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TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ OTÁZKY MYKOLOGIE

VATIČKOVITÉ HOUBY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA 
IV. TOMENTELLA ITALICA - VATIČKA ITALSKÁ

Karel Č í ž e k

Druh ze čtvrtého pokračování našeho seriálu o vatičkovitých houbách - 
vatička italská - byl poprvé nalezen v roce 1873 na humózní půdě botanické 
zahrady v Padově. Nálezce, italský mykolog P. A. Saccardo, zařadil svůj objev 
do nového rodu Caldesiella, jehož hlavním makroskopickým znakem je ostnitý 
až hydnoidní hymenofor. K Saccardovu holotypu přibyly teprve po více než 
čtyřiceti letech nálezy francouzského mykologa Bourdota, publikované v letech 
1924 a 1928 (Bourdot et Galzin 1928). V roce 1934 nalezl na tehdejší 
Zakarpatské Ukrajině vatičku italskou náš mykolog Albert Pilát. V roce 1996 
uvedl Estonec U. Koljalg nové lokality této houby z Kavkazu a Střední Asie, 
čímž zároveň vyvrátil dlouho tradovaný názor, že Tomentella italica roste 
pouze v Evropě (Koljalg 1996).

Z uvedeného plyne, že vatička italská patří ke vzácným druhům, které 
v řadě (a to i velkých) herbářů nejsou vůbec zastoupeny. Zůstává paradoxem, že 
tato houba je v Čechách, na Moravě a dnes i na Slovensku relativně hojnější, 
což je s ohledem na stav našich lesů i celkový úbytek vatičkovitých hub 
skutečně pozoruhodné. Zastávám názor, že Tomentella italica patří zhruba od 
80. let k houbám, které procházejí vegetačním maximem.
Tomentella italica (Sace.) M. J. Larsen 
Caldesiella italica Sace.

Plodnice 0,2-0,3 mm tlustá, resupinátní, pavučinkatá, později vatič- 
kovitá, místy až tence blankovitá, snadno rozpraskávající a lehce oddělitelná od 
substrátu. Hymenium téměř hladké, pod lupou jemně vlákénkaté, místy s různě 
hustými, 0,3-1 mm vysokými, tupými, kuželovitými až i bezmála tupými ostny s 
bíle ojíněnými vrcholky. Barevně kolísá od světle nahnědle izabelové po srnčí 
až střední hněď s ostrůvky špinavě olivové i kalně rezavé.

Subikulum výrazně vláknité, hnědavé i tmavěji hnědé, často však 
světlejší, v různých rezavých odstínech. Vzhledem k menší homogenitě a 
kompaktnosti hymenia často prostupuje na povrch. Sterilní okraj byssoidní až 
brvitý, svou šíří proměnlivý, barevně shodný se subikulem, avšak často světlejší
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- okrový, nažloutlý až bělavý. Hyfové svazky, též rhizomorfního typu, časté, 
dobře viditelné.

Hyfový systém monomitický. Generativní hyfy subikula o průměru 4-7 
jLim mají výrazné přezky i jednoduché přepážky, silnější i užší stěnu, kratší 
buňky i častější větvení. V roztoku KOH se zbarvují do hnědých odstínů, ne
zřídka s umbrovým nádechem. Hyfové svazky v subikulu i sterilním okraji 30- 
80 pm široké, převážně tmavěji hnědé. Jednotlivé generativní hyfy o průměru 3- 
5 pm jsou většinou tenkostěnné, převážně s přezkami, husté a krátké. Obdobný 
charakter mají hyfy tramální části v hrbolcích a ostnech, které jsou často 
zakončeny dlouhými, téměř bezbarvými, válcovitými hyfami, jež lze považovat 
za cystidioly. Subhymeniální hyfy husté, 3-5 pm široké, častěji větvené, 
tenkostěnné, téměř bezbarvé.

Charakteristickým znakem bazálních a někdy i tramálních hyf jsou 
drobné husté krystalické inkrustace nerozpustné v KOH.

Bazidie kyjovitě válcovité, 40-60 x 7-8 pm, s přezkou na bázi, se 
čtyřmi sterigmaty a občasnými olejovými kapkami. Výtrusy 7-8(-10) pm, ne
pravidelné, nepravidelně zakulacené, lehce prodloužené, jemně nahnědlé, 
většinou drobně až středně ostnité. Ostny, resp. hrbolky jsou dosti často bifur- 
kátně členěny.

Reakce v KOH negativní, v průměru lehce žlutohnědá až hnědá.
Studované položky: Česká republika: 1. východní Čechy, Pardubice, 

místní část Stavařov, zbytek lužního lesa, na mrtvé větvi Populus sp., 22. III. 
1992, leg. et det. K. Čížek (herb. K. Čížek a L. Hagara). 2. jižní Morava, Lan- 
žhot, okr. Břeclav, NPR Ranšpurk, na hnijícím dřevě Carpimis betulus, 15. X. 
1988, leg. et det. F. Kotlaba et Z. Pouzar (PRM). 3. jižní Morava, Lanžhot, okr. 
Břeclav, NPR Cahnov, na hnijící větvi Carpimis betulus, 28. VIII. 1996, leg. A. 
Vágner, det. K. Čížek (BRNM). Slovenská republika: 4. západní Slovensko, 
Bratislava-Rusovce, Dunajský luh, na hnijícím kmeni Salix sp., 9. X. 1996, leg. 
L. Hagara, det. K. Čížek (herb. L. Hagara a K. Čížek). 5. západní Slovensko, 
Bratislava-Rusovce, les nad hájovnou, na větvi Populus sp., 5. XI. 1997, leg. L. 
Hagara, det. K. Čížek (herb. L. Hagara a K. Čížek). Ukrajina: 6. Trebušany, 
Menčul, VIII. 1934, leg. et det. A. Pilát (PRM).

Kromě těchto položek jsem v uplynulých letech určoval jeden nález 
Tomentella italica z okolí Tábora a měl jsem možnost vidět několik exsikátů
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sbíraných ve druhé polovině 80. let Z. Pouzarem na jižní Moravě (NPR Ran- 
špurk, NPR Cahnov, NP Podyjí).

Vatička italská byla poprvé nalezena na holé zemi, později především 
na kmenech, větvích a pařezech Fraxinus, Laurocerasits, Populus, Quercus, 
Salix a Ulmus. Roste od léta do podzimu a zřejmě někdy přetrvává až do jarních 
měsíců. Podle našich nálezů se častěji vyskytuje v nížinných oblastech lužních 
lesů, Koljalg (1996) uvádí; že jde o houbu vyšších, resp. horských poloh.

Tomentella italica je druhem poměrně dobře rozlišitelným někdy i 
podle makroskopických znaků. K hlavním patří tupě ostnité hymenium (existují 
však i plodnice téměř bez ostnů), dále charakter subikula a sterilního okraje. 
Mikroskopicky dominují hnědavé, téměř vždy jemně ostnité bazální hyfy, časté 
hyfové svazky, dlouhobuněčná vlákna na konci ostnů a téměř bezbarvé nebo jen 
lehce hnědavé výtrusy s dichotomicky členěnými hrbolky a ostny. Možnosti 
záměny s ostatními druhy jsou uvedeny ve třetí části seriálu u druhu Tomentella 
crinalis (Čížek 1998).

L i t e r a t u r a :
Bourdot H. et Galzin A. (1928): Hyménomycetes de France. - Paris.
Čížek K. (1998): Vatičkovité houby České republiky a Slovenska III. Tomen

tella crinalis - vatička vlasatá. - Mykol. Listy no. 64: 1-4.
Koljalg U. (1996): Tomentella (Basidiomycetes) and related genera in tempe- 

rate Eurasia. - Syn. fung. 9, Oslo.
Larsen M. J. (1968): Tomentelloid fungi of North America. - Technical Publi- 

cation 93, Syracuse University.
Larsen M. J. (1974): A contribution to the taxonomy of the genus Tomentella. - 

Mycol. Memoirs 4.
Stalpers J. A. (1993): The aphyllophoraceous fungi I. Keys to the species of the 

Thelephorales. - Stud. Mycol. 35.
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Karel Č í ž e k :  Tomentelloid fungi in the Czech Republic and Slovakia. 
IV. Tomentella italica
The description in detail and localities of Tomentella italica in the Czech and 
Slovak Republics and also one collection from the Ukraine by A. Pilát are 
given. Its ecology is shortly discussed. According to the author, it seems to be 
more common fungus spreading since 80th.

NOVÉ ZBERY RóSOLOVKOVITÝCH HUB RODU 
HETEROCHAETELLA

Ladislav H a g a r a

Medzi rezupinátnych zástupcov rósolovkovitých húb patří rod Hetero- 
chaetella, ktorý v Europe reprezentuji! druhy H. ditbia (Bourd. et Galz. 1909) 
Bourd. et Galz. 1928 a H. brachyspora Luck-Allen 1960. Makroskopicky sa 
vyznačuj ú rosolovitou až mákko voskovitou konzistenciou a páperistým či 
jemne štetinkatým povrchom (ide o konce cystíd, viditelné už pod lupou). 
Mikroskopicky ich charakterizujú okrúhlasté až obrátene vajcovité septované 
bazídiá (ca. 1 0 x 8  pm) s 2-4 sterigmami dlhými okolo 10 pm, ďalej vefké 
hviezdovité či ježaté kryštály v subhyméniu (majú priemer okolo 15 pm) a 
nakoniec hrubostenné cystidy, ktoré sú vačšinou dlhšie než 100 pm a široké 3-6 
pm. Rozlišovacím znakom týchto dvoch druhov sú spory . Druh H. dubia ich 
má elipsoidne, s rozmermi (5-)6-8(-9) x (3-)3,5-4,5(-5) pm, H. brachyspora 
zasa vajcovité až okrúhlasté a merajúce (4-)5-6(-6,5) x (3-)3,5-5 pm. Oba druhy 
tvoria aj odnožovité sekundárné spory.

Podfa doterajších nepočetných európskych nálezov sa ako hojnější 
druh javí H. dubia. Na území Slovenska ju zbieral dr. Mirko Svrček 10. VIII. 
1950 na Muránskej planině (vrch Vefká Stožka, ca. 900 m n. m., na práchni- 
vom kmeni buká, Svrček 1953).

Autor tejto správy našiel H. dubia dvakrát na Slovensku (Boťany, okr. 
Trebišov, rezervácia Latorický luh I, 101 m n. m., na ležiacej vetve Fraxinus 
angustifolia ssp. danubialis, 13. IX. 1996; Nitrica, okr. Prievidza, vrch Stráže, 
480 m n. m., na ležiacom kmeni Fagus sylvatica, 4. X. 1966) a opakované na
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Moravě v katastri obce Lanžhot, okr. Břeclav: 18. VI. 1997 v rezervácii Cahnov 
(153 m n.m., na ležiacej vetve Fraxinus excelsior aj Carpinus betulus) a 19. VI.
1997 v rezervácii Sekulská Morava (152 m n.m., na hnijúcom kmeni listnáča, 
asi Acer).

Zriedkavý taxon H. brachyspora našiel autor tejto správy 16. V. 1998 
v lesoparku Železná studienka na území Bratislavy (břeh potoka Bystřička, 255 
m n.m., na ležiacom kmeni listnáče, asi Acer). Spory tohto nálezu merali 5-6,5 x 
3,5-5 pm. Popři typických cystidách, ktoré bývajú hrubostenné a na vrchole 
tenkostenné, sa v hyméniu nachádzali aj také, ktoré mal i dvojitú stenu taktiež vo 
vrcholovej časti. Zvláštnym, v literatuře nespomínaným znakom bolo dokonale 
vyvinuté septum na jednej cystide a dichotomický (vidlený) vrchol jednej 
sterigmy na zrelom bazídiu. Vidlený vrchol sterigmy bol spozorovaný aj na H. 
dubia z lokality Boťany.

Usušky citovaných položiek H. dubia a H. brachyspora sú uložené v 
herbári autora.

L i t e r a t u r a :
Jülich W. (1984): Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. - Jena.
Pilát A. (1957): Übersicht der europäischen Auriculariales und Tremellales 

unter besonderer Berücksichtigung der tschechoslowakischen Arten. - 
Sborn. Nár. Mus. Praha 13B: 1 15-253.

Svrček M. (1953): Další nová rosolovkovitá houba v Československu, Hetero- 
chaetella dubia B. et G. - Čes. Mykol. 7: 106-108.

Wojewoda W. (1977): Grzyby (Mycota). Tom VIII. - Warszawa-Krakow.
Wojewoda W. (1981): Mata flora grzybów. Tom 2. - Warszawa-Kraków.

Ladislav H a g a r a : New collections of tremelloid fungi of the genus 
Hetero ch aetella
The author summarized his collections of Heterochaetella dubia and H. 
brachyspora in Moravia (Czech Republic) and Slovakia.
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NÁLEZY PÓRNOVITKY DROBNOPÓRÉ - SCHIZOPORA 
FLAVIPORA V JIŽNÍCH ČECHÁCH

Jiří V a 11 e r

V knize Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů v Československu 
(Kotlaba 1984) je uvedena z Čech jediná lokalita pórnovitky drobnopóré - 
Schizopora flavipora (Cooke) Ryv. [= S. carneolutea (Rodw & Clel.) Koti. &
Pouz.], a to "Boky" ("Purkrabské polesí") apud Hluboká nad Vltavou, 5. IX.
1982, leg. et det. J. Vlasák (PRM 828813).

V létech 1992 - 1995 jsem prováděl pro Výzkumný ústav lesního 
hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady, průzkum šesti ploch doubrav - tří v
prostoru "Černické obory" V od Sudoměřě u Bechyně, dvou v "Radonickém !
polesí" Z od Radonic u Purkarce a jedné v údolí řeky Vltavy Z od osady Poně- 
šice u Purkarce, S od Hluboké n. Vit.

Každá plocha měla výměru 2500 m2 (25 x 100 m) a byla rozdělena na 
tři sektory - sektory I a III o výměře 1000 m2 rozčleněné na deset polí po 100 
m2 a sektor II o výměře 500 m2 rozdělený na pět polí po 100 m2. Údaje o 
nálezech hub byly vedeny ve zlomcích následovně: 15/8 + 21/3 + 7/7 = 43/18, 
kde v čitateli je uveden počet hub daného druhu a ve jmenovateli počet polí 
jednotlivého sektoru, v kolika byla daná houba nalezena; součet představuje 
záznam z celé plochy 2500 m2.

Můj první sběr pórnovitky drobnopóré pochází z plochy Poněšice, kde 
byla nalezena 25. XI. 1992 na ležící dubové větvi (Quercus robur) a kterou 
určil P. Vampola.

V další letech pak byla na sledovaných plochách nalezena takto:

1993 - Poněšice 2/2 + 7/5 + 4/4 =13/11
"U šindele" 2/1 + 0/0 + 0/0 = 2/1

1994- Poněšice 19/9 + 4/3 + 10/7 = 33/19
"U šindele" 9/6 + 3/3+2/1 = 14/10 
"Dlouhá leč" 7/3 + 0/0 + 2/2 = 9/5 

1995 - Poněšice 16/9 + 8/5+13/8 = 37/22
"U šindele" 5/3 + 0/0 + 0/0 = 5/3
"Dlouhá leč" 3/2 + 0/0 + 2/2 = 5/4
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Údaje ke sledovaným plochám:

Poněšice: 6 km SV Hluboké n. Vit., apud Poněšice, na svahu v údolí řeky 
Vltavy, 420 m n. m., 6852d, 14°29' s. š., 49°06' v. d.

"U šindele": 9,5 km SV Hluboké n. Vit., v Radonickém polesí, 530 m n. m., 
6853c, 14°31' s. š., 49°07'45" v. d.

"Dlouhá leč": 8,5 km SV Hluboké n. Vit., v Radonickém polesí, 515 m n. m., 
6853c, 14°31' s. š., 49°07'18" v. d.

Na všech plochách roste Quercns robur, pouze v sektoru III plochy Poněšice je 
Q. rubra.

Po celou dobu sledování trvalých ploch nebyla pórnovitka drobnopórá 
nalezena v Černické oboře ani na jedné z nich .

Nejhojněji se vyskytovala na ploše Poněšice a v jejím okolí, což bylo 
dáno zřejmě její polohou na prosluněném svahu v blízkosti řeky Vltavy a též 
tím, že zde byly nejvíce ponechány ležet silné dubové větve, které mě někdy 
pomáhali obracet Mgr. M. Beran a J. Majoroš.

Mimo uvedené plochy jsem sbíral pómovitku drobnopórou na bukové 
větvi vedle plochy "U šindele" a na silném dubovém kmenu na skládce vykli- 
zovaného dřeva u plochy "Dlouhá leč". Jednalo se o dubový kmen, který zřejmě 
ležel v lese několik let, protože kůra z něj byla již zcela opadaná a plodnice 
rostla přímo na dřevě, kde pokrývala celou délku kmene přesahující 4 m, 
přičemž byla na obou stranách spolu s kmenem odříznuta. Šířka plodnice 
dosahovala 30-40 cm (27. V. 1995, leg. J. Valter, det. P. Vampola).

V Jihočeském kraji jsem ji dále nalezl v rámci mykologických dnů v 
Českých Budějovicích. Údaje ke sběru: na hrázi rybníka Rožmberk, 4,5 km S 
od Třeboně, na živém dubu (Q. robur), 420 m n. m., 6954 b, 14°46'30" s. š., 
49°03' v. d., 19. IX. 1997, leg. J. Valter et al., det. J. Slavíček.

První nález z okresu Tábor pochází z přírodního parku "Kukle", 3 km 
JV od Dobřejic u Malšic, na kmeni dubu (Q. robur), 500 m n. m., 6653c, 
14°33'25" s. š., 49°20'14" v. d., 27. IX. 1996, leg. J. Valter, det. P. Vampola.

Doklady sběrů jsem pravidelně zasílal do herbáře Výzkumného ústavu 
lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady, Praha-Zbraslav a četné 
sběry jsem zaslal také do herbářů PRM, CB a LI.
Fenologie: Ze 122 sběrů pochází 116 ze spodní strany silných dubových větví, 
jeden z větve buku, jeden ze spodní strany dubového kmene, dva z kůry dubo
vých pařezů a dva z kůry stojícího dubu. Pórnovitka drobnopórá potřebuje 
zřejmě pro svůj růst dlouho ležící dřevo ve vlhku. Tyto podmínky jí právě

8



poskytují silné dubové větve, které nevysychají tak rychle jako slabší větvičky. 
Maximum růstu je v letních měsísích, kdy se objevují čerstvé plodnice. Jarní 
sběry představují plodnice z předcházejícího roku. Na podzim bývají plodnice 
již přerostlé a často poničené hmyzem.

Skutečnost, že pórnovitka drobnopórá je náročná na vlhké dřevo 
(svědčí o tom i většina nálezů kolem vodních toků) a převážný růst na spodní 
straně silných a těžkých větví, které nelze bez cizí pomoci otočit, je zřejmě 
příčinou proč uniká pozornosti mykologii. Upozorňoval na to v Mykologických 
listech již P. Vampola (Vampola 1993).

Naproti tomu pórnovitka různopórá [S. paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk] 
a p. obecná [S. radida (Pers.: Fr.) Hallenb.] rostou často i na tenkých větvích 
poměrně v suchém prostředí - na hromadách klestí, na odumřelých větvích na 
stromě apod. - a proto jsou též častěji nacházeny.

Závěrem bych chtěl poděkovat panu P. Vampolovi za jeho velkou 
ochotu při určování mých sběrů.

L i t e r a t u r a :
Kotlaba F. (1984): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů (Polyporales s. 1.) v 

Československu. - Academia, Praha.
Kotlaba F. et Pouzar Z. (1979): Pórnovitka drobnopórá - Schizopora cameo- 

lutea, mykogeograficky zajímavý druh houby (Corticiaceae). - Čes. 
Mykol. 33: 19-35.

Vampola P. (1993): Poznámky k rozšíření a ekologii pórnovitky drobnopóré - 
Schizopora flavipora v Československu. - Mykol. Listy no. 49: 7-8.

Jiří V a 11 e r : Localities of Schizopora flavipora in Southern Bohemia
The author summarized his collections and ecology of Schizopora flavipora in 
Southern Bohemia.
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|ä MYKQFLQRISTIKA

NĚKTERÉ VZÁCNĚJŠÍ A ZAJÍMAVÉ MAKROMYCETY SBÍRANÉ 
NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ V LETECH 1994 - 1996

Oldřich L á z n i č k a

Rok 1994 byl ve zdejší oblasti opět v důsledku skoro trvalého sucha a 
značných teplotních výkyvů, dosahujících až tropického vedra nad 30°C, nej
méně příznivý z mnoha posledních let. V nezadržitelně postupující devastaci 
lesů s nezdravými stromy, nyní ještě na rozsáhlých plochách napadených ků
rovcem, se drasticky snížilo nejen množství, ale zejména počet druhů, nehledě 
na druhy snad již zcela vymizelé a málo plastické v úzkých nikách s přísně 
specializovanými nároky. Zejména však pro nedostatek srážek a tím i vyschnutí 
humusové vrstvy, byla velmi zdržena a hlavně omezena fruktifikace v dříve 
nejpříhodnějších pozdně letních i podzimních měsících. Pro nedostatek 
terestrických druhů byla proto více soustředěna pozornost na druhy lignikolní, 
které bylo ještě možno najít za příhodných podmínek na trouchnivějících paře
zech, živých nebo ležících kmenech stromů či jejich opadlých větvích.

Značné teplotní a vláhové zvraty v regionu jihozápadní Moravy byly 
význačné i pro celý průběh roku 1995. V menších přestávkách se od jara stří
daly poměrně chladné dny s následně extrémně vysokými teplotami a po ne
příznivém suchu trvalejší srážky. Nejvydatnější z nich byly 28. VIII. zazname
nány v Náměšti n. Osl. (39 mm) a v Mohelně (dokonce 107 mm). To byl zlom, 
po kterém (i přes déle trvající dosti nízké teploty - jen kolem 9-10°C ve dne a 
kolem 6°C v noci) nastala naprosto neočekávaná fruktifikační exploze trvající 
celý podzim. V lesích se objevilo nejen veliké množství konzumních druhů, ale 
také zejména těch, které byly po více let v regionu považovány již za vymizelé. 
Následující rok 1996 byl již klimaticky mírnější i příznivější.

Herbářové doklady jsou uloženy v mém herbáři, duplikáty v Západo- 
moravském muzeu v Třebíči (ZMT), některé též v herbáři mykologického odd. 
Národního muzea v Praze (PRM) a některé kornatcovité houby také v herbáři 
Muzea východních Čech v Hradci Králové (HR). Ze vzácnějších a zajímavěj
ších druhů hub, které jsem v letech 1994-1996 našel ve zdejším regionu, 
uvádím následující:
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Agaricus haemorrhoidarius Schulzer
„Příšťpocký les“, 6 km jv. od Jaroměřic n. Rok., 446 m n. m., v hra- 
bance listnatého lesa (Carpinus, Betnla, Qnercus), 3. X. 1995, det. Z.
Pouzar.

Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. i
Náměšť n. Osl., obora, 400 m n.m., na velmi trouchnivém pařezu |
listnáče, 5. XI. 1994.

Cortinarius hercynicus (Pers.) Moser
Zašovice, „Veliká hora“, 14 km sz. od Třebíče, 616 m n. m., v nánosu 
jehličí smrkového lesa s vtroušenou olší, 23. IX. 1995.

Cylindr ob asidium laeve (Pers.: Fr.) Chamuris
Dalešice, „Spálenisko“, 16 km jv. od Třebíče, 422 m n. m., na opadlé 
větvi Tilia, 20. VIII. 1995.

Entoloma incanum (Fr.) Hesler
Mohelno, „Mohelenská hadcová step“, 300 m n. m., na jehličí v nízké 
trávě staré mlýnské cesty, 17. IX. 1995.

Entoloma sordidum (Kiihn. et Romagn.) P. D. Orton
Mohelno, „Mohelenská hadcová step“, 300 m n. m., v humusu listna
tého smíšeného porostu, 17. IX. 1995, det. J. Slavíček.

Eutypa acharii Tul.
Chroustov, „Nad zarážkou“, 12 km jv. od Třebíče, 438 m n. m., na 
opadlé odkorněné větvi Acer, 28. IX. 1994.

Hypocrea citrina (Pers.) Fr.
„Příšťpocký les“, 6 km jv. od Jaroměřic n. Rok., 446 m n. m., na velmi 
trouchnivém a mechatém pařezu Pinus, 23. IX. 1994, det. Z. Pouzar.

Inonotas dryadeus (Pers.: Fr.) Murr.
Náměšť n. Osl., obora, 400 m n. m., na živém kmeni Quercus, 3. X.
1994.

Inonotus dryophilus (Berk.) Murr.
Náměšť n. Osl., obora, 400 m n. m., na živém kmeni Aesculns hippo- 
castanum, 3. X. 1994.

Isaria farinosa (Dicks.) Fr.
Římov, „Čáslavický les“, 12 km jz. od Třebíče, 628 m n. m., v nánosu 
jehličí na mělce ponořené pupě lyšaje, 6. VII. 1995.

Lentinellus cochleatus (Pers.: Fr.) P. Karst.
Kladeruby n. Osl., „Vlčí kopec“, 410 m n. m., trsnatě na opadlé větvi 
Betula, 13. IX. 1994.
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Lepiota aspera (Pers.: Fr.) Quél.
Náměšť n. Osl., obora, 400 m n. m., v humusu smíšeného listnatého 
lesa, 24. IX. 1995.

Lepiota erminea (Fr.) Gill.
Náměšť n. Osl., obora, 400 m n. m., na zemi v trávě a detritu pod keři 
při hlavní cestě, 24. IX. 1995.

Lepiota felina Quél.
Náměšť n. Osl., obora, 400 m n. m., v hrabance dubového lesa, 24. IX. 
1995.

Lepiota rhodorrhiza P. D. Orton
Chroustov, „Nad zarážkou“, 12 km jv. od Třebíče, 438 m n. m., v 
humusu smíšeného lesa při okraji cesty, 12. IX. 1995.

Lopharia spadicea (Pers.: Fr.) Boidin
Náměšť n. Osl., obora, 400 m n. m., na opadlé větvi Tilia, 3. IX. 1994, 
det. F. Kotlaba a Z. Pouzar.

Melanophyllum echinatum (Roth.: Fr.) Sing.
Mohelno, „Mohelenská hadcová step“, 300 m n. m., v humusu a nízké 
trávě staré mlýnské cesty, 17. IX. 1995.

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst.
Kladeruby n. Osl., „Vlčí kopec“, 410 m n. m., na trouchnivém pařezu 
Acerpseudoplatanus, 13. IX. 1994.

Osteina obducta (Berk.) Donk
Chroustov, „Nad zarážkou“, 12 km jv. od Třebíče, 438 m n. m., na 
velmi trouchnivém pařezu jehličnanu, 28. IX. 1994.

Peniophora cinerea (Fr.) Cooke
Kladeruby n. Osl., „Vlčí kopec“, 22 km vých. od Třebíče, 410 m n. m., 
na opadlé větvi Tilia, 20. IX. 1995.

Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P. Karst.
Slavětice, „Příchody“, 20 km vých. od Třebíče, 412 m n. m., ve smí
šeném lese na opadlé větévce Fagus, 12. X. 1996.

Peniophora lycii (Pers.) Hoehn. & Litsch.
Mohelno, „Mohelenská hadcová step“, 260 m n. m., pod keři v humusu 
a silně naplaveném detritu, 1. VII. 1995, det. J. Slavíček.

Peroneutypa heteracantha (Sace.) Berl.
Mohelno, „Mohelenská hadcová step“, pod keři podél cesty u náhonu 
Mohelenského mlýna, 260 m n. m., na opadlých větvičkách Robinia, 
27. VIII. 1994, det. M. Svrček.
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Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouz.
„Příšťpocký les“, 6 km jv. od Jaroměřic n. Rok., 446 m n. m., na 
opadlé bezkoré větvi Quercus, 23. IX. 1994, det. Z. Pouzar. 

Phanerochaete tuberculata (P. Karst.) Parm.
Kladeruby n. Osl., „Vlčí kopec“, 22 km vých. od Třebíče, 410 m n. m., 
na kůře opadlé větve Tilia, 20. X. 1995.

Phellinus conchatus (Pers.: Fr.) Quél.
Mohelno, hadcová skalka při mlýnské cestě, 300 m n. m., na opadlém 
kmeni Prunus mahaleb, 30. IX. 1994.

Phellinus contiguus (Fr.) Pat.
Hrotovice, „Veliký les“, 16 km jv. od Třebíče, 425 m n. m., na kůře 
opadlé větve Quercus, 17. X. 1994.

Phellinus punctatus (Fr.) Pil.
Náměšť n. Osl., obora, 400 m n. m., na suchém stojícím kmeni Car- 
pinus, 3. IX. 1994.

Phyllotopsis nidulans (Pers.: Fr.) Sing.
Římov, „Čáslavický les“, 12 km jz. od Třebíče, 628 m n. m., nahlou
čené na boku a řezné ploše pařezu Picea, 22. IX. 1994.

Polyporus badius (Pers.) Schw.
Třebíč, Máchalova ul., 450 m n. m., trsnatě mezi detritem u báze velmi 
trouchnivého pařezu Populus pyramidalis, 20. XI. 1994.

Ramaria bourdotiana R. Maire
Mohelno, „Mohelenská hadcová step“, 260 m n. m., pod keři v humusu 
a silně naplaveném detritu, 17. IX. 1995.

Ramaria pallida Schaeff.: Fr.
Mohelno, „Mohelenská hadcová step“, 260 m n. m., pod keři v humusu 
a naplaveném detritu, 17. IX. 1995.

Tricholoma acerbum (Bull.: Fr.) Quél.
„Příšťpocký les“, 6 km jv. od Jaroměřic n. Rok., 446 m n. m., v nánosu 
jehličí smrkového lesa, 3. IX. 1995.

Děkuji dr. F. Kotlabovi, CSc., dr. Z. Pouzarovi, CSc. a dr. M. Svrč- 
kovi, CSc. za laskavé determinování i revizi některých exsikátových položek a 
panu J. Slavíčkovi za určení a revizi některých kornatcovitých hub.

Oldřich Láznička: Einige seltenere und interessantere Makromyzetenarten 
Siidwestmáhrens (Tschechische Republik) in Jahren 1994-1996

Mykologické listy, Praha, No. 66. 1998.

13



LEKARSKA MYKOLOGIE

ČO JE NOVÉ V MYKOTOXIKOLÓGII?

Elena P i e c k o v á

AFLATOXÍNY
K známým producentem aflatoxínov B1 a B2 (.Aspergillus flavus, A. 

parasiticus, A. nomins) možno pravděpodobně zaradiť aj A. tamarii (podrod 
Circumadati, sekcia Flavi). Tri kmene, izolované z pody čajovníkových plan
táží v Japonsku produkovali aj kyselinu cyklopiazónovú, ale neprodukovali 
aflatoxíny G1 a G2. Vytvárali čierne hruškovité skleróciá v tekutom glukózovo- 
kvasničnom médiu a ryžovom médiu, ale nie na ryži. Je známe, že A. tamarii 
produkuje fumigaklavín a kyselinu kojovú. Tuto produkuji! všetky aflatoxíny- 
produkujúce mikromycéty (pravděpodobně má synergický účinok v toxickom 
pósobení aflatoxínu Bl, keďže inhibuje oxidačně detoxifikačné enzýmy). A. 
tamarii sa vyskytuje na komoditách často kontaminovaných aflatoxínmi , často 
spolu s A. oryzae a A. sojae, používanými v tradičných orientálnych 
fermentačných potravinářských postupoch. Morfologická indentifikácia kmeňov 
A. tamarii produkujúcich aflatoxíny je otázna - ako indikuje mykotoxínový 
profil - třeba ju overiť na molekulovej úrovni (Goto et al. 1996).

Potvrdenie skúsenosti, že environmentálne aflatoxíny znásobujú hepato- 
karcinogénny potenciál virusu hepatitídy B vyplynulo z tchajwanskej studie 
hladin metabolitov aflatoxínov (ich aduktov s DNA alebo proteínmi) v moči 
pacientov s hepatocelulárnym karcinómom a HBsAg. V tejto súvislosti sa 
odporúča zamerať pozornosť aj na možnú účasť virusu hepatitídy C v hepato- 
karcinogenéze (Wang et al. 1996).

Mnohí autoři zo sub-saharskej Afriky potvrdili signifikantnú koreláciu 
medzi konzumáciou poživatin kontaminovaných aflatoxínmi a výskytem 
primárného hepatokarcinómu, napr. v Mozambiku je najvyššia incidencia 
hepatocelulárneho karcinomu na svete, vysoká je aj v Zimbabwe, Svazijsku, 
Ugande - tu sa vyskytovala aj akútna aflatoxikóza so zvracaním, bolesťami 
brucha, pfúcnym edémom až nekrózou pečene, a Nigérii, kde sa dokumentoval 
aj synergický vzťah aflatoxínov ku karcinogénnemu potenciálu virusu hepati
tídy B. Mnohé štúdie v týchto krajinách podporujú aj hypotézu o aflatoxínoch 
ako etiologických agens malnutričných chorob - róznych foriem kwashiorkoru
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dětí, napr. v Zimbabwe, Súdáne, Keni, Ghane a Nigérii (Sibanda et al. 1997). Z 
pl’úc dětí zomretých na kwashiorkor, vačšinou aj s pFúcnou tuberkulózou, 
izolovali nigérijskí autoři aflatoxíny Bl, B2, Gl, G2, Ml, M2 a aflatoxikol. 
Vynořila sa tak otázka, či sa deponovanie aflatoxínov v pFúcnom tkanive vzťa- 
huje ku kwahiorkoru alebo k TBC (Oyelami et al. 1997).

V súvislosti s niekofkými epidemiologickými štúdiami, z ktorých 
vyplynulo, že inhalácia aflatoxínu Bl móže posobiť aj pri vzniku primárného 
karcinomu pFúc, sa Kelly et al. (1997) zaoberali mechanizmom jeho aktivácie 
Fudskými pFúcnymi mikrozómami. Inaktivácia in šitu a možné karcinogénne 
riziko je reálne v pracovnom prostředí s inhaláciou kontaminovaného prachu, 
napr. v obilnom mlýne tento obsahoval až 4708 ppb aflatoxínu Bl.

Molekulovým cieFom karcinogénnych DNA-aduktov aflatoxínu Bl je 
K-ras protoonkogén, vysoko konzervovaný gén pre proteiny cytoplazmatickej 
membrány, participujúce v transmembránovej signalizácii (Massey 1996). 
OCHRATOXÍNY

PodFa IARC je ochratoxín A považovaný za možný karcinogén (tr. 
2B), t. j. jeho karcinogenita je dostatočne preukázaná vo zvieracích modeloch, 
napr. je to jeden z najpotentnejších renálnych karcinogénov pre potkaních 
samcov, ale neúplne u 1’udí; nie je genotoxický v klasickom Amesovom teste, 
ale v modifikovanom a v iných pokusoch áno (Kuiper-Goodman 1996).

V r. 1996 odborná komisia EÚ skompletizovala údaje o výživovom 
příjme ochratoxínu A v 13 európskych krajinách, čím bola poverená Vědeckým 
výborom pre výživu (SCF) v r. 1993 direktivou 93/5/EEC v projekte Vedecká 
kooperácia v otázkách týkajúcich sa výživy (SCOOP). Humánna expozícia 
ochratoxínu A sa stanovuje pomocou jeho priemerného obsahu v poživatinách, 
spolu s údajini o ich konzumácii, alebo pomocou jeho priemernej hladiny v 
krvnej plazme. Osem krajin udalo denný příjem ochratoxínu A podFa obsahu v 
poživatinách (0,7 - 4,6 ng/kg bw/d), 5 krajin podFa jeho plazmovej hladiny (0,2 
- 2,4 ng/kg bw/d). Za hlavné zdroje tohto mykotoxínu sa považujú škrobové 
produkty (cereálie a výrobky z nich; obsah mykotoxínov závisí od klimatických 
podmienok a správnej agronomickej praxe), káva, pivo a bravčovina (aj krv a 
plazma), koreniny a strukoviny. Denná dávka u dětí je pravděpodobně vyššia 
(Jorgensen et Bilde 1996).

TolerovateFná týždenná dávka ochratoxínu A podFa FAO/WHO vý
boru expertov pre potravinářské aditíva je stanovená na 100 ng/kg bw/t. Z 
výsledkov monitoringu obsahu ochratoxínu A v kávových produktech z róznych
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európskych krajin vyplynulo, že pri technologickom spracovaní kávy sa toxín 
takmer úplné z nej eliminuje. Káva teda nepředstavuje významný zdroj 
ochratoxínu A v európskych podmienkach, hoci niektoré instantné výrobky ho 
obsahovali viac ako 10 ng/g (Patel et al. 1997, v. d. Stegen et al. 1997). Zo 
sledovania výskytu a obsahu ochratoxínu A a C, t. j. etylester ochratoxínu A, vo 
vinách a hroznových džúsoch v Nemecku a vo Švajčiarsku vyplynulo, že 
mykotoxíny vytvořené už před fermentáciou sa nedegradujú počas výroby a 
skladovania produktov. Vzorky pochádzajúce z juhu Európy a z červeného 
hrozná boli kontaminované viac a častejšie, čo súviselo buď s vhodným pod
nebím pre rast producentských mikromycét na rastlinách, alebo s inou techno
logickou praxou. Priemerná denná dávka v týchto krajinách - 0,7 ng ochrato
xínu A/kg bw/d móže byť u niektorých konzumentov vín až zdvojnásobená, 
keďže okolo třetiny vzoriek bielych a polovica červených vín obsahovala 
ochratoxíny (max. 7,0 ug/1). Okolo patiny vzoriek bielych a takmer 90 % 
vzoriek červených hroznových džúsov bolo kontaminovaných ochratoxínom A 
(max. 235 pg/ml). Odporúča sa preto stanoviť limit pre jeho obsah v červenom 
hroznovom džuse na 100 pg/ml, najma s ohl’adom na dětských konzumentov. 
Analýzou sér na obsah ochratoxínu A sa dokázala až dvojnásobná prenatálna 
expozícia plodu v porovnaní s matkou (Majerus et Otteneder 1996, Zimmerli et 
Dick 1996).

V Chorvátsku 10 rokov sledovali hladiny ochratoxínu A v 1’udskom 
sére (6909 vzoriek) v hyperendemickej oblasti endemickej nefřopatie a v kon- 
trolnej oblasti, pričom zistili jeho prítomnosť v 4,5 % vzoriek (2 - 50 ng/ml), 
resp. 2,4 % (2 -10  ng/ml); výsledky varírovali počas rokov (meniaca sa vlhkosť 
a teplota, ale aj rózny příjem mykotoxínu). Vo všetkých náhodné vyšetřených 
vzorkách potravy a krmív z endemickej oblasti boli pozitivně nálezy 
ochratoxínu A (metodou TLC s fluorodenzitometrom) a zistila sa jeho akumu- 
lácia vo vajciach hydiny živenej aj krmivom (kukurica) s nízkým obsahom 
mykotoxínu. Potvrdila sa možnosť korelácie medzi výskytom nefřopatie a 
kontamináciou poživatin ochratoxínom A (Řadič et al. 1997). Podobné vý
sledky získali aj tuniskí autoři v prvej studii 1’udskej ochratoxikózy v tejto 
krajině, ktorí stanovili v krvi pacientov s nefropatiou priememe 85,3 ng ochra
toxínu A/ml, v kontrolnej skupině zdravých jedincov len 1,1 ng/ml. Nálezy 
súviseli s klimatickými pomermi, ale aj so sociálnymi a ekonomickými cha
rakteristikami vyšetřených osob (Maaroufi et al. 1996). Na kvantitatívnu de- 
termináciu ochratoxínu A v 1’udskom sére sa odporúča používať metodu ELISA 
s monoklonálnymi protilátkami s detekčným limitom 0,2 ng/ml. Jeho priememé
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hladiny v európskych podmienkach sú menej ako 0,1 - 1,0 ng/ml (Solti et al. 
1997).

Možní producenti ochratoxínu A pravděpodobně patria aj k aspergilom 
so sekcie Aspergillus séct. Nigři: zo 157 vyšetřených kmeňov 3 zo skupiny A. 
niger a 5 kmeňov A. carbonarius produkovalo tento mykotoxín in vitro (Teren 
et al. 1996).
FUZÁRIOVÉ MYKOTOXÍNY

Z pol’nohospodárskych produktov sa doteraz izolovalo 61 druhov fuzárií. Z 
nich 35 je schopných produkovat’ celkom 137 sekundárných metabolitov in 
vitro, z ktorých 41 (30 %) preukázalo rožnu toxicitu v biologických modeloch. 
Šesť doteraz známých sekundárných metabolitov fuzárií: 4 trichotecény (T-2 
toxín, nivalenol, deoxynivalenol a acetyldeoxynivalenol), zearalenon a fumo- 
nizín B1 móžu spósobiť humánně intoxikácie (od akútnej alimentárnej otravy, 
cez estrogénne účinky, až po rakovinu pažeráka), a preto sa povinné hodnotia v 
každej studii odhadu rizika mykotoxínov v poživatinách a v krmivách (de Nijs 
et al. 1997).

Deoxynivalenol a nivalenol v potravě sa dávajú do súvislosti aj s vý
skytem chronickej idiopatickej spastickej paraparézy, niekedy spojenej s viru
sovou infekciou T-lymfocytov typu 1, v endemických oblastiach jz Kolumbie a 
v Japonsku (León-S et al. 1996). Deoxynivalenol a acetyldeoxynivalenol vyvo
lali aj akútnu toxická reakciu kože a dýchacieho traktu pracovníkov s trávou 
kontaminovanou druhom Fusarium culmorum v Holandsku (Sniiders et al. 
1996).

Fuzáriové toxíny, aflatoxín B1 a ochratoxín A móžu prechádzať z 
kontaminovaného jačmeňa do piva. Kým aflatoxíny a zearalenon sú časté v 
afrických pivách (Sibanda et al. 1997), ochratoxín A sa zriedkavo vyskytuje aj v 
pivách kanadských, ale deoxynivalenol a fúmonizíny, prežívajúce kvasný aj 
varný proces, významné kontaminujú aj pivá európske (zriedkavo viac ako 200 
ng deoxynivalenolu/ml) (Scott 1996).

Ubikvitárne, celosvetovo rozšířené kmene Fusarium moniliforme, F. 
subglutinans, F. proliferatum, ale aj zriedkavejšie F. napiforme, F. nygamai a 
F. dlamini móžu produkovať v rastlinných materiáloch (kukurica, iné obilniny) 
fúmonizíny Al, A2, B1 - B4, Cl (Shephard et al. 1996, Sibanda et al. 1997). Je 
známe, že tieto mykotoxíny spósobujú vážné ochorenia hospodářských zvierat a 
štatisticky významné sa spájajú aj s rakovinou pažeráka l’udí. Podfa IARC 
patria k potenciálnym humánnym karcinogénom (tr. 2B). Vzhl’adom na možná
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prítomnosť týchto termostabilných mykotoxínov najma v kukuřičných 
produktech odporúča výbor expertov FAO/WHO venovať zvýšená pozornost’ 
ich všestrannému výskumu, pričom ich limitný obsah v kukuřici bol stanovený 
na 100 - 200 ug/kg. Organizácie IUPAC a AOAC odporúčajú v ich analytike 
používat’ oficiálně metody kvapalinovej chromatografie a ELISA (Shephard et 
al. 1996).

Prvá vládna norma pre obsah fumonizínov A a B v poživatinách - 
lmg/kg bola přijatá vo Švajčiarsku (Diener 1997).

Akútnu mykotoxikózu po požití kukuřice a ciroku kontaminovaných 
fuzáriami a fumonizínom B1 (až 64,7 mg/kg) zo žatvy v mimoriadne vlhkom 
roku 1995 zaznamenali v Indii; ochorenie spontánně odoznelo (Bhat et al. 
1997).

V ČR vyšetřili 71 vzoriek cereálií z úrody r. 1995 na obsah fumonizí
nov B1 - B3, priemerne obsahovali 278 mg/kg a 76 vzoriek z úrody r. 1996 s 
priemerným obsahom 131 mg fumonizínov/kg (Ostrý et Ruprich 1997).

Buňkovým ciefom fumonizínov je enzým ceramidsyntáza, čím spóso- 
bujú prerušenie syntézy sfingozínu zo sfinganínu a jeho akumuláciu v buňkách, 
pre ktoré je tento sfingolipid toxický. Podobným mechanizmom pósobia aj 
alternáriové mykotoxíny (Merrill Jr. et al. 1997). Poměr vofného sfinganínu ku 
sfingozínu v 1’udskom i zvieracom moči je možné použiť ako vhodný biomarker 
expozície organizmu fumonizínom; detekčný limit odporúčanej HPLC s 
obrátenými fázami je 0,1 ng/ml (Solfrizzo et al. 1997).

Kmene Fusarium subglutinans, F. proliferatum a F. semitectum móžu 
produkovať aj beauvericín, mykotoxín prvýkrát izolovaný z kukuřice (5 - 60 
ug/kg) v PoFsku v r. 1993, odvtedy aj v USA, Kanadě, Južnej Amerike, JAR, 
Taliansku, Rakúsku. Beauvericín má insekticídnu, antibiotickú a cytotoxickú 
aktivitu v doterajšich biologických pokusoch; spósobuje apoptózu buniek svo- 
jím ionoforovým účinkom (Krška et al. 1996, Logrieco et al. 1997).

Kmene F. proliferatum a F. subglutinans produkujú aj sesterterpénový 
mykotoxín fuzaproliferín, bežne přítomný v infikovanej kukuřici v Taliansku, s 
teratogénnymi a patologickými účinkami na kuracie embryá (Ritieni et al. 
1997).

Prchavé organické zlúčeniny mikrobiálneho póvodu sa od 70. rokov 
používajú ako ukazovatel’ kontaminácie poživatin mikroorganizmami už před 
ich viditeFným rastom. Produkcia prchavých metabolitov je ovplyvňovaná 
substrátem, teplotou, obsahom kyslíka, vekom a druhom kultúry, ale existujú
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len vel’mi obmedzené poznatky o možnosti jej ovplyvnenia moderováním 
týchto faktorov. U potenciálně toxinogénnych húb existuje korelácia medzi 
syntézou mykotoxínov a prchavých organických zlúčenín, napr. produkcia 
prchavých terpénov kmeňom F. sporotrichioides súvisí s tvorbou trichotecénov, 
zvýšená tvorba ketónov kmeňom Penicillium verrucosum indikuje syntézu 
ochratoxínu A (Pasanen et al. 1996).
INÉ TR1CHOTECÉNY

Významným producentem cytotoxických trichotecénových mykotoxí
nov (satratoxínov G, H - strukturně blízké doteraz najtoxickejšiemu známému 
trichotecénu T-2 toxínu), ale aj imunosupresívnych cyklosporínov, stachybo- 
trylaktónov a stachybotrylaktámov, sú kmene Stachybotrys atra. Intranazálna 
expozícia myší spóram toxických kmeňov tejto huby nevyvolala tvorbu IgG 
protilátek, ani histologické změny týmusu, sleziny a čriev, ale silné zápalové 
změny bronchov a alveol s hemorragiami. Podobné symptomy sa vyskytovali aj 
u pracovníkov so silážou velYm kontaminovanou S. atra, z pl’úcneho bioptic- 
kého tkaniva, z kterých sa izolovali terichotecénové mykotoxíny (Nikulin et al.
1996, 1997).

Cytotoxické trichotecény trichodermol a trichodermín, produkované 
Memnoniella echinata, spolu s toxínmi S. atra boli najpravdepodobnejšou 
příčinou pulmonárnej hemosiderózy dojčiat vo vlhkých bytoch v USA (Jarvis et 
al. 1996).

Program Európskej komisie pre standardy, meranie a skúšanie - certifi- 
kované referenčně materiály pre mykotoxíny

Odborníci navrhujú tieto materiály pre merania úrovně kontaminácie 
poživatin a krmív mykotoxínmi v kritických miestach výživových reťazcov.
Referenčné materiály musia prechádzať minimálnymi změnami počas spraco- 
vania od suroviny po finálny produkt. Ich deklarovanie je obmedzené rozsahom 
hubovej a mykotoxínovej kontaminácie, základnými chemickými, íyzikálnymi a 
toxikologickými vlastnosťami mykotoxínov, produkčnými podmienkami 
surovin, technológiami spracovania a skladovania, zvykmi konzumentov a 
zdravotnými požiadavkami na výživu, leh definovanie má umožniť vy- 
pracovanie podrobných závazných kalibračných postupov, s vysokou mierou 
opakovatelnosti v dynamických systémoch od suroviny až po metabolizmus 
konzumenta. Na modelové certifikované referenčné materiály sú navrhnuté: 
plnotučné sušené mlieko, cereálie (pšenica a kukurica), arašídové máslo a
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krmné zmesi, keďže tieto komodity sú najčastešie kontaminované mykotoxínmi. 
Ekonomicky a právně najvýznamnejšie mykotoxíny, s ohl’adom na ich 
chemické, fyzikálně a toxikologické vlastnosti, sú reprezentované aflatoxínmi 
Bl, B2, Gl, G2 a ich summou, deoxynivalenolom a ochratoxínom A. Koneč
ným ciel’om tohto programu EÚ je deklarovat’ závazné referenčně materiály pre 
rózny obsah róznych zložiek. čo najviac podobné běžným environmentálnym 
matriciam (Boenke 1997).
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Elena P i e c k o v á: Whaťs the news in mycotoxicology?
The author summarizes informations about new knowledge concerning afla- 
toxins, ochratoxins, Fasarium toxins and other trichothecenes.

OSOBNÍ 1

ODEŠEL PROFESOR KAREL KULT (1917-1998)

František K o 11 a b a a Zdeněk P o u z a r

Koncem května r. 1998 nás zastihla smutná zpráva: po delší těžké 
nemoci zemřel v Praze 25.5.1998 ve věku 81 let známý mykolog a 
přírodovědec, čestný člen České vědecké společnosti pro mykologii a člen 
České mykologické společnosti, profesor Karel Kult.

Narodil se 27.1.1917 jako syn lesmistra v Praze, avšak své mládí prožil 
v přírodě Železných hor (Heřmanův Městec, Vápenný Podol); po vystudování 
gymnázia v Pardubicích a Přírodovědecké fakulty UK v Praze (obor 
matematika-fýzika, kde dosáhl titulu RNC.) vyučoval matematiku téměř po celý 
život na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Praze 2 (bližší životopisné 
údaje viz Šebek 1977).
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' - : mykologii (od r. 1938, tj. plných 60 let), ale
JE T  . od 40. do začátku 60. letech také entomologii.

Roku 1947 uveřejnil Klíč k určování brouků 
' ' ' ň 'h L l  čeledi Carabidae Československé republiky

(Entomologické příručky č. 20, Praha); pak se 
^  soust*S®ĉ  113 skupinu střevlíkovitých Clivinini

publikoval řadu dodnes ceněných prací, v 
nichž popsal mnoho nových druhů. Na

V * »  I  zpracováváním druhů rodu záraza
H f I J I K  : (Orobanche) a hlavně ostružiník (Rubus) pro

< i ''ninnnnirir flóru Slovenska; nakonec však tento úkol pro
obtížnost vzdal a nasbíraný materiál daroval na jaře r. 1998 do herbářů 
botanického oddělení Národního muzea v Průhonicích (PR).

Zesnulý byl po dlouhá léta funkcionářem zprvu bývalého 
Československého mykologického klubu (ČMK), od r. 1956 následnické 
Československé (nyní České) vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV 
(ČSVSM). Zde pracoval 30 let (1960-1989) v předsednictvu ČVSM jako 
hospodář a v letech 1982-1989 jako předseda sekce pro mykofloristiku a 
mykocenologii; v této funkci vykonal mnoho cenné práce.

V mykologii byl prof. Kult uznávaným odborníkem zejména na houby 
šťavnatkovité (Hygrophoraceae), o nichž hojně přednášel. Na přednáškách 
ČMK prosazoval v 50. letech Velenovským popsanou plžatku Hedrychovu 
(Limacium hedrychií), kterou nás naučil znát. Odlišoval ji od skupiny kolem 
plžatky drvopleňové (L. cossum) hlavně na základě v mládí bíle plstnatého 
okraje klobouku, kratších výtrusů a růstem v trávě pod břízami. Když akad. 
malíř O. Ušák namaloval krásný obraz této houby, přemluvil r. 1956 dr. A. Pilát 
prof. Kulta, aby o tomto druhu napsal článek do České mykologie, což se také 
stalo. V tomto článku provedl prof. Kult přeřazení Limacium hedrychii do rodu 
šťavnatka - Hygrophorus (což je správné jméno pro rod Limacium) a zároveň 
tím nastartoval uznávání H. hedrychii jako samostatného druhu i mezi 
zahraničními mykology, z nichž někteří jej tehdy určovali podle Langeho pouze 
jako varietu šťavnatky narudlé (//. leucophaeus). Je to jeden z mála jeho článků 
o šťavnatkovitých houbách, kterými se prof. Kult po dlouhá léta tak podrobně 
zabýval.
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Jakkoli prof. Kult psal nerad články o houbách, o to s větší horlivostí a 
obětavostí se věnoval mykologickým přednáškám a určování hub na exkurzích, 
výstavách a ze zásilek sběratelů. Na exkurzích byl vyhledávaným odborníkem 
při určování zejména lupenatých hub. Pokud jde o přednášky, připravoval téměř 
monografické přehledy druhů určitých rodů, skupin nebo čeledí hub na základě 
nejnovější zahraniční literatury. V 80. a začátkam 90. letech, kdy přednášková 
činnost ČSVSM ochabla, přesunul své aktivity do České mykologické 
společnosti, kde nejen přednášel, ale také určoval houby pro demostrace a 
podával k nim výklad.

Prof. Kult byl zapojen též do výzkumu přírodních rezervací jak v okolí 
Prahy, tak hlavně v 60. letech na východním Slovensku (Vihorlat, Bukovské 
vrchy). Na exkurzích nasbíraný materiál hub (exsikáty) uložil do herbářů 
mykologického oddělení Národního muzea v Praze (PRM).

Přínos prof. K. Kulta k mykologii, zvláště české, je význačný, neboť se 
kromě šťavnatek věnoval širokému spektru dalších hub, zejména holubinkám, a 
naučil řadu mykologů rozeznávat množství dalších lupenatých hub; při svých 
bohatých znalostech však bohužel velmi málo publikoval. Celé generace našich 
mykologů mu vděčí za své vědomosti o lupenatých houbách, které je naučil 
znát na přednáškách a exkurzích.

Budeme na něho jako na mykologa, dobrého a ochotného člověka rádi 
vzpomínat.

Doplněk k seznamu publikací K. Kulta
(předešlou bibliografii viz Šebek 1977 a Šebek 1982)

1981
Obtíže s latinskými jmény některých hub. - Mykol. Sborn. 58: 148.
1982
Taxonomie druhů rodu holubinka z příbuzenstva h. vrhavky (Russula emetica) 
a h. křehké (R. fragilis).- In: Souhrny VII. celostátní mykologické konference v 
Českých Budějovicích, p. 8-9, Praha.
(Kult K., Kuthan J. et Fellner R.) Zájemcům o mykofloristiku, mykocenologii a 
příbuzné obory. - Mykol. Listy no. 8: 16-17.
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1989
Súpis druhov húb'zbieraných na exkurziách 29.IX.-3.X.1986 v okolí Spišskej 
Novej Vsi a na dalších lokalitách účastníky 4. mykologických dní na 
Slovensku. - In: Kuthan J. /red./, Houby rašelinišť a bažinatých lesů v 
Československu, p. 49-62, Praha.
1991
(Kult K. et Kuthan J.) Setkání českých a slovenských mykologii v 
Novohradských horách. - Mykol. Listy no. 45: 25-26.

L i t e r a t u r a
Šebek S. (1977): K šedesátinám prof. Karla Kulta. - Čes. Mykol. 31: 183-184. 
Šebek S. (1982): Významná výročí členů Čs. vědecké společnosti pro 
mykologii při ČSAV v r. 1982. - Čes. Mykol. 36: 179-180.

František K o 11 a b a and Zdeněk P o u z a r : Decease of Professor Karel 
Kult (1917-1998)

| NOVINKY Z KNIHOVNY ČVSM

NOVINKY KNIHOVNY ČVSM

Naše knihovna získala v srpnu 1998 od dr. L. Ryvardena (Blindern, 
Norsko) výměnou za časopis Czech Mycology dvě práce zaměřené na 
stopkovýtrusé houby:
1. Núňez M. et Ryvarden L. (1995): Polyporus (Basidiomycotina) and 

related genera. - Synopsis Fungorum 10, Fungiflora, 85 p., Oslo.
2. Núňez M. et Ryvarden L. (1997): The genus Aleurodiscus 

(Basidiomycotina). - Synopsis Fungorum 12, Fungiflora, 164 p., Oslo.
Obě brožury mají podobné členění: v počátečních kapitolách jsou 

uvedeny základní morfologické znaky významné pro taxonomii této skupiny 
hub, vnitrorodové členění, určovací klíče a popisy jednotlivých druhů. Ty
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zahrnují popis plodnice a mikroskopických znaků (hyfový systém, bazidie, 
atd.), substrát, rozšíření a poznámky o blízkých druzích. Popisy jsou bohatě 
doplněné pérovkami, zachycujícími důležité mikroznaky. i

První výše citovaná příručka je monografií rodů Echinochaete !'
(uvedeny 4 druhy), Laccocephalum (5 druhů), Polyporus (32 druhů) a i.
Pseudofavolus (4 druhy). Každý rod je opatřen dichotomickým klíčem k určení 
druhů. Rod Polyporus je navíc autory rozčleněn do 6 morfologických skupin 
("groups"). Autoři zde popsali 1 nový druh: Polyporus centroafricamis Nuňez 
et Ryvarden a navrhli 5 nových kombinací. Práce je doplněna seznamem druhů |
vyřazených z rodu Polyporus s. str.

Druhá práce, zaměřená na rod Aleurodiscus, je poněkud obsáhlejší.
Autoři zahrnují do rodu Aleurodiscus s. lato tyto rody: Acanthophysellum,
Acanthophysiam, Gloeosoma, Acanthobasidium, a Aleurobotrys (= synonyma).
V práci je uveden jednak dichotomický klíč pro jednotlivé rody šířeji pojatého 
rodu Aleurodiscus, dále klíč pro rody podobné rodu Aleurodiscus (tento klíč 
zahrnuje 12 rodů), dále synoptický klíč a dichotomický klíč pro druhy rodu 
Aleurodiscus s. lato. Práce obsahuje popisy celkem 71 druhů. Autoři popsali 6 
nových druhů a navrhli 6 nových kombinací. A. K u b á t o v á

ZPRÁVY Z VÝBORU ČVSM

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY £

Výbor ČVSM děkuje touto cestou všem členům, kteří zaplatili včas 
letošní členské příspěvky, evet. předplatné časopisu Czech Mycology, na ;
základě zaslané složenky v dubnu t. r. Současně žádám i zbývající členy, aby 
tak učinili dle svých možností v dohledné době. Případné změny jakož i 
vyžádání složenek adresujte na ČVSM, P. P. Box 106, 111 21 Praha.

Jaroslav L a n d a j:
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1 MYKOLQGICKÉ VYCHÁZKY_____________

Výbor ČVSM zve členy a další zájemce k účasti na podzimních 
mykologických vycházkách ve Středočeském kraji
1. V sobotu 10. 10. 1998 sraz v 8,30 u nádraží Hořovice, do bažantnice a lesů v 
okolí Hořovic. Spojení osobním vlakem z nádraží Praha-Smíchov v 6,50, 
příjezd do Hořovic v 8,17 nebo z Plzně hl. n. v 6,58, příjezd do Hořovic v 8,01. 
Vede Oldřich Jindřich.
2. V sobotu 24. 10. 1998 sraz v 8,30 hod. u nádraží Praha-Klánovice, do
lokality Klánovické lesy - Vidrholec, smíšené doubravy, převážně Molinio- 
Quercetum. Spojení vlakem z Masarykova nádraží v Praze v 7.59, příjezd 
Praha-Klánovice v 8,21 nebo městským autobusem č. 261 ze stanice Palmovka 
v 7,56 příjezd Klánovice, Smýřická v 8,31. Doba trvání vycházky 4-5 hodin. 
Návrat do Prahy možný každou hodinu vlakem nebo každou půlhodinu 
autobusem. Možnost občerstvení v hotelu Smolík od 11,30 hod. Vede ing. 
Jaroslav Landa. Jaroslav L a n d a

| RŮZNÉ

Plakáty s mykologickou tematikou
Nakladatelství Scientia, s.r.o. vydalo v roce 1997 dva mykologicky 

zaměřené plakáty: Houby střední Evropy 1 a 2. Z německého originálu 
zpracovaného dr. Hannsem Feustelem je do češtiny přeložil a upravil RNDr. F. 
Kotlaba, CSc. Plakáty mají rozměry 67 x 96 cm a jsou vytištěny na kvalitním 
tuhém lesklém papíru.

Každý plakát zachycuje okolo 40 druhů hub (jak vřeckovýtrusé, tak i 
stopkovýtrusé včetně hub břichatkovitých) ve formě barevných kreseb na bílém 
podkladu. Autor kreseb je Hermann Fay. Každý obrázek je kromě českého a 
latinského jména a názvu čeledi opatřen také krátkou poznámkou o místech
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výskytu, době tvorby plodnic a poživatelnosti. Plakát č. 1 zachycuje zvláště 
houby hřibovité, muchomůrkovité, čirůvkovité, pečárkovité a další. Plakát č. 2 
zachycuje např. mísenku oranžovou, trsnatec lupenitý, tmavobělku rýhonohou, 
líhu klubčitou, voskovku granátovou, muchomůrku šedivku, pýchavku 
obrovskou, květnatec Archerův a mnohé další.

Plakáty je možno zakoupit v prodejně nakladatelství Scientia v Praze 
za 121,80 Kč za kus, případně i objednat na dobírku. Adresa: Nakladatelství 
Scientia, Radimova ul. 37/50, 160 00 Praha 6 (tel. 02/35 15 36).

Alena K u b á t o v á

cc u u

Mykologické oddělení Národního muzea v Praze upozorňuje, že z 
loňské výstavy „Barevný svět hub“ konané v Národním muzeu zbylo menší 
množství plakátů. Plakátu o rozměrech 60 x 42 cm dominuje fotografie 
holubinky chromové od J. Holce s mechy na tmavším pozadí. Plakát je doplněn 
malbami čtyř dalších druhů od J. Sowerbyho, J. Herinka, O. Ušáka a 
anonymního ilustrátora z Krombholzova atlasu. Cena plakátu je 30,- Kč.
Zájemci se mohou obrátit přímo na Dr. J. Holce, Národní muzeum, 
mykologické odd., Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 (tel. 02/24 497 259).

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI 1

V letošním roce jsem zahájil práce (opět ve spolupráci s M. E. Noordeloosem) 
na monografickém zpracování evropských druhů rodů Hemimycena, Delicatula,
Xeromphalina, Fayodia, Gamiindia a Myxomphalia. Obracím se proto na 
všechny kolegy se žádostí o zasílání sběrů hub z výše uvedených rodů 
(doplněných pokud možno alespoň krátkým popisem) na moji adresu:
Moravské zemské muzeum, botanické odd., Zelný trh 6, 659 37 Brno. Děkuji 
všem předem za ochotu. Vladimír A n t o n í n
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MYKOLOGICKÉ LISTY č. 66 - Informační orgán České vědecké společ
nosti pro mykologii, Praha. - Vycházejí v nepravidelných lhůtách a rozsahu. - 
Toto číslo sestavil a k tisku připravil dr. V. Antonín, Moravské zemské muzeum 
v Brně, botanické odd., Zelný trh 6, 659 37 Brno. Vyšlo v září 1998. 
Administraci zajišťuje dr. Anna Lepšová, Krčínova 6, 370 11 České Budějo
vice - sem je možné se obrátit v případě reklamace dodání, resp. vadnosti tisku 
zaslaného čísla. Evidenci předplatitelů vede ČVSM, P. O. Box 106, 111 21 
Praha 1 - sem, prosím, hlašte event. změny adresy, objednávky a záležitosti 
týkající se předplatného. Předplatné na rok 1998 je pro členy ČVSM zahrnuto v 
členském příspěvku (120,- Kč), pro nečleny činí 80,- Kč.
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p., ředitelstvím 
odštěpného závodu Jižní Čechy v Českých Budějovicích, j. zn. P-6921/97 ze 
dne 29. prosince 1997.
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