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CRYPTODISCUS FOVEOLARIS (STICTIDACEAE ,  LECANOROMYCETES)
Z NPR BROUMOVSKÉ STĚNY

Josef H a l d a

Katedra biologie, PřF UHK Hradec Králové; josef.halda@uhk.cz

Halda J. (2022): Cryptodiscus foveolaris (Stictidaceae, Lecanoromycetes) z NPR Broumovské
stěny. ‒ Mykologické Listy no. 151: 53‒56.
Cryptodiscus foveolaris je nově zaznamenaným druhem mykobioty ČR. V Evropě je známý
pouze z několika lokalit. Od lichenizovaných druhů známých z ČR Ramonia interjecta a Cryp
todiscus gloeocapsa se odlišuje stavbou plodnic a tvarem spor. 

Klíčová slova: Cryptodiscus, Stictidaceae, lichens, ecology, biodiversity, sandstone area,
Czech Republic

Halda J. (2022): Cryptodiscus foveolaris (Stictidaceae, Lecanoromycetes) from Broumovské
stěny National Nature Reserve. ‒ Mykologické Listy no. 151: 53‒56.
Cryptodiscus foveolaris is a newly recorded species in the Czech mycobiota. It is known in
Europe from only a few localities. It differs from Ramonia interjecta and Cryptodiscus glo
eocapsa, two other Czech lichenized fungus species, by the structure of its fruitbodies and
the shape of its ascospores.

Ú v o d

Pískovcové oblasti jsou v ČR lichenology navštěvované poměrně málo, protože
se vyznačují ve srovnání například s vápencovými oblastmi Českého a Moravského
krasu malou druhovou diverzitou. Přesto patří k cenným biotopům s výskytem ohro
žených druhů, kde mohou přežívat vzácné druhy, a proto stále zasluhují pozornost.
Vzhledem ke specifickým mikroklimatickým poměrům jsou známé výskytem li
šejníků, s kterými se ve větší míře setkáme v horských oblastech (Lichenomphalia
hudsoniana, Icmadophila ericetorum). Lokality několika dalších lišejníků se v Ev
ropě nacházejí téměř výhradně v pískovcových oblastech (Bunodophoron melano
carpum, Pertusaria ocellata). NPR Broumovské stěny patří k druhově chudým
pískovcovým oblastem, a proto je první nález druhu Cryptodiscus foveolaris (Rehm)
Rehm velmi překvapivý a cenný, i když patří mezi nelichenizované houby. 

Rod Cryptodiscus je druhově poměrně početný (68 druhů) kosmopolitní rod
přehlížených diskomycetů, které se až na několik výjimek živí saprotrofně (Baloch
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et al. 2009). V ČR roste poměrně často v horských oblastech na mechorostech a hu
mózní půdě příbuzný slabě lichenizovaný druh C. gloeocapsa (Arnold) Baloch, Gi
lenstam et Wedin, který se od C. foveolaris odlišuje šídlovitými vícebuněčnými
sporami (Halda 2009). Jiné druhy tohoto rodu zatím nebyly z ČR potvrzeny. Druhy
rodu Cryptodiscus vytváří nenápadná, do substrátu zčásti nebo úplně zanořená, sme
tanově zbarvená, urceolátní, okrouhlá askomata. Vřecka obsahují 8 vřetenovitých
hyalinních několikabuněčných spor. Parafýzy jsou nevětvené. Tvarem plodnic i eko
logickými nároky Cryptodiscus připomíná rod Ramonia z příbuzné čeledi Gyalec
taceae (Vondrák et al. 2010). Z příbuzných rodů v rámci stejné čeledi je v ČR na
stejném typu substrátu velmi běžný druh Absconditella lignicola Vězda et Pišút.

Metodika

K proměřování makroskopických a mikroskopických detailů plodnic byl použit
stereomikroskop Olympus SZ61 a mikroskop Olympus BX41 DIC. K získání
snímků byl využit fotoaparát Canon 5DSR s objektivem Olympus Zuiko Macro
20 mm. Mikroskopické snímky (řezy plodnic s hymeniem, hypotheciem, vřecky
a sporami) byly připraveny ve vodě a ihned fotografovány. Herbářová položka Cryp
todiscus foveolaris JPH/20289 je uložena ve Východočeském muzeu v Pardubicích
(MP).

Výsledky

Rod Cryptodiscus popsal Corda (Corda 1838) a zařadil do něj taxon Stictis pal
lida Pers. Do čeledi Stictidaceae (Ostropales) byl rod zařazen Sherwoodem (Sher
wood 1977). Askomata zástupců rodu Cryptodiscus jsou zpočátku zcela uzavřená
a otvírají se až ve zralosti pórem, který se postupně rozšiřuje. Velikost plodnic se
u většiny druhů pohybuje mezi 0,2–1 mm. Jsou světle zbarvené s jedinou výjimkou
u C. pini, který vytváří tmavě hnědé plodnice. Stavba plodnic se podobá rodu Gya
lecta, protože na rozdíl od rodů Ramonia a Stictis u rodu Cryptodiscus nevyrůstají
při okrajích plodnice periphysoidy. Hymenium působením Lugolova roztoku zůstává
červenohnědé. Vřecka jsou válcovitá se zesíleným tholem a často viditelným pórem
na vrcholu. Většina zástupců rodu tvoří válcovité vícebuněčné spory. Konce parafýz
jsou ztlustlé a někdy v horní části rozvětvené. 

Cryptodiscus foveolaris (Rehm) Rehm, je nenápadný druh nelichenizované
houby s miniaturními okrouhlými plodnicemi (o průměru do 1 mm). Plodnice jsou
zcela zanořené v substrátu, kterým jsou nejčastěji tlející padlé kmeny jehličnanů,
a otevírají se jen plně vyvinuté (obr. 1). V optimálním stavu jsou voskově žlutě až
okrově zbarvené, ale působením řas přítomných na povrchu substrátu se zbarvují do
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tmavozelena. Houba preferuje dřevo jehličnanů, vzácně roste také na padlých kme
nech běžných druhů listnáčů (Baloch et al. 2010). Od příbuzných a podobných druhů
téhož rodu se odlišuje oválnými dvoubuněčnými sporami (6–9 × 2,5–3 μm). Houbu
lze makroskopicky snadno zaměnit s běžnějším druhem Ramonia interjecta Coppins
(mikrofoto in Vondrák et al. 2010), který rovněž porůstá tlející dřevo, ale odlišuje
se delšími, šídlovitými, vícebuněčnými sporami. C. foveolaris je rozšířen v celé Ev
ropě, ale není příliš často uváděn (Baloch et al. 2010). Pravděpodobně je v Evropě
a Severní Americe přehlížený (Baloch et al. 2009). Nedávno byl zaznamenán v Ra
kousku (Berger 2019), Lucembursku (Tholl et al. 2007) a Velké Británii (Baloch
et al. 2010).
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Cryptodiscus foveolaris (JPH/20289); A, B, plodnice; C, svislý řez plodnicí; D, detail vřecka
(řez ve vodě); Měřítka: A, B – 500 μm, C – 100 μm, D – 10 μm.
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Lokalita v ČR

Broumovské stěny, Hejšovina, Lopota (6257/2020), N50.509903 E016.327338,
652 m n. m., na padlém borovém kmenu, 21. VIII. 2020, leg.: Josef Halda
(JPH/20289).
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ZA MUDR. ZDENKOU JESENSKOU, DRSC. 
(*6. 3. 1931 UŽHOROD – †16. 1. 2022 BRATISLAVA)

ZDENKA JESENSKÁ, M.D., D.SC. DECEASED

(*6. 3. 1931 UŽHOROD – †16. 1. 2022 BRATISLAVA)

Vo veku nedožitých 91 rokov zomrela v nedeľu 16. januára 2022 MUDr. Zden 
ka Jesenská, DrSc., významná československá odborníčka v oblasti lekárskej my
kológie, mykológie potravín a krmív, mykológie životného prostredia a mykoto xi 
kológie.

Pani doktorka Jesenská sa počas celého pracovného života venovala mikro 
skopickým hubám a mykotoxínom v potravinách, krmivách, vode, pôde, ovzduší,
v pracovnom, domácom a nemocničnom prostredí. Rovnako sa zaoberala vplyvom
húb na humánne i veterinárne zdravie. 

Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe začínala
spolu s manželom MUDr. Jánom Jesenským ako vedúca mikrobiologického labora
toria hygienickej stanice v okrese Gelnica na východnom Slovensku. Spoločne tu
úspešne bojovali s epidémiami záškrtu, osýpok a významne sa podieľali na pozdvi
hnutí hygienického povedomia obyvateľov. Po celý život na kraj Spiša, spolu s rod
nou Zakarpatskou Ukrajinou, rada farbisto spomínala. Odtiaľ prešla na miesto
odbornej asistentky pre lekársku mykológiu na Doškoľovacom ústave pre lekárov
a farmaceutov v Bratislave. 

Od roku 1974 pracovala na vtedajšom Výskumnom ústave preventívneho le
kárstva, neskôr pod názvom Ústav preventívnej a klinickej medicíny, dnes Slovenská
zdravotnícka univerzita v Bratislave. Tam získala vedecké hodnosti kandidátky,
a neskôr doktorky vied, v odbore hygiena. Na ústave založila laboratórium pre mi
kroskopické huby a mykotoxiny, ktoré bolo do roku 1993 československým refe 
renčným pracoviskom. Išlo o priekopnícke pracovisko venujúce sa výlučne mykológii
mikroskopických húb v našich podmienkach. Krátkodobo pôsobila aj v Centraalbu
reau voor Schimmelcultures v Baarne (Holandsko). 

Je autorkou dvoch monografií a rozsiahleho počtu odborných článkov a prí
spevkov na domácich a zahraničných vedeckých fórach, celkom 139 publikácií
s vyše 200 ohlasmi. Osobitne je cenená jej knižná monografia „Mikroskopické huby
v požívatinách a v krmivách“ vydaná v roku 1987 a v roku 1993 v anglickej verzii
„Micromycetes in foodstuffs and feedstuffs“ vo vydavateľstve Elsevier v Amsterdame.
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Išlo, a stále ide, o prvú a jedinú komplexnú publikáciu z mykológie potravín a krmív
u nás. Niekoľko československých prvoizolátov termorezistentných mikromycét
z jej laboratória bolo vyžiadaných na depozíciu v americkej zbierke mikroorganiz
mov. Na jej počesť nesie jedna z alternárií jej meno – Alternaria jesenskae.

Doktorka Jesenská, laureátka Patočkovej medaily ČSSM, rozhodujúcou mierou
prispela k etablovaniu lekárskej mykológie a mykotoxikológie na Slovensku ako
rovnocennej disciplíny k bakteriológii, virológii a parazitológii a v mezinárodnom
kontexte svojou vedeckou prácou ďaleko presiahla domáce hranice. Vo svojej ve
deckej škole vychovala jednu docentku a troch doktorov filozofie (PhD.). Dlhoročne,
prakticky až do odchodu do dôchodku, v polročných intervaloch organizovala od
borné semináre o najnovších vedeckých poznatkoch v mykológii pre pracovníkov
akademickej a terénnej hygienickej služby a laboratórnych diagnostikov. Mnoho ko
legov na tieto mimoriadne plodné pravidelné stretnutia doteraz s nadšením a obdi
vom spomína. V r. 1994 sa pani doktorka podieľala na príprave a úspešnom priebehu
7. medzinárodného kongresu IUMS v Prahe, doteraz najväčšieho svetového stret
nutia bakteriológov, aplikovaných mikrobiológov a mykológov organizovaného
ČSSM. 

Touto cestou chceme pani doktorke Zdenke Jesenskej poďakovať za jej celo
životnú obetavú prácu v oblasti mykológie a mykotoxikológie a za veľmi ľudský
a férový prístup k spolupracovníkom.

Česť jej pamiatke!

Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nezmění, jen srdcí několik se zachvěje v rose
jak k ránu květiny.

Jiří Wolker

Elena P i e c k o v á
Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

Vladimír O s t r ý
Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

*   *   *

82



Mykologické listy, Praha, no. 151, 2022. ISSN 12135887

VZPOMÍNKA NA PANA DOC. RNDR. JANA ŠPAČKA, CSC.

REMEMBRANCE OF DR. JAN ŠPAČEK

S panem docentem jsem se poprvé setkal při svém studiu na přírodovědecké fa
kultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univer
zita). Vzpomínám si na jeho pracovnu v prvním patře katedry botaniky v areálu na
Kotlářské ulici. Na pracovnu plnou knih a herbářových položek. Vzpomínám si na te
rénní cvičení, která jsme absolvovali na různých lokalitách Moravy i Čech. I na večery,
které jsme trávili nad zajímavými sběry. Byli jsme tři spolužáci, kteří u pana docenta
potom dělali i diplomovou práci. Studium patogenů vyvolávajících padlí na různých
hostitelích bylo jednotícím tématem. Erysiphales byly celoživotním předmětem studia
pana docenta. Vzpomínám si na návštěvy herbářů národních muzeí v Praze i Bratislavě,
sbírek v Brně, kde jsme studovali herbářové položky vztahující se k padlí. Musím říci,
že byl dobrým školitelem. Když jsem absolvoval a uvažoval co dále, tak mi jednoho
dne řekl: „Milý Jene, ve výzkumném ústavu v Troubsku hledají fytopatologa, nechcete
to zkusit?“. Zkusil jsem to, přijímal mě významný virolog Ing. Jan Smrž, CSc., a vydržel
jsem v Troubsku až do dnešních dnů. Až v Troubsku jsem se podrobněji setkal se čtyř
dílnou publikací Zemědělská fytopatologie. Dle mého názoru je to do dnešních dnů ne
překonané dílo s úžasnými kresbami. Jedním ze tří hlavních autorů byl právě pan docent
Špaček. Smutným paradoxem je, že další z autorů této učebnice, pan docent Jaroslav
Benada, zemřel ve stejném věku 94 let 2. 2. 2022. V krátké době po sobě odešli dva ve
likáni, kteří svou prací přispěli k rozvoji fytopatologických věd a věd mykologických. 

V této krátké vzpomínce nelze opomenout i jeho činnost v mykologickém klubu
v Brně, kde se podílel především na organizování terénních exkurzí. I po našem ab
solvování vysoké školy jsme se s panem docentem pravidelně potkávali a zvali ho
i na naše abiturientská setkání. Byl vždycky zábavným společníkem. V devadesátých
letech jsem měl tu čest být také při zpracovávání historie katedry botaniky, které se
ujal můj kolega z Troubska doktor Vacek a pan docent Špaček se na ní také podílel.
Bylo nádherné jen tak sedět a poslouchat tyto dva kolegy, když vzpomínali na léta
minulá a na osobnosti, které brněnskou katedrou prošly. 

Pan docent Špaček navždy zůstane tím člověkem, který mě formoval pro celý
další profesní život. Jsem mu vděčný, že fytopatologie je i mým oborem. Věřím, že
nejen za sebe, ale i za všechny kolegy, kteří se s panem docentem potkali v osobním
i profesním životě, mohu naposledy vyjádřit hlubokou úctu a vděčnost za to, že byl
takovým člověkem, jakým byl. Čest jeho památce.

Jan N e d ě l n í k
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko
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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČESKÉ VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI

PRO MYKOLOGII, KONANÉ 9. ÚNORA 2022

INFORMATION FROM THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SOCIETY, 
FEBRUARY 9, 2022

Krajinova posluchárna, Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2; začátek:
16:30 hod., jednání řídil Jan Holec (předseda ČVSM)
Přítomno: 25 členů ČVSM (dle prezenční listiny) + 12 členů účastnících se online
(jejich účast je doložena snímkem obrazovky programu ZOOM, pomocí něhož byli
připojeni)

Zahájení valné hromady (dále jen VH). J. Holec přivítal účastníky v sále a on
line účastníky. Online vstupy moderoval Ondřej Koukol. Následovala volba volební
a mandátové komise – navrženi byli Alena Kubátová, František Sklenář a Petr Zeh
nálek. Složení komise bylo jednomyslně schváleno přítomnými členy VH. Dále pro
běhlo hlasování o schválení navrženého programu VH – i v tomto případě byl
program jednomyslně schválen. Dále proběhlo hlasování, zda v další části VH bude
možné i hlasování online. Přítomní členové tuto možnost schválili jednomyslně.

Dalším bodem programu byla přednáška Petra Hroudy „Jak se daří Czech
Mycology v současné publikační době?“, ve které zhodnotil publikační možnosti
v Czech Mycology, citovanost článků, zavedení DOI atd. 

Po této přednášce následovala 10minutová přestávka, po které VH pokračovala.
Podrobnou Zprávu o činnosti ČVSM za volební období 2018–2021 přednesl

předseda ČVSM J. Holec. Připomněl také úmrtí členů ČVSM v tomto období a pří
tomní členové uctili památku zesnulých kolegů minutou ticha. K přednesené zprávě
nebyly žádné připomínky ani dotazy.

Následovala Zpráva o hospodaření ČVSM za uplynulé volební období, kterou
přednesl hospodář ČVSM O. Koukol. K přednesené zprávě nebyly žádné připo
mínky ani dotazy.

J. Holec poděkoval všem členům ČVSM, kteří jakýmkoli způsobem přispěli
v uplynulém období ke zdárnému chodu ČVSM.

Zprávy o vydávání časopisů Czech Mycology a Mykologické listy za uply
nulé období přednesli výkonní redaktoři těchto časopisů – P. Hrouda a Vladimír An
tonín. K předneseným zprávám nebyly žádné připomínky ani dotazy.
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Dalším bodem programu byla Zpráva revizní komise, kterou přednesla její
předsedkyně A. Kubátová. Revizní komise neshledala v hospodaření ČVSM žádné
nedostatky.

Zprávu o proběhlých korespondenčních volbách do výboru a revizní ko
mise na nové volební období (2022–2025) přednesl předseda komise V. Antonín.
Voleb se zúčastnilo 51 členů ČVSM, hlasy byly sečteny 21. 1. 2022 a podle počtu
získaných hlasů se členy výboru stali Petr Hrouda, Jan Holec, Ondřej Koukol, Mi
chaela Sedlářová, Martin Kříž, Miroslav Kolařík, David Novotný; náhradníkem je
František Sklenář. Revizní komise bude pracovat ve složení Alena Kubátová, Mar
kéta Šandová a Jaroslava Marková; náhradnicí je Veronika Dumalasová.

Na schůzi nově zvoleného výboru, která se konala před VH, si členové výboru
rozdělili funkce v novém výboru takto: předseda: Jan Holec, místopředseda: Mi
roslav Kolařík, tajemník: Michaela Sedlářová, hospodář: Ondřej Koukol.

Následovalo hlasování o schválení předložených zpráv za uplynulé volební
období. Hlasování probíhalo v sále (25 přítomných členů ČVSM) a také online (při
pojeno 12 členů ČVSM). Výsledkem hlasování bylo jednomyslné schválení před
nesených zpráv.

Dalším bodem programu bylo navržení nových čestných členů ČVSM. Úvo
dem pohovořil J. Holec a dále následovalo krátké představení kandidátů včetně pro
mítnutí stručných prezentací k jejich zásluhám o mykologii a společnost. Navrženi
byli Vladimír Antonín (představil J. Holec), Pavel Bartoš (V. Dumalasová), Aleš Le
beda (M. Sedlářová), Alena Nováková (M. Kolařík), Josef Šutara (V. Janda) a Petr
Vampola (P. Hrouda). Poté proběhlo hlasování o jejich schválení za čestné členy.

Posledním bodem programu byla diskuse, která proběhla během sčítání hlasů.
Jako první se přihlásil J. Klán. Připomněl, že při jmenování čestných členů se vždy
hledělo na práci členů pro společnost i na jejich přínos z hlediska vědeckého poznání.
Dále vyjádřil obavy nad tím, že v posledních letech výrazně poklesl počet členů spo
lečnosti a zda nebude tento stav ohrožovat dotace z Rady vědeckých společností.
Dále se vyjádřil, že bude potřeba navýšit členskou základnu získáním nových členů
z řad mladých nadšenců pro mykologii. J. Holec uvedl, že obdobně se snížila v ne
dávné době členská základna i u jiných společností, např. v Botanické společnosti
zaznamenali pokles členů z 1000 zhruba na 600. Také on se domnívá, že bude třeba
zapracovat na navýšení členské základny a znovu vysvětlil, že ke snížení počtu členů
v posledních letech došlo nejen úmrtím členů ČVSM, ale také ukončením členství
v důsledku dlouhodobého neplacení členských příspěvků některými členy. D. No
votný upozornil, že pro získání nových členů je důležité, co ČVSM lidem nabídne.
Je pravda, že do ČVSM často s nadšením vstupují studenti, ale po ukončení studia
se někteří přestávají věnovat mykologii vzhledem k jinému pracovnímu zaměření
a členství ukončí. J. Holec ještě připomněl, že ČVSM dlouhodobě udržuje členské
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poplatky na stejné úrovni a zatím nechce poplatky navyšovat. Dále uvedl, že Daniel
Dvořák už před časem projevil zájem zavést pro členy ČVSM diskusní fórum, kde
by zájmové skupiny mohly volně diskutovat k různým tématům. Otázkou je, zda by
ČVSM měla takovéto diskusní fórum stejně jako jiné společnosti vytvořit, v jaké
formě a zda by byl o něj zájem. 

Na závěr VH byly vyhlášeny výsledky hlasování o schválení čestných členů
ČVSM: O. Koukol na základě sečtení hlasů mandátovou a volební komisí vyhlásil,
že přítomní členové v sále společně s online připojenými členy schválili jmenování
čestným členem V. Antonína jednomyslně, ostatní navržené kandidáty drtivou vět
šinou hlasů. Všichni se tedy stali novými čestnými členy ČVSM.

Zapsala A. N o v á k o v á , schválil J. H o l e c
pro účely publikování v ML mírně kráceno

*   *   *

ZPRÁVA VÝBORU O ČINNOSTI ČESKÉ VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI

PRO MYKOLOGII ZA ROKY 2018–2021

Výbor ČVSM
Pracoval po celé volební období beze změn v následujícím složení: předseda:

Mgr. Jan Holec, Dr.; místopředseda: RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.; tajemník:
RNDr. Alena Nováková, CSc.; hospodář: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.; členové
výboru: Mgr. P. Hrouda, Ph.D.; RNDr. Vladimír Antonín, CSc.; Mgr. Martin Kříž.
Výbor se scházel 2× ročně, fyzicky nebo online.

Revizní komise: RNDr. Jaroslav Klán, CSc.; RNDr. Alena Kubátová, CSc.;
RNDr. Jaroslava Marková, CSc.

Členstvo
Společnost měla k 31. 12. 2021 celkem 167 členů, z toho 3 čestné (B. Hlůza,

L. Marvanová, Z. Pouzar) a 20 zahraničních: 12 ze Slovenska a 8 z ostatních zemí.
V průběhu uplynulých čtyř let se počet členů snížil o 9 (před čtyřmi lety jich bylo
176). Je třeba apelovat zejména na vysokoškolské pedagogy, aby se studenti myko
logie s činností Společnosti seznamovali a vstupovali do ní. Členský příspěvek byl
po celou dobu 500, Kč (300, Kč pro studenty a seniory) a obsahoval tři čísla časo
pisu Mykologické listy. Snahou výboru je podchycovat biografie a bibliografie vý
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znamných členů společnosti v článcích publikovaných v Mykologických listech, ze
jména při příležitosti jejich kulatých narozenin.

V uplynulých čtyřech letech bohužel zemřeli tito naši členové: Jiří Müller (2018),
Svatopluk Holec (2018), Josef Chalupský (2019), Václav Šašek (2019), Pavel Marek
(2019), Josef Slavíček (2019), František Kotlaba (2020), Alois Vágner (2020), Milan
Hejtmánek (2020), Jan Špaček (2021), Karel Veverka (2021). Čest jejich památce!

Úřední agenda společnosti
Zajišťovali ji zejména tajemnice, placená sekretářka (Miriam Kuchaříková),

hospodář a předseda. Nejdůležitějšími akcemi jsou výběr a urgence členských po
platků, fakturace a rozesílání časopisů, podávání projektů na Radu vědeckých spo
lečností, platby související s těmito projekty, vedení členské databáze, vedení
účetnictví, správa datové schránky, roční finanční uzávěrky, odvádění daní z dohod
o provedení práce, vkládání údajů do spolkového registru přes Rejstříkový soud, ko
munikace s RVS a účast na jejích zasedáních, apod.

Na mimořádné VH 23. 3. 2019 v Praze bylo odsouhlaseno doplnění stanov
ČVSM, Článku III., kapitoly Předmět hlavní činnosti ČVSM o bod „ČVSM aktivně
prosazuje ochranu hub a jejich stanovišť v krajině“.

Výbor společnosti byl v roce 2020 osloven kolegy z několika jiných společností
a především z katedry ekologie lesa České zemědělské univerzity, zda by se společ
nost nepřipojila k výzvě odborníků ministrům a poslancům na téma „Kácením české
lesy nezachráníme“. Výbor souhlasil s podporou této výzvy.  

Spolupráce s Radou vědeckých společností České republiky (RVS)
Společnost každoročně využívá dotace od RVS na vydávání časopisů Czech

Mycology (120 000 Kč do r. 2019, 125 000 Kč od r. 2020) a Mykologických listů
(25 000 Kč). V roce 2020 byla také získána dotace na digitalizaci sborníků společ
nosti (10 000 Kč).

Zprávy o činnosti
Společnost každoročně podává podrobnou zprávu o činnosti pro RVS. Údaje se

vkládají do databáze na webu RVS. Roční souhrnné zprávy lze prohlížet na adrese
http://rvs.paleontologie.cz/rocni/. Zprávy o jednotlivých akcích jsou také průběžně
zveřejňovány v Mykologických listech a na webu ČVSM, zejména v sekci Aktuality.

Pandemie covid19 v letech 20202021 a její vliv na chod společnosti
Pandemie negativně ovlivnila možnost fyzického setkávání členů na tradičních

akcích, zejména přednáškách, seminářích, terénních setkáních a workshopech, které
byly v těchto letech z valné části zrušeny. Online způsobem se podařilo zajistit jen
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malý zlomek z nich, zejména pro velké vytížení profesionálních mykologů online
formami práce a následnou „online únavou“, kdy už na mimopracovní online aktivity
nebyla síla.

Sekce pro studium mikroskopických hub
V rámci společnosti existuje již od roku 1984. Předsedou od roku 2016 je Alena

Nováková a jednatelem Karel Prášil. Sekce každoročně pořádá jarní exkurze a v su
dých letech workshop MICROMYCO, který proběhl v roce 2018 (11.–12. 9. 2018,
PrahaKrč, 35 účastníků včetně 3 slovenských). Abstrakty příspěvků byly publiko
vány v ML 141. V roce 2020 se workshop nekonal z důvodu covidových omezení.
Exkurze proběhly ve všech letech na různé lokality v Posázaví: Vlčí rokle a Horno
požárský les (2018), okolí Senohrab (2019), z Žampachu do Pikovic (2020), údolí
Konopišťského potoka (2021). Zúčastnilo se vždy 20–30 mykologů, zejména stu
dentů. 

Sekce pro výzkum diverzity a ochranu hub (makromycetů)
Společnost prostřednictvím této sekce dlouhodobě prosazuje ochranu hub.

Sekce má 47 členů a v jejím výboru pracují Miroslav Beran, Daniel Dvořák, Tereza
Tejklová, Jakub Salaš a Slavomír Valda. Podstatnou část organizované činnosti členů
Sekce představoval „servis“ pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) na
základě smlouvy o vzájemné spolupráci. ČVSM se v roce 2018 stala oficiálním
partnerem AOPK. V roce 2018 se v Hlavatcích uskutečnilo pracovní setkání členů
Sekce. Pozornost byla věnována mj. zkvalitnění závěrečných zpráv o mykologických
průzkumech, a to s ohledem na zahájení další vlny těchto průzkumů (projekt MŽP
Mon&Inv 2017–2023). V roce 2019 ČVSM rozeslala všem orgánům ochrany pří
rody dopis s nabídkou odborné spolupráce při ochraně hub. Mimořádná VH ČVSM
konaná dne 23. 3. 2019 také schválila doplnění stanov společnosti o bod týkající
se ochrany hub, který v budoucnu umožní vstupovat do správních řízení týkajících
se hub a jejich životního prostředí. Členové sekce v letech 2018–2020 spolupracovali
na projektu TAČR Metodika druhové ochrany hub, jehož řešitelem byla Masary
kova univerzita Brno. Součástí vzniklé metodiky jsou karty 87 druhů makromycetů
navržených k zákonné ochraně. V terénní části projektu byly ověřovány jejich his
torické lokality a ve spolupráci se serverem Biolib.cz vznikla online databáze lokalit
těchto druhů v ČR. Vzniklá metodika byla umístěna na weby ČVSM, MŽP ČR
a AOPK ČR.

Jarní cyklus přednášek v Praze
Cyklus pěti přednášek se konal na katedře botaniky PřF UK v období bře

zen–květen. Proběhl v letech 2018 a 2019 s účastí desítek zájemců; v roce 2020 se
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uskutečnila jen první přednáška (online) a zbývající byly zrušeny v důsledku covi
dových omezení, stejně jako v roce 2021.

Brněnská pobočka
Pobočka organizuje tradiční jarní cykly přednášek, vždy 6 každý rok. Náv

štěvnost celého cyklu je v řádu stovek účastníků. V roce 2020 se konalo 5 přednášek,
poslední byla zrušena v důsledku covidových omezení; ze stejného důvodu se cyklus
v roce 2021 nekonal vůbec.

Mladí mykologové
Tato pracovní skupina pořádá každoroční setkání, kterého se zúčastňují mladí

profesionální i amatérští mykologové a studenti mykologie z ČR a Slovenska.
V roce 2018 se uskutečnil 19. ročník v Proseči, org. T. Tejklová, 25 účastníků, v roce
2019 20. ročník v Nových Zámcích (CHKO Litovelské Pomoraví), org. J. Bene
schová, 23 účastníků, a v roce 2021 21. ročník v Mnichově (CHKO Slavkovský
les), org. M. Fiala, 12 účastníků. Jako náhrada za neuskutečněné setkání v roce 2020
bylo dohodnuto prodloužení věkové hranice členů této skupiny o jeden rok, tj. na
40 let včetně.

Časopisy Czech Mycology a Mykologické listy
Společnost pravidelně tiskem i online vydávala své dva časopisy – mezinárodní

odborný Czech Mycology (2 čísla ročně) a domácí odborný a členský Mykologické
listy (3 čísla ročně). Podrobné zprávy o nich jsou sepsány odděleně.

Členství v mezinárodních organizacích
ČVSM je členkou International Association for Plant Taxonomy (příspěvky

platí RVS), European Mycological Association a International Society for Fungal
Conservation (zakládající člen v roce 2010).

Knihovna společnosti
Knihovnu spravuje knihovní komise ve složení A. Kubátová, M. Šandová

a O. Koukol. Je umístěná v prostorách knihovny katedry botaniky PřF UK, Benátská
2, Praha 2, kde se o ni starají knihovnice T. Michálková a V. Mrkvička. Společnost
vlastní cca 1000 knih a 137 titulů odborných časopisů. Počet časopisů aktuálně
získávaných výměnou za Czech Mycology oproti minulému období opět klesl, pro
tože se stále více začíná uplatňovat trend vydávání časopisů online. V uplynulém
období tak došlo k ukončení výměny Czech Mycology za časopis Edinburgh Journal
of Botany a Studia Universitatis BabesBolyai. Nyní se řeší ukončení výměny s dal
šími 3 časopisy, které jsou také přístupné na webu. V současné době probíhá výměna
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časopisu Czech Mycology za 28 titulů mykologických či botanických periodik z ce
lého světa. Knihovna nabízí služby vědeckým pracovníkům z řad profesionálů i ama
térům z celého území republiky. Seznam časopisů přístupných v knihovně v Praze
je zveřejněn na webových stránkách ČVSM; v roce 2019 byl zveřejněn i seznam
knih.

Webové stránky
Webové stránky ČVSM, založené již v roce 1999, mají od roku 2010 ustálenou

grafiku a adresu www.czechmycology.org. Jsou průběžně aktualizovány J. Holcem
a D. Novotným ve spolupráci s profesionálním webmasterem Petrem Němcem. Dů
ležitá je složka Aktuality, kde jsou zájemci informováni o veškerém dění ve společ
nosti a mohou si nastavit automatické zasílání aktualit mailem. Po expiraci se aktuality
přesouvají do Archivu aktualit, kde jsou stále dostupné (http://www.czechmycology.
org/cz/archivaktualit.php). V roce 2020 byla nově vytvořena sekce Zprávy, kam se
ukládají kratší příspěvky s trvale platným obsahem. V srpnu 2020 byly na webu nově
vystaveny naskenované sborníky, které ČVSM vydala v letech 1973–1995. Datově
bohatou součástí stránek jsou oddíly týkající se časopisů Czech Mycology a Myko
logické listy. Články v Czech Mycology jsou na webu zveřejňovány okamžitě, články
v Mykologických listech po dvou letech od vytištění. V obsahu Czech Mycology lze
vyhledávat pomocí speciálního rozhraní (slova z názvů článků, abstraktů a z článků
samotných, včetně latinských jmen hub). V roce 2021 byl přepracován obsah Myko
logických listů. Nově je možno zobrazit konkrétní jednotlivý článek přímo proklikem
na odkaz v obsahu. U článků je nově přidána i možnost zobrazit abstrakt (pokud exis
tuje). Celý obsah lze řadit chronologicky sestupně či vzestupně; nejnovější číslo ML
se nyní ukazuje nahoře. Uvnitř celé stránky ML, která bez dalšího klikání obsahuje
všechny dosud vyšlé články, je pomocí funkce hledání (Ctrl + F) možné najít jakýkoli
textový řetězec ze jmen autorů a názvů článků, jak českých, tak anglických. Stránka
tímto způsobem nahrazuje index obsahu časopisu. Web ČVSM byl v roce 2014 vy
brán Národní knihovnou ČR pro „zařazení do reprezentativního vzorku českého webu
s cílem jeho dlouhodobého uchování pro budoucí historické a výzkumné učely“
a logem „Webarchivováno Národní knihovnou ČR“.

Konference
Pokračovala tradice nových, ve dvouletých periodách konaných Českosloven

ských vědeckých mykologických konferencí, založená v roce 2009. V pořadí „6.
československá mykologická konference“ se konala ve dnech 19.–21. 8. 2019 ve
Staré Lesné v Tatrách. Hlavním organizátorem byla I. Kautmanová. Zúčastnilo se
jí 58 mykologů, z toho 28 slovenských. „7. československá vědecká mykologická
konference“ proběhla 16.–18. 9. 2021 v MBÚ v PrazeKrči. Hlavními organizátory
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byli M. Kolařík a A. Nováková. Zúčastnilo se jí 63 mykologů, z toho 10 slovenských.
V obou případech byla kromě přednášek a posterových prezentací organizována
i jednodenní terénní exkurze. Příští konference by se měla konat v roce 2023 na Slo
vensku.

Semináře
ČVSM pokračovala v organizaci jednodenních seminářů pro mykology z ČR

a Slovenska. V Národním muzeu se 23. 3. 2019 konal seminář „Novinky studia vel
kých hub 2019“ za účasti 35 mykologů. Již naplánovaný podobný seminář v roce
2020 byl zrušen z důvodů covidových omezení. Ve VÚRV v PrazeRuzyni se 12. 11.
2019 konal seminář „Současnost a perspektivy využití makroskopických hub“
za účasti 68 mykologů včetně 4 slovenských.

Jarní terénní setkání
Společnost se rovněž podílela na organizaci jarních víkendových terénních my

kologických akcí. Tyto akce se konají od roku 1993 téměř každoročně a při jejich
organizaci se pravidelně střídá česká a slovenská strana; jsou vždy situovány na lo
kality poblíž československé hranice. V roce 2018 to bylo 26. setkání v horském
hotelu Podjavorník v obci Papradno (Velký Javorník; 29. 6. – 1. 7. 2018) a v roce
2019 v obci Bílá v Moravskoslezských Beskydech (21.‒23. 6. 2019). V roce 2020
se 28. jarní setkání na slovenské straně z epidemiologických důvodů nekonalo. Us
kutečnilo se v náhradním termínu o rok později, 13.‒15. 8. 2021 ve Skalici – Zlat
nické dolině.

Pozitiva
Základní činnost společnosti běží
Společnost je organizačně a finančně stabilizovaná

Negativa
Pozvolna klesá počet členů
Platební nekázeň některých členů
Činnost zajišťuje poměrně malá skupina členů
Je těžké sehnat členy ochotné pracovat na konkrétních úkolech, např. ve výboru,

redakčních radách apod.
Činnost by mohla být v některých ohledech širší

Poděkování
Je třeba poděkovat dvěma dlouholetým členům výboru společnosti, kteří již

v novém výboru pracovat nebudou, Vladimíru Antonínovi a Aleně Novákové, za
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jejich obětavou práci. Výbor také děkuje všem členům společnosti, ať už se podíleli
na její práci jako členové redakčních rad Czech Mycology a Mykologických listů,
při jejich rozesílání nebo na jakékoliv další činnosti společnosti, vedení jednotlivých
sekcí, organizování výše zmíněných akcí, členům knihovní komise, za jejich aktivitu
a pomoc při udržení a rozvíjení chodu společnosti. Velmi cenné je už členství samo
a včasné placení členského příspěvku. Velmi oceňujeme profesionální práci Jana
W. Jongepiera, který koriguje angličtinu pro oba naše časopisy. Neocenitelnou po
mocnicí byla sekretářka společnosti M. Kuchaříková, která na základě dohody
o provedení práce vedla členskou databázi, běžnou korespondenci se členy, sklad
společnosti v Horních Počernicích, zařizovala posílání a doposílání nejrůznějších
tiskovin členům a průběžně vedla ekonomickou agendu společnosti (rozesílání pla
tebních příkazů a faktur členům i organizacím, evidenci plateb, jejich kontrolu a ur
gování). Děkujeme také Ing. Libuši Šoljakové za účetní uzávěrky za jednotlivé
roky a za výraznou pomoc při vyúčtování dotací.

Zprávu ve spolupráci se členy výboru vypracoval Jan H o l e c
předseda ČVSM

*   *   *

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČVSM ZA OBDOBÍ 2018‒2021

Stav účtu k 31. 12. 2021 činil 402 854,99 Kč.
V pokladně bylo k 31. 12. 2021 celkem 3 714 Kč a 502 EUR.
Za celé období došlo k mírnému nárůstu finanční rezervy ČVSM.
Účet byl po celou dobu veden u Fio banky.
Od roku 2018 disponuje ČVSM kreditní kartou (zjednodušení plateb do zahraničí).

Hospodářský výsledek v jednotlivých letech byl následující:
2018: 37 988,23 Kč
2019: 4 980,59 Kč
2020: 11 989,39 Kč
2021: 36 083,62 Kč
Záporný hospodářský výsledek vyplývá z doplatků na aktualizaci funkcí na

webu, zapojení se do konsorcia CrossRef (platby za přidělení DOI) a nákup knih do
knihovny ČVSM. ČVSM má stále velmi nízké provozní náklady, dohody o prove
dení práce (DPP) spíše symbolické. Klíčová je úloha sekretářky v rozesílání plateb
ních listů, vydávání faktur, evidenci plateb, sestavení podkladů pro roční vyúčtování.

92



Mykologické listy, Praha, no. 151, 2022. ISSN 12135887

Další DPP jsou pro šéfredaktora/výkonného redaktora časopisů, jazykové korektury,
rozesílání, apod. Stále využíváme možnost velmi levného zpracování daňového při
znání a vyúčtování dotací.

93

Přidělené dotace v letech 2018–2021:
‒ na vydávání časopisu Czech Mycology (ze 120 na 125 tis. Kč.)
‒ na vydávání časopisu Mykologické listy (25 tis. Kč)
‒ za členství ČVSM v International Association for Plant Taxonomy (odběr ča

sopisu Taxon, cca 6 tis. Kč)
‒ na digitalizaci sborníků z konferencí (jednorázově v roce 2020 – 10 tis. Kč)

Výhled na další období
– nedošlo k masivnímu zdražování (jen mírný nárůst u tisku) a ani ho nepředpo

kládáme, takže není důvod zvyšovat členské poplatky nebo cenu za časopisy
– organizování konferencí a dalších akcí (Československá mykologická konfe

rence, Micromyco) umožňuje dorovnat propady 
– současná rezerva (cca 400 tis. Kč) umožňuje další drobné jednorázové investice

do webu a nákupu knih
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– v případě náhlého a úplného propadu dotace z RVS udrží vydávání časopisů na
2 roky

– dlouhodobý plán do budoucna zahrnuje zavedení publikačního poplatku za
Open Access u Czech Mycology (např. 5 tis. Kč)

Ondřej K o u k o l
hospodář ČVSM

*   *   *

ZPRÁVA O VYDÁVÁNÍ ČASOPISU CZECH MYCOLOGY

V LETECH 2018–2021

Časopis vychází v zaběhlé periodicitě: 2 čísla ročně, online verze článků jsou
publikovány průběžně, tiskem pak vychází po uzavření daného čísla (č. 1 ke konci
června, č. 2 ke konci prosince daného roku). Vydávání časopisu je finančně zajiš
těno s přispěním každoroční dotace od Rady vědeckých společností. Od roku 2018
časopis nabízí možnost publikovat větší množství zdrojových dat (seznamy, tabulky
aj.) formou elektronické přílohy daného článku. V návaznosti na zveřejnění online
verzí jednotlivých článků je průběžně aktualizován webový index Czech Mycology.
Podle potřeby jsou průběžně aktualizovány pokyny pro autory; poslední drobné
změny (upřesnění v konkrétních bodech) byly provedeny před rokem, aktuální verze
platí od počátku roku 2021. Současně byl na webu k pokynům pro autory přidán
Copyright and privacy statement http://www.czechmycology.org/czechmyco
logycopyrightandprivacystatement.pdf), definující autorská práva a pravidla pro
šíření obsahu časopisu. Proběhla dílčí obměna redakční rady časopisu, se kterou
se rozloučili Rostislav Fellner, Pavel Lizoň, Hans Peter Molitoris a Peter T. N. Spen
cerPhillips, naopak byli přijati Soňa Jančovičová, Miroslav Kolařík a David No
votný. Časopis je nadále veden v databázi Scopus, aktuálně jsou zde zavedeny
články do konce roku 2021. Od roku 2019 je časopis zařazen v databázi Crossref
a má přidělen DOI (viz titulní stránku každého článku); zpětně byly přiděleny DOI
i všem článkům od ročníku 47, kdy časopis začal vycházet jako Czech Mycology.

Stručný přehled obsahu časopisu:
– v roce 2018 vydáno 16 příspěvků, v roce 2019 vydáno 16 příspěvků, v roce

2020 vydáno 15 příspěvků, v roce 2017 vydáno 17 příspěvků (celkový rozsah
se pohyboval v rozmezí 225 až 280 stran na ročník)

– z toho 53 standardní odborné články, 5 krátkých článků (short taxonomic report,
nomenclatural novelty), 1 soubor abstraktů, 4 book reviews a 1 redakční sdělení
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– v uvedených čtyřech letech byly popsány 4 nové druhy (Pseudosperma ama
bile, P. amoris, P. napaeanum, Pustula lactucae), 8 nových kombinací (Micro 
thia nepenthis, Nigrograna antibiotica, N. carollii, N. peruviensis, N. yasuniana,
Albotricha winteri, Koorchaloma melaloma, Erastia aurantiaca), vystaveny
lektotypy a epitypy u 2 druhů (Butyriboletus regius, B. fechtneri); pro některé
druhy byla poprvé publikována sekvenační data

– z uveřejněných článků je 26 od českých autorů, zbytek od 32 autorů jiných zemí
(dvou ze Slovenska) (bráno vždy podle prvního autora); pro zajímavost pod
zimní číslo 2018 a jarní číslo 2019 „zabezpečili“ vždy až na jednu výjimku
čeští autoři, v posledních letech však jejich zastoupení klesá

Petr H r o u d a
výkonný redaktor Czech Mycology

*   *   *

ZPRÁVA O VYDÁVÁNÍ ČLENSKÉHO ČASOPISU MYKOLOGICKÉ LISTY

V LETECH 2018‒2021

V letech 2018–2021 vydávala ČVSM pravidelně členský časopis Mykologické
listy (ML), který je zařazen do Seznamu recenzovaných časopisů. Časopis dostá
vali všichni řádní i čestní členové společnosti, přičemž zasílání Mykologických listů
je součástí členského příspěvku. Kromě adres členů ČVSM byly ML rozesílány i na
dalších 32 adres u nás (nečlenové ČVSM a organizace) a 5 v zahraničí. Každoročně
vyšla tři čísla. Celkem bylo vydáno 12 čísel (č. 139–150) s celkově 945 stranami
(bez obálky), t.j. téměř 79 stran na číslo. Nejsilnější ročník byl 2021, kdy měly ML
průměrně skoro 88 stran. Pro srovnání, v letech 2014‒2017 to bylo 892 stran textu,
takže nárůst stran je výrazný. Nejvíce stran mělo č. 147 ‒ 96 stran, nejméně č. 144
a 146 ‒ 66 stran. Mykologické listy už od roku 2015 sází a tiskne ediční oddělení
Moravského zemského muzea v Brně. 

Děkuji všem, kteří se na vydávání podíleli ať už jako členové redakční rady
(D. Dvořák, J. Holec, L. Marvanová, D. Novotný, Z. Pouzar, J. Salaš a až do své
smrti F. Kotlaba), tak i recenzentům jednotlivých článků. Poděkovat bych chtěl však
i RVS, která poskytuje na ML dotaci.

Jaké jsou problémy ML? Podle počtu vydaných stran by se zdálo, že je vše
v klidu a článků je dostatek. Bohužel tomu tak není. Často se i v době uzávěrky čísla
projevuje nedostatek článků, ale někteří autoři pošlou své příspěvky až na poslední
chvíli, takže číslo je nakonec naplněno. To je jedním z důvodů, proč ML vycházejí
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někdy se zpožděním, i když velké zpoždění č. 149 bylo způsobeno téměř měsíčním
chyběním lepidla na trhu. Přesahů rukopisů z čísla do čísla je však velice málo. Chtěl
bych na tomto místě poděkovat všem pravidelným autorům a vyzvat další členy
společnosti, ale samozřejmě i nečleny, aby se o své nálezy a poznatky na strán
kách našeho časopisu podělili. Zvláště se to týká mykologů pracujících na mikro
mycetech; články z jejich oborů se na stránkách ML neobjevují příliš často. Pro
profesionální mykology je ovšem problémem to, že za svoji práci nebudou ohodno
ceni, protože mnohé instituce články v českých recenzovaných časopisech vůbec
nehodnotí. 

Vladimír A n t o n í n
redaktor Mykologických listů

*   *   *

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ČVSM

Dne 1. 2. 2022 byla provedena revize hospodaření České vědecké společnosti
pro mykologii, z. s. za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021. Revizní komise konstatuje,
že ČVSM je občanské sdružení, které se řídí vlastními stanovami, není plátcem DPH
a vede jednoduché účetnictví. Účetní uzávěrky v tomto období vypracovávali
O. Koukol (hospodář ČVSM) a M. Kuchaříková (sekretářka ČVSM). Byla prove
dena kontrola jednoduchého účetnictví a odpovídajících dokladů. Peněžní deník je
veden formou excelové tabulky, doklady (objednávky a faktury) jsou většinou ulo
ženy v digitální formě a jsou uspořádány chronologicky. EET nebyla zavedena,
neboť ČVSM přestala přijímat hotovostní platby. Závěrem komise konstatuje, že
v hospodaření ČVSM nebyly shledány žádné nedostatky: hospodářská agenda
ČVSM je vedena přehledně, ČVSM plní odpovědně své povinnosti vůči RVS a fi
nančním orgánům, v hospodaření ČVSM je patrná snaha o účelné a hospodárné vy
nakládání finančních prostředků. 

Jaroslav K l á n
předseda revizní komise

Alena K u b á t o v á , Jaroslava M a r k o v á
členové komise

(zpráva je zkrácena o účetní detaily k jednotlivým rokům, které jsou již shrnuty ve výše uve
dené zprávě hospodáře)
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Fotografie na přední straně:
Šťavnatka Quéletova – Hygrophorus queletii. Svépravice, semenná plantáž modřínu
opadavého, 11. X. 2015, foto J. Burel (k článku na str. 13).
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