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1. Úvod
Počátek ochrany rašeliniště se datuje ke dni 8. července 1982, kdy Rada okresního
národního výboru v Jihlavě usnesením č. 88–13 na svém zasedání vyhlásila Hojkovské
rašeliniště za chráněný přírodní výtvor jihlavského okresu s důvodem (předmětem) ochrany:
„Zachování rašeliniště a podmáčeného lesa s výskytem chráněných rostlin, a protože jde
zároveň o doklad vývoje lidské společnosti, má tento přírodní výtvor povahu chráněné přírodní
památky“. Stačilo však málo a rašeliniště mohlo být zničeno. Původně měl být totiž odvodněn
a „rekultivován“ celý komplex rašelinných luk včetně vlastního rašeliniště v údolí Hojkovského
potoka. Díky iniciativě RNDr. Ivana Růžičky, tehdejšího botanika jihlavského muzea, došlo
k vyjmutí alespoň nejcennější části rašeliniště z meliorací a vyhlášení jeho zbytku za chráněný
přírodní výtvor.
Dne 15. listopadu 1990 došlo na XX. plenárním zasedání Okresního národního výboru v Jihlavě
ke schválení „Obecně platného nařízení o podmínkách ochrany maloplošných chráněných
území, solitérních stromů, skupin stromů a stromořadí kategorie chráněných přírodních
výtvorů“ na území okresu Jihlava z důvodu účinné praktické ochrany těchto přírodních prvků
před negativními vlivy, a poněvadž dosavadní úroveň vyhlášení této potřebě neodpovídá.
Dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ze dne 11. června 1992 byl chráněný přírodní výtvor převeden do kategorie národní
přírodní památky.
Péči o chráněné území v současné době zajišťuje (na základě vyhlášky č. 46/2010 Sb.,
o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní
správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními
přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů) Správa CHKO
Žďárské vrchy v souladu s plánem péče schváleným na období 1. leden 2009 až 31. prosinec
2016, který zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Havlíčkův Brod.
V průběhu mykologického inventarizačního průzkumu byl zpracován a projednáván „Návrh
plánu péče o NPP Hojkovské rašeliniště na období 2017–2026“.
Chráněné území leží v k. ú. Hojkov, na pozemcích s parcelním číslem 2386, 2892, 2894,
2895, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908 a 2909 v kategorii trvalý travní
porost a lesních pozemcích s parcelním číslem 2891 a 2906. Celková rozloha činí 4,91 ha.
Mykologické údaje z území NPP Hojkovské rašeliniště jsou více než sporé a lze říci,
že tento stav rovněž plně koresponduje s úrovní současných znalostí o mykobiotě rašelinišť
a mokřadů Českomoravské vrchoviny (snad s výjimkou některých lokalit ve Žďárských vrších).
Skutečnost je o to smutnější, že nejbližší okolí MZCHÚ a část vlastní lokality bylo v 80. letech
silně dotčeno rekultivačními (melioračními) pracemi a chybí tak možnost srovnání stavu
respektive proběhlých změn ve složení mykobioty v průběhu období.
Hlavním cílem této práce bylo podrobné zpracování mykologických aspektů lokality
a předložení návrhu managementu lokality včetně jednotlivých zásahů a opatření vhodných
k zapracování do relevantních „ochranářských“ dokumentů (např. plán péče) a následné
praktické realizaci, za účelem zachování anebo zlepšení současného stavu po stránce
mykologické.
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1. Mokřadní (bažinná) olšina v centrální části lokality
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2. Metodika
2.1 Průzkum maloplošného zvláště chráněného území
Průzkum maloplošného zvláště chráněného území (MZCHÚ) byl prováděn dle současně platné
„Metodiky provádění mykologického průzkumu“ (Antonín et al. 2014) formou opakovaného
terénního sběru, který nebyl vázán na přesně vymezené studijní plochy,
(tzv. „procházení lokality“) s následným určováním materiálu klasickými metodami.
Autor prezentuje v práci své vlastní údaje získané v období 2013 až 2017, počítaje v to data
z orientačního mykologického průzkumu lokality (terénní průzkum 01. 01. 2013 až 16. 12. 2013)
zpracovaného pro Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK). Žádné další souborné
či podrobnější mykologické práce (studie) o zkoumaném maloplošném zvláště chráněném
území (MZCHÚ) neexistují. Proto bylo možné použít mykologické údaje od jiných autorů pouze
ve velmi omezené míře (Canon et Plott 1939, Voneš 1959).
Sledovány byly makromycety o velikosti plodnic nebo stromat nejméně 0,2 cm.
Do práce nebyly zařazeny klasické lišejníky, tzn. lichenizované houby, pouze v části věnované
charakteristice a popisu vegetace jsou zmíněny typické a určující druhy pro tyto biotopy.
V letech 2015–2016 bylo absolvováno 15 návštěv lokality během celé vegetační sezóny,
přičemž termíny návštěv byly voleny s ohledem na pokrytí všech hlavních aspektů růstu hub:
 časně jarní: po odtání sněhu a odeznění mrazů tzv. fenologické předjaří, 20. 03. 2016;
 jarní: duben – květen, dle stavu vegetace tzv. fenologické jaro, 22. 05. 2016 a 27. 05.
2016;
 časně letní: červen, tzn. začátek růstu mykorhizních hub, 04. 06. 2016 a 25. 06. 2016;
 letní: červenec – srpen, nejteplejší období roku, 10. 07. 2015;
 podzimní: od konce srpna do poloviny října-období všeobecné fruktifikace hub,
30. 08. 2015, 06. 09. 2015, 13. 09. 2015, 27. 09. 2015, 11. 10. 2015 a 09. 09. 2016;
 pozdně podzimní: od prvních slabších mrazů v polovině října zhruba do konce
listopadu, tzn. až do napadnutí sněhu, 06. 11. 2016;
 zimní: teplotně nadprůměrné periody v průběhu zimního období, 15. 01. 2015 a 11. 11.
2016.
Aby bylo na lokalitě zachyceno co nejširší spektrum hub, byly studovány všechny přítomné
substráty, které houby na lokalitě osidlují. Detailněji se práce věnuje saprotrofům, s akcentem
na druhy sfagnikolní pro jejich indikativní význam z hlediska zachovalosti a přirozenosti biotopu.
Pozornost byla zaměřena na lupenaté houby rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině a ostřicovo-rašeliníkových spol. přechodového rašeliniště. Oproti tomu nebyly houby vřeckovýtrusné
(Ascomycetes) zpracovány dostatečně, tzn. jsou zastoupeny pouze omezeným počtem druhů.
U této skupiny hub se autor snažil alespoň o zařazení reprezentativních, nápadnějších
a snadněji určitelných druhů. K determinaci stopkovýtrusných (Basidiomycetes) hub
lupenatých, hřibotvarých a břichatkovitých byla přednostně užívána práce Knudsen H.
et Vesterholt J. (2012), pro holubinky a hřibotvaré navíc Socha R., Hálek V., Baier J., Hák J.
(2011) respektive Šutara J., Mikšík M., Janda V. (2009). Závojenka s. l. (Entoloma s. l.) pak dle
Noordeloose M. E. (1992 a 2005). K určování nalezených zástupců skupiny chorošovitých byly
přednostně používány práce Ryvardena L. et Gilbertsona R. L. (1993–1994), Bernicchii A.
(2005), Vampoly P. (2011) a nověji pak Ryvardena L. et Mela I. (2014), u kornatcovitých dílo
Bernicchii A. & Gorjóna S. P. (2010). Ostatní použitá určovací literatura viz přehled literatury.
Získaná mykologická data (nálezy) u ochranářsky významných druhů**, s jejich časovou
a prostorovou lokalizací včetně popisu prostředí, byla uložena do Nálezové databáze ochrany
přírody spravované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (NDOP).
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2.2 Struktura textu o jednotlivých taxonech
Každý jednotlivý taxon uvedený v „Komentovaném seznamu taxonů makromycetů“
je zpracován stejným způsobem. Text obsahuje následující informace:

2.2.1 Latinská jména s autorskými zkratkami
Latinská jména taxonů s uvedením autora jsou sjednocena dle internetového serveru Index
Fungorum-Species Fungorum <http://www.indexfungorum.org>, jiných pramenů bylo použito
jen vyjímečně.

2.2.2 Česká jména
Česká jména byla přednostně čerpána z publikací:
ANTONÍN V., HAGARA L. et BAIER J. (2002);
HAGARA L. (2014);
HOLEC J., BIELICH A. et BERAN M. (2012);
HOLEC J. et BERAN M. (2006);
SOCHA R., HÁLEK V., BAIER J. et HÁK J. (2011)
a ŠUTARA J., MIKŠÍK M. et JANDA V. (2009).
V menší míře byla použita i česká jména publikovaná v jiných knihách nebo česky psaných
souborných pracích, monografických studiích nebo odborných článcích (viz seznam použité
literatury).

2.2.3 Kategorie zákonné ochrany a stupně ohrožení makromycetů
Piktogramy §§§, §§ a § znamenají, že druh je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a k němu vydané prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.
zařazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožený, silně ohrožený či ohrožený.
Taxony hub zařazených do Červeného seznamu hub (makromycetů) České republiky
(Holec et Beran 2006) mají text zvýrazněn červeným písmem se zkratkou označení stupně
ohrožení v České republice:
?EX
CR
EN
VU
NT
DD

?extinct
critically endangered
endangered
vulnerable
near threatened
date deficient

nezvěstné druhy
kriticky ohrožené druhy
ohrožené druhy
zranitelné druhy
téměř ohrožené druhy
druhy, o nichž jsou nedostatečné údaje (z hlediska jejich ohrožení)

U ochranářsky významných taxonů**, které nepatří mezi zvláště chráněné druhy ani nejsou
jmenovány v žádné kategorii Červeného seznamu hub (makromycetů) České republiky
(Holec et Beran 2006) je pro lepší orientaci text zvýrazněn zeleným písmem.

2.2.4 Trofismus
Do práce nebyly zařazeny klasické lišejníky, tzn. lichenizované houby, pouze v části
věnované charakteristice a popisu vegetace jsou zmíněny typické a určující druhy pro tato
stanoviště (biotopy). Motivem autora (terénního mykologa) pro nezařazení velké skupiny
endofytických hub (žijí uvnitř těl svých hostitelů jako např. v dřevinách, bylinách a travinách)
jsou jeho velice omezené možnosti, jak posoudit, zda určitý druh makromycetu žije jako endofyt.
Jmenovaný druh trofie stručně vymezuje, do které trofické skupiny hub daný taxon patří.
Je uveden na začátku textu (odstavce) o bionomii, rozšíření a ohroženosti druhu na zájmové
lokalitě anebo v rámci Českomoravské vrchoviny a České republiky.
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Mykorhizní symbiont (tvoří ektomykorhizu s dřevinami).
Parazit herbikolní (roste na živých bylinách)
Parazit lignikolní (roste na živých dřevinách).
Parazit muscikolní (roste na živých rostlinkách mechů (Bryophyta), vyjma rašeliníků
(Sphagnum spp.).
Parazit sfagnikolní (roste na odumírajících rostlinkách rašeliníků (Sphagnum spp.).
Saproparazit fungikolní (taxon, který není jasným parazitem, roste spíše na odumírajících
anebo zavadajících až tlejících částech jiných druhů hub).
Saproparazit graminikolní (taxon, který není jasným parazitem, roste spíše na
odumírajících):
travách (Poaceae) jako např. zástupcích rodu třtina (Calamagrostis), chrastice (Phalaris)
respektive rákos (Phragmites);
orobincovitých (Typhaceae) jako např. zástupcích rodu orobinec (Typha);
sítinovitých (Juncaceae) jako např. zástupcích rodu sítina (Juncus);
šáchorovitých (Cyperaceae) jako např. zástupcích rodu ostřice (Carex), suchopýr
(Eriophorum) a skřípina (Scirpus).
Saproparazit lignikolní (taxon, který není jasným parazitem, roste spíše na odumírajících
částech dřevin, např. na koncích prosychajících větví v korunách stromů).
Saproparazit muscikolni (taxon, který není jasným parazitem, roste spíše na
odumírajících rostlinkách mechů (Bryophyta), vyjma rašeliníků (Sphagnum spp.).
Saprotrof amentakolní (roste na květenstvích (jehnědách) listnatých dřevin, např.
břízovitých (Betulaceae), po jejich opadnutí na zem.
Saprotrof antrakofilní (vázaný na ohniště a spáleniště tzn. stanoviště s dostatkem uhlíku
v spáleném či polospáleném dřevě).
Saprotrof filiciskolní (vázaný na odumřelé anebo tlející zbytky kapradin jako např.
zástupce rodu papratka (Athyriaceae), kapraď (Dryopteridaceae) a kapradiník
(Thelypteridaceae).
Saprotrof fungikolní (roste na odumřelých anebo tlejících plodnicích jiných druhů).
Saprotrof graminikolní (vázaný na odumřelé anebo tlející zbytky):
travách (Poaceae) jako např. zástupcích rodu třtina (Calamagrostis), chrastice (Phalaris)
respektive rákos (Phragmites);
orobincovitých (Typhaceae) jako např. zástupcích rodu orobinec (Typha);
sítinovitých (Juncaceae) jako např. zástupcích rodu sítina (Juncus);
šáchorovitých (Cyperaceae) jako např. zástupcích rodu ostřice (Carex), suchopýr
(Eriophorum) a skřípina (Scirpus).
Saprotrof herbikolní (vázaný na odumřelé anebo tlející bylin jako např. miříkovitých
(Apiaceae)a z nich např. zástupce rodu děhel (Angelica) a kerblík (Anthriscus).
Saprotrof koprofilní (roste na exkrementech (trusu) živočichů).
Saprotrof lignikolní (roste na „mrtvém“ dřevu).
Saprotrof muscikolní (roste na odumřelých a tlejících rostlinkách mechů (Bryophyta),
vyjma rašeliníků (Sphagnum spp.).
Saprotrof sfagnikolní (roste na odumřelých a tlejících rostlinkách rašeliníků (Sphagnum
spp.).
Saprotrof strobilikolní (roste na zdřevnatělých šišticích (laicky "šiškách") jehličnanů,
např. borovicovitých (Pinaceae), po jejich opadnutí na zem.
Saprotrof terestrický (tj. pozemní, bez rozlišení, zda roste v detritu, nadložnim humusu, v
půdě nebo v rašelině).
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Pokud jsou uvedeny u jednoho taxonu dva způsoby trofické výživy spojené pomlčkou,
znamená to, že houba může během svého života střídat způsob výživy anebo typ substrátu.
Pro účely resumé anebo grafického vyjádření zastoupení jednotlivých trofických skupin hub
zjištěných na lokalitě je rozhodující převládající způsob trofie, který je v předmětném slovním
spojení uveden vždy na prvním místě a současně zvýrazněn tučným písmem.

2.2.5 Text o bionomii, rozšíření a ohroženosti druhu na zájmové lokalitě anebo
v rámci Českomoravské vrchoviny a České republiky
U jednotlivých druhů hub jsou připojeny stručné údaje o bionomii (druh substrátu, jeho část
anebo stav, biotop, fenologická charakteristika - tzn. období, v němž byla zaznamenána
fruktifikace druhu, mezo(mikro)klimatické nároky), rozšíření a frekvenci (četnost) výskytu
v zájmovém území [velmi hojný (20 nálezů a více), hojný (10 – 20 nálezů), roztroušeně
(5 – 10 nálezů), vzácný (do 5 nálezů), velmi vzácný (1 – 2 nálezy)], kritické aspekty výskytu
druhu, případně ohrožení na lokalitě. U ochranářsky významných druhů** je komentován
význam a současný stav druhu z hlediska regionálního anebo republikového.

2.2.6 GPS souřadnice nálezů u ochranářsky významných druhů
U ochranářsky významných druhů⃰⃰ ⃰ jsou v „Komentovaném seznamu taxonů makromycetů“
uvedeny GPS souřadnice jednotlivých nálezů. Použitý souřadnicový systém-World Geodetic
System 1984 (WGS 84).

2.2.7 Datum nálezu
U všech taxonů hub popsaných v „Komentovaném seznamu taxonů makromycetů“
jsou uvedeny vždy pouze data prvních nálezů (sběrů). Opakované nálezy/sběry jenom
v případě ochranářsky významných taxonů. V případě opakovaných nálezů taxonu na lokalitě je
datum sběru herbářové položky zvýrazněn tučným písmem.

2.2.8 Determinace, zpracování dokladového materiálu a uložení sběrů v mykoherbáři
Druhy uvedené v „Komentovaném seznamu taxonů makromycetů“ určil autor výzkumu
(zkratka „Det. M. Brom“).
U zajímavých, kritických nebo obtížně určitelných taxonů hub byl sebrán dokladový materiál
s přesným odlišením nálezů z jednotlivých typů biotopů lokality. Usušený dokladový materiál
zajímavých, kritických nebo obtížně určitelných druhů byl autorem zpracován do podoby
mykoherbářových položek v zaklapávacích PVC sáčcích, opatřen etiketou a uložen v soukromé
mykoherbářové sbírce autora výzkumu. K takto sebraným a ošetřeným druhům makromycetů je
přiřazena poznámka „Herb. M. Brom“. U vybraných ochranářsky významných druhů** byl zaslán
duplikát do veřejného mykoherbáře ve správě „Mykologického oddělení Národního muzea
v Praze“ (zkratka v textu „PRM“).

*Pod pojmem „jedna návštěva lokality“ rozumíme její celé prozkoumání v jednom časovém termínu.
**„Ochranářsky významné druhy“ jsou taxony uvedené v seznamu zvláště chráněných hub
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a k němu vydané prováděcí
vyhlášky č. 395/1992 Sb., aktuálního Červeného seznamu hub (makromycetů) České republiky (Holec
et Beran 2006) a Červené knihy (Kotlaba et. al. 1995), další nalezené vzácné, ohrožené a mizející druhy hub,
popř. druhy s bioindikační hodnotou.
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3. Přírodní poměry studovaného území
3.1 Charakteristika zvláště chráněného území
Fragment původně mnohem rozsáhlejšího přechodového rašeliniště, na místech četných
drobných pramenišť v širokém uzávěru údolí a neveliká mokřadní olšina vzniklá na místech
po těžbě rašeliny, cca 600 m jižně od obce Hojkov.
Katastrální území:

Hojkov (okres Jihlava); 640697

GPS:

centrální část (rašeliniště) 49°22'56.5956"N 15°24'50.1999"E
mokřadní olšina
49°22'57.9203"N 15°24'48.6956"E

Výměra:

4,91 ha

Nadmořská výška:

641 – 650 m n. m.

Vyhlášeno:

1982

3.2 Klima
Chráněné území je charakterizováno (dle Tolasz et al. 2007) jako mírně teplá klimatická oblast
(Quitt 1971), podoblast MT4 s počtem 20 až 30 letních dní, 110 až 130 dní s mrazem, 40 až 50
ledových dní, s Ø lednovou teplotou vzduchu -2 až -3°C s Ø dubnovou teplotou vzduchu 6 až
7°C, s Ø červencovou teplotou vzduchu 16 až 17°C, s Ø říjnovou teplotou vzduchu 6 až 7°C,
s Ø ročním úhrnem atmosférických srážek 600 až 650 mm, s Ø sezónním počtem dní se
sněhovou pokrývkou 80 až 100 dní, s Ø roční relativní vlhkostí vzduchu 75 až 80% a s Ø roční
rychlostí větru 4,0 až 5,0 m.s-1.

3.3 Geomorfologie
Zájmové území se nachází z hlediska geomorfologického členění České republiky (Demek et
Mackovčin 2006):
Systém:

Hercynský

Subsystém:

Hercynská pohoří

Provincie:

Česká Vysočina

Soustava:

Česko-moravská

Podsoustava: Českomoravská vrchovina
Celek:

Křemešnická vrchovina

Podcelek:

Humpolecká vrchovina

Okrsek:

Čeřínská vrchovina

Podloží je tvořeno z třetihorních metamorfovaných hornin moldanubika.
Půdotvorný substrát tvoří středně až drobně zrnitý, místy drobně porfyrický, dvojslídný granit
až adamellit. V uzávěru údolí jsou tyto horniny překryty jílovitopísčitým až jílovitým
zvětralinovým pláštěm (Čech et al. 2002).

3.4 Pedologie
Půdní profil je celoročně nasycen vodou z četných drobných pramenišť. V centrální a jižní části
převažují organozemě typické a glejové. Rašelinné ložisko dosahovalo původně maximální
mocnosti až 3 m, nyní už pouze cca 1,7 m. Okrajové podmáčené partie údolnice jsou tvořeny
glejem a pseudoglejem organozemním. Na ně navazují rozsáhlé plochy s různě hlubokými
a kyselými kambizeměmi (kambizem dystrická) (Čech et al. 2002).
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3.5 Bylinné patro
Z hlediska botanického představuje území NPP Hojkovské rašeliniště pěknou ukázku
typického přechodového rašeliniště Českomoravské vrchoviny. Ke snížení jeho rozlohy
a druhové bohatosti došlo po realizaci rozsáhlých melioračních prací v roce 1981. Podrobný
popis a zhodnocení vegetace na lokalitě lze nalézt v práci Růžička (1989).

3.6 Stromové patro
Lesní porost na území rezervace vznikl v částech po těžbě rašeliny, která byla ukončena
přibližně v polovině třicátých let XX. století. Místa s četnými jámami (dnes tůněmi s ďáblíkem
bahenním (Calla palustris), ojediněle pak také s vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata)
a prohlubněmi, tak postupně zarostla olší lepkavou (Alnus glutinosa) a břízou bělokorou (Betula
pendula), vzácně i břízou pýřitou (Betula pubescens). Posledně jmenovaný druh se v porostech
překvapivě vyskytuje velice řídce a vždy jen jednotlivě, zmlazení probíhá vzácně,
bez výrazného uplatnění v porostech zřejmě v důsledku konkurenčních vztahů.
Z jehličnanů najdeme borovici lesní (Pinus sylvestris) a smrk ztepilý (Picea abies). V sušších
partiích severní poloviny území se v dřevinném porostu častěji objevuje olše šedá (Alnus
incana). Horní úsek zájmového území částečně pokrývá čistý porost smrku ztepilého (Picea
abies).
Dřevinný podrost (křovinné patro) je druhově chudý, zastoupeny jsou v převážně míře
zmlazující dřeviny stromového patra: olše lepkavá (Alnus glutinosa), bříza bělokorá (Betula
pendula) a borovice lesní (Pinus sylvestris), k nim pak přistupuje vrba ušatá (Salix aurita),
na okrajích společně s krušinou olšovou (Frangula alnus) a vzácně i vrbou popelavou
(Salix cinerea).
V jižní části, na místech bývalého rybníka, lze najít ostružiník maliník (Rubus idaeus), ojediněle
pak růži šípkovou (Rosa canina), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), vrbu jívu (Salix
caprea) nebo bez červený (Sambucus racemosa).
Při západním okraji chráněného území, který hraničí s rozsáhlými smrkovými monokulturami,
a v jehož porostním plášti rovněž dominuje smrk ztepilý (Picea abies), vytváří porosty brusnice
borůvka (Vaccinum myrtillus), roztroušeně k ní přistupuje vřes obecný (Calluna vulgaris).
V průběhu výzkumu se mi nepodařilo nalézt dříve z lokality uváděnou vrbu rozmarýnolistou
(Salix rosmarinifolia).

3.7 Fytogeografické a vegetační poměry
Fytogeografické členění (Skalický 1988)
Z hlediska zonace celoevropské vegetace a květeny náleží území do temporátního evropského
elementu a to ke květenému subelementu středoevropskému.
Fytogeografické regionální členění
Fytogeografická oblast: Mezofytikum (Mesophyticum)
Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum (Mesophyticum Massivi bohemici)
Fytogeografický okres: 67. Českomoravská vrchovina
Vegetační stupeň: stupeň submontánní (podhorský) (gradus submontanus), vrchovina
Do tohoto vegetačního stupně náleží fytogeografické okresy mezofytika, které odpovídají
rekonstrukčně území květnatých bučin (event. jedlin) nižších a středních poloh (podsvazy
Eu-Fagenion a Galio-Abietenion) a acidofilních bučin a jedlin nižších poloh Luzulo-Fagion)
Neuhäuslová et Moravec 1997).
Zájmová oblast náleží v rámci středoevropské sítě pro mapování organismů do pole 6658
(Niklfeld 1971).
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Plochu chráněného území lze rozdělit na bezlesí a lesní partie. Na místech po těžbě
rašeliny spontánně vznikly „L1 Mokřadní olšiny“, pomístně s typickým „kopečkovitým“
mikroreliéfem, které směrem k okrajům a v jižní části lokality plynule přecházejí v „L2.2 Údolní
jasanovo-olšové luhy“. V severovýchodním cípu lokality se bez stromového patra mění
v „M1.6 Mezotrofní vegetaci bahnitých substrátů“ a „K1 Mokřadní vrbiny“. Malou plochu
pokrývá také neduživá smrčina („X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami“).
V centrální části zájmového území se dochovala vegetace „R2.3 Přechodové rašeliniště“
s dominancí zelených rašeliníků ze sekce Cuspidata a typickými bulty ploníku obecného
(Polytrichum commune). Tuto rostlinnou formaci najdeme ještě v mezilesí, uprostřed luční
enklávy, vedle partie s třtinou nachovou (Calamagrostis phragmitoides). Při jižní hranici lokality
se luční porosty blíží kategorii „T1.5 Vlhké pcháčové louky“. Na jejich obvodu a k okrajům
smrkového lesa se mění v málo zapojené a druhově chudé „T2.3 Podhorské a horské
smilkové trávníky“.

2. Síťkovec načervenalý (Daedaleopsis confragosa) patří mezi typické průvodce mokřadních
vrbin
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3. Čepička močálová (Galerina paludosa) je sfagnofilním druhem
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3.8 Popis území a charakteristika jednotlivých mykobiotopů
Základní mapa širších vztahů NPP Hojkovské rašeliniště
(Mapový podklad ©Český úřad zeměměřický a katastrální)
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Základní mapa území NPP Hojkovské rašeliniště
(Mapový podklad ©Český úřad zeměměřický a katastrální)
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Ortofoto území NPP Hojkovské rašeliniště
(Mapový podklad ©Český úřad zeměměřický a katastrální)
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Základní mapa s vyznačením přírod. biotopů na území NPP Hojkovské rašeliniště
(Mapový podklad ©Český úřad zeměměřický a katastrální)
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Ortofoto s rozdělením území NPP Hojkovské rašeliniště na mykobiotopy
(Mapový podklad ©Český úřad zeměměřický a katastrální)
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Popis území a charakteristika jednotlivých biotopů
Na místech po těžbě rašeliny v severní a centrální části chráněného území spontánně vznikly
mokřadní olšiny, dílčí plocha č. 1 (severovýchodní a střední partie pozemku
p. č. 2891, viz fotogr. snímky č. 1 až 17), pomístně s typickým „kopečkovitým“ mikroreliéfem.
Bohatý podrost tvořený zmlazujícími dřevinami stromového patra, krušinou olšovou (Frangula
alnus) a křovitými vrbami (Salix aurita a Salix cinerea) leckdy přechází v mokřadní vrbiny,
(pozemek p. č. 2891, viz fotogr. snímek č. 12). Vyvýšeniny, vzniklé ukládáním zeminy
při dobývání rašeliny tzv. „borkováním“ anebo přirozeným způsobem (ostřicové, rašeliníkové
a ploníkové bulty), se střídají s tůňkami a prohlubeninami zarostlými ďáblíkem bahenním
(Calla palustris), mochnou bahenní (Potentilla palustris) a vzácně také vachtou trojlistou
(Menyanthes trifoliata). Některé z vytěžených jam opět zarůstají zelenými rašeliníky ze sekce
Cuspidata, jinde dominuje rašeliník člunkolistý (Sphagnum palustre). Hladina spodní vody zde
dosahuje úrovně terénu, půda je zbahnělá, dochází k hromadění nerozložených organických
zbytků, přičemž humusová vrstva je nízká. Půdní povrch je pokryt relativně velkým množstvím
dřevní hmoty listnáčů a jehličnanů o různém stupni rozkladu. Makromycety hojně osidlují mrtvé
dřevo, v opadu fruktifikují terestričtí saprotrofové, na vyvýšeninách však mohou dominovat
mykorhizní druhy.
Vřeckovýtrusné houby, příznačné pro růst na tlejícím, zamokřeném listovém opadu,
reprezentuje řasnatka mokřadní (Peziza limnaea). Mezi běžné lignikolní pyrenomycety patří
dřevomor hnědý (Hypoxylon fuscum) upřednostňující padlé, ležící kmeny a větve olší (Alnus
spp.). Nenápadný bochníček potoční (Adelphella babingtonii) lze vzácně nalézt na dřevě
větviček listnáčů přímo ponořených ve vodě drobného potůčku protékajícím mokřadní olšinou.
Podél anebo v blízkosti této drobné vodní kapiláry pospolitě fruktifikuje obecně vzácná a málo
známá závojenka dvouvýtrusá (Entoloma bisporigerum) či bíle zbarvená, miniaturní žebernatka
maličká (Delicatula integrella). Porosty rašeliníků jsou zase typickým stanovištěm pro helmovku
mléčnou (Mycena galopus). Helmovka kapradinová (Mycena pterigena) je filiciskolním
saprotrofem, tzn. je vázána a vyskytuje se pouze na tlejících, minuloročních řapících listů, na
lokalitě hojného kapraďorostu kapraď samec (Dryopteris filix-max). Pro podzimní aspekt je
charakteristický růst velkého počtu drobných kržatek (genus Alnicola a genus Naucoria). Hojně
např. kržatka olšová (Alnicola inculta), velmi hojně až masově kržatka oděná (Naucoria
escharioides) a roztroušeně kržatka bažinná (Naucoria scolecina) aj.
Olšina se postupně prořeďuje, mimo jiné, odumíráním stromů vlivem napadení chorošovitou
houbou rezavcem lesknavým (Inonotus radiatus). Na starých, minuloročních plodnicích tohoto
„choroše“ pak roste další, žlutě zbarvený „choroš“ outkovečka Höhnelova (Antrodiella serpula).
Kůru na suchých větvích, obvykle už v koruně stromů, typicky odchlipuje kornatcovitá houba
větvovka olšová (Vuilleminia alni). Na spodní straně ležících kmenů olší (Alnus spp.) vytváří
plodnice zatím málo známá outkovečka olšová (Antrodiella ichnusana) a nepříliš hojný druh
pórnatice skleněná (Physisporinus vitreus). Nepřehlédnutelné plodnice na listnáčích
i jehličnanech vytvářejí víceleté „choroše“ troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius)
a troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola), březovník obecný (Piptoporus betulinus) je oproti
těmto druhům striktně vázán na břízy (Betula spp.). K druhům s řídkým výskytem na lokalitě
řadíme šupinovku olšovou (Pholiota alnicola), která roste na bázích ještě živých olší (Alnus
spp.). Boky až svrchní strana ležících kmenů listnáčů jsou typickou nikou pro pařezník pozdní
(Panellus serotinus) a žluto oranžově zbarvenou hlívu hnízdovitou (Phyllotopsis nidulans).
“Živé” a “mrtvé” dřevo křovitých vrb popř. krušiny olšové (Frangula alnus) hostí četné druhy
tvrdohub (Pyrenomycetes s. l.), nižších stopkovýtrusných hub (Heterobasidiomycetes) a skupin
hub kornatcovitých (Corticiaceae s. l.) anebo chorošovitých (Polyporaceae s. l.). Na odumřelých
větévkách vrbových keřů zaujme pozorovatele zlatožlutou barvou plodnic rosolovka mozkovitá
(Tremella mesenterica) a jantarově hnědavým zabarvením potom další heterobasidiomycet
černorosol terčovitý (Exidia recisa). Z „kornatců“ patří mezi druhy s nejčetnějším výskytem
kornatec růžový (Corticium roseum) a kožovka tabáková (Pseudochaete tabacina), z „chorošů“
síťkovec načervenalý (Daedaleopsis confragosa), ohňovec tečkovaný (Fomitiporia punctata)
a ohňovec obecný (Phellinus igniarius). Z lupenatých lignikolních hub lze nejčastěji nalézt
trepkovitku Cesatiho (Crepidotus cesatii), vzácně houžovec vonný (Lentinus suavissimus)
a miniaturní kržatku ježatou (Phaeomarasmius erinaceus).
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Na „mrtvém“ dřevě borovice lesní (Pinus sylvestris) byly zaznamenány chorošovité houby
bělochoroš křehký (Postia fragilis) společně s bělochorošem mírným (Postia tephroleuca)
a kostrovkou beztvarou (Skeletocutis amorpha), padlý kmen smrku ztepilého (Picea abies)
porůstala všude hojná kornatcovitá houba pevník krvavějící (Stereum sanguinolentum)
a současně s „chorošem“ bránovitcem jedlovým (Trichaptum abietinum).
Z mykorhizních hub se lze setkat s nápadnými pavučinci jako např. pavučincem náramkovitým
(Cortinarius armillatus), pavučincem natřeným (Cortinarius delibutus) nebo pavučincem
šupinatým (Cortinarius pholideus). Početné skupiny plodnic tvoří v blízkosti křovitých vrb (Salix
spp.) pavučinec ověnčený (Cortinarius decipiens). Naopak, na lokalitě velmi hojný, ale obecně
vzácný pavučinec chřapáčovitý (Cortinarius helvelloides) nebo nenápadný pavučinec americký
(Cortinarius americanus) se svým habitem řadí mezi drobné zástupce tohoto rozsáhlého rodu.
Vhodné podmínky pro svůj růst nachází v mokřadní olšině četní představitelé rodu ryzec (genus
Lactarius). K vzácným druhům přináleží ryzec lemovaný (Lactarius aspideus), ryzec lilákový
(Lactarius lilacinus) a ryzec kalichovkovitý (Lactarius omphaliiformis). Charakteristické a
diagnostické druhy pro tato stanoviště reprezentuje velmi hojný ryzec liškový (Lactarius tabidus)
a roztroušeně rostoucí ryzec scvrklý (Lactarius vietus). Mezi zajímavé nálezy se řadí ryzec
severský (Lactarius trivialis). Hřibotvaré zastupuje kozák bílý (Leccinum holopus) a kozák
barvoměnný (Leccinum variicolor). Z holubinek je možné jmenovat holubinku chromovou
(Russula claroflava) a holubinku lesklou (Russula nitida) a na borovici lesní (Pinus sylvestris)
vázanou holubinku jízlivou (Russula sardonia). Podmáčená místa s porosty rašeliníků
(Sphagnum spp.) v blízkosti jehličnanů jsou tím správným místem pro slzivku dlouhotřennou
(Hebeloma incarnatulum).
Směrem k okrajům a v jižní části lokality přecházejí mokřadní olšiny plynule ve vegetaci blížící
se jasanovo-olšovým luhům, dílčí plocha č. 2 (severozápadní, západní, jihozápadní až jižní
partie pozemku p. č. 2891, viz fotogr. snímky č. 18 a 19) a dílčí plocha č. 3 (západní
až jihozápadní partie pozemku p. č. 2906, viz fotogr. snímky č. 20 a 21). Z porostů úplně
vymizela bříza pýřitá (Betula pubescens), naopak se objevuje olše šedá (Alnus incana).
Zapojeným stromovým patrem proniká pouze difúzní světlo, dřevinný podrost není plošně
vytvořen nebo jen řídce a na okrajích. Hladina spodní vody je stále vysoko, v sušších obdobích
ale klesá až několik cm pod úroveň půdního povrchu, mechové patro není vyvinuto. Mechorosty
rostou spíše na padlých, ležících kmenech anebo bázích stromů či zbahnělých místech
pramenišť (např. druhy rodu Brachythecium). Hojný výskyt mykorhizních symbiontů např.
pavučince pelargoniového (Cortinarius flexipes), ryzce scvrklého (Lactarius vietus), ryzce
kravského (Lactarius torminosus) a ryzce pýřitého (Lactarius pubescens). Z detritikolních
saprotrofů (rostoucích na nerozloženém surovém humusu - listí, větvičky apod.) vegetují např.
kržatka oděná (Naucoria escharioides) a kržatka bažinná (Naucoria scolecina).
V centrální části zájmového území se dochovala vegetace přechodových rašelinišť,
dílčí plocha č. 4 (menší, západní část pozemku p. č. 2891 a pozemek p. č. 2902,
viz fotogr. snímky č. 22 až 31), s dominancí zelených rašeliníků ze sekce Cuspidata a typickými
bulty ploníku obecného (Polytrichum commune). Zde rostou čepičatka rašelinná (Galerina
paludosa), voskovka vroubkovaná (Hygrocybe coccineocrenata), čepičatka mechová (Galerina
hybrida), třepenitka pomněnková (Hypholoma myosotis), velmi vzácná čepičatka bažinná
(Phaeogalera stagnina) a penízovka rašeliníková (Tephrocybe palustris). Výše popisovanou
rostlinnou formaci najdeme ještě v mezilesí, uprostřed luční enklávy na dílčí ploše č. 5
(částečně pozemek p. č. 2902 s porosty třtiny nachové (Calamagrostis phragmitoides), hlavně
však pozemek p. č. 2903, viz fotogr. snímky č. 44 až 45). Silně podmáčený a v jarním
či deštivém období „přeplavovaný“ biotop vyhovuje velmi vzácné závojence kuželovité
(Entoloma cuspidiferum), roztroušeně se vyskytujícím, ale pro tyto biotopy charakteristickým
a diagnostickým druhům voskovce vroubkované (Hygrocybe coccineocrenata), třepenitce
prodloužené (Hypholoma elongatum), třepenitce pomněnkové (Hypholoma myosotis) a velmi
vzácné čepičatce bažinné (Phaeogalera stagnina).
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4. Závojenka dvouvýtrusá (Entoloma bisporigerum) roste hojně v mokřadní olšině
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5. Penízovka rašeliníková (Sphagnurus palustre) je typickým druhem přechodových rašelinišť
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U jižní hranice lokality se luční porosty místy podobají formacím vlhkých pcháčových luk
(pozemek p. č. 2904 a 2905, viz fotogr. snímek č. 46 až 51), místy v kombinaci
s krátkostébelnými podhorskými a horskými smilkovými trávníky, dílčí plocha č. 6.
Pokryvnost mechového patra klesá, není tvořena pouze rašeliníky, naopak převládají ostatní
druhy vlhkomilných mechorostů. Nejvýznačnějším taxonem luční partie je bezesporu jazourek
srstnatý (Trichoglossum hirsutum), jehož výskyt na lokalitě autor práce potvrdil po více
než 60 letech (Voneš 1959). Jednotlivě či po několika plodnicích fruktifikuje polnička bažinná
(Agrocybe paludosa) a kropenatec tmavý (Panaeolus fimicola). Hojně se objevují druhy jako
např. závojenka hedvábná (Entoloma sericeum), čepičatka kyjovitá (Galerina clavata),
helmovka slizká (Mycena epipterygia) a kalichovka oranžová (Rickenella fibula), velmi řídce
helmovka žlutobílá (Atheniella flavoalba), málo známá helmovka širokolupenná (Mycena
latifolia) nebo helmovka hnědobřitá (Mycena olivaceomarginata). Ojediněle ale houfně roste
voskovka mírná (Hygrocybe insipida). Partie s vysokým zastoupením graminoidů
a tlející stařinou hostí nenápadnou sametovku mléčnou (Conocybe apala). V jižním cípu
zájmového území, porostech mechu kostrbatce zeleného (Rhytidiadelphus squarrosus)
a v dosahu dřevin tvořících porostní plášť, roste vzácný mykorhizní symbiont smrku ztepilého
(Picea abies) šťavnatka smrková (Hygrophorus piceae) a mykorhizu s vrbou ušatou (Salix
aurita) tvoří slzivka vřetenovýtrusá (Hebeloma fusisporum) s intenzívní a těžko definovatelnou
vůní dužniny plodnice.
Na obvodu lučních partií, především směrem k okrajům smrkového lesa se vyvinuly
řídce zapojené a druhově chudé krátkostébelné podhorské a horské smilkové trávníky,
dílčí plocha č. 7 (pozemky p. č. 2902, 2903, 2904 a 2905, viz fotogr. snímky č. 34 a 37) a dílčí
plocha č. 8 (pozemek p. č. 2904 viz fotogr. snímky č. 52 a 53) s dominantní smilkou tuhou
(Nardus stricta), hojným výskytem lišejníků rodu Cladonia a mechu ploníku obecného
(Polytrichum commune). Ten na lokalitě tvoří místy charakteristické „polštáře“ (viz fotogr.
snímek č. 27). Na živiny chudých půdách, s tenkou a narušenou humusovou vrstvou lze vzácně
zaznamenat pavučinec šafránový (Cortinarius croceus) či vláknici hladkou (Inocybe soluta).
V dosahu dřevin tvořících porostní plášť rostou mykorhizní symbionti na ně vázaní jako např.
muchomůrka červená (Amanita muscaria) a muchomůrka hnědožlutá (Amanita fulva), houfně
pavučinec odchylný (Cortinarius anomalus), pavučince z podrodů Dermocybe a Telamonia,
ryzec vonný (Lactarius glyciosmus), ryzec hnědý (Lactarius helvus) nebo holubinka březová
(Russula betularum) a holubinka Queletova (Russula queletii), z hřibotvarých potom hřib
smrkový (Boletus edulis) a hřib hnědý (Picipes badius), kozák březový (Leccinum scabrum),
klouzek strakoš (Suillus variegatus) a řada dalších.
Vlivem absence pravidelného managementu se v severovýchodním cípu lokality vytvořil
původně ze solitérů vrby ušaté (Salix aurita), vrby popelavé (Salix cinerea) a krušiny olšové
(Frangula alnus) na podmáčených místech porost mokřadních vrbin, dílčí plocha č. 9
(pozemek p. č. 2901 a 2902, viz fotogr. snímek č. 31), který hostí běžné lignikolní druhy např.
síťkovec načervenalý (Daedaleopsis confragosa) a ohňovec tečkovaný (Fomitiporia punctata).
Malou plochu pokrývá také smrčina, dílčí plocha č. 10 (severovýchodní partie pozemku
p. č. 2906) s výskytem hub příznačných pro okolní smrkové monokultury jako např. hřib hnědý
(Boletus badius), holubinka révová (Russula xerampelina) a holubinka hlínožlutá (Russula
ochroleuca). Padlý smrkový kmen porůstá heterobasidiomycet černorosol smrkový (Exidia
pithya) a „choroš“ bránovitec jedlový (Trichaptum abietinum).
V degradovaných partiích dílčí plocha č. 11 (pozemek p. č. 2902, viz fotogr. snímek č. 32
až 33) na mineralizované rašelině a s vysokou pokryvností graminoidů (Agrostis spp.,
Holcus spp., Deschampia caespitosa aj.) se makromycety prakticky nevyskytují, stejně tak
v porostu třtiny nachové (Calamagrostis phragmitoides).
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6. a 7. Mokřadní olšina v centrální části lokality, stanoviště celé řady vzácných druhů
saprotrofních a mykorhizních makromycetů even. lignikolních saprotrofů
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8. a 9. Mokřadní olšina v centrální části lokality, stanoviště celé řady vzácných druhů
saprotrofních a mykorhizních makromycetů even. lignikolních saprotrofů

24

10. a 11. Mokřadní olšina v centrální části lokality, stanoviště celé řady vzácných druhů
saprotrofních a mykorhizních makromycetů even. lignikolních saprotrofů
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12. a 13. Mokřadní olšina v centrální části lokality, místy s přechody do mokřadních vrbin,
stanoviště celé řady vzácných druhů saprotrofních a mykorhizních makromycetů
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14. a 15. Mokřadní olšina v centrální části lokality, stanoviště celé řady vzácných druhů
saprotrofních a mykorhizních makromycetů even. lignikolních saprotrofů
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16. a 17. Mokřadní olšina v centrální části lokality, stanoviště celé řady vzácných druhů
saprotrofních a mykorhizních makromycetů even. lignikolních saprotrofů
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18. a 19. Porosty blížící se veget. formacím jasanovo-olšového luhu v okrajových partiích
střední části území, stanoviště běžných druhů makromycetů
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20. a 21. Porosty blížící se veget. formacím jasanovo-olšového luhu s vyšším zastoupením olše
šedé (Alnus incana) v jihozápadní části území, stanoviště běžných druhů makromycetů
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22. Přechodové rašeliniště charakteristické ostřicovo-rašeliníkovými spol. v centrální části lokality

23. Detailní pohled do interiéru ostřicovo-rašeliníkových spol. přechodového rašeliniště
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24. a 25. Porosty „zelených“ rašeliníků ze sekce Cuspidata a mechorostu Polytrichum commune
na přechodovém rašeliništi v centrální části lokality, stanoviště pro sfagnikolní druhy hub
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26. Bulty Polytrichum commune při jižním okraji přechodové rašeliniště v centrální části lokality

27. Bližší pohled na typicky utvářené bulty ploníku obecného (Polytrichum commune)

33

28. a 29. Severní okraj přechodového rašeliniště v centrální části lokality, stanoviště velkého
množství saprotrofních a mykorhizních makromycetů
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30. Jáma po ruční těžbě rašeliny tzv. „borkováním“, dnes zarostlá rašeliníky a cévnat. rostlinami

31. V severovýchodním cípu přechodového rašeliniště vznikla absencí péče mokřadní vrbina
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32. Degradované partie s vysokou pokryvností graminoidů na okraji centrální části území

33. Stejná plocha v pozdně podzimním období, stanoviště min. počtu terestrických saprotrofů
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34. a 35. Přechodové vegetační prvky charakteru krátkostébelných podhorských (smilkových)
trávníků s vysokým zastoupením mechů a lišejníků, stanoviště mykorhizních symbiontů
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36. Bližší pohled na plochu z předchozího snímku s řídkou, krátkostébelnatou vegetací

37. Detailní pohled na plochu ze snímku č. 33 s dominantní trávou smilkou tuhou (Nardus stricta)
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38. Severní (dolní) partie střední části luční enklávy při východní hranici lokality

39. Detailní pohled na střed plochy z předchozího snímku s dominantními graminoidy
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40. Bližší pohled na západní ½ severních (dolních) partií střední části luční enklávy

41. Bližší pohled na východní ½ severních (dolních) partií střední části luční enklávy
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42. Jižní (horní) partie střední části luční enklávy při východní hranici lokality

43. Bližší pohled na západní ½ jižních (horních) partií střední části luční enklávy
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44. Bližší pohled na východní ½ jižních (horních) partií střední části luční enklávy

45. Detailní pohled na plochu z předchozího snímku se zachovalými ostřicovo-rašeliník. spol.
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46. Pěkně zachovalá luční spol. ve východní ½ jižních (horních) partií jižní části luční enklávy

47. Mozaika rostl. spol. ve východní ½ severních (dolních) partií jižní části luční enklávy

43

48. Zachovalá ostřicovo-mechová spol., stanoviště jazourku srstnatého (Trichoglossum hirsutum)
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49. Nejjižnější cíp lokality (hranice MZCHÚ), stanoviště šťavnatky smrkové (Hygrophorus piceae)
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50. Vlhké pcháčové louky v západní ½ jižních (horních) partií jižní části luční enklávy

51. Vlhké pcháčové louky v západní ½ severních (dolních) partií jižní části luční enklávy
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52. Bližší pohled na sušší partie s krátkostébelnými podhorskými (smilkovými) trávníky

53. Detailní pohled na plochu z předchozího snímku, stanoviště břichatkovitých hub (Gasterales)
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4. Výsledky
4.1. Komentovaný seznam taxonů makromycetů
Z důvodů ryze praktických se autor v „Komentovaném seznamu taxonů makromycetů“
přidržel „klasického“ schématu členění nalezených druhů hub, tzn. do níže uvedených
systematických jednotek. Použití moderního systému založeného na molekulárních metodách
(který se navíc stále doplňuje a upravuje) je pro zpracování, vyhodnocení, analýzu a prezentaci
dat získaných v terénu obtížně použitelné.
Z hlediska systematického je skladba taxonů v práci následující:
(1) Houby vřeckovýtrusné (Ascomycetes)
(2)

Houby stopkovýtrusné (Heterobasidiomycetes)

(3)

Houby stopkovýtrusné (Homobasidiomycetes)






nelupenaté (Aphyllophorales)
holubinkotvaré (Russulales)
lupenaté (Agaricales)
hřibotvaré (Boletales)
břichatkovité (Gasterales)

Celkem

21 taxonů.
5 taxonů.
169 taxonů;
36 taxonů;
21 taxonů;
103 taxonů;
7 taxonů;
2 taxony.
195 taxonů.

Pozn.:
Pro lepší orientaci mají taxony hub zařazených do Červeného seznamu hub (makromycetů) České republiky
(Holec et Beran 2006) zvýrazněn text červeným písmem se zkratkou označení stupně ohrožení v České republice.
U ochranářsky významných taxonů**, které nepatří mezi zvláště chráněné druhy ani nejsou jmenovány v žádné
kategorii Červeného seznamu hub (makromycetů) České republiky (Holec et Beran 2006) je pro lepší orientaci text
zvýrazněn zeleným písmem.

Houby vřeckovýtrusné (Ascomycetes)
Adelphella babingtonii (Sacc.) Pfister, Matočec & I. Kušan
EN
Bochníček potoční
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh jarního až časně letního
aspektu pospolitě rostoucí na větvičkách či silně zetlelých kouscích dřeva listnáčů ponořených
nebo částečně ponořených v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště
v centrální části lokality (GPS 49°22'57.3712"N 15°24'49.7769"E). Obecně lze tento druh
považovat za indikátor čistoty vod. 22. 05. 2016/27. 05. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb.
PRM/M. Brom.
Annulohypoxylon multiforme (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers & H. M. Hsieh
Dřevomor mnohotvarý
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě vzácně a celoročně se vyskytující pyrenomycet tvořící stromata
na ležících, silných větvích a kmenech břízy bělokoré (Betula pendula). 24. 03. 2013
a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Ascocoryne sarcoides (Jacq.) W. J. Groves & Wilson
Čihovitka masová
Saprotrof lignikolní. Hojný druh podzimního aspektu rostoucí na ležících, silných větvích
a kmenech listnáčů, na lokalitě obvykle olší (Alnus spp.), mnohdy společně s imperfektním
(konidiovým) stadiem (Coryne sarcoides). 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
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Bisporella citrina (Batsch) Korf & S. E. Carp.
Voskovička citronová
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující a „ozdobný“ druh pro částečně
zetlelé, ležící a silné větve, kmínky a kmeny listnáčů. Obecně hojný a široce rozšířený druh.
22. 09. 2013 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Cudoniella clavus (Alb. & Schwein.) Dennis
NT
Vodnička potoční
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující nenápadný druh jarního až časně
letního aspektu jednotlivě nebo v malých skupinách rostoucí na olšových šišticích
(zdřevnatělých samičích jehnědách) anebo větvičkách listnáčů ponořených nebo částečně
ponořených ve vodě v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště
v centrální části lokality (GPS 49°22'56.6935"N 15°24'48.0963"E). Obecně je možné tento druh
považovat za indikátor čistoty vod. 22. 05. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Diatrypella favacea (Fr.) Ces. & De Not.
Polštářnatka březová
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě hojný pyrenomycet, snadno unikající pozornosti, celoročně
rostoucí na silných ležících větvích, kmíncích a padlých kmenech, nejčastěji břízy bělokoré
(Betula pendula). 21. 04. 2013 a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr.
Korovitka vakovitá
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě roztroušeně a celoročně se vyskytující pyrenomycet rostoucí
na borce suchých větví a kmínků vrb (Salix spp.). Běžný a široce rozšířený druh. 24. 03. 2013
a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Hypocrea pulvinata Fuckel
Masenka poduškovitá
Saprotrof fungikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh rostoucí na hymenoforu starých
plodnic chorošů (nejčastěji druhy Fomitopsis pinicola, Fomes fomentarius a Piptoporus
betulinus). 28. 10. 2013 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.
Dřevomor hnědý
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě hojný, charakteristický a celoročně se vyskytující pyrenomycet
rostoucí na borce ležících větví a kmínků olší (Alnus spp.) a vrb (Salix spp.). Běžný a široce
rozšířený druh. 24. 03. 2013 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Hypoxylon macrocarpum Pouzar
Dřevomor hnědý
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě roztroušeně a celoročně se vyskytující, pyrenomycet rostoucí na
borce ležících větví a kmínků olší (Alnus spp.) a vrb (Salix spp.). Běžný a široce rozšířený druh.
24. 03. 2013 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Leotia lubrica (Scop.) Pers.
Patyčka rosolovitá
Saprotrof terestrický. Na lokalitě velmi vzácný (jedna mikrolokalita) druh podzimního aspektu
jednotlivě rostoucí v porostu Polytrichum commune a Sphagnum spp. na silně podmáčených
místech v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části
MZCHÚ. 09. 09. 2016. Det. M. Brom.
Mollisia cf. cinerea (Batsch) P. Karst.
Terčenka popelavá
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh celoročně rostoucí na silně zetlelém,
vlhkém dřevě listnáčů. 28. 10. 2013 a 04. 06. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
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Mollisia ventosa P. Karst.
Terčenka buková
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh jarního až časně letního aspektu
pospolitě rostoucí na větvičkách nebo zetlelých kouscích dřeva listnáčů částečně ponořených
ve vodě zvodnělých a zbahnělých partií mokřadní (bažinné) olšině. Rod Mollisia obsahuje řadu
morfologicky velice podobných druhů, jejichž spolehlivé určení je proto možné pouze
na základě pečlivého mikroskopického studia herbářového materiálu. 04. 06. 2016. Leg. et det.
M. Brom. Herb. M. Brom.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr.
Rážovka rumělková
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě roztroušeně, celoročně se vyskytující druh rostoucí na borce
čerstvě padlých kmenů a silných větví listnáčů, často s imperfektní formou hlívenka rumělková
(Tubercularia vulgaris). 28. 10. 2013 a 06. 11. 2016. Běžný a široce rozšířený druh.
Det. M. Brom.
Nemania serpens (Pers.) Gray
Dřevomor plazivý
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě vzácný, celoročně rostoucí pyrenomycet na bocích ležících,
silných a odkorněných větví, kmínků a kmenů, nejčastěji buku lesního (Fagus sylvatica).
Komplex morfologicky obtížně rozlišitelných druhů, z nichž zde popisovaný dřevomor plazivý
(Nemania serpens) se zdá být nejhojnější. 08. 07. 2013 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Orbilia leucostigma (Fr.) Fr.
Kruhovka olšová
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující, ale spíše přehlížený, celoročně
rostoucí druh na vlhkém, tlejícím dřevě listnáčů a jehličnanů. 28. 10. 2013 a 11. 10. 2015.
Det. M. Brom.
Peziza limnaea Maas Geest.
Řasnatka mokřadní
Saprotrof terestrický. Na lokalitě velmi vzácný (jedna mikrolokalita) druh podzimního aspektu
jednotlivě rostoucí v porostu Sphagnum spp. u drobné vodní kapiláry na silně podmáčených
místech (GPS 49°22'56.7964"N 15°24'48.7531"E, 49°22'57.1199"N 15°24'48.8349"E
a GPS 49°22'57.4599"N 15°24'49.3913"E) v porostu křovitých vrb (Salix aurita) naléhající
na přechodové rašeliniště v centrální části MZCHÚ. 06. 09. 2015/25. 06. 2016. Leg. et det.
M. Brom. Herb. M. Brom.
Pilobolus crystallinus (F.H. Wigg.) Tode
Měchomršť krystalický
Saprotrof koprofilní. Na lokalitě velmi hojný druh jarního až pozdně podzimního aspektu houfně
rostoucí na trusu prasete divokého (Sus scrofa) a spárkaté zvěře např. srnce obecného
(Capreolus capreolus). Plodnice jsou tvořeny vzpřímenými, nerozvětveným, hyalinními
sporangiofory (hyfami-nosiči), které na vrcholu nesou nejprve žlutá, později černá sporangia
(výtrusnice). Když spory v nich dozrají, vlivem tlaku vody pod nimi dojde k jejich odmrštění
do okolního prostředí, např. na vegetaci. Po jejím spasení zvěří projde „houba“ trávicím traktem
a může se dále šířit. 25. 06. 2016. Det. M. Brom.
Scutellinia cf. scutellata (L.) Lambotte
Kosmatka štítovitá
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh letního až pozdně podzimního
aspektu rostoucí na silně zetlelých kouscích dřeva listnáčů, někdy také částečně ponořených
ve vodě. Vytváří přisedlé a šarlatově červené, nejdříve téměř kulovité, později miskovité
až terčovité apothecia (plodnice) o ø 5–15 mm s okrajem porostlým až 1,6 mm dlouhými,
hnědočerně až černě zbarvenými chlupy. Spolehlivě určitelný výhradně na základě studia
mikroskopických znaků. Běžný a široce rozšířený druh. 08. 07. 2013, 04. 06. 2016
a 25. 06. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
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Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud.
EN
Jazourek srstnatý
Saprotrof muscikolní-saprotrof terestrický. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh
podzimního aspektu pospolitě rostoucí ve vlhčích lučních partiích jihozápadní části lokality
(GPS 49°22'50.8569"N 15°24'47.9716"E). V 50. letech na lokalitě pravidelně sbírán Vonešem
K. (1959). Bohužel není jasné, v které části rašeliniště byl druh sbírán. Od podobných druhů
rodu pazoubek (Geoglossum) se liší pýřitou plodnicí. Hojněji fruktifikuje v blízké PR Chvojnov,
na místě s populací hrotnosemenky bílé (Rhynchospora alba). V ČR se vyskytuje roztroušeně,
větší počet lokalit udáván jen z jižních Čech, je znám z rašelinišť, rašelinných a vlhkých luk.
Xylaria hypoxylon (L.) Grev.
Dřevnatka parohatá
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě vzácný, celoročně se vyskytující pyrenomycet rostoucí
na ležících odkorněných kmíncích, kmenech a pařezech listnáčů. Druh s velmi hojným
výskytem např. v bučinách nebo suťových lesích. Běžný a široce rozšířený druh. 28. 10. 2013
a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.

Houby stopkovýtrusné (Heterobasidiomycetes)
Dacrymyces stillatus Nees
Kropilka rosolovitá
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě hojný druh jarního až podzimního aspektu rostoucí na svrchní
straně a bocích ležících, odkorněných a silných větvích, kmíncích a kmenech listnáčů
i jehličnanů. Nápadná přítomností oranžové imperfektní (nepohlavní) fáze. 28. 10. 2013
a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Exidia pithya Fr.
Černorosol smrkový
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh podzimního až pozdně podzimního
aspektu rostoucí na borce ležících kmínků smrku ztepilého (Picea abies). Za sucha se plodnice
přemění do podoby nenápadného, černého, tenkého a svraštělého povlaku, jež ve vlhčích
periodách opětovně oživují. 21. 04. 2013 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Exidia plana (F.H. Wigg.) Donk
Černorosol bukový
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh jarního až pozdně podzimního
aspektu rostoucí na ležících větvích, kmíncích nebo kmenech listnáčů. 28. 10. 2013
a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Exidia recisa (Ditmar) Fr.
Černorosol terčovitý
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě překvapivě vzácně se vyskytující druh podzimního až zimního
aspektu rostoucí na ještě živých či odumírajících větvičkách křovitých vrb (nejčastěji Salix
aurita). Za sucha „ochabuje“ do podoby tenké a křehké blanky, aby ve vlhkém a deštivém
počasí opět „znovuožil“ do své charakteristické podoby. 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Tulasnella ex aff. violea (Quél.) Bourdot & Galzin
Tulasneovka liláková
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh pozdně podzimního aspektu
rostoucí na svrchní straně až bocích ležících kmenů s odpadlou kůrou borovice lesní (Pinus
sylvatica) v porostech centrální části zájmového území. Druh výrazný neobvyklým růžovým
zbarvením. 16. 11. 2013 a 06. 11. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
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Houby stopkovýtrusné (Homobasidiomycetes) - nelupenaté (Aphyllophorales)
Athelia epiphylla Pers.
Kornatečka listomilná
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi hojně se vyskytující, charakteristický druh letního
až pozdně podzimního aspektu rostoucí na svrchní straně, bocích nebo spodní straně ležících,
odkorněných a silně zetlených větví, kmínků, kmenů či jen kusech dřeva listnáčů a jehličnanů.
Vytváří až několik dm2 velké, bělavě zbarvené plodnice. Makroskopicky nerozlišitelná
od některých dalších druhů rodu Athelia. 28. 10. 2013 a 11. 10. 2015. Leg. et det. M. Brom.
Herb. M. Brom.
Basidioradulum radula (Fr.) Nobles
Kornatec okrouhlý
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi vzácný druh letního až podzimního aspektu rostoucí
na spodní straně až bocích ležících silných větví a kmínků listnáčů, převážně listnáčů
a výjimečně i jehličnanů. Jednotlivé plodnice jsou zpočátku kruhové s ostnitým středem
a přirůstajícím, bělavě plstnatým okrajem, později srůstají a splývají do nápadných povlaků
s hymenoforem tvořeným válcovitými, na vrcholu tupě zašpičatělými 3 až 5 mm dlouhými ostny.
28. 10. 2013 a 06. 11. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.
Šedopórka osmahlá
Saproparazit lignikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh letního až pozdně
podzimního aspektu rostoucí na bocích až spodní straně ležících větví, kmínků a kmenů
ale i bazálních částech živých kmenů listnáčů. 22. 09. 2013 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt.
Kuřátečko popelavé
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácný druh podzimního aspektu jednotlivě nebo
pospolitě rostoucí na silně podmáčeném místě v mokřadní (bažinné) olšině naléhající
na přechodové rašeliniště v centrální části lokality. Charakteristický šedavými plodnicemi
a tupými konci větví. 09. 09. 2016. Det. M. Brom.
Coniophora arida (Fr.) P. Karst.
Popraška tenká
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh podzimního až pozdně
podzimního aspektu rostoucí na spodní straně a bocích ležících, odkorněných kmenů
jehličnanů. 16. 11. 2013 a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Corticium roseum Pers.
Kornatec růžový
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě roztroušeně a celoročně (s preferencí vlhčích a chladnějších
období) se vyskytující druh rostoucí na křovitých vrbách (Salix spp.) v mokřadní (bažinné) olšině
naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části zájmového území. 14. 09. 2014
a 06. 11. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.
Síťkovec načervenalý
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi hojný, celoročně se vyskytující, charakteristický druh
rostoucí na odumřelých, stojících kmíncích listnáčů a posléze na svrchní straně a bocích
padlých, ležících větví a kmínků listnáčů. Upřednostňuje vrby (Salix spp.). 24. 03. 2013 14. 09.
2014 a 11. 10. 2016. Det. M. Brom.
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Fomes fomentarius (L.) J. J. Kickx
Troudnatec kopytovitý
Saproparazit lignikolní. Na lokalitě velmi hojný, charakteristický, celoročně se vyskytující druh,
rostoucí nejprve na živých stromech a posléze dlouho vytrvávající i na padlých, ležících
kmenech listnáčů. Zapříčiňuje brzký pád stromu a bílou hnilobu kolonizovaného dřeva.
24. 03. 2013 a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Fomitiporia punctata (Pilát) Murrill
Ohňovec tečkovaný
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi hojný a charakteristický druh vytvářející rozlité, hnědavé
až skořicové (někdy našedlé) plodnice na bázi živých a odumírajících kmínků křovitých vrb
(Salix spp.). Způsobuje bílou hnilobu dřeva. 24. 03. 2013 a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.
Troudnatec pásovaný
Saproparazit lignikolní. Na lokalitě velmi hojný, charakteristický, celoročně se vyskytující druh,
rostoucí nejprve na živých stromech a posléze dlouho vytrvávající i na padlých, ležících
kmenech listnáčů a jehličnanů. Způsobuje hnědou, kostkovitou hnilobu napadeného dřeva.
24. 03. 2013 a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst.
Rezavec lesknavý
Saproparazit lignikolní. Na lokalitě hojný druh podzimního aspektu rostoucí
na odumírajících či už uschlých stojících torzech olší (Alnus spp.). Plodnice jsou charakteristicky
uspořádány střechovitě nad sebou, v mládí mají žlutookrovou až rezavě načervenalou barvu,
v době zralosti spíše rezavě hnědou se žlutobílým okrajem. Vytváří ohniska, čímž „pomáhá“
prořeďovat olšové porosty. 22. 09. 2013 a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.
Hnědák Schweinitzův
Saproparazit lignikolní. Na lokalitě velmi vzácný, ojediněle se vyskytující druh letního
až podzimního aspektu, rostoucí na bázi ležícího kmene Picea abies v mokřadní (bažinné)
olšině naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části lokality. 25. 06. 2016. Leg. et det.
M. Brom. Herb. M. Brom.
Phellinus igniarius (L.) Quél.
Ohňovec obecný
Saproparazit lignikolní. Na lokalitě vzácný druh, celoročně se vyskytující a rostoucí nejprve na
živých a posléze i na odumřelých kmenech vrb (Salix spp.). Obecně hojný a široce rozšířený
druh doprovázející stromové vrby (Salix spp.). 24. 03. 2013. Det. M. Brom.
Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst.
Pórnatice skleněná
Saprotrof lignikolní. Velmi vzácně se vyskytující druh podzimního až pozdně podzimního
aspektu rostoucí na bocích až spodní straně ležících kmenů olše lepkavé (Alnus glutinosa)
Od makroskopicky podobné pórnatice krvavějící (Rigidoporus sanguinolentus) se liší spíše
šedavě zbarvenými plodnicemi s namodralými póry, které při otlačení nebo poranění mění
barvu na slabě okrovou. Z lokality, na padlém kmenu borovice lesní (Pinus sylvestris), ji uvádí
Canon H. et Plott H. (1939). 06. 11. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Phlebia radiata Fr.
Žilnatka oranžová
Saprotrof lignikolní. Velmi hojný druh podzimního až pozdně podzimního aspektu rostoucí
na bocích ležících a zetlelých kmenů listnáčů. Charakteristický, nápadný a nezaměnitelný druh,
snadno odlišitelný od ostatních zástupců rodu Phlebia oranžovými a fialovými tóny plodnic.
11. 10. 2015. Det. M. Brom.
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Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds.
Dřevokaz rosolovitý
Saprotrof lignikolní. Velmi hojný druh podzimního až pozdně podzimního aspektu rostoucí
na bocích ležících a zetlelých kmenů listnáčů. 28. 10. 2013 a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.
Březovník obecný
Saproparazit lignikolní. Na lokalitě hojný druh, celoročně se vyskytující a rostoucí nejprve
na živých a posléze i na padlých, ležících kmenech břízy bělokoré (Betula pendula).
24. 03. 2013 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Plicaturopsis crispa (Pers.) D. A. Reid
Měkkouš kadeřavý
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi hojný, typický druh podzimního až pozdně podzimního
aspektu střechovitě rostoucí na bocích až spodní straně ležících větví a kmínků listnáčů.
28. 10. 2013 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Polyporus brumalis (Pers.) Fr.
Choroš poloplástvový
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh podzimního až pozdně
podzimního aspektu rostoucí na ležících větvích a kmíncích listnáčů. 28. 10. 2013
a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Polyporus ciliatus Fr.
Choroš brvitý
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh jarního a pozdně jarního aspektu
jednotlivě nebo pospolitě rostoucí na ležících větvích a kmíncích listnáčů. 21. 04. 2013
a 27. 05. 2016. Det. M. Brom.
Postia alni Niemelä & Vampola
Bělochoroš drobný
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě vzácný druh letního až podzimního aspektu rostoucí na svrchní
straně a bocích ležících větví a kmínků listnáčů. 28. 10. 2013 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Postia caesia (Schrad.) P. Karst.
Bělochoroš modravý
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi hojný, charakteristický druh letního až pozdně podzimního
aspektu rostoucí na bocích ležících silných větví a kmenů jehličnanů a listnáčů. Často
nesprávně určován a zaměňován za předchozí druh Postia alni. 28. 10. 2013 a 11. 10. 2015.
Det. M. Brom.
Postia fragilis (Fr.) Jülich
Bělochoroš křehký
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh podzimního až pozdně podzimního
aspektu rostoucí na bocích ležících kmenů borovice lesní (Pinus sylvestris). Od ostatních
příslušníků rodu bělochoroš (Postia) se makroskopicky odlišuje červenáním až hnědnutím
otlačených či poraněných míst na plodnici. 28. 10. 2013 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Postia tephroleuca (Fr.) Jülich
Bělochoroš mírný
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh podzimního až pozdně podzimního
aspektu rostoucí na bocích ležících kmenů borovice lesní (Pinus sylvestris). Nerozlišován
či nesprávně určován a zaměňován za makroskopicky podobný bělochoroš mléčný (Postia
lactea). Pomůckou pro determinaci v terénu může být nepříjemně nakysle hořká chuť Postia
lactea (už na špičce jazyka) oproti mírné chuti Postia tephroleuca. Leg. et det. M. Brom,
rev. P. Vampola. Herb. M. Brom. 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
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Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner & M. Fisch.
Kožovka tabáková
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi hojně a celoročně se vyskytující druh charakteristický
pro křovité vrbiny (Salix spp.) v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště.
Vytváří hnědě (skořicově) zbarvené plodnice se střechovitě uspořádanými, rezavě hnědými
plstnatými kloboučky, které porůstají suché větve a kmínky. Světlý, bělavý až žlutohnědý
přirůstající okraj plodnic kontrastuje s výrazně tmavším hymenoforem. Způsobuje bílou hnilobu.
14. 09. 2014 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Schizopora radula (Pers.) Hallenb.
Pórnovitka obecná
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi hojný, celoročně se vyskytující druh rostoucí na ležících
větvích, kmíncích a kmenech listnáčů i jehličnanů. Jeden z nejhojnějších druhů „chorošů“
s velmi širokou ekologickou amplitudou a velkou variabilitou v morfologii plodnic. Velmi často
nesprávně určována a zaměňována za předchozí, mnohem vzácnější druh Schizopora
paradoxa. 22. 09. 2013 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouzar
Kostrovka beztvará
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh letního až pozdně podzimního
aspektu rostoucí na ležících, silně zetlelých kmenech borovice lesní (Pinus sylvestris). Často
nesprávně určovaný a zaměňovaný s následujícím druhem kostrovka šedavá (Skeletocutis
carneogrisea). Druh s těžištěm výskytu v okolních jehličnatých lesích, kde upřednostňuje mrtvé
dřevo borovice lesní (Pinus sylvestris). 28. 10. 2013, 11. 10. 2015 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Skeletocutis carneogrisea A. David
Kostrovka šedavá
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi vzácný druh letního až pozdně podzimního aspektu
rostoucí na ležících, silně zetlelých kmenech jehličnanů, často ve společnosti bránovitce
jedlového (Trichaptum abietinum). Někdy nesprávně určována a zaměňována za předchozí
druh Skeletocutis amorpha. V průběhu průzkumu nepotvrzena. 16. 11. 2013. Det. M. Brom.
Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
Pevník chlupatý
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi hojný, charakteristický druh letního až pozdně podzimního
aspektu rostoucí na bocích a spodní straně větví, kmínků a kmenů listnáčů. Nápadný tuhými,
svrchu štětinatými kloboukatými plodnicemi, hymeniem, které při poranění nemění barvu
a černou linkou viditelnou na řezu plodnicí. 21. 04. 2013 a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Stereum rugosum Pers.
Pevník korkovitý
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi hojně se vyskytující druh podzimního až pozdně
podzimního aspektu rostoucí na bocích silných větví a kmenů listnáčů. Druh typický
při poranění červenajícím hymeniem. 24. 03. 2013 a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Thelephora terrestris Ehrh.
Plesňák zemní
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
rostoucí na dřevních zbytcích jehličnanů, řidčeji i jehličnatém opadu, s velmi hojným výskytem
v okolních kulturních smrčinách. 22. 09. 2013 a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát
Outkovka chlupatá
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě vzácný, celoročně se vyskytující druh pospolitě rostoucí
na svrchní straně a bocích ležících větví, kmínků a kmenů listnáčů. 28. 10. 2013
a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
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Trametes versicolor (L.) Lloyd
Outkovka pestrá
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi hojný, celoročně se vyskytující, charakteristický druh
hromadně rostoucí na bocích až spodní straně ležících větví, kmínků a kmenů různých druhů
listnáčů. Výrazná tenkými, často úzce přisedlými, jemně plstnatými plodnicemi s černým
zónováním. 22. 09. 2013 a a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden
Bránovitec jedlový
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi hojný, celoročně se vyskytující, charakteristický druh
rostoucí na bocích až spodní straně ležících větví a kmínků jehličnanů. Od podobného
bránovitce hnědofialového (Trichaptum fuscoviolaceum) se odlišuje faktem, že rourky u okraje
plodnice nepřechází v lišty. Způsobuje tzv. bílou hnilobu napadeného dřeva. 24. 03. 2013
a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Vesiculomyces citrinus (Pers.) E. Hagstr.
Koroveček citrónový
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh podzimního až pozdně podzimního
aspektu rostoucí na bocích až spodní straně odkorněných, ležících kmenů jehličnanů.
„Okrasný“ druh porůstající velké plochy a nezaměnitelný pro svoje citrónově až okrově žluté
zbarvení rozlitých plodnic. 28. 10. 2013 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Vuilleminia alni Boidin, Lanq. & Gilles
Větvovka olšová
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh podzimního až pozdně
podzimního aspektu rostoucí na suchých větvích olší (Alnus spp.), zpravidla ještě v koruně,
v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části lokality.
Plodnice se zakládají pod kůrou, kterou charakteristicky odchlipují. 06. 11. 2016. Leg. et det.
M. Brom. Herb. M. Brom.

Houby stopkovýtrusné (Homobasidiomycetes) - holubinkotvaré (Russulales)
Lactarius aspideus (Fr.) Fr.
EN
Ryzec lemovaný
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácný (jedna mikrolokalita) druh podzimního aspektu
pospolitě rostoucí u/okolo drobné vodní kapiláry na silně podmáčených místech v porostu
křovitých vrb (Salix aurita) naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části lokality
(GPS 49°22'57.1199"N 15°24'48.8349"E). Mykorhizní symbiont vrb (Salix spp.). Význačný
ekologií a fialověním mléka a dužniny. V České republice obecně velmi vzácný druh. 06. 09.
2015/09. 09. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Lactarius deterrimus Gröger
Ryzec smrkový
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
jednotlivě či po několika plodnicích rostoucí při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové
soustavy dřevin tvořících porostní plášť, v jižní části lokality. Mléko (původně mrkvově
oranžové) na vzduchu pomalu červená, ale při zasychání zelená! 22. 09. 2013 a 14. 09. 2014.
Det. M. Brom.
Lactarius glyciosmus (Fr.) Fr.
Ryzec vonný
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě hojný druh letního až podzimního aspektu jednotlivě rostoucí
při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin tvořících porostní plášť
(tvoří mykorhizu s břízami (Betula spp). v severní části lokality. Nápadný příjemnou sladce-kokosovou vůní, která je v kontrastu s palčivou chutí. 22. 09. 2013 a 06. 09. 2015.
Det. M. Brom.
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Lactarius helvus (Fr.) Fr.
Ryzec hnědý
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
jednotlivě rostoucí při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin
tvořících porostní plášť, v centrální části lokality. Charakteristický vůní po polévkovém koření
Maggi. 22. 09. 2013 a 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Lactarius lilacinus (Lasch) Fr.
EN
Ryzec lilákový
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující, typický a „dekorativní“ druh letního
až podzimního aspektu pospolitě rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové
rašeliniště v centrální části lokality (např. GPS 49°22'55.6203"N 15°24'49.2064"E,
49°22'56.8379"N 15°24'48.1568"E, 49°22'57.1199"N 15°24'48.8349"E a GPS 49°22'58.5451"N
15°24'50.4088"E). Mykorhizní symbiont olše (Alnus spp.). Význačný ekologií a lila (šeříkovými)
tóny na plodnicích. 22. 09. 2013/14. 09. 2014/09. 09. 2016.. Leg. et det. M. Brom.
Herb. PRM/M. Brom.
Lactarius omphaliiformis Romagn.
DD
Ryzec kalichovkovitý
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh podzimního aspektu jednotlivě,
v malých skupinkách či dokonce houfně rostoucí na silně podmáčených místech v mokřadní
(bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části lokality
(např. GPS 49°22'55.3530"N 15°24'49.9767"E a GPS 49°22'56.5809"N 15°24'48.7037"E).
Mykorhizní symbiont bříz (Betula spp.), olší (Alnus spp.) a vrb (Salix spp.). 06. 09. 2015/
25. 06. 2016/09. 09. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Lactarius pubescens Fr.
Ryzec pýřitý
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě hojný druh letního až podzimního aspektu jednotlivě rostoucí
při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin tvořících porostní plášť,
v severní části lokality. Tvoří mykorhizu s břízami (Betula spp). 22. 09. 2013 a 06. 09. 2015.
Det. M. Brom.
Lactarius tabidus Fr.
Ryzec liškový
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
pospolitě rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště v centrální
části zájmového území. Tvoří mykorhizu s listnáči a jehličnany. Výrazný na vzduchu
žloutnoucím mlékem. 22. 09. 2013, 06. 09. 2015 a 09. 09. 2016. Det. M. Brom.
Lactarius torminosus (Schaeff.) Gray
Ryzec kravský
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
pospolitě rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště v centrální
části zájmového území. Tvoří mykorhizu s břízami (Betula spp). Výrazný kruhatým, na okraji
pýřitým kloboukem. 22. 09. 2013 a 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Lactarius trivialis (Fr.) Fr
Ryzec severský
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh letního až podzimního
aspektu rostoucí na vyvýšeném místě v blízkosti jedince borovice lesní (Pinus sylvatica)
v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části zájmového
území (GPS 49°22'55.6133"N 15°24'48.2449"E). 14. 09. 2014/09. 09. 2016. Leg. et det.
M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
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Lactarius turpis Fr.
Ryzec šeredný
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh letního až podzimního
aspektu rostoucí v listovém opadu pod břízou bělokorou (Betula pendula) v severovýchodním
cípu lokality. Obecně běžný a široce rozšířený druh tvořící mykorhizu s jehličnany a listnáči.
14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Lactarius vietus (Fr.) Fr.
Ryzec scvrklý
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi hojný, typický druh letního až podzimního aspektu
pospolitě rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště v centrální
části zájmového území. Tvoří mykorhizu s břízami (Betula spp). Determinačními znaky jsou
pomalu zelenajícím mlékem a často světlejší zónou na třeni pod lupeny. 22. 09. 2013,
14. 09. 2014 a 06. 09. 2015. Det. M. Brom.
Russula betularum Hora
Holubinka březová
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
jednotlivě rostoucí při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin
tvořících porostní plášť (tvoří mykorhizu s břízami (Betula spp). v centrální části lokality.
22. 09. 2013 09. 09. 2016. Det. M. Brom.
Russula claroflava Grove
Holubinka chromová
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh letního až podzimního
aspektu pospolitě rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště
v centrální části zájmového území. Tvoří mykorhizu s břízou bělokorou (Betula pendula).
22. 09. 2013, 14. 09. 2014 a 25. 06. 2016. Det. M. Brom.
Russula nitida (Pers.) Fr.
Holubinka lesklá
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácný druh podzimního aspektu jednotlivě nebo
po několika plodnicích rostoucí na vlhkých, zrašeliněných místech při západním okraji luční
partie, v dosahu porostního pláště kulturní smrčiny tvořeného smrkem ztepilým (Picea abies)
a břízou bělokorou (Betula pendula), a naléhající na přechodové rašeliniště v centrální
části lokality (GPS 49°22'57.1249"N 15°24'52.7015"E). Mykorhizní symbiont smrku ztepilého
(Picea abies). 09. 09. 2016 a 25. 06. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Russula nitida f. olivaceoalba (Singer) Bon
Holubinka rašeliníková
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácný druh letního až podzimního aspektu jednotlivě
nebo pospolitě rostoucí na silně podmáčených místech v mokřadní (bažinné) olšině naléhající
na přechodové rašeliniště v centrální části lokality (GPS 49°22'56.9306"N 15°24'48.8089"E).
Mykorhizní symbiont bříz (Betula spp.) a pravděpodobně vrb (Salix spp.). 25. 06. 2016.
Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Russula ochroleuca (Pers.) Fr.
Holubinka hlínožlutá
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi hojný druh letního až podzimního aspektu pospolitě
rostoucí v lesní hrabance smrčiny v jižní části zájmového území. Druh s mnohem hojnějším
výskytem v okolních smrkových monokulturách. 22. 09. 2013 a 09. 09. 2016. Det. M. Brom.
Russula puellaris Fr.
Holubinka dívčí
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
jednotlivě rostoucí při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin
tvořících porostní plášť, centrální části lokality. 22. 09. 2013 a 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
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Russula queletii Fr.
Holubinka Queletova
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
jednotlivě nebo pospolitě rostoucí při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy
dřevin tvořících porostní plášť, severní a jižní části lokality. Tvoří mykorhizu s jehličnany.
22. 09. 2013 a 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Russula sardonia var. sardonia Fr.
Holubinka jízlivá
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě vzácný druh letního až podzimního aspektu jednotlivě rostoucí
při severním okraji přechodového rašeliniště v centrální části lokality, v dosahu kořenové
soustavy dřevin tvořících porostní plášť mokřadní (bažinné) olšiny viz fotogr. snímek č. 28. Tvoří
mykorhizu s jehličnany, nejčastěji s borovicí lesní (Pinus sylvestris). 14. 09. 2014
a 09. 09. 2016. Det. M. Brom.
Russula sardonia var. citrina Pers.
Holubinka jízlivá
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě vzácný druh letního až podzimního aspektu jednotlivě rostoucí
v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části lokality
(GPS 49°22'57.3508"N 15°24'48.8279"E). Tvoří mykorhizu s jehličnany, nejčastěji s borovicí
lesní (Pinus sylvestris). 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Russula xerampelina (Schaeff.) Fr.
Holubinka révová
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh letního až podzimního
aspektu jednotlivě rostoucí jehličnatém opadu v smrčině v jižní části zájmového území. Druh
s častějším výskytem v okolních smrkových monokulturách. 22. 09. 2013 a 06. 09. 2015.
Det. M. Brom.

Houby stopkovýtrusné (Homobasidiomycetes) - lupenaté (Agaricales)
Agrocybe paludosa (J.E.Lange) Kühner & Romagn. ex Bon
EN
Polnička bažinná
Saprotrof terestrický. Na lokalitě vzácný a nenápadný druh letního až podzimního aspektu
jednotlivě rostoucí v lučních partiích jižní části lokality (GPS 49°22'50.8705"N 15°24'47.1197"E).
Podle mých zkušeností je tento druh na Českomoravské vrchovině nehojný, ale typický
pro mykobiotu vlhkých luk a rašelinišť. 04. 06. 2013, 22. 05. 2016 a 04. 06. 2016. Leg. et det.
M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Alnicola inculta (Peck) Singer
Kržatka olšinová
Saprotrof terestrický. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh podzimního aspektu pospolitě
rostoucí na podmáčených místech v listovém opadu olšiny naléhající na přechodové rašeliniště
v centrální části zájmového území a olšině v jeho střední části. Od následujících druhů se liší za
vlhka prosvítavě rýhovaným kloboukem, ale spolehlivě určitelný (stejně jako ostatní druhy rodu
kržatka (genus Naucoria), pouze dle mikroskopických znaků. 22. 09. 2013 a 09. 09. 2016.
Det. M. Brom.
Amanita battarrae (Boud.) Bon
Muchomůrka žlutoolivová
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
jednotlivě rostoucí při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin
tvořících porostní plášť, v centrální části zájmového území. Tvoří mykorhizu s listnáči
a jehličnany. 22. 09. 2013 a 06. 09. 2015. Det. M. Brom.
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Amanita fulva Fr.
Muchomůrka plavá
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
jednotlivě rostoucí při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin
tvořících porostní plášť, v centrální části zájmového území. Druh význačný ryšavě hnědým
kloboukem, oranžově rezavou pochvou a třeněm bez příčného žebrování. Druh s těžištěm výskytu
v okolních kulturních smrčinách. 22. 09. 2013 a 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Amanita muscaria (L.) Lam.
Muchomůrka červená
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
jednotlivě rostoucí při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin
tvořících porostní plášť, v centrální části zájmového území. Druh s těžištěm výskytu v okolních
kulturních smrčinách. 22. 09. 2013 a 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Amanita rubescens Pers.
Muchomůrka růžovka
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
jednotlivě rostoucí při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin
tvořících porostní plášť, v centrální části zájmového území. Tvoří mykorhizu s listnáči
a jehličnany. 22. 09. 2013 a 09. 09. 2016. Det. M. Brom.
Amanita vaginata (Bull.) Lam.
Muchomůrka obecná
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh letního až podzimního
aspektu jednotlivě rostoucí při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin
tvořících porostní plášť, v centrální části zájmového území. Tvoří mykorhizu s listnáči
a jehličnany. 22. 09. 2013 a 06. 09. 2015. Det. M. Brom.
Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
Strmělka kyjonohá
Saprotrof terestrický. Na lokalitě velmi vzácný druh podzimního aspektu pospolitě rostoucí
v jehličnatém opadu smrčiny v jižní části zájmového území. Druh s těžištěm výskytu v okolních
jehličnatých lesích. Nápadný sbíhavými lupeny a kyjovitě ztlustlou bází třeně. 14. 09. 2014.
Det. M. Brom.
Armillaria cepistipes Velen.
Václavka cibulkotřenná
Saproparazit lignikolní. Na lokalitě velmi vzácný druh podzimního aspektu trstnatě rostoucí
u báze kmene břízy bělokoré (Betula pendula) v mokřadní (bažinné) olšině naléhající
na přechodové rašeliniště v centrální části lokality (GPS 49°22'57.8800"N 15°24'48.4578"E).
14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
Václavka smrková
Saproparazit lignikolní. Na lokalitě velmi vzácný druh podzimního aspektu trstnatě rostoucí
na svrchní straně „zmechovatělé“ báze kmene břízy bělokoré (Betula pendula) v mokřadní
(bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části lokality. Druh s těžištěm
výskytu v okolních kulturních smrčinách. 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Atheniella flavoalba (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry
Helmovka žlutobílá
Saprotrof terestrický. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh podzimního až pozdně
podzimního aspektu pospolitě rostoucí na střídavě vysychavých místech s vegetací charakteru
krátkostébelnatých (smilkových) trávníků v jižní části luční enklávy. 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
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Clitocybe nebularis (Batsch) Quél.
Strmělka mlženka
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh podzimního až pozdně podzimního
aspektu (typická „říjnová“ houba) pospolitě rostoucí na úživnějších místech s vyšší
vrstvou listového opadu v olšině ve střední a jižní části lokality. Běžný a široce rozšířený druh.
28. 10. 2013 a 11. 10. 2015. Det. M. Brom.
Clitocybe cf. rivulosa (Pers.) P. Kumm.
Strmělka potůčková
Saprotrof terestrický. Na lokalitě hojný druh podzimního aspektu trstnatě rostoucí v listovém
opadu ve střední části rezervace a mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové
rašeliniště v centrální části zájmového území. Náleží do skupiny příbuzných a obtížně
rozlišitelných druhů. Bude nezbytné sebrat další herbářový materiál a podrobit jej důkladnému
zkoumání. 14. 09. 2014 a 27. 09. 2015. Leg. M. Brom. Herb. M. Brom.
Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm.
Mechovka obecná
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě hojný druh letního až podzimního aspektu jednotlivě
nebo pospolitě rostoucí při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin
tvořících porostní plášť. Výrazný intenzívní moučnou vůní dužniny Druh s mnohem častějším
výskytem v okolních jehličnatých lesích. 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Collybia cookei (Bres.) J.D. Arnold
Penízovka Cookeova
Saprotrof terestrický. Na lokalitě velmi vzácný (možná přehlížený) druh drobného makromycetu
podzimního aspektu jednotlivě rostoucí v listovém opadu porostu brusnice borůvky (Vaccinium
myrtillus) na vyvýšených místech v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové
rašeliniště v centrální části zájmového území. Od následujícího druhu se, mimo jiné, liší tvorbou
nepravidelně tvarovaných, žlutookrově zbarvených (hlízek) sklerocií. 14. 09. 2014. Leg. et det.
M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Collybia tuberosa (Bull.) P. Kumm.
Penízovka hlíznatá
Saprotrof fungikolní. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
rostoucí na zetlelých „minuloročních“ plodnicích druhů rodu Russula a Lactarius. Tvoří vejčitá
až vřetenovitá, tmavohnědě zbarvená (hlízky) sklerocia. 14. 09. 2014. Leg. et det. M. Brom.
Herb. PRM/M. Brom.
Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
Hnojník třpytivý
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě vzácný druh letního až podzimního aspektu pospolitě nebo
trstnatě rostoucí na zetlelém dřevě listnáčů. Výrazný třpytivými zrníčky vela na klobouku
a třeněm „ojíněným“ od kaulocystid. Obecně hojný a široce rozšířený druh. 22. 09. 2013
a 11. 10. 2015. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Cortinarius alnetorum (Velen.) M.M. Moser
EN
Pavučinec olšový
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velice vzácně se vyskytující drobný a nenápadný druh
až podzimního aspektu po několika plodnicích rostoucí v listovém opadu mokřadní (bažinné)
olšiny naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části zájmového území
(GPS 49°22'55.6045"N 15°24'48.2447"E). 14. 09. 2014. Leg. et det. M. Brom.
Herb. PRM/M. Brom.
Cortinarius americanus A.H. Sm.
Pavučinec americký
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě hojně se vyskytující drobný a nenápadný druh letního
až podzimního aspektu pospolitě až houfně rostoucí v listovém opadu mokřadní (bažinné)
olšiny naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části lokality (GPS 49°22'58.5451"N
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15°24'50.4088"E, 49°22'57.1199"N 15°24'48.8349"E a 49°22'56.1510"N 15°24'49.6174"E).
14. 09. 2014, 13. 09. 2015, 27. 09. 2015 a 09. 09. 2016. Leg. et det. M. Brom.
Herb. PRM/M. Brom.
Cortinarius anomalus (Fr.) Fr.
Pavučinec odchylný
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě hojný, nápadný druh letního až podzimního aspektu v houfech
rostoucí při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin tvořících porostní
plášť (tvoří mykorhizu s jehličnany) v jihozápadní části lokality. V původní práci chybně určený
jako pavučinec malachitový (Cortinarius malachius). Podle mých pozorování z rašelinišť
na Vysočině je tento pavučinec, společně s holubinkou Queletovou (Russula queletii),
charakteristickým druhem pro okraje smrčin a rašelinišť tvořené krátkostébelnatými
(smilkovými) podhorskými trávníky. 22. 09. 2013 a 09. 09. 2016. Det. M. Brom.
Cortinarius armillatus (Fr.) Fr.
Pavučinec náramkovitý
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh letního až podzimního
aspektu jednotlivě rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině, na místech s účastí bříz (Betula spp.),
naléhající na přechodové rašeliniště ve střední (centrální) části zájmového území. 14. 09. 2014
a 09. 09. 2016. Det. M. Brom.
Cortinarius bataillei (J. Favre ex M.M. Moser) Høil.
Pavučinec Batailleův
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh letního až podzimního
aspektu jednotlivě rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině, na místech s účastí smrku ztepilého
(Picea abies), naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části zájmového území.
13. 09. 2015 a 09. 09. 2016. Det. M. Brom.
Cortinarius collinitus (Pers.) Fr.
Pavučinec plavooranžový
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh letního až podzimního
aspektu jednotlivě rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině, na místech s účastí smrku ztepilého
(Picea abies), naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části zájmového území.
09. 09. 2016. Det. M. Brom.
Cortinarius croceus (Schaeff.) Gray
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh letního až podzimního
aspektu pospolitě rostoucí při východním okraji luční partie, na místech s chybějící či tenkou
vrstvou humusu, vegetací charakteru krátkostébelnatých podhorských (smilkových) trávníků
s vysokým zastoupením mechů a lišejníků, v dosahu kořenové soustavy dřevin tvořících
porostní plášť, v centrální části zájmového území. Tvoří mykorhizu s jehličnany, hlavně
se smrkem ztepilým (Picea abies). 09. 09. 2016. Det. M. Brom.
Cortinarius decipiens (Pers.) Fr.
Pavučinec klamný
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh podzimního aspektu pospolitě
rostoucí v listovém opadu mokřadní (bažinné) olšiny naléhající na přechodové rašeliniště
v centrální části lokality. Tvoří mykorhizu s různými listnáči, na podmáčených místech nalézán
velmi často pod křovitými vrbami (Salix spp.) 22. 09. 2013, 11. 10. 2015 a 09. 09. 2016.
Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Cortinarius delibutus Fr.
Pavučinec natřený
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácný, „dekorativní“ druh letního až podzimního
aspektu jednotlivě nebo po několika plodnicích rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině naléhající
na přechodové rašeliniště v centrální části zájmového území. Nepřehlédnutelný pro svoji
zlatožlutou barvu klobouku. 22. 09. 2013 a 06. 09. 2015. Det. M. Brom.
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Cortinarius flexipes (Pers.) Fr.
Pavučinec pelargoniový
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh letního až podzimního
aspektu jednotlivě nebo po několika plodnicích rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině naléhající
na přechodové rašeliniště v centrální části zájmového území. Upoutá muškátovou vůní dužniny
a nafialovělými tóny plodnice. 22. 09. 2013, 11. 10. 2015 a 09. 09. 2016. Det. M. Brom.
Cortinarius helvelloides (Bull.) Fr
EN
Pavučinec chřapáčovitý
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi hojně se vyskytující drobný a nenápadný druh pavučince
letního až podzimního aspektu pospolitě až houfně rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině
naléhající
na
přechodové
rašeliniště
v centrální
části
zájmového
území
(např. GPS 49°22'56.5560"N 15°24'48.5795"E, 49°22'57.0859"N 15°24'49.0095"E,
49°22'56.9068"N 15°24'47.8082"E a GPS 49°22'57.7298"N 15°24'48.2347"E). 14. 09. 2014,
27. 09. 2015, 11. 10. 2015, 25. 06. 2016 a 09. 09. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Cortinarius obtusus complex (Fr.) Fr.
Pavučinec tupý
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující drobný ale nápadný druh letního
až podzimního aspektu pospolitě až houfně rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině naléhající
na přechodové rašeliniště v centrální části zájmového území. Skupina makroskopicky
i mikroskopicky velmi podobných a obtížně určitelných druhů. Tvoří mykorhizu s jehličnany.
14. 09. 2014 a 09. 09. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Cortinarius pholideus (Lilj.) Fr.
Pavučinec šupinatý
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující nápadný a nezaměnitelný druh
letního až podzimního aspektu jednotlivě rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině naléhající
na přechodové rašeliniště v centrální části zájmového území. Tvoří mykorhizu s listnáči,
nejčastěji s břízami (Betula spp.). 14. 09. 2014, 06. 09. 2015 a 09. 09. 2016. Det. M. Brom.
Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc.
Trepkovitka Cesatiho
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh jarního a podzimního aspektu
rostoucí na větvičkách křovitých vrb (Salix spp.) v mokřadní (bažinné) olšině naléhající
na přechodové rašeliniště v centrální části zájmového území. Od ostatních, zbarvením
a velikostí blízkých druhů rodu trepkovitka (genus Crepidotus) lze druh diferencovat výhradně
na základě mikroskopických znaků (velikost spor a tvar cheilocystid). 14. 09. 2014,
06. 09. 2015 a 09. 09. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm.
Trepkovitka měnlivá
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh podzimního aspektu pospolitě
rostoucí na drobných větvičkách v listovém opadu olšiny ve střední části zájmového území.
Běžný a široce rozšířený druh. 22. 09. 2013 a 06. 09. 2015. Det. M. Brom.
Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod
Zrnivka osinková
Saprotrof lignikolní-terestrický. Na lokalitě vzácný druh podzimního aspektu pospolitě rostoucí
při východním okraji luční partie na místech s chybějící či tenkou vrstvou humusu,
v jihozápadním cípu luční enklávy, kde je mechové patro tvořeno souvislým porostem
kostrbatce zeleného (Rhytidiadelphus squarrosus) a svrchní straně „zmechovatělé“ báze kmene
břízy bělokoré (Betula pendula) ve střední části lokality. Význačný oranžovým, zrníčkatým
povrchem klobouku, bílými lupeny a pachem po pesterci. Druh s těžištěm výskytu v okolních
kulturních smrčinách. 14. 09. 2014 a 27. 09. 2015. Det. M. Brom.
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Delicatula integrella (Pers.) Fayod
Žebernatka maličká
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě vzácný druh letního až podzimního aspektu houfně rostoucí
na silně zetlelém dřevě listnáčů v mladém porostu olše lepkavé (Alnus glutinosa) a křovitých vrb
(Salix spp.) na podmáčených místech v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové
rašeliniště v centrální části lokality (GPS 49°22'56.9068"N 15°24'47.8082"E). 25. 06. 2016.
Det. M. Brom.
Entoloma bisporigerum (P.D. Orton) Noordel.
Závojenka dvouvýtrusá
Saprotrof terestrický. Na lokalitě druh časně letního (½ června) až podzimního (září-vrchol
fruktifikace) aspektu pospolitě až houfně rostoucí u/okolo drobné vodní kapiláry na silně
podmáčených místech v porostu křovitých vrb (Salix aurita) naléhající na přechodové rašeliniště
v centrální části lokality (GPS 49°22'56.5560"N 15°24'48.5795"E, 49°22'56.8513"N
15°24'48.8645"E, 49°22'57.0859"N 15°24'49.0095"E a 49°22'57.3776"N 15°24'49.2497"E).
Nedávno popsaný (Kokkonen K. 2015) a v České republice zřejmě velmi vzácný druh.
06. 09. 2015, 13. 09. 2015, 27. 09. 2015, 25. 06. 2016 a 09. 09. 2016. Leg. et det. M. Brom.
Herb. PRM/M. Brom.
Entoloma cetratum (Fr.) M.M. Moser
Závojenka štítovitá
Saprotrof terestrický. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh letního až podzimního
aspektu jednotlivě nebo po několika plodnicích rostoucí v porostech „zelených“ rašeliníků
ze sekce Cuspidata v mokřadní (bažinné) olšině v centrální části rašeliniště. Mikroskopicky se
vyznačuje bisporickými bazidiemi. 11. 10. 2015. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel.
Závojenka křížovýtrusá
Saprotrof terestrický. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující, ale charakteristický druh letního
až podzimního aspektu jednotlivě nebo po několika plodnicích rostoucí v porostech „zelených“
rašeliníků ze sekce Cuspidata na přechodovém rašeliništi a okrajích navazující mokřadní
(bažinné) olšiny v centrální části rašeliniště a vlhkých partiích luční enklávy v jihozápadní části
chráněného území. Mikroskopicky se vyznačuje křížatým tvarem výtrusů. 28. 10. 2013,
27. 09. 2015 a 11. 10. 2015. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Entoloma cuspidiferum (Kühner & Romagn.) Noordel.
Závojenka kuželovitá
Saprotrof muscikolní. Na lokalitě velmi vzácně (jedna mikrolokalita) se vyskytující druh letního
(poslední dekáda srpna) až podzimního aspektu (první dekáda září) jednotlivě nebo po několika
plodnicích rostoucí, zde nejčastěji v porostech zelených rašeliníků ze sekce Cuspidata
při východním okraji jeho střední části (GPS 49°22'51.7438"N 15°24'49.4344"E). 30. 08. 2015
a 06. 09. 2015. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Entoloma sericatum (Britzelm.) Sacc.
Závojenka hedvábná
Saprotrof terestrický. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
jednotlivě nebo pospolitě rostoucí v listovém opadu olšiny ve střední části lokality. 22. 09. 2013,
30. 08. 2015 a 27. 09. 2015. Det. M. Brom.
Entoloma sericeum Quél.
Závojenka hedvábná
Saprotrof terestrický. Na lokalitě hojně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
pospolitě rostoucí v lučních partiích jižní části lokality. Výrazná tmavohnědými až černohnědými
plodnicemi. 22. 09. 2013, 14. 09. 2014 a 27. 09. 2015. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
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Galerina clavata (Velen.) Kühner
Čepičatka kyjovitá
Saprotrof muscikolní. Na lokalitě hojně se vyskytující, drobný ale „dekorativní“ druh letního
až podzimního aspektu rostoucí jednotlivě nebo po několika plodnicích v lučních partiích
s vysokou pokryvností mechorostů v jižní části lokality. Nápadná světle žlutými plodničkami.
22. 09. 2013 a 06. 11. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Galerina hybrida Kühner
Čepičatka smíšená
Saprotrof muscikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh letního aspektu rostoucí
v porostech rašeliníků přechodového rašeliniště v centrální části zájmového území.
Makroskopicky nerozlišitelná od druhu s pozdější fenologií čepičatka smíšená (Galerina
tibiicystis). 04. 06. 2013 a 10. 07. 2015. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Galerina hypnorum (Schrank) Kühner
Čepičatka mechová
Saprotrof muscikolní. Drobný nenápadný druh letního až podzimního aspektu jednotlivě
nebo po několika plodničkách rostoucí v lučních partiích s vysokou pokryvností mechorostů
v jižní části lokality. 22. 09. 2013 a 06. 09. 2015. Det. M. Brom.
Galerina lacustris A.H. Sm.
Čepičatka vlhkomilná
Saprotrof terestrický. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující drobný druh podzimního aspektu
pospolitě rostoucí na obnažených místech mezi rašeliníky přechodového rašeliniště
v centrální části zájmového území (GPS 49°22'56.5110"N 15°24'49.5886"E). 06. 09. 2015.
Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Galerina paludosa (Fr.) Kühner
Čepičatka rašelinná
Saprotrof muscikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
pospolitě rostoucí v porostech rašeliníků přechodového rašeliniště v centrální části zájmového
území a při východním okraji jeho střední části. 04. 06. 2013, 22. 05. 2016 a 25. 06. 2016.
Det. M. Brom.
Galerina marginata (Batsch) Kühner
Čepičatka jehličnanová
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
pospolitě rostoucí na „zmechovatělých“ ležících kmenech listnáčů. Třebaže český název
naznačuje vazbu na dřevo jehličnanů, obyčejně se vyskytuje na mrtvém dřevě listnáčů. Značně
proměnlivý druh, v rámci kterého byl dříve rozpoznáván větší počet taxonů, které se dnes
považují za jeden, široce pojímaný druh. 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Galerina sp.
Čepičatka
Saproparazit muscikolní. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh podzimního aspektu (září)
jednotlivě rostoucí v porostech zelených rašeliníků sekce Cuspidata v mokřadní (bažinné) olšině
naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části zájmového území (GPS 49°22'57.3712"N
15°24'49.7769"E). 27. 09. 2015/09. 09. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Galerina sp.
Čepičatka
Saproparazit muscikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh jarního až podzimního
aspektu (druhá ½ května až září) pospolitě rostoucí v ostřicovo-mechových společenstvech
sušších, okrajových partií přechodového rašeliniště v centrální části zájmového území.
22. 05. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.

65

Hebeloma fusisporum Gröger & Zschiesch.
Slzivka vřetenovýtrusá
Mykorhizní symbiont. Velmi vzácný druh letního až podzimního aspektu pospolitě rostoucí
v jihozápadním cípu luční enklávy (GPS 49°22'48.8926"N 15°24'46.1366"E), v dosahu
kořenové soustavy polykormonu vrby ušaté (Salix aurita) a zřejmě také jedinců smrku ztepilého
(Picea abies) v partiích, kde je mechové patro tvořeno monodominantním porostem kostrbatce
zeleného (Rhytidiadelphus squarrosus). Výrazný těžko definovatelnou, ale silnou vůní dužniny.
27. 09. 2015 a 11. 10. 2015. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Hebeloma velutipes Bruchet
Slzivka plsťonohá
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh letního až podzimního
aspektu rostoucí na vyvýšeném místě v blízkosti jedinců břízy bělokoré (Betula pendula) a olše
lepkavé (Alnus glutinosa) v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště
v centrální části zájmového území. K druhově charakteristickým znakům náleží jemně oděný
a na bázi kyjovitý třeň. Dužnina voní po ředkvičkách. 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Hebeloma incarnatulum A.H. Sm.
Slzivka dlouhotřenná
Mykorhizní symbiont. Velmi vzácný druh letního až podzimního aspektu pospolitě rostoucí
na silně podmáčených místech v porostech rašeliníku člunkolistého (Sphagnum palustre)
v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části lokality.
Druh nápadný dlouhým třeněm, který je zakončený odsazenou hlízou. 27. 09. 2015
a 11. 10. 2015. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Hygrocybe coccineocrenata (P. D. Orton) M. M. Moser
EN
Voskovka vroubkovaná
Saprotrof sfagnikolní. Na lokalitě vzácně se vyskytující dekorativní druh letního až podzimního
aspektu pospolitě rostoucí v porostech zelených rašeliníků ze sekce Cuspidata přechodového
rašeliniště v centrální části chráněného území (GPS 49°22'57.0162"N 15°24'52.1638"E
a GPS 49°22'56.6934"N 15°24'49.1145"E) a při východním okraji jeho střední části
(GPS 49°22'52.2448"N 15°24'49.6776"E). Charakteristický druh vrcholného léta v ostřicovo-rašeliníkových společenstvech. 25. 06. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Hygrocybe insipida (J.E. Lange) M.M. Moser
DD
Voskovka mírná
Saprotrof terestrický. Na lokalitě velmi vzácně (dvě mikrolokality) se vyskytující drobný druh
podzimního aspektu pospolitě rostoucí na místech, kde rašeliniště přechází v řídce zapojené
krátkostébelnaté podhorské (smilkové) trávníky jihozápadní části lokality (GPS 49°22'51.6359"N
15°24'49.3415"E). 14. 09. 2014. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Hygrophorus piceae Kühner
§§/EN
Šťavnatka smrková
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácný druh letního až podzimního aspektu pospolitě
rostoucí v jihozápadním cípu luční enklávy (GPS 49°22'48.8926"N 15°24'46.1366"E), v dosahu
kořenové soustavy polykormonu vrby ušaté (Salix aurita) a zřejmě také jedinců smrku ztepilého
(Picea abies) v partiích, kde je mechové patro tvořeno souvislým porostem kostrbatce zeleného
(Rhytidiadelphus squarrosus). 06. 11. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr.
Šťavnatka tečkovaná
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácný druh letního až podzimního aspektu pospolitě
rostoucí v jihozápadním cípu luční enklávy, v dosahu kořenové soustavy polykormonu vrby
ušaté (Salix aurita) a zřejmě také jedinců smrku ztepilého (Picea abies) v partiích, kde je
mechové patro tvořeno monodominantním porostem kostrbatce zeleného (Rhytidiadelphus
squarrosus). 06. 11. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
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Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken
Třepenitka prodloužená
Saprotrof muscikolní. Na lokalitě hojně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
pospolitě rostoucí v porostech rašeliníků přechodového rašeliniště při východním okraji jeho
střední části. 22. 09. 2013, 06. 09. 2015 27. 29. 2015 a 11. 10. 2015. Leg. et det. M. Brom.
Herb. M. Brom.
Hypholoma myosotis (Fr.) M. Lange
VU
Třepenitka pomněnková
Saproparazit muscikolní. Na lokalitě velmi vzácně (dvě mikrolokality) se vyskytující druh letního
až podzimního aspektu jednotlivě nebo pospolitě rostoucí v porostech zelených rašeliníků
ze sekce Cuspidata přechodového rašeliniště v centrální části území (GPS 49°22'56.7496"N
15°24'50.7337"E) a při východním okraji jeho střední části (GPS 49°22'52.2448"N
15°24'49.6776"E). Nápadná silně viskózní a za sucha lepkavou pokožkou klobouku a růstem
v houfech. 13. 09. 2013, 13. 09. 2015, 27. 09. 2015 a 11. 10. 2015. Leg. et det. M. Brom.
Herb. PRM/M. Brom.
Hypholoma polytrichi (Fr.) Ricken
Třepenitka ploníková
Saprotrof muscikolní. Na lokalitě velmi vzácný druh podzimního aspektu jednotlivě či pospolitě
rostoucí v nižších „polštářích“ mechu ploníku obecného (Polytrichum commune) při východním
okraji luční partie ve střední části lokality. Jeden z mála druhů hub vegetujících na místech
tohoto charakteru. 14. 09. 2014. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Inocybe assimilata Britzelm.
Vláknice hnědá
Mykorhizní symbiont. Vzácný, nenápadný druh letního až podzimního aspektu jednotlivě
rostoucí při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin tvořících porostní
plášť (tvoří mykorhizu s jehličnany a listnáči) ve střední části lokality. Druh s hojnějším výskytem
v okolních kulturních smrčinách. Běžný a široce rozšířený druh. 28. 10. 2013 a 14. 09. 2014.
Det. M. Brom.
Inocybe soluta Velen.
Vláknice hladká
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě vzácný druh letního až podzimního aspektu pospolitě rostoucí
při východním okraji luční partie na místech s chybějící či tenkou vrstvou humusu, v dosahu
kořenové soustavy dřevin tvořících porostní plášť (tvoří mykorhizu s jehličnany a listnáči)
ve střední části lokality (GPS 49°22'55.7760"N 15°24'51.6578"E). Vyhledává minerálně chudé
a kyselé půdy s chybějící či tenkou vrstvou humusu. 14. 09. 2014. Leg. et det. M. Brom.
Herb. PRM/M. Brom.
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
Lakovka laková
Saprotrof terestrický. Na lokalitě hojný, charakteristický druh letního až podzimního aspektu
pospolitě rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště (s oblibou
v kobercích rašeliníků) v centrální části zájmového území a olšině v její střední části.
08. 07. 2013, 06. 09. 2015 a 09. 09. 2016. Det. M. Brom.
Laccaria proxima (Boud.) Pat.)
Lakovka statná
Saprotrof terestrický. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
pospolitě rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště (s oblibou
v kobercích rašeliníků) v centrální části zájmového území. 22. 09. 2013 a 14. 09. 2014.
Det. M. Brom.
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Lentinus suavissimus Fr.
VU
Houžovec vonný
Saproparazit lignikolní. Na lokalitě vzácný druh jarního až podzimního aspektu jednotlivě
nebo pospolitě rostoucí na odumřelých větvičkách křovitých vrb (Salix spp.) na silně
podmáčených místech v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště
v centrální části lokality (GPS 49°22'57.1952"N 15°24'47.7323"E). Charakteristický silnou
anýzovou vůní dužniny. 25. 06. 2016 a 09. 09. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Lepista nuda (Bull.) Cooke
Čirůvka fialová
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě vzácně se vyskytující, nápadný druh podzimního
až pozdně podzimního aspektu (podobně jako strmělka mlženka (Clitocybe nebularis) je to
typická „říjnová“ houba) pospolitě rostoucí na úživnějších místech s vyšší vrstvou listového
opadu olšiny ve střední části lokality. Vyznačuje se příjemnou, aromatickou vůni. Běžný a široce
rozšířený druh. 28. 10. 2013 a 27. 09. 2015. Det. M. Brom.
Marasmius oreades (Bolton) Fr.
Špička obecná
Saprotrof terestrický. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh podzimního aspektu pospolitě
rostoucí v řídce zapojených krátkostébelných (smilkových) trávnících jihozápadní části lokality.
Charakteristický řídkými lupeny a žemlové hnědou barvou plodnic. 14. 09. 2014. Leg. et det.
M. Brom. Herb. M. Brom.
Mycena aetites (Fr.) Quél.
Helmovka ovocná
Saprotrof terestrický. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh podzimního až pozdně
podzimního aspektu pospolitě rostoucí na místech s vegetací charakteru krátkostébelnatých
podhorských (smilkových) trávníků v jižní části luční enklávy. V průběhu mykologického
průzkumu nebyl autorem práce zaznamenán. 28. 10. 2013. Leg. et det. M. Brom.
Herb. M. Brom.
Mycena cinerella (P. Karst.) P. Karst
Helmovka šedá
Saprotrof terestrický. Velmi vzácně se vyskytující druh podzimního až pozdně podzimního
aspektu (až do prvních mrazů) pospolitě rostoucí v listovém nebo jehličnatém opadu mokřadní
(bažinné) olšiny naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části lokality resp. smrkového
porostu v jižní části chráněného území. Charakteristický šedavým nebo popelavým kloboukem,
řídkými a sbíhavými lupeny a moučnou vůní dužniny. 06. 11. 2016. Leg. et det. M. Brom.
Herb. M. Brom.
Mycena epipterygia (Scop.) Gray
Helmovka slizká
Saprotrof lignikolní-terestrický. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh podzimního
až pozdně podzimního aspektu pospolitě rostoucí v lučních partiích jižní části lokality. Běžný
a široce rozšířený druh. 28. 10. 2013 a 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Mycena galericulata (Scop.) Gray
Helmovka tuhonohá
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh jarního až časně podzimního
aspektu pospolitě rostoucí na svrchní straně a bocích ležících větví, kmínků a kmenů či jen
dřevních zbytků listnáčů. Běžný a široce rozšířený druh listnatých a smíšených lesů.
22. 09. 2013, 06. 09. 2015 a 09. 09. 2016. Det. M. Brom.
Mycena galopus (Pers.) P. Kumm.
Helmovka mléčná
Saprotrof terestrický. Na lokalitě vzácný druh podzimního až pozdně podzimního aspektu
jednotlivě nebo pospolitě rostoucí v lučních partiích jižní části lokality. Druh s mnohem
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hojnějším výskytem v okolních kulturních smrčinách. Běžný a široce rozšířený druh.
28. 10. 2013, 06. 09. 2015, 27. 09. 2015 a 09. 09. 2015. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Mycena latifolia (Peck) A.H. Sm.
Helmovka širokolupenná
Saprotrof terestrický. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh podzimního až pozdně
podzimního aspektu pospolitě rostoucí v jižní části lokality na sušších místech s řídce
zapojenými krátkostébelnými trávníky (GPS 49°22'51.0233"N 15°24'47.6531"E). Druh v ČR
velmi vzácně nalézaný. Ovšem podle mých zkušeností se jedná o druh velmi variabilní
v makroskopických znacích (barva klobouku, třeně a listů a jejich připojení na třeň) a v terénu
obtížně rozeznatelný od fenologicky a ekologicky podobných druhů helmovek. Může být tedy
často přehlížený. S jistotou lze druh mikroskopicky determinovat podle druhově
charakteristických cystid. Popisovaný druh znám ještě ze stejného biotopu v EVL V Lisovech,
odkud mám bohatý herbářový materiál. 22. 09. 2013, 14. 09. 2014 a 06. 09. 2015. Leg. et det.
M. Brom. Herb. PRM/M. Brom. Pozn.: v NPP Hojkovské rašeliniště nalezl v roce 2008 tento
druh Ing. J. Burel.
Mycena metata (Secr. ex Fr.) P. Kumm.
Helmovka kuželovitá
Saprotrof terestrický. Roztroušeně se vyskytující druh podzimního až pozdně podzimního
aspektu jednotlivě či pospolitě rostoucí v listovém opadu mokřadní (bažinné) olšiny naléhající
na přechodové rašeliniště v centrální části lokality. Význačná pachem po jodoformu
při zasychání plodnice, jemně červeno růžovým témbrem a mikroskopickými znaky.
06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Mycena olivaceomarginata (Massee) Massee
Helmovka hnědobřitá
Saprotrof terestrický. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh podzimního až pozdně
podzimního aspektu rostoucí v krátkostébelnatém (smilkovém) trávníku zasahujícím
pod soliterního jedince smrku ztepilého (Picea abies) na luční enklávě v jihozápadní části
chráněného území (GPS 49°22'51.1555"N 15°24'48.8795"E). Hnědé ostří lupenů nemusí být
vždy patrné, stejně jako nitrózní vůně. 06. 11. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. Brom.
Mycena pterigena (Fr.) P. Kumm.
Helmovka kapradinová
Saprotrof herbikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
houfně rostoucí na odumřelých řapících listů kapradiny Dryopteris filix-max na silně
podmáčených místech v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště
v centrální části lokality (GPS 49°22'55.7779"N 15°24'49.5867"E). 27. 09. 2015 a 25. 06. 2016.
Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Mycena pura (Pers.) P. Kumm.
Helmovka ředkvičková
Saprotrof terestrický. Na lokalitě vzácně se vyskytující nápadný druh letního až pozdně
podzimního aspektu jednotlivě nebo po několika plodnicích rostoucí v listovém opadu ve střední
části lokality. Běžný a široce rozšířený druh. 22. 09. 2013 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Mycena rosea (Schumach.) Gramberg
Helmovka narůžovělá
Saprotrof terestrický. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh podzimního až pozdně
podzimního aspektu jednotlivě či pospolitě rostoucí v listovém opadu. Nápadný a okrasný druh
podzimního aspektu. Helmovka nápadná relativně statnými plodnicemi, růžovým zbarvením
(bez fialových tónů) a kuželovitým kloboukem. 14. 09. 2014, 09. 09. 2016 a 06. 11. 2016.
Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
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Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm
Helmovka krvavá
Saprotrof terestrický. Na lokalitě velmi vzácný druh podzimního aspektu jednotlivě či pospolitě
rostoucí v jehličnatém opadu smrčiny v jižní části zájmového území. Do zájmového území tento
druh zasahuje z okolních kulturních smrčin, kde se vyskytuje hojněji. Spolehlivým rozlišovacím
znakem v terénu je červenohnědé ostří lupenů, případně červenavá tekutina vylučovaná
dužninou při jejím poranění. 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Naucoria escharioides (Fr.) P. Kumm.
Kržatka oděná
Saprotrof terestrický. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh podzimního aspektu rostoucí
v houfech na podmáčených místech v listovém opadu olšiny naléhající na přechodové
rašeliniště v centrální části zájmového území a olšině v jeho střední části. 22. 09. 2013,
13. 09. 2015, 27. 09. 2015 a 09. 09. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Naucoria salicis P.D. Orton
Kržatka vrbová
Saprotrof terestrický. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh podzimního aspektu pospolitě
rostoucí na podmáčených místech v listovém opadu křovitých vrb (Salix spp.) naléhající
na přechodové rašeliniště v centrální části zájmového území a olšině v jeho střední části.
22. 09. 2013, 13. 09. 2015 a 27. 09. 2015. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Naucoria scolecina (Fr.) Quél.
Kržatka bažinná
Saprotrof terestrický. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh podzimního aspektu pospolitě
rostoucí na podmáčených místech v listovém opadu olšiny naléhající na přechodové rašeliniště
v centrální části zájmového území a olšině v jeho střední části. Od předešlého druhu se liší
kloboukem více v hnědých (nikoli okrových či béžových) odstínech a kloboukem za vlhka
prosvítavě rýhovaným až do ½ – ¾ průměru klobouku. 22. 09. 2013, 13. 09. 2015, 27. 09. 2015,
25. 06. 2016 a 09. 09. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Naucoria sphagneti P.D. Orton
Kržatka bažinná
Saprotrof terestrický. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh podzimního aspektu pospolitě
rostoucí na podmáčených místech v listovém opadu mokřadní (bažinné) olšiny naléhající
na přechodové rašeliniště v centrální části zájmového území (GPS 49°22'57.5486"N
15°24'49.6092"E a mladém porostu olše lepkavé (Alnus glutinosa) v jeho střední části
(GPS 49°22'56.9002"N 15°24'47.7737"E). 22. 09. 2013, 13. 09. 2015 a 27. 09. 2015.
Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Panaeolus fimicola (Pers.) Gillet
Kropenatec tmavý
Saprotrof terestrický. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh časně letního až podzimního
aspektu pospolitě rostoucí ve vlhčích lučních partiích jihozápadní části lokality (GPS
49°22'50.3419"N 15°24'47.6250"E). Od následujícího druhu, se kterým sdílí stejné stanoviště,
se odlišuje kratším třeněm, polokulovitým tvarem klobouku u dospělých plodnic a tmavým
zbarvením plodniček. 14. 09. 2014 a 04. 06. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Panaeolus sp.
Kropenatec
Saprotrof terestrický. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh časně letního až podzimního
aspektu jednotlivě či pospolitě rostoucí ve vlhčích lučních partiích jihozápadní části lokality
(GPS 49°22'50.3419"N 15°24'47.6250"E). Nápadný dlouhým třeněm a kuželovitým tvarem
klobouku. 14. 09. 2014 a 04. 06. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
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Panellus serotinus (Schrad.) Kühner
Pařezník pozdní
Saprotrof lignikolní. Roztroušeně se vyskytující druh podzimního a pozdně podzimního aspektu
jednotlivě až trstnatě rostoucí na svrchní straně a bocích „zmechovatělých“ ležících kmenů olší
a bříz (Alnus spp. a Betula spp.) v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové
rašeliniště v centrální části zájmového území (GPS 49°22'55.8385"N 15°24'47.8226"E
a 49°22'58.0146"N 15°24'47.3884"E). Pozornost upoutá škeblovitým (lasturovitým),
šedohnědým nebo šedo-modrým, někdy až olivově hnědým zbarvením klobouku a krátkým,
olivově žlutohnědým třeněm pokrytým drobnými olivově hnědými šupinami. 06. 11. 2016.
Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Paxillus involutus (Batsch) Fr.
Čechratka podvinutá
Saprotrof lignikolní-terestrický. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh letního až podzimního
aspektu jednotlivě rostoucí na zetlelém dřevě ležících kmenů listnáčů. Nověji je tento druh
některými odborníky rozdělen do několika makroskopicky velmi podobných druhů. Pozn. autora:
ačkoliv jsou tyto druhy obecně považovány za mykorhizní symbionty, na lokalitě byl druh
nalézán často i na dřevě listnáčů o různém stupni rozkladu. 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Phaeogalera stagnina (Fr.) Pegler & T.W.K. Young
EN
Čepičatka bažinná
Saproparazit muscikolní. Na lokalitě velmi vzácně (dvě mikrolokality) se vyskytující druh letního
až podzimního aspektu jednotlivě nebo pospolitě rostoucí v porostech zelených rašeliníků
ze sekce Cuspidata přechodového rašeliniště v centrální části zájmového území
(GPS 49°22'56.6914"N 15°24'51.2844"E a 49°22'56.4553"N 15°24'49.9356"E) a při východním
okraji jeho střední části (GPS 49°22'52.2448"N 15°24'49.6776"E). Tmavé plodnice pěkně
kontrastují se zeleným rašeliníkem. 22. 09. 2013, 28. 10. 2013, 14. 09. 2014, 27. 09. 2015
a 11. 10. 2015. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Phaeomarasmius erinaceus (Pers.) Scherff. ex Romagn.
Kržatka ježatá
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě vzácně se vyskytující, nezaměnitelný druh pospolitě rostoucí
na odumřelých (suchých) větvičkách křovitých vrb (Salix aurita a Salix cinerea) dosud
připojených ke stojícím živým kmínkům. 27. 09. 2015. Det. M. Brom.
Pholiota alnicola (Fr.) Singer
Šupinovka olšová
Saproparazit lignikolní. Na lokalitě vzácný druh podzimního aspektu, trstnatě rostoucí na bázi
a kořenových nábězích olší v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové
rašeliniště v centrální části zájmového území (GPS 49°22'55.6952"N 15°24'48.6988"E).
Na Českomoravské vrchovině roztroušeně se vyskytující druh. 22. 09. 2013. Det. M. Brom.
Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm.
Šupinovka ohnivá
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi vzácný druh podzimního aspektu pospolitě rostoucí
na tlejícím, vlhkém dřevě ležícího kmenu borovice lesní (Pinus sylvestris) v mokřadní (bažinné)
olšině naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části zájmového území. Nápadná žluto
oranžovým kloboukem s vláknitými, přitisklými nebo odstálými a stejně zbarvenými šupinami
a sírově žlutým, kostrbatě šupinatým třeněm s pomíjivým prstenem. Dužnina žlutá
až naoranžovělá s nahořklou chutí. 27. 09. 2014 a 06. 09. 2015. Det. M. Brom.
Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer
NT
Hlíva hnízdovitá
Saprotrof lignikolní. Velmi vzácný, „dekorativní“ druh žlutě až žlutookrově zbarvené hlívy
pospolitě až hromadně porůstající boky a svrchní stranu ležícího kmene břízy bělokoré (Betula
pendula) v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části
lokality (GPS 49°22'53.5864"N 15°24'47.8949"E). 06. 11. 2016. Leg. et det. M. Brom.
Herb. M. Brom.
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Pleurotus ostreatus (Jacq.) Quél.
Hlíva ústřičná
Saproparazit lignikolní. Na lokalitě vzácný druh podzimního až zimního aspektu trsnatě rostoucí
na živých a následně i na svrchní straně a bocích padlých, ležících kmenů listnáčů.
Nápadná tvorbou velkých a zdaleka viditelných trsů holubově šedých plodnic. Způsobuje bílou
hnilobu. 11. 10. 2015 a 06. 11. 2016. Det. M. Brom.
Pluteus cervinus P. Kumm.
Štítovka jelení
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě vzácný druh rostoucí od jarního do pozdně podzimního období
na dřevě listnáčů. Běžný a široce rozšířený druh, zřejmě nejhojnější zástupce rodu štítovka
(Pluteus) na našem území. 22. 09. 2013 a 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm.
Štítovka žlutá
Saprotrof lignikolní. Na lokalitě velmi vzácný druh podzimního aspektu jednotlivě rostoucí
na tlejícím dřevě křovitých vrb (Salix spp.) v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové
rašeliniště v centrální části zájmového území (GPS 49°22'57.1199"N 15°24'48.8349"E).
27. 09. 2015 a 06. 09. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Psathyrella candolleana (Fr.) Maire
Křehutka Candolleova
Saprotrof terestrický-lignikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh letního
až podzimního aspektu pospolitě nebo trstnatě rostoucí na zetlelém dřevě ležících kmínků
a kmenů ve střední části lokality. Běžný a široce rozšířený druh. 22. 09. 2013 a 11. 10. 2015.
Det. M. Brom.
Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm.
Lysohlávka kopinatá
Saprotrof terestrický. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh podzimního aspektu pospolitě
rostoucí v lučních partiích s převahou graminoidů v jižní části lokality (GPS 49°22'50.0506"N
15°24'46.4669"E). Charakteristický úzce kuželovitým tvarem klobouku s nápadnou
bradavkou a tendencí plodnice k modrání. 14. 09. 2014 27. 09. 2014. Leg. et det. M. Brom.
Herb. PRM/M. Brom.
Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.) Antonín, Halling & Noordel.
Penízovka kuželovitá
Saprotrof terestrický. Na lokalitě hojný, charakteristický druh podzimního aspektu pospolitě
rostoucí v listovém opadu olšiny ve střední části zájmového území. Běžný a široce rozšířený
druh. 22. 09. 2013 a 06. 09. 2015. Det. M. Brom.
Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.) Singer
Penízovka skvrnitá
Saprotrof terestrický. Na lokalitě velmi vzácný druh (ojediněle se vyskytující) podzimního
aspektu pospolitě rostoucí v jehličnatém opadu v smrčině v jižní části zájmového území.
Nápadný bělavými nebo krémovými plodnicemi s rezavě červenými (červenohnědými) skvrnami
ve stáří, nízkými hustými lupeny a hořkou chutí dužniny. Do zájmového území tento druh pouze
zasahuje z okolních kulturních smrčin, kde je mnohem hojnější. 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Rickenella fibula (Bull.) Raithelh.
Kalichovka oranžová
Saprotrof muscikolní. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
jednotlivě nebo po několika plodničkách rostoucí v lučních partiích s vysokou pokryvností
mechorostů v jižní části lokality. 04. 06. 2013, 08. 07. 2013, 14. 09. 2014 a 25. 06. 2016.
Det. M. Brom.
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Rickenella swartzii (Fr.) Kuyper
Kalichovka Swartzova
Saproparazit muscikolní. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh letního až podzimního
aspektu jednotlivě nebo po několika plodničkách rostoucí v lučních partiích s vysokou
pokryvností mechorostů v jihozápadní části lokality (GPS 49°22'51.3836"N 15°24'48.1481"E).
Na Českomoravské vrchovině nepoměrně vzácnější než na lokalitě rovněž zjištěná kalichovka
oranžová (Rickenella fibula). 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Sphagnurus paluster (Peck) Redhead & V. Hofstetter
Penízovka rašeliníková
Saprotrof muscikolní. Na lokalitě hojně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
pospolitě rostoucí v ostřicovo-rašeliníkových spol. přechodového rašeliniště v centrální části
zájmového území a při východním okraji jeho střední části. 08. 07. 2013, 22. 09. 2013,
06. 09. 2015, 22. 05. 2016 a 27. 05. 2016. Leg. et det. M. Brom. Herb. M. Brom.
Stropharia albonitens (Fr.) Quél.
EN
Límcovka bílá
Saprotrof terestrický. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh podzimního až pozdně
podzimního aspektu rostoucí jednotlivě na světlejších místech, s vyšší pokryvností mechorostů
a cévnatých rostlin, mokřadní (bažinné) olšiny ve střední (centrální) části zájmového území.
V rámci České republiky vzácný a ohrožený druh zasluhující ochranu. 09. 09. 2016. Leg. et det.
M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Tricholoma fulvum (Fr.) Bigeard & H. Guill.
Čirůvka plavohnědá
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh podzimního aspektu pospolitě
rostoucí při východním okraji luční partie na místech v dosahu kořenové soustavy dřevin
tvořících porostní plášť (tvoří mykorhizu s břízou bělokorou (Betula pendula) v severní části
lokality. 14. 09. 2014. Det. M. Brom.

Houby stopkovýtrusné (Homobasidiomycetes) - hřibotvaré (Boletales)
Boletus edulis Bull.
Hřib smrkový
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě roztroušeně se vyskytující druh letního až podzimního aspektu
jednotlivě rostoucí při východním a jižním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin
tvořících porostní plášť. Klobouk za vlhka lesklý a lepkavý, v dospělosti hrbolkatý. V mládí
zbarven bíle, později okrový, oříškově nebo červeně (ryšavě) hnědý. Ústí rourek okrouhlé a bílé,
v zralosti žlutavé až olivově žluté, otlačením nemodrající. Třeň břichatý, pak kyjovitý
až válcovitý, bělavý až světle hnědý, žíhaný a přinejmenším v horní části s bělavou síťkou. Patří
do skupiny tzv. „pravých hřibů“ neboli bělohřibů s bílou, barevně neměnnou dužninou
a příjemnými senzorickými vlastnostmi (chuť mírná a vůně houbová). Mykorhizní symbiont buku
lesního (Fagus sylvatica) a smrku ztepilého (Picea abies), ale i dalších listnatých a jehličnatých
dřevin. 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
Leccinum cyaneobasileucum Lannoy & Estadès
Kozák šedohnědý
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi hojný druh letního až podzimního aspektu jednotlivě
rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části
zájmového území a při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin
tvořících porostní plášť (tvoří mykorhizu s břízami (Betula spp.). Podobný následujícímu druhu,
od kterého se makroskopicky odlišuje světlejšími šupinami, šedavými reflexy na klobouku
a modrozelenými skvrnami na bázi třeně. 22. 09. 2013 14. 09. 2014. Det. M. Brom.
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Leccinum holopus (Rostk.) Watling
NT
Kozák bílý
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácně se vyskytující druh letního až podzimního
aspektu jednotlivě rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště
(s oblibou v porostech rašeliníků) v centrální části chráněného území (GPS 49°22'55.6133"N
15°24'48.2449"E a 49°22'57.7189"N 15°24'49.9586"E). Mykorhizní symbiont bříz (Betula spp.).
14. 09. 2014 a 27. 09. 2015. Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Leccinum scabrum (Bull.) Gray
Kozák březový
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácný druh letního až podzimního aspektu jednotlivě
rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině naléhající na přechodové rašeliniště v centrální části
zájmového území. Mykorhizní symbiont bříz (Betula spp.). 22. 09. 2013 a 14. 09. 2014.
Det. M. Brom.
Leccinum variicolor Watling
NT
Kozák barvoměnný
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě velmi vzácně (dvě mikrolokality) se vyskytující druh letního
až podzimního aspektu jednotlivě rostoucí v mokřadní (bažinné) olšině naléhající
na přechodové rašeliniště (s oblibou v rašelinících) v centrální části zájmového území
(GPS 49°22'55.6133"N 15°24'48.2449"E a 49°22'57.7189"N 15°24'49.9586"E). Mykorhizní
symbiont bříz (Betula spp.). Od výše jmenovaných příbuzných druhů se liší (mimo jiné)
skvrnatým kloboukem. 22. 09. 2013, 14. 09. 2014, 27. 09. 2015 a 11. 10. 2015. Leg. et det.
M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko
Hřib hnědý
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě hojný druh letního až podzimního aspektu jednotlivě
nebo pospolitě rostoucí v jehličnatém opadu v smrčině v jižní části zájmového území
a při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin tvořících porostní plášť.
Druh s mnohem častějším výskytem v okolních jehličnatých lesích. 08. 07. 2013 a 14. 09. 2014.
Det. M. Brom.
Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze
Hřib strakoš
Mykorhizní symbiont. Na lokalitě vzácný druh letního až podzimního aspektu jednotlivě rostoucí
při východním okraji luční partie, v dosahu kořenové soustavy dřevin tvořících porostní plášť
(tvoří mykorhizu s borovicí lesní (Pinus sylvestris) ve střední části lokality. Druh s těžištěm
výskytu v okolních jehličnatých lesích. 22. 09. 2013 a 09. 09. 2016. Det. M. Brom.

Houby stopkovýtrusné (Homobasidiomycetes) - břichatkovité (Gasterales)
Lycoperdon molle Pers.
Pýchavka čokoládová
Saprotrof terestrický. Na lokalitě hojně se vyskytující druh podzimního až pozdně podzimního
aspektu jednotlivě nebo pospolitě rostoucí v lučních partiích jižní části lokality
(GPS 49°22'51.6967"N 15°24'48.5366"E). 14. 09. 2014, 27. 09. 2015 a 09. 09. 2016.
Leg. et det. M. Brom. Herb. PRM/M. Brom.
Lycoperdon perlatum Pers.
Pýchavka obecná
Saprotrof terestrický. Na lokalitě vzácně se vyskytující druh letního až pozdně podzimního
aspektu pospolitě rostoucí v listnatém a jehličnatém opadu. Běžný a široce rozšířený druh
listnatých a jehličnatých lesů. 16. 11. 2013 a 27. 09. 2015. Det. M. Brom.
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5. Závěry a doporučení
Mykologický inventarizační průzkum ukázal nezastupitelnou úlohu a význam maloplošných
zvláště chráněných území (MZCHÚ) jako významných refugií druhové diverzity. Byť se jedná
o malý fragment (dnešní rozloha chráněného území 4,91 ha) dříve rozsáhlého komplexu
rašelinných luk a samotného rašeliniště (celkem cca 10 ha), představuje do budoucna,
(při vhodném ochranářském managementu!) záruku zachování charakteristické mykobioty
pro mokřadní olšiny a kyselá přechodová rašeliniště.
Zájmové území lze pro potřebu vyhodnocení získaných mykologických dat rozlišit na:


lesní porosty s jejich nejcennější částí, tzn. mokřadní olšinou s častými přechody
v mokřadní vrbiny



bezlesí tvořené mozaikou lučních a ostřicovo-rašelinných společenstev s rozsáhlými
porosty rašeliníků (Sphagnum spp.).

V mokřadní olšině anebo mokřadních vrbinách navazujících na centrální část přechodového
rašeliniště roste charakteristická mykobiota, z níž celá řada hub patří mezi vzácné, ohrožené
anebo mizející druhy. Některé druhy jsou zařazeny do Červeného seznamu hub
(makromycetů) České republiky (Holec et Beran 2006) nebo jsou regionálně významné.
Vzácné vřeckovýtrusné houby (Ascomycetes) zastupují např. bochníček potoční (Adelphella
babingtonii), vodnička potoční (Cudoniella clavus) nebo řasnatka mokřadní (Peziza limnaea). Ze
zajímavých lignikolních makromycetů je třeba zmínit z ČR prozatím málo známou outkovečku
olšovou (Antrodiella ichnusana) a nepříliš hojný druh pórnatici skleněnou (Physisporinus
vitreus), vytvářející rozlité plodnice na spodní straně ležících kmenů olší (Alnus spp.). Na
suchých větvičkách křovitých vrb vzácně rostou houžovec vonný (Lentinus suavissimus) a
miniaturní kržatka ježatá (Phaeomarasmius erinaceus). Boky až svrchní strana ležících kmenů
listnáčů jsou typickou nikou pro pařezník pozdní (Panellus serotinus) a žlutooranžově
zbarvenou hlívu hnízdovitou (Phyllotopsis nidulans). Vhodné podmínky pro svůj růst zde
nachází mykorhizní symbionti jako např. ryzec lemovaný (Lactarius aspideus), ryzec lilákový
(Lactarius lilacinus) a ryzec kalichovkovitý (Lactarius omphaliiformis) nebo ryzec scvrklý
(Lactarius vietus). Z holubinek je možné jmenovat holubinku chromovou (Russula claroflava),
holubinku lesklou (Russula nitida) a na borovici lesní (Pinus sylvestris) vázanou holubinku
jízlivou (Russula sardonia). Rozsáhlý rod pavučinec (genus Cortinarius) reprezentuje na lokalitě
velmi hojný, ale obecně vzácný pavučinec chřapáčovitý (Cortinarius helvelloides) či nenápadný
pavučinec americký (Cortinarius americanus). Podél anebo v blízkosti drobné vodní kapiláry
pospolitě fruktifikuje obecně vzácná a z ČR nepříliš známá závojenka dvouvýtrusá (Entoloma
bisporigerum) či bíle zbarvená, miniaturní žebernatka maličká (Delicatula integrella). Helmovka
kapradinová (Mycena pterigena) se vyskytuje na tlejících, minuloročních řapících listů
kapraďorostu kapraď samec (Dryopteris filix-max). Překvapivým nálezem se stala límcovka bílá
(Stropharia albonitens), druh typický pro luční stanoviště. Hřibotvaré zastupuje např. kozák bílý
(Leccinum holopus) a kozák barvoměnný (Leccinum variicolor).
Z bezlesých partií se z mykologického hlediska jako nejcennější ukázaly partie přechodového
rašeliniště s relativně rozsáhlými plochami ostřicovo-rašeliníkových spol. v centrální části
lokality. Plošně značně menší ale druhově rovněž bohaté jsou ostřicovo-rašeliníková spol.
ve střední části luční enklávy. Mykobiota je podmíněna dostupným substrátem tzn. rašeliníky
(Sphagnum spp.), a proto ji představují zejména sfagnikolními druhy, nejhojněji z rodů čepičatka
(genus Galerina) a třepenitka (genus Hypholoma). Stanoviště hostí bohaté populace voskovky
vroubkované (Hygrocybe coccineocrenata), třepenitky pomněnkové (Hypholoma myosotis)
a čepičatky bažinné (Phaeogalera stagnina). V méně kyselých lučních partiích se druhové
spektrum makromycetů rozšiřuje. Z druhů, které si zaslouží naši pozornost, je potřeba zmínit
vzácnou vřeckovýtrusnou houbu jazourek srstnatý (Trichoglossum hirsutum) a lupenaté houby
polničku bažinnou (Agrocybe paludosa) a závojenku kuželovitou (Entoloma cuspidiferum).
Krátkostébelné podhorské (smilkové) trávníky s dobře vyvinutým mechovým patrem v jižní části
lokality vytvářejí vhodné podmínky např. pro voskovku mírnou (Hygrocybe insipida), helmovku
žlutobílou (Atheniella flavoalba), helmovku širokolupennou (Mycena latifolia), helmovku
hnědobřitou (Mycena olivaceomarginata) a pýchavku čokoládovou (Lycoperdon molle).
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Relativně bohatá diverzita makromycetů byla zjištěna po obvodu lučních enkláv, v dosahu
kořenové soustavy dřevin tvořících porostní plášť, na řídce zapojených krátkostébelných
trávnících s dobře vyvinutým mechovým patrem. Fruktifikuje tady velké množství mykorhizních
symbiontů typických nejen pro jehličnaté porosty v okolí, ale navíc makromycety specifické
pro tento přechodový prvek (ekoton) jako např. pavučinec odchylný (Cortinarius anomalus)
a holubinka Queletova (Russula queletii). Šťavnatka smrková (Hygrophorus piceae) je druhem
zařazeným jak v Červeném seznamu hub (makromycetů) České republiky (Holec et Beran
2006), tak zároveň patří mezi zvláště chráněné druhy dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.
Současný „ochranářský“ management, dle současně platného plánu péče, se ve vztahu
k zaznamenané mykobiotě jeví jako vyhovující. Akcent je třeba klást na ponechávání
mrtvého dřeva na místě a provádění pěstebních zásahů na podporu břízy pýřité (Betula
pubescens). Třebaže lesní porosty v okolí maloplošného zvláště chráněného území (MZCHÚ)
jsou tvořené hospodářsky využívanými smrkovými monokulturami, na území lokality má výskyt
smrku ztepilého (Picea abies) pouze charakter vtroušené dřeviny. Výjimkou je plocha
na pozemku p. č. 2906, kde tvoří menší zapojený porost. Vhodným řešením by mohlo být
postupné, ale důrazné prořeďování smrčiny od východního okraje směrem dovnitř.
Zásahy na nejcennějších plochách v centrální části rašeliniště by měly mít, mimo jiné, ten
efekt, že zabrání „odrůstání“ rašeliniště a tvoření vysokých „ploníkových nebo rašeliníkových“
bultů. V degradovaných partiích s vysokou pokryvností graminoidy (Agrostis spp., Holcus spp.,
Deschampia caespitosa aj.) na mineralizované rašelině, bez účasti makromycetů, je nutné
intenzívním kosením, vyhrabáváním stařiny a narušováním povrchu v jarním anebo podzimním
období iniciovat změny v mechovém a bylinném patru. Monodominantní porosty tvořené druhy
rodu Calamagrostis či chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) je možné z hlediska
mykologického označit jako „poušť“.
Zásadním problémem jinak velmi pěkného maloplošného zvláště chráněného území je
nepřehlédnutelné a celoroční vysychání okrajových částí a partií okolo upraveného
koryta Hojkovského potoka!
Na vině jsou jednak rekultivační (meliorační) práce na zemědělských plochách v nebližším okolí
MZCHÚ, jednak úpravy (napřímení a zahloubení) řečiště Hojkovského potoka, které byly strojně
provedeny až do porostů mokřadní (bažinné) olšiny, na hranu přechodového rašeliniště.
Nastalou situaci mimoto zvýrazňuje vysoký srážkový deficit posledních několika let. Markantně
se toto negativum dotýká severní a severovýchodní části lokality. Zaklesnutí hladiny spodních
vod se dá velice dobře pozorovat na vysychání jam po těžbě rašeliny. Voda v nich „mizí“, podle
průběhu zimního období, v druhé polovině května, nejpozději však během června a znovu se
objevuje až v měsíci listopadu. V minulosti situaci mírně „vylepšovala“ tůň zbudovaná v 90.
letech minulého století, která nadržovala vodu v místě upraveného koryta Hojkovského potoka.
Bohužel, okolo roku 2012 zanikla. Vysycháním půdního profilu fatálně trpí rostlinné
společenstvo se zbytky populace suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum) v ochranném
pásmu MZCHÚ.
Řešením by mohlo být zaslepení melioračních trativodů v ochranném pásmu severní
až severovýchodní části MZCHÚ, před jejich zaústěním do hlavníku. Účinnost a efektivitu
navrhovaného zásahu multiplikuje vytvoření těsnících jílových „clon“ podél levého břehu
upraveného koryta se začátkem pod znovuobnovenou tůní a jejich ukončením
na hranici ochranného pásma MZCHÚ. Nad tůní v délce cca 30 m bude nutné revitalizovat
zničené koryto respektive vrátit mu jeho původní charakter a zvýšit niveletu dna. Realizace
jednotlivých revitalizačních zásahů musí sledovat jejich synergické účinky a definitivní cíl,
tj. obnovu přirozeného vodního režimu v této části MZCHÚ (zpomalení odtoku srážkových
a podzemních vod, zvýšení hladiny spodní vody a zajištění její rovnoměrné celoroční
distribuce).
Ve vztahu k aspektu druhové diversity se jedná o území s relativně vysokým počtem
195 zaznamenaných druhů hub během autorem provedeného mykologického průzkumu
v letech 2015 až jaro 2017. Z tohoto počtu je 19 taxonů zařazeno do Červeného seznamu
hub (makromycetů) České republiky (Holec et Beran 2006), a to 11 taxonů kategorie EN
(endangered), dva taxony kategorie VU (vulnerable), čtyři taxony kategorie NT (near
threatened), dva taxony kategorie DD (data deficient) a jeden taxon patří mezi zvláště
chráněné druhy dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.
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Z hlediska systematického je skladba taxonů v práci následující:
(1) Houby vřeckovýtrusné (Ascomycetes)
(2)

Houby stopkovýtrusné (Heterobasidiomycetes)

(3)

Houby stopkovýtrusné (Homobasidiomycetes)






nelupenaté (Aphyllophorales)
holubinkotvaré (Russulales)
lupenaté (Agaricales)
hřibotvaré (Boletales)
břichatkovité (Gasterales)

Celkem

21 taxonů.
5 taxonů.
169 taxonů;
36 taxonů;
22 taxonů;
102 taxonů;
7 taxonů;
2 taxony.
195 taxonů.

Počet zaznamenaných druhů hub jistě není konečný, a pokud by odborníci podrobněji
studovali některé obtížně určitelné skupiny, např. houby vřeckovýtrusné (Ascomycetes), jejich
počet by určitě významně vzrostl. Tuto skutečnost podtrhuje fakt, že „poslední“ roky byly
pro růst hub průměrné až podprůměrné podmínky, takže při příznivějším počasí se dají
předpokládat další zajímavé nálezy a objevy.
Z přehledu vyplývá, že zkoumaná lokalita hostí jak vzácné a ohrožené druhy vázané
na bažinaté lesní porosty, tzn. mokřadní olšinu a mokřadní vrbiny, tak řadu vzácných a
pozoruhodných makromycetů kyselých přechodových rašelinišť, dříve příznačných
pro tuto část Českomoravské vrchoviny.
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54. Pavučinec náramkovitý (Cortinarius armillatus) roste v mokřadní (bažinné) olšině
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