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NALEZEN NA MORAVĚ

Petr

OHŇOVEC

JIŽNÍ

-

PHELLINUS PSEUDOPUNCTATUS

V a m p o 1 a

Rod Phellinus Quél. 1886 - ohňovec - řazený do čeledi Hymenochaetaceae Donk 1948 - kožovkovité, patří co do množství taxonů
k nejpočetnějším rodům chorošů a podle světového přehledu čítá
celkem 154 druhů a 67 forem a variet (Larsen M. J. & Cobb-Poulle
L. A. 1990). Charakteristickými znaky tohoto rodu jsou zejména
víceleté rozlité nebo kloboukaté vrstevnaté plodnice s víceméně
hnědou v KOH černající dužninou a dimitický hyfový systém s generativními hyfami bez přezek. Z fytopatologického hlediska jde
0 rod velmi důležitý, neboť mnohé jeho druhy parazitují na živých
dřevinách a působí značné škody. V tomto obrovském rodě lze po
měrně snadno vymezit menší skupinu druhů, které jsou charakteris
tické téměř kulovitými, silně cyanofilními výtrusy. Tato skupina
je všeobecně známá jako Phellinus
robustus komplex a v Evropě
dnes čítá celkem 6 druhů a to: Phellinus erectus David, Dequatre
& Fiasson, P. hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat., P. hippophaecola Jahn, P. pseudopunctatus David, Dequatre & Fiasson, P. punctatus (Fr. ex Karst.) Pil. a P. robustus (Karst.) Bourd. & Galz.
Fiasson & Niemelá (1984), kteří se pokusili rozdělit evropské ohňovce do menších rodů, používají pro tuto skupinu rodového jména
Fomitiporia Murrill 1907 s typovým druhem Fomitiporia langloisii
Murrill, což je synonymum Phellinus punctatus (Fr. ex Karst.)
Pil. Z této šestičlené skupiny byly z území bývalého Českosloven
ska známé dosud pouze 3 druhy, a to P. robustus - ohňovec statný,
P. hartigii - o. Hartigův a P. punctatus - o. tečkovaný (Kotlaba
1984).
Smyslem tohoto příspěvku je upozornit naši mykologickou ve
řejnost na čtvrtý druh z této skupiny, který se na našem území
také vyskytuje,
a to P. pseudopunctatus David, Dequatre & Fias
son. Tato houba, pro kterou navrhuji české jméno ohňovec jižní,
byla popsána teprve nedávno z pobřeží Středozemního moře v jižní
Francii (David, Dequatre & Fiasson 1982) a ve světové monografii
rodu Phellinus je Francie zatím uvedena jako jediná země, kde byl
tento druh nalezen (Larsen & Cobb-Poulle 1990). Ohňovec jižní je
vlastně dvojníkem u nás dobře známého a hojně rozšířeného ohňovce
tečkovaného (P. punctatus), liší se však mikroskopicky přítomnos
tí rezavohnědých tlustostěnných set v hymeniu a bude mít zřejmě
1 rozdílý areál rozšíření. Zatímco P. punctatus je druhem kosmo
politním, vyskytujícím se od tropů až do chladných pásem obou po
lokoulí, P. pseudopunctatus bude pravděpodobně druhem teplomilným
a jeho areál rozšíření bude podstatně menší.
0 tom. že P. pseudopunctatus roste i na území bývalého Čes
koslovenska, jsem byl přesvědčen již několik let, přesněji řečeno
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od doby vydání knihy o parazitických dřevokazných houbách (Černý
1989). Prof. Černý totiž ve zmíněné knize.na str. 86 v kresbě
mikroznaků P. punctatus vyobrazil mimo jiné i tlustostěnné hymeniální sety, které však tento druh nikdy nemá. Sám jsem se o tom
přesvědčil studiem stovek mikroskopických preparátů P. punctatus
a totéž mně potvrdil i D r . Zdeněk Pouzar, který za stejným účelem
mikroskopoval také desítky položek. Bylo tedy nepochybné, že Čer
ný nevědomky pod jménem P. punctatus zobrazil ve skutečnosti mikroznaky P. pseudopunctatus. Předpokládal jsem, že položka, podle
které byla kresba pořízena,
pochází z našeho území. Vzhledem
k tomu, že P. pseudopunctatus byl popsán z mediteránního pásma
a fytopatologický výzkum prof.
Černého byl v minulosti výrazné
orientován na teplé lesy jižní Moravy, předpokládal jsem možnost
nového nálezu této houby právě v nejjižnéjších částech Moravy ne
bo na jižním Slovensku. Tento předpoklad se ukázal jako správný,
neboť 19. VI. 1993 jsem konečně P. pseudopunctatus nalezl, a to
na živém kmenu habru obecného (Carpinus betulus) v lužním pralese
Cahnov u Lanžhota. To, že jde skutečné o P. pseudopunctatus, však
potvrdilo až následné mikroskopické vyšetření, které prokázalo
přítomnost tlustostěnných hymeniálních set.
Lze tedy důvodně předpokládat, že ohňovec jižní bude brzy
nalezen i na dalších lokalitách na území bývalého Československa,
a to zřejmé v nej teplejších oblastech jižní Moravy a Slovenska.
Z hostitelů je pak třeba sledovat zejména habry (Carpinus) a duby
(Quercus), avšak i nálezy z jiných dřevin by mély být nyní dů
kladně mikroskopicky prověřovány. Z uvedeného také vyplývá, jak
důležité je dokladování i těch zdánlivě nej běžnéjších druhů, kte
ré se s postupem vědeckého poznání mohou nečekaně stát vyhledáva
nými vzácnostmi. Všechny,
herbářovou položkou nedoložené údaje
o nálezech P. punctatus na jižní Moravě nebo Slovensku, jsou nyní
bezcenné, neboť nebude již možné nikdy zpětné prokázat, zda šlo
o hojný P. punctatus nebo jeho vzácného dvojníka - P. pseudopunc
tatus .
Vzhledem k tomu, že P. punctatus a P. pseudopunctatus jsou
druhy makroskopicky nerozlišitelné,
neuvádím zde jejich popis
a odkazuji na práce Piláta (1936-42) a Černého (1989). Připojuji
však několik poznámek, které pokládám pro správné určení za zá
sadní .
Oba druhy tvoří vždy zcela rozlité a vrstevnaté plodnice,
rostou pouze na listnáčích, a to jak na živých, tak na odumřelých
kmenech a větvích. Zjistíme-li při mikroskopování v Melzerově či
nidle, že studovaný druh má kulovité a po chvíli červeně se bar
vící výtrusy a jsme si jisti, že tvořil pouze rozlité plodnice,
pak jde s největší pravděpodobností o P. punctatus nebo P. pseu
dopunctatus. Z dalších druhů, které mají kulovité silné dextrinoidní výtrusy, na listnáčích u nás roste pouze P. robustus, ten
však většinou tvoří kloboukaté nebo polorozlité plodnice. Zcela
rozlité formy P. robustus se vyskytují jen zřídka na spodku leží
cích kmenů nebo silných větví a zpravidla jsou nalézány společně
s normálně vyvinutými plodnicemi. K vzájemnému rozlišení P. pun
ctatus a P. pseudopunctatus pak znovu připomínám nejdůležitější
rozlišovací mikroznak, a to přítomnost hymeniálních set u P.
pseudopunctatus. Sety mohou být v některých partiích rourek po
měrně hojné, jinde vzácné, určitou roli zde hraje stáří plodnic.
Dopouručuji proto při hledání set v hymeniu udělat z každé polož
ky raději více preparátů a k mikroskopování vybírat jen dobře vy
vinuté plodnice.
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Petr V a m p o 1 a :The Mediterranean polypore Phellinus pseudopunctatus found in Moravia (Czech Republic)
The author reports.a finding of a rare resupinate polypore
Phellinus pseudopunczatus David,
Dequatre & Fiasson from South
Moravia in the Czech Republic (Moravia:
Area tuta "Cahnov" apud
Lanžhot, distr. Břeclav, 150 m s.m., Ccirpinus betulus - ad truncum vivum, 19. VI. 1993, leg. et det. P. Vampola, MJ 197/93, PRM
878439). This interesting species described from the French Medi
terranean coast differs from common Phellinus punctatus (Fr. ex
Karst.) Pil. in the presence of thick-walled setae in hymenium.

m .

Ohňovec jižní - Phellinus pseudopunczatus
Fiasson. - Tlustosténné hymeniální sety.
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David, Dequatre &
Del. P. VampoLa

PRVNÍ NÁLEZ ŠTÍTOVKY HNĚDÉ
BONNARD V ČESKÉ REPUBLICE
Vladimír

ŽÍHANĚ

-

PLUTEUS BRUNNEORADIATUS

A n t o n í n

Pracovní
setkání
českých
a
slovenských mykologii ve
Frýdku-Místku koncem září loňského roku bylo poznamenáno značným
suchem. Avšak i tam, kde si praktický houbař rve zoufalstvím vla
sy, dokážou mykologové nalézt něco zajímavého. Mezi tyto zajíma
vosti patří také štítovka hnědě žíhaná - Pluteus brunneoradiatus
Bonnard patřící do okruhu štítovky jelení - Pluteus atricapillus
(Batsch) Fayod. Tato houba byla popsána teprve nedávno (Bonnard
1987) a byla v literatuře zaznamenána zatím pouze z lokalit ve
Švýcarsku. Nález z okolí obce Morávka je tedy prvním publikovaným
nálezem v českých zemích.
Popis podle nalezené plodnice:
Klobouk 42 mm široký, široce konvexní, na středu s tupým
hrbolkem, na okraji mírně sklopený,
nelesklý až slabě lesklý, na
okraji radiálně praskající, na středu s velmi malými šupinkami;
světle hnědý. Lupeny volné, dosti řídké, 1 = 2-3, víceméně hori
zontální, nejsou břichaté, růžové, se stejnobarvým, jemně pýřitým
ostřím. Třen dlouhý a štíhlý, 120/7 mm, směrem dolů se mírně roz
šiřující, na bázi slabě kyjovitý a 12 mm tlustý, jemně podélné
vláknitý; bělavý až bílý. Dužnina slabě zemitě vonná.
Výtrusy 7,8-9,1 x 5,1-6,1 pm, široce elipsoidní, široce vál
covitě elipsoidní, někdy mírně prohnuté, tenkostěnné, nedextrinoidní. Basidie 27,8-32,9 x 7,6-8,8 p m , kyjovité, tetrasporické,
přezkaté. Basidioly 15,8-32,5 x 5,0-8,9 p m , kyjovité, válcovitěkyjovité až téměř vřetenovité, tenkostěnné, přezkaté. Cheilocystidy 39,2-63,3 x 12,7-15,2 pra, kyjovité, tenkostěnné, hyalinní.
Pleurocystidy 50,5-76 x 15,1-19 p m , dvou typů: vřetenovité, tlustostěnné, na vrcholu s (2-)3(-4)
hákovitými výrůstky a tenko
stěnné, pouze v horní části mirně tlustostěnné, zúžené v tupý až
ostrý, někdy slabě strangulátni zobánek, občas vidlený či s boč
ními vrcholy (tyto útvary jsou označovány Bonnardovou jako “intermediární cystidy"). Hyfy nedextrinoidni, vzácně přezkaté (pře
devším v tramě lupenů), tenkostěnné, hyalinní, do 12 pm široké.
Lokalita:
Beskydy,
Morávka,
asi 16 km jihovýchodně od
Frýdku-Místku, smíšený les nad levým břehem potoka pod údolní ná
drží , map.čtverec 6376d, cca 500 m n.m., na zbytcích dřeva list
náče; 23. IX. 1992 leg. et det. V. Antonín (BRNM).
Pluteus brunneoradiatus je charakteristický především pří
tomností "intermediárních cystid",
vzácnou přítomností přezek
(především v tramě lupenů, jinde jsou velice obtižně zjistitelné)
a růstem na listnáčích (buk, dub atd.), pouze jedenkrát byl sbí
rán na jehličnanech (Bonnard 1987). Nejblíže příbuznými druhy
u nás jsou Pluteus pouzarianus Sing.
a velmi nejasný a mnohými
autory neuznávaný P. pseudoroberti Moser & Stangl. Domnívám se,
že štítovka hnědě žíhaná u nás nebude příliš vzácná. Je však za
měňována za štítovku jelení. Cílem tohoto článku je jednak upo
zornit na přítomnost tohoto druhu v naší mykoflóře a jednak
poukázat na důležitost mikroskopování každé, i zdánlivě "obyčej
né" houby jakou je štítovka jelení.
J . Bonnardová
(Bonnard 1993)
publikovala provizorní klíč
k určování evropských přezkatých štítovek ze sekce Pluteus. Pro
informaci čtenářů uvádím jeho překlad bez dalšího komentáře:
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Pluteus brunneoradiatus: 1. cheilocystidy, 2. pleurocystidy, 3.
intermediárnl cystidy, 4. výtrusy. Měřítko = 10 jim.

1. Na listnáčích
2. Přezky velmi vzácné (méně než 10 %)
3. Klobouk hnědý
P. brunneoradiatus Bonnard
3*. Klobouk bílý
P. brunneoradiatus var. albus Bonnard nom.prov.
2*. Přezky hojné (více než 70 %)
4. Klobouk šedý
P. salicinus (Pers. : Fr.)Kummer
4 . Klobouk bílý, povrch jemně sametový (také na jehlična
nech?)
P. pellitus (Sing.)Kuhn.
1 . Na jehličnanech
5. Ostří lupenů hnědé
P. atromarginatus (Sing.)Kuhn.
5 . Ostří lupenů stejnobarvé
5

6.

Přezky přítomny asi na třetině přepážek hvf pokožky
klobouku. Cheilocystidy do 60 pm. Výtrusy do 7 x 5 p m .
Od září.
7.
Klobouk hnědý, třen bílý až světle hnědý
P. pouzarianus Sing.
7*. Klobouk bílý, třeň bílý
P. pouzarianus var. albus Bonnard
7**. Klobouk
dřevě

černohnědý,

třeň černohnědý,

na spáleném

P. pouzarianus var. niger Bonnard nom.prov.
6*. Přezky na všech přepážkách na hyfách pokožky klobouku.
Cheilocystidy dosahují až 200 pm; výtrusy větší než
7 x 5 pm. Od dubna.
8. Klobouk hnědý
P. primus Bonnard
8 . Klobouk bílý
P. primus var. purus nom.prov.

L i t e r a t u r a
Bonnard J.
(1987): PLuteus brunneoradiatus spec. nov. - Mycol.
Helvetica 2: 141-154.
Bonnard J. (1993): Clé provisoire des Plutées européens a boucles
(Section Pluteus, Agaricales, basidiomycetes). - Mycol. Hel
vetica 5: 203-205.
Vladimír A n t o n í n :
First record of Pluteus brunneoradiatus
Bonnard in Czech Republic
For the first time in the Czech Republic and the former
Czechoslovakia, PLuteus brunneoradiatus Bonnard 1987 has been re
corded in autumn 1992 in Beskydy Mts.
near village Morávka
(distr.
Frýdek-Místek)
on old stump of a broadleaved tree.
A short description of the collected carpophore is given. A pre
liminary key of clamped species (Bonnard 1993) is translated in
Czech here.

DRUHY RODU ENTOLOMA V SPR PRAMENY KŘEMELNĚ I .
František

M i k a

Během sedmiletého systematického sledování výskytu hub na
stálých plochách Šumavy v okolí Železné Rudy jsem nalezl četné
zajímavé nebo málo známé druhy řádu Agaricales. Sedm ploch na Šu
mavě,
kde mykofloristiku provádím, leží v nadmořských výškách
1000 až 1300 m a mají shodné velikosti ploch 2500 m . Z mykofloristického hlediska je nejzajímavější plocha ležící na okraji
areálu SPR Prameny Křemelné na východním svahu hory Můstku v nad
mořské výšce 1100 m. Je to podmáčená, humusní smrčina, jejíž del
ší strany ohraničují dva potůčky.
Botanických druhů je zde málo.
Podél břehů potoků jsou nevelké porosty rašeliníku (Sphagnum
sp.), uvnitř plochy je jen několik mechových polštářů (většinou
je vytváří Polytrichum sp.). Poměrně velkou část plochy pokrývá
tráva Deschampsia caespitosa a u břehů roste roztroušeně dřípatka
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(Soldanella montana) . Vyskytuje se zde poměrně větší počet druhů
hub, převážně z rodu Corti narius.
V této práci,
rozdělené na dva příspěvky,
popisuje autor
některé druhy rodu Entoloma, které na této ploše našel. V první
části jsou popsány dva druhy podrodu Nolanea z okruhu E.
staurospora:
Entoloma rhombisporum (Kühner & Bours.)Horak a E.
conferendum (Britz.)Noordel.
1. Entoloma rhombisporum (Kühner
níkovýtrusá

& Bours.)Horak - závojenka kos-

Klobouk 3-5 (-6) cm široký, zprvu kuželovité zvoncovitý, pak
zvoncovitě sklenutý, posléze až rozložený, se vzpřímeným až vzhů
ru ohrnutým okrajem, někdy nepravidelného tvaru, ba i excentric
ký, na středu s vyniklým, tupým až zašpičatělým hrbolem, v dospě
losti často na okraji zvlněně zprohýbaný, vlhký daleko prosvítavě
žíhaný, zřetelně radiálně zvrásněný,
zvláště kolém hrbolu, lysý,
hygrofánní, vlhký špinavě šedohnědý, na temeni tmavší, někdy se
žlutým tónem, usýcháním vybledající až do bledě hnědošedé nebo
špinavě hnědavé.
Lupeny oddálené,
vysoké, zprvu široce připojené, pak skoro
volné, bledé, v dospělosti našedle růžové, s ostřím dosti erodovaným.
Třeň 50-90 x 3-6 mm, válcovitý, někdy na bázi lehce kyjovitě
ztluštělý, často zkroucený, plný, pak dutý, jemně rýhovaný,
na
špici bíle pomoučený, jinak lysý, křehký.
Dužnina našedlá, v klobouku bělavá, chuti moučné, téměř bez
vůně, ale na řezu voní zřetelně zatuchle moučně.
Výtrusy rhombicko-kubické (kosočtverečné), zřídka i pětihranné, 9,5-11,3 x 8-10 gm. Basidie tetrasporické. Na ostří lupe
nů četné cheilocystidy, štíhle až břichatě lahvicovité, někdy
i slabě hlavaté, 45-65 x 10-20 pm. S přezkami na hyfách.
Ve skupinách na velmi vlhkém až bažinatém místě při potůčku,
mezi trávou Deschampsia caespitosa, v r. 1987-1989 od konce čer
vence do konce října.
Poznámka: V literatuře je udáván průměr klobouku jen 1-3,5 cm
(Moser 1978; Noordeloos 1988). Plodnice, které jsem na lokalitě
sbíral, byly vždy mnohem větší.
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1. Entoloma rhombisporum (Kühner &. Bours.) Horák: a. plodnice; b.
výtrusy, c. cheilocystidy.
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2. Entoloma conferendum (Britz.) Noordel.- závojenka křížovýtrusá
Syn. Rhodophyllus rickenii Roraagn.
Klobouk 2-5 cm v průměru, kuželovitý až silně vyklenutý, br
zy kuželovité zvoncovitý,
posléze sklenutý až ploše sklenutý,
s málo vyniklou, tupou až zašpičatělou bradavkou, v mládi se sla
bě podvinutým okrajem, ve stáří s okrajem někdy rozeklaným, tence
masitý. Pokožka silně hygrofánní, vlhká tmavě šedohnědá až sépio
vé hnědá, na středu až začervenalá, u okraje klobouku světlejší,
usýcháním vybledající do světle šedé nebo nahnědle šedavé, na
středu dlouho zůstává tmavší, za vlhka průsvitně žíhaná až ke
středu, silně lesklá, za sucha trochu hedvábité lesklá a pod lu
pou vrostle radiálně vláknitá, na temeni je často huňatě chlupatá
až šupinkatá.
Lupeny dosti husté, volné, břichaté, až 8 mm vysoké, zprvu
bílé, pak našedle růžové,
posléze masově zbarvené,
se stejně
zbarveným ostřím.
Třeň 40-80 x 4-6 mm, válcovitý nebo na bázi slabě ztluštělý,
v mládí na šedohnědém podkladě silně žíhaný stříbřitými lesklými
vlákny, na bázi bíle plstnatý, plný, pak dutý.
Dužnina křehká, bez výrazné chuti a vůně.
Výtrusy 8,3-12,5 x 7-12,5 p m , dosti tvarově proměnlivé, pře
vážně typicky křížovitého až téměř křížovitého tvaru, ale často
i s četnými přechody do téměř hvězdicovitého tvaru,
zřídka
i 5-6hranné. Bazidie bisporické. Cystidy chybějí.
Přezky na hyfách chyběj í .
Mezi Sphagnum s p ., 19. VIII. 1992 a 26. IX. 1992.
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2.Entoloma conferendum (Britz.)Noordel.: a. plodnice; b. výtrusy.

L i t e r a t u r a
Pilát A. (1952): Klíč k určování našich hub hřibovitých a bedlovitých. - Praha (1951) .
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Moser M. (1978): Die Röhrlinge und Blätterpilze (Polyporales, Bo' letales, Agaricales, Russulales). - In: Kleine Kryptogamenflora, ed. 4, Jena - Stuttgart.
Noordeloos M. E. (1988): Entolomataceae. - In: Flora Agaricina
Neerlandica 1: 77-177, Rotterdam.
Cetto B. (1978): I funghi dal vero. Vol. 2. - Trento.
František M i k a :

Druhy rodu Entoloma v SPR Prameny Křemelné I .

Vährend der siebenjährigen systematischen Durchforschung des
westbömischen Böhmerwaldgebietes aus Umgebung von Železná Ruda
wurden mehrere interessante oder seltene Pilzarten festgestellt.
Zwei Entoloma-Arten aus der Lokalität NSG Prameny Křemelné wurden
in diesem Beitrag beschrieben.

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ
OTÁZKY V MYKOLOGI I

CO JE OHŇOVEC OBECNfr - PHELLINUS IGNIARIUS ?
Petr

V a m p o 1 a

Tato otázka, kterou v minulosti mohl snadno zodpovědět i mykolog začátečník, přivádi dnes do rozpaků specialisty polyporology a její uspokojivé zodpovězení si zřejmé vyžádá ještě řadu let
cíleného mykologického výzkumu. Ukazuje se totiž, že ohňovec
obecný ve skutečnosti představuje široký komplex navzájem velmi
podobných a dosti obtížně rozlišitelných druhů, z nichž některé
byly již dříve odděleny a jsou mykology všeobecně uznávány, jiné
jsou oddělovány až v posledních letech a jejich rozlišování se
zatím nevžilo. Jde o problém nejenom taxonomický, kdy je nesnadné
jednotlivé druhy srozumitelně vymezit, ale současně i o problém
nomenklatorický, neboť řada z těchto druhů byla v minulosti i ně
kolikrát popsána a často v hodnotě nižších taxonomických jedno
tek. To, že jde ve většině případů skutečně o ''dobré" druhy, bylo
již v některých případech prokázáno i studiem čistých kultur.
V rozlišení těchto druhů hraje velmi významnou roli také jejich
ekologie. Ve všech případech jde totiž o parazity úzce speciali
zované na jeden nebo několik druhů dřevin a správné určení hosti
tele je tedy pro determinaci druhu velmi důležité.
Dnešním příspěvkem bych chtěl upozornit naše mykology na dvě
houby, které jsou na území bývalého Československa poměrně hojně
9

rozšířené a které jsou zcela jistě od ohňovce obecného rozdílné.
Za ohňovec obecný - Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quél. - lze to
tiž s jistotou nyní pokládat pouze druh parazitující na vrbách
(Salix sp.) a nálezy na jiných hostitelích mohou - a ve většině
připadů také patří jiným druhům. To, že za typický ohňovec obecný
by měla být pokládána právě houba z vrb a ne z jiných hostitelů,
je dáno skutečností, že u vybraného lektotypu "Polyporus igniari
us (L.)" uloženého v Upsale ve Švédsku, je jako hostitel uvedena
vrba - Salix sp. (Niemelá 1975). Je však otázkou, kam zařadit
zbývajíci nálezy z jiných hostitelů.
Výjdeme-li z práce Kotlaby (1984), který pro 625 sběrů oh
ňovce obecného z území bývalého Československa uvádí celkem 44
druhů dřevin, pak stojíme před problémem, který se zpětně již
zřejmě nikdy nepodaři uspokojivě vyřešit. Nicméně údaj, že 54 %
nálezů bylo učiněno na vrbách, naznačuje, že zcela jistě více než
polovina všech sběrů skutečně patří ohňovci obecnému. Zbývající
údaje se však mohou vztahovat k jiným druhům, z nichž bych chtěl
upozornit na dva, které dnes již můžeme spolehlivě vymezit.
Prvnim z nich je Phellinus alni (Bond.) Parm. - ohňovec ol
šový. Tato houba byla nejprve popsána v roce 1912 jako olšová
forma - Fomes igniarius (L.:Fr.) Fr. f. alni Bondarcev, později
v roce 1975 přeřazena do hodnoty variety - Phellinus
igniarius
var. alni (Bond.) Niemelá a o rok později pak povýšena na samo
statný druh Phellinus alni (Bond.)
Parmasto. Jak je již z druho
vého názvu zřejmé,
tento ohňovec parazituje na olších a podle
mých zkušeností typické, na povrchu často téměř ploché plodnice
tvoří hlavně na olši šedé (Alnus incana). Mnohem častěji než na
olších se však tento druh vyskytuje na jabloních (Malus domestica) a jeřábu obecném (Sorhus aucuparia) a zejména ve stromořadích
podél silnic působí místy znatelné škody. Vzácně se vyskytuje
i na lísce obecné (Corylus avellana) a střemše obecné (Prunus padus). Že jde skutečně o dobrý druh prokázal nedávno studiem monosporických kultur Fischer (1987), který tuto houbu popsal pod
synonymem Phellinus ossatus Fischer.
Podle mých dosavadních zku
šeností makroskopické odlišení ohňovce olšového od ohňovce obec
ného je ve většině případů obtížné a správné určení hostitele má
tedy zásadní význam. Terénní pomůckou při určování může být i vů
ně čerstvě odlomených plodnic. Zatímco ohňovec olšový téměř nevo
ní, jsou čerstvě odlomené plodnice ohňovce obecného slabě cítit
anýzem. Také mikroznaky obou druhů jsou stejné, u ohňovce olšové
ho však můžeme vzácné nalézt na povrchu plodnic chlamydospory,
kdežto u ohňovce obecného rostoucího na vrbách zatím nebyly pozo
rovány. Oba druhy jsou však poměrně snadno rozlišitelné podle
barvy čistých kultur. Kultury ohňovce obecného jsou totiž vždy
světlejší s rezavěhnědým odstínem, kdežto kultury ohňovce olšové
ho jsou tmavě hnědé a také jejich růst je poněkud pomalejší.
Druhým druhem, který ještě Kotlaba (1984) od ohňovce obecné
ho nerozlišoval, je houba nejčastěji parazitující na buku lesním
(Fagus sylvatica), habru obecném
(Carpinus betulus) a vzácně
i jiných dřevinách. V naší mykologické literatuře ji uvádí až
Černý (1989), a to pod jménem ohňovec černající - Phellinus nigricans (Fr.) P. Karst. Protože jsem měl možnost vidět materiál
Phellinus nigricans ze Skandinávie, kde je tento druh hojným pa
razitem především na břízách (Betula sp.), upozornil jsem již
dříve, že Phellinus nigricans ve smyslu Černého je pravděpodobné
jiná houba (Vampola 1991), která by mohla být popsána i jako nový
druh. Protože však skutečný ohňovec černající u nás vzácně roste
také, budu dále pro Černého houbu používat českého názvu ohňovec
bukový. Ohňovec bukový zřejmě roste v celém mírném pásu severní
polokoule a podle mých zkušeností je rozšířen téměř po celém úze10

mí bývalého Československa, a to od nížin, kde je hojný na ha
brech až do hor, kam sleduje buk. Vedle typických, někdy nápadně
vysokých kopytovitých plodnic,
může vzácně vytvořit i poměrně
ploché, polokruhovité plodnice, dosahujíci šířky až 30 cm. Odli
šit tuto houbu mikroskopicky od ohňovce obecného je snadnou zále
žitostí u fertilních plodnic. Výtrusy ohňovce bukového mají totiž
stejně jako u pravého ohňovce černajícího nápadně tlustší stěnu,
nejčastěji kolem 0,8 pm, zatímco stěna výtrusů ohňovce obecného
bývá jen asi 0,5 pm tlustá.
Stejně jako u ohňovce olšového lze
u této houby vzácně pozorovat i chlamydospory. Také kultury jsou
rozdílné, a to tmavě hnědé, bez rezavých odstínů, většinou nápad
ně hrbolaté.
Z uvedeného je zřejmé, že celý komplex ohňovce obecného je
třeba dále podrobně studovat a důkladně sledovat nejenom morfolo
gii plodnic, ale také ekologické nároky jednotlivých druhů. Mykofloristé, kteří by chtěli pomoci při pátráni po vzácných dru
zích ohňovců,
by měli zaměřit pozornost zejména na břízy. Břízy
jsou totiž hostiteli hned několika druhů vzácných ohňovců, a to
ohňovce černajícího (P . nigricans), ohňovce Lundellova (P. lundellii), ohňovce hladkého (P . laevigatus)
a ohňovce popelavého
(P- cinereus). Veškeré nálezy je třeba dokladovat a současně na
pracovištích, kde jsou k tomu možnosti, založit z těchto sběrů
čisté kultury. Uchování všech nálezů v živých kulturách je sice
dosti náročné, nicméně i v budoucnu zaručuje možnost experimento
vání se živým materiálem. A právě tato možnost může mít zásadní
význam pro případnou pozdější správnou determinaci.
L i t e r a t u r a
Černý A. (1989): Parazitické dřevokazné houby. 99 p., Praha
Fischer M. (1987):
Biosystematische Untersuchungen an der Porlingsgattungen Phellinus Quél. und Inonotus Karst. - Bibl.
Mycologica, Berlin - Stuttgart, 107: 1-133
Kotlaba F. (1984): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů (Polyporales s. 1.) v Československu.
- 194 p., 123 map in
append., Praha.
Niemelá T. (1975): On Fennoscandian Polypores. IV. Phellinus igniarius, P. nigricans and P. populicola, n. s p . - Ann. Bot.
Fennici 13: 93 - 122
Vampola P. (1991): Chorošovité houby (Polyporales s. 1.) státních
přírodních rezervací jihlavského okresu. - Vlastiv. Sbor.
Vysočiny, sect, nátur. 10: 3 - 15
Petr

V a m p o l a

: Vhat is Phellinus igniarius?

625 collections from 44 species of deciduous trees published
by Kotlaba (1984) from a territory of the former Czechoslovakia
as Phellinus igniarius (L.:Fr) Quél.
represent at least three
different species. The majority of collections
(54 %) have been
found on willows (Salix sp. div.) and really represents P. ignia
rius sensu strico. The collections from common apple (Malus domestica), rowantree (Sorbus aucuparia)
and some alder (Alnus incana), however,
reffer to Phellinus alni
(Bond.) Parm. Also the
collections form beech (Fagus sylvatica) and hornbeam (Carpinus
betulus) reffer really to other fungus determined as Phellinus
nigricans (Fr.) P. Karst sensu Černý (1989) in Czechoslovakia la
tely. In author s opinion P. nigricans sensu Černý is different
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from P. nigricans sensu Fennoscandian authors and probably repre
sents a new, till now undescribed species.

LÉKAŘSKÁ MYKOLOGIE.

HOUBOVÁ POVAHA PNEUMOCYSTIS CARINII
Zdeněk

P o u z a r

Příležitost přivítat do rodiny houbových organismů nějakého
významného člena není příliš častá. Tentokrát se však jedná o or
ganismus skutečně proslulý svým významem. Je jím Pneumocystis ca
rinii P. Delanoe & E. Delanoě 1912, široce rozšířený jednobuněčný
parazit řady živočichů a člověka. Je původcem jednoho typu zápalu
plic (pneumonie), který před několika desítkami let byl hlavním
onemocněním podvyživených a oslabených kojenců, ale dnes je met
lou a častou příčinou smrti lidí onemocnělých AIDS.
Pneumocystis si ke svému životu vybrala skutečně zvláštní
místo. Je jím plicní sklípek, kde tento organismus žije přichycen
na buňky plicní výstelky, množí se, postupně vyplňuje sklípek,
a tim snižuje dýchací funkci plic. To může vést až k zadušení
postiženého jedince.
Systematické zařazení Pneumocystis bylo po velmi dlouhou do
bu hádankou.
Původní popis řadil tento organismus mezi prvoky.
Významný český parazitolog prof. Otto Jírovec, který ve spoluprá
ci s plzeňským patologem prof. J. Vaňkem v roce 1952 poprvé ro
zeznal tento organismus jako závažný lidský patogen, se domníval,
že Pneumocystis je snad příslušníkem skupiny, kterou nazýval Protophyta - tedy, že patří k primitivním skupinám rostlinné říše.
Živočišnou povahu Pneumocystis pak vážně zpochybnila zejména ar
gumentace Gieseho (1952). Čeští autoři Vávra a Kučera (1970) do
spěli po důkladném studiu ultrastruktury k závěru, že Pneumocys
tis patří k houbám a že cystové stadium tohoto organismu je velmi
podobné askům některých kvasinek. Vzdor těmto relativně přesvěd
čivým argumentům přetrvával názor, že se jedná o živočišný orga
nismus ještě donedávna.
Bylo to hlavně proto,
že Pneumocystis
nelze pěstovat v umělém prostředí a tedy ani na mykology používa
ných mediích. Na tento organismus také nepůsobí klasická antimykotika. Pneumocystis tedy byl donedávna doslova "organismus - si
rotek". Mykologové se k němu vůbec nehlásili, protozoologové se
o něj starali, ale s pocitem nejistoty daným nejasností v taxonomickém zařazení.
Celou věc nakonec rozhodla molekulární biologie metodou sta
novení fylogenetické příslušnosti organismu analýzou sledu bází
v ribonukleových kyselinách. Směr zde udala práce významného ame12

rického patologa Frenkela (1990) , důležitým výsledkem pak byla
práce Zhanga a spol. (1991) o rozboru genómu tohoto organismu.
Houbovou podstatu Pneumocystis zřetelně prokázala práce Pixleyho
a spol. (1991), a to na základě sledu genů v mitochondriích Pneu
mocystis. Práce Vakefielda a spol. (1992) t hledá umístění našeho
organismu mezi kvasinkami z okruhu červeně zbarvených druhů jako
je Rhodosporidium, které se někdy kladou ke kvasinkovitým zástup
cům skupiny Ustomycetes,
to znamená ke snětím v širším slova
smyslu. Hendrix a spol. (1992) dospěli k názoru, že Pneumocystis
je kvasinkový organismus ze skupiny Ascomycetes.
0 tom, že umístění Pneumocystis carinii mezi houbami se po
kládá dnes za jisté svědčí i to, že světový mykologický biblio
grafický index, vydávaný Mezinárodním mykologickým ústavem v An
glii (Bibliography of systematic mycology) začíná letošním pátým
číslem devátého ročníku (1993) zaznamenávat všechny práce týkají
cí se této dnes již houby. Vlastní přesnější umístění mezi kva
sinkoví tými organismy ještě čeká na dořešení, nicméně se však zdá
jisté, že pro Pneumocystis bude nutno vystavit zvláštní čeleď
Pneumocystidaceae, mimo jiné i vzhledem k podivuhodnému přichycování buněk houby k buňkám plicního epitelu pomocí výběžků stěn
obou buněk, které se vzájemně "mechovitě'' prolínají (viz obrázek
č. 15 a 16 v práci Vávra a Kučera (1970)). V učebnicích mykologie
a ve vysokoškolských přednáškách o houbách by se však mělo
0 Pneumocystis carinii již dnes podrobně hovořit. Je to nutné,
uvědomíme-li s i , jak velké množství lidí bude v příštím století
končit svůj život napadením touto houbou. Dnešní parazitologie
soudí, že je to organismům přítomný v plicích prakticky všech
dospělých lidí, který však teprve při drasticky snížené imunitní
schopnosti lidského těla vystoupí zkázonosně. Onemocnění pneumocystovým zápalem plic je v mnoha případech úspěšně léčitelné, os
labuje však lidský organismus tak, že přispívá k celkovému úpadku
tělesných sil; mimoto v pokročilých stadiích se Pneumocystis šíří
1 v jiných vnitřních orgánech, kde je těžko potlačitelná.
Pneumocystis se dosud nepodařilo pěstovat v umělých kultu
rách a proto se k výzkumu této houby používá krys, u nichž se po
mocí preparátů potlačujících imunitu (imunosupresivní látky) po
daří navodit silné pomnožení Pneumocystis v plicích.
Naše věda je s historií výzkumu Pneumocystis carinii úzce
spjata. Plzeňský patolog prof. J. Vaněk a průkopník naší parazi
tologie prof. Otto Jírovec (viz Vaněk et Jírovec 1952) již na za
čátku padesátých let prokázali,
že některé typy zápalu plic
u člověka jsou způsobeny Pneumocystis carinii, tedy organismem,
který nebyl do té doby podezříván ze škodlivosti pro člověka, ale
byl dobře znám z plic různých savců a jen v jediném případě
z plic lidských. Byla to práce těchto dvou našich badatelů, která
nastartovala vlnu velkého zájmu o tento organismus, zájmu, který
byl v nedávné době mohutně stimulován zjištěním, že pneumocystový
zápal plic je jednou z nejčastějších chorob doprovázejících AIDS
a velmi častou příčinou smrti lidí infikovaných virem HIV, který
AIDS působí.
Citace správného jména houby je následovná:
Pneumocystis carinii P. Delanoě & E. Delanoě, Comptes Rendus
Acad. Sei., Paris, 155: 658, 1912.
Houba byla popsána jako nový rod a nový druh z materiálu
z Paříže. Nomenklatoricky je jméno v podstatě bez jakýchkoli
problémů, pouze v pravopisné podobě jména se musíme vrátit k pů
vodnímu psaní epiteta se dvěma "ii" na konci {"carinii" místo
"carini"), tak jak to vyžadují pravidla botanické nomenklatury.
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Je snad vhodné poznamenat, že druhové epiteton je odvozeno od
jména brazilského parazitologa po němž byly pojmenovány cysty,
tzv. "Cariniho cysty",
o nichž se později zjistilo, že je to
Pneumocystis. Antonio Carini pracoval v Pasteurově ústavu v Sao
Paulo a publikoval v letech 1904 až 1937.
Poděkování.
Děkuji
prof. RNDr. J.
Vávrovi,
MUDr. J.
Herinkovi a RNDr. F. Kotlabovi za pečlivé přečtení rukopisu a za
cenné připomínky. Prof. Vávra mě upozornil na řadu skutečností v
souvislosti s Pneumocystis, kterou se desítky let zabývá a ukázal
mi i historické preparáty na nichž prof. Jírovec dokázal původ
onoho zápalu plic.
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Zdeněk

P o u z a r : Fungal nátuře of Pneumocystis carinii.

A review of the present literatuře on the fungal nátuře of
Pneumocystis carinii P. Delanoe & E. Delanoe 1912, an organism
formerly considered a member of Protozoa.

P R Ů M Y S L O V Á

m y k o l o g i e

PADESÁT LET OD PŘÍPRAVY PRVNÍHO ČESKÉHO PENICILÍNU

Petr

F r a g n e r

0 historii našeho penicilínu bylo napsáno několik kontrover
zních novinových článků (které ani nestojí za uvedení) a dvě malé
knižní publikace. Jsou v různé míře poplatné době a režimu. Sou
časný článek u příležitosti padesátiletého výročí přináší dosud
neuveřejněná fakta. Moje vyprávění zahrnuje dobu asi sedmi let:
1943-1950. Je ryze subjektivní: jsou to jednotlivé vzpomínky na
naši práci a události,
které jsem chronologicky seřadil. Omezený
rozsah článku nedovoluje mi zacházet do příliš velkých podrobnos
tí .
Za německé okupace byly vysoké školy zavřené. Po maturitě
roku 1942 hrozilo "totální nasazení v Říši". Rodina mne "ulila"
v lékárně "U černého orla” v Praze jako praktikanta. Nechtěl jsem
být apatykářem, ale tehdy se zdálo, že není jiné řešení. Lékárna
a farmaceutická továrna B. Fragner byly rodinným podnikem. Ředi
tel firmy, můj strýc D r . Ing. Ph.Mr. Jiří Fragner (1900-1977) mne
brzy přeložil do továrny v Dolních Měcholupech.
Nastoupil jsem v "bakteriologickém oddělení". Mým prvním
učitelem mikrobiologie byl RNDr. MUDr. J. Čupík,
který se zde
staral převážně o sterilitu injekčních roztoků, kromě svých výz
kumných plánů. Měl také laborantku, ale myslím, že se o ni dělil
s některým jiným oddělením. Mým příchodem se "bakteriologické od
dělení" rozrostlo na tři zaměstnance.
První poradu o penicilínu svolal strýc Jiří (dále jen D r . J.
F.) do přízemí biologického oddělení.
Bylo nás asi osm (Dr. J.
F., D r . Čupík, Viesner, MUC. Čech, MVC. Vlček, MUDr. Rašková,
prof. MUDr. Lebduška a já - za tuto prezenční listinu neručím).
Mluvilo se o článku v časopise Schweizerische Medizinische
Vochenschrift (referovala Dr. Rašková), kde se říkalo, že penici
lín produkuje houba Penicillium notatum do živné půdy. Z půdy se
po okyselení izoluje do éteru a pak do pufru (ústojného roztoku).
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Je velice choulostivý a v kyselém prostředí se rychle rozkládá.
Působí hlavně na koky a právě zachránil Churchilla se zánětem
plic. Dr. J. F. pověřil Dr. Čupíka a mne mykologií a bakteriolo
gií penicilínu. Chemii bude dělat Karel Viesner (1919-1986), kte
rý se nedávno přiženil (vzal si moji sestřenici Blanku Pevnou).
Do Měcholup zatím nenastoupí, protože pro chemika bude práce te
prve až prý s Dr. Čupíkem něco vypěstujeme.
Dodnes nevím,
věřil-li Dr. J. F. v nějaký úspěch. Není vyloučeno, že musel na
jít práci pro spoustu vzdělaných pracovníků a nesplnitelná přání
bylo to nej lepší, čím je zaměstnat. (V té době fa. B. Fragner za
městnávala např.
řadu slavných umělců jako pomocné dělníky, aby
je uchránila před německými úřady.)
V měcholupském závodě se připravovalo tehdy velmi žádané
"Sérum antifermentosum" k léčení žaludečních vředů, kterými tehdy
trpělo hodně lidí.
Bylo vyráběno podle receptu prof. MUDr.
Štefla. Problematiku tohoto preparátu ponechme bez komentáře. K
přípravě se užívalo králičí krve a proto biologické oddělení
chovalo stovky nebo snad tisíce králíků ve výbězích i krytých
králíkárnách.
Při manipulaci se senem a s králíky se prášilo.
Bylo pravděpodobné,
že tam
poletují všelijaké zárodky.
Na
agarovou živnou půdu v otevřených Petriho miskách jich napadalo
opravdu hojně.
Vyrostly kolonie různého vzhledu a mezi nimi
Pénicillium pořadového čísla 42. Toto penicilium vytvářelo v
tekuté půdě Czapkově jakési antibiotikum, prokazatelné potlačením
růstu zlatého stafylokoka. To bylo signálem pro Karla Viesnera,
který brzy nato nastoupil.
Pénicillium jsme začali pěstovat ve skleněných Fernbachových
a později Rouxových lahvích s velkým povrchem, na nízké vrstvě
tekuté živné půdy. Hlídali jsme ostré maximum, poněvadž množství
penicilínu v půdě po mnoha dnech dosáhne vrcholu, ale během něko
lika hodin klesá skoro na nulu. Nevím, kolikátý už to byl pokus,
ani nevíra, který den v kalendáři. Ono historické datum už dnes
nemohu zjistit.
Slunce pražilo a na zasklené verandičce našeho
"kurníku" (chodilo se po dřevěných venkovních schodech do prvního
poschodí) bylo pořádné vedro.
Sklizenou půdu jsme rychle přefil
trovali papírem na nucích a okamžitě jsme ji chladili obloženou
ledem. Když Karel usoudil, že je dost studená,
přelil ji do děličky, rychle do ní nalil náležité množství kyseliny fosforečné,
éter a začal rychle třepat.
S pětilitrovou déličkou (nebo větší)
není velká legrace, ale pořádná dřina. Samozřejmě jsme se střída
li. Odpařující se éter bylo třeba kohoutem odfukovat a za chvíli
jsme byli nasyceni a prosyceni tímto narkotikem. Penicilín přešel
z půdy do éteru. Vodnou fázi jsme odpustili a éter shromažďovali.
Potom Karel k éteru přilil malé množství vodného fosfátového ústoje ("pufru") a třepalo se znovu. Penicilín přešel z éteru do
vody. Tmavě hnědá tekutina byla opravdu silně účinná. Čištění pe
nicilínu prováděl Karel chromatografií na sloupci kysličníku hli
nitého, ale nebyla to metoda právě nejvhodnější. Proto se zkouše
ly jiné absorbenční látky jako frankonit,
floridin, znovu různě
upravovaný kysličník hlinitý a další postupy.
Mykoin nebo penicilín? Antibiotickým látkám izolovaným z hub
se tehdy obecně říkalo "mykoiny". Dr. J. F. určil studijní značku
BF 510. Byl to tedy "Mykoin BF 510". Pod tímto názvem jsme také
uvedli první sdělení (Viesner & Fragner: Čas. Lék. Č e s . 1944).
Látka připomínala penicilín, ale nebyli jsme si jisti. Penicilín
západních autorů jsme k porovnání neměli. Zdálo se, že naše látka
není tak citlivá na teplo jako penicilín. Tento omyl byl podle
mého názoru způsoben nejspíše tím, že jsme zprvu pracovali s po
měrně málo účinnými koncentráty, na nichž ztráta účinnosti nebyla
tak patrná jako na preparátech vysoce účinných. Později jsme byli
16

čím dál tím více přesvědčeni, že jde o penicilín a také se to na
konec potvrdilo.
Zdá se, že naše výsledky mohou mít nějaký význam a proto se
okruh spolupracovníků rozšiřuje. Nastoupili noví laboranti, po
mocní pracovníci a "dámy na mytí" nekonečných řad Rouxových lah
ví. Vzpomínám na jména Tlapák, Hoffmanová, Oldřich Čech. Poslední
a nejmladší se později stal známým chirurgem, profesorem ortope
die v Praze, autorem nových protéz kyčelních kloubů. Také chemic
ký tým se rozrostl. Vedle Viesnera se o další purifikaci našeho
penicilínu pokoušeli Hais, Vondráček a D r . Koštíř.
Medik Josef Čech, srdečný, růžovolící,
ostýchavý mládenec,
starší než já, pracoval v biologickém oddělení a nabyl neuvěři
telné zručnosti v očkování myšek do ocásku. Na něm hlavně spočí
val úspěch všech myších pokusů.
Později se stal profesorem gyne
kologie v bývalém podolském sanatoriu
(Ústav pro péči o matku
a dítě).
Někdy v té době jsem se seznámil s MUDr. Ivanem Málkem. Byl
asistentem bakteriologického oddělení lékařské fakulty Karlovy
university, které sídlilo v Hlavově patologicko-anatomickém ústa
vu na Albertově. Byl jedním z četných "poradců" firmy B. Fragner.
MUDr.
I. Málek se později stal universitním profesorem (1948)
v Hradci Králové,
akademikem (1952), laureátem státní ceny Kle
menta Gottwalda (1959), poslancem Národního shromáždění (1960,
1964), členem Ústředního výboru KSČ (1962) atd.
Zvláštním dobrodružstvím pro všechny,
kteří se účastnili na
penicilínu, byl "velký myší pokus". Hlavními organizátory pokusu
byli D r . Málek a Dr. Cupík. Hlavním aktérem byl MUC. Josef Čech,
který píchal myši tři dny a tři noci do úpadu. Když opravdu pa
dal, střídal ho MVC. Vlček. Občas přicházel Dr. J. F. pro nej no
vější zprávy. Sám jsem viděl jen začátek, malou střední část
a úplný konec pokusu. Neznám proto přesný seznam účastníků; nechf
mi odpustí ti, které jsem neuvedl. V čem spočíval tento pokus?
Myši byly nakaženy injekci heraolytického streptokoka. Některým se
začal dávat penicilín hned, některým po různě dlouhé době, jiným
až skoro před smrtí. Dávky penicilínu byly různě velké a různě
časté. Některým se podával nej lepší lék té doby: sulfonamid. Jiná
skupina nakažených myší byla ponechána bez léčení jako kontrola.
Výsledek velkého myšího pokusu byl fantastický: všechny myši brzo
uhynuly kromě těch, které dostávaly náš penicilín. Ty začaly umí
rat později, po skupinách, podle toho, kolik penicilínu dostaly.
Myši, které dostaly nejvyšší dávku penicilínu, přežily. Z těch
"skoro" před smrtí še po penicilínu mnohé uzdravily.
(Výsledky
reprodukuji zjednodušeně a podle vzpomínek;
není vyloučeno, že
zde vyprávím souhrn několika různých pokusů. Přesné výsledky byly
publikovány v Čas. Lék. Čes.)
Pokusy na zvířatech, které prováděli MUDr. Budín, MUDr. Raš
ková, MUC. Čech, MVC. Vlček a další, ukázaly naprostou neškodnost
našeho mykoinu i ve velkých dávkách. Proto se přikročilo ke kli
nickým zkouškám. První byly provedeny na ženě s komplikovanou
stafylokokovou infekcí s jinou, smrtelnou chorobou navíc.
Šlo
především o zjištění, nebude-li náš mykoin vyvolávat nějaké ved
lejší reakce. K vyléčení nedošlo,
snad také pro nedostatečné
množství substance, ale výsledek byl celkově velmi příznivý. Dru
hým nemocným, který dostal náš penicilín, byl třináctiletý chla
pec s osteomyelitidou kyčle a sepsí. Operoval ho MUDr. B. Budín,
tehdy také zaměstnanec biologického odd. B. Fragner. (Dr. Budín
tragicky zahynul v květnu 1945 během pražského povstání.) Operace
byla provedena pod "clonou" penicilínu a prý dopadla dobře. Poz
ději tohoto pacienta reoperoval prim. MUDr. Stolí. Konečný výsle
dek po rehabilitaci byl prý velmi dobrý: pacient jen lehce kul17

hal. Třetím případem byla sedmiletá holčička se smrtelnou meningokokovou meningitídou. Druhý den po injekcích penicilínu s chutí
pojídala řízek. Došlo k úplnému vyléčení. Osob léčených naším pe
nicilínem bylo pravděpodobně víc. Konkrétnější údaje nemám.
Mykoinu BF 510 bylo neustále zoufale málo. Poněvadž se u lé
čených nemocných v hojné míře vylučoval močí, bylo možné ho z mo
če opět izolovat. Izolace z moče byla dokonce snadnější než izo
lace z tekuté půdy a kromě toho jsme získali látku vždy o něco
čistší než pacient dostal. Do budoucnosti jsme vymýšleli systém
stanic, kde by se sbírala moč léčených nemocných k opakované reizolaci penicilínu. Systému sběrných stanic se u nás opravdu po
užilo v padesátých letech na reizolaci streptomycinu.
Některé subkultury našeho penicilia 42 přestávaly produkovat
penicilín i žlutá barviva a měnily svůj vzhled. Bylo třeba je
hlídat a při prvních náznacích změny je přečistit do izolovaných
kolonií a vybírat z nich podle vzhledu opět původní typy. Nikdo
nevěděl co se děje. Z návodu Dr. Čupíka a D r . Málka jsem zkoušel
různé "přírodní substráty" jako ovoce a zeleninu,
půdy chudé
i bohaté na živiny, ale nemělo to žádný vliv. D r . Málek usoudil,
že jde asi o S-R disociaci jako u mikrobů a tak jsme také tento
úkaz publikovali (Fragner & Málek:
Biol. Listy 1947), ale příči
na, jak se později ukázalo, byla jinde.
Bližil se konec války a proto se uvažovalo o možné výrobě
penicilínu u nás po válce. Z obchodního hlediska bylo naprosto
jasné, že za současného stavu je u nás toto podnikání těžce ztrá
tové. 0 hloubkové kultivaci,
dávající velké výtěžky, zaváděné do
průmyslové velkovýroby penicilínu na západě, jsme už něco slyše
li, ale nedovedli jsme si takovou aparaturu představit. Jedinou
možnosti by bylo získání americké nebo anglické licence s kom
pletním, moderním zařízením pro hloubkovou kultivaci.
Po pražském povstání jsem jezdil ještě několik dní do Měcholup, ale byl nejvyšší čas začít se starat o vysokoškolské studi
um. Také jsem musel být z něčeho živ a proto jsem si musel hledat
zaměstnáni. Vzpomněl jsem si na asistenta (nebo už docenta?) Mál
ka a šel jsem se zeptat, nebylo-li by pro mne místo demonstrátora
v Ústavu lékařské mikrobiologie. Přednosta ústavu prof. MUDr. F.
Patočka mne přijal za "výchovný příspěvek"
1000 Kč měsíčně. Mým
úkolem bylo připravovat kultury mikrobů pro mediky a účastnit se
praktik. Protože se tento semestr ještě nepřednášelo a také neby
la praktika, využil jsem volného času a učil se bakteriologii ze
slavných německých monografií (dědictví po německém ústavu) a sa
mozřejmě i v každodenní praxi laboratorního provozu. Měl jsem ta
ké svoje pracovní místo: část stolu a židli v laboratoři v I.
patře, kde Dr. Málek s chotí D r . Málkovou pracovali s tuberkuló
zou. Po nějakém čase jsem nesměle a skromně znovu začínal s myko
logií. V podkroví ústavu jsem nalezl nevyužité a nezařízené míst
nosti. Profesor Patočka neměl námitek a tak jsem se přestěhoval
o dvě patra výše.
D r . Málek říkal, že se jednou bude stavět mo
derní, státní penicilínová výrobna, ale nic konkrétního nebylo
tehdy známo. S firmou B. Fragner jsem přerušil kontakt a teprve
o mnoho let později jsem se dozvěděl,
že D r . J. F. začátkem léta
1945 jednal o penicilínce v Anglii.
D r . Jan Masaryk vyzval totiž D r . J. F., aby navštívil Anglii
a vyřídil pozůstalost strýce D r . Karla Fragnera, který tam za
války zemřel.
Šlo také o převezení popela. Strýc Karel byl ná
městkem ministra Masaryka. Oba malostraňáci se seznámili ve vo
jenské službě za I. světové války a stali se dobrými přáteli. Jan
Masaryk zařídil pro D r . J. F. diplomatický pas a také vojenské
letadlo, protože doprava po válce ještě nefungovala. Po vyřízení
rodinných a úředních záležitostí zastavil se Dr. J. F. u firmy
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Glaxo, kde jednal s D r . Ungarem o možnosti získání úplného zaří
zení pro výrobu penicilínu v rámci pomoci UNRA. Dostal slib. Za
čátkem roku 1946 oznámila komise UNRA čs. vládě, že zařízení do
dá. Mezitím byla firma B. Fragner znárodněna (28. října 1945)
a Dr. 1. F. se stal zaměstnancem národního podniku Spofa. V únoru
1948 byl z místa náměstka generálního ředitele "na minutu vyho
zen" a po 3 měsících hledání práce nastoupil v patentní kancelá
ři .
V Patočkově ústavu jsem dostal k užívání část velkého pod
krovního areálu, zahrnující jednu laboratoř, velkou zasklenou ha
lu, temnou komoru a dvě terasy. Vedle byla rozsáhlá půda se skle
něnou střechou, kde se prý dříve (snad za německé okupace) pěsto
vali komáři. Hala prý sloužila jako fotoateliér. Během několika
dnů jsem se zabydlel a dal do práce. Začalo nejkrásnější, svobod
né období mého života, naplněné zajímavou a většinou úspěšnou
prací.
Při hledání antibiotických penicilií jsem zachytil přes sto
kmenů. Jeden z nich, pořadového čísla 75, pocházející z plesnivé
ho chleba.ve Bělé pod Bezdězem, produkoval velmi účinné antibio
tikum, které se již v předběžných pokusech zdálo úplně jiné než
mykoin BF 510. Během několika týdnů se nám s Karlem Viesnerem
a s dalším výborným chemikem Vladimírem Hanušem (oba sídlili za
rohem ve fyzikálně-chemickém ústavu prof. Heyrovského) podařilo
antibiotikum .vyprodukovat a vyizolovat (Fragner, Hanuš & Viesner:
Biol.
Listy 1946). Byl to v cizině již popsaný patulin, látka
nesmírně toxická, dnes zařazovaná mezi mykotoxiny. Praktické vy
užití nemá.
Karel Viesner byl promován na Karlově universitě 7. září
1945. Jeho disertační práce byla z oboru polarografie. Ve Švýcar
sku rozšířil své chemické vzdělání a proslavil se objevem něja
kých nových sloučenin. Brzy se stal universitním profesorem v Ka
nadě, kde se - mimo jiné - zabýval syntézou alkaloidů, zvláště
pak netoxického digitoxinu (Schneider & Valenta: Biograph. M e m .
Royal. Soc. 1991). Karel zemřel v Kanadě roků 1986.
Některé kolonie penicilií, když rostly vedle sebe, najednou
na přivrácených stranách zastavily růst - jakoby vlivem nějaké
odpudivé síly. Naproti tomu jiné růst urychlovaly a v místě doty
ku vytvořily vysoký, bílý, chmýřitý předěl. Byl jsem přesvědčen,
že jde o nějaký zvláštní a dosud neznámý způsob sexuality. Spon
tánní proměnlivost kutur by se pak dala vysvětlit vznikem a ště
pením "kříženců". Představoval jsem si, že zde nedochází k tvorbě
rozmnožovacích orgánů (jako u "pravé" sexuality), ale že se gene
tický materiál přenáší z vlákna do vlákna pomocí můstků, které je
spojují. Po mnoha týdnech pracného barvení drobných řezů kultur
se mi podařilo v můstcích prokázat jadernou hmotu, která byla
nejspíše opravdu "na cestě" z vlákna do vlákna.
Dále bylo třeba prokázat, že konidie tvořící se na předělech
obsahují genetickou informaci společnou oběma výchozím kulturám.
To se sice podařilo, ale jen u 3-5 % izolátů. Výsledek nebyl
přesvědčivý. Pokusy byly poznamenány četnými metodickými chybami,
hrubým mikromanipulátorem
(velice starý typ, původně určený
k preparaci hmyzu) a malým počtem izolací. Výsledky, byf i málo
průkazné a neúplné, byly publikovány (Fragner: Biol. Listy 1947,
1948) a zapomnělo se na ně.
Brzy k nám byly importovány Lysenkovy teorie a o genetice se
nesmělo mluvit ani psát. Byl vyhlášen boj proti "mendelizmu-morganizmu", genetickým teoriím, které v té době byly na Západě den
ode dne přesvědčivěji dokládány fakty.
Byly naopak prosazovány
teorie Lysenka, Oparina, Lepešinské a jiné pavědy. Našim geneti
kům je zakázáno přednášet a ti, kteří veřejně nepřijali pavědu,
19

ztratili zaměstnání.
Jako předvoj lysenkismu se proslavil prof.
MUDr. Ivan Málek. Já jsem stál, pochopitelně, na druhé straně.
Doba "genetického temna" trvala u nás skoro dvacet let.
Teprve později se mi dostala do rukou publikace, která
správně a zcela beze zbytku vysvětlila tento úkaz (Pontecorvo
1947), nazvaný "parasexualita". Ve stejnou dobu bývají ve světě
řešeny stejné problémy. Někteří pracovníci jsou schopnější nebo
mají lepší pracovní možnosti. Je to obecný zákon, s nímž je nutno
se smířit. Dnes se poznatků o parasexualitě běžně užívá ve výzku
mu i v praxi.
V podkroví Patočkova ústavu jsem začal shromažďovat nejnut
nější laboratorní nábytek a brzy přicházeli laboranti, laborantky
a "dámy na sklo", budoucí pracovníci "mykologického a bakteriolo
gického oddělení státní penicilínové výrobny". Byli to pánové
Brynda a Břečka, Hejdánek, Němec a Roubík, dámy Čížková, Ferdová,
Řachová, Tomášková,
Donátová a Hartmannová. Celkem nás bylo 12.
Snad nikdo z nich neměl rozsáhlejší laboratorní zkušenosti a vět
šina byla v laboratoři poprvé. Bylo mým úkolem je zapracovat
a současně zavést a propracovat laboratorní metody, které jsem
tehdy ještě neznal a které přivezli (často zkomolené) naši exper
ti z Toronta (1946). Byli jimi Ing. Z. Kabátek, již zmíněný doc.
MUDr. I. Málek a Ing. M. Herold. Poslední byl chemik, původem od
firmy B. Fragner, kdysi pravá ruka D r . J. F.
Roku 1948 jsme dostali americké kmeny pro výrobu penicilínu.
Byly různě kvalitní, ale všechny produkovaly nejméně dvacetkrát
více penicilínu než náš kmen 42. U některých byl výtěžek až sto
krát vyšší a vyšlechtili jsme z nich kmeny s produkcí až 500 krát
vyšší. Podléhaly stejným zákonům proměnlivosti jako naše a proto
jsme se snažili je stabilizovat, což se nám zčásti dařilo (publi
kováno 1949).
Roztoky u Prahy: polorozpadlá bouračka na levém břehu Vltavy
v místě záplav, snad nejméně vhodná lokalita v republice k jaké
koli vážné činnosti. Téměř všechno tavární zařízení dodala UNRA,
až na nějaké maličkosti, které se snad ztratily nebo zničily dří
ve než došlo ke stavbě. Se stavbou byly potíže. Staral jsem se
o vybavení mykologických a bakteriologických laboratoří. Zaměst
nancem ministerstva
zdravotnictví jsem se
stal teprve až
1.3.1948.
Jako první z triumvirátu nastoupil v Roztokách Ing. Zdeněk
Kabátek, milý a skromný člověk s ohromnými zkušenostmi z montáží
u nás i ve světě. Měl na starosti montáž strojů. Sféry působnosti
expertů v Roztokách byly rozděleny původně takto: Ing. Kabátek
- technika,
přof. Dr. Málek - mykologie a bakteriologie, doc.
Ing. Herold - chemie. Jako vládní zmocněnec přišel doc. Dr. Ing.
V. Škola (16.11.1948) a doc.
Ing. M. Herold byl jmenován ředite
lem penicilínky. Jméno Ing. Zdeňka Kabátka je v obou publikacích
o historii penicilínu (Šmolek & Slanec 1959; Škrdlík 1960) uvádě
no jen jaksi na okraji a vždy bez křestního jména. Jsem přesvěd
čen, že Ing. Z. Kabátek měl ze všech jmenovaných největší zásluhy
o stavbu penicilínky a o uvedení jejích strojů do provozu. Za
zásluhy o úspěšné zavedení výroby penicilínu a zvládnutí moderní
vyspělé technologie udělila vláda v květnu 1951 akademiku I . Mál
kovi , Doc. Dr. V. Školoví a Doc. Ing. M. Heroldovi Státní cenu.
Na jaře 1949 byly postupně zahajovány pokusy na dohotovených
částech výrobní aparatury. Výrobní proces začínal v mykologické
laboratoři, kde se pro každou šarži znovu vypěstovala kultura penicilia z lyofilizovaných zásob (vysušených ve vakuu). Kultura
byla pomnožena na povrchu agarových živných půd a potom v kovo
vých 10-20 litrových "očkovacích konvích". V nich už roste kultu
ra "hloubkově" uvnitř tekuté půdy. Po určité době a po kontrole
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sterility jsme předávali tyto "konve" do výroby. Tam byl jejich
obsah přečerpán do větších "seed-tanků” s tekutou půdou a po dal
ším pomnožení a kontrolách nakonec do velkých, výrobních, fermentačních tanků. Výrobní tanky jsou válcovité nádoby o obsahu
100.000 litrů. Jsou stojaté a na výšku představují asi 3 poschodí
obytného domu. Během fermentace se odebíraly vzorky v pravidel
ných intervalech, zjišťovala se bakteriologická čistota a množst
ví tvořícího se penicilínu. V době maxima byl obsah tanku čerpán
do velkých rotačních filtrů, zde se oddělovalo mycelium od tekuté
půdy, z niž se potom chemickou cestou na dalším strojním zařízení
připravoval a čistil penicilín. Roztok penicilínu se plnil do
lahviček ("penicilínek"), v nich se vakuově odpařil.
Vzpomínám na první pokusnou šarži, která prý měla proběhnout
celá, včetně izolace penicilínu, jako b$žná výroba. Aktivita ve
černích vzorků byla výborná a dokonce se zdálo, že překonáme To
ronto. Dal jsem chemikům avízo, že sklizeň můžeme očekávat v noci
nebo časně ráno. Bylo nás pět. Uvařil jsem dobrou černou kávu,
kterou jsem dostal od přítele D r . Tamburaševa z jugoslávské penicilínky (byl u mne před časem na delším školení) a hlídali jsme
maximum podle opakovaných odběrů vzorků. Přišlo časné ráno. Šarže
se zdařila: tolik penicilínu jsem ještě nikdy nevyrobil! Bylo to
ho asi miliónkrát víc, než za celou historii našeho penicilinu
dohromady. Dávám druhé avízo chemikům, ale chemici nikde - prostě
prázdno. Páni chemici přišli ráno a pustili ty miliardy jednotek
přes rotační filtr do Vltavy,
protože chemická aparatura prý ne
byla ještě zcela instalována. Dělníci rukama seškrabovali z ro
tačního filtru žlutobílé mycelium a koulovali se. Tím byly nové
stroje a výrobní hala nepříliš důstojně pokřtěny. Přišlo nám to
trochu líto. 0 tom rozhodují soudruzi vládní zmocněnec a ředitel
- pochopitelně. Podobných "drobných nedorozumění" jaksi přibýva
lo.
Znelíbilo se mi v penicilínce a chtěl jsem dát výpověď, ale
moji známí mi to vážně rozmlouvali. Viděl jsem, že také soudruzi
nadřízení by se se mnou rádi rozloučili, poněvadž se pro ně stá
vám možná nepohodlným, možná i "politicky nespolehlivým". Rozmýš
lel jsem se příliš dlouho a ředitelství bylo rychlejší: zákaz
vstupu do závodu. Nastává období zbytečného a hloupého dopisová
ní. V jednom dopise se o mně píše: "... je nutno ho upozornit na
to, že veškeré poznatky, ku kterým došel v penicilínové výrobně
a ve spolupráci s ní jsou tajné, nemá právo je zveřejňovat jinak,
než se souhlasem vedení výrobny a nesmí na nich pokračovat, než
v rámci
státního výzkumu
antibiotik." Bylo
mi jasné,
že
odejdu-li, bude mi jinde další práce znemožněna. Autorem dopisu
byl akademik Málek.
Ředitelství mi nařídilo vypisovat odbornou
literaturu v pražských knihovnách než prý se pro mne něco najde.
Teprve v listopadu 1949 jsem byl opět povolán k laboratorní
práci, nikoli však do Roztok.
V ústavu soudruha profesora Kleinzellera v Dejvicích se na antibiotikách pracovalo už několik let,
ale výsledky se jaksi nedostavovaly. Není divu. Do předtištěných
rubrik představujících hodiny pracovního dne v tlustých knihách
každý pracovník plánoval svoji práci dokonce snad měsíc dopředu.
Plán schvaloval vedoucí laboratoře, vedoucí oddělení, vedoucí ús
tavu - nevím kdo ještě. Do jiných rubrik se vyplňovala práce vy
konaná, respektive předstíraná a vybájená.
Na skutečnou labora
torní práci už tolik nezbyl čas. Do tohoto prostředí jsem byl
přeložen na převýchovu a také proto, abych připravil výrobu
streptomycinu.
Do tří týdnů jsem odevzdal surový streptomycin
s podrobným návodem k jeho přípravě. Hned nato jsem odešel.
0 schopnostech našich odborníků svědčí skutečnost, že streptomy
cin se u nás začal vyrábět až po čtyřech letech.
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Abych mohl dokončit vysokoškolské studium, požádal jsem mi
nisterstvo zdravotnictví o neplacenou dovolenou.
Po promoci
16.6.1950 jsem hledal nové zaměstnání, ale čekala mne také vojen
ská služba. Všude mne upozorňovali, že se špatným kádrovým posud
kem, ačkoliv mne osobně dobře znají, mne nebudou moci přijmout.
Byl jsem vlastně nezaměstnaný a proto jsem se těšil na vojenskou
službu,
která ten zapletenec určitě vyřeší. Také vyřešila: po
nástupu v Milovicích jsem byl brzo odeslán k PTP do dolů. Po
třech letech mi politruk při propouštění oznámil, že na mém ká
drovém posudku byli podepsáni doc. Ing. M. Herold a předseda Zá
vodní rady. Poněvadž jsem měl výzkum antibiotik zakázaný, pustil
jsem se (1954) za dalším dobrodružstvím do oblasti lékařské myko
logie .
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OSOBNí

K TITULUM PROFESORA DR. KARLA CEJPA
Antonín

P ř í h o d a

V mykologických listech č. 49 jsou dvě zmínky o prof. Dr.
_ Karlu Cejpovi, a to v nekrologu Věry Holubové-Jechové od Jiřího
Lišky, kde je uveden RNDr. K. Cejp, Dr.Sc. a v příspěvku k šede
sátinám A. Novackého,
kde ho F. Kotlaba tituluje prof. RNDr. K.
Cejp, CSc. Obojí označení je nesprávné. Prof. Cejp nikdy neměl
titul RNDr., protože v době,
kdy dostal titul doktora Karlovy
university, nebyla ještě samostatná přírodovědecká fakulta, ale
přírodní vědy se učily na filosofické fakultě a proto podobně ja
ko např. prof.
S. Prát, prof. J. Peklo,
prof. Jaromír Klika a j .
měli titul doktorů filosofie, PhDr. Většinou však užívali pouze
titulu Dr. Dopustil jsem se stejného omylu, ne však v literatuře,
ale v době za války, kdy jsem pracoval v telefonní účtárně v Pra
ze a na telefonní účet pro prof. Cejpa jsem uvedl titul RNDr.
a prof Cejp mě ihned na tento omyl upozornil. Do literatury snad
jako
první
uvedla
prof.
Cejpa
s
titulem
RNDr.
V.
Holubová-Jechová v článku "K pětasedmdesátinám univ. prof. RNDr.
Karla Cejpa, DrSc." v České mykologii 29(1975):1-4. Zajímavé je,
že doktorskou prací Dr. Cejpa nebyl námět z mykologie, ale "Pří
spěvek k srvnávací morfologii dimerických květů", který vyšel
v roce 1924 už ve Spisech přírodovědecké fakulty Karlovy univer
sity v Praze, která byla právě oddělena od filosofické fakulty.
Prof. Cejp také nikdy neměl titul CSc., kterým ho označil F. Ko
tlaba. Tento titul, v naprosté většině podmíněný zkouškami
z marxismu-lenini srnu (který také mně někteří autoři neprávem
a bez mého vědomí připisují k jménu) mohl být výjimečně udělen
i bez těchto zkoušek a předchozí aspirantury po politické "pro
věrce" za vědecké zásluhy, ale nevím, zdak nějakému takovému pří
padu skutečně došlo. Za vynikající vědecké zásluhy mohl být udě
len titul Dr.Sc. bez jinak potřebné a politicky podmíněné obhajo
by a ten byl udělen také prof. Cejpovi. Proto přesné označení se
správnými tituly je prof. PhDr. Karel Cejp, Dr.Sc.

PROF. DR. JOSEF VELENOVSKÝ C1858 - 1949)
František

K o t l a b a

Letos v dubnu uplyne 135 let od narození a v květnu 44 let
od úmrtí velké postavy české botaniky a mykologie, univerzitního
profesora PhDr. Josefa Ve 1enovského. který se zapsal nesmazatel
ným písmem do dějin nejen české,
nýbrž i evropské a světové pří
rodovědy, zejména mykologie. I když uvedená výročí nejsou příliš
zaokrouhlená, rozhodl jsem se napsat tento článek, třebaže jsem
sám znal prof. Velenovského pouze z vyprávění jiných. Přišel jsem
totiž studovat do Prahy na podzim r. 1947, a tak jsem se dostal
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k prof. Velenovskérau až na jaře r. 1949 - a to už jen na jeho
pohřeb (ten mám dodnes v živé paměti).
Protože o prof. Velenovském toho bylo napsáno při různých
příležitostech velmi mnoho (viz např. Mykologia 5: 41-46, 1928;
Krása našeho Domova 30; 49-50, 1938; Ochr. Přír. 3: 25-27, 1948;
Čes . Mykol. 3; 65-67, 1949, a zejména Preslia 30: 276-306, 1958),
uvedu o něm pouze základní údaje. Josef Velenovský se narodil ja
ko syn rolníka 22. 4. 1858 v obci Čekanice u Blatné v jz.
Čechách, r. 1878 maturoval na gymnáziu v Písku, filozofickou fa
kultu (tehdy ještě neexistovala samostatná přírodovědecká fakul
ta) vystudoval v Praze, kde byl v r. 1884 promován na doktora fi
losofie; r. 1892 byl jmenován mimořádným a r. 1898 řádným profe
sorem pražské univerzity,
kde pracoval a přednášel až do r.
1927. Zemřel v Mnichovicích u Prahy 7. 5. 1949 a je pochován na
tamním hřbitově.
Během svého neuvěřitelně plodného a dlouhého života (dovršil
plných 91 let!) se zabýval rostlinami dávno vyhynulými
(hlavně
z doby křídové)
i současnými (především systematikou a morfolo
gií) , a to našimi i cizími (z těch převážně bulharskými), dále
pak mechorosty, filozofií a v posledních bezmála 40 letech svého
života téměř výhradně houbami
(makromycety). Prof. Velenovský
uveřejnil ohromný počet prací, od novinových článků přes vědecké
velké práce až po knihy; úplný seznam jeho publikací vyšel v ča
sopise Preslia 30: 327-336, 1958.
Z nejdůležitějších a největších mykologických knih je třeba
uvést alespoň České houby (1920-22, 950 stran s množstvím pero
kreseb) a Monographia Discomycetum Bohemiae
(1934, 436 stran
a 31 tabulí, každá s řadou kreseb). Jen v mykologii popsal prof.
Velenovský neobyčejně velké množství nových taxonů (hlavně druhů)
hub, avšak skutečně nových pro védu je podstatně méně; podle d r .
A. Piláta z 2727 dokonce jen 190 (což je "však zřejmě příliš skep
tický odhad). Revizí Velenovského nových taxonů se zabývali
(a své výsledky publikovali)
leckeří domácí i zahraniční mykologové - z našich to byl zejména M. Svrček, F. Šmarda a autor toho
to článku, z cizích např. H. Dissing, T. V. Kuyper, M. E. Noordeloos a j iní.
Koncem minulého roku se mi dostal do rukou dopis, který na
psal prof. Velenovský pouhých 12 dní před svou smrtí dr. A. Pilá
tovi (byl založen v jedné z Pilátových knih, které po jeho smrti
připadly dědictvím mykol. oddělení Národního muzea v Praze). Do
mnívám se, že tento pozapomenutý dopis pro jeho zajímavé lidský
pohled do budoucnosti stojí za uveřejnění, a proto jeho kopii
přikládám k reprodukci. Vzhledem k tomu, že dopis je psán roztře
seným, někde málo čitelným stařeckým rukopisem,
pro jistotu jej
přepisuji. Zní takto:
Mnichovice, 25. IV. 1949
Milý příteli!
Děkuji Vám srdečně i za všechno, co jste již pro mne učinil. Jste
mým nej věrnějším žákem z mladé generace.
Bohužel stále vážně churavím a myslím, že to jsou začátky konce.
Vanitas vanitatum /marnost nad marnost,
pozn. F.K./ bručím si do
vousů. Z naší slávy a práce zbude po smrti pramálo a za 100 roků
si na nás už nikdo ani nevzpomene.
A co je 100 roků? Nic v ději
nách evropské kultury. Střežte své zdraví, to je hlavní. Zvláště
trvalá choroba podlamuje energii.
Buďte zdráv a díky, díky za všechno.
Váš
Velenovský
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Tento dopis napsal prof. Velenovský jako velmi starý, nemoc
ný člověk, zřejmě i v depresi před tušeným koncem života, takže
vyznívá značně pesimisticky.
Domnívám se však, že nemá pravdu
v tom, že za 100 roků si na něho (a dr. Piláta) už nikdo nevzpo
mene a že z jejich práce zbude pramálo. Myslím, že z každé dobré
práce (i přes nezbytné omyly) zůstane vždy to, co je v nich cenné
pro další generace. A tak je tomu i s pracemi prof. Velenovského
a dr. Piláta.
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OISKUSE
POZNÁMKY K ČLÁNKU F. TONDLA:
*RHODOPHYLLUS SVRCEKII A
SERICATUM" CMvkol. listy, č. 45: 4, 1991~).
Josef

ENTOLOMA

S l a v í č e k

Dr. F. Tondl ve svém článku informuje o práci M. E. Noordeloose (Noordeloos 1989), ve kterém tento holandský mykolog zto
tožňuje Rhodophyllus svrcekii
(Pilátem popsaný druh ze Šumavy)
s druhem Entoloma sericatum (Britz.) Sace..
F. Tondl se však do
pustil chyby, když, cituji "... s již dříve popsaným druhem - závojenkou hedvábnou - Entoloma sericatum Britz.", použil pro tento
druh české jméno "hedvábná". České jméno "hedvábná" je však běžně
používáno pro zcela jiný druh závojenky - Entoloma sericeum. Je
zajímavé, že i Dr. Pilát ve svém klíči (Pilát 1951:
245) (a F.
Tondl odtud zřejmě převzal české jméno), používá jméno "hedvábná"
jak pro Entoloma sericeum, tak i pro Entoloma sericatum, což je
samozřejmě nesprávné.
Toto české jméno by mělo být rozhodně po
necháno pro zcela běžný druh Entoloma sericeum, a pro Entoloma
sericatum by bylo třeba stanovit jméno nové. I když, na rozdíl od
latinských jmen, neexistuje pro tvorbu českých jmen žádné pravid
lo, domnívám se, že alespoň v tomto případě,
by bylo vhodné nomenklatorická pravidla napodobit. Pak by správné české jméno pro
Entoloma sericatum znělo závojenka Svrčkova. Druhové jméno "Svrčkova" (pod jménem červenolupen Svrčkův) je prvním českým jménem,
jež není homonymem, použitým pro náš druh.
Co se týče systematického postavení, oba druhy patří do zce
la rozdílných podrodů rodu Entoloma. Závojenka hedvábná - Entolo
ma sericeum - patří do podrodu Nolanea
(zvonovka) a závojenka
Svrčkova - Entoloma sericatum - do podrodu Entoloma (závojenka).
Původně byly oba podrody (u řady autorů rody) rozLišovány na zá
kladě habituelních znaků. Druhy podrodu (rodu) Entoloma byly cha
rakterizovány tricholomatoidním vzhledem,
zatímco druhy podrodu
(rodu) Nolanea collybioidním až mycenoidním vzhledem. Toto ohra
ničení bylo však dosti nepřesné, neboť některé druhy (např. právě
závojenka hedvábná) mohou mít jak tricholomatoidni, tak i collybioidní či mycenoidní vzhled. U závojenky hedvábné je možné pozo
rovat takové plodnice na jednom stanovišti. Dr. Noordeloos defi
noval oba podrody na základě mikroznaků - délek článků hyf v tra
mě lupenů a klobouku. Podrod Entoloma je charakterizován relativ
ně krátkými články hyf o průměrné délce 40-150 jim, zatímco podrod
Nolanea má články hyf dlouhé 200-450 fim. Tyto mikroznaky umožňují
spolehlivě zařadit jednotlivé druhy do příslušného podrodu.
V rámci podrodu Entoloma je závojenka Svrčkova řazena do sekce
Rhodopolia,
jež je charakterizována tricholomatoidním vzhledem,
hladkým a většinou zřetelně hygrofánním kloboukem, jednoduchou
strukturou pokožky klobouku a isodiametrickými výtrusy. Závojenka
hedvábná je v rámci podrodu Nolanea řazena do sekce Papillata
(kam patří mimo jiné i Entoloma vernum). jež je charakterizována
přítomností inkrustovaného pigmentu na stěnách hyf pokožky klo
bouku,
výtrusy iso- nebo heterodiametrickými a obvykle absencí
cystid. Je nutné dodat, že přes rozdílné systematické postavení,
mají oba diskutované druhy řadu podobných znaků: relativně silná
hygrofánnost klobouku, za vlhka podobné barvy, téměř stejně velké
výtrusy stejného tvaru, nepřítomnost cystid, zhruba stejný moučný
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až štěničný pach. Závojenka Svrčkova se však, kromě již výše uve
dené délky článků hyf, liší třeném delším než je průměr klobouku,
zatímco délka třené u závojenky hedvábné více méně odpovídá prů
měru klobouku. Zatímco závojenka Svrčkova vyhledává většinou mok
rá místa v olšinách, pod jasany, pod břízami nebo i v rašeliníku,
závojenka hedvábná roste na relativně sušších travnatých místech,
na lukách, ale i na travnatých okrajích lesních cest, na kyselých
i zásaditých půdách.
V rodě Entoloma existují další tři druhy s podobně znějícími
latinskými jmény:
1) Entoloma sericeoides (J. Lange) Noordel. - velmi blízká k En
toloma sericeum, ale liší se zejména nepřítomností přezek.
2) Entoloma sericeonitens (P.D.Orton) Noordel. - drobný druh pa
třící též do sekce Papillata, dosud známý jen z několika málo
nálezů ve Velké Británii a Holandsku.
3) Entoloma sericellum (Fr. Fr.) Kummer - druh s bělavým až na
žloutlým kloboukem a velkými ehe ilocystidami, patřící do sekce
Candida podrodu Alboleptonia.
L i t e r a t u r a

:

Noordeloos M. E. (1988): Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 1. Rotterdam
Noordeloos M. E. (1989): Bemerkungen über die Sektion Rhodopolia
in Mitteleuropa. - Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleu
ropas 5: 41-50.
Pilát A. (1951): Klíč k určování našich hub hřibovitých a bedlovitých. - Praha.
Pilát A. (1969): Rhodophyllus svrcekii speČies nova sphagnophila
in Bohemia lecta. - Čes. Mykol. 23: 10-12.
Tondi F.
(1991): Rhodophyllus svrcekii a Entoloma sericatum.
- Mykol. Listy 45: 4.

MYKOLOGICKÁBIBLIOGRAIIL
PAVOL ŠKUBLA: VRECKOVÝ ATLAS HÚB
180 stran, cena neuvedena. Vydala Příroda, Bratislava 1993.
Ing. Škubla obdařil všechny milovníky hub pěknou knížkou,
která nás upoutá nejen většinou výbornými barevnými fotografiemi,
ale i celkově dosti neobvyklým zpracováním. Kniha je rozdělena na
část všeobecnou, v níž je kromě jiného probráno třídění hub (makromycetů), otravy houbami a údaje o zpracování jedlých hub,
a část speciální,
která je nejdůležitéjší a tvoří hlavní náplň
atlásku.
Ve speciální části je v systematickém pořádku probráno a vy
obrazeno 60 druhů jedlých, nejedlých a jedovatých hub. Pokud jde
o text, kromě slovenského a českého jména je uveden latinský ná
zev s autory, pak následuje kratičký odstavec o hlavních znacích
druhu, obsáhlejší popis (jen makroznaky) s ekologií, potom odsta
vec o možných záměnách a nakonec krátký odstaveček o významu dru
hu (u některých jedlých hub i s receptem k použití v kuchyni). Na
protilehlé stránce je asi v horních dvou třetinách barevný diapo
zitiv houby, zatímco v dolní třetině jsou na žlutém podkladu pe27

rokresby jednak dotyčného druhu (uvnitř kresby bílé.) , jednak dru
hu nebo druhů zaměnitelných; to je novinka, kterou odjinud snad
ani neznáme - a je velmi praktická.
Za velmi podařené lze považovat fotografie druhů Microstoma
protracta,
Morchella
esculentci,
Verpa
bohemica, Hirneola
auricula-judae, Ganoderma lucidum, Polyporus moři, Lentinellus
cochleatus, Boletus edulis, B. quéletii, Gomphidius helveticus,
Hygrocybe psittacina, Lepista nuda, Cystoderma amianthinum, Cortinarius collinitus a Lactarius volemus,
zatímco k méně dobrým
(většinou barevně) patří Lae t iporus suLphureus, Pleurotus ostreatus, Boletus erythropus (je celý nepřirozeně červený), Lepista
sordida, Pseudoclitocybe cyathiformis, Hypholoma sublaterit ium,
Pholiota destruens (příliš staré plodnice), Inocybe geophylla
var. lilacina,
Lactarius deterrimus a L.
representaneus (u obou
chybí žlutá barva).
U autorských jmen (zkratek) za latinskými jmény hub už něko
lik let nepoužíváme "ex", které je nyní vyhrazeno pro jiné přípa
dy, ale dvojtečku - tedy např. Hirneola auricula-judae (Bull.:
Fr.) Berk. apod. Popisy některých druhů a jejich odlišení od dru
hů příbuzných nebo podobných by bylo možné zpřesnit: např. Hericium flagellum se liší od H. clathroides především tím, že první
má ostny nahromaděné na tenkých větvičkách a jejich koncích, při
čemž tlusté větve jsou holé,
bez ostnů (dobře je to patrné na
průřezu plodnice) kdežto druhý druh má ostny i na tlustých vět
vích plodnice. Také zaměnitelné druhy nebyly vybrány vždy nejšťastněji: např. Hericium erinaceus (nesprávně erinaceum - druho
vé jméno je v tomto případě substantivum, nikoli adjektivum) není
zaměnitelné s H. flagellum ani s H. clathroides, neboť nemá korá
loví tě rozvětvenou plodnici, a Lentinellus cochleatus není zamě
nitelný za Lentinus cyathiformis (jeho správné jméno je L. degener) , L. suavissimus, Lentinellus vulpinus, L. omphalodes ani Hohenbuehelia geogenia, protože je zcela specifický.
To vše jsou v podstatě jen drobnosti,
kterých si většina
uživatelů knihy - zejména praktičtí houbaři, jimž je určena - ani
nevšimne a celkově výborný dojem nijak nepokazí (až snad na něko
lik barevně nepodařených fotografií). Vreckový atlas húb P. Škub
ly se řadí mezi velmi dobré knihy o houbách s pěknými barevnými
vyobrazeními a lze jej tedy každému doporučit, a to ať už je to
houbař nebo mykolog. Třebaže dnes už patří Slovensko (bohužel)
k "cizině", doufejme,
že tato sličná houbařská knížka do kapsy
bude také k dostání i v našich knihkupectvích.
František Kotlaba
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MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ METODY V TAXONOMII VLÁKNITÝCH HUB
(metodicko-přednáškový kurs pro řádné i postgraduální studenty
oboru systematika hub, genetika mikroorganismů, pracovníky mikro
biálních sbírek apod. pořádány katedrou genetiky a mikrobiologie
PřF-UK a MBÚ AVČR)
Tento kurs je pojat jako seznámení s aplikací DNA fingerprintingu a RAPD v systematice vláknitých hub. Metody použité
v kursu (izolace DNA, restrikce, hybridizace,
PCR) jsou zároveň
základními postupy molekulární genetiky,
které lze použít na ja
kémkoli pracovišti, kde tuto problematiku chtějí zavádět. Kurs
proběhne na katedře genetiky a mikrobiologie PřF-UK v Praze,
v druhé polovině listopadu 1993.
Přihlášky zasílejte do poloviny
října na adresu: Dr. M. Nováková, katedra genetiky a mikrobiolo
gie PřF-UK, Viničná 5, Praha 2, 128 00. Počet účastníků je omezen
na 15. Kurs o plánované délce trvání 10 dnů je finančně hrazen
z fondu Rozvoje vzdělávání MŠMT ČR, a je tudíž bezplatný, pořada
telé však nezajišťují ani stravování, ani ubytování.

MYTOLOGICKÁ VÝSTAVA V NÁRODNÍM MUZEU V BUDAPEŠTI
Ve čtvrtek 24. června 1993 b.yla v Národním muzeu v Budapešti
otevřena výstava "Gombavilág"
(Svět hub). Je situována do tří
místností ve druhém patře hlavní budovy na Muzeum krt. v centru
města.
První místnosti, která je jakousi "přípravou" návštěvníka na
vlastni výstavu, vévodí asi třímetrový sádrový model pravého hři
bu. Mimo něj jsou zde krátké vzpomínky na nejvýznamnější maďarské
mykology minulosti
- L. Hollóse, F. Hazslinského, G. Moezse, L.
Szemereho a j . a informace o metodách uchovávání hub se zvláštním
důrazem na lvofilizaci, použitou na výstavě.
Druhá místnost je věnována stručnému systému hub, zástupcům
mikromycetů,
hlenek a lišejníků a pěstování hub s praktickými
ukázkami. V rohu místnosti stojí model, na němž je jednoduše zná
zorněno postavení hub v koloběhu látek a energie v přírodě.
Ve třetí a největší místnosti jsou na stolových vitrínách
naaranžována dioramata s houbami podle jednotlivých biotopů, eko
logie nebo fenologie
(dřevní houby, jarní houby,
houby stepí,
doubrav, smrčin a borů). Mimoto je zde na vertikálních vitrínách
pomocí plodnic hub vytvořen stručný systém makromycetů a na dal
ších panelech vystaveny nej běžnější jedlé a jedovaté houby.
Na
zdech visí desatero praktického houbaře a informace o otravách
jednotlivými druhy jedovatých hub v Maďarsku za poslední
léta;
velkou pozornost poutaj í krásné barevné zvětšeniny fotografií
hub.
Na výstavě jsou použity 1yofi 1izované plodnice hub. Velká
část z nich vypadá skutečně "jako živá", ale část z nich je ba
revně nebo tvarově deformovaná. Zdá se, že některé druhy makromy
cetů lze pouze obtížně lyofilizovat nebo jsou lyofi 1 izovatelné až
po předchozí speciální preparaci.
Výstava bude otevřena do prosince 1993.
Vladimír Antonín
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Mykologické listy se vydáním svého padesátého čísla dočkaly
malého jubilea,
které sice není důvodem k honosné oslavě, avšak
jistě stojí za malé zastavení.
Necelých třináct let,- která uběhla od vydání čísla 1/1980,
nepředstavuje mnoho času, ale i tento krátký úsek může přinést
mnoho změn v životě jednotlivce i lidstva (Q.E.D.). Lidé odcháze
jí, druzí přejímají štafetu,
říše proklamované tisíciletí či do
konce na věky věků se boří jako domečky z karet, falešní proroci
jsou po zásluze kamenováni, mění se kriteria hodnot (ne vždy
k obecnému prospěchu) a dějí se vůbec věci. A tak jen víra v to,
že ona moudrost zakotvená ve čtyřech slovech: "Vita brevis, ars
longa!", která přečkala nejméně dvě tisíciletí, bude platit i na
dále, a že lidské vědění buduje chrám a ne pyramidu lidstva.
Za malé kameny, úhelníky, svorníky a vazáky je však třeba
vyslovit dík
všem těm, kteří
se na jejich
vyhledávání,
zpracování,
přinesení a uložení
podíleli,
všem těm,
kteří
na dosavadních 1400 stranách tohoto časopisu v té či oné formě
spolupracovali. Dík patří však i těm, kteří najdou odvahu a vůli
vzdát se části svého soukromí a času, aby i v budoucích letech v
tomto díle zdárně pokračovali.
/JKN/

Počínaje tímto číslem by měly být Mykologické listy připra
vovány do tisku pomocí počítače. Jelikož jsou všechny přípravné
práce a technická redakce vykonávány ve volném čase, prosíme au
tory článků, kteří mají možnost, aby své příspěvky posílali přímo
na disketách (možno posílat obě velikosti - 3,5" a 5,25”). Ušet
říte tím redakci spoustu práce.
Pro ty, kteří- tuto možnost nema
jí, je přepisování do počítače samozřejmě zajištěno. Děkujeme.

MYKOLOGICKÉ LISTY č. 50 - Informační orgán České vědecké společ
nosti pro mykologii. Vycházejí v nepravidelných lhůtách a rozsa
hu. Redaktor: Jan Kuthan, číslo technicky k tisku připravil: Vla
dimír Antonín. Toto číslo vyšlo v listopadu 1993.
Příspěvky posílejte na adresu:
ing. Jan Kuthan, Dvůr Bažantnice,
671 02 Šuraná 74.
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