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ODBORNÉ ČLÁNKY
SPOLEČENSTVA HŘIBOVITÝCH HUB ČESKÉ REPUBLIKY
I. POLABSKÉ SPOLEČENSTVO TEPLOMILNÝCH HŘIBOVITÝCH HUB
Václav J a n d a , Martin K ř í ž a Jiří R e j s e k
Článek pojednává o význačných teplomilných hřibovitých houbách,
které se vyskytují v regionu Polabí. Tyto druhy mají podobné ekologické ná
roky a na základě jejich přítomnosti lze stanovit mj. význam jednotlivých lo
kalit z mykologického hlediska. Lze hovořit o unikátním polabském
společenstvu hřibovitých hub, jehož vysoká přírodní hodnota bohužel dosud
není dostatečně reflektována orgány ochrany přírody – jednotlivé lokality jsou
situovány ve středně starých až starých hospodářských lesích s dominantním
výskytem dubů, až na výjimky však mimo chráněná území. Výčet jednotli
vých druhů autoři člení podle míry jejich fidelity k tomuto společenstvu a je
jich hojnosti, a využívají k tomu kategorie definované v dřívějších pracích
o indikačních druzích. Diagnostickými druhy společenstva jsou: Imperator
rhodopurpureus, Aureoboletus moravicus, Butyriboletus fuscoroseus, B. fech
tneri, Boletus aereus, Rubroboletus legaliae, Suillellus queletii a Chalciporus
rubinus.

Úvod
Významnou součástí českého termofytika je region Polabí. Pod tímto pojmem
rozumíme rozsáhlou centrální až východní část Polabské nížiny, zhruba mezi městy
Mladá Boleslav, Lysá nad Labem, Kolín, Pardubice, Holice, Hradec Králové, Hořice
a Jičín. Právě v této oblasti je možno pozorovat více či méně ustálené společenstvo
teplomilných hřibovitých hub, které je v různých aspektech odlišné např. od
společenstva hřibovitých hub v Českém krasu nebo v karpatské části Moravy. Pro
mykology je toto území zajímavé nejen díky výskytu velkého množství hřibovitých,
ale teplomilných druhů hub obecně. Jako předlohy pro vyobrazení ve svém stěžejním
díle „Naturgetreue Abbildungen und Beschreibungen der essbaren, schädlichen und
verdächtigen Schwäme“ (1831–1846) si odtud nechával dovážet houby Julius Vin
cenc Krombholz (Šebek 1982). Lesy v okolí Horních Ředic (Žernov), Vysokého
Chvojna a Bělečka u východočeských Holic byly houbařským rajonem Františka
Smotlachy (viz např. Smotlacha 1932). Dlouhodobému průzkumu Semické hůry
u Semic poblíž Lysé nad Labem se věnoval Aleš Lukavec; v období 1948–1967 tam
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absolvoval 210–240 exkurzí ročně (Šebek 1979). Podrobnou studii o mykoflóře ne
dalekého Kerska publikoval Pouzar (1960). Mykologickým průzkumem Nymburska
se zabýval Šebek (např. 1964, 1979, 1986, 1990). Nemalou pozornost věnoval oblasti
Polabí také Pilát (např. 1952, 1953, 1969). Zájem českých mykologů o tuto oblast
byl mimo jiné zhodnocen i popisem některých nových druhů hřibovitých hub – na
příklad hřibu růžovníku – Butyriboletus fuscoroseus (Smotl.) Vizzini & Gelardi
(Smotlacha 1912), hřibu rudonachového – Imperator rhodopurpureus (Smotl.) As
syov et al. (Smotlacha 1952) nebo hřibu Le Galové – Rubroboletus legaliae (Pilát
& Dermek) Della Maggiora & Trassin. (Pilát 1969).
Výskyt hřibovitých hub v minulosti a současnosti
Druhá polovina 20. století nepřála výskytu, popř. fruktifikaci mykorhizních hub
nejen na území bývalého Československa, ale ani jinde v Evropě. Jako nejdůležitější
činitel se v tomto ohledu ukázal vliv průmyslových imisí, zejména tzv. kyselých dešťů
a oxidů dusíku, způsobujících eutrofizaci půd. Závažnost negativních změn se naplno
projevila v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy plodnice dříve běžných druhů
hub z lesů téměř zmizely, přičemž v některých případech byly postiženy celé syste

Teplomilný dubový les, Běrunice, obora Kněžičky, 15. VIII. 2009, foto V. Janda.
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matické skupiny (Beran 2006). U hřibovitých hub byl tento vývoj dle zmínek v někte
rých literárních pramenech pozorovatelný již od druhé poloviny padesátých let. V le
sích přetrvaly především kyselomilné druhy – z hřibovitých to byl hřib hnědý – Imleria
badia (Fr.) Vizzini, v té době hojný druh smrkových monokultur. Plodnice citlivějších
druhů hřibovitých hub však zmizely zcela nebo je bylo možné najít jen ojediněle. Při
hledání dlouhodobě nezvěstných druhů nebyli úspěšní ani mykologové, kteří navíc
znali i konkrétní místa jejich výskytu z první poloviny 20. století. Například Hlaváček
(1996) uvádí, že nebyl schopen najít hřib rudonachový na jemu známých lokalitách
od roku 1954. Lukavec při svém dlouhodobém pozorování růstu hub na Semické hůrce
v letech 1948–1967 zaznamenal postupný úbytek vzácných druhů teplomilných hřibů:
hřibu nachového – Rubroboletus rhodoxanthus (Krombh.) Kuan Zhao & Zhu L. Yang,
hřibu plavého – Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara, hřibu Fechtnerova – Butyribo
letus fechtneri (Velen.) D. Arora & J. L. Frank a hřibu Quéletova – Suillellus queletii
(Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi (Šebek 1979). Práce Šebka týkající se výskytu
hub v teplomilných doubravách u Mcel v období let 1948–1987 (Šebek 1990) obsahuje
rovněž údaje o nálezech vzácných druhů hřibovitých hub, nicméně všechny až na vý
jimky pocházejí z druhé poloviny padesátých let (cca 1955–1961). Nejinak tomu bylo
i mimo region Polabí. Například Šmarda (1954) zaznamenal hojný výskyt hřibu rů
žovníku během výpravy do Bílých Karpat v červnu 1946. Jeho pozdější data z počátku
šedesátých let, představující roční úhrny nalezených plodnic tohoto druhu na pravi
delně sledovaných lokalitách v lesích Šiberná a Zlobice u Kuřimi a u Zdravé Vody po
blíž Žarošic, jsou řádově v jednotkách (Šmarda 1972). Příznačný a pro tehdejší situaci
dobře výstižný je proto Herinkův postřeh ohledně výskytu hřibu moravského – Aure
oboletus moravicus (Vacek) Klofac v oblasti jeho originální lokality z poloviny šede
sátých let (Herink 1964): „Dokonce se zdálo, že hřib, který V. Vacek označil jako
nikterak vzácný, se stává raritou i pro moravské mykology, kteří ve Vackových stopách
pokračovali v mykologickém výzkumu Ždanického lesa.“
Pozitivní změna ve stavu životního prostředí, která umožnila návrat nebo ob
novu fruktifikace řady mykorhizních druhů hub do našich lesů, se projevila až po
roce 2000. K tomuto fenoménu zřejmě výraznou měrou přispělo odsíření uhelných
elektráren a úbytek kyselých dešťů. Z této doby existuje řada přímých svědectví
houbařů i mykologů, kteří po dvaceti či třiceti letech pravidelného sledování lokalit
byli náhle překvapeni nálezy některých druhů hřibovitých hub, které dosud neviděli,
resp. je znali jen z popisů a vyobrazení v literatuře. Jako vhodný příklad může pos
loužit hřib rudonachový, který se znovu objevuje v polabských lesích od přelomu
tisíciletí, a s malým zpožděním (zhruba od let 2005–2006) jsou zaznamenávány
hřiby růžovník, moravský a Quéletův.
Šíření teplomilných druhů hub na našem území je dále podporováno fenoménem
tzv. globálního oteplování – právě od první dekády tohoto století pozorujeme méně
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chladné zimy a stále teplejší letní měsíce. Beran (2006) zmiňuje vliv klimatických
změn na příkladech šíření oranžovce vláknitého – Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk
(viz též Holec 2004) a hřibu rubínového – Chalciporus rubinus (W. G. Sm.) Singer;
tento trend se však zdá být stále patrnější i u dalších hřibovitých hub. Na Moravě byly
v nedávné době zaznamenány některé druhy, které u nás předtím nebyly nikdy nale
zeny a jejichž centrum rozšíření leží jižně: hřib Dupainův – Rubroboletus dupainii
(Boud.) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (Polčák 2015) a hřib měďový – Imperator luteo
cupreus (Bertéa & Estadès) Assyov et al. (Synková et al. 2016). Jiné teplomilné druhy
se znatelně šíří. Hřib satan – Rubroboletus satanas (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang,
který jsme dříve hodnotili jako velmi vzácný, dnes potkáváme častěji a na více loka
litách, a to i mimo oblast, odkud je jeho výskyt historicky znám (viz např. Kříž 2006,
2015), přičemž ho nacházíme i na místech, kde bychom ho jen stěží očekávali – ve
městech, stromořadích, parcích nebo na hřbitovech (viz např. Malý 2004, Svoboda
2005, Janda et al. 2016b). Počáteční hypotézy ohledně vztahu mezi oteplováním kli
matu a narůstajícím výskytem teplomilných druhů hub jsou v některých pracích sta
tisticky podpořené (viz např. Holec et al. 2016). Možnosti sledování dynamiky šíření
jednotlivých druhů jsou ovšem do jisté míry limitovány. Především není zcela jasné,
jaký podíl mezi nově objevenými lokalitami tvoří dlouhodobě přežívající mycelia,
která jen začala znovu plodit, a lokality skutečně nové, kam se vzácné druhy rozšířily.
Exaktní srovnání současného stavu s historickými údaji je proto velmi obtížné a při
padá v úvahu spíše jen v obecné rovině u šířeji definovaných celků (u konkrétních
lokalit je prakticky nemožné).
Materiál a metodika
Výsledky prezentované v tomto článku vycházejí z údajů zjištěných v období
let 2000 až 2018. Každoroční návštěvy lokalit byly realizovány od počátku května
do konce října (alespoň jednou za měsíc), od počátku července do konce září alespoň
jednou za dva týdny. Největší frekvence návštěv spadala do období všeobecných
fruktifikačních vln hřibovitých hub – třikrát až pětkrát za týden, výjimečně i denně.
Počet zaznamenaných nálezů v terénních zápisnících je řádově v tisících. Neobvyklá
délka průzkumu a datová základna jsou dílem skutečnosti, že náš průzkum v Polabí
nebyl svázán žádnými externími metodickými požadavky vycházejícími z granto
vých projektů, v jejichž rámci je nutné odevzdat výsledky za stanovené (zpravidla
krátké) období kvůli vyčerpání finanční dotace, a to bez ohledu na fakt, zda v prů
běhu daného období vůbec nastaly vhodné podmínky k průzkumu. Rovněž příprava
tohoto článku mohla být libovolně odkládána tak dlouho, dokud jsme nenabyli uspo
kojivého množství podkladů pro vyhodnocení. Tím jsou naše výsledky v dnešní
uspěchané době výjimečné.
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Největší pozornost jsme věnovali lokalitám s pravidelným výskytem teplomil
ných hřibovitých hub (ke kterým patří např. širší okolí obcí Prodašice, Rožďalovice,
obora Kněžičky nebo břehy rybníků Jakubský, Pustý a Komárovský u Dymokur),
průběžně jsme však vytipovávali i další území s potenciálem výskytu hřibovitých
hub (např. podle výskytu vodní plochy nebo jiných indicií, ale také na základě in
formací od našich terénních spolupracovníků a houbařů), což vyústilo v objevení
řady do té doby pro nás neznámých zajímavých lokalit – v celkovém součtu jich
bylo několik desítek. Některé z nich byly sledovány v průběhu celého uvedeného
období, jiné lokality jen v určitých letech.
Výběr druhů a vyhodnocení jejich vztahu k polabskému společenstvu jsou zá
věry založené na expertním posouzení autorů. Toto posouzení se váže k současnosti
a je třeba mít na mysli, že v budoucnu může docházet k dalšímu vývoji (třeba jen
v některých aspektech – některé vzácné druhy se mohou stát běžnějšími či naopak,
jiné mohou být v Polabí nově nalezeny). Je proto možné, že ve vzdálenějším časo
vém horizontu bude potřeba naši charakteristiku polabského společenstva revido
vat.
Zkoumané položky jsou uloženy ve veřejných herbářích (PRM, HR), popř.
v soukromých herbářích Václava Jandy (VJ) a Josefa Šutary. Část položek je uve
dena v pracích Jandy a kolektivu (Janda et al. 2013, 2014, 2017) a Šutary a kolektivu
(Šutara et al. 2014). Pojem „hřibovité houby“ je v tomto článku chápán ve vymezení
použitém Šutarou a kol. (Šutara et al. 2009), tj. pokrývá čeleď Boletaceae a rody
Gyrodon, Gyroporus, Boletinus a Suillus.
Charakteristika lokalit
Ohraničení regionu Polabí vzniklo na základě našeho dlouhodobého pozorování
výskytu (nejen) hřibovitých hub na mnoha lokalitách, které zachytilo opakující se
společenstvo druhů právě v této oblasti. Přirozeně jde však o vymezení přibližné –
jednak mohou existovat arely tohoto společenstva i jinde v českém termofytiku, jed
nak se hranice území mohou dlouhodobě pozvolna dále posouvat v souvislosti s výše
diskutovaným globálním oteplováním. S pojmem polabské společenstvo teplomil
ných hřibovitých hub tedy nakládáme jako s pracovním pojmem. Z geomorfologic
kého pohledu jde především o sv. část Středolabské tabule a Východolabskou tabuli,
podle fytogeografického členění se jedná hlavně o okresy Poděbradské Polabí,
Rožďalovická tabule, Bydžovská pánev, Pardubické Polabí a Hradecké Polabí, ale
též Mladoboleslavský chlum a Bakovská kotlina. Charakter krajiny je nížinný až pa
horkatinný, v nadmořské výšce převážně 180 až 260 m. Místy se vyskytují osamo
cené kopce a hřbety – např. Semická hůrka (180–231 m n. m.) nebo Chlum u Mladé
Boleslavi (230–367 m n. m.).
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Půdy lokalit jsou jílovité, bazické, geologický podklad tvoří obvykle vápnité
jílovce, slínovce a vápnité prachovce. Lokality se nacházejí nejčastěji ve světlých
listnatých lesích a na březích rybníků, obvykle ve středně starých až starých dubo
vých a dubohabrových lesích. Konkrétně jde o hercynské dubohabřiny, vzácněji stře
doevropské a perialpidské bazifilní teplomilné doubravy (Chytrý et al. 2010).
V oblasti se vyskytují též suché i vlhké acidofilní doubravy, avšak na živinami chu
dých půdách nebývá společenstvo teplomilných hřibů vyvinuto v plné škále druhů.
Ukázku hrachorové doubravy (Lathyro colliniQuercetum pubescentis) lze nalézt
nad Jakubským rybníkem u Dymokur nebo na Kozí hůře u Žehuně – odtud je známa
rovněž kamejková doubrava (EuphorbioQuercetum), jež se vyskytuje také u Mcel
(např. Chytrý 2013). Výskyt plodnic hřibovitých hub je však často soustředěn mimo
porosty fytocenologicky diagnostických rostlin a můžeme ho pozorovat na holé zemi
pokryté spadaným listím.
Oblast Nymburska, Poděbradska a Pardubicka je historicky silně ovlivněna
rybníkářstvím. Na Sánském kanálu na Poděbradsku se například vyskytoval rybník
Blato, který byl se svými 973 ha dvakrát větší než dnešní rybník Rožmberk v již
ních Čechách. V okolí Dymokur, které patří z hlediska výskytu vzácných hřibovi
tých hub k nejvýznamnějším územím v celém Polabí, byly zakládány rybníky již
v 16. století. Po třicetileté válce však rybníkářství ve středním Polabí ztratilo na
svém významu a došlo k jeho útlumu. V dnešní době je tamní počet rybníků od
doby jejich největšího rozmachu redukován asi o 89–95 %. Jen v samotném Dy
mokurském panství bylo v roce 1673 spravováno 102 rybníků, dnes je na stejném
území jejich počet nižší o 85 % a hektarová výměra o 76 % (Kalicovová 2015).
Řada rybníků se zde nachází dodnes, přičemž nejlepší podmínky hřibovitým hou
bám poskytují právě jejich zalesněné břehy – plodnice se obvykle vyskytují v pásu
širokém 5–10 (15) m od břehu (nezřídka velmi blízko). Oblíbeným místem výskytu
hřibovitých hub jsou také rybniční hráze – plodnice vyrůstají na návodních i vzduš
ných stranách hrází, v korunách hrází jejich růst často limituje procházející ko
munikace; druhové společenstvo je zde však částečně odlišné od břehů. Rybníky
se významným způsobem podílejí na tvorbě příznivého specifického mikroklimatu
ve svém okolí (Beran 1994, Beran et Špinar 1996) – stabilní teplota velké masy
vody částečně vyrovnává teplotní výkyvy v jejím okolí mezi dnem a nocí. Zároveň
rybníky zásobují vodou břehy a hráze a ovlivňují vzdušnou vlhkost. Pokud jde
o lokality hřibovitých hub v lesích, pro boletology je stále kříšeným tématem
otázka, proč se vzácné druhy hřibů vyskytují jen na některých místech, zatímco
jinde, kde se zdá být taktéž vhodné prostředí, nebyly nikdy zaznamenány. Základní
charakteristika optimálních podmínek je uvedena v tomto odstavci, avšak některé
další faktory a souvislosti nám mohou unikat – to může být předmětem dalšího
studia a úvah v budoucnu.
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Polabské společenstvo teplomilných hřibovitých hub
Tabulka na str. 10 obsahuje výběr 26 druhů, sestavený tak, aby výstižně charakte
rizoval druhovou skladbu na výše popsaných lokalitách zjištěnou dlouhodobým pozo
rováním – kromě druhů vysloveně teplomilných se zde totiž vyskytují i druhy bez vazby
na lokality polabského společenstva, např. hřib smrkový – Boletus edulis Bull. Proto
jsme ke každému druhu přiřadili atributy, které postihují jednak míru fidelity (věrnosti)
k polabskému společenstvu (resp. frekvenci jejich společného výskytu) a dále též jejich
hojnost či vzácnost. Tabulka je dále doplněna o kategorie ohrožení podle současného
Červeného seznamu (Holec et Beran 2006) a kategorie zvláště chráněných druhů podle
aktuálně platné vyhlášky č. 395/1992 Sb. (Antonín et Bieberová 1995), včetně nejno
vějšího návrhu její novelizace (nepubl.; KO = kriticky ohrožený druh, SO = silně ohro
žený druh). Přestože se jedná o výběr a nikoli kompletní výčet všech druhů hřibovitých
hub v Polabí se vyskytujících, zachycena je převážná většina z nich. Zohledněny nejsou
např. druhy z okruhu hřibu žlutomasého – Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara,
neboť stejně jako hřib smrkový postrádají výraznější indikační hodnotu společenstva,
a navíc starší nálezy tzv. babek mohou zčásti představovat podobný, dříve nerozlišovaný
hřib políčkatý – X. cisalpinus (Simonini, H. Ladurner & Peintner) Klofac. Na vlhčích
místech (zejména podél potoků) se v oblasti dosti běžně a mnohdy v početných houfech
plodnic vyskytuje podloubník siný – Gyrodon lividus; tvoří však mykorhizu s olšemi,
a proto také není do výčtu zařazen.
Přehled zkratek použitých v kolonce Status druhu v Polabí
Výchozím zdrojem atributů Dg, Konst a Rar jsou seznamy indikačních druhů pro
jednotlivé typy přírodních stanovišť (Hofmeister et Hošek 2016). Zdůrazňujeme, že
všechny čtyři atributy v tabulce se vztahují k areálu Polabí (zkratky Rar a Com v našem
pojetí tedy nemají primární platnost pro celé území ČR, ač je lze často vztáhnout i tam).
·
Dg: Diagnostické druhy. Vymezují svou přítomností polabské společenstvo vůči
jiným společenstvům. V jiných areálech se mohou vyskytovat tyto druhy v jinak
složených druhových kombinacích, resp. v odlišné míře hojnosti. Jedná se o nej
důležitější kategorii, jejíž zástupci charakterizují polabské společenstvo.
·
Konst: Konstantní druhy. Jsou charakteristické pro polabské společenstvo a vy
skytují se zde pravidelně, současně však nemají vazbu jen k lokalitám polab
ského společenstva a vyskytují se i jinde v oblasti nebo v podobné míře hojnosti
v jiných areálech.
·
Rar: Druhy v polabském společenstvu vzácné.
·
Com: Druhy v polabském společenstvu hojné. Jsou hojnější než druhy kon
stantní, přitom bez výraznější vazby na lokality polabského společenstva. Jde
o námi vytvořenou zkratku (Com = common jako protiklad zkratky Rar = rare).
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Hřib rudonachový – Imperator rhodopurpureus. Dymokury, Pustý rybník, pod duby, habry,
lipami a lískami, 31. 7. 2016, foto V. Janda (PRM 944406).

Hřib růžovník – Butyriboletus fuscoroseus. Běrunice, obora Kněžičky, pod duby, 18. 7. 2008,
foto V. Janda (PRM 923675).
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Hřib moravský – Aureoboletus moravicus. Záhornice u Městce Králové, Jakubský rybník,
pod duby a lískami, 23. 8. 2012, foto M. Kříž (PRM 922682).

Hřib bronzový – Boletus aereus. Běrunice, obora Kněžičky, pod duby, 23. 6. 2009, foto
V. Janda (VJ23060902).

9

Mykologické listy, Praha, no. 140, 2018.

'UXK

ISSN 12135887

1iYUK
ýHUYHQê
=iNRQQi QRYHO\
6WDWXVGUXKXY3RODEt VH]QDP
RFKUDQD Y\KOiãN\




.RQVW





98





Aureoboletus moravicus

'J



5DU



&5

.2

.2

Boletus aereus

'J







98





Boletus edulis







&RP







Boletus reticulatus
Butyriboletus
appendiculatus







&RP









.RQVW





17





Butyriboletus fechtneri

'J



5DU



(1

.2

62

Butyriboletus fuscoroseus

'J



5DU



&5





Aureoboletus gentilis

Butyriboletus regius





5DU



(1

.2

62

Caloboletus calopus VO















Caloboletus radicans VO



.RQVW











'J







(1





Hemileccinum depilatum









98





Hemileccinum impolitum



.RQVW





17





Imperator rhodopurpureus

'J







&5



62

Leccinellum crocipodium



.RQVW





98





Leccinellum pseudoscabrum







&RP







Leccinum aurantiacum



.RQVW











Neoboletus luridiformis VO







&RP







'J







98





Rubroboletus rhodoxanthus





5DU



&5



62

Rubroboletus satanas







98





Chalciporus rubinus

Rubroboletus legaliae

Suillellus luridus VO















'J







(1





Xerocomus chrysonemus



.RQVW











Xerocomus subtomentosus







&RP







Suillellus queletii

10

V. Janda, M. Kříž, J. Rejsek: Polabské společenstvo hřibovitých hub
Taxonomické poznámky
·
Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini s. l. (hřib kříšť) může v oblasti teplomilné
květeny zahrnovat kryptický druh, u něhož není uspokojivě vyřešena otázka
delimitace, popř. synonymiky s typickou formou druhu, která se vyskytuje pře
vážně v horách. V úvahu přicházejí jména jako Boletus pachypus Fr., B. oliva
ceus Schaeff. a B. olivaceoflavus Dermek nom. inval.
·
Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini s. l. (hřib medotrpký) zahrnuje tzv. hřib
Kluzákův – C. kluzakii (Šutara & Špinar) Vizzini, který v oblasti také – i když
mnohem vzácněji – roste. Oba taxony jsou si velice blízké, přičemž otázka
možné konspecifity nebyla dosud definitivně vyřešena.
·
Imperator rhodopurpureus (Smotl.) Assyov et al. (hřib rudonachový) zahrnuje
též formu xanthopurpureus (Smotl.) Mikšík (hřib rudonachový žlutonachový).
Ta se v Polabí vyskytuje na lokalitách typické formy druhu, jenom je podstatně
vzácnější.
·
Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray (křemenáč krvavý) je synonymní s křeme
náčem dubovým – L. quercinum (Pilát) ex Pilát & Dermek (nálezy tohoto druhu
z polabských lesů byly v minulosti standardně určovány jako L. quercinum).
·
Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini s. l. (hřib kovář)
zahrnuje i odbarvené plodnice, mezi nimiž se může ukrývat v roce 2014 po
psaný druh N. xanthopus (Klofac & A. Urb.) Klofac & A. Urb. Jelikož většina
našich terénních exkurzí do Polabí probíhala před rokem 2014, naše starší zá
znamy výskytu hřibu kováře dnes nemůžeme v tomto ohledu uspokojivě vy
hodnotit.
·
Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill s. l. (hřib koloděj) zahrnuje v roce 2013 po
psaný hřib polosíťkovaný – S. mendax (Simonini & Vizzini) Vizzini, Simonini
& Gelardi, který v oblasti také roste. Jelikož většina našich terénních exkurzí
do Polabí probíhala před rokem 2013, naše starší záznamy výskytu hřibu kolo
děje dnes nemůžeme v tomto ohledu uspokojivě vyhodnotit.
Diskuze
Charakteristickými (diagnostickými) druhy společenstva jsou hřiby rudona
chový – Imperator rhodopurpureus, moravský – Aureoboletus moravicus, růžovník –
Butyriboletus fuscoroseus, Fechtnerův – B. fechtneri, bronzový – Boletus aereus, Le
Galové – Rubroboletus legaliae, Quéletův – Suillellus queletii a rubínový – Chalci
porus rubinus. Jakési jádro z tohoto výčtu pak představuje hřib rudonachový, který
tam nachází bezpochyby nejlepší možné podmínky v rámci České republiky – mimo
uvedenou oblast se vyskytuje velmi vzácně (na pěti rybničních hrázích v jižních Če
chách a na několika lokalitách na Moravě). V Polabí je v současnosti známo také
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nejvíce lokalit hřibu moravského. Silnou vazbu na ekologické podmínky v oblasti
má hřib zlatokořenný – mimo Polabí je publikován jen z několika málo lokalit na
Moravě (Janda et al. 2016a). Naopak jen výjimečně lze v oblasti nalézt hřib králov
ský – Butyriboletus regius a hřib nachový – Rubroboletus rhodoxanthus.
Hřibovité houby polabského společenstva se vyznačují zpravidla společným
výskytem na jedné lokalitě (a obvykle i fruktifikací ve stejném termínu), jde však
o různé počty druhů v různých druhových kombinacích. V letních měsících (červe
nec a srpen) tvoří dominantní houbový prvek a často jsou to takřka jediné velké
houby, které je zde možné v tomto období najít. Některé druhy fruktifikují už od po
čátku června – k časným druhům patří hřib kovář – Neoboletus luridiformis, křeme
náč krvavý – Leccinum aurantiacum, hřib plstnatý – Xerocomus subtomentosus
a hřib plavý – Hemileccinum impolitum. První hromadná růstová vlna přichází ob
vykle po vydatnějších srážkách ve druhé polovině července a trvá jeden až dva týdny.
V závislosti na období srážek a přílivu vysokých teplot se může tato vlna posunout
na dřívější (např. v roce 2017) či pozdější termín. Druhá vlna růstu nastává typicky
v první polovině září. Sucho a velká vedra nejlépe snáší hřib rudonachový – Impe
rator rhodopurpureus a kozák dubový – Leccinellum crocipodium. Termíny růstu
hub jsou ovšem stále častěji ovlivňovány různými anomáliemi v počasí. Nedostatek
srážek může zapříčinit dokonce výpadek celé růstové vlny, jako např. v roce 2015,
kdy byla doba růstu hřibovitých hub redukována na zhruba desetidenní období na
začátku září. V roce 2018 pak napomohlo velmi krátké jaro a nástup vysokých teplot
již v dubnu a květnu neobvykle časnému výskytu některých druhů hřibovitých hub
nejen v Polabí, ale i na jiných místech v České republice.
Další společenstva hřibovitých hub v ČR
V regionu Polabí se vyskytují i jiné druhy hřibovitých hub, některé z nich rov
něž teplomilné, mají však odlišné ekologické požadavky. Zejména lze hovořit o spo
lečenstvu druhů preferujících písčité půdy – například ve známém lesním komplexu
Kersko je druhová kombinace výrazně odlišná (Pouzar 1960). Charakteristickými
druhy jsou tam hřib políčkatý – Xerocomellus cisalpinus (Simonini, H. Ladurner &
Peintner) Klofac, lupenopórka červenožlutá – Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél.,
hřib příživný – Pseudoboletus parasiticus (Bull.) Šutara (Šebek 1986) a hřibník
siný – Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. (Lukavec 1951). V roce 2016 jsme tam
nově zaznamenali teplomilný hřib meruňkový – Rheubarbariboletus armeniacus
(Quél.) Vizzini, Simonini & Gelardi. Významné pískomilné společenstvo zahrnující
teplomilné druhy hřibovitých hub je vyvinuto také na jižní Moravě (Hodonínsko).
Mimo region Polabí existují další specifická společenstva hřibovitých hub ze
jména v Českém a Moravském krasu, na hrázích rybníků v jižních Čechách, v Bílých
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Karpatech nebo ve středně teplé až chladné oblasti karpatské části Moravy. Naším
záměrem je jejich postupné zpracování a představení v samostatných příspěvcích.
Ohrožení a možnosti ochrany
Až na výjimky se zde diskutované lokality nacházejí v hospodářsky spravova
ných lesích, které bývají v době tzv. mýtného věku obvykle káceny. Tyto starší po
rosty však současně představují optimum vývoje lesa, kdy se začíná společenstvo
hřibovitých hub ukazovat v celém svém spektru druhů. Ostatně i mykorhizním dru
hům hub z dalších biotopů (např. podhorských smrčin) nezřídka svědčí právě staré
porosty. Zde se nachází jeden z neproblematičtějších konfliktů mezi potřebou plnit
lesní hospodářský plán a požadavkem ochraňovat vzácné druhy hub (potažmo další
složky bioty). Je přitom očividné, že v oblasti Polabí jsou houby z ochranářského
hlediska přehlíženými organizmy na úkor rostlin a živočichů. Svědčí o tom např.
nedávno vyhlášená přírodní památka Dymokursko (mimochodem fragmentovaná
do šesti malých a vzájemně nezvykle vzdálených území), do jejíhož předmětu
ochrany sice byly zařazeny mj. porosty dubohabřin, avšak jen ve 4 % rozlohy území,
a z této plochy nejsou vzácné druhy hub v plánu péče (Čížek 2013) vůbec zmíněny,
přestože se zde vyskytují (a namísto nich plán péče jmenovitě uvádí výskyt tak běž
ných cévnatých rostlin jako Anemone nemorosa, Convallaria majalis, Hepatica no
bilis aj.). Je proto třeba všemožnými způsoby šířit osvětu ohledně potřeby chránit
lokality vzácných teplomilných hřibovitých hub (a nejen těch). V kontextu toho, na
jakém podkladu mohou být postaveny schválené návrhy na vyhlášení nových ma
loplošných zvláště chráněných území, je ochrana těchto lokalit víc než žádoucí –
mohla by být rovněž zajištěna vyhlášením chráněných území. Podstatně přísnější,
resp. pružněji reagující na potřeby ochrany přírody by měla být i regulace lesních
plánů, která by na některých místech omezila kácení starých dubových porostů. Les
nické zásahy, které způsobují narušení a leckdy i likvidaci cenných lokalit, zatím
pozorujeme bohužel téměř každý rok.
Významný je les Žernov u Holic, kde se mimo jiné nachází lokalita neotypu
hřibu růžovníku – Butyriboletus fuscoroseus (Šutara et al. 2014); ochrana území je
zabezpečena přírodní rezervací Žernov. Další cennou lokalitou vzácných druhů hři
bovitých hub je NPR Čtvrtě u Mcel – její vyhlášení v r. 1989 měl ve své gesci během
působení v roli inspektora státní ochrany přírody na odboru kultury ONV v Nym
burce třetí z autorů této práce; mykologickým průzkumem přispěl Svatopluk Šebek
(1990). Naopak nebyla vyhlášena územní ochrana lesa na Semické hůrce (typová
lokalita hřibu Le Galové) u Semic nedaleko Lysé nad Labem (Šebek 1979), ačkoli
je jižní bezlesý svah tohoto vrchu od r. 2009 součástí evropsky významné lokality
Polabské hůry. K mykologicky nejvýznamnějším celistvým lesním celkům v oblasti
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Hřib rubínový – Chalciporus rubinus. Kněžičky, obora Kněžičky, pod duby, 23. 7. 2009, foto
V. Janda (PRM 924225).

Hřib Fechtnerův – Butyriboletus fechtneri. Žehuň, Kozí hůra, pod břízami, lipami a habry,
4. 8. 2010, foto M. Kříž.
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Hřib Le Galové – Rubroboletus legaliae. Záhornice u Městce Králové, Jakubský rybník, pod
duby a lískami, 6. 8. 2017, foto V. Janda (VJ06081705).

Hřib Quéletův – Suillellus queletii. Běrunice, obora Kněžičky, pod duby, 26. 6. 2010, foto
V. Janda (PRM 924203).
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lze bezpochyby počítat Oboru Kněžičky (Žehuňskou oboru), která se stala státní re
zervací již v roce 1948 a od roku 1999 měla status NPR (Ložek et al. 2005). Po jejím
zrušení v r. 2006 byla zachována jen dvě menší maloplošná chráněná území – NPP
Kopičácký rybník a NPR Kněžičky, ke kterým v r. 2016 přibyla ještě PP Čihadelské
rybníky. V letech 2007–2013 provedli na bývalém území NPR rozsáhlý průzkum
zaměřený na výskyt hřibovitých hub V. Janda, J. Rejsek a J. Šutara, při kterém bylo
zaznamenáno přes 40 druhů (nepočítaje v to vnitroduhové taxony). Naprostá většina
lokalit vzácných hřibovitých hub leží mimo výše zmíněná maloplošná chráněná
území v prostoru nyní určeném k běžnému lesnímu hospodaření, a hrozí jim tak li
kvidace vykácením. Ve stadiu příprav je například vyhlášení chráněného území na
hrázi rybníku Lodrant u Trusnova poblíž Holic, kde bylo zjištěno 45 druhů hub z Čer
veného seznamu, včetně např. hřibů rudonachového, Fechtnerova, Le Galové a sa
tana. K dlouhodobě velmi dobře prozkoumaným územím patří břehy rybníků v okolí
Dymokur. V listnatém lese na břehu Pustého rybníka se vyskytuje plně vyvinuté po
labské společenstvo teplomilných hřibovitých hub ‒ byly zde zjištěny všechny dia
gnostické a konstantní druhy. Také břehy dalších rybníků, Jakubského (lokalita
epitypu hřibu Le Galové) a Komárovského, jsou významnými lokalitami tohoto spo
lečenstva. Břehy všech těchto tří rybníků jsou proto rovněž vhodnými kandidáty,
které by mohly díky výskytu vzácných druhů hub aspirovat na přiměřenou formu
územní ochrany (především na ochranu před vykácením stávajících lesních porostů).
Druhová ochrana lokalit se nabízí z titulu výskytu chráněných druhů hřibu mo
ravského – Aureoboletus moravicus a hřibu Fechtnerova – Butyriboletus fechtneri.
Z pohledu množství lokalit, které by se tak daly ochránit, jde však jen o celkem nízké
procento. Vhodným kandidátem, který by mohl posloužit jako tzv. „deštníkový druh“
polabského společenstva teplomilných hřibovitých hub, je hřib rudonachový – Im
perator rhodopurpureus. Druhová ochrana je aktuálně málo účinná – obvykle spo
čívá na libovůli vlastníků pozemků, resp. na vyjednávacích dovednostech mykologů
a jejich dobrých vztazích s majiteli pozemků. Případy aplikace pokut, které mohou
dosáhnout při zničení lokality kriticky ohroženého druhu 5 milionů korun pro fy
zickou osobu, alternativně 50 milionů pro právnickou osobu, nejsou známé a ne
představují tak pro vlastníky lesů reálnou hrozbu, která by je nutila zahrnout
přítomnost zákonem chráněných druhů hub mezi proměnné při rozhodování o jejich
kácení.
Hřibovité houby jsou navíc nejvíce exponovanou skupinou z pohledu sběru pro
kuchyňské využití. V polabských lesích se díky velké druhové pestrosti houbaři se
tkávají s řadou druhů, které neznají, a jediným důvodem ke sběru je často jen rour
kovitý hymenofor naspodu klobouku. V některých případech neodradí od sběru
a opakované konzumace pohledných plodnic hřibů ani nevábný karbolový pach sy
rových plodnic, který je cítit i během tepelné úpravy (druhy rodu Hemileccinum),
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nebo hořkost jejich dužniny (hlavně u hřibu medotrpkého – Caloboletus radicans).
Pestře vybarvené plodnice druhů rodu Rubroboletus (zejména R. legaliae, R. sata
nas) jsou často nejprve sebrány a následně vyhozeny již na lokalitě, popř. později;
v některých případech dochází po konzumaci nedostatečně tepelně upravených plod
nic dokonce k otravám.
Pokud jde o hráze rybníků, z pohledu lesního hospodaření je jejich ohrožení
menší než samotných lesů na březích rybníků. Staré a zdravé stromy (obvykle duby)
se zde nekácí, protože zpevňují svými kořeny hráz, chrání ji před vysycháním a vý
znamně tak podporují její celkovou stabilitu. Namísto starých a nemocných stromů,
které jsou napadené dřevokaznými houbami nebo jinak poškozené (např. silným vě
trem, bleskem), bývají obvykle vysazovány stromy nové. Ohrožení hrází rybníků
tak spočívá především v lokálních povodních, při kterých může dojít k jejich naru
šení či zničení. Jako příklad může posloužit protržení hráze Komárovského rybníka
nedaleko Křince během povodně v červnu 2013, po níž rybník zůstal vypuštěný
a dno rychle zarostlo hustou vegetací (trvalá absence velké masy vody pak prudce
změnila specifické mikroklima okolních lokalit). S opravou hráze bylo započato
v roce 2015, samotný rybník byl napuštěn ke konci téhož roku. Na hrázi aktuálně
nejsou vysázeny žádné nové stromy. Další pozorování pomohou ukázat, do jaké míry
ovlivnilo předchozí odvodnění rybníka přírodní hodnoty na jeho březích. Rekultivace
lesního rybníku nedaleko Dětenic, zahrnující obnovu hráze a vytěžení plochy zane
sené bahnem, představuje určitou zátěž kvůli pohybu těžké techniky na březích ‒
zdá se však, že by tyto úpravy mohly ve svém důsledku vést k celkovému zlepšení
situace a především k rozšíření biotopu vhodného pro růst hřibovitých hub.
Poděkování
Děkujeme našim kolegům za průběžné informování o výskytu zajímavých
druhů hřibovitých hub v Polabí, jmenovitě pak především Ladislavu Barabášovi,
Monice Dobrevové, Radomilu Knížkovi, Janu Kramolišovi, Vlastimilu Lukavcovi,
Petru Mikušovi, Lubomíru Opatovi, Tomáši Pavelkovi a Tereze Tejklové. Článek
vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financo
vání dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum
(DKRVO 2018/08, 00023272).
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Hřib pružný – Aureoboletus gentilis. Záhornice u Městce Králové, Jakubský rybník, pod duby
a lískami, 30. 8. 2006, foto M. Kříž.

Hřib přívěskatý – Butyriboletus appendiculatus. Dymokury, u Pustého rybníka, pod duby a li
pami, 24. 7. 2009, foto M. Kříž.
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Hřib satan – Rubroboletus satanas. Nouzov u Dymokur, Komárovský rybník, pod duby, li
pami, habry a břízou, 6. 9. 2015, foto V. Janda (PRM 944390).

Hřib medotrpký – Caloboletus radicans. Mcely, NPR Čtvrtě, pod lískami, babykami a duby,
21. 8. 2006, foto M. Kříž.

19

Mykologické listy, Praha, no. 140, 2018.

ISSN 12135887

Hřib zlatokořenný – Xerocomus chrysonemus. Záhornice u Městce Králové, Jakubský rybník,
pod duby a lískami, 22. 8. 2013, foto M. Kříž (PRM 922672).

Hřib plavý – Hemileccinum impolitum. Horní Ředice, PR Žernov, rybník Smilek, pod duby
a babykami, 22. 6. 2014, foto M. Kříž (PRM 924922).
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Kozák dubový – Leccinellum crocipodium. Nouzov u Dymokur, Komárovský rybník, pod
duby, habry a lipami, 29. 7. 2010, foto V. Janda.

Křemenáč krvavý – Leccinum aurantiacum. Kněžičky, obora Kněžičky, pod duby, 30. 5. 2009,
foto V. Janda (VJ30050906).
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Václav Janda, Martin Kříž and Jiří Rejsek: Communities of boletes in the
Czech Republic. I. Community of thermophilous boletes in the Polabí region
The paper deals with a unique community of significant thermophilous bolete species
which occurs in the Polabí region (Bohemia, Czech Republic). As these species have
similar ecological requirements, the mycological importance of such localities can
be assessed based on their presence. The typical habitats of this bolete community
are middleaged to old thermophilic deciduous forests, dams and banks of ponds
with a dominant presence of oaks in more or less flat landscape on basic soils. Its
localities can be categorised as production forests, but they have a tree composition
corresponding to the original vegetation and possess longterm stable conditions.
Unfortunately, stands of old oaks are threatened by felling, since most of them are
situated outside of protected areas. The authors emphasise the importance of such
localities from the conservational point of view. The list of species is categorised
based on both fidelity to this community and abundance. Diagnostic species of the
described bolete species community are Imperator rhodopurpureus, Aureoboletus
moravicus, Butyriboletus fuscoroseus, B. fechtneri, Boletus aereus, Rubroboletus le
galiae, Suillellus queletii and Chalciporus rubinus.
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A ROZŠÍŘENÍ HLÍVIČKY

ISSN 12135887
WILHELMOVY ‒ HOHENBUEHELIA

WILHELMII, VZÁCNÉHO DRUHU NAŠÍ MYKOBIOTY

Vladimír A n t o n í n
Hlívička Wilhelmova – Hohenbuehelia wilhelmii byla popsána G. Con
sigliem a L. Settim v roce 2017 jako nový druh pro vědu pro houbu dříve ur
čovanou v Evropě jako hlívička hustolistá ‒ H. angustata. V článku jsou
shrnuty nálezy druhu z České republiky, je diskutována jeho ekologie a roz
šíření v Evropě.

Úvod
Počátkem 80. let minulého století sbíral známý rakouský mykolog Anton
Hausknecht v dunajských lužních lesích ve Vídni zajímavou houbu, kterou určil jako
hlívičku hustolistou ‒ Hohenbuehelia angustata (Berk.) Singer. Tento první nález
druhu v Evropě byl však publikován až o několik let později (Antonín et Hausknecht
1994); současně byly uveřejněny i dva nálezy v České republice, pocházející z luž
ních lesů na soutoku Moravy a Dyje na jižní Moravě.
Hlívička hustolistá je americkým druhem popsaným z Ohia v USA (Berkeley
1847). Nálezy z Evropy jsou makro i mikromorfologicky s tímto druhem prakticky
totožné, a proto byly uváděny vždy pod jménem H. angustata (viz kapitolu Ekologie
a rozšíření). V rámci přípravy evropské monografie rodů Hohenbuehelia a Resupi
natus (Consiglio et Setti 2018) však její autoři zjistili fylogenetické rozdíly mezi
americkým a evropským taxonem a popsali evropský druh jako nový pro vědu. Po
jmenovali jej na počest švýcarského sběratele typové položky Markuse Wilhelma
jako Hohenbuehelia wilhelmii.
Cílem článku je upozornit na tento druh a jeho správné jméno a rovněž shrnout
jeho ekologii a rozšíření u nás i v Evropě.
Materiál a metodika
Makroskopický popis byl sestaven podle čerstvých plodnic, mikroskopický na
základě studia herbářových položek; materiál byl pozorován v kongo červeni, 10 %
KOH a Melzerově činidle. Při popisu výtrusů znamená hodnota xm průměr velikosti
výtrusů, koeficient E rozmezí poměrů délky a šířky všech měřených výtrusů u tří
sběrů a Q průměrná hodnota koeficientu E. Studované sběry jsou uloženy v herbářích
botanického oddělení Moravského zemského muzea, Brno (BRNM) a mykologic
kého oddělení Národního muzea, Praha (PRM).
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Výsledky
Hohenbuehelia wilhelmii Consiglio & Setti, Rivista di Micologia 60(1): 19, 2017 –
hlívička Wilhelmova1
Syn.: Hohenbuehelia angustata (Berk.) Singer s. auct. eur., např. KrisaiGreilhuber
(1992), Antonín et Hausknecht (1994), Consiglio et Setti (2017a).
Popis podle nalezených plodnic
Klobouk 15‒45(‒60) mm široký, v mládí polokulovitý, později téměř vějířovitý
až lopatkovitý, na nerýhovaném okraji podvinutý až podehnutý, pouze v mládí jemně
plstnatý, v dospělosti (téměř) lysý, hygrofánní, v mládí světle okrově hnědý, brzy
blednoucí až do žlutavě bílé nebo světle masové, nikdy ale není čistě bílý. Lupeny
středně až velmi husté, s lupénky, sbíhající se k místu, kterým je klobouk připojen
k substrátu nebo – pokud je vyvinut krátký třeň – sbíhavé nízkými žilkami, bílé až
světle nažloutle šedé, se stejně zbarveným, jemně pýřitým ostřím. Třeň chybí nebo
je velice krátký (až 10 × 5 mm), bíle plstnatý. Dužnina bělavá, s nevýraznou až dosti
výraznou moučnou vůní.
Výtrusy 4,5‒5,5(‒6,0) × 3,2‒4,0(‒4,5) μm, xm = 5,21 × 3,84 μm, E =
1,13‒1,33(‒1.60), Q = 1,36, široce elipsoidní, někdy až téměř kulovité, hladké, ten
kostěnné, nedextrinoidní, neamyloidní, bezbarvé. Bazidie 15‒20 × 5,1‒7,6 μm, te
trasporické, kyjovité. Cheilocystidy dvou typů: (1)2 (11,5‒)14,5‒27 × 5,7‒8,5(‒12)
μm, kyjovité, lahvicovité, vřetenovité, často nepravidelné, mnohdy s hlavatým nebo
zaškrceným výběžkem (rostrem) na vrcholu, tenkostěnné, na rostru někdy mírně
tlustostěnné; (2) metuloidní, 30‒67 × (9,0‒)11‒22 μm, vřetenovité až téměř lahvi
covité, někdy i cibulkovité, tlustostěnné (stěna až 4,0 μm tlustá), s výraznou čepičkou
tvořenou krystaly (nerozpustnými v KOH), méně často bez ní. Pleurocystidy metu
loidní, podobné cheilocystidám (2). Hyfy tramy lupenů nedextrinoidní, přezkaté,
tenkostěnné, 3,0‒11 μm široké. Pokožka klobouku má charakter trichodermu, ter
minální hyfy (téměř) vztyčené, tenkostěnné, na vrcholu často mírně tlustostěnné, za
oblené a pokryté gelatinózní vrstvou, někdy vidlené, bezbarvé, 2,5‒5,0 μm široké.
Gelatinózní vrstva pod pokožkou klobouku 140‒160 μm široká.

1

Jelikož je tento druh odlišný od hlívičky hustolisté, navrhuji zde pro něj české jméno hlívička
Wilhelmova.
2
Pro tento druh cheilocystid je v nové monografii (Consiglio et Setti 2018) použit termín
cheilogloeosphexes, podobně pro terminální buňky pokožky klobouku s gelatinózní vrstvou
termín pileogloeosphexes (viz také Thorn et Barron 1986).
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Ekologie
V Evropě byl tento druh sbírán vždy na mrtvých kmenech, pahýlech a pařezech
listnáčů, nejčastěji jilmu, ale nalezen byl také na jiných druzích listnáčů ‒ dubu, lípě,
buku, jasanu a topolu (KrisaiGreilhuber 1992, Antonín et Hausknecht 1993,
https://www.123pilze.de/DreamHC/Download/EngblaettrigerMuscheling.htm).
Zřejmě preferuje alespoň částečně rozložené dřevo. Naše lokality leží – s jednou vý
jimkou – v tvrdém luhu, ale v Evropě byl sbírán i mimo luhy.
Rozšíření v ČR a v Evropě
Hlívička Wilhelmova byla doposud sbírána v České republice na třech lokali
tách na jižní Moravě ‒ opakovaně v lužních lesích na soutoku Moravy a Dyje: NPR
Ranšpurk (Antonín et Hausknecht 1994) a NPR Cahnov (Hagara 2014) a nově
i v NPR Rendezvous nedaleko Valtic (BRNM 807585).

Hlívička Wilhelmova ‒ Hohenbuehelia wilhelmii. Lanžhot, NPR Ranšpurk, 30. 8. 2015, foto
J. Běťák.
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Ještě před 17 lety napsal Ludwig (2001), že tento druh je v Evropě znám pouze
z ČR a Rakouska. V současnosti je však – kromě ČR a Rakouska (KrisaiGreilhuber
1992, Antonín et Hausknecht 1994) ‒ znám také z Francie (Roux 1997, Consiglio
et Setti 2017b, https://www.mycocharentes.fr/pdf1/500.pdf), Itálie (Consiglio et Setti
2017a, 2018) a Španělska (Consiglio et Setti 2018); nedávný nález z Německa
(www.bendercoprinus.de/ pilz_der_woche/2017/_hohenbuehelia_angustata.html)
nebyl ověřen dalším studiem. Zajímavé je, že v ekologicky velice podobných lužních
lesích v říčních aluviích řek Moravy a Dunaje na Slovensku nebyl doposud nalezen
(http://ibot.sav.sk/checklist). Ve všech případech, kromě dvou prací Consiglia a Se
ttiho (Consiglio et Setti 2017b, 2018), je tato houba uváděna v literatuře pod jménem
Hohenbuehelia angustata.

Hlívička Wilhelmova ‒ Hohenbuehelia wilhelmii (BRNM 599039). a. výtrusy, b. cheilocys
tidy, c. pleurocystidy, d. pokožka klobouku. Měřítko = 20 μm. Del. V. Antonín.
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Studované položky (všechny původně určeny jako H. angustata).
Česká republika: Lanžhot, prales „Soutok“, trouchnivý kmen Ulmus sp. (?), 16. VIII. 1967
leg. F. Kotlaba et Z. Pouzar, rev. V. Antonín 2009 (PRM 916948). ‒ Ibid., „Lanžhotský prales“
(= Ranšpurk), tlející kmen Ulmus sp., 15. VIII. 1967 leg. F. Kotlaba et Z. Pouzar, rev. V. An
tonín 2009 (PRM 916974). ‒ Ibid., NPR Ranšpurk, ležící kmen listnáče, 19. VI. 1993 leg.
et det. V. Antonín (BRNM 576466). ‒ Ibid., větev Ulmus sp., 4. VIII. 1994 leg. et det. V. An
tonín (BRNM 599039). ‒ Ibid., padlý, mechem porostlý kmen listnáče, 27. VII. 1995 leg.
et det. V. Antonín (BRNM 603567). ‒ Ibid., na horní straně odkorněného mohutného tlejícího
kmene Quercus robur (stupeň rozkladu III‒IV na 5stupňové škále), 26. VIII. 2015 leg. et det.
J. Běťák JB15/507 (BRNM 807586). ‒ Ibid., tlející kmen Tilia sp., 30. VIII. 2015, leg., det.
et not. J. Běťák JB15/643. ‒ Valtice, NPP Rendezvous, tlející kmen Quercus (robur / cerris)
(stupeň rozkladu IV), 30. VIII. 2014 leg. et det. J. Běťák JB14/631 (BRNM 807585). Rakou
sko: Vídeň, Lobau, rozložené kmeny a pařezy Ulmus sp., 13. VIII. 1982 leg. et det. A. Haus
knecht (BRNM 576483);

Poznámky
Hlívička Hohenbuehelia wilhelmii je charakteristická především malými vý
trusy a hustými lupeny. Od amerického druhu H. angustata se liší pouze přítomností
terminálních buněk pileipellis pokrytých gelatinózní vrstvou a odlišnými sekvencemi
ITS, LSU a tef (Consiglio et Setti 2017b, 2018). Makroskopická i mikroskopická
podobnost obou druhů je taková, že i G. Consiglio a L. Setti nejprve epitypifikovali
H. angustata položkou z Itálie (Consiglio et Setti 2017a), a teprve po výsledcích fy
logenetických studií popsali evropskou houbu jako nový druh a americký taxon epi
typifikovali materiálem z Kanady (Consiglio et Setti 2017b).
Ačkoliv prvním publikovaným nálezem v Evropě byl sběr A. Hausknechta z ob
lasti Lobau ve Vídni (Antonín et Hausknecht 1994), daleko starší jsou dva sběry
F. Kotlaby a Z. Pouzara z roku 1967 (viz Studované položky), které však byly revi
dovány a určeny autorem tohoto článku až v roce 2009. Z toho je vidět, že v lužních
lesích na soutoku Moravy a Dyje je hlívička Wilhelmova sice vzácnou, ale stabilní
součástí mykobioty. Jediným naším nálezem mimo lužní lesy je sběr J. Běťáka
z NPR Rendezvous nedaleko Valtic, kde tato houba rostla na dřevě dubu v suché
doubravě (Běťák in litt.). V Evropě však už byla mimo lužní lesy a aluvia vodních
toků nalezena i v jiných zemích, např. v Německu (http://www.bendercoprinus.
de/pilz_der_woche/2017/_ hohenbuehelia_angustata.html); viz poznámku výše.
Druhem dosti snadno zaměnitelným za hlívičku Wilhelmovu je hlívička stop
katá ‒ Hohenbuehelia auriscalpium (Maire) Singer. Liší se zejména o něco většími
výtrusy, měřícími (4,5‒)5‒6,5(‒7) × 3,5‒4,5(‒5) μm (Elborne 2012). Podle zkuše
ností autora článku získaných při revizi položek však výtrusy H. wilhelmii přesáhnou
jen zřídka 5,5 μm délky a 4 μm šířky, takže překryv velikosti výtrusů obou druhů je
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menší; oba druhy jsou odlišné i fylogeneticky. Navíc se zdá, že H. wilhelmii má širší
metuloidní pleurocystidy, ale zastoupení těchto širokých pleurocystid vůči těm ští
hlejším je velmi proměnlivé. Velice blízkým druhem, někdy ztotožňovaným s hlí
vičkou stopkatou, je i hlívička jedlová ‒ H. abietina Singer & Kuthan. Podle
Elborneho (Elborne 2012) by se měla od hlívičky stopkaté lišit chybějícími pileo
cystidami (které jsou u H. auriscalpium podobné cheilocystidám), někdy přítomnými
metuloidními pileocystidami (ale ty mohou i chybět!) a růstem na jehličnanech. Hod
nota tohoto druhu je však stále nejasná a musí být dále studována.
Jako vzácný druh typický zejména pro ohrožená stanoviště lužních lesů navrhuji
hlívičku Wilhelmovu zařadit do příštího vydání Červeného seznamu makromycetů
ČR do kategorie CR.
Poděkování
Děkuji kurátorům herbářů Jihočeského muzea (CB), Ústavu botaniky a zoologie
PřF Masarykovy univerzity (BRNU), Muzea východních Čech (HR), mykologic
kého oddělení Národního muzea (PRM) a dále L. Zíbarové a M. Křížovi za (i nega
tivní) informace o sběrech hlívičky Wilhelmovy. Obzvláště děkuji J. Běťákovi za
poskytnutí a uložení jeho sběrů v herbáři BRNM a za poskytnutí fotografie k publi
kaci. Práce na článku byla finančně podpořena Ministerstvem kultury v rámci insti
tucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace
Moravské zemské muzeum (DKRVO, MK000094862).
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Vladimír A n t o n í n : Ecology and distribution of Hohenbuehelia wilhelmii,
a rare species in the Czech Republic
Hohenbuehelia wilhelmii was described by G. Consiglio and L. Setti in 2017 as
a new species for a fungus earlier identified as H. angustata in Europe. Localities of
this very rare fungus in the Czech Republic are summarised, and its ecology and
distribution in the Czech Republic and Europe are discussed.
Adresa autora: Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Zelný trh 6, 659 37
Brno; vantonin@mzm.cz
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– FLAMMULASTER

L I M U L AT U S

Martin K ř í ž
V článku jsou publikovány nálezy kržatky šikmé ze dvou odlišných
území, a to z Krkonoš a nížinného lesa v Maďarsku. Obě lokality se liší nad
mořskou výškou a biotopem, společným jmenovatelem je však přirozený až
pralesovitý typ porostu. Mikroskopické studium neprokázalo rozdíly mezi tě
mito sběry. Stručně jsou shrnuty infraspecifické taxony.

Kržatka šikmá – Flammulaster limulatus (Fr.) Watling patří mezi lignikolní
druhy hub náročnější na kvalitu stanoviště. Je typická pro přirozené až pralesovité
porosty, především bučiny, suťové lesy a horské smíšené lesy (Holec 2006). V ča
sopisu Mykologické listy byla vyobrazena při příležitosti publikace seznamu druhů
hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organizmů (Holec et Beran
2004). Nutno podotknout, že v aktuální verzi tohoto seznamu (2018, nepublikováno)
se již nenachází, protože je znám už poměrně velký počet lokalit (několik desítek).
Kromě typických pralesních lokalit, kde se kržatka šikmá vyskytuje (např. Boubín
ský prales na Šumavě nebo Žofínský prales v Novohradských horách), existují též
její nálezy v nižších polohách ‒ z České republiky jde např. o Černý les u Šilhéřovic
na Ostravsku, ležící v nadmořské výšce kolem 250 m (6. IX. 1969, leg. Z. Pouzar
et F. Kotlaba, det. J. Holec, PRM 848563; lokalita zvaná jako „Komora“), kde byl
druh sbírán na dřevě buku. V roce 2017 se mi podařilo nalézt kržatku šikmou ve
dvou charakterově zcela odlišných územích: v acidofilní bučině v Krkonoších a v to
polojalovcovém lese v rovinaté písčině středního Maďarska. Náplní tohoto článku
je kromě publikace výskytu druhu v Krkonoších hlavně morfologické srovnání obou
těchto sběrů, a to s ohledem na existenci infraspecifických taxonů: F. limulatus var.
intermedius E. Ludw., var. lituus Vellinga a var. novasilvensis (P. D. Orton) Vel
linga.
Údaje ke studovaným sběrům
Česká republika. Krkonošský národní park, Paseky nad Jizerou, okres Se
mily, j. od osady Zabyly, pod cestou Planýrka, cca 530 m n. m., kyselá bučina pře
cházející v suťový les, na padlém trouchnivějícím kmeni listnáče s odpadlou kůrou,
21. VIII. 2017 leg. et det. M. Kříž (PRM 946385). – Maďarsko. Kiskunsági Ne
mzeti Park, Bugac, Kiskunfélegyházi járás, Nagybugaci ősborókás Erdőrezervátum,
120 m n. m., nížinný les na písku, na ležícím trouchnivějícím kmeni topolu bílého
(Populus alba), 1. XI. 2017 leg. et det. M. Kříž (PRM 946386).
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Flammulaster limulatus (Fr.) Watling, Notes from the Royal Botanic Garden Edin
burgh 28(1): 66, 1967 ‒ kržatka šikmá
Česky psaný makroskopický popis druhu včetně vyobrazení lze najít v těchto
zdrojích: Papoušek (2004; str. 534–535), Holec et al. (2012; str. 500–501) a Hagara
(2014; str. 1053–1054). Naopak fotografie ve Velkém atlasu hub (Hagara et al. 2005;
str. 300) tento druh pravděpodobně nepředstavuje ‒ plodnice připomínají spíše ně
kterého zástupce rodu majícího pokožku klobouku z kulovitých buněk (kržatka
šikmá má pokožku klobouku z protáhlých buněk). Vellinga (1986) uvádí kromě ty
pické odrůdy Flammulaster limulatus ještě variety lituus Vellinga a novasilvensis
(P. D. Orton) Vellinga, které se liší tvarem výtrusů: zatímco u var. limulatus jsou
z bočního pohledu převážně fazolovité, u var. lituus převážně mandlovité se zaoble
ným vrcholem a u var. novasilvensis převážně mandlovité s ostrým vrcholem. Určité
rozdíly jsou popisovány i v případě přítomnosti klíčního póru: u var. limulatus a var.
novasilvensis je vyvinutý, u var. lituus chybí nebo je nevýrazný. Ludwig (2001)
dále popisuje var. intermedius, která by se měla lišit výstředným třeněm, jiným tva
rem cheilocystid a absencí klíčního póru na výtrusech. Varietu novasilvensis uvádějí
Vesterholt et Rald (2008) dokonce na úrovni samostatného druhu, naopak varietu
intermedius vůbec nezmiňují. Všechny výše uvedené znaky jsem zohlednil při studiu
obou sběrů, a oba podle nich vycházejí na var. limulatus – následující popis mikroz
naků je tudíž sestaven z obou pozorování.
Výtrusy (6,5–)7–9(–9,5) × 4–4,6(–4,8) µm velké, hladké, mírně tlustostěnné,
z bočního pohledu ± fazolovité (ledvinité), s adaxiální stranou většinou slabě pro
hnutou, často ale jen rovnou, na vrcholu zaoblené a s malým nevýrazným klíčním
pórem (výtrusy vyvolávají dojem, jakoby měly na obou pólech obdobný drobný hi
lární apendix), uvnitř obvykle s jednou velkou kapkou. Bazidie tetrasporické. Chei
locystidy nahuštěné (ostří lupenů sterilní), kyjovité, 15–31 × 7–12 µm velké. Přezky
přítomny. Studováno v kongočerveni.
Diskuze
Větší počet nálezů kržatky šikmé v našich horách (např. Šumava, Novohradské
hory, Jeseníky atd.) naznačuje preferenci druhu pro vyšší polohy – vyskytuje se tam
v původních, přírodních i přírodě blízkých bučinách, smíšených lesích s bukem a su
ťových lesích, převážně od nadmořské výšky zhruba 500–600 m. Její sběry z Brd
publikoval Holec (2005). Christensen et al. (2004) ji zařazují mezi indikátory přiro
zených bučin. Nálezů z nižších poloh je nemnoho – v rámci Čech existuje např. do
klad z NPR BřehyněPecopala na Dokesku (PRM 860273; Zíbarová et Kříž 2017),
kde byla sbírána rovněž na buku, v nadmořské výšce kolem 350 m. Mimo ČR roste
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Kržatka šikmá – Flammulaster limulatus. Paseky nad Jizerou (Krkonoše), Zabyly, na padlém
trouchnivějícím odkorněném kmeni listnáče, 21. 8. 2017, foto M. Kříž.

Kržatka šikmá – Flammulaster limulatus. Bugac (Maďarsko), Nagybugaci ősborókás ER,
na ležícím trouchnivějícím kmeni topolu, 1. 11. 2017, foto M. Kříž.
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např. v podunajských lužních lesích – Hagara (2014) ji vyobrazuje z okolí Bratislavy
na dřevě lípy v nadmořské výšce 130 m. V případě maďarské Bugac Puszty se jedná
o les na písčité duně s dominantním výskytem topolů, přirozeně se vyvíjející v po
sledních více než 150 letech; plodnice byly nalezeny na ležícím kmeni topolu v po
kročilém stupni tlení, který současně hostil plodnice houževnatce pohárovitého –
Neolentinus degener (Kalchbr.) Hrouda. Z dalších substrátů, na kterých kržatka
šikmá roste, literatura uvádí javory a další listnáče, z jehličnanů pak borovice a jedle
(Ludwig 2001).
Výskyt kržatky šikmé ve vyšších polohách a v nížinných lesích poněkud při
pomíná ekologii některých dalších druhů hub, u kterých je tato stanovištní divergence
ještě výraznější, např. hlívovec ostnovýtrusý – Rhodotus palmatus (Bull.) Maire
nebo kornatec okrovobílý – Jaapia ochroleuca (Bres.) Nannf. & J. Erikss.; z hlediska
našich vědomostí o středoevropské mykobiotě se tedy nejedná o překvapivý pozna
tek. Pokud by však plodnice kržatky šikmé z různých biotopů přece jen představo
valy odlišné taxony, bylo by to nutné doložit (popř. vyloučit) molekulárním studiem,
což již přesahuje cíle tohoto článku.
Poděkování
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Martin Kříž: Notes on the ecology of Flammulaster limulatus
The article informs of records of Flammulaster limulatus from two different regions,
namely the Krkonoše Mts. (Czech Republic) and Bugac Puszta (Hungary). These
localities differ in altitude and biotope – acidophilous beech forest vs. sanddune
forest of poplars and junipers – but both have a natural to oldgrowth forest character.
Microscopic examination showed no difference between the two collections. Con
cerning other finds from the Czech Republic, the species is generally more frequent
at higher altitudes. The infraspecific taxa of F. limulatus are briefly summarised.
Adresa autora: Národní muzeum, mykologické oddělení, Cirkusová 1740, 193 00
Praha 9; mmartin.kriz@seznam.cz
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PŘÍŠTĚ ŠNORCHL!
– ANEB –
N O V É D R U H Y P R O M Y K O B I O T U ČR – A P H A N O B A S I D I U M
A MYCENA TENUISPINOSA – NALEZENY NA ÚZEMÍ
P L Á N O VA N É VO D N Í N Á D R Ž E Š A N O V

RUBI

Lucie Z í b a r o v á
Článek informuje o nálezu dvou druhů stopkovýtrusých hub, které ne
byly doposud z České republiky publikovány: voskovce maliníkového – Ap
hanobasidium rubi a helmovky tenkoosténkaté Mycena tenuispinosa. Oba
druhy byly nalezeny při krátkém mykologickém průzkumu na místě pláno
vané vodní nádrže Šanov (střední Čechy, okr. Rakovník). Je diskutováno roz
šíření, ekologie a rozpoznávací znaky obou druhů; oba jsou též ilustrovány
fotografiemi plodnic a kresbou mikroskopických znaků. Krátce jsou zmíněny
i další zajímavé nálezy na lokalitě.

Úvod
Mezi oblasti nejvíce postižené suchem vlivem klimatických změn v Čechách
patří Rakovnicko, které leží ve srážkovém stínu Krušných hor. Ke zmírnění dopadů
sucha zde byly navrženy k výstavbě dvě vodní nádrže na Kolešovickém (lokalita
Senomaty, 24,7 ha) a Rakovnickém potoce (lokalita Šanov, plánovaná vodní plocha
22 ha) (Beneš et al. 2014). V rámci přípravy realizace těchto staveb byl zadán mj.
i krátkodobý mykologický průzkum obou lokalit (Zíbarová 2017). Během průzkumu
se mi podařilo na lokalitě Šanov učinit mj. překvapivé nálezy dvou z ČR doposud
nepublikovaných druhů, které představuje tento článek.
Charakteristika lokality Šanov
Geomorfologicky lokalita náleží do okrsku Rakovnická kotlina, celku Rakov
nická pahorkatina (Demek et Mackovčin 2006). V podloží se uplatňují převážně
kvartérní nivní sedimenty, méně sedimenty písčitohlinité až hlinitopísčité. Komplex
karbonských červenohnědých pískovců, slepenců, prachovců a jílovců vystupuje na
povrch pouze maloplošně v severní části území (http://mapy.nature.cz/). Klimaticky
lokalita spadá do mírně teplé oblasti (MT11 podle Quitta 1971). Nadmořská výška
lokality se pohybuje v rozmezí cca 344–370 m n. m. Oblast odvodňuje Rakovnický
potok; do studovaného území je zahrnut i menší rybník („K Pšovlkům“) na tomto
toku. Lokalita spadá do fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum

37

Mykologické listy, Praha, no. 140, 2018.

ISSN 12135887

a fytogeografického podokresu Rakovnická kotlina (30b, Skalický 1988). Potenciální
přirozenou vegetací (Neuhäuslová et al. 1998) v oblasti je biková a/nebo jedlová
doubrava (Luzulo albidaeQuercetum petrae, AbietiQuercetum). Letecké snímko
vání z r. 1953 ukazuje nivu téměř bezlesou (http://kontaminace.cenia.cz/). V sou
časnosti je menší část území využívána jako pole či intenzivně obhospodařované
mezofilní louky. Další část (v současné době převážně neobhospodařovaných) luk
má vlhký charakter. V širší nivě potoka se nalézá nejhodnotnější vegetace, a to mo
zaika vrbových luhů, olšin, rákosin a porostů vysokých ostřic. Na svazích nad nivou
se pak nachází převážně jehličnatý kulturní les (borovice, smrk, akát) bez valné bio
logické hodnoty.
Materiál a metodika
Mykologický průzkum lokalit byl zaměřen na plodnice makromycetů („velkých
hub“) a s ohledem na zadání byl proveden během tří návštěv v r. 2017 (5. 4., 10. 5.
a 3. 7.). V terénu byly zaznamenány substrát, základní charakteristiky vegetace
a prchavé znaky na plodnicích; podrobnější popis byl učiněn po návratu. Doklado
vané sběry byly usušeny v elektrické sušárně, herbářový materiál je prozatím uložen
v soukromém herbáři autorky (označeno jako herb. L. Z.), je připraveno jeho předání
do herbáře Muzea východních Čech v Hradci Králové (HR).
Mikroskopické preparáty byly zhotoveny v Melzerově reagens při 1000× zvět
šení s použitím imerzního objektivu. Pro stanovení průměrné velikosti bylo měřeno
20 náhodně vybraných výtrusů u každé položky. Nezralé nebo deformované výtrusy
nebyly započítávány.
Výsledky a diskuze
Během průzkumu bylo na lokalitě Šanov nalezeno 114 taxonů vyšších hub (Zí
barová 2017). S ohledem na to, že se průzkum uskutečnil mimo hlavní sezonu růstu
hub, jde o celkem významné číslo. Mezi zaznamenanými druhy byly zastoupeny
hlavně dřevorozkladné (lignikolní) druhy hub, které bývají nezřídka během myko
logických průzkumů přehlížené. Dva druhy nebyly dosud z ČR publikovány: Apha
nobasidium rubi a Mycena tenuispinosa (viz níže). Z druhů Červeného seznamu
(Holec et Beran 2006, kategorie ohrožení v závorce) byly nalezeny: Cudoniella cla
vus (Alb. & Schwein.) Dennis (NT), Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres. (VU) a Stec
cherinum oreophilum Lindsey & Gilb. (EN).
V původní zprávě (Zíbarová 2017) jsou dále udávány další dva zajímavé taxony
kornatcovitých hub: Leptosporomyces montanus (Jülich) Ginns & M. N. L. Lefebvre
a Sistotrema suballantosporum Hallenb., nicméně pečlivější revizí materiálu jsem
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došla k závěru, že se jedná o určení chybná. Zejména u druhého z výše uvedených
sběrů je pozoruhodný pozorovaný nepoměr v délce spor naměřených v čerstvém
a herbářovém materiálu (více než 2 µm). Každopádně u obou sběrů jsem nebyla
schopna dojít ke spolehlivému závěru ohledně jejich identity.
Aphanobasidium rubi (GrosseBrauckm.) Boidin & Gilles, Cryptog. Mycol. 25(1):
38, 2004 ‒ voskovec maliníkový1
Syn.: Phlebiella rubi GrosseBrauckm.
Plodnice zcela rozlité, voskovité, velmi tenké, k substrátu pevně přirostlé, ne
slupitelné, zprvu světle šedomodravé, vysycháním světle šedé, hymenofor hladký,
okraj pozvolný, bez rhizomorf. Pach nevýrazný.
Hyfový systém monomitický, plodnice nediferencovaná v subhymenium a su
bikulum, hyfy mírně tlustostěnné, často pokroucené, 1,5–2 µm široké, septa s pře
zkami. Diferencované cystidy nepřítomny, nicméně mezi bazidiemi jsou řídce
přítomny nevětvené či vzácně i jednoduše větvené hyfidie 1,5–2 µm široké, někdy

Obr. 1. Voskovec maliníkový ‒ Aphanobasidium rubi. Šanov, 5. 4. 2017, plodnice ex situ,
foto L. Zíbarová.
1

České druhové jméno nebylo doposud vytvořeno. Navržené jméno zohledňuje substrát a od
povídá i druhovému jménu vědeckému.
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na bázi rozšířené. Mezi hyfami jsou přítomné hojné krystalky. Bazidie se (2–)4(–5)
robustními sterigmaty až 8 µm dlouhými, převážně pleurální, tvarově značně vari
abilní, kyjovité až téměř urniformní, někdy uprostřed zaškrcené, často stopkaté, na
bázi s přezkou, 15–33 × 8–9,5 µm velké. Výtrusy elipsoidní až téměř válcovité,
mírně tlustostěnné, hladké, neamyloidní, nedextrinoidní, cyanofilní, velké (8–)9–
10,5 × 5–6,8 µm, Q = 1,4–1,9 (prům. 9,83 × 6,03 µm, Q = 1,63).
Poznámky
Druh je znám z Francie (Boidin et al. 2004), Německa (GrosseBrauckmann
2003) a Ruska (GhobadNejhad et al. 2009), z ČR však nebyl doposud zveřejněn.
Publikované nálezy z Evropy pocházejí z větviček ostružiníků (Rubus fruticosus

Obr. 2. Voskovec maliníkový ‒ Aphanobasidium rubi : a) bazidie, b) spory, c) mladá bazidie,
d) hyfidie. del. L. Zíbarová.
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agg. – GrosseBrauckmann 2003) a řapíků listů kapradin (Pteridium aquilinum –
Boidin et al. 2004). Ačkoli se kombinace dvou takto odlišných substrátů může zdát
zvláštní, u kornatcovitých hub z rodu Aphanobasidium patrně není tak neobvyklá,
což dokumentuje i to, že se mi podařilo na stejné dvojici nalézt i voskovec Aphano
basidium gaspesicum (Liberta) Jülich. Sběry z Evropy (GrosseBrauckmann 2003,
Boidin et al. 2004) pocházejí z chladnější části roku (prosinec–únor), ani můj sběr
se v tomto příliš neodlišuje (zvláště, když uvážíme chladné jaro v r. 2017). Mimo
Evropu (ruský Kavkaz) však byl voskovec maliníkový nalezen i na jedli (Ghobad
Nejhad et al. 2009).
V rámci rodu je druh, kromě své ekologie, nápadný velkými elipsoidními vý
trusy, kterými se odlišuje např. i od výše uvedeného voskovce A. gaspesicum či běž
ného voskovce douglaskového Aphanobasidium pseudotsugae (Burt) Boidin &
Gilles. Nicméně samotné prvotní zařazení sběru do rodu mi činilo po určitou dobu
potíže, protože mírně tlustostěnné spory a přítomnost hyfidií a krystalků mě vedly
k jiným rodům – např. Radulomyces M. P. Christ. či Dendrothele Höhn. & Litsch.
(zejména krystalky značně znesnadňovaly pozorování bazidií vcelku). V tomto
ohledu však stojíme před otázkou, nakolik je rod voskovec (Aphanobasidium), po
užívaný jako „sběrný kyblík“ na pleurobazidiální kornatcovité houby (viz např. Ber
nicchia et Gorjón 2010), vlastně monofyletický. Je tak možné, že současná
taxonomická pozice A. rubi se na základě nových molekulárnětaxonomických dat
ještě změní.
Popisy v literatuře se liší v maximální udávané délce bazidií: 45 µm (Grosse
Brauckmann 2003) či 20 µm (Boidin et al. 2004) ‒ můj materiál leží mezi oběma
hodnotami. Vzhledem k tomu, že měření rozměrů u bazidií bylo v mém materiálu
nesnadné, protože ty jsou často stopkaté a není tedy jednoduché najít u nich bazální
septum, nemá tento znak patrně valnou taxonomickou hodnotu. Spory jsou v mém
materiálu mírně širší než v typovém materiálu (9–11 × 5–6 µm, GrosseBrauckmann
2003) či ve francouzském sběru (9–11 × 5,5–6,2 µm, Boidin et al. 2004), ale i zde
se nejspíš jedná pouze o vnitrodruhovou variabilitu.
Studovaný materiál 2
Aphanobasidium rubi: Šanov (okr. Rakovník), 1,4 km sz. od středu obce, při sv. břehu rybníka
„K Pšovlkům“, porost náletových dřevin, ležící vlhké větvičky Rubus idaeus na zemi, zčásti
pod listím, 350 m n. m., 5. IV. 2017 leg. et det. L. Zíbarová (HR).
2

Po odeslání rukopisu autorka nalezla uvedený druh i na další lokalitě: Krásná Hora nad Vl
tavou, Zhoř, údolí Mlýnského potoka, zarůstající paseka, okraj lesní cesty, větvičky Rubus
idaeus, 330 m n. m., 9. IV. 2018, leg. et det. L. Zíbarová (HR).
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Mycena tenuispinosa J. Favre, Bulletin de la Societe Neuchateloise des Sciences
Naturelles 80: 96, 1957 ‒ helmovka tenkoosténkatá3
Klobouk až 5 mm široký, zprvu polokulovitý, poté zvoncovitý, uprostřed
s drobnou špičatou papilkou, tenkomasý, slabě prosvítavě rýhovaný jen na samém
okraji, celý pokrytý jemnými osténky (až 350 µm dlouhými), šedavý. Pokožka do
značné míry slupitelná. Lupeny úzce připojené, bělavé; počet připojených lupenů
10–13. Třeň až 20 mm dlouhý a až 1 mm široký, opýřený, šedavý, průsvitný, mírně
se rozšiřující směrem k bázi, kde nasedá na terčík, který je nízce kuželovitý, šedavý,
až 1–1,5 mm široký, nerýhovaný, jemně pýřitý. Pach nevýrazný. Chuť nezazname
nána.
Trama lupenů dextrinoidní, hyfy v tramě 1,5–3,5 µm široké. Ostří lupenů ste
rilní. Cheilocystidy 15–33 × 8–9,5 µm velké, široce kyjovité až vejčité, někdy

Obr. 3. Helmovka tenkoosténkatá ‒ Mycena tenuispinosa: vlevo celkový pohled, vpravo detail
terčíku a povrchu klobouku u mladé plodnice. Šanov, 3. 7. 2017, foto L. Zíbarová.
3

České druhové jméno nebylo doposud vytvořeno. Navržené jméno zohledňuje makrosko
picky nápadný rozpoznávací znak a odpovídá i druhovému jménu vědeckému.
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mírně nepravidelné, na vrcholu pokryté nevětvenými výběžky 3–7 × 0,8–1 µm
velkými. Bazidie se (2–)4(–5), až 4 µm dlouhými sterigmaty, široce kyjovité až
válcovité, na bázi s přezkou, 15–19 × 7,5–8,5 µm velké. Spory elipsoidní, hladké,
amyloidní, velké 8–9,5 × 4,5–5,5 µm, Q = 1,6–2 (prům. 8,78 × 4,95 µm, Q = 1,77).
Hyfy v pileipellis divertikulátní (výběžky 2–5,5 µm dlouhé), zčásti gelatinizované,
2–5,5 µm široké. Osténky se skládají ze svazků aglutinovaných hyf. Terminální
elementy při okraji klobouku nepravidelně kyjovité až vejčité, divertikulátní, 13–
21 × 7–11 µm. Hyfy v stipitipellis hladké, dextrinoidní, 2–5,5 µm široké. Kaulo
cystidy (ve střední části třeně) ve svazečcích, tvarově variabilní, převážně
šídlovité, ale i nepravidelně větvené, tenkostěnné, jen někdy v bázi mírně tlusto
stěnné, 30–83 × 6,5–8 µm.

Obr. 4. Helmovka tenkoosténkatá ‒ Mycena tenuispinosa: a) bazidie, b) spory, c) cheilocystidy,
d) kaulocystidy, e) terminální elementy pileipellis při okraji klobouku, f) hyfy v pileipellis.
del. L. Zíbarová.
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Poznámky
Drobný druh helmovky z Evropy známý z Itálie, Německa, Švýcarska (Ludwig
2012), Dánska, Nizozemí, Slovenska (Aronsen et Læessøe 2016), Polska (Ronikier
et al. 2006) a Rakouska (Dämon et KrisaiGreilhuber 2016), z ČR nebyl ale doposud
publikován. Na lokalitě rostla v počtu několika málo plodnic na vlhké borce opadlé
větve vrby křehké. Z Evropy je uváděn výskyt na různých substrátech: na borce, bázi
kmene či větvích listnáčů, na rozkládajícím se dřevě mezi mechem, na opadu listnáčů
(Aronsen et Læessøe 2016, Maas Geesteranus 1991, Kriegelsteiner 2001, Robich
2003, Ronikier et al. 2006). Asociované dřeviny: vrba (Aronsen et Læessøe 2016,
Kriegelsteiner 2001), olše (Aronsen et Læessøe 2016, Kriegelsteiner 2001, Maas Ge
esteranus 1983), líska (Ronikier et al. 2006), lípa a modřín (Ludwig 2012) a pravdě
podobně dub a kaštanovník (Robich 2003). Stanovištní nároky jsou málo známé,
nicméně výše uvedený výčet asociovaných dřevin ukazuje na preferenci vlhčích bio
topů. Z BádenskaWürttemberska udává Kriegelsteiner (2001) výskyt v jasanovool
šových a vrbových luzích, Ronikier et al. (2006) udávají olšový les s jilmem, jasanem
a lískou. Sběr od Šanova výše udávaným ekologickým nárokům dobře odpovídá.
Helmovka tenkoosténkatá je makroskopicky význačná terčíkem na bázi plod
nice a jemnými osténky pokrývajícími povrch klobouku (Aronsen et Læessøe 2016,
Robich 2003). Robich (2016) ji řadí do sekce Basipedes spolu s dalšími třemi druhy:
Mycena mucor (Batsch) Quél., M. rhenana Maas Geest. & Winterh. a M. stylobates
(Pers.) P. Kumm. Podobná a hojná, avšak zpravidla větší helmovka deskovitá –
M. stylobates se podle Aronsena a Læessøea (2016) odlišuje osténky omezenými
jen na střed klobouku, rýhovaným terčíkem a odlišným typem cheilocystid se širo
kými výběžky; roste zpravidla na opadu dřevin (dub, méně často vrba). Nicméně
Robich (2003, 2016) u h. deskovité přítomnost osténků na klobouku vůbec neuvádí.
Podle mé osobní zkušenosti se osténky u h. deskovité vyskytují často, nikoli však
vždy, a v některých případech mohou pokrývat i celý klobouk. Helmovka dlouho
štětinatá – Mycena aciculata (A. H. Sm.) Desjardin & E. Horak má rovněž osténky
na povrchu klobouku, jsou však tvořeny jednotlivými tlustostěnnými hyfami (se
tami), nikoli aglutinovanými svazky tenkostěnných a divertikulátních hyf jako u h.
tenkoosténkaté. Podobná je i poměrně hojná h. plísňovitá – M. mucor s kloboukem
bez osténků, válcovitými výtrusy, delšími (až 35 µm) a méně početnými výběžky
na cheilocystidách a obvejčitými až téměř kulovitými bazidiemi (Robich 2016). Nic
méně jsem narazila i na materiál, který, ač v mikroskopických znacích odpovídal h.
plísňovité, měl na klobouku osténky (viz Studovaný materiál jako Mycena aff.
mucor, obr. 5). Patrně tento znak v rámci sekce Basipedes není úplně stabilní. M. rhe
nana pak nemá cheilocystidy (Aronsen et Læessøe 2016, Robich 2016). Z podob
ných druhů helmovek s terčíkem roste na borce vrb hojně ještě helmovka
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přeútlá – M. tenerrima (Berk.) Quél., té však chybí na povrchu klobouku osténky
a povrch klobouku je jakoby poprášený; odlišný je i typ cheilocystid (krátce diver
tikulátní, s dlouhým apikálním výběžkem).
Maas Geesteranus (1983) sice uvádí, že h. tenkoosténkatá nemá přezky, nic
méně osobně materiál tohoto druhu neviděl a později sám tento omyl opravil (Maas
Geesteranus 1991). V mikroskopických popisech (srv. obr. 4 a jednotlivé ilustrace
v Aronsen et Læessøe 2016, Robich 2003 a Ronikier et al. 2006) se vyskytuje značná
variabilita v délce a hustotě výběžků na cheilocystidách a v pokožce klobouku,
patrně jde však o vnitrodruhovou variabilitu (Ronikier et al. 2006).
Studovaný materiál
Mycena tenuispinosa: Šanov (okr. Rakovník), 650 m ssv. od středu obce, měkký luh, vlhká
borka ležící větve Salix fragilis, 345 m n. m., 3. VII. 2017 leg. et det. L. Zíbarová (HR).
Mycena aff. mucor: Provodín (okr. Česká Lípa), 550 m ssz. od vlakového nádraží, pískovna,
okraj zarůstající nádrže, porost křovitých vrb, opad Salix, 255 m n. m., 11. X. 2017 leg.
et det. L. Zíbarová (HR).

Obr. 5. Helmovka plísňovitá ‒ Mycena aff. mucor. Provodín, 11. 10. 2017, foto L. Zíbarová.
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Závěr
Je třeba zdůraznit, že cílem článku není nijak hodnotit projekt výstavby vodní
nádrže Šanov. Je zřejmé, že přicházející klimatické změny vyžadují zásahy do hos
podaření s vodou a v této oblasti se nepovažuji za dosti kvalifikovanou, abych v této
záležitosti vynášela jakékoli soudy. Navíc lze očekávat, že oba druhy hub jsou spíše
přehlížené nežli vysloveně vzácné a možná, že se je podaří časem nalézt i na jiných
lokalitách v ČR. Spíše je pozoruhodné, že se u nás stále daří zaznamenávat nové
druhy makromycetů i v běžné, ničím se nevymykající krajině.
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of the Czech Republic, Aphanobasidium rubi and Mycena tenuispinosa, recorded
at the site of the planned Šanov reservoir
The article provides information on two species of basidiomycetes which have not
been published from the Czech Republic: Aphanobasidium rubi and Mycena
tenuispinosa. Both species were found during a short mycological survey at the lo
cation of the planned Šanov reservoir (central Bohemia, Rakovník District). Distri
bution, ecology and distinguishing characters of both species are discussed; both are
illustrated with photographs of fruitbodies and line drawings of microscopic char
acters. Other interesting species recorded at the locality are also shortly noted.
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K P O Z N Á N Í V Z Á C N É K O R N AT C O V I T É H O U B Y

O S T N AT E Č K U P R A L E S N Í H O

(S T E C C H E R I N U M

GRACILE)

Petr Va m p o l a , Vladimír K u n c a a Josef V l a s á k
Z území bývalého Československa jsou uvedeny nové nálezy vzácné kor
natcovité houby ostnatečku pralesního – Steccherinum gracile (Pilát) Parmasto.
Všechny nálezy byly uskutečněny v přísně chráněných pralesích nebo pralesům
blízkých přírodních lesích, převážně na padlých mrtvých kmenech nebo vě
tvích jedle bělokoré (Abies alba), méně často i na listnáčích (Fagus sylvatica,
Ulmus glabra). Je podán stručný popis této houby a jsou diskutovány nejdůle
žitější rozdílné znaky podobných druhů. Molekulární analýza potvrdila totož
nost Steccherinum gracile s nedávno popsaným druhem S. tenuispinum Spirin,
Zmitr. et Malysheva, který je tak řazen do synonymiky S. gracile.

Úvod
Velmi vzácná dřevožijná kornatcovitá houba ostnateček pralesní – Steccherinum
gracile (Pilát) Parmasto byla popsána před 80 lety z nejzápadnější části současné
Ukrajiny (tehdejší Podkarpatské Rusi), v letech 1918–1939 nejvýchodnějšího regionu
bývalého Československa (Holec 2002). Albert Pilát svůj nový druh popsal pod jmé
nem Mycoleptodon gracilis z jedlobukových pralesů u obce Trebušany (nyní Dilove),
a to podle nálezů na jedli bělokoré – Abies alba (Pilát 1938). I když Parmasto (1968)
o 30 let později přeřadil Pilátův druh do staršího rodu Steccherinum, z autopsie tuto
houbu neznal. Jediným mykologem, který později detailně studoval část typového
materiálu (isotypus) uloženého ve Švédsku v Uppsale (UPS), byl až Maas Geestera
nus (1974). Tento uznávaný holandský specialista však tehdy S. gracile zařadil do
synonymiky hojného a dobře známého ostnatečku okrového – S. ochraceum (Pers.)
Gray a Pilátův druh tak zmizel na dlouhou dobu z literatury a povědomí mykologů.
Počátkem devadesátých let minulého století první z autorů tohoto článku (P. V.)
při mykologických průzkumech pralesů nebo pralesům blízkých přírodních lesů v re
zervacích na území Moravy a Slovenska opakovaně sbíral na ležících kmenech jedlí
(Abies alba) houbu připomínající běžný ostnateček okrový – Steccherinum ochra
ceum. Vzhledem ke skutečnosti, že S. ochraceum je hojným druhem rostoucím pře
vážně na dřevě listnáčů od nížin až do hor, domníval se tehdy, že může jít o nový,
dosud nepopsaný druh, vázaný na jedli v přirozených lesích. U některých plodnic
totiž na sterilních okrajích nebo jejich rubu zjistil přítomnost nápadných bílých rhi
zomorf prorůstajících do hnilobou narušeného dřeva, což je znak, který je u S. ochra
ceum neznámý. Své nálezy tehdy označoval provizorním jménem S. abietinum –
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ostnateček jedlový, a to shodou okolností stejně jako Z. Pouzar, který tuto houbu
nalezl na Moravě v pralese Salajka již v roce 1966 a o rok později (1967) i v Čechách
v Žofínském pralese. Teprve pozdějším studiem literatury a s přibývajícími dalšími
nálezy v následujících letech zjistil, že nejen popis plodnic, ale zejména také ekologie
(vazba na jedli v přirozených lesích) velmi dobře souhlasí s již dříve popsaným Pi
látovým druhem S. gracile. Tím považoval problém za definitivně vyřešený a houbu
za správně určenou.
Výsledky a diskuze
Novým impulsem ke studiu této kornatcovité houby byl až loňský nález dru
hého z autorů (V. K.) v Dobročském pralese na Slovensku, a to na stejné lokalitě,
kde ji téměř před čtvrt stoletím sbíral již první z autorů (P. V.) a v roce 2009 v rámci
mykologických dnů na Slovensku i J. Holec. Nabízela se tak možnost použít tento
„čerstvý“ vzorek k molekulární analýze a definitivně tak potvrdit rozdílnost S. gra
cile od S. ochraceum. Tohoto úkolu se ujal třetí z autorů (J. V.), výsledek molekulární
analýzy však byl velmi překvapivý. Sekvenování vzorku S. gracile totiž potvrdilo
nejenom předpokládanou rozdílnost vůči druhu S. ochraceum, ale sekvence byly to
tožné s druhem S. tenuispinum, nedávno popsaným ruskými mykology (Spirin
et al. 2007). Ukázalo se tedy, že i ruští mykologové správně vytušili rozdílnost této
houby od S. ochraceum, při popisu svého nového druhu však opomněli důsledně
prověřit všechna starší jména, která by mohla přicházet v úvahu. Následné detailní
srovnávací mikroskopické studium Pilátova typového materiálu, provedené prvním
z autorů (P. V.), pak definitivně potvrdilo, že Steccherinum tenuispinum Spirin, Zmitr.
et Malysheva je pouze synonymem staršího Pilátova jména Steccherinum gracile
(Pilát) Parmasto.
Co se týče nově navrženého českého jména osnateček pralesní, mělo by vyja
dřovat ekologické nároky této vzácné houby. Všechny dosavadní nálezy na území
bývalého Československa totiž pocházejí z pralesních rezervací nebo pralesům blíz
kých přírodních lesů. Pro bližší poznání ostnatečku pralesního uvádíme níže jeho
stručný popis, další informace pak je možné čerpat z již výše citovaných prací (Maas
Geesteranus 1974, Pilát 1938, Spirin et. al. 2007). Upozorňujeme však, že těmito
autory udávané některé hodnoty mikroznaků diskutovaných podobných druhů nejsou
vždy v plném souladu s naším měřením.
Popis
Plodnice jednoleté, rozlité nebo polorozlité s úzkými klobouky, nejprve nepra
videlně okrouhlé, cca 30 mm široké, později splývající do souvislých povlaků až
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120 mm dlouhých a 40 mm širokých. Subikulum je tence blanité, bělavé nebo kré
mově zbarvené, tlusté do 1 mm, na okrajích jemně vláknité, na rubu někdy s krát
kými ale dobře zřetelnými bílými rhizomorfami až 1 mm tlustými, prorůstajícími
do prasklin hnilobou narušeného dřeva. Tenké kloboučky polorozlitých plodnic jsou
až 12 mm široké, často splývající vedle sebe v souvislé řady, na ostrém okraji zvl
něné, s povrchem hladkým a nepravidelně radiálně zbrázděným až potrhaným, na
povrchu krémově až okrově zbarvené, se zřetelným tmavším koncentrickým páso
váním.
Hymenofor je ostnitý, ostny mladých plodnic krátké a na konci tupé, ostny vy
zrálých plodnic ostře šídlovité, velmi jemné a hustě nahloučené, až 5 mm dlouhé
a max. 0,3 mm tlusté, na průřezu pravidelně okrouhlé. Jen výjimečně lze pozorovat
ostny mírně zploštělé, vzájemně srůstající nebo jinak deformované. V mládí jsou
krémové až žlutookrové, později s šedooranžovým odstínem, ve stáří až šedohnědé
nebo vínovohnědé. Zbarvené ostny tak pěkně kontrastují s bělavým sterilním okra
jem plodnic.
Hyfový systém je dimitický, tvořený generativními hyfami s přezkami a domi
nantními tenkostěnnými až tlustostěnnými hyfami skeletovými, 1,7–5,5 µm širo
kými. Ze skeletových hyf jsou tvořeny i velmi nápadné válcovité pseudocystidy,
z hymenia vyčnívající v délce až 35 µm. Horní část těchto pseudocystid je v délce
až 100 µm inkrustovaná poměrně hrubými krystaly a má šířku 5–10(‒12) µm. Kromě
těchto tlustostěnných a v horní části souvisle inkrustovaných pseudocystid je někdy
možné pozorovat i pseudocystidy v horní části tenkostěnné, s velmi řídkou inkrus
tací, popř. i bez inkrustace, které jsou většinou kyjovité nebo mírně vřetenovitě zdu
řelé. Tyto tenkostěnné cystidy, rovněž částečně vyčnívající z hymenia, svým
vzhledem připomínají gloeocystidy. Tetrasporické bazidie s bazální přezkou jsou
kyjovité, 10–15 × 3–5 µm velké. Basidiospory jsou široce elipsoidní, tenkostěnné,
hyalinní, (2,6‒)2,8–3,3(‒3,6) × (1,8‒)1,9–2,3(‒2,5) µm velké, v Melzerově činidle
negativní. Výstižná kresba mikroznaků horní části ostnu, pseudocystid a spor je
k dispozici v již zmíněné publikaci Piláta (1938).
Ekologie
Steccherinum gracile je, stejně jako ostatní druhy rodu Steccherinum, houbou
bílé hniloby dřeva. Tento znak však při terénním určování není možné využít. Na
opak – převážná část námi studovaných položek S. gracile byla sebrána na dřevě
rozkládaném typickým celulózovorním typem kostkovité hnědé hniloby, a to zřejmě
působené troudnatcem pásovaným (Fomitopsis pinicola). Je tedy zřejmé, že Stec
cherinum gracile může být charakterizováno jako sukcesor druhu Fomitopsis pini
cola. Navíc vazba S. gracile na přirozené porosty pralesovitého typu, a u nás pak
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převážně na dřevo jedle (Abies alba), by mohla být dobrou nápovědou k předběž
nému určování nálezů již v terénu. Kromě jedle (Abies) však byly zjištěny ojedinělé
nálezy na listnáčích, a to na Fagus sylvatica a Ulmus glabra. V případě uvedených
listnáčů však bylo dřevo rozkládáno hnilobou bílou. Do budoucna lze jistě i u nás
očekávat nálezy také na jiných hostitelích, tak jak jsou známy z Ruska (Spirin
et. al. 2007), např. na smrku (Picea abies) ve společnosti nebo přímo na starých
plodnicích troudnatce pásovaného Fomitopsis pinicola, a to i ve společnosti s out
kovečkou citronovou – Antrodiella citrinella. V Rusku je nejčastějším hostitelem
topol osika (Populus tremula) a jeden nález byl učiněn také na lípě (Tilia). Pěknou
fotografii plodnice Steccherinum gracile z Polska (z polské strany Babí hory), ros
toucí na smrku údajně společně s Fomitopsis pinicola, uveřejnil na internetu pod
jménem Steccherinum tenuispinum Rutkowski (online).
Podobné druhy
Vyloučímeli druhy s generativními hyfami bez přezek (S. aridum (= ?S. cremeo
album) a S. subcrinale), fialově zbarvené S. fimbriatum s nápadnými rhizomorfami

Ostnateček pralesní – Steccherinum gracile – na ležícím kmenu Abies alba v Dobročském
pralese na Slovensku. Rozlitá plodnice. Foto 27. 10. 2017 V. Kunca (PVKU 2137).
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a makroskopicky také velmi odlišné S. oreophilum, zbývá nám v Evropě již jen ně
kolik podobných druhů s ostnitým hymenoforem.
Jak bylo již výše zmíněno, S. gracile je nepochybně velmi blízké a makrosko
picky i mikroskopicky nejvíce podobné druhu S. ochraceum, se kterým bude zřejmě
velmi často zaměňováno. Obtížnost určení pak ztěžuje i skutečnost, že S. ochraceum,
rostoucí převážně na listnáčích, roste vzácně i na jehličnanech. Na tomto místě je
však třeba ještě uvést, že S. ochraceum je ve skutečnosti vícedruhovým komplexem
(Saliba et David 1988) a morfologická i barevná proměnlivost této houby je obrovská.
K jednoznačnému rozlišení S. gracile a S. ochraceum je proto nezbytné detailní mi
kroskopické studium zejména zralých výtrusů, i když rozdíly v jejich tvaru a velikosti
jsou poměrně malé a vyžadují velkou přesnost v měření. Zatímco spory S. gracile
jsou tvarově stálejší, vždy široce elipsoidní, a mají nejčastější rozměr 3–3,2 × 2–2,2
µm, výtrusy S. ochraceum jsou v tvaru a velikosti více proměnlivé, někdy poněkud
štíhlejší, s rozměry 2,9–4,0(‒4,1) × (1,5‒)1,8–2,3(‒2,5) µm. Připomínáme však, že
závěry není možné činit po mikroskopování pouze jednotlivých výtrusů, ale že je
třeba vyhodnocovat vždy poněkud větší soubor – nejméně 20–30 výtrusů, neboť
i u S. ochraceum se mohou jednotlivě vyskytovat výtrusy, které tvarem a velikostí
mohou dobře souhlasit s výtrusy S. gracile. Malé mikroskopické rozdíly jsme zjistili
také v inkrustaci pseudocystid, která je v případě S. gracile, a to zejména u nálezů
z jedlí, tvořena většinou nápadně hrubšími ostrými krystaly. Tloušťka inkrustované
horní části pseudocystid je však u obou druhů téměř stejná, v rozmezí 4–12 µm.
K správnému určení S. gracile pak může pomoci i přítomnost bílých rhizomorf na
okraji některých plodnic (které S. ochraceum nemá) a ve většině případů zejména ná
padná hnědá kostkovitá hniloba dřeva pod plodnicemi, způsobená předcházejícím
druhem dřevokazné houby (predecessorem), a to nejčastěji zřejmě troudnatcem pá
sovaným (Fomitopsis pinicola). O tom, že je Steccherinum gracile zaměňováno se
S. ochraceum, svědčí i údaj skandinávských mykologů o výskytu S. ochraceum, a to
doslovně: “often in virgin deciduous woods” (Eriksson et al. 1984). Zcela jistě však
část nálezů „S. ochraceum“ z pralesů ve skutečnosti představuje S. gracile.
Kromě S. ochraceum je možná záměna ještě s několika dalšími druhy, které
však lze velmi snadno odlišit mikroskopicky. Pod jménem S. ochraceum se zcela
jistě v našich herbářích skrývá řada položek ostnatečku Bourdotova – S. bourdotii
Saliba et A. David, což konečně vyplývá i z článku Pouzara a Kotlaby (2015). Tento
druh tvoří většinou plodnice se zřetelnými a na povrchu chlupatými klobouky, lze
však nalézt i plodnice zcela rozlité. Mikroskopické rozlišení je však velmi snadné,
protože výtrusy S. bourdotii jsou nápadně větší, široce elipsoidní až téměř kulovité,
u námi studovaného materiálu 3,7–5,6 × 3,1–4,8 µm.
Dalším velmi podobným a velmi blízkým druhem, se kterým by S. gracile
mohlo být zaměněno, je málo známý ostnateček rezavý – S. laeticolor (Berk.
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et M. A. Curtis) Banker. Tento poměrně vzácný severoamerický druh je však v ev
ropské mykologické literatuře často rozporuplně interpretován. Příčinou je podle na
šeho názoru skutečnost, že pod tímto jménem se v Evropě pravděpodobně skrývá
více podobných druhů. V budoucnu tak bude nezbytný molekulární výzkum evrop
ské populace a následné srovnávací studium se severoamerickým materiálem. Při
našem studiu jsme mohli předběžně vymezit dva zřetelně rozdílné druhy. První z nich
(typ A), má plodnice živěji zbarvené, až oranžově hnědé a zřetelně větší výtrusy, na
námi studovaném materiálu 3,7–4,5(‒4,7) × 2,7–3,2(‒3,3) µm. Druhý druh (typ B)
má jemnější okrové plodnice s masovým odstínem a výtrusy menší a štíhlejší, na
našich položkách 3–4 × 1,8–2,5 µm, velikostí a tvarem dosti blízké S. ochraceum.
Od S. gracile se pak oba typy liší tvarem a inkrustací vrcholové části cystid. Zatímco
cystidy S. gracile jsou většinou válcovité nebo úzce kyjovité s hrubou inkrustací
z ostrých krystalů, cystidy S. laeticolor jsou nejenom válcovité, ale někdy i zřetelně
úzce vřetenovité a většinou jsou pokryté jemnějšími „slitými“ krystaly, vytvářejícími
souvislý hrbolkatý povrch.
Velmi tenké, krémově až bledě okrově zbarvené plodnice s velmi krátkými a po
měrně řídkými ostny má S. ciliolatum (Berk. et M. A. Curtis) Gilb. et Budington.
Výtrusy jsou dlouze elipsoidní, podle našich měření (3,5‒)3,8–4,5 × 2,0–2,4 µm.
Tomuto druhu podobný ostnateček Litschauerův – S. litschaueri (Bourdot et Galzin)
J. Erikss. z autopsie neznáme, má se však lišit poněkud delšími válcovitými výtrusy
velikosti (4–)4,5–5,5 × 2–2,2 µm (Eriksson et al. 1984).
Velmi vzácný ostnateček slámožlutý – S. straminellum (Bres.) Melo má bělavé,
později slámově zažloutlé plodnice s rhizomorfním okrajem a s velmi krátkými
ostny. Melo (1995), která vedle svých vlastních nálezů studovala i Bresadolův typus
Odontia straminella, uvádí pro tento portugalský druh velikost výtrusů 3,5–4,5 × 2–
2,2 µm. Stejná velikost byla naměřena i u nedávných nových nálezů ze Sicílie (Saitta
et Melo 2012). Zde musíme zmínit i nedávný nález v pralese Udava v Bukovských
vrších na Slovensku (ležící kmen Abies alba, 21. IX. 2017, leg. V. Kunca,
10. 2. 2018, det. P. Vampola ut Steccherinum straminellum). Přestože plodnice ma
kroskopicky dobře souhlasí s popisem S. straminellum, výtrusy jsou zřetelně menší
a štíhlejší, dlouze elipsoidní až téměř válcovité, mírně prohnuté, 2,8–3,5 × (1,3‒)1,4–
1,7(‒1,9) µm. Nemůžeme proto vyloučit, že tento slovenský nález ve skutečnosti
představuje jiný, nám zatím neznámý druh.
Poměrně vzácný ostnateček statný – S. robustius (J. Erikss. et S. Lundell)
J. Erikss., u nás známý jen z lužních lesů jižní Moravy, má plodnice skutečně ná
padně robustnější, jiný tvar cystid a větší elipsoidní výtrusy, podle našich měření
3,6–4,9 × 2,3–3,2 µm velké.
Pro úplnost je třeba ještě zmínit, že před 20 lety byl podle nálezů na jedlích
(Abies) v severovýchodní Číně a na Kamčatce popsán nový druh Steccherinum
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mukhinii Kotiranta et Y. C. Dai (Kotiranta et Mukhin 1998). Také tito autoři však
při popisu nového druhu zcela opomněli vzít v úvahu možnou totožnost se starším
druhem S. gracile. Nestudovali jsme sice typový materiál S. mukhinii, podle popisu
a ekologie jde však o druh evidentně velmi blízký a možná i totožný se S. gracile.
Lokality
Níže uvádíme soupis všech dosud známých nálezů Steccherinum gracile
z území České republiky, Slovenska a Ukrajiny (lokality řazeny od západu k vý
chodu). Doplňujeme tím práci Geigerové (2015), která z České republiky uvádí cel
kem 9 druhů rodu Steccherinum sensu stricto, tj. druhů s ostnitým hymenoforem;
S. gracile je tak druhem desátým.
Česká republika
Bohemia: České Žleby (distr. Prachatice), mons „Spáleniště“, silva virginea mixta (Fagus,
Picea, Abies, Ulmus glabra, Acer pseudopl.), alt. 890 m, Ulmus glabra: ad truncum iacentem,
11. X. 1997 leg. et det. J. Holec ut Steccherinum ochraceum, 19. 5. 2018 rev. P. Vampola
(PRM 898554). ‒ Horní Vltavice (distr. Prachatice), silva virginea „Boubínský prales“ ap.
Zátoň, Fagus sylvatica: ramus iacens, 8. VIII. 1956 leg. et det. Z. Pouzar ut Steccherinum
ochraceum, 2. VI. 2018 rev. P. Vampola (PRM 845404). ‒ Pohorská Ves (distr. Český Krum
lov), area tuta „Žofínský prales“, Abies alba: ad truncum iacentem, 18. X. 1967 leg. Z. Pouzar
ut Steccherinum abietinum nom. provis., 21. 4. 2018 rev. P. Vampola (PRM 895521). ‒ Ibid.,
9. X. 1968 leg. Z. Pouzar, 17. 6. 2014 det. Z. Pouzar ut Steccherinum ochraceum, 21. IV. 2018
rev. P. Vampola (PRM 904334). ‒ Studený (Spálený) vrch, area tuta „Ve Studeném“, ap.
Stříbrná Skalice, Fagus sylvatica: ramus iacens, 5. X. 1958 leg. et det. Z. Pouzar ut Stecche
rinum ochraceum, 19. 5. 2018, rev. P. Vampola (PRM 845184).
Moravia: Bítov (distr. Znojmo), area tuta „U Doutné skály“, Abies alba: ad ramos emortuos,
15. III. 2015 leg. J. Běťák ut Steccherinum ochraceum, 15. 4. 2018 rev. P. Vampola (Běťák
2015, herb. Běťák 15/18). ‒ Velké Karlovice (distr. Vsetín), area tuta „Razula“, Abies alba:
ad truncum iacentem, 21. IX. 1994 leg. et det. P. Vampola (MJ 365/94). ‒ Bílá (distr. Frýdek
Místek), area tuta „Salajka“, Abies alba: ad truncum iacentem, 18. VIII. 1966 leg. et det.
Z. Pouzar ut Steccherinum abietinum, 21. 4. 2018 rev. P. Vampola (PRM 895528). ‒ Ibid.,
25. IX. 1992 leg. et det. P. Vampola (MJ 207/92). ‒ Ibid., 28. VIII. 2015 leg. M. Kříž, det.
Z. Pouzar ut Steccherinum ochraceum, 21. 4. 2018 rev. P. Vampola (PRM 934744). ‒ Horní
Lomná, (distr. FrýdekMístek), area tuta „Mionší“, Abies alba: ad truncum iacentem,
20. IX. 1994 leg. et det. P. Vampola (MJ 353/94);
Slovenská republika
Čierny Balog (distr. Brezno), area tuta „Dobročský prales“, Abies alba: ad truncum iacentem,
29. IX. 1994, 12. IX. 1995 leg. et det. P. Vampola (MJ 424/94, 176/95). ‒ Ibid., 30. IX. 2009
leg. J. Holec, det. Z. Pouzar ut Steccherinum ochraceum, 21. 4. 2018 rev. P. Vampola
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P. Vampola, V. Kunca, J. Vlasák: Příspěvek k poznání vzácné kornatcovité houby...
(PRM 899188). ‒ Ibid., 27. X. 2017 leg. V. Kunca, 8. 2. 2018 det. P. Vampola (herb. Kunca –
PVKU 2134, 2137). ‒ Šarišské Sokolovce (distr. Sabinov), in monte „Hora“ (? Hradová Hora),
Fagus sylvatica: ramus iacens, 25. IX. 1990 leg. F. Kotlaba et Z. Pouzar, det. Z. Pouzar ut
Steccherinum ochraceum, 2. 6. 2018 rev. P. Vampola (PRM 843487). ‒ Nová Sedlica (distr.
Snina), area tuta „Stužica“, Abies alba: ad truncum iacentem, 17. IX. 1995 leg. et det. P. Vam
pola (MJ 254/95).
Ukrajina
Carpatorossia: In silvis mixtis virgineis (Abies alba, Picea excelsa, Fagus sylvatica) ad jugum
montis „Menčul“ inter rivos Kuzy et Bredecel prope vicum Trebušany (Dilove), Abies alba,
VIII. 1934 leg. et det. A. Pilát ut Mycoleptodon gracilis (PRM 26114 – holotypus, PRM
26115). ‒ In silvis mixtis virgineis (Abies alba, Picea excelsa, Fagus sylvatica) in valle rivi
„Berlebaš“ (Velykyj) prope vicum Trebušany (Dilove), Abies alba, VIII. 1937 leg. et det.
A. Pilát ut Mycoleptodon gracilis (PRM 487778, 487783, 488060, 488302). ‒ Distr. Rachov,
sept.–or. versus Kvasy, mons „Menčul“, silva virginea (Abies, Fagus), alt. 700 m, in colle situ
occ., Fagus sylvatica: ad ramulum, 15. VII. 1999 leg. et det. J. Holec ut Steccherinum ochra
ceum, 1. 6. 2018 rev. P. Vampola (PRM 892905).

Poděkování
Děkujeme Janu Holcovi za zapůjčení typového materiálu Mycoleptodon gra
cilis a několika dalších položek rodu Steccherinum z herbáře mykologického oddě
lení Národního muzea v Praze ke srovnávacímu studiu a také Janu Běťákovi za
poskytnutí svého nálezu k revizi.
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Petr Va m p o l a , Vladimír K u n c a , Josef V l a s á k : Contribution to the
knowledge of the rare corticioid species Steccherinum gracile
New records of the rare corticioid fungus Steccherinum gracile (Pilát) Parmasto are
published from the territory of Czechia, Slovakia and western Ukraine. All collecti
ons were made in strictly protected oldgrowth forests, mostly on fallen dead trunks
or branches of fir (Abies alba), less often on deciduous trees (Fagus sylvatica, Ulmus
glabra). A brief description of this species is given and the most important differen
tial characters of similar species are discussed. Molecular analysis has confirmed
the identity of Steccherinum gracile with the recently described species Steccherinum
tenuispinum Spirin, Zmitr. et V. Malysheva, which is thus included in the synonymy.
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D E N D R O T H E L E (C O R T I C I A C E A E ) V Č E C H Á C H
– D E N D R O T H E L E PA P I L L ATA ,

VI:

K M E N O V K A B R A D AV K AT Á

D O P L Ň K Y K D Ř Í V E P U B L I K O VA N Ý M D R U H Ů M A K L Í Č K U R Č O V Á N Í
DRUHŮ RODU

DENDROTHELE

ZJIŠTĚNÝCH V

ČECHÁCH

Zdeněk P o u z a r a František K o t l a b a
V článku jsou uvedeny lokality a ekologie velmi vzácného druhu Den
drothele papillata v Čechách, odkud je dnes známý ze čtyř lokalit, kde rostl
vždy na vrbě křehké (Salix fragilis). Dále jsou doplněny nově zjištěné lokality
vzácných nebo nehojných druhů (doložené v herbáři PRM) a jsou uvedeny
některé druhy nalezené na pro ně neobvyklých hostitelských dřevinách. Zá
věrem je připojen klíč k určování deseti v Čechách zjištěných druhů rodu Den
drothele.

Druhy hub rodu Dendrothele Höhn. & Litsch. jsou zajímavé zejména svou eko
logií: rostou totiž saprotroficky téměř výhradně na borce („kůře“) většinou stojících
kmenů a silných větvích živých stromů, což je u makromycetů dost výjimečné1.
Tvoří tam převážně bílé, bělavé nebo lehce našedlé, tenké, vytrvalé, drobné plod
ničky („skvrnky“), některé druhy až i dost velké povlaky. Makroskopicky nelze vět
šinu druhů rozpoznat a lze je bezpečně určit pouze mikroskopicky na základě
charakteru hyf, bazidií a výtrusů.
V dosavadních pěti uveřejněných příspěvcích (Pouzar et Kotlaba 2010a, 2010b,
2010c, 2011a, 2011b, 2012) jsme se v letech 2010‒2012 věnovali devíti tehdy v Če
chách známým kornatcům (teď kmenovkám) rodu Dendrothele. Nyní se po šesti le
tech (zdůvodnění viz níže) dostáváme k desátému druhu, jímž náš krátký seriál
končíme. Není to proto, že by se snad u nás nemohly v budoucnu najít další druhy
rodu Dendrothele, nýbrž vzhledem k našemu vysokému věku (kdy již nestačíme vý
voji v mykologii) a zejména nemoci prvého z nás, která ho upoutala trvale na lůžko
a tak mu znemožnila další práci, tím zakončujeme naši vědeckouvýzkumnou my
kologickou aktivitu. Nyní jen dokončujeme již dříve započaté články, z nichž tento
je nejdůležitější – společně jsme se studiu rodu Dendrothele (převážně v Čechách)
věnovali víceméně 10 let; svá jména v dalším textu zkracujeme na Z. P. a F. K.

1

Vzhledem k výskytu většiny druhů rodu Dendrothele na kmenech stromů navrhujeme pro
tento rod používat české rodové jméno kmenovka a pro druh D. papillata druhové jméno
kmenovka bradavkatá.
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Dendrothele papillata B. de Vries & Arnolds, in Arnolds, Chrispijn & Enzlin, Eco
logische Atlas van paddenstoelen in Drenthe1: 230, 2015 – kmenovka bradavkatá
Plodnice jsou vytrvalé, velmi tenké, zcela rozlité, na povrchu hladké, bílé, bě
lavé až lehce našedlé, s pevným, hladkým nebo krátce vláknitým okrajem, nepra
videlného tvaru, většinou však spíše podlouhlé, 1‒8 × 0,5‒6 mm velké. Bazální hyfy
jsou tenkostěnné, 1,5‒3 µm široké, jen zčásti s přezkami. Bazidie jsou 25‒30 × 8‒10
µm velké, se čtyřmi až 8 µm dlouhými sterigmaty; jsou promíšeny tenkostěnnými,
málo rozvětvenými hyfidiemi. Výtrusy jsou citronovitého tvaru, hladké, neamyloidní
a nedextrinoidní, s mírně ztlustlou stěnou, 10‒14 × 6‒7,5 µm velké, často s dosti
výraznou bradavkou na vrcholu (odtud její druhové jméno).
Kmenovka bradavkatá byla v Čechách dosud nalezena na čtyřech lokalitách: Břeh
Novozámeckého rybníka sz. od Jestřebí u České Lípy, Salix fragilis, 13. XII. 2011
leg. M. Kříž, det. Z. P. (PRM 946677). – Zahrádky (ZahrádkaKákov) jjz. od Jedlan
s. od Tábora, údolí Chotovinského potoka, S. fragilis, 15. VIII. 2012 leg. F. K., det.
F. K. et Z. P. (PRM 919925). – Břeh Rybolhotského potoka z. od Rybovy Lhoty sz. od
Soběslavi, S. fragilis, 5. VII. 2012 leg. F. K., det. Z. P. et F. K. (PRM 919787). ‒ Mokrá
z. od Soběslavi, u potůčku v obci, S. fragilis, 8. X. 2010 leg. F. K., det. Z. P. et
F. K. (PRM 917694). Z malého počtu dosud zjištěných lokalit vyplývá, že kmenovka
bradavkatá náleží obecně do skupiny velmi vzácných druhů rodu Dendrothele.

Kmenovka bradavková – Dendrothele papillata na borce vrby křehké v údolí Chotovinského
potoka u obce ZahrádkyKákov jz. od Jedlan u Tábora, 15. 8. 2012, foto F. Kotlaba.
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Z. Pouzar, F. Kotlaba: Zástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v Čechách VI.
Dlouhá několikaletá časová prodleva mezi naším posledně uveřejněným pří
spěvkem (Pouzar et Kotlaba 2012) a dneškem vznikla tím, že jsme téměř čtyři roky
čekali na uveřejnění latinského jména výše uvedeného druhu. Mezi tím jsme se vě
novali studiu a publikování jiných hub, a tak se až teprve nyní vracíme k rodu Den
drothele. ‒ Stojí jistě za zmínku, že u zrodu druhového latinského jména kmenovky
bradavkaté jsme byli také my dva. K poznání, že jde o nový druh pro vědu, jsme
totiž dospěli i my (měli jsme pro něj též jméno „in herb.“) nezávisle na nizozemském
mykologovi B. de Vriesovi. Ten nás však předešel uveřejněním jména Dendrothele
nov. spec. „sarothamni“ (de Vries 2012), neboť měl sběr z janovce metlatého (Sa
rothamnus scoparius = Cytisus scoparius). Jím tehdy uveřejněné provizorní jméno
je však z nomenklatorického hlediska neplatné, neboť postrádá latinskou diagnózu,
která byla tehdy ještě bezpodmínečně požadována (dnes už to je angličtina). Na naše
upozornění v dopise z 8. 2. 2012, že jím zamýšlené jméno není pro nový druh
vhodné, neboť my známe tuto houbu z Čech jen na vrbách (a to z více lokalit), na
konec spolu s E. Arnoldsem platně publikovali jméno Dendrothele papillata (Ar
nolds 2015).

Nově zjištěné lokality vzácných a nehojných druhů rodu Dendro thele
Dendrothele amygdalispora Hjortstam – kmenovka mandlovýtrusá
V našem příspěvku před šesti lety (Pouzar et Kotlaba 2012) jsme uvedli jedi
nou tehdy nám známou lokalitu kmenovky mandlovýtrusé (ZahrádkyKákov jz. od
Jedlan u Tábora). U sběru z 15. VIII. 2012 doplňujeme tehdy neuvedené číslo po
ložky v herbáři, jímž je PRM 919785.
Nové lokality: Benešov u Semil v. od Semil, břeh Jizery v místě „U Splavu“,
S. fragilis, 21. VIII. 2012 leg. F. K., det. Z. P. et F. K. (PRM 919788). – Srbsko jv.
od Berouna, „Vodopády“, Salix sp., 3. VII. 1949 leg. et det. M. Svrček ut Aleuro
discus acerinus, rev. 21. 5. 2010 Z. P. (PRM 856444). ‒ Bystřice u Benešova, břeh
bezejmenného potoka na sz. okraji obce, S. fragilis, 25. X. 2014 leg. F. K., det.
Z. P. et F. K. (PRM 929212). – Údolí Lužnice ca 1 km j. od zastávky vlaků Doubí,
u staré silnice mezi Planou n. Luž. a Roudnou, S. fragilis, 20. X. 2011 leg. F. K.,
det. Z. P. et F. K. (PRM 918806). – Les „Luh“ (j. okraj lesa, u samoty) j. od Nedvědic
u Soběslavi, S. alba, 1. VIII. 2012 leg. F. K., det. Z. P. et F. K. (PRM 919784). ‒
Doňov sv. od Veselí n. Luž., břeh rybníka na z. okraji obce, S. alba ´Tristis‘, 28. VI.
2010 leg. F. K., det. Z. P. (PRM 859708); vrba bílá je nově zjištěná hostitelská dře
vina této kmenovky.
I když přibylo šest nových lokalit, Dendrothele amygdalispora přesto stále zůs
tává velmi vzácným druhem rodu Dendrothele, a to nejen u nás.
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Dendrothele bisporigera Pouzar & Kotl. – kmenovka dvouvýtrusá
Od doby publikace tohoto druhu (Pouzar et Kotlaba 2010b, 2011b) nebyl sice
nalezen na nové lokalitě (je to extrémně vzácný druh!), avšak na dodnes jediné
lokalitě u nás (Mažice sz. od Veselí n. Luž., na S. alba ´Tristis´) byl učiněn další
sběr: 8. XI. 2014 leg. F. K., det. F. K. et Z. P. (PRM 929215). – Revizí sběrů určených
a publikovaných původně jako Dendrothele minutissima (Pouzar et Kotlaba 2012)
se ukázalo, že jde o D. bisporigera (PRM 918776, 918808, 918807).
Dendrothele commixta (Höhn. & Litsch.) J. Erikss. & Ryvarden ‒ kmenovka dubo
milná
Tato u nás méně hojná kmenovka byla nalezena na nové lokalitě: Karlštejn,
u cesty mezi „Dubem Sedmi bratří“ a lomem „Malá Amerika“, Quercus pubescens,
11. V. 2011 leg. F. K., det. Z. P. et F. K. (PRM 918700). Dub pýřitý je zároveň no
vou hostitelskou dřevinou pro kmenovku dubomilnou, kterou u nás neznáme ze
žádné jiné dřeviny než z dubů.
Další lokality Dendrothele commixta byly zjištěny revizí starých sběrů M. Svrčka
v herbáři PRM: Průhonický park jv. od Prahy, Quercus sp., 26. VIII. 1953 leg. et det. M.
Svrček et Z. P. ut Aleurodiscus dryinus, rev. 21. 5. 2010 Z. P. (PRM 856467). – Seno
hraby jv. od Prahy, Quercus petraea, 12. IX. 1948 leg. et det. M. Svrček ut Aleurodis
cus dryinus, rev. 30. 8. 2011 Z. P. (PRM 856432). ‒ „Hláska“ u Senohrab, Quercus
sp., 26. VII. 1953 leg. et det. M. Svrček ut Aleurodiscus dryinus, rev. 21. 5. 2010
Z. P. (PRM 856458). – Údolí říčky Lomnice u Ostrovce s. od Písku, Quercus sp.
(zřejmě Q. robur), 1. IX. 1974 leg. M. Svrček, det. 2010 Z. P. (PRM 804805).
Nejvíce nám známých lokalit v Čechách má kmenovka dubomilná v Černické
oboře v. od Sudoměřic v j. Čechách (viz Pouzar et Kotlaba 2010c). Tam také bylo
zjištěno na jednom dubu největší nám známé množství plodniček: pokrývají tam ne
uvěřitelně velkou plochu o rozměru 53 × 36 cm (!) na kmenu dubu letního, starého
snad jen 50‒60 let. Tento dub stojí v lesní dubové aleji při z. okraji lesní louky „Ma
rouška“ asi 0,5 km ssz. od Komárovského rybníka (s. od Komárova u Soběslavi),
a to asi 100 m na jih. Na většině lokalit jinde totiž nacházíme obvykle pouze několik
málo nevelkých plodniček kmenovky dubomilné.
Dendrothele minutissima (Höhn. & Litsch.) Kotir., K.H. Larss. & Saaren. – kme
novka nejmenší
Rovněž tento velmi vzácný druh rodu Dendrothele nebyl nalezen na nových
lokalitách, ale máme další sběry z původní lokality (Mažice sz. od Veselí n. Luž.,
Salix alba ´Tristis´ ‒ viz Pouzar, Kotlaba 2012): 26. VIII. 2012 (PRM 919798),
14. IX. 2012 (PRM 919794), 16. IV. 2016 (PRM 941126), 15. X. 2016 (PRM
941397), všechny leg. F. K., det. F. K. et Z. P.
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Plodničky kmenovky dubomilné – Dendrothele commixta pokrývající plochu 53 × 36 cm na
kmeni dubu letního v Černické oboře u Sudoměřic v j. Čechách, 3. 8. 2011, foto F. Kotlaba.

Dendrothele wojewodae Pouzar – kmenovka Wojewodova
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi vzácný a dosud málo známý druh, uvá
díme nové lokality nejen z Čech, ale i z Moravy, Slezska a Slovenska. Od doby pub
likace Dendrothele wojewodae (Pouzar 2001, Pouzar et Kotlaba 2010a), kdy byla
známa ze Šumavy ze tří lokalit, přibyla nová lokalita v Novohradských horách.
Čechy: Žofínský prales v. od Pohorské Vsi u Benešova n. Černou, Acer pseudopla
tanus,19. IX. 2010 leg. et det. M. Kříž, confirm. Z. P. (PRM 917697).
Morava a Slezsko: Velký Špičák sv. od Třeště, A. pseudoplatanus, 12. X. 2011
(PRM 918881) a 24. XI. 2011 (PRM 918898), leg. M. Brom, det. Z. P. – V Klučí sv.
od Třeště, A. pseudoplatanus, 28. X. 2011 leg. M. Brom, det. Z. P. (PRM 918889). –
„Děvín“ v Pavlovských vrších u Dol. Věstonic, A. pseudoplatanus, 21. X. 2011
leg. M. Kříž, det. Z. P. (PRM 918880). – RejvízPrameny Javorné z. od Jeseníku,
A. pseudoplatanus, 26. VIII. 2011 leg. M. Kříž, det. Z. P. (PRM 918764). – „Rešovské
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vodopády“ jz. od Rýmařova, A. pseudoplatanus, 23. VIII. 2011 leg. et det. M. Kříž,
confirm. Z. P. (PRM 918765). ‒ NPR Lichnice – Kaňkovy hory, borka A. pseudo
platanus, 17. IV. 2016 leg. T. Tejklová, L. Zíbarová et R. Doležal, det. L. Zíbarová
(HR 101015). ‒ NPR Lichnice – Kaňkovy hory, borka A. pseudoplatanus, 10. VIII.
2016 leg. T. Tejklová et L. Zíbarová, det. L. Zíbarová (HR 99991). ‒ vrch Obírka
s. od Lipníka nad Bečvou, suťový les, borka A. pseudoplatanus, 15. VIII. 2016 leg.
L. Zíbarová et A. Lepšová, det. L. Zíbarová (HR). – Na Moravě a ve Slezsku známe
nyní nejvíce lokalit kmenovky Wojewodovy.
Slovensko: Nízké Tatry, úbočí Chopku, údolí Bystrého potoka poblíž chaty Sr
diečko, A. pseudoplatanus, 10. IX. 1960 leg. et det. M. Svrček ut Dendrothele ace
rina, rev. 7. 9. 2011 Z. P. (PRM 855455). – Toto je nejstarší sběr (58 let!) druhu
Dendrothele wojewodae (tehdy ještě nepopsaného) v bývalé Čs. republice.
Kmenovka Wojewodova je zajímavá jak svou vazbou výhradně na javor klen
(Acer pseudoplatanus), tak výskytem ve vyšších polohách (v podhorském a hor
ském stupni) ‒ výjimku představuje sběr z Pavlovských vrchů.
Nálezy některých druhů Dendrothele na neobvyklých dřevinách
Dendrothele acerina (Pers.) P. A. Lemke – kmenovka babyková
Tato kmenovka se vyskytuje nejčastěji na javoru babyce (Pouzar et Kotlaba
2010c) a méně často na dalších pěti druzích stromů. Z nové hostitelské dřeviny byla
zjištěna na vrbě bílé smuteční: Karlštejn, před restaurací na sz. okraji obce, Salix
alba ´Tristis´, 11. V. 2011 leg. F. K., det. Z. P. et F. K. (PRM 918682).
Pokud jde o výškové rozšíření, kmenovka babyková je nejhojnější v pahorka
tině a jen dosti výjimečně se vyskytuje i v podhůří. Její nejvýše zjištěný a doložený
výskyt je na Moravě (blízko českomoravského pomezí) v nadmořské výšce 690 m:
Velký Špičák sv. od Třeště, Acer platanoides, 18. X. 2011 leg. M. Brom, det.
Z. P. (PRM 918874, PRM 918892).
Dendrothele alliacea (Quél.) P. A. Lemke – kmenovka pórková
V našem posledním zpracování (Pouzar et Kotlaba 2011a) jsme uvedený druh
znali z 35 lokalit (včetně mikrolokalit) a později jsme jej sebrali na dalších 10 loka
litách. Pokud jde o hostitelské dřeviny, byl známý z 11 druhů; nyní doplňujeme
12. druh ‒ javor babyku: údolí Botiče mezi Prahou 11 – Újezd a Průhonicemi, ne
daleko dálničního mostu proti proudu potoka, Acer campestre, 24. IV. 2015 leg.
F. K., det. Z. P. et F. K. (PRM 937458).
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Dendrothele griseocana (Bres.) Bourdot & Galzin – kmenovka našedlá
Tento velmi hojný druh rodu Dendrothele v Čechách byl nalezen nejen na dvou
nových listnatých hostitelských dřevinách – trnovníku akátu a vrbě Matsudanově ‒
ale dokonce i na jehličnanu (což je v ČR výjimečné!) – jalovci prostředním!
České Budějovice, nedaleko břehu Vltavy v ul. U Vltavy, Robinia pseudacacia,
17. IX. 2012 leg. F. K., det. Z. P. et F. K. (PRM 919795). – Průhonice jv. od Prahy,
v zahradě Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,
Salix matsudana ´Contorta´, 29. IX. 2015 leg. F. K., det. F. K. et Z. P. (PRM
938234). – Průhonice jv. od Prahy, Průhonický park, prudký svah mezi zámkem
a Podzámeckým rybníkem porostlý (tehdy) starými keři jalovce (r. 2015 byly zcela
odstraněny a r. 2016 byl svah změněn na skalku), Juniperus ×media ´Pfitzeriana‘
(na etiketách v PRM omylem uvedeno ‘Schrenkiana‘), 23. VI. 2015 (PRM 937460)
a 24. XI. 2015 (PRM 939537) leg. F. K., det. Z. P. et F. K.
Dendrothele salicicola Pouzar & Kotl. – kmenovka vrbomilná
Tento druh jsme dosud publikovali jen z vrby bílé a vrby křehké (Pouzar et Kot
laba 2010b, 2011b); nyní doplňujeme další dvě, vrbu Matsudanovu a vrbu náhrobní:
Průhonice jv. od Prahy, v zahradě Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví (poblíž hotelu Floret), Salix matsudana ´Contorta´, 20. XII.
2011 leg. F. K., det. Z. P. et F. K. (PRM 918898). – Průhonice jv. od Prahy, Průho
nický park – Obora, břeh Jesenického potoka, S. ×sepulcralis, 31. V. 2016 leg. F.
K., det. F. K. et Z. P. (PRM 941131).
Klíč k určování druhů rodu Dendrothele v Čechách
Níže uvedený klíč zahrnuje 10 v Čechách zjištěných druhů kmenovek, přičemž
některé druhy jsou dost obtížně rozlišitelné.
1a. V hymeniu se nacházejí sterilní řídké kuželovité výrůstky patrné pod lupou, plod
nice většinou našedlé barvy ............................................................... D. griseocana
1b. V hymeniu nejsou přítomny sterilní kuželovité výrůstky, hymenium je hladké
nebo drobně bouličkovité, barva plodnic většinou bílá nebo bělavá ...................... 2
2a. Bazidie jsou většinou dvouvýtrusé (bisporické) ............................................... 3
2b. Bazidie jsou většinou čtyřvýtrusé (tetrasporické) ............................................ 5
3a. Výtrusy jsou elipsoidní nebo válcovitě elipsoidní ......................... D. commixta
3b. Výtrusy jsou vejčité, k apikulu zúžené ............................................................. 4
4a. Plodnice malé, výtrusy větší, 12,5‒18,5 × 10‒13 μm ................. D. bisporigera
4b. Plodnice drobné, výtrusy malé, 11‒13,5 × 10‒12 μm ................ D. minutissima
5a. Výtrusy jsou k vrcholu mandlovitě zúžené ....................................................... 6
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5b. Výtrusy jsou na vrcholu zaoblené, nezúžené .................................................... 7
6a. Výtrusy na vrcholu s malým bradavčitým výrůstkem ..................... D. papillata
6b. Výtrusy na vrcholu lehce tupě zúžené ................................... D. amygdalispora
7a. Výtrusy jsou skoro kulovité až kulovité ...................................... D. wojewodae
7b. Výtrusy jsou široce elipsoidní až vejčité .......................................................... 8
8a. Plodnice bez pachu, zhroucené bazidie nedextrinoidní .................. D. salicicola
8b. Plodnice se slabým či výrazným pachem ......................................................... 9
9a. Plodnice voní za vlhka jemně jako pórek ......................................... D. alliacea
9b. Plodnice mají za vlhka chemický pach ............................................. D. acerina
Poděkování
Děkujeme L. Zíbarové za cenné poznámky, zpřesnění textu a doplnění lokalit
Dendrothele wojewodae. Článek vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury
ČR v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje vý
zkumné organizace Národní muzeum (DKRVO 2018/08,00023272).
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Zdeněk P o u z a r and František K o t l a b a : Representatives of the genus Den
drothele in Bohemia VI: D. papillata, supplements to some formerly published
species, and identification key to species of the genus Dendrothele known in Bo
hemia
The 6th continuation of the series on Dendrothele in Bohemia comprises only
D. papillata. This very rare species is known from only four localities in Bohemia,
where it always grows on Salix fragilis. Newly discovered localities of some rare
Dendrothele species (e.g. D. wojewodae) and also data on species found on unusual
host trees (e.g. D. griseocana on Juniperus ×media ‘Pfitzeriana’) are added.
Adresy autorů:
Zdeněk Pouzar, Národní muzeum, mykologické oddělení, Cirkusová 1740,
193 00 Praha 9.
František Kotlaba, Na Petřinách 8, 162 00 Praha 6 – Veleslavín; frantisek.kot
laba@ibot.cas.cz
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HOSTITELSKÁ DŘEVINA CHOROŠE

RŮZNOPÓRKY PLEŤOVÉ

– ABORTIPORUS

BIENNIS

František K o t l a b a
Nehojná chorošovitá houba různopórka pleťová – Abortiporus biennis
byla nalezena v Praze 6 – Veleslavíně v sídlišti Petřiny v parku na pařízku zi
molezu tatarského (Lonicera tatarica), což byla zřejmě dosud neznámá hos
titelská dřevina tohoto choroše.

Různopórka pleťová – Abortiporus biennis (Bull.: Fr.) Singer = Heteroporus
biennis (Bull.: Fr.) Lázaro je jednoletá chorošovitá houba s velmi proměnlivými
plodnicemi, o čemž svědčí značně rozsáhlá synonymika (viz např. Pilát 1936‒1942).
Tvoří jak kloboukaté plodnice se třeněm, tak i plodnice polorozlité až zcela rozlité.
Klobouk je okrouhlého až nepravidelně oválného tvaru, 3‒12 cm široký, dosti tenký,
plochý nebo prohloubený, sametový až chlupatý, zprvu bělavý, pak bledě hnědavý
až rezavohnědý; v mládí se na něm v době růstu tvoří kapky načervenalé tekutiny.
Třeň je 2‒8 cm dlouhý a 1‒2,5 cm tlustý, hnědavě chlupatý, často excentrický. Póry
jsou nepravidelně okrouhlé, přihranatělé až labyrintické, 1‒2 na 1 mm, bělavé, po
doteku růžovějící až hnědnoucí. Plodnice při růstu do sebe zavalují stébla trav, která
vypadají, jako by plodnicemi prorůstala. Výtrusy jsou krátce elipsoidní až skoro ku
lovité, hladké, bezbarvé, neamyloidní a nedextrinoidní, 4‒6,5 × 3‒5 µm velké. V ně
kterých plodnicích se tvoří nepohlavně vznikající chlamydospory, které jsou téměř
kulovité, hladké, bezbarvé, 7‒10 µm velké.
Různopórka pleťová roste jako dřevožijný saprotrof i příležitostný parazit od
června do listopadu nehojně na pařezech, kořenech, kusech dřeva, někdy zdánlivě
ze země, anebo na bázi živých, především listnatých stromů a keřů. Mycelium tohoto
choroše vyvolává bílou hnilobu napadeného dřeva. V bývalém Československu byl
před více než 30 lety zjištěn v mnoha případech hlavně na dubech, zatímco na bří
zách, habru, jabloni, jasanu, jilmech, lípách, švestce, topolech a vrbách spíše jen vý
jimečně (Kotlaba 1984). To se zřejmě ani po letech příliš nezměnilo.
Minulého roku (2017) jsem náhodně nalezl nevelké plodnice různopórky ple
ťové ke svému překvapení na zcela pro tuto houbu neobvyklé dřevině, a to na zimo
lezu tatarském (Lonicera tatarica). Tento růžově až červeně bohatě kvetoucí keř,
dorůstající výšky 2‒4 m, je domácí v jižním Rusku a u nás i jinde je hojně vysazován
jak v zahradách, tak zejména v městských parcích jako součást veřejné zeleně. Plod
nice různopórky vyrůstaly v parku poblíž dětského hřiště na zimolezu tatarském
v rozhraní řezné plochy starého pařízku a báze živých větví, z něho po straně vyrůs
tajících. Dotyčný park se nalézá mezi ulicemi Na Okraji a Peštukova v Praze 6 –
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Veleslavíně na sídlišti Petřiny. Doklad je uložen v herbáři mykologického oddělení
Národního muzea v Praze (PRM 947056).
Sídliště Petřiny se stavělo kolem poloviny 50. let 20. století (asi před 60 lety)
a dřeviny v parku byly vysazovány bezprostředně potom. Keře bohatě větveného zi
molezu tatarského rostou 35‒40 let a pak nejstarší větve odumírají a jsou zahradníky
nízko u země uřezávány. Po straně vzniklých pařízků ale už předtím vyrostly další
mladé výhony (větve), jako tomu bylo v našem případě. Takovýchto starých keřů
zimolezu tatarského můžeme vidět v městských parcích mnoho, ovšem nějaké houby
na nich rostoucí jen málokdy.
Pátráním v literatuře a dotazy v našich hlavních herbářích jsem se dozvěděl, že
nikdo nenalezl plodnice různopórky pleťové na zimolezu tatarském; o této dřevině
v souvislosti s dřevobytnými houbami se nezmiňuje ani cizí literatura. Sám jsem na
uvedené dřevině našel na stejné lokalitě, jako byla různopórka (ale na jiném, značně
vzdáleném pařízku), jen outkovku pestrou – Trametes versicolor (L.: Fr.) Lloyd;

Různopórka pleťová – Abortiporus biennis na pařízku s postranně rostoucími živými větvemi
zimolezu tatarského (Lonicera tatarica); plodnička nahoře je obrácená (pohled do rourek),
spodní v pohledu na povrch kloboučku. Praha 6 – Veleslavín, sídliště Petřiny, 3. 11. 2017,
foto F. Kotlaba.
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bylo to 30. IV. 2018 a doklad je uložen v herbáři NM (PRM 947792). V témže herbáři
jsou uloženy ze zimolezu tatarského dva sběry ohňovce dotýkavého – Fuscoporia
contigua (Pers.) G. Cunn. z 30. let 20. století, a to z parku Stromovka v Praze, kde
tento choroš sbíral J. Herink (Kotlaba 1997).
Nelze říci, že třeba dřevo zimolezu tatarského obsahuje nějaké specifické látky,
zabraňující růstu hub (to by se ostatně dalo dokázat). Spíše si tohoto keře mykolo
gové dostatečně nevšímají, takže houby na něm rostoucí unikají jejich pozornosti.
Nemůžeme však pochybovat o tom, že při zvýšené pozornosti bude časem nalezeno
na zimolezu tatarském jistě více makromycetů, než kolik jich známe dnes.
Je a zůstane záhadou, proč dal autor druhu J. B. F. Bulliard (1752‒1793) dis
kutované houbě (kterou popsal pod jménem Boletus biennis Bull.), latinské druhové
jméno biennis (tj. dvouletý, á), když je jasně jednoletá (snad ty plodnice, které měl
tehdy k dispozici, přečkaly mírnou zimu…). Z nomenklatorického hlediska je však
jako nejstarší druhové jméno (biennis) pro tento choroš platné.
České druhové jméno různoporka dvouletá (rodové jméno psáno tehdy s krát
kým –o‒) však bylo v rozporu se skutečností v české mykologické literatuře použí
váno po dlouhou dobu (viz např. Pilát 1936‒1942, 1969) – snad podle zásady starších
mykologů, že česká jména mají odpovídat jménům latinským, tj. být jejich doslov
ným překladem do češtiny. U pojednávaného druhu se této zvyklosti vymkl R. Ve
selý, který evidentně jako první u nás pro tento choroš použil odlišné druhové jméno.
Náš druh tehdy řadil do rodu síťkovec a nazval jej síťkovec pleťový – Daedalea bi
ennis (Bull.): Fr. (Veselý 1946). Ve Veselého přepracované knize (Veselý, Kotlaba
et Pouzar 1972) jsme jej uvedli pod latinským jménem Abortiporus biennis a českým
různopórka pleťová, které je od té doby běžně používané.
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František K o t l a b a : Unusual woody plant host of the polypore Abortiporus
biennis
The uncommon Abortiporus biennis (Bull.: Fr.) Singer was collected in the housing
estate of Petřiny, Praha 6 – Veleslavín (Czech Republic) on a small old stump with
live branches of the ornamental shrub Lonicera tatarica, cultivated in the park. This
is a rather exceptional woody host plant for Abortiporus biennis, which in the Czech
Republic mainly grows on Quercus sp. div., whereas it occurs only sporadically on
other trees (Acer, Betula, Carpinus, Fraxinus, Malus, Populus, Prunus, Salix, Tilia
and Ulmus).
Adresa autora: Na Petřinách 8, 162 00 Praha 6 – Veleslavín;
frantisek.kotlaba@ibot.cas.cz

69

Mykologické listy, Praha, no. 140, 2018.

ISSN 12135887

OSOBNÍ
P R O F. RND R . M I L A N H E J T M Á N E K , D R S C .

SE DOŽÍVÁ

90.

LET

Známá osobnost Palackého univerzity a její lékařské fakulty se dne 3. května
dožívá 90 let. Pro mnoho z nás a také pro generace studentů medicíny je prof. Hejt
mánek legendou, vynikajícím učitelem, rádcem a spolupracovníkem. Pro několik
málo z nás také upřímným celoživotním přítelem připraveným pomáhat i v situacích,
které daleko přesahují rámec pracovní komunikace. My, kteří jsme mohli žít a pra
covat po jeho boku v době jeho aktivní vědecké i pedagogické práce (a to bylo
mnoho let) si vážíme jeho mimořádného rozhledu v oboru nejen lékařské mykologie,
ale obecné biologie vůbec. Znalost klasické filozofie a schopnost uvažovat v nad
hledu mu pomohly udržet si čistý štít i v nelehkých dobách.
Profesor Hejtmánek jako olomoucký rodák začal studovat na Univerzitě Palac
kého (UP) tzv. bienium přírodních věd v r. 1947. Po dokončení studia biologie na
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně se vrátil do Olomouce, kde
se stal asistentem Ústavu biologie Lékařské fakulty UP. Na tomto ústavu byl zaměst
nán jako asistent, docent a profesor až do odchodu do důchodu v devadesátých letech
uplynulého století. V lékařském prostředí skloubil své zájmy a zkušenosti se zamě
řením fakulty a založil již v padesátých letech 20. století „olomouckou školu“ lé
kařské mykologie, zabývající se biologií původců mykotických onemocnění
u člověka. V této oblasti výzkumu pracoval celý život a publikoval přes dvě stě pů
vodních vědeckých prací z epidemiologie, fyziologie, cytologie i genetiky patogen
ních hub. Jeho práce měla i praktické využití, když vedla k zavedení výroby
avirulentní vakcíny proti trichofytóze skotu, která se velmi osvědčila a je dosud vy
ráběna a vyvážena podnikem Bioveta Ivanovice a.s.
Po devadesátém roce minulého století pracoval také jako prorektor UP pro vědu
a výzkum. Nabit myšlenkami, nápady a ucelenou vizí o koncepci vědecké práce, se
vydatně zasloužil o dynamické pojetí současného výzkumu na olomoucké univerzitě.
To vše mu přináší přirozenou autoritu v celé odborné komunitě i u zasvěcené veřej
nosti. U příležitosti jeho jubilea přejeme prof. Hejtmánkovi, aby si ještě dlouho udr
žel záviděníhodnou duševní svěžest i fyzickou kondici a mohl se plně věnovat své
rodině i osobním zálibám.
Za všechny spolupracovníky: Evžen We i g l , Jiří K u n e r t a Karel L e n h a r t
Evžen W e i g l , Jiří K u n e r t and Karel L e n h a r t : 90th birthday of Milan
Hejtmánek, professor in Medical Mycology at Palacký University, Olomouc
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ZPRÁVY Z VÝBORU ČVSM
Z P R Á VA Z J E D N Á N Í V Ý B O R U ČVSM D N E 6. 6. 2018
( V Ý TA H N E J D Ů L E Ž I T Ě J Š Í C H B O D Ů Z K O M P L E T N Í H O Z Á P I S U )
Výbor projednal a schválil zásady ochrany osobních údajů, které byly následně
zveřejněny na webu ČVSM.
Rada vědeckých společností jako každoročně zaplatí ČVSM členský poplatek
v International Association for Plant Taxonomy (IAPT), na jehož základě získává
časopis Taxon a právo hlasovat o změnách nomenklatorických pravidel na Meziná
rodních botanických kongresech.
Byla provedena kontrola plateb členských příspěvků na tento rok; sekretářka
upozorní všechny, kteří poplatek dosud nezaplatili.
M. Kříž informoval o výsledku korespondečních voleb do výboru sekce pro
výzkum diverzity a ochranu hub. Jeho členy se stali D. Dvořák, J. Salaš, M. Beran,
S. Valda a T. Tejklová.
V roce 2018 (11.–12. září) se uskuteční další ročník workshopu MICROMYCO.
Sekretářce je třeba zaslat tabulku s přihlášenými účastníky, aby mohla zkontrolovat
platby na účtu ČVSM (600 a 300 Kč pro členy ČVSM, 700 a 350 Kč pro nečleny).
P. Hrouda informoval o připravovaném čísle časopisu Czech Mycology (CM
70/1) a o článcích do podzimního čísla (zatím je připraven 1 článek, druhý je v pro
cesu). Rozvinula se diskuze, zda zachovat současný, příliš lokálně znějící název ča
sopisu, nebo časopis přejmenovat, protože stávající znění přestává korespondovat
s jeho zaměřením a obsahem. Jako možné varianty nového názvu zazněly: Open
Mycology, Open Journal of Mycology, Fungal Biodiversity and Systematics. We
bové stránky CM – revize udělána jen částečně, bude třeba dokončit opravy chyb
v textech článků a rozdělení hromadných pdf souborů jednotlivých čísel časopisu
na pdf jednotlivých článků. Na příští výbor by bylo vhodné pozvat ing. Horkého,
zástupce firmy Clarivate Analytics, a probrat s ním věci ohledně impaktového fak
toru CM.
Mykologické listy: vyšlo 1. letošní číslo, další vyjde v září – zatím ještě chybějí
články. Účastníci světového mykologického kongresu v Portoriku by měli dodat člá
nek o této akci. V posledním letošním čísle by měly vyjít abstrakty z workshopu
MICROMYCO.
A. Nováková informovala, že zástupce knihovní komise A. Kubátová by ráda
na příští schůzi výboru informovala o stavu knihovny ČVSM a o nutnosti zavedení
nového výpůjčního řádu.
Jan H o l e c , Alena N o v á k o v á
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Fotografie na přední straně:
Ostnateček pralesní – Steccherinum gracile. Na ležícím kmenu Abies alba v Dob
ročském pralese na Slovensku. Gutující plodnice, v levé části s malými kloboučky.
Foto 27. 10. 2017 V. Kunca (k článku na str. 48).
MYKOLOGICKÉ LISTY č. 140 – Časopis České vědecké společnosti pro my
kologii, Praha. – Vycházejí 3× ročně v nepravidelných lhůtách a rozsahu. – Číslo
sestavil a k tisku připravil dr. V. Antonín (Moravské zemské muzeum v Brně, bo
tanické odd., Zelný trh 6, 659 37 Brno; vantonin@mzm.cz). Vyšlo v srpnu 2018.
Redakční rada: dr. V. Antonín, CSc., Mgr. D. Dvořák, dr. J. Holec, dr. F. Kotlaba,
CSc., dr. L. Marvanová, CSc., dr. D. Novotný, Ph.D., prom. biol. Z. Pouzar, CSc.
a Mgr. J. Salaš.
Internetová adresa: www.czechmycology.org.
Tisk: Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno.
Administraci zajišťuje ČVSM, Knihovna botaniky, Univerzita Karlova, Benátská 2,
128 01 Praha 2; email: cvsm@czechmycology.org – sem, prosím, hlaste veškeré
změny adresy, objednávky a záležitosti týkající se předplatného. Předplatné na rok
2017 je pro členy ČVSM zahrnuto v členském příspěvku; pro nečleny činí 300, Kč.
Časopis je zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod
evidenčním číslem MK ČR E 20642 a je vydáván s finanční podporou Akademie
věd ČR.
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Hřib skvrnitý – Hemileccinum depilatum. Žehuň, Kozí hůra, pod lipami a habry, 4. 8. 2010, foto
M. Kříž (k článku na str. 1).
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Hřib rudonachový žlutonachový – Imperator rhodopurpureus f. xanthopurpureus. Kněžičky, obora
Kněžičky, pod duby, 23. 7. 2009, PRM 934651, foto V. Janda (k článku na str. 1).

