice jv. od Českého
Krumlova, 540 m n. m., intravilán, zamokřené místo poblíž porostu Salix sp., Alnus sp. a Populus
tremula, ve štěrku mezi travou, 16. VIII. 2005 leg. M. Opelková, det. M. Beran, foto K. Opelka
(CB 14641). ‒ Soběnov sv. od Kaplice, Pusté Skaliny, 1,8 km jv., 578 m n. m., okraj lesní cesty,
pod listnáči (Quercus robur, Tilia sp., Fraxinus excelsior), opad z listovky a větviček, 20. VIII.
2016 leg., det. et foto J. Janda (CB 21301); ibid., 4. VI. 2017 leg. et det. J. Janda (CB). – Pohorská
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Ves jv. od Kaplice, 5,5 km v., 785 m n. m., pravobřeží říčky Černá, kulturní smrčina, okraj zpev
něné lesní cesty, na zemi mezi štěrkem, mechy a řídkou travou, 6. 8. 2010 det. et not. M. Beran. –
Staré Hutě v. od Benešova n. Černou, 1,3 km j., 775 m n. m., kulturní smrčina, u kraje štěrkové
lesní cesty na naplaveném humusu v porostu bylin, 13. VIII. 2017 leg. M. Klimeš, det. et foto
J. Souček (CB). – Ševětín jz. od Veselí n. Luž., 467 m n. m., neudržovaná asfaltová silnice,
v opadu Tilia sp., 27. VII. 2014 leg. et det. J. Souček (CB 19490). ‒ Maříž jv. od Slavonic, 500 m
n. m., na zemi v zámeckém parku pod Larix decidua, 16. VI. 2013 leg. O. Rauch, det. F. K. (PRM
921266). – Telecí jz. od Poličky (3 plodnice bez jakýchkoli bližších údajů), ± 600 m n. m.,
X. 1949 leg. et det. E. Horníček2 ut Tricholoma verrucipes (PRM 603331, confirm. 1966 Gro
Gulden; Kukulka 1992). – Rychnov nad Kněžnou, zámecký park, 340 m n. m., v kupě listí na
místě svozu, poblíž Fagus sylvatica, 14. 6. 2008 det. et not. J. Kramoliš. – Bor u Skutče, o. Chru
dim, Vranice, 410 m n. m., začátek údolí Farského potoka (potok Voletín), na okraji PR /Tou
lovcovy/ Maštale, v trávě mimo les, 6. 7. 2010 det. et not. M. Kříž; ibid., okraj travnatého hřiště,
na zbytcích posekané trávy, 14. VII. 2010 leg. et det. J. Kramoliš (herb. J. Kramoliš 830). –
Kukle sz. od Svitav, Kukelská lavička, ± 475 m n. m., na zemi ve smrkovém lese, 3. VII. 2014
leg. et det. J. Zedník (BRNM 761962). – Kukle sz. od Svitav, ± 475 m n. m., na zemi ve smr
kovém lese, 12. VII. 2014 leg. et det. J. Zedník (BRNM 761915). – Kukle sz. od Svitav, les
Brand, ± 475 m n. m., 3. IX. 2015 leg. et det. J. Zedník (BRNM 772089; Ďuriška et al. 2016). –
Svitavy Město, 450 m n. m., okolí rybníka Rosnička na sz. okraji města, na zemi, 12. VIII. 2014
leg. et det. J. Zedník (BRNM 761965). – Svitavy Předměstí, u Lesní studánky, ± 450 m n. m.,
ve smrkovém lese na zemi, 12. VII. 2017 leg. et det. J. Zedník (BRNM 761916). – Opatov v Če
chách s. od Svitav, obec a okolí, ± 510 m n. m. , ve smrčině na zbytcích dřeva, 15. IX. 2012 leg.
et det. J. Zedník (BRNM 761865). – Doubravník ssz. od Tišnova, 310 m n. m., u chaty u řeky
v kopřivách, hromada pokosené trávy, jehličí a větviček, 5. IX. 2015 leg. et det. H. Ševčíková
(BRNM 772090). – Závist sz. od Blanska, ca 0,8 km sv. od středu obce, les Brlohy, ± 440 m
n. m., na dřevní drti, 21. VIII. 2005 leg. P. Šafařík, det. V. Antonín (BRNM 761862). – Moravské
Knínice ssz. od Brna, 380 m n. m., asi 1,5 km jjz. od obce, nedaleko bývalé střelnice na zemi,
27. VI. 2015 leg. et det. Z. Musilová (BRNM 771951). – Kníničky sz. od Brna, ul. Rekreační,
250 m n. m., v kůře mezi jehličnany, 23. V. 2016 leg. Filla, det. H. Ševčíková (BRNM 781418). –
Brno, park Lužánky, 250 m n. m., na mulčovaném záhonku nedaleko Domu dětí, 19. V. 2014
leg. F. Kučera, det. H. Ševčíková (BRNM 761866; Ďuriška et al. 2016). – Starý Lískovec (z. část
2

Dlužno poznamenat, že tento prvonález tmavobělky bradavčitonohé u nás nebyl přes 40 let
uveřejněn, takže o něm naše mykologická veřejnost nevěděla. Pozoruhodné je, že Horníček
(mykologamatér pracující v osamění) svůj nález z r. 1949 už tehdy naprosto správně určil
‒ patrně podle zahraniční literatury. První české popisy naší houby totiž uveřejnil A. Pilát
až o dva roky později (Pilát 1951). Etiketa sběru je psána na psacím stroji a jakoby spěšně
(rodové a druhové latinské jméno na etiketě splývají, nejsou oddělena mezerou), což na
svědčuje tomu, že etiketu možná v rychlosti napsal dr. Pilát a sběr mu patrně přinesl E. Hor
níček osobně (zda to bylo již v roce nálezu nebo později, to nelze zjistit). Horníček se o tomto
ve své době vpravdě senzačním nálezu v žádném ze svých článků kupodivu nezmiňuje, a to
ani v souhrnné práci o houbách Poličska (Horníček 1958).
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Brna), Klobásova ul., 250 m n. m., kompost se štěpkou a kobylinci, 23. V. 2017 leg. L. Nevři
vová, det. H. Ševčíková (BRNM 79355). – Seč jv. od Jeseníku, 810 m n. m., na travnaté lesní
cestě na rozhraní paseky a vysoké smrčiny, 13. VII. 2016 leg. I. Nováková, det. V. Balner (SZMO
189208). ‒ Rejvíz v. od Jeseníku, NPR Rejvíz, 770 m n. m., vzrostlá kulturní smrčina, lesní
cesta zpevněná štěrkem, na zemi mezi štěrkem, 29. VIII. 2005 leg. I. Nováková, det. et foto
V. Balner (SZMO 185719); ibid., leg. M. Vašutová, det. M. Beran (CB 19488). ‒ Ostrava 2,
u městského hřbitova, navezená zemina s kůrovinou, 6. 1989 (Kukulka 1990, 1992). ‒ Paskov
j. od Ostravy, ± 190 m n. m., ve velkoplošných pěstírnách okurek na kůrovině se zemí, 15. II.
1990 leg. et det. J. Kuthan (Kukulka 1992, Kuthan 1992). ‒ FrýdekMístek, ± 300 m n. m., nově
založené plochy městské zeleně, 16. V. 1998 leg. et det. J. Lederer (BRNM 652670). – Ostravice
jv. od Frýdlantu n. Ostravicí, 450 m n. m., na skládce dřeva, 1989 leg. M. Stejskalová /det. J. Ku
than/ (Kukulka 1992, Kuthan 1989). ‒ Staré Hamry jjv. od FrýdkuMístku, část Jamník, na tle
jícím seně u krmelce lesní zvěře, 12. 7. 2008 det., not. et foto D. Janda 754 (Hagara 2014). Pecka
vjv. od Nové Paky, 370 m n. m., ze zbytků dřeva na okraji lesní cesty pod smrky, 15. VIII. 2013
leg. Z. Hásková, det. T. Tejklová (HR 95064). ‒ Rudov sv. od Třemošnice, NPR Lichnice –
Kaňkovy hory, část Lovětínská rokle, 470 m n. m. na kompostu na okraji rezervace, 31. VIII.
2013 leg. et det. P. Brůžek (HR 95171). ‒ Vlčice u Trutnova sz. od Trutnova, les „Peklo“, 440 m
n. m., na okraji cesty ve smrčině, 14. VIII. 2006 leg. et det. M. Novotný (HR 97517). ‒ Žumberk
jv. od Slatiňan, 335 m n. m., poblíž hromady vysypané trávy v olšině, 24. IX. 2015 leg. et det.
V. Kobera (HR 97898). ‒ Lázně Bohdaneč, na okraji lázeňského parku, 220 m n. m., na rostli
nném kompostu z areálu lázní vyvezeném v lužním lese, 11. X. 2015 leg. et det. T. Tejklová
(HR 97945). ‒ Hradec Králové, j. okraj města, PP Na Plachtě, poblíž rybníka Plachta, 245 m
n. m., na kompostu, 9. IX. 2017 leg. T. Tejklová et V. Samková, det. T. Tejklová (HR 105199).
‒ Peklo nad Zdobnicí jv. od Rychnova nad Kněžnou, 410 m n. m., na louce na zbytcích listí,
17. IV. 2004 leg. R. Futter, det. M. Dobešová (HR 97902). ‒ Bořkov j. od Semil, „Na Poříčí“,
350 m n. m., na hromadě posekané trávy na břehu potoka, 27. VIII. 2016 leg. et det. V. Halasů
(HR 102235). ‒ Oldřichov zs. od Mladé Vožice, Oldřichovské lesy, 525 m n. m., v příkopu
u cesty ve smrkovém lese, 29. IX. 2016 leg. T. Tejklová et al., det. T. Tejklová et J. Kramoliš
(HR 103552).
Vezmemeli v úvahu i blíže nespecifikovanou lokalitu v Moravské bráně (Deckerová
2000), můžeme konstatovat, že tmavobělku bradavčitonohou známe dnes v České republice
nejméně z 63 lokalit.

Rozšíření, šíření a ekologie druhu Melanoleuca verrucipes v České re
publice
Jak vyplývá z výše uvedených údajů, je dnes tmavobělka bradavčitonohá u nás
téměř rovnoměrně rozšířena od západu na východ a od severu na jih; její další šíření
je více než pravděpodobné. Zajímavé přitom je, že první v herbáři doložený nález
této houby u nás (Telecí u Poličky), který pochází již z roku 1949 (!), nebyl nálezcem
kupodivu nikdy publikován a jako jediný jej uveřejnil na základě informace J. He
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Tmavobělka bradavčitonohá – Melanoleuca verrucipes. Kovčín ssz. od Horažďovic, na
dvorku osamocené usedlosti, 20. 7. 2016, foto L. Hejl.

Tmavobělka bradavčitonohá – Melanoleuca verrucipes. Bor u Skutče, okres Chrudim, Vra
nice, začátek údolí Farského potoka, 6. 7. 2010, foto M. Kříž.

21

Mykologické listy, Praha, no. 139, 2018.

ISSN 12135887

rinka až po 43 letech T. Kukulka (Kukulka 1992). První publikované údaje o nále
zech tmavobělky bradavčitonohé u nás jsou až z r. 1989 a z počátku 90. let minulého
století (Kukulka 1990, 1992; Kuthan 1989, 1992) a pak ze začátku našeho století
(Deckerová 2000; Ďuriška et al. 2016, Kout 2016). Podrobné popisy našeho druhu
uvedl tehdy Pilát (1951) ve své knize, a to kupodivu hned na třech místech: v klíči
k určování druhů rodu Clitocybe, rodu Melanoleuca a rodu Tricholoma.
Horníčkův nález tmavobělky bradavčitonohé v Telecím stojí za zvláštní zmínku
nejen proto, že byl hned tehdy správně určen (což potvrdila revizí tohoto materiálu
v herbáři norská agarikoložka G. Guldenová r. 1966) a že Telecí je první doloženou
lokalitou této houby v České republice, ale také proto, že další nálezy na jiných lo
kalitách u nás následovaly až po dlouhých 40 letech!
Vezmemeli v úvahu, že k „explozi“ růstu tmavobělky bradavčitonohé u nás
došlo až na přelomu 80. a 90. let 20. století (tehdy jen na Ostravsku), pak můžeme
na základě četných nyní získaných údajů konstatovat, že druhá ‒ a to mnohem vý
raznější ‒ vlna výskytu této tmavobělky přišla až po dalších 14 letech, tj. r. 2004,
jak ukazuje přehled počtu zjištěných nových lokalit: r. 2004 – 1, 2005 – 2, 2006 – 3,
2007 – 0, 2008 – 2, 2009 – 2, 2010 – 3, 2011 – 2, 2012  3, 2013 – 5, 2014 – 8,
2015 – 6, 2016 – 11, 2017 – 10 lokalit. Tento stoupající počet nově zjištěných lokalit
v posledních letech však nebyl nijak ovlivněn tím, že jsem se začal tímto druhem
podrobněji zabývat a požádal jsem řadu našich mykologů a mykoložek o sdělení jim
známých lokalit; učinil jsem tak totiž až koncem října 2017, tj. po skončení myko
logické sezony.
Ekologie tmavobělky bradavčitonohé je rovněž velmi zajímavá. Je to druh,
který roste na různých geologických podkladech (horninách) a na nejrůznějších pů
dách a podkladech, tj. od téměř sterilních, kamenitých půd přes humózní zeminy,
dřevní zbytky (drť) a kůrovinu až po různé jiné rostlinné zbytky, jako je déle ležící
posekaná tráva, staré seno apod. Je to synantropní druh, tj. druh rostoucí v člověkem
ovlivněných místech v obcích a městech (v intravilánech) i mimo ně ve volné pří
rodě („v ekosystémech ovlivněných činností člověka“ – Kukulka 1992); často se
vyskytuje na málo užívaných travnatých cestách, ale zejména na okrajích frekven
tovaných cest a silnic, v parcích atd. Roste v lesích i mimo les, někdy pod různými
stromy nebo keři, avšak se žádnou dřevinou netvoří mykorhizu – je to „čistý“ sa
protrof.
Po uvážení všech výše uvedených skutečností jsem dospěl k závěru, že tmavo
bělka bradavčitonohá není v České republice druhem původním, ale je druhem za
vlečeným. Stalo se tak patrně za II. světové války nebo krátce po ní, tj. v 40.–50.
letech 20. století. V posledních 14 letech se u nás stala dokonce druhem invazním,
což může být i v souvislosti s měnícím se klimatem (otázkou, odkud se k nám začala
šířit, jsem se blíže nezabýval).
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Fenologie a výškové rozšíření tmavobělky bradavčitonohé v ČR
Pokud jde o dobu růstu (tvorby) plodnic tmavobělky bradavčitonohé u nás, za
hrnuje téměř celé vegetační období s vrcholem výskytu v letních měsících ‒ červenci,
srpnu až září ‒ jak ukazuje následující přehled nálezů podle jednotlivých měsíců:
IV. – 1, V. – 6, VI. – 9, VII. – 14, VIII. – 15, IX. – 15, X. ‒ 3, XI. – 1 nález. Jeden
výskyt plodnic v únoru není ovšem z volné přírody, ale ze skleníků (Kuthan 1992).
Výškové rozpětí lokalit druhu Melanoleuca verrucipes v ČR se pohybuje od
nížiny až do nižších částí hor. V planárním stupni se nachází jedna lokalita: Králov
ská obora (Stromovka) v Praze – nejníže položený nález u nás ve 180 m n. m., v pod
horském stupni to je 13 lokalit a v horském stupni dvě lokality: mezi obcemi Kladská
a Prameny ve Slavkovském (Císařském) lese v z. Čechách a Seč jv. od Jeseníku
v pohoří Hrubý Jeseník ve Slezsku – nejvýše zjištěné dvě lokality, obě shodně
v 810 m n. m. Všechny ostatní lokality této tmavobělky u nás (tj. valná většina) leží
v kolinním stupni mezi 200–500 m n. m.
Vzhledem k tomu, že tmavobělka bradavčitonohá je u nás šířící se synantropní
invazní druh, nepotřebuje žádnou ochranu; z příštího vydání Červeného seznamu
hub ČR může být vypuštěn.
Pro praktické houbaře poznamenávám, že podle některých zahraničních my
kologů (např. Kühner et Romagnesi 1953; Urbonas et al. 1980, aj.) je tmavobělka
bradavčitonohá jedlá houba. Sám jsem její kulinární hodnotu nezjišťoval, neboť jsem
vždy našel jen nevelký počet plodnic, které jsem usušil a dal do herbáře PRM.
Poděkování
Mé poděkování za sdělení lokalit tmavobělky bradavčitonohé patří všem, je
jichž jména jako sběratelů a určovatelů jsou uvedena v seznamu lokalit na začátku
článku; zvláštní díky pak patří V. Antonínovi, M. Beranovi, M. Gracovi, M. Kucha
říkové, H. Ševčíkové a T. Tejklové; za fotografie děkuji L. Hejlovi a M. Křížovi.
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František K o t l a b a : Remarkable ecology, distribution and spread of the
agaric Melanoleuca verrucipes in the Czech Republic
Melanoleuca verrucipes was found at one locality in 1949 for the first time in the
Czech Republic, then at a few localities in 1989‒1990, but at many localities in
2004‒2017. It is a synanthropic, locally invasive saprotrophic agaric growing in
woods as well as outside of woods on various soils and substrates, mostly on grassy
paths, in roadsides, on tourist tracks, in parks, etc., often on plant remains. Its loca
lities in the Czech Republic are situated at 180–810 m in altitude, but most of the
known localities lie at 200–500 m above sea level.
Adresa autora: Na Petřinách 8, 162 00 Praha 6  Veleslavín;
frantisek.kotlaba@ibot.cas.cz
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P RV N Í N Á L E Z L I N D T N E R O V K Y K Ř Í D L ATO V Ý T R U S É
‒ LINDTNERIA PTEROSPORA V ČESKÉ REPUBLICE A TŘETÍ V EVROPĚ
Slavomír Valda
V článku je popsán první nález velmi vzácného druhu Lindtneria ptero
spora D. A. Reid v ČR, a to v PP Hvožďanská louka u Poběžovic. Podle se
braného materiálu je sestaven popis makroskopických a mikroskopických
znaků a na jejich základě je diskutována odlišnost od dalších druhů rodu Lindt
neria.

Úvod
Během odborné exkurze zaměřené na péči o chráněná území jsem v říjnu 2011
navštívil přírodní památku Hvožďanská louka nedaleko Poběžovic (okr. Domažlice)
v západních Čechách. Navzdory dlouhodobému suchu jsem ze zvyku pátral po luč
ních houbách a brzy jsem nalezl alespoň jednu plodnici kuřince útlého – Ramariopsis
subtilis (Pers.) R. H. Petersen. Mezi stébly trav mě při tom upoutal zajímavý drobný
útvar připomínající prázdnou plástev drobných vosiček, které občas na loukách na
cházím. Při bližším prozkoumání však bylo patrné, že domnělé komůrky nemají pra
videlný šestiboký tvar ani nejsou zhotoveny z typické papíroviny, a že by tedy mohlo
jít o zvláštní plodnici nějaké houby. Jelikož jsem u sebe neměl fotoaparát, uložil
jsem sběr bez dalšího zdokumentování do plastové krabičky. Ke zpracování sběru
a mikroskopování jsem měl příležitost až následující den večer, kdy už plodnice po
někud zavadala. Přesto jsem navzdory špatným světelným podmínkám pořídil ales
poň dokumentační snímek (obr. 1).
Již po prvním mikroskopickém ohledání bylo zřejmé, že jde o houbu s velmi
zvláštní ostnitou ornamentikou výtrusů, připomínající trochu výtrusy podzemní
houby límečkovky mrkvové – Stephanospora caroticolor (Berk.) Pat. Při pátrání
v literatuře jsem v Pilze der Schweiz (Breitenbach et Kränzlin 1986) narazil na vy
obrazení jediného výtrusu Lindtneria pterospora D. A. Reid, který velmi dobře od
povídal mému pozorování. Hlavní tam vyobrazený druh, lindtnerovka ostnovýtrusá –
Lindtneria trachyspora (Bourdot & Galzin) Pilát, se na první pohled lišil jak tvarem
a ornamentikou výtrusů, tak i utvářením hymenoforu. Po konzultaci s dr. J. Holcem
jsem položku poskytl k revizi dr. Z. Pouzarovi, jenž mé prvotní určení potvrdil a po
skytl mi i separáty dvou článků, jeden pojednávající o druhu L. trachyspora (Reid
1983), druhý o možném prvním evropském nálezu druhu L. pterospora (Breitenbach
1977). Tyto články mi posloužily jako základní materiál k dalšímu studiu mého
sběru. Poněvadž se podle všeho jedná o velmi vzácný druh, přináším popis nalezené
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plodnice spolu s několika poznámkami o tomto zajímavém druhu i celém rodu Lindt
neria.
Lokalita
Jak uvádí Brabec (2011), botanická lokalita „Louka u Hvožďan“ poblíž Pobě
žovic je známa již od roku 1967 a od roku 1992 je pak vyhlášena jako přírodní pa
mátka Hvožďanská louka o výměře necelých 7 ha. Nachází se 1 km západně od obce
Hvožďany v jižní části CHKO Český les na Domažlicku. Území přírodní památky
je tvořeno druhově velmi bohatými a cennými lučními společenstvy s výskytem řady
cenných rostlinných druhů. Roste zde několik druhů orchidejí, kriticky ohrožený
hořeček drsný Sturmův a silně ohrožený hořec hořepník, na nějž je vázán výskyt
kriticky ohroženého modráska hořcového. Specifické stanovištní nároky těchto
druhů vedly k zavedení speciální ochranářské péče o zdejší luční porosty. V různých
ročních obdobích se zde provádí mozaikovitě kosení, pastva ovcí i narušování drnu.
Do jaké míry tyto zásahy, zejména odstraňování travní hmoty a narušování drnu,
mohly ovlivnit i výskyt houby Lindtneria pterospora, nemohu posoudit.
Lindtneria pterospora D. A. Reid – lindtnerovka křídlatovýtrusá
CHKO Český les, PP Hvožďanská louka, 3 km západojihozápadně od Poběžovic,
49°30'22,7" N, 12°45'22,7" E, na stojících suchých stéblech v trsu trávy, 4. X. 2011
leg. et det. S. Valda, rev. Z. Pouzar (PRM 899462).
Uvedený popis druhu byl sestaven na základě studia jediné nalezené plod
nice. Mikroskopické znaky byly studovány pomocí optického mikroskopu. Pre
paráty byly zhotoveny z usušené plodnice, a to ve vodě, Melzerově činidle a 4%
roztoku KOH; některé preparáty zhotovené v KOH byly pro zvýraznění buněč
ných struktur obarveny v kongo červeni nebo bavlníkové modři. Ve vodě bylo
provedeno měření 20 výtrusů (bez ornamentiky) a 10 měření u všech ostatních
mikrostruktur.
Makroskopický popis
Plodnice rozlitá, asi 25 × 10 mm velká, oboustranně porůstající několik suchých
stébel v trsu trávy; velmi tenká, tvořená v podstatě pouze hymenoforem složeným
z nízkých rourek (1–1,5 mm) zakončených nepravidelně mnohoúhelníkovými póry
o průměru 1–1,5 mm. Za čerstva byla celá žloutkově žlutá, postupně při zavadání
přecházela do okrově žluté, a po usušení ztmavla do špinavě okrově meruňkové
barvy s patrnými růžovými tóny. Na okraji plodnici místy lemovalo nepravidelné
vatovité subikulum.
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Mikroskopický popis
Pletivo plodnice je tvořeno pouze generativními hyfami (monomitický hyfový
systém). Hyfy jsou tenkostěnné, přehrádkované, s proměnlivou tloušťkou 3,5–
4,7(‒6) μm. Na žádných přehrádkách nebyly pozorovány přezky. Hyfy většinou
pravoúhle větvené, často do tvaru pravidelného čtyřramenného kříže. V místě těchto
větvení bývají hyfy nápadně rozšířené (8–10 μm). Některé hyfy jsou zakončené
úzce palicovitým, kyjovitým nebo tupě vřetenovitým zduřením o velikosti 45–70
× 3,5–7,5 μm. Často jsou některé rovnoběžné hyfy vzájemně propojeny krátkou
kolmou spojkou a tvoří tak tvar písmena „H“. Tato propojení jsou dlouhá okolo
3,5 μm (někdy i méně než 2 μm) a proměnlivě široká (2,5–4 μm). Bazidie jsem po
zoroval jen ojediněle, častější byly v méně zralých (okrajových) částech plodnice.
Jsou přibližně v polovině výšky mírně zaškrcené, některé se směrem k bázi mírně
kyjovitě zužují, jiné naopak kuželovitě rozšiřují, výjimečně jsou nepravidelně pro
hnuté, 31–33(‒64) × 9–10(‒14) μm velké, a rovněž výjimečně se 3–4 zachovalými
sterigmaty, dlouhými (1,5‒)3–4,5(‒7) μm. Převážná většina nezkolabovaných ba
zidií je hustě vyplněna drobnými kapkami o průměru 2 μm; jen výjimečně byly po
zorovány bazidie s jednou velkou nepravidelnou kapkou nebo naopak zcela
prázdné. V hymeniu jsou četné menší, nepravidelně oválné až široce kyjovité ba
zidioly (10–20 × 6–9 μm) obsahující jednu oválnou (10–12 × 9 μm) nebo téměř
pravidelně kulovitou (10–11 μm) tukovou kapku. Značná část těchto buněk je v pre
parátu působením činidel zkolabovaná, takže lze pozorovat pouze četné uvolněné
kapky. Veškeré tyto kapky (vně i uvnitř buněk) jsou přirozeně bezbarvé, avšak silně
cyanofilní v bavlníkové modři a sytě žluté (mírně xantoidní) v Melzerově činidle.
Velmi dobře se též barví v kongo červeni, kde jsou světle červené nebo červenož
luté. Kromě toho jsem v hymeniu velmi ojediněle pozoroval zvláštní úzce válcovité
útvary s výraznou tukovou kapkou okolo tupě zaobleného vrcholu (podobající se
hlavičkám zápalek). Tyto útvary, které jsou pravděpodobně zakončením některých
hyf tramy, dosahují celkové délky 17–22(‒32) μm a šířky 4 μm. Téměř pravidelně
kulovitá kapka na vrcholu bývá velká 7–9 μm a v kongo červeni se barví stejně vý
razně jako zmíněné výplně buněk. V Melzerově činidle nebyla patrná žádná barevná
reakce a u preparátů obarvených bavlníkovou modří jsem žádný takový útvar ne
pozoroval.
Výtrusy jsou hojné, mírně oválné, někdy téměř kulovité, (6‒)7–7,5(‒8,3)
× (6‒)6,5–7(‒7,5) μm velké a světle žlutě až okrově žlutě zbarvené. Ornamentika je
velmi výrazná, vysoká 1,2–2(‒3) μm, tvořená úzce kuželovitými ostny a zejména
výraznou křídlovitou lištou, obepínající dokola celý výtrus pod jeho rovníkovou ob
lastí jako krátká odstálá sukénka. V horní části výtrusu nad tímto „křídlem“ jsou
ostny samostatné (zpravidla jich je 16), seřazené ve třech úrovních na pomyslných
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Obr. 1. Lindtnerovka křídlatovýtrusá ‒ Lindtneria pterospora, plodnice ex situ. PP Hvožďan
ská louka u Poběžovic, foto S. Valda.

Obr. 2. Lindtnerovka křídlatovýtrusá ‒ Lindtneria pterospora; vzhled různé výplně bazidií
v kongo červeni, foto J. Holec.
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Obr. 3. Lindtnerovka křídlatovýtrusá ‒ Lindtneria pterospora; nezralé bazidiospory s dosud
nevyvinutou ornamentikou, v bavlníkové modři (vlevo) a v kongo červeni (vpravo), foto
S. Valda.

Obr. 4. Lindtnerovka křídlatovýtrusá ‒ Lindtneria pterospora; cystidám podobné hymeniální
útvary v Melzerově činidle (vlevo) a v kongo červeni (vpravo), foto S. Valda.

rovnoběžkách. Kolem báze výtrusu se nachází nepravidelně zubatý límeček, který
tvoří jakousi korunku kolem lysinky. Krátký hilární apendix (1–1,5 μm) je umístěn
zpravidla excentricky a často je spojen se stěnou korunky; někdy je však volně uvnitř
lysinky.
Ornamentika i stěny zralých výtrusů jsou v dospělosti v bavlníkové modři
výrazně cyanofilní (nezralé výtrusy jsou celé tmavě modré). V kongo červeni se
barví jen velmi slabě, jsou načervenale žluté. Reakce v Melzerově činidle je xan
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Obr. 5. Lindtnerovka křídlatovýtrusá ‒ Lindtneria pterospora; mikroznaky. Del. S. Valda.
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toidní až velmi slabě dextrinoidní (světle žlutohnědé) s dobře zvýrazněnou orna
mentikou.
Diskuze
Rod Lindtneria popsal Pilát (1938) na základě druhu Poria trachyspora Bour
dot & Galzin. Vzhledem ke specifickým morfologickým znakům jej Oberwinkler
a Horak (1979) zařadili spolu s podzemním rodem Stephanospora do nově vytvořené
čeledi Stephanosporaceae. Důvodem byla vzájemná podobnost některých charakte
ristických znaků, především téměř identický vzhled výtrusů u druhů Lindtneria tra
chyspora a Stephanospora caroticolor, jakož i základní barva plodnic. To bylo
následně podpořeno podrobnějším srovnáním morfologických znaků (Martín et al.
2004) i molekulárními studiemi (Larsson 2007). Typickým znakem rodu je přede
vším monomitický hyfový systémem, cyanofilní granulovitý obsah bazidií a cyano
filní ornamentika bazidiospor (Eriksson et Ryvarden 1976). Jednotlivé druhy se však
vzájemně liší barvou a morfologií plodnic (zejména hymenoforu), tvarem, velikostí
a ornamentikou výtrusů i dalšími znaky (Bernicchia et Gorjón 2010). Lindtnerovky
jsou jako saprotrofní houby nejčastěji nalézány na zbytcích dřeva, na stélkách mechu,
ale známy jsou i nálezy ze suchých stébel trávy (Reid 1983).
Do konce roku 2017 bylo popsáno nebo přeřazeno do rodu Lindtneria celkem
14 druhů, které však nejsou pohromadě uvedeny v žádném dosud publikovaném
klíči (Larsen 1986, Hjortstam 1987, Bernicchia et Ryvarden 1998, Bernicchia et Gor
jón 2010, Li et al. 2010). Jejich praktické využití je komplikováno také tím, že ob
sahují zkratkovité údaje, někdy v rozporu s typovým popisem, např. v publikaci Li
et al. (2010). Rovněž popis nejnovějšího druhu L. asiaeorientalis S. Liang Liu &
S. H. He (Liu et al. 2016) obsahuje jen velmi strohý a neúplný morfologický popis,
přičemž klíčové znaky jsou diskutovány pouze s pěti dalšími druhy lindtnerovek,
které jediné byly zahrnuty do srovnávací genetické analýzy, přestože autoři zjevně
uznávají platnost všech čtrnácti druhů. Velmi dobře zpracovaný klíč předkládá Frai
ture (2013), avšak zahrnuje do něj i druh Lindtneria pellicularis Jülich, který Hjort
stam a Ryvarden (Hjortstam et Ryvarden 2005) přeřadili do rodu Cyanobasidium.
Pouze tři z dosud popsaných druhů se vyznačují křídlatou ornamentikou vý
trusů. Roku 1975 byl jako teprve třetí v rámci rodu popsán právě druh L. pterospora,
a to podle ojedinělého nálezu plodnice z Ghany v západní Africe (Reid 1975). Popis
mikroskopických znaků této typové položky byl však velmi strohý a z dnešního
pohledu by se dalo říci až nedostatečný. Z důležitých klíčových mikroskopických
znaků je uvedena pouze tloušťka hyf, dále absence přezek, tvar a velikost výtrusů
(5,75–7,0 μm) a jejich ornamentika. Některé znaky, především bazidie, nebyly u ty
pové položky vůbec pozorovány. Vzácné pozorování nezkolabovaných bazidií se
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však zdá být pro tento rod, nebo alespoň pro druh L. pterospora, charakteristické,
což plyne jak z jednotlivých publikovaných popisů, tak i z mých vlastních pozoro
vání.
Dalšími druhy s křídlatou ornamentikou výtrusů jsou Lindtneria thujatsugina
Larsen a L. lowei Larsen, které byly odlišeny na základě občasné přítomnosti přezek
na hyfách tramy a menších výtrusů (Larsen 1986, 2000). Ovšem právě rozlišení
podle velikosti výtrusů je do značné míry problematické, protože Larsen (1986,
2000) přisuzuje L. pterospora větší rozměry výtrusů, konkrétně 7,5–8,5(–9) μm, než
jaké uvádí Reid (1975) při popisu typové položky (5,75–7,0 μm). Ve srovnání s ty
povým popisem pak nejsou výtrusy nově popsaných druhů příliš odlišné, ba naopak
jsou nepatrně menší: L. thujatsugina 6–7,5 μm (Larsen 1986), L. lowei 6,5–7,5 μm
(Larsen 2000).
Poměrně brzy po popisu Lindtneria pterospora byl publikován také jeden nález
zvláštní lindtnerovky z území Švýcarska, která se vyznačovala kulatými výtrusy
s křídlatou ornamentikou (Breitenbach 1977). Rozměry výtrusů tohoto sběru byly
o poznání větší než u L. pterospora, (7‒)9–10(‒12) μm, a na hyfách byly dobře
patrné výrazné přezky, které L. pterospora nemá (Reid 1975). Navzdory těmto vý
razným nesrovnalostem byl sběr určen jako L. aff. pterospora a současně označen
za možný první evropský nález druhu L. pterospora (Breitenbach 1977), což pova
žuji za nešťastné řešení. Ke stejným závěrům dospěl i Fraiture (2013), který tento
švýcarský sběr odlišuje jako samostatný, dosud nepopsaný druh „Sp. A“, a na zá
kladě několika dříve publikovaných snímků výtrusů z elektronového mikroskopu
odlišuje ještě jeden druh s oválnými výtrusy „Sp. B“.

Obr. 6. Lindtnerovka křídlatovýtrusá ‒ Lindtneria pterospora; cyanofilní reakce ornamentiky
bazidiospor a výplně buněk v bavlníkové modři, foto S. Valda.
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Všechny podstatné morfologické znaky plodnice z Hvožďanské louky, včetně
velikosti a tvaru výtrusů, však velmi dobře odpovídají originálnímu popisu druhu
L. pterospora. Jde tedy o teprve třetí známý nález tohoto druhu v Evropě. Před tím
byl nalezen pouze v pobaltské části Ruska v roce 2005 (Kotkova 2008) a podle ná
zoru Fraiturea (2013) odpovídá podle vyobrazených výtrusů tomuto druhu také nález
z okolí německého Wiesenfeldu z roku 1995, který byl původně publikován Krie
glsteinerem (1999) jako L. trachyspora.
Z území České republiky byl do roku 2010, tedy před mým nálezem Lindtneria
pterospora, publikován výskyt patrně jen čtyř druhů rodu: lindtnerovka vatovitá –
L. chordulata (D. P. Rogers) Hjortstam, lindtnerovka hrbolkatá – L. panphyliensis
Bernicchia & M. J. Larsen (Bernicchia et Gorjón 2010), L. flava Parmasto a L. leu
cobryophila (Henn.) Jülich. Už tehdy jsem ale předpokládal výskyt i dalších druhů,
především L. trachyspora, který je znám z okolních zemí a v minulosti jej nalezl
dr. M. Svrček např. na Slovensku (Pilát 1960). Tento předpoklad se naplnil teprve
nedávno (např. Zíbarová 2014).

Obr. 7. Lindtnerovka ‒ Lindtneria sp. PP Hvožďanská louka, 4. 9. 2013, foto S. Valda.
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Lindtnerovky jsou u nás zatím trochu přehlížené, ale ne tak vzácné; nasvědčuje
tomu i to, že při opakované návštěvě lokality PP Hvožďanská louka jsem v roce 2013
nalezl další druh tohoto rodu. Tentokrát měly plodnice podobu izolovaných žeber,
ostnů až zubů zavěšených na stélkách mechů. Výtrusy byly drobné, 6–6,5 × 4–4,5 μm,
oválné až úzce obvejčité, s drobnou ostnitou ornamentikou (výška 0,5–1 μm) a s velmi
hojnými a výraznými přezkami na hyfách. Mnoha svými znaky se podobá trojici druhů
Lindtneria flava, L. leucobryophila a L. panphyliensis, ale zároveň vykazuje určité
rozdíly od každého z nich. Tento rod si u nás zasluhuje nepochybně větší pozornost.
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Slavomír Va l d a : First record of Lindtneria pterospora in the Czech Republic
and third in Europe
The first record of Lindtneria pterospora D.A. Reid in the Czech Republic from
W Bohemia is published. A macro and microscopic description is given, based on
collected material from Natural Monument Hvožďanská louka near Poběžovice. The
similarity to and differences from other Lindtneria species are discussed.
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– D A C RY M Y C E S O V I S P O R U S –
ČR P O 93 L E T E C H

Lucie Z í b a r o v á
Článek informuje o dvou nových současných nálezech vzácné a v ČR
dlouho nezvěstné kropilky vejčitovýtrusé – Dacrymyces ovisporus – v Krko
noších a na německé straně Šumavy. Je poskytnut makro a mikroskopický
popis a nákres mikroskopických znaků. Dále je diskutována ekologie a roz
šíření druhu.

Úvod
Kropilka vejčitovýtrusá1 – Dacrymyces ovisporus Bref. byla u nás poprvé na
lezena Albertem Pilátem v r. 1923, nálezy však byly uloženy (v současnosti v herbáři
Národního muzea v Praze pod čísly PRM 706130, 706131) a publikovány jako Pla
tygloea miedzyrzecensis Bres. (Pilát 1957). Wojewoda (2002) revidoval Pilátův ma
teriál a zjistil, že to je kropilka vejčitovýtrusá. Pilát totiž patrně považoval mladé
a nevyvinuté bazidie kropilky za aurikularioidní typ bazidií přítomných u rodu pu
chýřovka (Platygloea J. Schröt.).
Během práce na trvalých plochách v Krkonoších jsem v r. 2016 na Růžové hoře
sbírala na smrkové větvi kropilku, která mě zaujala živějšími tóny, než je typické
u široce rozšířené kropilky rosolovité – Dacrymyces stillatus Nees. Vědoma si však
toho, jakým polymorfním druhem kropilka rosolovitá je, jsem od určení tohoto sběru
příliš neočekávala. Jaké však bylo mé překvapení, když jsem sběr podle mikrosko
pických znaků určila jako kropilku vejčitovýtrusou! Podruhé jsem se s uvedeným
druhem setkala o rok později při exkurzi na německé straně Šumavy, v rámci přes
hraničního projektu Houby regionu bavorskočeskorakouského trojmezí, cca 400 m
od hranic s Českou republikou.
Cílem tohoto článku je upozornit na dlouho nezvěstný druh Dacrymyces ovi
sporus, který se na území ČR vyskytuje, je však nutné po něm cíleně pátrat.
Metodika
Makroskopický popis je založen na čerstvém a rehydratovaném materiálu, mi
kroskopický popis na preparátech z exsikátů; popisy se vztahují k oběma sbíraným
1

V česky psané literatuře jsem české druhové jméno nedohledala; navrhuji proto „vejčitový
trusá“, které odpovídá jak latinskému jménu, tak i nejvýznačnějšímu znaku druhu.
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položkám. Mikroskopické preparáty byly zhotoveny v Melzerově činidle, měřeno bylo
20 náhodně vybraných výtrusů při 1000násobném zvětšení (imerzní objektiv). Nezralé
nebo deformované výtrusy nebyly započítávány. S dotazem na přítomnost materiálu
Dacrymyces ovisporus ve sbírkách byly v průběhu roku 2017 osloveny hlavní myko
logické herbáře v ČR (Národní muzeum v Praze, katedra botaniky UK v Praze, Mo
ravské zemské muzeum v Brně, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Muzeum
východních Čech v Hradci Králové) a SR (Slovenské národné múzeum v Bratislavě).
Mé herbářové položky jsou uloženy v herbáři Muzea východních Čech v Hradci
Králové (HR).
Výsledky a diskuze
Kropilka vejčitovýtrusá – Dacrymyces ovisporus Bref., Untersuchungen aus dem
Gesammtgebiete der Mykologie 7: 158, 1888.
Plodnice pustulátní, uprostřed připojené k substrátu, 1,5–3,5 mm v průměru,
později mírně zprohýbané, mohou bočně splývat se sousedními plodnicemi a vytvá
řet složené plodnice až 6 mm v delším rozměru; jsou pevně gelatinózní, oranžově
žluté. Dužnina homogenní, poloprůsvitná. Exsikáty oranžově hnědé, tvrdé.
Hyfy v subhymeniu a dužnině tenko až tlustostěnné (stěny až 1,3 µm), septa
s přezkami, 2,5–4 µm v průměru. Bazidie vidlicovité se dvěma (velmi vzácně třemi)
mohutnými sterigmaty, s drobným hrbolkem v úžlabí mezi sterigmaty, na bázi tlus
tostěnné, směrem k apexu se stěny zužují; vrcholová část tenkostěnná, na bázi s pře
zkou, vzácně pozorována sekundární septa, nerozvětvená část 85–108 × 7–9 µm,
sterigmata až 42 µm dlouhá. Hyfidie málo diferencované, řídce větvené, mírně
tlustostěnné, 2,5–4 µm v průměru. Výtrusy široce elipsoidní až vejčité, s výrazným
apikulem, nepřehrádkované nebo až s 12 přepážkami v příčném, podélném i diago
nálním směru, 14–17 × 10,5–13 µm (Q = 1,17–1,52).
Studovaný materiál
Česká republika, Krkonošský národní park, Horní Malá Úpa, Růžová hora, cca 500 m sv. od
chaty Růžohorky, 1250 m n. m., horská kulturní smrčina, na obnaženém dřevě pahýlu Picea
abies zčásti v kůře, 25. X. 2016 leg. et det. L. Zíbarová (HR 105237). ‒ Spolková republika
Německo, NP Bayerischer Wald, Finsterau, cca 250 m ssz. od Reschbachklause, 1145 m n. m.,
rozpadlá horská smrčina, na obnaženém dřevě padlého kmenu Picea abies zčásti v kůře,
12. VIII. 2017 leg. V. Pouska et L. Zíbarová, det. L. Zíbarová (HR 105236).

Mikroskopicky je kropilka vejčitovýtrusá velmi dobře určitelná pro značně
neobvyklý tvar výtrusů (téměř kulovitý) a charakter jejich přehrádkování, kdy se
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tvoří přepážky jak příčně na podélnou osu výtrusu, tak i v podélném a diagonál
ním směru; výtrusy pak získávají zďovitou strukturu. Všechny ostatní kropilky
mají výtrusy jen příčně přehrádkované (McNabb 1973). Někdy mohou být po
dobné výtrusy např. u kropilky estonské – Dacrymyces estonicus Raitv., ta však
má výtrusy s větším počtem příčných přehrádek; případná záměna by tak byla
možná snad jen u materiálu s nezralými sporami, i pak by však nepřítomnost pře
zek u kropilky estonské umožnila vyloučení kropilky vejčitovýtrusé. V terénu je
ovšem makroskopické odlišení od ostatních kropilek nesnadné. Tvar, velikost
a do značné míry i barva plodnic jsou u rodu Dacrymyces značně proměnlivé, ať
již v rámci jejich ontogeneze nebo nasycení vodou. Mé sběry kropilky vejčito
výtrusé měly o něco živější zbarvení než má běžná kropilka rosolovitá, a na rozdíl
od ní nevytváří nepohlavní stadia. Torkelsen (1997) uvádí, že kropilka vejčito
výtrusá zbarvuje dřevo do žluta, tento znak se mi však nepodařilo u svých sběrů
pozorovat.

Dacrymyces ovisporus – kropilka vejčitovýtrusá (HR 105237): spory (nahoře) a bazidie
(dole). L. Zíbarová del.
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Kropilka vejčitovýtrusá byla popsána z Německa a ze sousedních zemí byla
publikována z Polska (Łuszczyński 1993, Wojewoda 1976) a Rakouska (Dämon
et KrisaiGreilhuber 2016). Ze Slovenska mi není znám žádný zveřejněný údaj, ani
v herbáři Slovenského národního muzea (BRA) není uložena žádná položka (I. Kaut
manová in litt.); slovenský sběr J. Hrubyho, uložený pod tímto jménem v Morav
ském zemském muzeu (BRNM 6530/39), jsem revidovala: jedná se však o kruhatku
(Orbilia sp.). Malysheva et Akulov (2011) shrnují rozšíření Dacrymyces ovisporus
v Evropě. Kromě výše uvedených zemí se tento druh dále vyskytuje v Bulharsku,
Estonsku, Finsku, Norsku, Portugalsku, Švédsku, Španělsku, Ukrajině a Velké Bri
tánii. Jsou známy i údaje z Francie (Van de Put 1998) a Dánska (Danmarks svampe
atlas). Mimo Evropu je známý z Kanady (Bandoni 1963). Nález na Šumavě (resp.
v Bavorském lese, viz Studovaný materiál) nedaleko našich hranic naznačuje, že by
se druh mohl vyskytovat i na české straně pohoří.
Je zajímavé, že první dva Pilátovy nálezy z ČR pochází ze středních poloh –
z Brdských Hřebenů (okolí Mníšku pod Brdy a Řevnic viz Wojewoda 2002) ve střed
ních Čechách, zatímco mé dva nálezy jsou z horských smrčin nad 1000 m n. m.
Údaje o biotopových preferencích kropilky vejčitovýtrusé jsou dosti sporadické ‒
v Polsku se vyskytuje především v borových doubravách a borůvkových borech
(Łuszczyński 1993, Wojewoda 1976). Roste ale i ve starých sukcesních porostech
na bývalé zemědělské půdě (Kałucka 2009). Její ekologická amplituda však nejspíš
bude v evropském kontextu širší ‒ např. Malysheva et al. (2011) ji uvádí z jalovco
vého lesa na jižním pobřeží ukrajinského Krymu. Kropilka vejčitovýtrusá byla sbí
rána pouze na dřevě jehličnanů, především borovic (Łuszczyński 1993, Reid 1974,
Torkelsen 1997, Wojewoda 1976, 2002), ale také na jalovcích (Dueñas 2005, Ma
lysheva et al. 2011) a smrku (Wojewoda 2002, Van de Put 1998). Údaje z cistu (Ji
ménez 2004) jsou pravděpodobně mylné (Dueñas 2005). Vzhledem k široké
ekologické amplitudě je pozoruhodné, že uvedený druh je v Evropě tak zřídka za
znamenáván.
Ze sousedních zemí je kropilka vejčitovýtrusá uvedena v Červených seznamech
Polska (ohrožený druh, Wojewoda et Ławrynowicz 2006), Rakouska (téměř ohro
žený druh, Dämon et KrisaiGreilhuber 2016) a Německa (druh s nedostatečně zná
mým rozšířením, MazkeHajek et al. 2016). Pro svůj vzácný nebo nezmapovaný
výskyt by byl druh vhodným kandidátem pro zařazení do dalšího vydání Červeného
seznamu ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).
Poděkování
Děkuji Tereze Tejklové a recenzentovi za připomínky k textu, V. Antonínovi za
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Lucie Z í b a r o v á : Dacrymyces ovisporus recorded again in the Czech Republic
after 93 years
The article provides information regarding two recent records of the rare Dacrymyces
ovisporus (only two specimens deposited in the Czech herbaria) in the Krkonoše
Mts., Czech Republic and in the German part of the Šumava Mts (Bayerischer Wald).
A macro and microscopic description and line drawing of microscopic characters
are provided. Its distribution and ecology are discussed.
Adresa autorky: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Oddělení ukládání
uhlíku v krajině, Bělidla 986/4a, 603 00 Brno / Resslova 26, 400 01 Ústí nad Labem;
gekko13@seznam.cz
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Z 18. SETKÁNÍ MLADÝCH MYKOLOGŮ
Tereza Tejklová
(editor)

Ve dnech 19.–22. 10. 2017 se v jihočeských Hlavatcích (okr. Tábor) uskutečnilo
již 18. setkání mladých mykologů, čímž dosáhlo své plnoletosti ‒ jakkoliv zůstává
stále duchem mladé. Organizace se úspěšně a obětavě ujala Martina Vašutová, která
zajistila nejen skvělé ubytování, počasí a dokonce i houby, ale dojednala na Jihočeské
univerzitě i zapůjčení zbrusu nových terénních mikroskopů včetně sklíček a chemi
kálií; tak bylo možné, kromě nezbytné socializace i studovat nálezy ještě týž večer.
Celkem se nás sešlo čtyřiadvacet (S. Balami, J. Beneschová, M. Fiala, L. Janošík,
J. Janoušek, J. Kalián, V. Klener, M. Kolényová, C. Korittová, M. Kolařík, O. Kou
kol, M. Kříž, J. Kubásek, R. Maňák, P. Matysková, J. Salaš, M. Stanko, L. Syrovát
ková, T. Tejklová, S. Valda, M. Vašutová, P. Veselá, P. Zehnálek a L. Zíbarová). Účast
byla opět mezinárodní ‒ uvítali jsme totiž mezi sebou mladé zájemce o mykologii
tentokrát nejen ze Slovenska, ale i z dalekého Nepálu!
Dne 19. října jsme po příjezdu individuálně navštívili lokality blíže k naší zá
kladně, tedy mokřadní louku v PP Kutiny, okolí Nového rybníka či Přírodní park
Černickou oboru. Mezi zajímavé nálezy z tohoto dne patřily nesporně pavučinec ba
žinný (Cortinarius uliginosus), holubinka mokřadní (Russula subrubens) či závo
jenka šedohnědá (Entoloma porphyrophaeum).
Dne 20. října proběhla návštěva na legendárních Soběslavských blatech (kon
krétně PR Borkovická blata a PP Veselská blata). Pro mě to byla první osobní náv
štěva těchto míst ‒ předtím jsem do nich však několikrát zavítala prostřednictvím
nespočetných přednášek a článků dr. Kotlaby. Postřehla jsem, že mnoho účastníků
si „brousí zuby“ na nález masenky lišejníkové (Hypocreopsis lichenoides), která
v těchto končinách roste (Kotlaba et Pouzar 2003). To se však poštěstilo pouze
dvěma účastníkům – M. Křížovi a J. Kaliánovi, kteří ji nalezli až na hromadě větví
cestou k autu. My ostatní jsme pak na Borkovických blatech měli možnost shlédnout
pavučinec Cortinarius lustrabilis a strmělku Lepista martiorum – dva druhy, o je
jichž existenci neměli mnozí z nás ani tušení; dále pak helmovku Mycena agrestis
a kalichovku Rickenella mellea. V litorálních porostech jsme také objevili špičku
ostřicovou (Gloiocephala caricis), helmovku mizivou (Resinomycena saccharifera)
a také pórnatku pomerančovou (Auriporia aurulenta), která zde rostla poněkud ne
typicky na padlém kmeni břízy. Na Veselských blatech pak byly ze vzácnějších druhů
k vidění vodnička jehličková (Cudoniella acicularis) či holubinka FontQuerova
(Russula fontqueri).
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Skupinové foto účastníků po exkurzi v PP Židova strouha, 21. 10. 2017, foto O. Koukol.

Večerním zpestřením byla, alespoň pro ty z nás, kteří si dopředu zajistili volič
ské průkazy, účast u voleb do Poslanecké sněmovny. Protože jsme se do volební
místnosti v oné nevelké vesnici odebrali hromadně, komisi samozřejmě zajímalo,
kdo jsme, odkud přicházíme a jak jsme se v Hlavatcích ocitli. Po vysvětlení, že jsme
mykologové na setkání, jsme byli okamžitě požádáni o pomoc s dřevomorkou v kos
tele. Odměnou za konzultaci a po pochvale výzdoby místní volební místnosti jsme
navíc obdrželi od členky komise pravé jihočeské domácí zelňáky, které byly mimo
chodem vynikající.
Dne 21. října byla na programu PP Židova strouha. V členitém údolí jsme se
navzájem ztráceli a zase scházeli při demonstraci nálezů. Mezi zajímavé druhy pat
řily rozhodně kalichovka matná (Omphalina grossula), kalichovka Kalchbrennerova
(Pseudoomphalina kalchbrenneri), závojenka (Entoloma vinaceum var. fumosipes).
Ke konci se většina z nás sešla v reliktním boru u silnice (již mimo území rezervace),
kde nalezl V. Klener vzácnější krásnopórku borovou (Albatrellus subrubens).
Večer pak, kromě obvyklé demonstrace vzácných nálezů, proběhlo slavností
povýšení M. Vašutové do stavu středněvěkých mykologů, která krom umného věnce
z lišek nálevkovitých obdržela i koš terénních pochutin.
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Dne 22. října jsme se postupně během dopoledne začali rozjíždět do svých do
movů. Nezbývá než dodat, že alespoň z mého pohledu to byla akce velmi podařená
a pevně doufám, že se s většinou účastníků uvidíme 18.–21. 10. 2018 v přírodní re
zervaci Maštale.
Celkový seznam nálezů z 19.–22. 10. 2017
Autoři údajů: J. Kalián, V. Klener, M. Kříž, R. Maňák, T. Tejklová, S. Valda, M. Vašutová
a L. Zíbarová. Charakteristika lokalit byla zpracována podle publikace Chráněná území (Al
brecht et al. 2003). Druhy zařazené v Červeném seznamu hub (Holec et Beran 2006) jsou
podtrženy. Taxony dřevin jsou uváděny pouze u dokladovaného materiálu a jsou zpravidla
zkráceny na pouhý rod, neboť až na několik výjimek (pak je uvedeno plné jméno) nebyly ur
čovány.
Hlavatce, okolí Nového rybníka 19. 10. 2017
Smíšené kulturní lesy přecházející při okrajích rybníka do vrbin a olšin. Hráz je osázena stat
nými duby. Nadmořská výška je přibližně 450 m n. m.
Abortiporus biennis, Amanita muscaria, Auricularia auriculajudae, Ceriporiopsis resinas
cens, Cinereomyces lindbladii, Coprinellus disseminatus, Corticium roseum (trčící větve Salix,
HR), Cortinarius uliginosus (HR), Crepidotus cesatii, C. cf. luteolus, Daedaleopsis confra
gosa, Diatrype bullata, Entoloma sericeum, Exidia recisa, Flammulina velutipes, Fomitopsis
pinicola, Ganoderma applanatum, Gymnopilus junonius, Hebeloma mesophaeum (HR), Hy
menochaete tabacina, Hymenoscyphus salicinus, Hypholoma fasciculare, Hypholoma mar
ginata, Inocybe geophylla, Inonotus radiatus, Laccaria laccata agg., L. proxima (HR),
Lactarius vellereus, Lepiota clypeolaria, Lepista flaccida, Lycoperdon perlatum, Lyomyces
sp. (HR), Marasmius limosus, Melanoleuca sp., Mycena galericulata, M. rosea, Panellus se
rotinus, Paxilus involutus, Phellinus igniarius, Physisporinus sanguinolentus, Piptoporus be
tulinus, Rhodocollybia butyracea f. asema, Russula ochroleuca, Trechispora laevis (ohořelý
kmen Quercus, HR), Tricholoma fulvum, T. pseudoalbum.
PP Kutiny 19. 10. a 21. 10. 2017
Částečně zamokřená a podmáčená bezkolencová louka na severním břehu Nového rybníka.
Mezi loukou a rybníkem se nachází podmáčený porost křovitých vrb, nadmořská výška je
přibližně 250 m n. m.
Agaricus campestris (PRM 946283), Arrhenia acerosa (herb. M. Vašutová), Ceriporiopsis con
sobrina, C. resinascens, Chalciporus piperatus, Clavulinopsis helvola (herb. S. Valda), Clitopilus
prunulus, Coprinellus disseminatus (mechatá báze Salix), Corticium roseum (trčící větev Salix,
HR), Cortinarius decipiens var. atrocaeruleus (HR), C. uliginosus (HR), Crepidotus cesatii (tr
čící větev Salix), Daedaleopsis confragosa (trčící větev Salix), Diatrype bullata (trčící větev
Salix), Entoloma juncinum (herb. M. Vašutová), E. porphyrophaeum (HR, PRM 946282,
herb. M. Vašutová), E. sericatum (herb. M. Vašutová), E. sericeum (herb. M. Vašutová), Galerina
marginata (opadlá větev Salix), Glutinoglossum glutinosum agg. (herb. S. Valda), Hebeloma
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hygrophilum (HR), H. mesophaeum, Hygrocybe insipida (herb. M. Vašutová), H. mucronella
(herb. S. Valda), H. virginea, Hymenochaete tabacina, Laccaria proxima, Lactarius pubescens,
Mycena galericulata, M. leptocephala (herb. M. Vašutová), M. speirea, Phellinus igniarius,
Phellinus punctatus, Russula ochroleuca, R. subrubens (HR), Steccherinum ochraceum (opadlá
větev Salix), Trechispora confinis (opadlá větev Salix, HR), Tricholoma fulvum, T. pseudoalbum,
Xylodon crustosus (trčící větev Salix), X. quercinus (opadlá větev Salix).
PP Veselská blata 20. 10. 2017
Pánevní rašeliniště přechodového typu se zbytky blatkových borů se systémem zatopených
ploch, podmáčených luk a mokřadů. Nadmořská výška je přibližně 410–430 m n. m. Tato pří
rodní památka byla vyhlášena roku 2011, takže ve starší literatuře není nikde uvedena; za
hrnuje celou oblast Borkovických (Soběslavských) blat kromě PR Borkovická blata a PR
Kozohlůdky, vyhlášené již roku 2000 a 1990.
Část poblíž přístupové cesty k PR Borkovická blata: Amanita citrina, A. muscaria, Armillaria
ostoyae (pařízek jehličnanu), Boletus badius, Calocera viscosa, Chlorophyllum olivieri, Chro
ogomphus rutilus, Clitocybe clavipes, C. nebularis, C. vibecina, Clitopilus cf. hobsonii (HR),
Coprinellus micaceus, Cortinarius mucosus (HR), C. semisanguineus, Craterellus tubaefor
mis, Galerina marginata, G. pumila (herb. R. Maňák), Gymnopilus penetrans, Gymnopus

Kůžička červená – Cytidia salicina. PP Veselská blata, na mrtvých větvích vrby, 20. 10. 2017,
foto M. Kříž.
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perforans, Hebeloma velutipes (herb. R. Maňák), Hygrophoropsis pallida, Hypoderma cf.
rubi (herb. R. Maňák), Inocybe geophylla, Laccaria laccata agg., Lactarius blennius, L. fle
xuosus (HR), L. glyciosmus, L. picinus, L. quieticolor (HR), L. rufus, L. tabidus, Lepista flac
cida, Leucogyrophana mollusca (opadlá větev Pinus, HR), Marasmius wettsteinii,
Melanoleuca sp., Mycena galericulata, Phlebiopsis gigantea, Plicaturopsis crispa, Postia ca
esia, Ramaria eumorpha, Rhodocollybia butyracea, Rickenella fibula, Russula fellea, R. fra
gilis, R. fontqueri, R. mairei, R. ochroleuca, R. paludosa, Sarcodon squamosus, Scleroderma
citrinum, Stereum sanguinolentum, Tremella encephala, Trichaptum fuscoviolaceum, Tricho
loma portentosum, Xylaria hypoxylon.
Část Komárovský chobot: Cytidia salicina (na trčících větvích Salix), Flammulina rossica
(polomrtvý kmen Salix cinerea, PRM 946278), Hymenochaete tabacina (opadlá větev Salix),
Hypocreopsis lichenoides (opadlá větev Salix s Hymenochaete tabacina).
PR Borkovická blata 20. 10. 2017
Zachovalý fragment pánevního borového rašeliniště, kde blatkový bor přechází v rašelinný
bor a rašelinné smrčiny. Více než polovinu rezervace tvoří různá sukcesní stadia po těžbě ra
šeliny. Nadmořská výška je přibližně 420–430 m n. m.
Okolí naučného chodníku – v. část: Amphinema byssoides (opadlá větev Populus tremula,
HR), Ascocoryne sarcoides, Calocera furcata, Cerrena unicolor, Cortinarius cf. casimiri,

Helmovka – Mycena agrestis. PR Borkovická blata, na mechem porostlé surové rašelině,
20. 10. 2017, foto L. Zíbarová.

46

T. Tejklová: Z 18. setkání mladých mykologů
Crepidotus mollis, Cristinia helvetica (odumřelý ležící kmínek Pinus, HR), Cudoniella aci
cularis (pařízek jehličnanu, HR), Flagelloscypha minutissima (řapík listu Populus tremula,
HR), Ganoderma applanatum, Gloeoporus taxicola, Hypomyces chrysospermus agg., Chlo
rociboria aeruginascens (opadlá větev Betula), Leccinum scabrum, Lepiota grangei, Macro
typhula fistulosa, M. juncea, Mycena galericulata, Nectria cinnabarina, Paxilus involutus,
Phlebia tremellosa, Pholiota squarrosa, Piptoporus betulinus, Plicaturopsis crispa, Propolis
alba, Russula queletii, Suillus bovinus, Tricholomopsis rutilans, Xylaria hypoxylon.
Vytěžená část jv. od cesty: Cortinarius violaceus, Hygrocybe conicopalustris, H. miniata, Ino
cybe lanuginosa (herb. R. Maňák), Lepista martiorum (HR).
Okolí z. cesty: Ascotremella faginea, Fomes fomentarius (pahýl Betula, PRM 946233), He
beloma mesophaeum (herb. R. Maňák), Hygrocybe miniata (HR), Pseudomerulius aureus,
Tubaria confragosa.
Okolí zatopené plochy: Auriporia aurulenta (padlý kmen Betula!, HR), Entoleuca mammata
(trčící větev Salix, HR), Gloiocephala caricis (listy Carex, herb. M. Vašutová), Laccaria fra
terna (herb. M. Vašutová), Leccinum scabrum, Lactarius trivialis, Leotia lubrica, Marasmius
limosus (listové pochvy Typha, HR), Mycena agrestis (HR), Resinomycena sacharifera (listy
a stonky Carex a Typha, HR), Rickenella mellea (HR), Steccherinum oreophilum (opadlá vě
tvička listnáče, BRNU).
Blatkový bor u altánu: Diplomitoporus flavescens, Laxitextum bicolor (opadlá větev Betula,
PRM 946275), Lentinus suavissimus, Postia fragilis, Russula subrubens, Tephrocybe confusa
(PRM 946277).
Podél naučné stezky při severním okraji PR: Cortinarius casimiri (HR), C. lustrabilis (HR,
PRM 946274), C. violaceus, Gomphidius roseus, Leccinum brunneogriseolum, Phlebia radia
ta, Russula betularum, Suillus bovinus, S. variegatus, Xerocomus parasiticus.
PP Židova strouha 21. 10. 2017
Zaříznuté kaňonovité údolí meandrujícího potoka s fragmenty reliktních borů a teplomilných
doubrav, na svazích místy i zbytky černýšových dubohabřin a suťových lesů. Nadmořská
výška přibližně 335–410 m n. m.
Lokalita č. 1: Amanita citrina, Armillaria ostoyae, Ascocoryne sarcoides, Auriscalpium vul
gare, Bisporella cf. citrina, Boletus badius, Botryobasidium isabellinum (opadlá větev Quer
cus, HR), Calocera viscosa, Clitocybe clavipes, C. metachroa, Conocybe sp., Cortinarius
cinnamomeus, C. croceus, C. subporphyropus, Cystoderma granulosum, Deconica montana
(BRNU), Dichomitus campestris, Galerina atkinsoniana, G. caulocystidiata (herb. M. Vašu
tová), G. marginata, G. pumila (herb. M. Vašutová), G. triscopa (herb. R. Maňák), Ganoderma
applanatum, Gymnopus androsaceus, G. fusipes, Hebeloma sp., Heyderia pusilla (jehlice
Pinus, HR), Hygrophoropsis aurantiaca, Hypholoma sublateritium, Hypomyces chrysosper
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mus agg., Inocybe geophylla, I. striata (herb. R. Maňák), Laccaria laccata agg., Lactarius
chrysorrheus, L. quietus, L. subdulcis, L. vellereus, Lycoperdon excipuliforme, L. molle, My
cena epipterigia, M. filopes (mechatý balvan, HR), M. flavoalba, M. leptocephala, M. leuco
gala (HR), M. metata, M. pura, M. stylobates, M. zephirus, Mycetinus scorodonius, Panellus
serotinus, Peniophora quercina, Phellinus cf. igniarius, P. pini, Piptoporus betulinus, Poly
porus brumalis, Psathyrella piluliformis, Pseudoomphalina kalchbrenneri (HR), Ramaria sp.
(na zemi, BRNU, HR), Rhodocollybia butyracea f. asema, Rhodocybe sp., Rhytisma acerinum,
Rickenella fibula, Russula fragilis, R. undulata, Serpula himantioides, Schizophyllum com
mune, Stereum hirsutum, Tapinella atrotomentosa, Tomentella stuposa (opadlá větev Quercus,
HR), Tricholoma sulphureum, Vuilleminia comedens.
Lokalita č. 2: Antrodia ramentacea (opadlá větev Pinus, HR), Boletus badius, Clitocybe cla
vipes, Cortinarius cinnamomeus (herb. R. Maňák), Gomphidius glutinosus, Heterobasidion
annosum, Hydnellum ferrugineum (herb. R. Maňák), Hygrophoropsis aurantiaca, Laccaria
amethystina, Lactarius chrysorrheus, L. decipiens, L. deliciosus, L. vellereus, L. volemus,
Russula amara, R. badia, Sarcodon squamosus.
Lokalita č. 3: Aphanobasidium pseudotsugae, Baeospora myosura, Biscogniauxia repanda
(padlý kmínek Sorbus, BRNU, HR), Bisporella citrina, Calocera cornea, C. viscosa, Chal
ciporus piperatus, Chlorophyllum olivieri, Chroogomphus rutilus, Clavulina coralloides, Cli
tocybe fragrans, C. metachroa, C. trullaeformis, Collybia cookei, Colpoma quercinum,
Coniophora arida (opadlá větev Pinus, HR), Conocybe rickeniana (herb. R. Maňák), Corti
narius casimiri (HR), C. cinnamomeus, C. decipiens, C. sanguineus (HR), Craterellus tuba
eformis, Crepidotus epibryus (opadlá větev Quercus, HR), Crucibulum laeve, Cyathus striatus,
Dacrymyces tortus (opadlá větev Pinus, HR), Diatrypella verruciformis, Entoloma vinaceum
var. fumosipes (HR), Exidia truncata, Galerina hypnorum, G. marginata, G. triscopa, Gym
nopus dryophillus, G. quercophilus, Helvella elastica, Heterobasidion annosum s. l., Hohen
buehelia abietina (pařez jehličnanu, BRNU, HR), Humaria hemisphaerica, Hygrophorus
pustulatus, Hypholoma fasciculare, Hypoxylon fuscum, H. howeanum, Inocybe geophylla,
I. griseolilacina, I. lanuginosa, I. petiginosa, Inonotus radiatus, Laccaria amethystina, L. bi
color, L. laccata, Lactarius blennius, L. subdulcis, Leotia lubrica, Lepiota clypeolaria, Lepista
inversa, L. nuda, Leptosphaeria doliolum (suchý stonek Urtica, herb. R. Maňák), Leucogy
rophana mollusca (padlý kmen Pinus, HR), Lophodermium piceae (opadlé jehlice Picea,
herb. R. Maňák), L. pinastri (opadlé jehlice Pinus, herb. R. Maňák), Lycoperdon perlatum,
L. umbrinum, Macrocystidia cucumis, Marasmiellus ramealis, Marasmius bulliardii, Merulius
tremellosus, Mycena capilaris, M. galericulata, M. polygramma, M. pterigena, M. pura,
M. rosea, M. rosella, M. sanguinolenta, M. vitilis, Omphalina grossula (padlý kmen jehlič
nanu, HR), Panellus serotinus, Peniophora quercina, Peniophorella tsugae (padlý kmen
Picea, HR), Phellinus pini, Pholiota squarrosa, Plicaturopsis crispa, Polydesmia pruinosa,
Polyporus brumalis, Postia ptychogaster, Pseudoclitocybe cyathiformis, Psilocybe serbica,
Resupinatus applicatus, Rhizopogon rubescens (herb. S. Valda), Rhodocollybia butyracea
f. asema, Rhytisma acerinum, Roridomyces roridus (BRNU), Russula grisea, R. nigricans,
R. nobilis, R. ochroleuca, R. queletii, Rustroemia firma (větvička listnáče, herb. M. Vašutová),
Scleroderma verrucosum, Serpula himantoides, Schizopora cf. radula, Sistotremastrum sue
cicum (opadlá větev Pinus, HR), Sparassis crispa, Stereum rugosum, S. sanguinolentum, Stro
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bilurus esculentus, Tomentella sublilacina, Trechispora hymenocystis (padlý kmen Picea,
HR), Tremella mesenterica, Tricholoma scalpturatum, T. sulphureum, Tricholomopsis rutilans,
Typhula erythropus, Xenasmatella vaga, Xerocomellus chrysenteron, X. cisalpinus, Xylaria
hypoxylon, Xylodon brevisetus (padlý kmen Pinus, HR).
Lokalita č. 4: Auriscalpium vulgare, Coprinellus disseminatus, Cortinarius mucosus, Crate
rellus tubaeformis, Diatrype stigma (opadlá větev Corylus, herb. R. Maňák), Entoloma niti
dum (herb. R. Maňák), Hebeloma velutipes (herb. R. Maňák), Hymenochaete tabacina,
Hypoxylon fragiforme (opadlá větev Corylus, herb. R. Maňák), Inonotus radiatus, Lactarius
chrysorrheus, L. vellereus (PRM 946280), Lepista inversa, Macrocystidia cucumis, Mycena
epipterygia, M. galericulata, M. galopus, M. pterigena, M. sanguinolenta, M. zephirus, Na
ucoria striatula (herb. R. Maňák), Phellinus pini, Pholiota squarrosa, Pluteus cf. pouzarianus,
Postia alni (padlý kmínek Corylus, herb. M. Křiž), P. caesia, P. fragilis, Pseudohydnum ge
latinosum, Rhodocollybia butyracea, Rickenella fibula, Russula ochroleuca, Scleroderma ci
trinum, Stereum hirsutum, Tapinella atrotomentosa.
Borové lesy a lokality mimo rezervaci.
Kulturní bor místy s charakterem blížícím se reliktnímu lišejníkovému boru. Nadmořská výška
je přibližně 380–390 m n. m.
Albatrellus subrubescens (HR, PRM 945935, herb. R. Maňák), Armillaria ostoyae, Craterellus
tubaeformis, Lactarius decipiens, Porphyrellus porphyrosporus, Russula turci, Sarcodon squa
mosus (herb. V. Klener), Tephrocybe rancida (herb. V. Klener), Tricholoma saponaceum var.
boudieri (herb. V. Klener).
Vyhnanice 22. 10. 2017
V okolí Mlackého a Lhotského rybníka převažuje kulturní smrčina, lemovaná na břehu obou
rybníků podmáčenými stanovišti s břízami a vrbami. Na hrázi Lhotského rybníka se nachází
na kamenitém substrátu smíšený porost borovic, smrků a dubů.
Lhotský rybník: Albatrellus ovinus, Galerina lacustris, Phaeogalera stagnina, Sparassis cri
spa, Tapinella panuoides.
Mlacký rybník: Lactarius picinus, L. trivialis, Mycena epipterygia, Panus conchatus.
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RECENZE
Mikšík M.: Hřibovité houby Evropy. ‒ Svojtka & Co., s. r. o., Praha, 464 str.,
2017, ISBN 9788025620632.
Ačkoli se hřibovité houby těší bezpochyby největší oblibě mezi amatérskými
mykology a mykofily, po dlouhá desetiletí chyběla na českém trhu moderní publi
kace, která by uspokojila základní potřeby zájemců o tuto skupinu hub. Situace se
změnila až vydáním knihy „Hřibovité houby. Čeleď Boletaceae a rody Gyrodon,
Gyroporus, Boletinus a Suillus“ (Šutara et al. 2009). Překvapivě nedlouho poté, na
sklonku roku 2015, Michal Mikšík veřejně ohlásil zahájení prací na další knize o hři
bovitých, tentokrát všech evropských. Konečná podoba jeho knihy se objevila na
předvánočním trhu roku 2017.
Kniha je ve formátu A4, s pevnými deskami, vytištěna na kvalitním křídovém
papíře. V podtitulu je uvedeno, že obsahuje 168 druhů, variet a forem, 700 fotografií,
13 ilustrovaných tabulí a klíč k určení evropských rodů a druhů. První kapitola
„Znaky“ je věnována převážně makroskopickým a okrajově i mikroskopickým zna
kům plodnic hřibovitých hub. V další části „Ekologie“ jsou probrány všechny zá
kladní typy porostů, ve kterých u nás můžeme hřibovité houby najít, nechybí ani
pojednání o mediteránních porostech. Následují kapitoly „Diverzita“, se snímky vy
braných exotických hřibovitých hub z několika světadílů, a „Ochrana“, v níž se autor
rozepisuje hlavně o zákonem chráněných druzích hřibovitých hub a o druzích z Čer
veného seznamu hub ČR. Kapitola „Klíč“ nás nejprve navede k určení všech v atlasu
zahrnutých rodů (včetně těch nedávno popsaných a dosud málo známých) a dále se
zde nacházejí klíče ke druhům v jednotlivých rodech. Před nejobsáhlejší částí knihy
„Atlas“, mající 350 stran, se nachází ještě systematický přehled druhů hřibovitých
hub a seznam symbolů použitých v atlasové části. Kniha je zakončena rejstříkem
českých a latinských jmen.
K hlavním přednostem publikace patří souborné představení evropských druhů
hřibovitých hub, jež by jinak bylo nutné hledat v rozptýlených pramenech. Silný dojem
zanechá také obrazová složka – jde především o v průměru velmi zdařilé fotografie,
několik druhů je pak doplněno jejich kvalitními barevnými kresbami. Lze konstatovat,
že pojetí druhů je podle jejich obrazové prezentace správné (až na několik výjimek,
např. klobouk č. 34 na str. 14 nepřipomíná hřib Engelův). Ke stejně kladnému hodno
cení bychom však nepřistoupili v otázce infraspecifických taxonů – o tom blíže později.
Fotografie jsou v atlasové části většinou umístěny dvě na straně, někde jen jedna na
výšku nebo naopak tři až čtyři menší; v několika případech je zařazena dokonce foto
grafie přes celou dvoustranu. Je však otázkou, zda má smysl takto publikovat např.
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snímek hřibu Le Galové (str. 282–283), představující jen průměrně pěknou plodnici,
která by vynikla stejně dobře na půlstraně. Navíc přepůlení houby ve hřbetu knihy po
někud ruší zamýšlený efekt. Trochu jinak je tomu u vertikálně koncipovaných celo
stránkových fotografií: vyobrazení křemenáče osikového (str. 435) je estetické
a funkční, zcela odpovídající habitu houby, vyobrazení hřibu vlčího (str. 255) je plně
účelné s ohledem na koncepci snímku i jeho maximálně didaktický přínos. Hřib zla
tokořenný (str. 351) nicméně působí na celostránkové fotografii oproti realitě poněkud
monstrózně, přičemž obě plodnice postrádají spletenec zlatožlutých myceliových vlá
ken na bázi třeně (jeden z charakteristických znaků druhu). Fotografie malé plodnice
hřibu bronzového přes celou stránku (str. 183) pak představuje až extrémní zvětšení.
Z pohledu technické úrovně fotografií lze narazit na některé nedostatky. Tak např. fo
tografie hřibu dřevožijného (str. 335 dole) nebo kozáku březového bělostného (str. 413
dole) jsou viditelně neostré. Snímky hřibu žlučníku (str. 443) mají slabší barvy a na
str. 444 dole je dokonce vidět modrý nádech dužniny – jde zřejmě o artefakt či špatnou
reprodukci, protože žlučník na řezu nemodrá. Rozpaky vyvolává opakující se jev, kdy
jsou fotografie extrémně vzácných druhů prezentovány na výrazně větším počtu stran
než druhy hojné. Pro srovnání: hřib hnědý, hřib žlutomasý a křemenáč březový (vždy
1 strana fotografií) versus hřib zavalitý (7 stran, včetně ilustrace). Proč takto výrazný
nepoměr? Větší počet obrázků působí nadbytečně především u málo proměnlivých
hub – příkladem je hřib příživný (str. 340–343).
Záměr uvádět v popiscích snímků lokalitu nálezu je chvályhodný. Pokud je
však realizován, měla by mít lokalizace nálezů jednotnou strukturu. Někde lokalita
uvedena je a někde není (v tomto případě je uvedeno jen stručné „ČR“, „IT“ apod.).
Pokud je kniha v češtině a autor obdrží snímky od zahraničních fotografů, bylo by
vhodné, aby jejich údaje uvedl v češtině, a to ve stejné struktuře, jako u snímků z na
šeho území. Působí rozpačitě, když jsou údaje od fotografa z Maďarska (str. 351,
352 nahoře) ponechány částečně v původním znění – slova „mts.“ a „prope“ měl
autor přeložit, neboť se jedná o cizojazyčné zkratky slov „pohoří“ a „blízko“, běžně
používané mj. na herbářových schedách. Nicméně autor do původního údaje přece
zasáhl – přeložil jméno stromu Quercus petraea. Opět sice trochu nekoncepčně –
jinde totiž uvádí převážně jen „dub“ nebo „pod duby“ – ale hlavně chybně jako dub
letní. „Sardínie“ (str. 152, 347) se správně píše s krátkým „i“ – tak jako na str. 327,
375 či 406, „provinciade Valladolid“ (str. 107) je jednoduše „provincie Valladolid“.
Někde je uváděna jako lokalita celé území CHKO nebo NP, někde zas jen obec, jinde
obec a název místa, ale obzvlášť nás zarazil údaj „CHKO České středohoří, údolí
Smradlavy“ (str. 444 nahoře a 445 nahoře). Údolí Smradlavy totiž leží v CHKO Bes
kydy, a není proto možné rozhodnout, kde autor snímek pořídil. Správně občas ne
jsou uvedeny ani kategorie chráněných území – lokalita „Na Voskopě“ v Českém
krasu není NPR (str. 193 nahoře), ale PR (str. 245, 365). Jestli autor uvedl správně
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alespoň lokality pod fotografiemi, v jejichž znění není vnitřní rozpor, to samozřejmě
nemáme možnost ověřit. Některé nálezy však již byly publikovány s údajem o lo
kalitě v jiných pracech; týká se to třeba taxonu Suillus bovinus var. moravicus na
snímku Dalibora Marounka (str. 143 nahoře), s popiskem obsahujícím údaj „30. 8.
2014, ČR, okolí Hlinice“. Fotografii stejných plodnic si můžeme prohlédnout v Ma
rounkově článku, kde zjistíme, že byly nalezeny v okolí Roudnice nad Labem
12. října 2013 (Marounek 2014). Vedle faktu, že Hlinice leží na Táborsku, zůstává
už jen marginálií zápis měsíce srpna – pod touto fotografií „8.“, níže „08.“. Ne
správný údaj se vztahuje rovněž k fotografii hřibu Kluzákova, která nebyla pořízena
na hrázi Jakubského rybníka u Dymokur (str. 210), ale na břehu sousedního Pustého
rybníka. Výše uvedené příklady nestaví do příznivého světla ani další údaje, o jejichž
přesnosti lze oprávněně pochybovat, a mají bohužel ještě jeden nepříjemný násle
dek – nálezové údaje z této knihy není celkově možné excerpovat do prací zabýva
jících se výskytem a rozšířením hřibovitých hub.
V popisu ekologie mnoha druhů hřibů autor neadekvátně často užívá údaj „na
vápencovém podloží“, viz například hřib pružný (str. 166), hřib přívěskatý (str. 188)
nebo hřib plavý (str. 394). Tyto a ještě mnohé další druhy ve skutečnosti vápenec
nevyžadují, ačkoli některé mohou k tomuto podloží inklinovat. Nicméně už podle
názvu knihy „Hřibovité houby Evropy“ není šťastné zformulovat popis ekologie,
který by měl mít obecnou platnost, jen podle vlastních zkušeností z oblíbených des
tinací, což je v okolí Prahy zejména vápencový Český kras. Uvedené hřiby lze běžně
najít i na víceméně kyselých půdách. Navíc vápenec je jen jednou ze zásaditých hor
nin, přičemž uvedené hřiby mohou stejně často růst třeba na slínovci nebo jílovci.
U hřibu přívěskatého autor ještě uvádí: „V poslední době byl také zaznamenán ne
zvyklý výskyt tohoto hřibu v podhorských až horských oblastech pod jedlemi nebo
smrky, což je údaj, který zatím nebyl nikde uveden“. Dovětek o novém údaji je ne
opodstatněný – mezi boletology se jedná o fakt známý již více let, který jsme sami
publikovali hned dvakrát (Šutara et al. 2014, Janda et Kříž 2016). Jiné, na první po
hled více či méně zjevné faktografické nedostatky, jsme zaznamenali i na dalších
místech publikace. V kapitole o ochraně hub (str. 66–67): autor uvádí rok publikace
hřibu růžovníku 1911, správný údaj je však 1912 (o skutečném datu uveřejnění
Smotlachovy dizertační práce, kde byl druh popsán, pojednává např. Assyov 2012);
jako rok publikace hřibu královského Mikšík uvádí 1831, správný údaj je však 1832.
Hřib Fechtnerův nebyl popsán podle nálezů z okolí Svatého Jana pod Skalou – Ve
lenovský (1922) přímo uvádí: „V teplých hájích (vápno) u Roblína co rok přináší
p. Fr. Fechtner, pilný můj sběratel hub“. Chybné je také tvrzení autora, že hřib rudo
nachový popsal Miroslav Smotlacha, syn Františka Smotlachy. Neznáme žádný
zdroj, odkud by tato informace mohla pocházet, avšak v tomto případě se nejedná
o náhodný omyl. Mikšík tento údaj publikoval již dříve ve vlastní práci o chráněných
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a vzácných hřibech České republiky, určené anglicky hovořícímu publiku (Mikšík
2012). Pro objasnění proto uvádíme, že hřib rudonachový popsal bezpochyby otec
Miroslava Smotlachy, tedy František Smotlacha (1952), s jehož jménem je také vý
lučně spojena oficiální autorská zkratka Smotl. U hřibu borového v knize najdeme
synonymum ve znění „Boletus vinulosus“ – druh se však jmenuje Boletus vinosulus.
Málo nápadný, ale rovněž chybný údaj lze najít v autorství synonymního latinského
jména hřibu růžovníku (str. 196): „Butyriboletus pseudoregius (Huber ex Estadès)
D. Arora & J. L. Frank“, ve kterém Mikšík doplnil „ex Estadès“. Američtí autoři
této kombinace Arora a Frank při označení bazionymu nicméně neodkazují na
Estadèse (který poprvé platně publikoval Huberovo jméno pseudoregius), ale přímo
na Huberovu práci z roku 1938. Ačkoli se tento detail může jevit jako banalita, vy
plývá z něho zásadní důsledek: kombinace amerických autorů by v Mikšíkově po
době byla platná, ve skutečnosti je však neplatná (Huberův bazionym postrádá
latinskou diagnózu, která je od 1. 1. 1935 nezbytnou součástí popisu nového taxonu).
Seznam pěti symbolů (piktogramů) použitých v záhlaví jednotlivých druhů v at
lasové části publikace je uveden na straně 95 dole: čtyři se vztahují k poživatelnosti
(jedlý, nejedlý, jedovatý, využití neznámé), pátý je vyhrazen pro chráněné druhy.
Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. jsou v České republice mezi chráněné druhy zahrnuty
hřib královský, hřib Fechtnerův, hřib moravský a klouzek žlutavý, což autor sám
správně uvádí v kapitole o ochraně (str. 65). V atlasové části je nicméně tento symbol
použit nesystematicky, patrně podle vlastního uvážení autora, přičemž není možné
dovodit ani náhradní vysvětlení na bázi Červeného seznamu hub České republiky.
Například všichni zástupci rodu Butyriboletus jsou v knize označeni jako chráněné
druhy, avšak vyhláška poskytuje ochranu jen hřibům královskému a Fechtnerovu.
Červeným seznamem by případně mohly být pokryty ostatní druhy, avšak s výjim
kou hřibu šedorůžového, který byl popsán až po vydání Červeného seznamu a po
strádá tudíž oficiální kategorii ohrožení. Nejasnosti přinášejí i symboly
poživatelnosti: z dvojice hřibů královský a Fechtnerův, které jsou z hlediska ochrany
i poživatelnosti identické, přiřazuje autor symbol jedlé houby jen hřibu Fechtnerovu,
zatímco hřibu královskému není přiřazen žádný symbol poživatelnosti; o hřibu še
dorůžovém pak autor v textu uvádí, že jeho jedlost nebyla spolehlivě prokázána,
a namísto symbolu pro kategorii „využití neznámé“ ho označil symbolem pro nejedlý
druh. Hřibu rudonachovému (str. 294) Mikšík přiřadil piktogramy chráněného a je
dovatého druhu, avšak ve skutečnosti není ani chráněný (o jeho zařazení mezi chrá
něné druhy se teprve uvažuje) ani jedovatý (jako např. hřib satan) – Mikšík o něm
píše: „Nejedlý druh, který by pro svou vzácnost neměl být sbírán“.
V návaznosti na řadu změn v taxonomii hřibovitých hub, které přineslo masivní
využívání molekulárních technik v posledních letech, se autor rozhodl představit
nové systematické uspořádání čeledi Boletaceae (resp. řádu Boletales). Relativně
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novou a již ustálenou skutečností je omezení rodu Boletus sensu stricto pouze pro
tzv. pravé neboli bílé hřiby. Je pochopitelné, že jsou v tomto rodu stále provizorně
ponechány některé další druhy, původně v rodu Boletus popsané (v knize jde např.
o modrající hřiby B. flavosanguineus a B. adalgisae, str. 93 a 318–321). Není ale
jasné, proč je B. separans prezentován v rodu Xanthoconium (str. 56), když podle
publikovaných molekulárních výzkumů dobře zapadá do rodu Boletus s. str. (Nuhn
et al. 2013). Pokud nejsou nejnovější poznatky ještě ustáleny tak, aby je bylo možno
srozumitelně předat širší veřejnosti např. v houbařských atlasech, mohou nastat s je
jich prezentací potíže. Řada témat je natolik otevřená, že diskuze o nich zatím stále
patří spíše do odborných příspěvků. Z pohledu čtenáře je nepřehledná situace ze
jména u hřibu kováře, který je v knize uveden v novém rodu Neoboletus, zatímco
jeho dvě odrůdy v Mikšíkově pojetí (var. rubropileus a var. junquilleus, str. 227–229)
zůstávají v původním rodu Boletus, neboť dosud nebyly vytvořeny jejich kombinace
do nového rodu. U hřibu kováře červenohlavého není jeho nomenklatorický status
nijak okomentován, zato je rozšířen Dermekův originální popis barvy klobouku
o hnědočervenou barvu. Mikšíkův popis tohoto taxonu se tak lépe dostává do souladu
s vybarvením plodnice na fotografii (str. 227), ve skutečnosti však ani jeho popis,
ani vyobrazení neodpovídají originálnímu popisu, nehledě na fakt, že varieta rubro
pileus je celkově pochybná. U hřibu kováře žlutého je pak diskuze zcela nepřehledná
(pohříchu odkazující na mnohé „poslední“ a „další“ blíže nespecifikované výzkumy).
Jako velmi problematickou hodnotíme práci se synonymy. Za synonyma lze
totiž považovat jen ta jména, která byla publikovaná v souladu s požadavky nomen
klatorického Kódu (http://www.iapttaxon.org/nomen/main.php), tedy jména platná.
Autor to však nerozlišuje a zbytečně zařazuje i taková jména, která platně publiko
vána nebyla, přičemž v některých případech doplňuje jejich často používané ozna
čení „nom. inval.“, například u hřibu proměnlivého (str. 322), zatímco jinde toto
označení vynechává, a to dokonce i u vlastních neplatných kombinací – Rubrobole
tus legaliae (Pilát) Mikšík (str. 278) nebo Rubroboletus satanas f. crataegi (Smotl.)
Mikšík (str. 272). Zda jde o další nesystémový prvek knihy (autor specifikuje ne
platnost jmen nahodile, zřejmě tento údaj přebírá z různých sekundárních zdrojů)
nebo autor není obeznámen ani s neplatností vlastních kombinací publikovaných na
webové platformě Index Fungorum, není jasné. Obtížné je také odhadnout, čím jsou
pro autora tak důležité nové kombinace do rodu Suillellus navržené BlancoDiosem
(2015) pro téměř tři desítky taxonů původně řazených do sekce Luridi rodu Boletus.
Řadu z nich lze označit jako tzv. nomenklatorický balast, neboť byly navrženy bez
odůvodnění v době, kdy byly k dispozici nové molekulárně fylogenetické studie pro
kazující, že tyto taxony do rodu Suillellus nepatří (jde např. o druhy rodu Rubrobo
letus). Nelogická je také volba pořadí synonymních jmen, kdy je bazionym odsunut
často až na poslední místo a ostatní synonyma (ať už platná či neplatná) jsou mu
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předřazena – např. u hřibu rudonachového (str. 294), hřibu měďového (str. 302),
hřibu zavalitého (str. 306) nebo hřibu sicilského (str. 314). Pro latinské jméno hřibu
Le Galové autor zatvrzele používá epiteton ve tvaru „legaliae“ (str. 10, 20–21, 63,
70, 90, 93, 274, 278–282, 284, 290) namísto dlouhodobě vžitého a správného
„legaliae“, čímž dále prohlubuje nomenklatorickou nestabilitu tohoto jména (blíže
viz např. Janda et al. 2017, Parra et al. 2017). Přitom však ani v tomto není konzis
tentní, viz tvar „legaliae“ na str. 41.
Svérázně používaným termínem (na jakémsi pomezí taxonomie a nomenkla
tury) je v knize tzv. „platnost“ druhu. Jde v tomto případě o nesprávně pochopený
rozdíl mezi platně publikovaným jménem (nomenklatura) a dobrým samostatným
druhem (taxonomie), který má být za dané taxonomické situace označován jediným,
tzv. „správným“ jménem („correct name“), např. v textu o Suillellus adonis (str. 216)
nebo Boletus xanthocyaneus (str. 295 a 306). „Platnost“ nelze ověřit molekulární
analýzou, jak je čtenáři prezentováno např. na konci věty na str. 295 – jméno Boletus
xanthocyaneus je buď platně publikované, nebo není, což se odvíjí od splnění pra
videl nomenklatorického Kódu. Autor měl jistě na mysli, zda se jedná o dobrý druh
nebo jen o domnělý, v literatuře tradovaný taxon. S latinskými (vědeckými) jmény
jdou ruku v ruce jména a zkratky jejich autorů: chybně je např. uveden „Remain“
namísto Ramain (str. 295), u hřibu šedorůžového (str. 200) a hřibu královského (str.
204) pak autor nebere ohled na dodržení stejného zápisu zkratek autorů za součas
ným jménem a synonymem.
Poněkud rozporuplně působí názor o vztahu latinských a českých jmen: „La
tinské názvosloví nicméně samozřejmě nemá vliv na česká jména hub, proto pro
čtenáře nebude žádný problém se v knize orientovat“ (str. 7). Autor to myslel nejspíš
dobře, ale nepodařilo se mu vysvětlit obvyklou argumentaci ohledně zachovávání
českých jmen hub při pohybu jmen latinských. V žádném případě však nelze říci, že
latinské jmenosloví nemá vliv na česká jména – vždyť je to odnepaměti jedna z jejich
hlavních možných předloh, neli dokonce ta prvořadá!
Autor si bez rozpaků často a spekulativně pohrává s otevřenými tématy, což se
v textu projevuje používáním obratů jako „platnost bude nutné ještě ověřit“, „plod
nice byly provizorně popsány jako“, „zatím nepublikované studie naznačují, že“,
„nedávné (zatím nepublikované) molekulární analýzy potvrdily, že“, „podle někte
rých autorů tento druh ve skutečnosti představuje“, „pro definitivní potvrzení bude
muset být provedena ještě molekulární analýza“ atd. Čtenáře však namísto neurči
tých vyjádření autora zajímají fakta (optimálně i citace prací – do takto rozměrné
knihy by se seznam použité literatury jistě vešel). Podobný přístup autor uplatňuje
i v taxonomii – uvádí různé taxony hřibovitých hub, avšak až v textu můžeme do
hledávat a luštit, zda ten který taxon uznává, nebo ne – např. hřib koloděj cihlový
(str. 243), pod jehož tučným titulkem se dočteme, že „toto zbarvení lze vnímat jen
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v rámci celkové variability tohoto druhu, bez nutnosti jej nějak taxonomicky vyčle
ňovat“. Je proto otázkou, do jaké míry je vůbec vhodné se v populární publikaci za
bývat některými vnitrodruhovými taxony, které představují marginální témata
a diskuze k nim patří spíše do odborných příspěvků. Zvláště pak v případech, kdy je
autor sám přesvědčen, že taxonomická hodnota odchylky je nevýznamná. U jiného
vnitrodruhového taxonu, hřibu satana hlohového (str. 272–273), se setkáváme se za
vádějící obrazovou interpretací – jsou zde vyobrazeny staré plodnice typického sa
tana, u nichž přirozeně dochází k více či méně znatelnému odbarvování pórů rourek.
Vynikající vyobrazení hřibu satana hlohového lze naproti tomu najít v kapitole
o ochraně hub (str. 66).
Příznačným dokladem přehnané touhy autora obsáhnout co možná největší
množství taxonů je prezentace hřibu šumavského – Boletus gabretae (str. 220–221).
Jak známo, hřib šumavský byl popsán Albertem Pilátem jakožto žlutě zbarvený druh
velmi blízký hřibu žlutému – postaru Boletus junquilleus, s tím rozdílem, že by měl
mít na třeni vyvinutou síťku namísto drobných vloček. To je stěžejní znak, pokud
bychom chtěli nějaký nález takto označit. V knize je však představena jen jedna
mladá plodnice nalezená v Itálii s povrchovou strukturou třeně dokonale sežranou
od plžů. Celková prezentace druhu tak nabývá spekulativního charakteru, který pod
trhuje v synonymice nemístně zařazená BlancoDiosova kombinace Suillellus ga
bretae. Ačkoli byla provedena v souladu s nomenklatorickým Kódem, je zjevné, že
byla navržena bez opory v realitě. Závěrem k tomuto tématu je třeba dodat, že Mikšík
sám nabádá k pátrání po této houbě, aby bylo možné potvrdit, že se skutečně jedná
o samostatný druh (str. 220).
Problematické je rovněž označení druhu Neoboletus xanthopus českým jménem
hřib odbarvený (str. 230), jež se u nás běžně používá pro Boletus erythropus subsp.
(var.) discolor. Autoři druhu N. xanthopus vysvětlují složitou situaci ohledně jeho
vztahu ke jménu B. erythropus subsp. discolor (Urban et Klofac 2015). Dle jejich
výzkumu existují odbarvené kováře dva (nepočítámeli zcela žlutý B. junquilleus) –
prvním je pravý hřib kovář ‒ N. luridiformis v odbarvené podobě (žlutavý fenotyp),
druhým je nový samostatný druh N. xanthopus, přičemž není jasné, na který z nich
lze vztáhnout jméno B. erythropus subsp. discolor. Mikšík ho však zvoleným českým
pojmenováním svázal právě s N. xanthopus. A k tomu na str. 230 dole vidíme no
vinku – žlutou formou N. xanthopus. Naše pochyby, zda by tato forma nemohla být
ve skutečnosti žlutavým fenotypem N. luridiformis, nijak nerozptýlil text v odstavci
Možnost záměny, který je zmatečný – kdo si chce ověřit, jak vypadají „od mládí až
do dospělosti sytě červené póry rourek“ hřibu kováře, nechť se podívá na str. 225…
Autor příliš nepřispívá k vyjasnění současné taxonomické spleti ani v dalších
skupinách hřibovitých hub, jako jsou kozáky a klouzky. Například u kozáku černo
hnědého doplnil Smotlachovo české jméno „kapucínek“ (str. 414). Důvodné nepo
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užití jména „kapucínek“ pro tento taxon nicméně vysvětlil J. Šutara v knize „Hřibo
vité houby“ (2009: str. 250) faktem, že původní pojetí druhu Boletus melaneus bylo
odlišné od současného. Mikšíkovi se však jméno kapucínek zřejmě natolik líbí, že
ho k tomuto taxonu doplnil – a to bez ohledu na okolnost, že od Šutary doslova pře
vzal dodatek u synonymního jména „sensu Dermek“, čímž stvrdil, že užívá součas
ného pojetí, a mimoděk ukázal, že na dvě různá pojetí přistupuje.
Ačkoli mají v knize např. mnohé druhy klouzků nebo hřibů samostatná jména
pro své barevné odchylky, klouzek sličný (str. 118) nebo kozák šedohnědý (str. 417)
mají stejné jméno pro základní i bílou formu. Autor se tedy evidentně nesnažil o jed
notnost v pojímání těchto odchylek, ba ani o konzistenci v jejich českém pojmeno
vání – Suillus grevillei var. clintonianus (str. 119) má jako odrůda jméno
„červenohnědý“, zatímco na úrovni druhu Suillus clintonianus (str. 116) jej autor
označuje jako klouzek „hnědooranžový“. V některých případech jsou na různých
místech knihy použita pro jeden druh různá latinská jména: v klíči najdeme lupeno
pórku červenožlutou jako Phylloporus rhodoxanthus (str. 74), ale v atlasu jako Phyl
loporus pelletieri (str. 344). Podobné ledabylosti v užití jmen jsou u hřibu
nádherného (str. 216–217): v titulku druhu autor uvádí jméno Baorangia emileorum,
avšak pod fotografiemi použil „Baorangia emilei“, nebo v případě Leccinum sca
brum var. avellaneum: v textu se jménem kozák březový světlý (str. 410), ale u fo
tografie kozák březový bělostný (str. 413).
Z výše uvedených příkladů vyplývá, že publikace vykazuje především v textové
části velké množství chyb, nepřesností a zavádějících tvrzení, a to v oblasti taxono
mie, nomenklatury a faktografie. Lze konstatovat, že v nakladatelství Svojtka byl
knižně publikován „nevyčištěný“ text, navíc bez odborné recenze – údaj o ní v tiráži
chybí. Autor se zřejmě pokusil tento nedostatek rozptýlit poděkováním za konzultace
italským mykologům G. Simoninimu a M. Gelardimu (str. 4). Je však nepochybné,
že oba zmínění mykologové nemohli mít žádnou kontrolu nad výsledným českým
textem, který autor předložil do nakladatelství. Obdobně účelově vyznívá na téže
straně Mikšíkova proklamace o inspiraci pracemi českého mykologa J. Šutary. Nelze
totiž najít žádné styčné body mezi nedotaženým textem Mikšíkovy knihy a preci
zními publikacemi J. Šutary, a zejména nelze srovnávat styl práce nekritického kom
pilátora s přístupem seriózního odborníka. Elementární součástí nejen vědecké, ale
jakékoli kvalitní publikační práce je odborná recenze, která jde ruku v ruce s (ob
vykle) přirozenou vnitřní potřebou autora zajistit své práci nějaký kontrolní mecha
nismus. Ten v optimálním případě funguje jako filtr, přes který neprojdou
přinejmenším základní nedostatky, které ve výsledku hodnotu vlastní práce výrazně
snižují. Doufejme, že Mikšíkova kniha zůstane jen ojedinělým případem takto ne
kriticky zorganizovaného projektu a že podobný přístup nebude uplatněn například
při tvorbě knihy o poznávání jedlých a smrtelně jedovatých hub. Abychom byli

57

Mykologické listy, Praha, no. 139, 2018.

ISSN 12135887

korektní, můžeme zmínit, že druhý z nás obdržel krátce po vydání knihy emailovou
zprávu od samotného autora obsahující soubor Errata, s vysvětlením, že do knihy
bohužel nebyla zapracována poslední důležitá korektura. Errata obsahují pouhých
pět oprav, což je ve velkém nepoměru k množství nedostatků, které zmiňuje tato re
cenze (a ta zdaleka neukazuje všechny). Mají toto znění: str. 105–106: v záhlaví má
být text Sclerodermataceae – Gyroporus (ne Gyroporus – cyanescens); str. 177:
u dvou spodních fotografií jsou vzájemně přehozené popisky, popisek vlevo patří
k fotografii vpravo a naopak; str. 197: správný český i latinský název u horní foto
grafie je Hřib růžovník (Butyriboletus fuscoroseus); str. 330: správný druhový latin
ský název u spodní fotografie je pulverulentus; str. 333: správný latinský název
u obou fotografií je Cyanoboletus pulverulentus. Korekturu by bohužel zasluhoval
i tento posléze rozeslaný text, jelikož – pravidelně to zaznívá v různých recenzích –
pro označení hub se užívá pojem jméno, nikoli název (latinské slovo nomen znamená
jméno).
Závěrem je potřeba zdůraznit, že tato naše recenze si kladla za cíl posoudit pří
nos a nedostatky hodnocené publikace víceméně obecně. Omezili jsme se na zkou
mání pouze určitého vzorku textů, což nemůže nikterak nahradit komplexní
odbornou recenzi. Její absence umožnila autorovi vydání textu jevícího znaky ne
korigovaného rukopisu a možná tak poněkud nechtěně ukázala úroveň zpracování
textů, kterou autor považuje za hodnou veřejné prezentace. Autorovi bychom proto
upřímně doporučili, aby věnoval přípravě textů mnohem větší pozornost a delší čas.
Podobné publikace psané jedním autorem v dnešní metodicky složité době zahlcené
údaji různého stupně spolehlivosti (které autor kvalitního textu nutně musí odhalovat,
vážit, a čtenářům pak v očištěné podobě rozumně servírovat) snad ani nemohou do
padnout dobře. Všichni, kdo častěji publikují, vědí, že jedinec při psaní vnímá své
vlastní chyby a nekonzistentnosti jen v omezené míře. Recenzní proces, kterému lze
navyknout při standardním postupu publikování jak vědeckých, tak populárněna
učných textů, je třeba chápat jako pomoc, a to i v případě, že rukopis recenzním
sítem neprojde – pořád je to jediná reflexe (někdy zkrátka signalizující, že autor
musí svůj přístup od základu změnit). Kniha Hřibovité houby Evropy, jakkoli je te
maticky komplexní a výpravná, se v tomto ohledu stala dokladem autorova nepo
chopení výše uvedených pravidel a jeho až chronické nekritičnosti a nepřesnosti. To
přitom jistě nebyl původní záměr.
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OSOBNÍ
K

P Ě TA O S M D E S Á T I N Á M D O C . I N G .

DÁŠI VESELÉHO, DRSC.

Eva K o v a č í k o v á a Karel Ve v e r k a

Únětice u Prahy. Foto 10. 12. 2017 M. Matýsková.

Náš významný rostlinolékař, fytopatolog a mykolog se v červnu tohoto roku
v dobré zdravotní kondici dožívá 85 let. Narodil se 6. 6. 1933 v Praze, kde také
r. 1953 maturoval na Nerudově gymnáziu v Praze 1. Poté absolvoval studium na Ag
ronomické fakultě Vysoké školy zemědělské (VŠZ) v PrazeDejvicích (ukončil je
r. 1960) a získal titul Ing. V témže roce nastoupil do funkce hlavního agronoma Stát
ního statku Mělník, kde působil až do r. 1970.
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Na Agronomické fakultě VŠZ v PrazeSuchdole absolvoval 5leté externí post
graduální studium, které zakončil obhájením kandidátské dizertace, za níž mu byla
r. 1969 udělena hodnost kandidáta zemědělskolesnických věd (CSc.). Pak ještě ab
solvoval v letech 1973‒1974 postgraduální dvousemestrové studium se specializací
mykologie na Přírodovědecké fakultě UK.
V období let 1970‒1975 byl vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu ře
pařského v Semčicích. Potom byl r. 1975 jmenován do funkce ředitele Ústavu
ochrany rostlin Výzkumných ústavů rostlinné výroby (VÚRV) v PrazeRuzyni.
V 80. letech minulého století byl členem vědeckého kolegia biologie organismů, po
pulací a společenstev ČSAV.
Prezidium ČSAV na základě obhajoby doktorské dizertační práce „Biologická
ochrana vzcházejících rostlin řepy cukrové proti spále“ udělilo ing. Veselému vě
deckou hodnost doktora zemědělskolesnických věd (DrSc.). Docentem pro obor
ochrana rostlin byl jmenován 25. 8. 1989.
Vědecké kolegium ČSAV udělilo doc. Veselému r. 1987 za zásluhy v oboru
biologických věd pamětní medaili J. E. Purkyně a r. 1989 oborovou plaketu (me
daili) G. Mendela. V roce 2013 mu udělila bronzovou medaili Česká akademie ze
mědělských věd za mimořádný přínos k rozvoji věd a výzkumu v agrárním sektoru.
Roku 1993 v souvislosti s důchodovým věkem odešel doc. Veselý z VÚRV a na
stoupil jako vědecký pracovník do soukromé firmy; tam realizoval výsledky svého
výzkumu ve výrobě biopreparátů pro ochranu rostlin, a rovněž pro využití v lékařství.
Doc. Dáša Veselý je od r. 1976 členem Československé, nyní České vědecké
společnosti pro mykologii (ČVSM), kde byl od r. 1979 řadu let členem hlavního vý
boru a předsedou fytopatologické sekce ČVSM. Mnoho let byl též členem výboru
Mezinárodní společnosti pro patologii rostlin (ISPP) v Amsterodamu a v letech
1975‒1995 byl členem Americké fytopatologické společnosti (APS).
Výsledky vědecké práce D. Veselého a jejich realizace v praxi
Doc. D. Veselý se u nás i v zahraničí nejvíce proslavil objevem mimořádně
účinných vlastností mikroskopického organizmu Pythium oligandrum Drechsler.
V r. 1972 izoloval z povrchu kořenů vzcházejících rostlin řepy cukrové kmen tohoto
houbového organizmu, který se stal základem 30 let trvajícího výzkumu o jeho vy
užití při biologické ochraně ‒ zpočátku výhradně proti chorobám rostlin, později
i v lékařské kosmetice. Na základě vědecké publikace (Phytopathologische Zeit
schrift, 1977) byl tento kmen předmětem žádosti Americké sbírky mikroorganismů
(ATCC) o uložení kmenu P. oligandrum do sbírky v USA; přijetí a uložení kmenu
P. oligandrum pod označením ATCC 38472 se uskutečnilo 10. 5. 1979. Při registraci
v USA dostal kmen označení P. oligandrum DV 74.
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V souvislosti se zahájením výroby biopreparátu (nazvaného Polyversum) v ČR
byla v USA podána žádost o registraci kmene P. oligandrum DV 74 pro použití
v ochraně rostlin, a to na základě projednání a schválení výjimky ze zákona v Kon
gresu Spojených států amerických (rozhodnutí ze dne 26. 5. 2007) a v Senátu Spo
jených států amerických (rozhodnutí ze dne 24. 5. 2007). Za zmínku stojí, že po
dobu 30leté výzkumné činnosti doc. Veselého se mu nepodařilo izolovat z přírody
jiný nativní kmen P. oligandrum.
Doc. Veselý ještě před zveřejněním vědeckých publikací o svém nálezu podal
žádost o udělení patentu „Prostředek stimulující při aplikaci na semena řepy cukrové
růst vzcházejících rostlin a chránící je proti spále“; r. 1976 mu bylo autorské osvěd
čení (AO 199906) uděleno. V průběhu výzkumu vypracoval r. 1982 doktorskou di
zertační práci (1982) na téma „Biologická ochrana vzcházejících rostlin řepy cukrové
proti spále“. Dále též vypracoval metodiku pro komerční výrobu biopreparátu v sou
kromé firmě.
Doc. Veselý se spolupracovníkem Slavomírem Hejdánkem získali v roce 1981
patent v USA pod názvem „Preparation for the protection of emerging sugar beets
against dampingoff, and method of its production“ („Preparát pro ochranu vzchá
zejících řepných rostlin proti padání a metoda jeho výroby“; USA 4259317). Význam
tohoto patentu vyzdvihl patentový úřad USA tímto vyjádřením v abstraktu: „Ačkoliv
mykoparazitizmus houbového organizmu Pythium oligandrum byl objeven před
řadou let, jeho využití pro biologickou ochranu si vyžádalo ještě mnoho výzkumné
práce“.
V roce 1992 bylo úsilí dlouholetého fytopatologického výzkumu doc. Veselého
korunováno výsledkem: přírodní fenomén mykoparazitického houbového organizmu
se podařilo přenést do praxe v přípravku pro jeho využití při ochraně rostlin. Tento
biologický přípravek byl r. 1992 pod názvem Polyversum registrován Státní rostli
nolékařskou správou s určením k ochraně proti padání semenáčků jehličnanů v les
ních školkách.
Komerční výroba biologického preparátu Polyversum byla zahájena pod od
borným vedením doc. Veselého v soukromé firmě Řemeslo v r. 1993. Následně firma
změnila předmět své aktivity (do té doby se zabývala zejména stavební činností).
Roku 1998 byla firma přejmenována na Biopreparáty s. r. o. Účinnost biopreparátu
byla následně úspěšně testována v medicinské praxi a je stále využívána v lékařské
kosmetice. Účinnost Pythium oligandrum byla též prokázána na stimulaci klíčení
sadby brambor a rovněž proti infekci plísní bramborovou. Zjistilo se, že prostředek
Polyversum má účinek především preventivní, tj. že má být aplikován ještě před vý
skytem choroby – účinné agens má totiž přijít do kontaktu s mladými pletivy rostlin.
Biopreparát Polyversum je již od r. 1994 schválen Ministerstvem zemědělství
pro využití v organickém zemědělství. Doc. Veselý zjistil, že kořeny rostlin vzchá
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zející řepy cukrové bývají hojně kolonizovány houbou Scopulariopsis brevicaulis
(Sacc.) Bainier. Tato houba je jedním z původců onychomykóz (plísňového onemoc
nění nehtů lidí), na kterou účinně působí právě Pythium oligandrum. V pokusech in
vitro bylo prokázáno, že hubí původce onychomykóz rychleji než typické půdní
houby a hubí také původce chorob kořenů rostlin, jako jsou Pythium ultimum
(R. Hesse) de Bary a P. debaryanum Trow.
Tento výsledek prokazuje, že kmen P. oligandrum DV 74, registrovaný v USA,
potlačuje jak původce chorob u organizmů rostlinného původu (plíseň bramborová,
listové choroby chmele, vinné révy atd.), tak i u organizmů živočišného původu
(plísňové onemocnění nehtů lidí).
V současné době je pro zemědělství v České republice registrován biopreparát
Polyversum v „Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rost
lin 2017“ u řady kulturních rostlin.
Na základě výsledků výzkumu doc. Veselého společnost Biopreparáty již 20 let
vyrábí a prodává pro využití v zemědělství pro ochranu rostlin, a také pro lékařskou
kosmetiku, řadu přípravků na bázi Pythium oligandrum. Komerční přípravky se ex
portují do evropských i mimoevropských zemí (USA, Čína, Maroko a další).
Jménem našich fytopatologů a mykologů gratulujeme Dášovi k jeho mimořád
ným úspěchům na poli vědeckého i praktického výzkumu a do dalších let mu pře
jeme životní pohodu a nadále i dobré zdraví.
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Eva K o v a č í k o v á and Karel Ve v e r k a : 85th birthday of Dáša Veselý
Dr. Dáša Veselý, born 6 June 1933 in Prague, is presently one of the most influential
Czech phytopathologists and mycologists. His discovery of the antifungal activity
of the fungal organism Pythium oligandrum Drechsler has resulted in a number of
commercially available compounds used not only for agricultural purposes, but also
in medicine. These applications were granted patents in both the Czech Republic
and the USA.
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VALNÁ HROMADA ČVSM
INFORMACE

Z VA L N É H R O M A D Y

PRO MYKOLOGII

(ZKRÁCENÁ

(ČVSM),

ČESKÉ

VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI

Z . S ., K O N A N É D N E

14. 2. 2018

VERZE KOMPLETNÍHO ZÁPISU A JEHO PŘÍLOH)

Místo konání: Krajinova posluchárna, Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2,
Praha 2; jednání řídil V. Antonín; přítomno 19 členů ČVSM a 2 hosté
1. Zahájení, volba mandátové komise.
Komise byla navržena ve složení M. Šandová, V. Hubka a A. Kubátová. Valná
hromada schválila mandátovou komisi a následně i předložený program valné hro
mady.
2. Přednáška O. Koukola „Quo vadis taxonomie mikroskopických hub?“
3. Zpráva o činnosti ČVSM za volební období 2014–2017.
Zprávu přečetl V. Antonín; nebyly k ní žádné připomínky a byla jednohlasně
schválena. Hlasování o schválení zprávy – pro: 19, zdržel se hlasování: 0, proti: 0.
Minulá valná hromada se konala dne 29. ledna 2014.
Výbor ČVSM pracoval po celé volební období beze změn v následujícím slo
žení: V. Antonín – předseda, J. Holec – místopředseda, A. Nováková – tajemnice,
D. Novotný – hospodář, P. Hrouda, M. Kolařík, M. Tomšovský – členové. Scházel
se 2–3× ročně.
Revizní komise: J. Klán, F. Kotlaba, J. Marková.
ČVSM měla k 31. 12. 2017 celkem 176 členů, z toho 7 čestných a 30 zahra
ničních (18 ze Slovenska a 12 z ostatních zemí). V průběhu uplynulých čtyř let se
počet členů snížil (před čtyřmi lety jich bylo 196). Členský příspěvek byl po celou
dobu 500 Kč (300 Kč pro studenty a důchodce) a obsahoval rovněž zasílání Myko
logických listů.
V uplynulých čtyřech letech z členů naší společnosti zemřeli: Jiřina Svrčková
(2014), Herbert Tichý (2017), Alois Černý (2017), Mirko Svrček (2017) a Jiří La
zebníček (2017). Čest jejich památce.
Důležitý byl zápis společnosti do spolkového rejstříku, který je podle nového
občanského zákoníku, platného od 1. 1. 2014, veden příslušným rejstříkovým sou
dem. Novou právní formou společnosti je „zapsaný spolek“ (zkratka z. s.). Stanovy
společnosti také bylo nutno s novým občanským zákoníkem uvést do souladu, což
se odehrálo v roce 2015.
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V rámci společnosti již od roku 1984 pracuje „Sekce pro studium mikrosko
pických hub“, jejímž předsedou od roku 2016 je A. Nováková a jednatelem
K. Prášil. Sekce pořádá pravidelné jarní exkurze a v sudých letech workshop MIC
ROMYCO. Uskutečněné exkurze: 31. května 2014 na Koukolovu horu (21 účast
níků), 13. června 2015 na Žampach (15), 28. května 2016 na Svatojánské proudy
(30) a 10. června 2017 do okolí Stříbrné Skalice (10). Ve dnech 17.‒18. září 2014
a 30.‒31. srpna 2016 se uskutečnily workshopy „MICROMYCO 2014“ a „MICRO
MYCO 2016“ v Mikrobiologické ústavu AV ČR v PrazeKrči za účasti 49 resp.
36 mykologů z ČR a SR. Abstrakty prezentovaných příspěvků byly publikovány
v Mykologických listech 129 a 135.
Aktivní je rovněž „Sekce pro výzkum diverzity a ochranu hub (makromy
cetů)“, v jejímž výboru pracují M. Beran, D. Dvořák, J. Slavíček, P. Špinar
a S. Valda. Podstatnou část organizované činnosti členů sekce představoval „servis“
pro AOPK ČR na základě smlouvy o vzájemné spolupráci. Konkrétně se jednalo
o tyto dílčí činnosti: (1) každoroční doplňování a aktualizaci číselníku taxonů NDOP
(v průběhu ledna‒února, koordinátor J. Slavíček), (2) aktualizaci návrhu novely se
znamu zákonem chráněných hub – první vlna byla na jaře 2016, hlavní řešitelé V. An
tonín, M. Beran, J. Běťák, J. Burel, D. Dvořák, M. Kříž, S. Valda, L. Zíbarová, další
vlna probíhá v této době; a s tím související příprava tzv. karet druhů pro potřeby
AOPK a (3) oponentury vybraných zpráv o inventarizačních průzkumech z projektu
Implementace Natura 2000 pro AOPK (2014/2015; J. Holec, D. Dvořák, M. Beran).
Kromě toho proběhly jednorázové akce, organizované (mj. i) sekcí: (1) Zvaná před
náška o principech tvorby prvního Červeném seznamu makromycetů na konferenci
České botanické společnosti „Ohrožená květena ČR a regionální červené seznamy“
(2015, M. Beran), (2) seminář k problematice seznamů indikačních druhů hub pro
přírodní stanoviště (březen 2016), kdy zhotovitelé seznamů (M. Beran, J. Holec
a M. Kříž) přizvali ke konzultacím další členy sekce (V. Antonín, D. Dvořák, L. Zí
barová, J. Burel, J. Běťák). V roce 2017 (12.‒15. 10.) proběhl intenzivní mykolo
gický průzkum PR Libochovka u Hluboké nad Vltavou (10 mykologů) a intenzivní
mykologický průzkum rašelinišť v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny
(8.‒11. 9. 2017, org. M. Brom, M. Beran, M. Vašutová) a na něj navazující prezen
tace „Význam nových poznatků o makromycetech rašelinišť jz. části Českomoravské
vrchoviny pro jejich ochranu“ na semináři ČSOP „Objevy a změny na pomezí Čech
a Moravy“ (Telč, 25.‒26. 1. 2018; M. Vašutová, M. Beran, L. Zíbarová).
V Brně existuje „Brněnská pobočka“ společnosti, která organizovala každý
rok už tradiční cykly přednášek (každý rok šest); zúčastnilo se jich celkově 1089
posluchačů.
Další aktivní pracovní skupinou jsou „Mladí mykologové“, kteří pořádají kaž
doroční setkání, kterého se zúčastňují mladí profesionální i amatérští mykologové
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a studenti mykologie z ČR a Slovenska. V roce 2014 se uskutečnil 15. ročník v Bo
rovsku (NPP Hadce u Želivky, organizoval J. Borovička, 27 účastníků), v r. 2015
16. ročník v Mohelně (org. D. Dvořák a spol., 23 účastníků), v r. 2016 17. ročník
v Krásném Buku (CHKO Lužické hory a NP České Švýcarsko, org. Z. Egertová,
23 účastníků) a v r. 2017 v Hlavatcích u Tábora (org. M. Vašutová, 24 účastníků).
Společnost pravidelně vydávala své dva časopisy – mezinárodní odborný Czech
Mycology a členský Mykologické listy, na což využívala dotace od Rady vědeckých
společností ČR (RVS). V roce 2015 zpřístupnila společnost na svém webu kompletní
digitální archiv časopisu Czech Mycology ve střední kvalitě rozlišení a vydala
DVD s tímto digitálním archivem v nejvyšší kvalitě. Zbylá DVD je stále možné za
koupit. V roce 2016 byla také získána dotace na digitalizaci Mykologických listů,
jejichž elektronická verze se postupně objevuje na webových stránkách.
ČVSM je členem International Association for Plant Taxonomy (příspěvky
platí RVS), European Mycological Association a International Society for Fungal
Conservation (zakládající člen v roce 2010).
V provozu je knihovna společnosti umístěná v prostorách knihovny katedry
botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2, která nabízí časopisy a knihy společnosti;
většina z nich je získávána výměnou a dary. Společnost vlastní cca 1000 knih a 137
titulů odborných časopisů. Počet časopisů získávaných výměnou za Czech Mycology
oproti minulému období opět klesl, protože se stále více uplatňuje trend vydávání
časopisů pouze online (např. Fungal Science, Hoehnea, Italian Journal of Mycology).
V uplynulém období došlo k ukončení výměny Czech Mycology za časopis Miko
logija i Fitopatologija a Studies in Mycology ze stran zasílatelů. Váznou výměny za
Fungal Biology, Mikologiai Közlemenyék a Persoonia. Pokračuje výměna časopisu
Czech Mycology za 33 titulů mykologických či botanických periodik z 20 států
světa. Knihovna je využívána vědeckými pracovníky z řad profesionálů i amatérů
z celého území republiky. Seznam časopisů přístupných v knihovně v Praze je zve
řejněn na webu ČVSM a připravuje se ke zveřejnění i seznam knih.
Už před asi pěti lety vypracovala ČVSM po dohodě s AOPK metodiku „Myko
logické průzkumy“ (http://www.nature.cz/publik_syst2/files/iii_03ahouby_nova.pdf),
která v současnosti oficiálně slouží k vypracovávání mykologických průzkumů všech
typů. Už několik let se společnost snaží o její certifikaci. I když máme několik let
uzavřenou smlouvu o užívání s AOPK, k dispozici dvě nezávislé recenze a všechny
potřebné materiály byly poslány na MŽP ČR, zatím se certifikaci i přes urgence
a kontakty s několika pracovníky MŽP nepodařilo získat.
Webové stránky ČVSM byly spravovány D. Novotným ve spolupráci s pro
fesionálním webmasterem Petrem Němcem. Jsou v anglické a české verzi, přičemž
česká část je bohatší vzhledem k členské základně. Velice cennou součástí stránek
jsou oddíly týkající se časopisů Czech Mycology a Mykologické listy. Czech

67

Mykologické listy, Praha, no. 139, 2018.

ISSN 12135887

Mycology je kompletně dostupná online. V případě Mykologických listů jsou jak
v české, tak i anglické verzi zveřejněny obsahy všech dosud vyšlých čísel a od dvoj
čísla 84–85 také abstrakty všech řádných článků. V roce 2016 výbor společnosti za
jistil plné naskenování všech článků vyšlých od 1. čísla Mykologických listů. Na
webových stránkách je část těchto článků zdarma k dispozici ve formě pdf souborů
(po číslo 57) a postupně budou uvolňována další čísla. Na stránkách jsou dále zá
kladní informace o ČVSM a jejích aktivitách. Důležitá je složka Aktuality, kde jsou
zájemci informováni o všech novinkách. Část stránek slouží sekcím, pobočkám
a pracovním skupinám. Nově byla zřízena i část týkající konferencí pořádaných
ČVSM, která byla v roce 2017 využita pro 5. československou mykologickou kon
ferenci v Brně. O kvalitním obsahu webu svědčí skutečnost, že byl počátkem roku
2014 vybrán Národní knihovnou ČR pro „zařazení do reprezentativního vzorku čes
kého webu s cílem jejich dlouhodobého uchování pro budoucí historické a výzkumné
učely“.
V minulých letech pokračovala také tradice nových, ve dvouletých periodách
konaných Československých vědeckých mykologických konferencí, založená
v roce 2009. V pořadí „4. československá vědecká mykologická konference“ se ko
nala ve dnech 7.–10. září 2015 na Technické univerzitě ve Zvolenu. Zúčastnilo se jí
42 mykologů, z toho 22 slovenských. Ve dnech 28.–30. srpna 2017 se v kampusu
Masarykovy univerzity v BrněBohunicích uskutečnila „5. československá vědecká
mykologická konference“; účastnilo se 52 mykologů, z toho pouze tři ze Slovenska.
V obou případech byla, kromě přednášek a posterových prezentací, organizována
i jednodenní terénní exkurze.
Ve dnech 14.‒17. září 2015 se ČVSM podílela na spoluorganizování meziná
rodní konference „Fungi of Central European OldGrowth Forests“; hlavním orga
nizátorem bylo mykologické oddělení Národního muzea. Konala se v Českém
Krumlově za účasti 47 mykologů a zaznělo 36 přednášek v angličtině. Nejlepší pří
spěvky z této konference byly publikovány souborně ve speciálním čísle časopisu
Fungal Ecology (vol. 27, part B, 2017: „Fungi in Natural Forests“).
ČVSM také pokračovala v organizaci jedno až dvoudenních menších konfe
rencí a seminářů pro mykology z ČR a Slovenska. V Praze se konaly celkem tři:
16. května 2015 seminář „Novinky studia velkých hub“ za účasti 50 mykologů,
14. května 2016 „Novinky studia velkých hub II“ za účasti 40 mykologů a 20. května
2017 „Novinky studia velkých hub 2017“ u příležitosti životních výročí našich čest
ných členů a významných mykologů Z. Pouzara (85 let) a F. Kotlaby (90 let); po
slední konference se zúčastnilo 52 mykologů.
Naše společnost se rovněž podílela na organizaci jarních víkendových terén
ních mykologických akcí. Tyto akce se konají od roku 1993 každoročně a při jejich
organizaci se pravidelně střídá česká a slovenská strana; jsou vždy situovány na lo
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kality poblíž československé hranice. V roce 2015 to bylo „23. jarní terénní setkání
českých a slovenských mykologů“, které se konalo na Lučině v Bílých Karpatech
(19.–21. června) a v roce 2017 v Mlýnkách v jižní části Bílých Karpat (9.–11. června)
„25. jarní terénní setkání českých a slovenských mykologů“.
Chceme poděkovat dvěma členům výboru společnosti, kteří již v novém vý
boru pracovat nebudou, D. Novotnému a M. Tomšovskému, za jejich práci. Výbor
také děkuje všem členům společnosti, ať už se podíleli na její práci jako členové
redakčních rad Czech Mycology a Mykologických listů, při jejich rozesílání nebo
při jakékoliv další činnosti, dále vedení jednotlivých sekcí a členům knihovní ko
mise, za jejich aktivitu a pomoc při udržení a rozvíjení chodu společnosti. Velmi
oceňujeme zejména profesionální práci Jana W. Jongepiera, který koriguje anglič
tinu pro oba naše časopisy. Děkujeme také Libuši Šoljakové za účetní uzávěrky za
jednotlivé roky a za výraznou pomoc při vyúčtování dotací. Neocenitelnou pomoc
nicí byla po většinu období sekretářka společnosti Miriam Kuchaříková, která na
základě dohody o provedení práce vedla členskou databázi, běžnou korespondenci
se členy, sklad společnosti v Horních Počernicích, zařizovala posílání a doposílání
nejrůznějších tiskovin členům a průběžně vedla ekonomickou agendu společnosti
(rozesílání platebních příkazů a faktur členům i organizacím, evidenci plateb a jejich
kontrolu).
4. Zpráva o hospodaření ČVSM za období 2014–2017 a zpráva revizní komise
o kontrole hospodaření.
Zprávu o hospodaření přečetl hospodář D. Novotný, zprávu revizní komise
J. Klán. D. Novotný zodpověděl dotazy revizní komise, další dotazy ke zprávě o hos
podaření nebyly. Hlasování 18–0–1.
V dubnu 2014 byl zřízen účet u Fio banky a zrušen dosavadní účet u České
spořitelny z důvodů snížení nákladů za bankovní poplatky. V současné době je účet
spravován elektronickým bankovnictvím a poplatky se platí pouze za některé platby
přicházející nebo odcházející do zahraničí. Od roku 2014 byl zaveden jiný systém
správy účetních položek (objednávky, vystavené faktury), aby více vyhovoval zpra
cování v účetních programech. Ve všech letech bylo hospodaření ČVSM v kladných
hodnotách, díky důslednému vymáhání úhrady vystavených faktur a členských pří
spěvků, financím získaným při organizování seminářů, workshopů a konferencí
a efektivnímu hospodaření. Na začátku období disponovala ČVSM financemi ve
výši cca 88 186 Kč, na konci období cca 366 673 Kč. Došlo k odhlašování odběru
Czech Mycology ze zahraničí v souvislosti s volným online přístupem k článkům,
což znamenalo výpadek příjmů v řádu cca 10 000 Kč.
Bylo rozhodnuto přijímat veškeré platby bezhotovostně, aby nebylo nutné vy
nakládat finance na příjem hotovostních plateb podle pravidel elektronické evidence
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tržeb (EET). V současné době by pod EET spadal pouze prodej věcí, které si ČVSM
nechala vyrobit na zakázku od jiného subjektu (např. trička, tašky). Prodej Mykolo
gických listů a Czech Mycology zatím nepodléhá EET. Tato povinnost vznikne,
pokud vstoupí v platnost nařízení dle 3. fáze zavádění EET. Členské příspěvky pod
EET nespadají.
Výhledy do budoucna
Problém s posilováním české koruny. Představuje to ztrátu na jednom zahra
ničním předplatném CM v řádu zhruba stokoruny, výhledově i více.
V roce 2016 a v únoru 2018 došlo ke zdražení služeb České pošty, kterou
ČVSM využívá k rozesílání svých materiálů. Nebylo by proto neadekvátní zvýšit
cenu předplatného Czech Mycology pro členy ČVSM z 250 na 300 Kč. K poslední
změně došlo v letech 2002/2003…
Díky kontaktům hospodáře ČVSM na účetní bylo za výjimečně nízkou cenu
(3000 Kč) zajištěno vypracování každoroční účetní uzávěrky. V budoucnu je po
třeba počítat s náklady vyššími o cca 8–10 000 Kč.
Bude třeba pokračovat v získávání finančních prostředků díky účastnickým
poplatkům na seminářích, workshopech a konferencích organizovaných ČVSM, ale
zároveň se zamyslet, k jakým účelům ČVSM získané prostředky využije. Obecně
by ČVSM měla mít na svém kontě finanční prostředky, které jí pokryjí výpadek do
tace na vydávání Czech Mycology a Mykologických listů nejméně na 2 roky. Sou
časný objem finančních prostředků toto pokrývá na 2,5 roku.
5. Zpráva o vydávání časopisů Czech Mycology (CM) a Mykologické listy (ML).
Zprávy přednesli redaktoři P. Hrouda (CM) a V. Antonín (ML). Diskuse k těmto
příspěvkům zahrnovala názory přítomných členů k naplnění časopisů a k přijetí
Czech Mycology do databáze Scopus. Hlasování 16–2–0.
Czech Mycology (CM)
CM vychází v zaběhlé periodicitě: 2 čísla ročně, online verze článků vydané
vždy v konkrétním pololetí (č. 1 do konce června, č. 2 do konce prosince daného
roku), tiskem pak vychází v průběhu následujících týdnů. Od roku 2014 bylo zrušeno
automatické zasílání separátů autorům článků (kdo má zájem o separáty svého článku,
může si je objednat a zaplatit) a zavedena platba za dvě a více barevných stran (zru
šena od roku 2017 s přechodem k nové tiskárně, viz níže). Od roku 2015 byla zave
dena možnost publikace taxonomických novinek formou short taxonomic report nebo
nomenclatural novelty. Od roku 2015 bylo zavedeno průběžné publikování online
verze jednotlivých článků (datum online uveřejnění konkrétního článku je uvedeno
v Article history). V polovině roku 2016 společnost obdržela vyrozumění o zařazení
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časopisu do databáze SCOPUS; na webu se pak články z let 2016 a 2017 objevily
koncem roku 2017. Ke konci roku 2016 ukončila činnost dosavadní tiskárna (firma
Čihák), od roku 2017 tiskne časopis firma Grafotechna+ (všechny stránky jsou nyní
na křídovém papíře 100 g). V letech 2014–2017 bylo publikováno 47 standardních
odborných článků, jedna review, osm krátkých článků, jeden soubor abstraktů a tři
redakční sdělení. Z uveřejněných článků jsou 33 od českých autorů (bráno vždy podle
prvního autora), osm od slovenských autorů a zbývajících 15 od autorů z jiných zemí.
Mykologické listy (ML)
Členský časopis Mykologické listy je zařazen do Seznamu recenzovaných ne
impaktovaných časopisů, který vede Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Ča
sopis dostávají všichni řádní i čestní členové společnosti v rámci členského
příspěvku. Kromě členům byly ML rozesílány i na dalších 35 adres v ČR (nečlenové
ČVSM a organizace) a 20 v zahraničí. Každoročně vyšla tři čísla. Od roku 2014 se
rozhodl výbor z finančních důvodů (hlavně poštovného) vydávat pouze tři čísla; aby
se však čtenáři necítili poškozeni, byl navýšen počet stran každého čísla. Celkem
bylo vydáno 12 čísel (č. 127–138) s celkově 892 stranami (bez obálky). Pro srovnání,
v letech 2010‒2013, kdy vyšlo čtyřikrát ročně celkem 16 čísel, to bylo 780 stran
textu, takže nárůst stran je výrazný; nejsilnější současné číslo mělo dokonce
106 stran. Nárůst stran se výrazně projevil od čísla 130 (2015), kdy došlo k výrazné
technické změně. Díky přechodu na novou tiskárnu (ze Střední školy umění a de
signu do Moravského zemského muzea) jsou čísla celobarevná bez omezení počtu
fotografií a lepená (nikoliv sešité drátošičkou), a to pouze s velice malým finančním
navýšením. Jaké jsou problémy ML? Nedá se říci, že bychom vyloženě trpěli nedo
statkem rukopisů, i když přesahů rukopisů z čísla do čísla je velice málo. Podíváte
li se však zejména do posledních čísel, jména některých autorů se opakují. Těm je
nutno poděkovat a vyzvat i další členy (ale i nečleny) společnosti, aby se o své nálezy
a znalosti podělili na stránkách časopisu. Zvláště se to týká mykologů studujících
mikroskopické houby. V čísle 138 sice vyšel velký článek o současném pojetí rodu
Penicillium, ale ‒ nepočítámeli abstrakty z workshopu MICROMYCO ‒ v ML byl
za poslední čtyři roky publikován jediný další článek o mikroskopických houbách.
6. Zpráva volební komise o výsledcích korespondenčních voleb do výboru Spo
lečnosti a revizní komise na období 2018–2021.
Zprávu přečetl předseda volební komise F. Sklenář. Hlasování 16–2–0.
7. Vyhlášení výsledků voleb na volební období 2018–2021.
Odstupující předseda V. Antonín oznámil složení a rozdělení úkolů nově zvo
leného výboru a revizní komise.
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Výbor: Jan Holec – předseda, Miroslav Kolařík – místopředseda, Alena No
váková – tajemnice, Ondřej Koukol – hospodář, Vladimír Antonín – vydávání My
kologických listů, Petr Hrouda – výkonný redaktor Czech Mycology, Martin Kříž –
kontakty na skupinu Mladí mykologové.
Revizní komise: Alena Kubátová, Jaroslav Klán, Jaroslava Marková.
8. Návrh na čestného člena a jeho volba valnou hromadou.
Návrh přednesl K. Prášil, který ve svém příspěvku uvedl zásluhy nově navrhova
ného čestného člena – RNDr. Václava Šaška, CSc. – o mykologii a ČVSM. Následovaly
tajné volby s výsledkem 18–0–1. Václav Šašek byl tímto zvolen čestným členem ČVSM.
9. Různé
F. Kotlaba přednesl návrh na opětovné zavedení pražského cyklu přednášek,
které byly v minulosti pravidelně pořádány a navštěvovány členy ČVSM, ale i zá
jemci z řad široké veřejnosti. Nově zvolený předseda J. Holec oznámil, že během jed
nání nového výboru, které předcházelo valné hromadě, byl již obdobný návrh
projednáván a byl připraven předběžný program jarního cyklu přednášek. Požadavek
z pléna byl, aby se přednášky nekonaly v pondělí, kdy probíhají mykologické poradny,
ani v úterý (překryv s přednáškami v Brně a České mykologické společnosti v Praze).
J. Klán se dotazoval, proč ČVSM nenakoupí nějaké další knihy do knihovny.
K tomu se připojila T. Tejklová s dotazem, zda nevytvořit knihovní komisi ČVSM.
Knihovní komise existuje, je v kontaktu s knihovnicemi knihovny katedry botaniky,
které spravují současně i knižní a časopisecký fond ČVSM. Je obtížné rozhodnout,
který z mnoha vydávaných titulů zakoupit.
K. Prášil upozornil na nutnou aktualizaci webových stránek, např. informací
o sekcích. D. Novotný upozornil, že již byly aktualizovány.
J. Holec přednesl úvahu o významu ČVSM a výhodách publikování popisů no
vých druhů v Czech Mycology. Dále vysvětlil činnost sekretářky, jejíž přijetí vedlo
k urychlení kontaktu výboru s členskou základnou, usnadnilo vymáhání plateb atd.
K. Prášil upozornil, že členům chybí informace o dění v ČVSM v průběhu
volebního období, zápisy ze schůzí výboru vycházejí v ML se zpožděním. To bude
možné napravit umístěním zápisů na webové stránky ČVSM.
P. Hrouda informoval, že je možné se přihlásit na stránkách Czech Mycology
k online odběru informací o vyjití nových článků v CM.
K. Prášil vznesl dotaz, zda ČVSM bude znovu pořádat terénní exkurze jako
v minulosti. Rozhodnutí nepadlo.
Podle zápisů a zpráv A. Novákové, V. Antonína, P. Hroudy, D. Novotného,
F. Sklenáře a J. Klána sestavil J. Holec.
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