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TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ OTÁZKY MYKOLOGIE

PLEUROTUS - KLÍČ A TAXONOMICKÉ POZNÁMKY

Petr H r o u d a

Hlivy - houby na pomezí lupenatých a nelupenatých - byly 
v minulosti již několikrát v různé šíři zpracovávány. Zatím poslední podrobnou 
monografii věnovanou přímo rodu Pleurotus s. str. zpracoval Oswald Hilber 
(1982) a nejnovější poznatky shrnul v navazující práci (Hilber 1997). Vzhle
dem k tomu, že jsem měl možnost pracovat s touto zřejmě ne každému do
stupnou literaturou (laskavě zapůjčenou Z. Pouzarem), nabízím na následují
cích stránkách překlad klíče (druhy u nás se nevyskytující jsou v klíči zmí
něny, avšak blíže nepopsány) a Hilberova pozorování, doplněná o některé 
poznatky z dalších (pozdějších) prací. (Pozn.: německé „Sippe“ překládáno 
prostě jako „taxon“.)

Určovací klíč druhů rodu Pleurotus:
1. Hyfový systém monomitický.........................................................................2
1*. Hyfový systém dimitický...............................................................................9
2. Korémie na plodnici (báze třené, lamely) i na vegetativním myceliu.

Pokožka s pileocystidami .................................Coremiopleurotus O. Hilber
(zástupci: Pleurotus cystidiosus O. K. Miller, známý z USA, jižní Afriky a 
Tchaj-wanu)

2*. Bez korémií, většinou bez pileocystid (subgen. Pleurotus)............................ 4
4. Parazitické na rostlinách................................................................................ 5
4*.Nejčastěji saprofytické, příležitostně slabě parazitické, na stojících nebo 

ležících listnáčích i jehličnanech nebo na dřevě v zemi..............................6
5. Na odumírajících kořenech okoličnatých rostlin. Klobouk 4-13 cm v prů

měru, špinavě bíle až tmavě hnědě zbarvený, dost dužnatý. Lamely bílé až 
okrové, s masovým nádechem. Třeň centrální, výstředný nebo postranní, v 
místě připojení lupenů (inzerce) často se žlutou prstenovitou zónou. Vý
trusy 8,5-14 x 4,2-5,8 pm, s konvexní vnější a vnitřní stěnou; obsah nej
častěji s velkými, žlutými, olejovými vakuolami. Veškerá trama irregulámí. 
Výskyt podle ekotopu I-V nebo IX-XII. Znaky kultury: relativně pomalý
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růst mycelia, mycelium s anýzovou vůní, tvorba plodnic s chladovým šo
kem nebo bez něho..................................Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quél.

5*. Na živých stoncích Eremostachys (Lamiaceae) ve střední Asii roste..........
................................................................... Pleurotus komarnitzkyi VasiFkov

6. Klobouk šedohnědý, fialovohnědý až černohnědý anebo modře (zeleně) 
zbarvený, široce ústřicovitý, často několikanásobně laločnatý, s tlustší po
kožkou. Třeň s výraznými štětinovitými chlupy. Dužnina klobouku a třené

I
 často oranžově skvrnitá. Vnější a vnitřní stěna výtrusů často souběžná,

nebo jsou stěny inverzně zakřivené. Doba fruktifikace IX-II, proto v kul
tuře vznikají zárodky (primordia) často jen po chladovém šoku................. 7

6*. Klobouk světleji zbarvený; pokožka tenká; třeň s přilehlými až lehce od
stávajícími chlupy. Výtrusy skoro válcovité až břichaté. Doba fruktifikace 
IV-IX; v laboratorních podmínkách vznikají zárodky (primordia) 
s chladovým šokem nebo bez něj................................................................ 8

1
7. Klobouk šedohnědý až černohnědý nebo fialovohnědý, 6-15 x 12-18 cm.

Třeň nejčastěji postranní, žebernatý, rýhovaný anebo silně vláknitý. Vý
trusy (5,6-) 9,5-13,7 x 2,7-3,2-4,2 pm. Znaky kultury: Mycelium s oranžo
vými gutačními kapkami, rychlý a rytmický růst; plodnice plodné po 4-8 
týdnech..........................................Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer

7*. Klobouk modrý nebo modrozelený; všechny ostatní znaky jako u
P. ostreatus....................................................................................................
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer var. columbinus (Quél. ap. Bres.)

I
" Quél.
8. Na topolech (Populas) v boreálních lesích a horských oblastech Severní 

Ameriky.................................Pleurotus populinus O. Hilber & O. K. Miller

8*. Plodnice nevyrůstají z jedné nápadně hlízovité společné báze třeně (oproti 
předchozí). Klobouk 3-8,5(-12) x 3-6(-12) cm, vějířovitý až talířovitý 
anebo helmovitého tvaru, bíle, šedě až (světle) kožově hnědě zbarvený, 
řidčeji šedohnědý. Lupeny v oblasti třeně jsou silně redukované, bílé až 
jemně okrové. Třeň excentrický až postranní. Dužnina, vrchní vrstva klo
bouku a lupeny žloutnoucí. Vůně často sladká (anýzová). Výtrusy (6,4- 
)8,5-10,6(-12,7) x (2,7-)3,4-3,7(-4,8) pm. Výskyt IV-IX na listnáčích a 
jehličnanech, převážně v kolinním až montánním stupni. Znaky kultury: 
mycelium štětičko vité, rychle rostoucí; bez žlutooranžových gutačních ka
pek. Plodnice plodné po 3-4 týdnech......Pleurotus pulmonarias (Fr.) Quél.
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8+. Neshoduje se se znaky 8) a 8*) a má silnou anýzovou vůni .........................
.................................................................... viz 11) (Pleurotus cornucopiae)

8. Plodnice s nápadným velem (plachetkou)
subgen. Lentodiopsis (Bubák) O. Hilber.................................................... 10

9*. Plodnice bez nápadného vela..................................................................... 11
10. Vzhledem a velikostí podobný Pleurotus ostreatus; na plodnici i okolním 

substrátu tmavohnědé povlaky aleuriospor. Klobouk bílý až šedohnědý, též 
černě šupinkatý. Okraj příležitostně ověšený zbytky mizících vláken vela. 
Lupeny zasahující jen k vrcholu třené, bílé, někdy nápadně jemně vroub
kované. Třen téměř centrální, výstředný až postranní, dlouze válcovitý 
anebo i téměř chybějící, většinou bílý, s kruhovými až šupinkatými pásy 
zbytků vela. Veškerá dužnina, lupeny a třen silně žloutnou. Vůně většinou 
ředkvičková až rybí. Výtrusy (6,4-) 10,6-1,8(-17,0) x (2,9-)3,2-4,5(-5,3) 
p.m, válcovité. Trama klobouku, třené i lupenů většinou řídce protkaná jed
noduchými, slabě větvenými skeletovými hyfami. Hyfy pokožky často za
končené kyj ovité zduřelou terminální buňkou. Kosmopolitní druh, rostoucí 
IX-IV na nejrůznějších živých i mrtvých listnáčích i jehličnanech. Znaky 
kultury: extrémně pomalý růst mycelia, hojně tvoří aleuriospory. Basidio- 
spory těžko klíčící. Na myceliu dosud nepozorována tvorba primordií s 
chladovým šokem i bez něho
.......................................................... Pleurotus dryinus (Pers.: Fr.) Kummer

10*.Plodnice bez třené, někdy se zbytkem zakrnělého postranního třené. Bez 
tvorby aleuriospor. Klobouk 3-10 x 2-6 cm, bílý, hedvábně vláknitý, s radi
álními hygrofánními pruhy. Lupeny krémové až sytě krémové, někdy s rů
žovým nádechem. Velům plstnaté, během růstu zeslizovatí, posléze zna
telné pouze na okraji klobouku. Dužnina a lupeny silně žloutnoucí. Vůně 
často sladká. Výtrusy (8,5-) 10,6-12,7-17,5 x (3,2-)4,2-5,3-6,4 pm, široce 
elipsoidní. Trama klobouku a lupenů protkána keříčkovitými skeletovými 
hyfami. Hyfý pokožky bez zduřelé koncové buňky. Výskyt V-VIII(-X), 
zřejmě pouze na topolech; pouze v Evropě(?). Znaky kultury: pomalý růst 
mycelia, aleuriospory se netvoří, plodnice plodné jen za vyšších teplot 
(20°C)..........................................Pleurotus calyptratus (Lindbl.: Fr.) Sace.

11. Nejčastěji několik plodnic vyrůstajících ze společné hlízovité báze. Klo
bouk 4-6,5 x 2,5-6,5 cm, často kruhový a hluboce nálevkovitě pupkovitý, 
bílý, žlutý až tmavohnědý, lamely slabě redukované, vybíhající až k hlízo-
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vié bázi třené, krémové s růžovým odleskem. Jednotlivé dílčí třené 
(sub)centrální až excentrické, vícekrát vidličnatě větvené. Vůně silně aný- 
zová. Výtrusný prach (krémový až) lilákově fialový. Výtrusy (6,4-)7,4- 
8,5(-12,7) x 3,4-4,2(-5,3) fim, s břichatými stěnami. Trama protkána říd
kými jednoduchými skeletovými hyfami, někdy chybějícími. Výskyt V- 
IX(-XI) v lužních lesích, s oblibou na Ulmus, též na Acer, Fagus, Fraxinus, 
Prunus, Quercus; kosmopolitní? Znaky kultury: mycelium též bez přezek, 
tlustostěnné hyfy bez přehrádek (jen sekundárně přehrádkované); silná
anýzová vůně. Fruktifikuje za 3-4 týdny s chladovým šokem i bez něho.....
.......................................................... Pleurotus cornucopiae (Paul.) Rolland

1 l*.Na Opuntia, Agáve, Yucca v severní Africe a Středomoří roste
........................................................ Pleurotus opuntiae (Dur. et Lév.) Sace.

11+.V horských oblastech Asie a Brazílie............. Pleurotus éous (Berk.) Sace.

Pozorování:
1. K autorství rodu Pleurotus: Mnohokrát byl jako autor udáván Quélet (Sin- 

ger 1975: 181). Kummer (1871: 104) však už rok před Quéletem publiko
val Pleurotus ve smyslu tohoto rodu. Ten byl následně uznán též Donkem 
(1962: 239) a Horákem (1968: 485).

2. K infrastruktuře rodu Pleurotus: Rod Pleurotus člením do podrodů Pleu
rotus, Coremiopleurotus a Lentodiopsis. Příbuzenské vztahy mezi skupi
nami jsem se pokusil vyjádřit schématem, a to především podle přítomnosti 
anamorfní formy, vela, jakož i hyfových typů, případně byl hyfový systém 
pominut.

3. K postavení rodu Pleurotus v systému: Držím se zásadně Kreisela (1969: 
162-169). Ten člení hřibovité a lupenaté houby do čtyř řádů Polyporales, 
Boletales, Agaricales, Russulales. Do čeledi Polyporaceae patří vedle rodu 
Polyporus Mich.: Fr. em. Donk mj. též rod Pleurotus.
Nuss (1980: 182) vyloučil rod Pleurotus z čeledi Polyporaceae pro odlišný 
způsob růstu, odlišný typ vývoje a jiný systém hymenoforu. Zjistil ale, že 
tento rod, stejně jako Panus a Lentinus, určitě nepatří k Agaricales s. str. S 
Nussem nemohu souhlasit především z následujících důvodů:
a) morfologická podobnost rodů čeledi Polyporaceae
b) výsledky studia haptomorfózy
c) společný znak taxonů čeledi Polyporaceae: rostou saprofyticky na 

dřevě nebo paraziticky na rostlinách.
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(Jednotlivé body jsou v Hilberově publikaci siřeji komentovány.)
4 . K fyziologii výživy: Několik výzkumných skupin referuje o fixaci dusíku 

formami Pleurotus ostreatus (viz Ginterová 1973, Ginterová et Maxianová 
1975, Kurtzmann 1978). Musím se zmínit o těchto závěrech, ale přesto vě
řím, že fixace N2 jsou schopna jen určitá Prokaryota.

5 . K rozšíření: Taxony rodu Pleurotus jsou doma skoro ve všech ekotopech. 
Pravlastí taxonů Pleurotus by mohly být tropy. Některé se nyní jeví být 
domácími ve střední Evropě, ale uchovávají si své původní vlastnosti. 
Pleurotus cornucopiae má proto vtíravou anýzovou vůni, aby mohl přilákat 
hmyz k pasivnímu rozšiřování výtrusů. Podobnou úlohu hraje vůně tropic
kých fanerogam.
Středo- a severoevropské taxony rodu Pleurotus pokládám za pionýrské 
skupiny, které po pleistocénu znovu osídlily severní kontinent.

Poznámky:
Ad 2. K infrastruktuře rodu Pleurotus:
Molitoris a Prillinger (1986) rozlišují (v rámci Hilberova podrodu Pleurotus) 
dva vývojové proudy, uvnitř kterých vykazují druhy blízkou příbuznost - na 
jedné straně P. ostreatus a P. columbinus, na straně druhé P. eryngii, P. cornu
copiae a P. pulmonarius.
Odlišení Pleurotus ostreatus a P. pulmonarius jako biologických druhů potvr
zují Petersen a Hughes (1993) na základě testů intersterility; naproti tomu 
žádné bariéry pro sexuální kompatibilitu neexistují mezi zástupci jednoho 
druhu z různých částí světa. Zervakis a Labareze (1992) potvrzují na základě 
izoelektrické fokusace enzymových spekter oddělení obou druhů, ale též klasi
fikují P. columbinus jako samostatný druh. P. pulmonarius prezentují jako 
blízce příbuzný asijskému P. sajor-caju a P. ostreatus k P. sapidus (v Evropě 
synonymum P. cornucopiae; v Americe používáno jako syn. P. ostreatus; 
Hilber 1997).
Ač je P. citrinopileatus odlišován od P. cornucopiae na základě znaků, jako 
jsou žlutý klobouk a menší spory, testy intersterility ukázaly plnou kompatibi
litu těchto dvou druhů; kříženci tvoří normální plodnice se žlutými klobouky, 
rozměry spor jsou přibližně intermediální mezi rozměry spor rodičů. P. citri
nopileatus je díky tomu redukován na varietu druhu P. cornucopiae (Ohira 
1990, Hilber 1997).
Pleurotus komarnitzkyi Vasifkov byl s otazníkem ztotožněn Singerem s P. 
kabulensis Sing. (Hilber (1997) jej ponechává jako samostatný druh.
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Ad 3. K postavení rodu Pleurotus a příbuzných v systému:
Restrikční analýza ribozomální DNA, provedená Hibbettem a Vilgalysem 
(1991) na Lentinus tigrinus, ukazuje mnohem bližší příbuznost tohoto druhu k 
čeledi Polyporaceae než k čeledi Tricholomataceae, což ukazují i morfolo- 
gické znaky (dimitický hyfový systém, hyfové vločky -  hyphal pegs).
Jak uvádí Hibbett a Vilgalys (1993), na základě 20 znaků morfologických a 
134 znaků v sekvencích nukleových kyselin se nepotvrzuje monofyletičnost 
rodu Lentinus sensu Pegler. Tento rod se jeví býti taxonem spojujícím tři mo- 
nofyletické skupiny odpovídající rodům Lentinus s. str., Panus a Neolentinus.
Celá skupina se pak jeví být odvozenou od čeledi Polyporaceae; podobnost 
lupenů u této skupiny a lupenů řádu Agaricales je produktem evoluční konver
gence.
Hilber (1997) uvádí ještě několik významných bodů:
- V podrodu Coremiopleurotus degraduje tchajwanský P. abalonus Han, Chen

!
& Cheng na varietu P. cystidiosus O. K. Miller; P. smithii synonymizuje s P.
cystidiosus na základě identické anamoríy {Antromycopsis macrocarpa = A. 
guzmanií).
- Na základě absence korémií by anamorfa od P. dryinus neměla být řazena do 
rodu Antromycopsis (jako anamoríy jiných druhů rodu Pleurotus), ale do sa
mostatného, byť velmi blízkého rodu.
- Jména P. fuscus a P. nebrodensis jsou synonymy P. eryngii. Rozlišujeme tři

¡
variety P. eryngii: var. eryngii, var.ferulae Lanzi a var. nebrodensis (Inzenga)
Sace.

- Následující jména by měla být konzervována: P. ostreatus, P. cornucopiae,
| P. pulmonarius, P. eryngii a P. populinus.

I
 „Perlička“ na závěr: Že jsou hlívy houbami dřevními, o tom asi nikdo nepo

chybuje. A přece tomu může být i jinak, jak dokládá nález Pleurotus ostreatus 
na žebrech kostry vorvaně z britských ostrovů (Reid 1985)...
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Podrod Pleurotus Coremio- Lentodiopsis__________________________________________________________________________________ pleurotus___________________________________________________________________________________________________ bez zřetelného vela___________________________________________ s velem________________Trama / '  P. ostreatus .^ (P .  smithií) ' '^monomitická I
P. pulmo----- — P. popu- ; P. komár- I P. cystidiosus

narius..... Hnus i nitzkyi ]\  \  ■ | P- gemmel-________________________  \  P. eryngii'"\ _ ^  larii ? JTrama dimitická \  /  [________ ” f  SekceSkeletové hyfy P. comucopiae -— |----------------- _  '"'Lepiotariinevětvené j j j P. dryinusPřechodný typ P. eous ; \  Sekce jSkeletové hyfy | j Calvptrati ivětvené \  P. opuntiae------ -------------------- ----------- —------------ ^ ............. ............—— P. calyptratus Jkorémie_______ aleuriospory________________________________bez nápadné konidiové formy_________ s nápadnou konidiovou formou bez kon. formy
Schéma vnitrodruhového členění rodu Pleurotus (podle Hilbera 1982, 1997)

© © ©

VATIČKOVITÉ HOUBY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA
IV. PSEUDOTOMENTELLA ATROCYANEA -  VATOVKA 

MODROVÝTRUSÁ

Karel Č í ž e k

Když jsem poprvé studoval práci anglické mykoložky Elsie 
Wakefieldové (1966) „Some extra-Europaean species of Tomentella“, upoutal 
mě popis druhu Tomentella atrocyanea s výtrusy, které se v alkalických rozto
cích barvily do modra až čemomodra. Vzhledem k tomu, že šlo o druh sbíraný 
pouze jednou v jihoamerické Venezuele, netušil jsem, že bych tuto houbu 
mohl vidět nebo studovat. Někdy se však i v mykologii dějí zázraky. Koncem 
roku 1994 jsem obdržel od pana ing. Jiřího Valtera zásilku korticioidních hub 
pocházejících z vybraných lokalit okresu Tábor. V jedné z obálek se nacházelo 
několik úlomků modravě šedé až žlutozelené plodnice. Již první pohled do 
mikroskopu v tříprocentním roztoku KOH ukázal silné tmavomodré zbarvení 
hrbolatých výtrusů, některých bazidií a dokonce i hyf, které byly děleny jed
noduchými přepážkami i přezkami. Nevěřil jsem svým očím, ale tato houba 
byla prvním nálezem vatovky modrovýtrusé v Čechách.

Mykologické listy, Praha, No. 68. 1999.

8



Pseudotomentella atrocyanea (Wakef.) Burdsall & M. J. Larsen 1974 
Synonyma: Tomentella atrocyanea Wakefield 1966 -  Amaurodon atrocyaneus 
(Wakef.) Koljalg & K. H. Larsson 1996.
(Popis podle sběru ing. J. Valtera z 2. XI. 1994 z Drhovic u Tábora)

Plodnice resupinátní, 0,2 mm tlustá, pevně přirostlá, ostrůvkatá, 
nepříliš homogenní, byssoidní, místy jemně blanitá, hladká, pod lupou jemně 
poprášená. Zbarvení za čerstva tmavě modré (Wakefield 1966), za sucha světle 
modravě našedlé, modravě až žlutě zelenavé. Subikulum řídké, stejně zbarvené 
jako hymenium nebo světlejší. Sterilní okraj jen místy vyvinut, nevýrazný, 
jemně krátce pavučinatý až vlákénkatý, špinavě nažloutlý či šedobělavý. 
Hyfové svazky nehojné, pod lupou viditelné. Dotyková reakce řezu plodnice 
na podložním sklíčku s kapkou 3 % KOH světle fialová.

Hyfový systém monomitický. Generativní hyfy subikula a) 2-4 pm 
tlusté, tenkostěnné, téměř bezbarvé až nažloutlé (H20) s jednoduchou 
přepážkou a pouze výjimečně s přezkou, b) 5,0-6,5 pm tlusté, tlustostěnné, 
řídce větvené, ve vodě nažloutlé až hnědavé, rovněž s jednoduchými 
přepážkami a jen velmi řídce s přezkou. Hyfové svazky nehojné, 10-25 pm 
tlusté, ve vodě nažloutlé až slabě nahnědlé. Ještě řidčeji lze nalézt svazky cca 
30-40 pm tlusté, hnědé barvy a rhizomoríního typu. Jednotlivé hyfy jsou tlusté 
2,0-3,5(-4,5) pm, tenkostěnné, místy i tlustostěnné, ve vodě nažloutlé až 
nahnědlé, bez přezek i s přezkami.

Bohatěji větvené hyfy subhymenia mají kratší buňky o průměru 2,0- 
3,0, řidčeji i 4,5 pm. Jsou členěny přezkami a jen řídce jednoduchými přepáž
kami; ve vodě jsou téměř bezbarvé nebo nažloutlé. Hyfy, zvláště subikula a 
svazků, jsou pokryty bezbarvými krystalky a nej častěji bezbarvou až nahněd- 
lou krystalickou hmotou.

Bazidie 35-50 x 7,0-9,0 pm, kyjovité, na středu většinou zúžené, 
s mírně prodlouženou bází, s bazální přezkou a čtyřmi sterigmaty o délce cca 5 
pm. V lehce nahnědlém obsahu bazidií jsou časté olejové kapky. V hymeniu se 
vyskytují štíhlé, úzce válcovité nebo krátce hlavaté bazidioly. Výtrusy 7,0-9,0 
x 5,0-7,0 pm, v jednom směru protažené, nepravidelné až laločnaté, ve vodě 
hnědožluté, s výraznými hrbolky a tupými ostny, jež jsou dichotomicky čle
něny.

Výtrusy, velmi často i bazidie a občas i hyfy se v KOH i dalších 
alkalických roztocích zbarvují v závislosti na pH od světle modré do 
tmavomodré až čemomodré. V některých koncentracích (10-10,7 pufr C 03) se
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barví do purpurového tónu. V Melzerově činidle nabývají výtrusy i bazidie 
modrofialový tón.
Studovaná položka: Česká republika, okr. Tábor, 7,5 km sz. od Tábora, 1,5 km 
záp. od Drhovic, cca 500 m n. m., map. kvadrant 6553c, souřadnice: 
14 32'20" a 49 26', na odříznuté větvi Picea excelsa; 2. XI. 1994 leg. J. Val- 
ter, det. K. Čížek (XII. 1994).

Nálezce vatovky modrovýtrusé v pozdějším dopise uvedl následující: 
„... byl tam poražen smrk, pařez měl v průměru cca 70 cm. Větve byly 
odřezány motorovou pilou a ponechány na místě ... Délka větví 2-3 metry.“ 
Na tomto místě byly nalezeny další druhy hub: Coniophora arida, Athelia 
salicum, Tomentella sublilacina, Amylostereum chailletii, Phanerochaete 
sanguínea, Phlebia radiata, Botryobasidium botryosum (byl částečně prorostlý 
vatovkou), Basidioradulum radula. Dne 16. V. 1995, při opětovné návštěvě 
lokality, byla zjištěna Exidia pythia a hojná Phanerochaete sanguínea. V roce 
1995 ing. J. Valter zde hledal ještě dvakrát, ale vatovku modrovýtrusou již 
nenalezl.

Pseudotomentella atrocyanea byla poprvé nalezena 27. VII. 1958 R.

I
W. G. Dennisem na hnijícím dřevu v Laguna Negra (3440 m n. m.), Sierra de 
Santo Domingo ve Venezuele. Anglická mykoložka E. Wakefieldová popsala 
tento nález po osmi letech (1966) jako Tomentella atrocyanea. K nečetným 
literárním odkazům lze zařadit zmínku o dvou nálezech v Arizoně (Burdsall et 
Setliff 1966); Jůlich (1984) se zmiňuje o nálezu v Holandsku (pravděpodobně 
jde o excerpci článku J. A. Stalperse a B. W. L. de Vriese v Coolii z roku 
1974, který jsem dosud neviděl). Výstižný popis naší houby a zároveň 
přehlednou kresbu uveřejnil Krieglsteiner (1991) na základě německého sběru
I. a G. Heidiových v roce 1989. V nejnovější monografii o tomentelloidních

I
 houbách mírného pásma (Koljalg 1996) jsou pouze odkazy na dříve

publikované práce a je provedeno přeřazení vatovky modrovýtrusé do rodu 
Amaurodon, jehož hlavním znakem je modrání výtrusů v alkalických 
roztocích. Podle mého názoru je však tento rod dosti různorodý, proto se raději 
přidržuji klasického zařazení Burdsalla a M. J. Larsena do rodu 
Pseudotomentella.

Pseudotomentella atrocyanea (Wakef.) Burdsall & M. J. Larsen; leg. 2. XI. 
1994 J. Valter, det. et pinx. K. Čížek.
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Vatovka modrovýtrusá je přes svou vzácnost druhem poměrně snadno 
určitelným. Dosti podobný je druh Lazulinospora cyanea -  jedenkrát nalezený 
v Čechách, který však má všechny hyfý bez přezek. Ostatní druhy 
s modrajícími, drsnými či ostnitými výtrusy rostou buď v tropickém pásmu 
anebo mají ostnitý, hrbolkatý nebo poroidní hymenofor.
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Karel Č í ž e k :  Tomentelloid fungi of the Czech Republic and Slovakia. 
IV. Pseudotomentella atrocyanea
The author published macro- and microscopical description of the Czech 
collection of Pseudotomentella atrocyanea with a survey of the worldwide 
collections of this species. The locality published here represents the first one 
in the Czech Republic.
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KOMENTOVANÝ KLÍČ K URČOVÁNÍ EVROPSKÝCH DRUHŮ 
RODŮ CHAETOCALATHUS A CRINIPELLIS

Vladimír A n t o n í n

Rod Crinipellis (česky špička nebo vlasokožka) je malým rodem, který 
má v Evropě pouze pět druhů. Je charakterizován především přítomností 
tlustostěnných setoidních chlupů na povrchu klobouku a třeně a u některých 
druhů také přítomností (alespoň zčásti) tlustostěnných a dextrinoidních 
výtrusů; rovněž cheilocystidy jsou obvykle vyvinuty. Příbuzný rod 
Chaetocalathus, v Evropě zastoupený jediným druhem, má podobné znaky; 
liší se však výrazně pleurotoidními, bokem k substrátu přirostlými plodnicemi.

Klíč je upraven podle monografie V. Antonína a M. E. Noordeloose 
(Antonín et Noordeloos 1997) a doplněn poznámkami.

1. Plodnice pleurotoidní, přichycené k substrátu okrajem klobouku nebo
krátkým bočním výrůstkem („pseudotřeněm“) ........................................
......................................Chaetocalathus craterellus (Dur. & Lév.) Sing.
Pozn. Druh velice hojný v celé evropské i africké mediteránní oblasti, 
kde roste na větvičkách a dřevě listnáčů. Nalezen byl však také ve 
střední Evropě (Německo).

1 *. Plodnice se středovým nebo pouze lehce výstředným třeněm, který je 
většinou výrazně delší než průměr klobouku (Crinipellis) ....................2

2. Plodnice statné, třen 3-6 mm tlustý, s bazální hlízkou; všechny výtrusy
dextrinoidní.................................................Crinipellis sardoa Candusso
Pozn. Druh význačný statnými plodnicemi (klobouk může mít až 30 
mm v průměru) a dextrinoidními výtrusy. Roste v celém Mediteránu 
(Itálie, Francie, Španělsko), je však vzácný.

2*. Plodnice nejsou tak statné, třen do 3,5 mm tloušťky, s hlízkou nebo bez 
ní; výtrusy nedextrinoidní nebo pouze část výtrusů tlustostěnných a 
dextrinoidních, ale ty jsou vždy smíšené s ostatními tenkostěnnými a 
nedextrinoidními.....................................................................................3

3. Plodnice relativně štíhlé, klobouk do 15(-18) mm šířky; třen víceméně
vláknitý, do 1,5 (-2) mm tloušťky.......................................................... 4
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3*. Plodnice statnější, klobouk 20-30 mm široký, třeň 2-3 mm tlustý, 
ne vláknitý................................................................................................ 5

4. Klobouk na středu rezavě až kaštanově hnědý, na okraji světlejší, 
s oranžovými až červenohnědými chlupy; třeň žlutohnědý, pokrytý 
podobnými chlupy; výtrusy (6,5-)7,5-9,5(-10,5) x (4,0-)4,5-6,0(-8,0) 
pm; cheilocystidy (17-)28-55(-72) x 3,5-8,5 pm, často vidlené,
s výběžky na vrcholu nebo zaškrcované..................................................
............................................Crinipellis scabella (Alb. & Schw.) Murrill
Pozn. Běžný druh rostoucí paraziticky nebo saprofyticky na bázích trav, 
méně často jiných bylin nebo na jejich zbytcích. Nalezneme jej

¡
především na sušších a otevřených stanovištích. Je známější pod 
jménem Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat.

4*. Klobouk šedavé až okrově hnědý, s výrazným fialovým nádechem, 
s bezbarvými, téměř bílými chlupy; třeň šedý až šedohnědý, často také 
fialově nadechlý, pokrytý bílými chlupy; výtrusy (7,5-)8,0-10,8(-12,5) 
x 4,0-6,5 pm; cheilocystidy (11-)15-32(-45) x 3,8-11,0 pm, kyjovité,
mírně vřetenovité až urnovité.......... Crinipellis tomentosa (Quél.) Sing.
Pozn. Druh popsaný sice již Quéletem v roce 1890, nalezený však od té 
doby teprve nedávno v Dolním Rakousku, kde má několik lokalit 
(Singer et Hausknecht 1990). Roste na zbytcích trav na suchých 
stanovištích. Domnívám se, že by mohl být nalezen i u nás.

5. Všechny výtrusy tenkostěnné, nedextrinoidní, (7,0-)7,5-9,5(-l 1,0) x

Í
4,2-5,5(-6,0) pm...........................Crinipellis subtomentosa (Peck) Sing.
Pozn. Houba, původně popsaná z USA, rostoucí v Evropě a severní 
Africe v mediteránní oblasti především na zbytcích trav a případně 
dalších bylin; nalezena však byla i v Maďarsku. Od předcházejícího 
druhu, se kterým bývá zaměňována (např. Singer et Hausknecht 1990), 
se liší především daleko robustnějšími plodnicemi bez fialového 
nádechu, výrazně hlízkovitým třeném a odlišnými výtrusy.

5*. Část výtrusů mírně tlustostěnných, dextrinoidních, 6,5-8,5 x (3,0-)3,5-
5,0 pm ....................................................... Crinipellis zonata (Peck) Pat.
Pozn. Druh běžný v Severní Americe; v Evropě byl nalezen pouze 
jedenkrát v Portugalsku.
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Vladimír A n t o n i n :  An annotated key to European species of the 
genera Chaetocalathus and Crinipellis
A key to determination of the European Crinipellis and Chaetocalathus 
species based on tha author's monograph (Antonin et Noordeloos 1997) is 
given.

LÉKAŘSKÁ MYKOLOGIE ~

ZDRAVOTNĚ PROBLÉMY OBYVATEEOV "PLESŇAMF' 
KONTAMINOVANÝCH BYTOV

Zdenka J e s e n s k á

Vel’a zdravotnických pracovníkov sa střetává vo svojich ambulan- 
ciach u pacientov s prejavmi alergie, alebo s recividujúcimi sa zápalmi hor
ných dýchacích ciest, pri tejto diagnóze najma u dětí mladších věkových kate
gorií. Z doteraz známých faktov publikovaných v odbornej tlači vyplývá, že 
obyvatelia bytov, ktoré sú kontaminované mikroskopickými hubami (1’udovo 
povedané - plesňami) a ktorí doma isto trávia ovefa dlhší čas ako hocikde na 
pracovisku alebo vo volnej prírode, móžu mať zdravotně problémy typu aler
gie na antigény mikroskopických húb, alebo určité nespecifické zdravotně 
problémy zatiaF neobjasněného póvodu. Preto sme připravili zo světověj lite- 
ratúry krátký prehfad vybraných najnovších poznatkov o vzťahoch medzi 
človekom a jeho "plesnivým" bytom. S ohfadom na poměrně vačší rozsah 
tohto článku, nebudem citovať všetky odkazy na odborné články, z ktorých 
som čerpala, ale iba tie z mójho subjektivného hfadiska najzákladnejšie.
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Ako často sa vyskytuje alergia na antigény mikromycét a ktoré mi- 
kromycéty sú najčastejšími alergénmi? Vitálně i devitalizované spory húb v 
ovzduší bytov sú významnými aeroalergénmi u geneticky determinovaných 
osob. Z niektorých kazuistík vyplývá jednoznačný vzťah medzi prítomnosťou 
huby v prostředí bytov a alergickou reakciou obyvatel’a týchto priestorov, po 
sanácii priestorov, alebo po presťahovaní postihnutého do nového bytu ťaž- 
kosti zmizli. V prostředí bytov sa najčastejšie vyskytujú zárodky penicilií a 
kladospórií, ale objasnilo sa, že příčinou hypersenzitívného zápalu pl’úc bol i 
například celkom konkrétné zárodky Pénicillium (P.) expansum, příčinou 
extrinkčnej alergickej alveolitídy Rhodotorula rubra atď. Ako příčina ekzému 
a respiračných ťažkostí u 25-ročnej studentky sa potvrdila precitlivelosť voči 
antigénom mikromycét, rastúcich na stěnách jej bytu, a to Fusarium sp., Cla- 
dosporium sp., Pullularia sp., Rhizopus sp. a Pénicillium sp. Kauffman et al.

'I (1995) upozornili, že u atopickvch jedincov móže dojsť k akútnym prejavom 
astmy v případe, že citlivý jedinec vdýchne přechodné vePký počet spor. Zis- 
tili, že senzibilizácia antigénmihúb je závislá na veku, najvyšší počet jedincov 
s pozitívnymi kožnými testami voči antigénom mikromycét boli osoby 
mladších věkových kategorií. Zvýšený počet úmrtia astmatikův bol zistený v 
době, kedy sa v ovzduší štatisticky významné vyskytoval vyšší počet spor húb. 
Vzťah medzi antigénmi húb a alergikmi je však natoPko komplikovaný a 
ovplyvnený osobou postihnutého jedinca, že sa nedá overiť celkom 
preukázatelne vzťah medzi počtom spor v ovzduší a reakciou pacientov. Sú- 
hrne sa dá povedať, že iba u niektorých pacientov jestvuje úzký vzťah medzi 
prítomnosťou zárodkovTuikromýcét v ovzduší bytov a alergiou. Vo vačšine 
prfpadov však ide o pacientov s "multialergiou", t.j. alergických tiež na ďalšie 
zložky- prostredia ako sú roztoče, zvieracie chlpy, pePové zrná, organický 
prach rôzneho pôvodu a pod. Odhaduje sa však, že na celom světe má alergiu 
na plesne, ktorá sa prejavuje astmatom alebo rinitiou, 3 - 10% dospělých a 
dětí. Čísla však ovplyvňuje vel’a róznych faktorov. Pozitivita kožného testu na 
"Rubové extrakty, ktorý ukazuje na precitlivelosť organizmu, je najvyšši u 
mladších věkových kategorií. Vo veku 14 - 19 rokov reaguje pozitivně na 
extrakt Alte maria sp. 20% a na extrakt Cladosporium sp. 18,8%, na Botrytis 
sp. 16,7%, na Pénicillium sp. 15.5% a na Aspergillus sp. 7,8%, ale vo veku 30 
rokov reaguje pozitivně už iba necelých 6,5% testovaných jedincov.

Kožným testom sa testovalo vo Velkej Británii viac ako tisíc atopic- 
kých dětí, 6% reagovalo pozitivně s antigénom Alte maria alte mata a Cla
dosporium (C.) herbarum: 47 dětí s alternáriovým a 21 s kladospóriovým
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antigénom a 7 na obi dva antigény. U vačšiny dětí s klinickou dg. astma, 
ekzém alebo rinitída našli pozitivnu koreláciu s precitlivelosťou voči Alterna
ría sp. U 4 ročných dětí boli alternárie a kladospória na treťom mieste v sensi
tivitě, hned po roztočoch v domácom prachu a po pelu tráv. V tropickej krajině 
- Tapei, Tajwan - na dotazníky odpovedali rodičia viac ako tisícov dětí: 
respiračné potiaže dětí, žijúcich v plesnivých a vlhkých bytoch, ako je kašel, 
vykašliavanie hlienov, alergická rinitida, sa vyskytovali štatistiky významné 
častejšie, ako u dětí v suchých domácnostiach. Kašel sa zistil u 4%, tvorba 
hlienov u 8% a alergická rinitída u 24% dětí. Zo 100 pacientov s klinickou dg. 
alergickej rinitídy, 44% pacientov bola zistená alergie na plesne a reagovali 
pozitivně v zostupnom poradí na Alternaría sp., Helmithosporium sp., Asper
gillus sp., Candida sp., Curvularia sp. a alergia na plesne sa najčastejšie pre- 
javovala v zimě.

Na kolonizácii materiálov budov a bytových priestorov sa podielá 
celý rad róznych druhov a rodov mikromycét (Piecková et Jesenská 1998 b). 
Ukazuje sa, že - čo do alergizujúcich vlastností jednotlivých druhov a rodov 
mikromycét - alternárie sú všeobecne hodnotené ako jedny z najdóležitejších 
hubových alergénov. Zo súboru 292 pacientov testovaných voči extraktu Al
ternaría iridis malo 9 pacientov alergiu voči tomuto antigénu, ale vačšina z 
nich bola "multialergická" a trpěli na zápaly nosnej sliznice a spojiviek a na 
astmu. Ukázalo sa tiež, že mladší atopickí jedinci s dýchacími ťažkosťami vo 
veku 14-19 rokov reagujú v kožnom teste na alergény altemárií častejšie, ako 
vo veku nad 30 rokov, a ako voči alergénom aspergilov, penicílií a Botrytis sp. 
(Kauffman et ai. 1995). Druh Alternaría alternata je považovaný za hlavného 
povodců alergie a astmy u malých dětí vo veku 6 až 11 rokov. Kožným testom 
reagovalo na antigén alternárií významné častejšie pozitivně, oproti kontrolnej 
skupině, 50% dětí s astmatom vo veku 6 rokov a 40,6% dětí vo veku 11 rokov, 
a 19,4% dětí s alergickou rinitídou vo veku 6 rokov a 27,3% dětí vo veku 11 
rokov. Pracovníci Európskej akadémie alergológie a imunologie testovali 
kožným testom precitlivosť na antigény Alternaría sp. a Cladosporium sp. u 
877 pacientov v 9 európskych centrách. Pozitivita pacientov kolísala medzi 7 
až 10% a najčastejším symptómom u postihnutých pacientov bola rinitída. V 
niektorých oblastiach Austrálie a USA je alternária aeroalergénom u 7,5 - 17% 
osob z celkovej populácie a najčastejším agens u astmy v detskom veku je tiež 
alergén alternárií.

Na antigén z kmeňa Aspergillus (A.) fumigatus reagovalo pozitivně 
10,8 % zo 74 astmatických pacientov. A. fumigatus má však, čo do antigén-
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nych vlastností, podobné biochemické struktury, ako má P. frequentans, P. 
verrucosum var. verrucosum a A. versicolor.

Na alergény C. herbarum bolo alergických 0,7 % z 292, připadne 2,9 
% z 2 916 vyšetřených pacientov, váčšina pacientov ale bola multialergická. 
Na alergény kladospórií sú najcitlivejšie atopické děti najmladších věkových 
kategorií; v kožných testoch reagovalo pozitivně až 42 % dětí vo veku do 4 
rokov, so stúpajúcim vekom táto pozitivita klesá (Kauffman et al. 1995). 
Kožné reakcie voči komerčným extraktom C. herbarum kolísají! u vyšetřo
vaných pacientov pozitivně medzi 12 až 65% jedincov (Homer et al. 1995).

Zdravotně ťažkosti bez zatial’ objasněného póvodu: Výsledky zistenia 
niektorých odbomíkov dávajú odpověď, že u obyvateťov "plesnivých" bytov 
je častější výskyt róznych príznakov dráždenia horných častí respiračného 
traktu, ako je například pocit plného nosa, zvýšená sekrece nosnej sliznice, ri- 
nitída, dráždenie nižších partií dýchacieho traktu ako je kašel, produkcia hlenu, 
bronchitídy, zachrípnutí a napokon uvádzajú sa aj určité ťažkosti v 
sústredenosti, bolestí v krížoch, pálenia očí a ústnej dutiny, pocity slabosti, 
nausea a pod. So symptómami poškodenia zdravotného stavu v bytoch súviseli 
například aj zvýšené množstva Epicoccum sp., Aureobasidium sp. a kvasiniek. 
Osobitnou kapitolou je tzv. "sick building syndrom", sú to zdravotně problémy 
pracovníkov v moderných budovách s umelou klimatizáciou (Piecková 1998).

Statisticky významné rozdiele u dětí, žijúcich v "plesnivých" bytov v 
porovnaní s dětmi v bytoch vlhkých, ale bez plesní a v bytoch suchých sa 
zistili v Glasgowe, Edinburghu a Londýne: Vyšetřilo sa 1169 dětí a bolavé 
hrdlo sa zistilo u 42% dětí, zvýšená teplota u 24%, stálý kašel u 42%, zapchatý 
nos u 50% u dětí, bývajúcich v "plesnivých" bytoch. Viac ako 14 tisíc 
dospělých v Kanadě odpovedalo na otázky, týkajúce se zdravia ich dětí: 
sťažovali si u nich na častý výskyt kašla, vykašliavania hlienu a sýpot; tieto 
patologické prejavy boli častější u dětí, žijúcich v mokrých a "plesnivých" 
bytoch.

Opísané zdravotně problémy by sa mohli v súvislosti s novými po- 
znatkami o produkcii toxických metabolitov mikroskopickými vláknitými 
hubami pripísať pósobeniu mykotoxínov, preto v tejto súvislosti uvádzame 
niektoré významnejšie metabolity u tých mikroskopických húb, ktoré sa móžu 
vyskytovat v prostředí bytov a budov. Najznámejším metabolitom alternárií je 
tenuazónová kyselina, ale sú známe ako producenti viac ako 70 róznych my
kotoxínov a fytotoxínov. K najznámejším toxickým metabolitom A. fumigatus
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patria hlavně fumigaklavín A. B. C a Dr spinulozín a tremorgénne toxiny, 
například verrukulogén, výnimočne sa izolovali kmene produkujúce kojovú 
kyselinu, sterigmatocystín a rožne neznáme toxiny s účinkom voči Artemia 
šalina a Bacillus megatherium NRRL 1366, voči kuracím embryám a pod. 
Kmene A. niger sú známe ako producenti početných enzýmov a iných meta- 
bolitov. K najznámejším toxickým metabolitom patria malformíny A1? A2, Bj, 
B2r t ;  kyselina šťaveFová. Po vdychovaní spor A. versicolor boli zistené u 
laboraíomych krýs 1 mesiac po expozícii granulomatózne lézie v pl’ucnom 
tkanive, lokalizované najma v okolí bronchiolov (Sumi et al. 1994). Váčšina 
odborných publikácií věnuje pozornost’ u týchto aspergilov produkcii toxic
kého a karcinogénneho sterigmatocystínu, Zastúpenie toxinogénnych kmeňov 
je poměrně vysoké. Fy;zán ápatria Je...významným producentom mykotqxínQjy,.. 
ktoré ohrožujú zdravie člověka. K najznámejším toxínom patří celý rad tri-_ 
chotecénov, zearalenón, fumonizín a ďalšie (Hrdinová a Jesenská 1982, Saj- 
bidorová et al. 1997). V Nemecku sa testovalo 1481 kmeňov Penicillium sp„ 
izolovaných z poživatin a krmív, z nich 829 (55,9 %) produkovalo na sla- 
dinkovom agare rožne mykotoxíny.

Pri práci so substrátmi, kontaminovanými kmeňmi Stachvbotms - 
chartarum (synonymum S. atra -  S. a.), ako je seno a slama, opísali sa už 
dávno u pracovníkov zápaly spojiviek, sliznice dýchacieho traktu, podráždenie 
kože, krvácanie z nosa, v niektorých závažnějších prípadoch aj leukopénia. 
Chronickou intoxikáciou boli však postihnutí aj obyvatelia domu, kde kmen S. 
atra kontaminoval vzduchotechniku, prevlhnutý strop a povalu a kde sa vo 
vel’kom počte aj v ovzduší domu vyskytovali spory tohto druhu (Croft et al. 
1986). Študoval sa tiež neobvyklý, výskyt akútnych pFucnych hemosideróz u 
děti vo veku 6 týždňov až 6 mesiacov v Clevelande, štát Ohio, USA; jedno 
dieťa zomrelo, a jediným spoločným znakom bolo to, že byty, kde postihnuté 
rodiny žili, boli vlhké a kontaminované zárodkami S. a. Podrobnejšie tieto 
případy dětí s hemoragiami a hemosiderózami sú opísané v ďalšej práci: v ovz
duší bytov týchto malých pacientov sa vyskytovalo priemerne 29 tisíc kolonie 
tvoriacich zárodkov mikroskopických vláknitých hub (KTZ) a priemerne 43 
KTZ S. atralm3, ale v zoškraboch zo stien v niektorých prípadoch až 108 KTZ 
S. atralg. U niektorých dětí došlo dokonca po návrate do bytu v priebehu 1 dňa 
až 6 mesiacov po prepustení z nemocnice k opakovaniu rovnakých potiaží, ku 
ktorým patřilo například aj vykašliavanie krvi. Kmene S. a. in vitro 
produkovali satratoxin G a H a iné trichotegénové mykotoxíny (Etzel et al. 
1998). Podařilo izolovať z prostredia bytu aj kmene Memnoniella echinata a
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ukázalo sa, že ich metabolity bolí vysoko cytotoxické, okrem iného sa doká
zalo, že tieto kmene tiež produkuj ú trichotecénové mykotoxíny, a to tricho- 
dermol a trichodermín. Uvádza sa, že zárodky tohto druhu rastů niekedy spolu 
s kmeňmi S. atra. Masívný výskyt spor S. a. v ovzduší bol zistený na 
pracovisku, kde došlo predtým k náhodnému zatopeniu priestorov, výskyt bol 
sprevádzaný u zamestnancov (53 osob) symptómami toxického poškodenia 
nižších partií pfúcneho tkaniva, drážděním kože a očnej sliznice, chronickou 
slabosťou, dokonca sa ukázalo Statisticky významné poškodenie imunitného 
systému, najma T-lymfocytov (Johanning et al. 1996). Toxické metabolity SA 
sú produkované vo fialidách, konídiách, konídioforoch a toxín difunduje aj do 
média. Na základe mnohých štúdií sa usudzuje, že trichotecénové toxíny pro
dukuj ú takmer 2/3 kmeňov a kmene z róznych krajin produkujú rovnaké to- 

,/ xíhy. Niekedy však stačí obohatit živnu pódu o glukózu, připadne aj o iné 
/ komponenty, a z netoxického kmeňa sa stane toxický. Toxicita kmeňov Wal- 

lernia sebi bola v biopokusoch porovnatefná s toxicitou citrinínu a penicilovej 
kyseliny.

Mechanizmus možného patologického vplyvu mikroskopických 
vláknitých húb, ktoré kolonizujú bytové priestory a ich toxínov na pfúcne 
tkanivo u zdravých osob nie je zaťial takmer vóbec preskúmaný. Obyvatel’ 
bytuje okrem mikroskopických húb vystavený pósobeniu celého radu róznych 
prchavých zlúčenín z nábytku, kobercov, róznych náterov a pod.

Niektoré patologické příznaky, alebo subjektivné ťažkosti u l’udí, 
bývajúcich v bytoch, alebo pracujúcich v budovách s plesňami zamorenom 
prostředí boli opísané hoře, je ale potřebné pri posudzovaní možného vplyvu 
mikromycét v prostředí domácností vychádzať tiež z výsledkov pokusov, vy
konaných in vitro, alebo na laboratórnych zvieratách: ukázalo sa, že 47 % zo 
skúmaných kmeňov, izolovaných z bytov, málo cytotoxické vlastnosti voči 
1’udským embryonálnym diploidných fibroblastom z pfúcneho tkaniva (Smith 
et al. 1992), že známe toxické metabolity mikroskopických vláknitých húb, 
ako sú najma trichotecény a sterigmatocystín, a extrakty z niektorých kmeňov 
zastavujú pohyb riasiniek sliznice priedušnice 1-dňových kurčiat v orgánových 
kulturách, a tým možno poškodzujú samočistiacu schopnosť tejto sliznice 
(Jesenská et Bemát 1994, Piecková et Jesenská 1998 a) a že intranazálna 
aplikácia spor (1 x 106) satratoxíny produkujúceho kmeňa S. atra spósobila u 
pokusných myší v pfúcnom tkanive zápalovú reakciu spolu s exudatívnymi 
procesmi v alveolách a v bronchioloch (Nikulin et al. 1996).
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Celkové stanovisko k uvedenei problematike: Zdravotně problémy l’udí, bý- 
vajúcich vo vlhkých bytoch s plesnivými stěnami sa týkajú v prvom radě 
atopikov - jednotlivcov s geneticky determinovanou alergiou a v súvislosti s 
alergiou na antigény mikromycét jedincov najma najmladších věkových 
kategorií. Tieto osoby reagujú na vitálně i devitalizované zárodky mikromycét 
v ovzduší formou alergickej rinitídy, sinusitídy, astmou, hypersensitívnou 
pneumóniou a pod. Často však majú tito alergici "multialergiu", tzn. že sú 
alergickí nie len na antigény mikromycét, ale aj na iné zložky prostredia. Sú 
alergickí na antigény mikromycét všeobecne, nie len na tie, s ktorými sa 
stretávajú iba v domácnosti alebo na pracoviskách. Ako najviac alergizujúce 
mikromycéty sa javia zárodky kmeňov rodu Alternaria, ale aj Cladosporium a 
iné. Výsledok testovania alergie voči antigénom mikromycét kožným testom 
móže byť ovplyvnený komerčnou kvalitou extraktu. Zastúpenie jednotlivých 
antigénov v komerčnom extrakte nemusí reprezentovať právě tú aktívnu a 
účinnú zložku mikromycét v domácnosti vyšetřovaného pacienta; okrem toho 
jestvuje medzi antigénmi jednotlivých druhov mikromycét skrížená reakcia. 
Preto sa niekedy nedaří pri použití komerčně dostupných testovacích 
súpravách exaktne dokázať vzťah například medzi plesnivěním můro v s 
alergickými problémami obyvatefov tohto prostredia. Odborníci, ktorí sa 
problematikou róznych foriem alergie na hubové antigény zaoberajú, kladu 
doraz najma na výskům kvality hubových extraktov pre testovacie účely.

Nový a ďalší pohfad na túto problematiku poskytujú výsledky poku- 
sov in vitro s toxickými metabolitami vláknitých mikromycét. Niektoré z 
týchto metabolitov by mohli poškodzovať samočistiacu schopnosť epitelu 
sliznice dýchacieho traktu možno aj u člověka tým, že by znemožnili pohyb 
riasiniek sliznice. Iné pozorovania zistené u osob, žijúcich v "plesnivých" 
bytoch naznačujú možný vplyv týchto metabolitov na celý makroorganizmus 
cestou pFucneho tkanivá. V niektorých prípadoch by možno podfa najnovších 
pozorovaní tieto intoxikácie mohli viesť až k tažkým chorobným príznakom u 
dětí najmladších věkových kategorií. Potvrdiť tento Specifický vzťah mykoto- 
xínov k možným patologickým prejavom u člověka cestou respiračného traktu 
si však vyžaduje ďalší intenzívny výskům.
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Zdenka J e s e n s k á :  Health problems of inhabitants of „mouldy“ flats.
The author deals with the health problems of the inhabitants of „mouldy“ 
dwellings - allergies and mycotoxicoses.

OSOBNÍ ~~

V roce 1999 slaví řada našich členů významné životní jubileum. 
Přejeme všem, aby se dožili mnoha dalších let ve zdraví a dosáhli dalších 
úspěchů v mykologické práci i v osobním životě.

85 let se dožívá ing. Augustin FUNFÁLEK z Mratína (*14.12.1914)
80 let se dožívá doc. ing. Antonín PŘÍHODA z Tuchoměřic

í (*2.11.1919)
I 75 let se dožívají doc. RNDr. Olga FASSATIOVÁ, CSc. z Prahy
f (*17.10.1924)

J iř í HOUBA z Prahy (* 1 1 .4 .1924)

170 let se dožívají prof. ing. Alois Č e r n ý , DrSc. z Brna (*22.2.1929)
prof. RNDr. Bronislav H l ŮZA, CSc. ze Šternberka 
na Moravě (*8.3.1929)

65 let se dožívají ing. Milan Babej-Kmec z Prešova (*8.6.1934)
doc. ing. Karel DOLEJŠ, CSC. z Roztok u Prahy 
(*10.1.1934)
ing. J iř í LAZEBNÍČEK z Olomouce (*9.6.1934) 
L ad islav  LOUTCHAN z Liberce (*1934)
RNDr. Miloš OTČENÁŠEK, DrSc. z Pardubic 
(*19.2.1934)
RNDr. Vlasta OTTOVÁ, CSc. z Prahy (*25.9.1934)

60 let se dožívají prom. biol. František T o n d l  z Českých Budějovic
(*2.3.1939)
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Alois VÁGNER z Brna (*26.6.1939)
55 let se dožívají ing. Eleonora FRANKOVÁ z Bratislavy

(*12.4.1944)
PhDr. Ladislav HAGARA z Bratislavy (*15.1.1944) 
ing. Jaroslav LANDA z Prahy (*28.4.1944) 
ing. Erich LlPPERT, CSC. z Prahy (*15.2.1944) 
Tatiana Eugenia §>ESANOVÁ z Bukurešti, 
Rumunsko (*1944)

I RNDr. Antonia ŠROBÁROVÁ z Bratislavy
I (*4.11944)

RNDr. Marta VOZÁROVÁ z Bratislavy
(*31.8.1944)

50 let se dožívají ing. Rostislav H r u b ý , CSc. ze Sloupečníka
(*9.2.1949)
MVDr. Josef CHUMELA z Ivanovic na Hané 
(*17.7.1949)

j prom. biol. Karel P r á š il , CSc. z Pr^hy
I (*11.3.1949)

| ZPRÁVY Z VÝBORU ČVSM

Dne 18.listopadu 1998 se konala druhá schůze výboru ČVSM v roce 1998 
za přítomnosti všech jeho členů (dr. Pouzar - předseda, dr. Antonín - 
místopředseda, dr. Kubátová - tajemník, ing. Landa - hospodář, dr. Klán, dr. 
Marvanová, doc. Hlůza a MUDr. Herink - čestný předseda).

Hlavními body jednání byla příprava programu činnosti Společnosti na rok 
1999 a finanční zabezpečení ČVSM.

Příprava programu činnosti na rok 1999

Mykologické exkurze
•  Dr. Antonín podal základní údaje o VII. jarním mykologickém setkání na 

jižní Moravě: Lanžhot, Cahnov; 3 dny; červen 1999; počet účastníků 
omezen na 25; ČVSM v roli spolupořadatele.

Mykologické listy, Praha, No. 68. 1999.

24



•  Pro podzimní mykologické setkání bude využita nabídka p. Oldřicha 
Jindřicha z Hořovic na pomoc při zorganizování mykologických exkurzí do 
okolí Hořovic. Délka akce 3-5 dní v září 1999. Koordinátorem této akce 
byl za výbor ČVSM stanoven ing. Landa.

Mykologické přednášky
•  Jarní cyklus mykologických přednášek v Praze se uskuteční v dubnu - 

květnu 1999. Předpokládá se 5 přednášek. Dr. Klán byl pověřen organizací 
akce.

•  Pravidelný cyklus 6 přednášek v Brně se bude konat v lednu až březnu 
1999. Organizátorem je dr. Antonín a A. Vágner.

Činnost sekcí
•  Sekce pro studium mikroskopických hub (předseda dr. Svrček, jednatel K. 

Prášil) uskuteční v roce 1999 jednodenní jarní exkurzi a vydá sborník 
přednášek ze semináře o rodu Fusarium, který se konal v září 1998 v 
Praze.

Publikační činnost ČVSM
•  Vydávání časopisu Czech Mycology - do roku 1999 bohužel vstupuje 

vydávání časopisu s téměř ročním zpožděním. Hlavním důvodem je 
pokračující nedostatek článků. Výbor proto vyzývá všechny členy, aby při 
publikaci svých článků mysleli především na náš časopis Czech Mycology!

•  Výbor rozhodl, aby pro zlepšení této situace byl připravovaný index České 
mykologie a Czech Mycology (tj. souhrnný index časopisu za uplynulých 
50 let) publikován jako dvojčíslo 3-4 ročníku 51. Práce na tomto indexuje 
považována za prioritní.

•  Dr. Antonín s dr. Klánem vyřeší do začátku roku 1999 otázku tisku indexu 
Mykologia, zpracovaného prof. Hlůzou.

•  Vydávání Mykologických listů - v roce 1998 se podařilo realizovat čtyři 
čísla časopisu, přičemž čtvrté číslo bude členům rozesíláno začátkem roku 
1999. Výbor doufá, že i v roce 1999 se podaří vytisknout čtyři čísla. 
Vyzýváme zainteresované členy, aby do Mykologických listů přispěli též 
příspěvky z těchto oblastí:
- stav mykologického postgraduálního studia u nás, témata mykologických 

diplomových prací na vysokých školách
- informace o našem mykologickém výzkumu, o probíhajících a 

ukončených mykologických grantech
- informace o nových nebo jinak zajímavých nálezech hub.
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Výbor dále rozhodl pro rok 1999 zvýšit cenu Mykologických listů pro 
nečleny na 100,- Kč.

Finanční zabezpečení ČVSM na rok 1999
ČVSM žádá pro rok 1999 opět účelovou dotaci od Rady vědeckých společ
ností ve výši 60 tis. Kč a dále grantovou podporu od Ministerstva školství, 
oboje na vydávání časopisu Czech Mycology rovněž ve výši 60 tis. Kč.

Zhodnocení činnosti v roce 1998
•  V roce 1998 proběhly dva cykly mykologických přednášek. V Brně se 

uskutečnilo v lednu až dubnu 6 přednášek (organizátor dr. Antonín a A. 
Vágner), v Praze v dubnu až květnu 5 přednášek (organizátor dr. Klán), 
jejichž témata byla hodnocena jako velmi zajímavá.

•  V říjnu 1998 se uskutečnily dvě jednodenní exkurze: do Hořovic 
10.10.1998 a Klánovic 24.10.1998 zaměřené na makromycety. Jejich 
vedení se ujal ing. Landa. Akce byly kvalitně připraveny a přes nepřízeň 
počasí se setkaly s velkým zájmem účastníků.

•  Sekce pro studium mikroskopických hub uspořádala jarní jednodenní 
exkurzi do Řevnic (30.5.1998) za vedení dr. Svrčka, K. Prášila a dr. 
Markové, která byla zaměřena na mikroskopické saproíytické i parazitické 
houby.

•  Dále se uskutečnil celodenní česko-slovenký seminář "Problematika 
anamorfního rodu Fusarium" (17.9.1998, organizátoři K. Prášil, dr. 
Kubátová), na němž zaznělo 16 příspěvků. Seminář se konal na katedře 
botaniky Př. f. UK v Praze a setkal se s bohatou účastí.

•  V závěru roku 1998 uskutečnila Sekce pro studium mikroskopických hub 
jednodenní vánoční exkurzi (19.12.1998) do okolí Dobřichovic pod 
vedením dr. Svrčka zaměřenou na kryofilní mikroskopické houby. Exkurze 
byla určena především pro studenty.

•  Podrobnosti o všech uskutečněných akcích v roce 1998 zpracuje dr. Pouzar 
v roční zprávě o činnosti, kterou je nutno odeslat Radě vědeckých 
společností, jíž je ČVSM členem.

Noví členové ČVSM
•  Výbor schválil přijetí 9 nových členů ČVSM:

- RNDr. Stanislava Dobiášová z Ostravy
- ing. Rostislav Hrubý, CSc. ze Sloupečníku
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- MVDr. Alena Mikešová z Milevska
- ing. Dana Savická z Prahy
- RNDr. Anna Skálová z Uherského Brodu
- RNDr. Jana Sulcová z Prahy
- Marek Venuta z Kadova
- Tatiana Eugenia §>esanová z Bukurešti, Rumunsko
- Shih-Chang Kang PhD z Taichung City, Taiwan

•  ČVSM získala v roce 1998 celkem 10 nových členů.

Různé
•  Sestavení nového organizačního řádu - dr. Herink byl pověřen 

zformulováním jednotlivých oblastí této problematiky.
•  Dr. Marvanová informovala, že časopis Czech Mycology byl společností 

International Association for Plant Taxonomy přijat jako časopis, v němž 
mohou být publikovány nové druhy s jednoduchým postupem registrace. 
Na adresu IAPT jě nutno zasílat jeden výtisk časopisu.

•  Výbor souhlasil s odesíláním dalšího výtisku do CABI Bioscience (Egham, 
Anglie) pro účely excerpce.

•  Dr. Kubátová krátce informovala o stavu knihovny ČVSM:
- v současné době probíhá výměna cca 50 zahraničních časopisů za Czech 

Mycology
- u jedné třetiny institucí výměna časopisů v minulých letech poněkud 

vázla, většina těchto nedostatků byla sice v roce 1998 korespondenčně 
vyřešena, avšak několik problémů zůstává stále nevyřešeno

- poněkud vázne příprava recenzí knih pro publikaci v Czech Mycology; 
výbor vyzývá členy, aby byli vstřícní při žádostech o recenze knih

- výbor dále vyzývá členy, kteří mají některé knihy a časopisy zapůjčeny 
několik let, aby se spojili s knihovnicí p. Matoušovou (tel. 02/2195 3114) 
a tuto záležitost vyřídili.

•  Dr. Klán byl pověřen dohledem nad sestavením a zavedením internetové 
stránky Společnosti a jejího časopisu Czech Mycology.

Prosinec 1998 A. K u b á t o v á ,  Z. P o u z a r

© © ©

Na lednovém jednání 1999 výbor schválil přijetí osmi nových členů ČVSM:
- Veronika Blažková z Prahy
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- Robert Němec z Prahy
- prom. biol. Zdeňka Procházková, CSc. z Uherského Hradiště
- Michal Tomšovský z Havlíčkova Brodu
- Dr. Alain Charret, Sainte-Sigoléne, France
- Marco Floriáni, Perugine Valsugana, Italy
- Alfredo Riva, Balerna, Switzerland
- Pierre Roux, Sainte-Sigoléne, France

Leden 1999 A. K u b á t o v á

~~ RŮZNĚ

TYPY Y HERBÁŘI BRNM NA INTERNETU. Na internetové stránce 
Moravského zemského muzea v Brně (www.bm.cesnet.cz/mzm) se pod 
hlavičkou botanického oddělení dozvíte mimo jiné základní údaje o jeho 
herbáři (BRNM). Uvedeni jsou zde rovněž nej významnější sběratelé 
(botanikové i mykologové), jejichž sběry jsou nyní součástí této sbírky. U 
významných mykologů (E. Baudyš, J. Hrubý, J. Moravec, F. Petrák a R. 
Picbauer) naleznete v hyperprojekci jejich jmen kompletní seznam typových 
položek těchto autorů uložených v herbáři BRNM. Jména druhů jsou doplněna 
místem originálního popisu, informací, jsou-li součástí některé exsikátové 
sbírky a číslem položky v herbáři. Z botanických sbírek je tímto způsobem 
zpracován starý herbář Munch-Bellinghausena (l.pol. 19.stol.) s řadou položek 
typového charakteru a typové sběry mechorostů J. Podpěry. Mimo jiné je na 
této stránce uveřejněn také kompletní seznam českých, moravských a 
slezských herbářů včetně jejich adres, telefonních čísel, jmen kurátorů a počtu 
uchovávaných položek. Vladimír A n t o n í n

POZOR - SOUTĚŽ!
Mykologické oddělení Národního muzea vyhlašuje soutěž „Herbá

řové položky roku 1999“. Cílem soutěže je povzbudit naší mykologickou 
obec ve sběru hub pro dokladové účely. Pravidla jsou následující:
1) Každý účastník zašle soubor 10 herbářových položek v jednom balíčku 
(balíček = soutěžní zásilka). 2) Účastníkem může být jak „fyzická mykolo-
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gická osoba“, tak „právnická osoba“ (mykologický kroužek, klub, skupinka 
spolupracovníků atd.). Pozn.: IČO ani výpis z obchodního rejstříku netřeba!! 
Přijímáme zásilky ze všech zemí, kde porozumí těmto pravidlům (Čechy, 
Morava, Slezsko, Slovensko 3) Houby musí být sbírány v roce 1999. 4) 
Etiketa bude obsahovat všechny potřebné údaje: latinské jméno houby, loka
litu, substrát, nadmořskou výšku, jméno sběratele, jméno určitele, datum sběru. 
5) Jedna z položek musí obsahovat některou z následujících hub: Boletus pino- 
philus nebo Boletus aereus, v případě velké nouze i Boletus reticulatus. Tímto 
způsobem ověříme mykologickou loajalitu a obětavost soutěžícího a jeho su- 
šičské schopnosti. 6) Účastník souhlasí s tím, že po vyhodnocení soutěže bu
dou zaslané položky zařazeny do herbáře mykologického oddělení Národního 
muzea (Heslo: „Všude dobře, v muzeu nejlíp“).
Uzávěrka soutěže je 30. XI. 1999. Během prosince 1999 a ledna 2000 bude 
každý soubor položek ohodnocen odbornou porotou a výsledky budou vyhlá
šeny v jarním čísle Mykologických listů v roce 2000. Na účastníky soutěže 
čekají hodnotné ceny! (zahraniční a domácí mykologické publikace, upo
mínky, zápis do přírůstkového katalogu mykologického oddělení mezi mnohé 
slavné mykology!).
A jaká jsou kritéria hodnocení ? Budou se shodovat s požadavky kladenými na 
dobrou herbářovou položku: 1) bohatý a reprezentativní sběr (zastoupena 
všechna vývojová stadia plodnice, dostatek materiálu, plodný materiál), 2) 
dobře usušené plodnice (při teplotě 30-40° C), 3) kvalitní uložení plodnic (v 
herbářové obálce, křehké plodnice v další jemné obálce, krabičkách nebo ob
ložené buničitou vatou). Herbářové obálky a etikety mohou být vlastní nebo si 
je můžete vyzvednout v mykol. odd. Národního muzea, 4) doprovodná doku
mentace (čitelný popis makroznaků, vůně, chuti, barevných změn, kresba 
plodnice, popř. dokumentární foto nebo diapozitiv).
Co se týče druhů hub, přednost bude mít takové složení soutěžního souboru, 
kde budou rovnoměrně zastoupeny druhy běžné, nehojné, zajímavé a vzácné. 
Soutěžní soubory nebo případné dotazy směřujte na adresu: Národní mu
zeum, mykologické oddělení, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, popř. e-mail 
adresu-jan.holec@nm.cz Jan H o l e c
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MYKOLOGICKÉ LISTY ě. 68 - 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 březnu 
1999.
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 1999 je pro členy ČVSM zahrnuto 
v členském příspěvku (120,- Kč), pro nečleny činí 100,- 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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