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Zíbarová L., Tejklová T.: Hlíva nejbělejší – Cheimonophyllum candidissimum – 
v České republice 
Článek je zaměřen na pozapomenutou houbu hlívu nejbělejší ‒ Cheimonophyllum 
candidissimum v České republice. Ačkoli jsou její první nálezy z ČR datovány již do 
poloviny dvacátého století, nebyla doposud z ČR publikována. Je uveden její makro 
a mikromorfologický popis na základě materiálu sbíraného autorkami spolu s 
fotografií plodnic a perokresbou mikroskopických znaků. V České republice je známa 
pouze ze dvou malých oblastí na Šumavě a v Beskydech a je patrně omezena na 
víceméně přirozené porosty bučin až suťových lesů. 
 
Zíbarová L., Tejklová T.: Cheimonophyllum candidissimum in the Czech 
Republic 
The paper deals with the overlooked pleurotoid fungus Cheimonophyllum 
candidissimum in the Czech Republic. Although the first collections from the country 
date back to the mid 20th century, it was never previously published. Adescription of 
macro and micromorphological characteristics based on material collected by the 
authors is provided, together with colour photographs of basidiomata and a line 
drawing of microscopic characters. In the Czech Republic it is only known from two 
small areas in the Šumava and Beskydy Mts. and seems to be restricted to more or 
less natural beech-fir and ravine forests there. 

*   *   * 
 
 

Ševčíková H.: Nález vzácné penízovky nádherné – Marasmiellus luxurians – 
na Valašsku a poznámky k její variabilitě a rozšíření  
V článku jsou shrnuty nálezy vzácné penízovky nádherné – Marasmiellus luxurians – 
z České republiky včetně nového nálezu z Valašského Meziříčí. Penízovka nádherná 
je v současné době známá z 15 lokalit v České republice, z toho pouze 10 nálezů je 
mimo skleníky. Je zmíněna taxonomie druhu a diskutována barva a charakter 
klobouku, který byl u plodnic z Valašska tmavohnědý a rozpraskaný, ačkoliv častěji 
jsou v České republice nacházeny plodnice světlejší, hnědočervené, nerozpraskané. 
U některých revidovaných sběrů z vlhčích skleníků bylo ověřeno dvojité ostří lupenů, 
které se patrně pojí se zvýšenou vlhkostí vzduchu. V pokožce klobouku plodnic z 
Valašska byly nalezeny nápadné přezky typu medailon, které u některých jiných 
sběrů chybí nebo jsou vzácné. Je potvrzena ekologie druhu známá z literatury, tedy 
růst na mulčovací kůře a jiných dřevních zbytcích, v Evropě růst v teplých letních 
měsících. Jsou zmíněny variety penízovky nádherné a jí příbuzné druhy. 
 

Ševčíková H: Record of the rare Marasmiellus luxurians in the Wallachian 
region and notes on its variability – 10-18 
The article summarizes the distribution of the rare species Marasmiellus luxurians in 
the Czech Republic, including a new find from Valašské Meziříčí (Moravian Wallachia 
region). This species is currently known from 15 localities in the Czech Republic, of 
which only 10 are outside greenhouses. The taxonomy of this species is mentioned. 
The variability of the colour and character of the pileus is discussed. Dark brown and 
rimose pilei were noticed in Wallachian basidiomata, although brownred, smooth pilei 
are more frequently found in the Czech Republic. In some revised greenhouse 



collections double lamellar edges have been found, which is likely to be associated 
with wet weather conditions. The medallio ntype clamp connections, which are rare 
or missing in many other collections, have been found in the collection from Valašské 
Meziříčí. The ecology of Marasmiellus luxurians known from the literature, and the 
growth on mulch bark and other wood residues in warm summer months in Europe 
were confirmed. Varieties of this species and similar European species are 
mentioned. 

*   *   * 
 
 

Kříž M.: Helmovka žlutozelená – Mycena chlorantha – v Českém středohoří  
Článek informuje o výskytu helmovky žlutozelenavé – Mycena chlorantha na skalních 
stepích Českého středohoří. Je uveden makroskopický a mikroskopický popis, 
diskutována možnost záměny za podobné druhy a zmíněny druhy helmovek s 
obdobnou ekologií. 
 

Kříž M.: Mycena chlorantha in the České středohoří Mts. 
The paper provides information regarding the occurrence of Mycena chlorantha in dry 
grasslands of rock steppes in the České středohoří Mts. (north Bohemia, Czech 
Republic). Adescription of macro and micromorphological characters is provided, a 
possible confusion with lookalikes is discussed and species with a similar ekology are 
mentioned. 

*   *   * 
 
 

Zíbarová L.: Přehlížený druh Tremella exigua – rosolovka drobná v ČR  
Článek pojednává o recentním nálezu rosolovky drobné – Tremella exigua z okolí 
Jestřebí v severních Čechách. Je poskytnut mikro a makroskopický popis plodnic a 
stanoviště spolu s fotografií plodnic a perokresbou mikroskopických znaků. 
 

Zíbarová L.: Tremella exigua, an overlooked jelly fungus species in the Czech 
Republic 
The article deals with a recent record of Tremella exigua Desm. near Jestřebí (north 
Bohemia, Czech Republic). The description of micro and micromorphological 
characters and habitat is provided together with a photo of basidiomata and line 
drawing of microscopic characters. 

*   *   * 
 
 

Antonín V.: Bibliografie mykologických prací z časopisu Moravského 
zemského muzea v letech 1901‒2018  
V článku je publikován soupis mykologických prací vyšlých v Časopisu Moravského 
zemského muzea / Acta Musei Moraviae v letech 1901‒2018 (ročníky 1‒103). V 
seznamu jsou citovány všechny články, ve kterých se vyskytují údaje o některém 
druhu houby (včetně hub lichenizovaných). 

 

Antonín V.: Bibliography of mycological papers published in the journal 
Časopis Moravského zemského muzea (Acta Musei Moraviae, Scientiae 
biologicae) in the years 1901‒2018 



Alist of mycological papers published in the journal Acta Musei Moraviae, Scientiae 
biologicae published by the Moravian Museum, Brno, Czech Republic from 1901 to 
2018 (volumes 1‒103) is provided. Presently, papers on botany, mycology, algology, 
bryology, zoology and entomology are published in English in this journal. Since 
2000, it is an open access journal. For links to papers and more information, see 
http://www.ammbiol.com/. 

*   *   * 

 

 

Halasů V.: Bibliografie textů s mykologickou a lichenologickou tematikou 
uveřejněných ve Zprávách Vlastivědného muzea v Olomouci 
V tomto soupise jsou uvedeny všechny texty s mykologickou nebo lichenologickou 
tematikou, publikované v periodiku Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci (Zprávy 
VMO), od prvního čísla do roku 2018 včetně. U některých z nich jsou upřesněny 
druhy, o nichž se pojednává. 

Halasů V.: Bibliography of mycological and lichenological texts published in 
the journal Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 
All mycological and lichenological texts published in the journal Zprávy Vlastivědného 
muzea v Olomouci from the first volume up to 2018 are enlisted. Species which are 
discussed in some papers are specified. 

*   *   * 
 


