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MYKOFLORISTIKA
OUTKOVKA TROGOVA V ČECHÁCH
František K o t l a b a a Zdeněk P o u z a r
Donedávna jsme v Čechách neznali žádnou lokalitu významného druhu choroše, outkovky Trogovy - Trametes trogii Berk. in Trog (viz Kotlaba 1984) - vzdor
tomu, že v posledním půlstoletí byla průzkumu chorošů u nás věnována mimořádná
pozornost. První lokalita outkovky Trogovy v Čechách byla zjištěna až v druhé polovině devadesátých let 20. století překvapivě na nejzápadnějším okraji Soběslavských
(Borkovických) blat v jižních Čechách, kde bychom ji nečekali. Vyskytuje se tam na
pěti mikrolokalitách blízko sebe (na jiných již neroste, neboť zcela rozložila dřevo) jjv.
od obce Komárov v tzv. "Komárovském chobotu" Blat ("Komárovské blato") převážně
na odumřelých kmenech (popř. větvích) vrby pětimužné (Salix pentandra), jen jednou
na osice; stručně se o ní zmínil prvý z nás (Kotlaba 1997, 2000).
Nejnověji byla outkovka Trogova nalezena i v Praze na Střeleckém ostrově,
což je druhá dnes známá lokalita tohoto choroše v Čechách; dosud nebyla publikována.
Rostla tam na velkém dutém pařezu topolu černého (Populus nigra) v severním cípu
ostrova. Dne 29.IX.2000 ji nalezla sl. N. Melichová a na jaře roku 2001 přinesla na
přednášku České mykologické společnosti. Odtud ji první z autorů získal pro herbáře
mykologického oddělení Národního muzea v Praze (PRM 894555); na stejné lokalitě ji
pak sám sbíral 30.IV.2001 (PRM 894556) a nové plodnice zjistil 24.IX.2001.
Během tisku tohoto článku zjistil druhý z nás třetí lokalitu outkovky Trogovy
v Čechách: Silva „Kaštánka“ dicta apud. Tuhaň pr. Mělník; Populus nigra – ad truncum iac., 31.X.2001 leg. et det. Z. Pouzar (PRM 895173).
V Čechách patří outkovka Trogova k vysloveným vzácnostem (časem bude
pravděpodobně nalezena i na daších místech), zatímco na jižní Moravě a jižním Slovensku je dosti hojná, a to zejména na osice (Populus tremula), topolu černém (P. nigra) a topolu bílém neboli lindě (P. alba). V Evropě se vyskytuje téměř ve všech zemích, hojněji v jižní polovině kontinentu a vzácně až v jižní Skandinávii; na Britských
ostrovech a v Dánsku však chybí (Ryvarden a Gilbertson 1993).
Pozoruhodné je, že druh Trametes trogii se může vyskytovat i ve zcela synantropním, člověkem vytvořeném prostředí, o čemž svědčí nález tohoto choroše na topolu
černém (a také T. gallica = T. extenuata na suché ležící bříze) na prohořívající části
uhelné haldy v Ostravě ve Slezsku (Veselský 1969, p. 118).
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Sledovali jsme po několik let, kdy outkovka Trogova tvoří výtrusy (tj. kdy
fruktifikuje), neboť se ukázalo, že mnoho sběrů bylo sterilních. Uvádíme níže v přehledu tyto výsledky s tím, že jsme množství výtrusů v preparátu odhadem označovali
křížky, při čemž plus minus (±) znamená jen zcela ojedinělé výtrusy, jeden křížek slabá
plodnost, dva dobrá a tři velmi bohatá plodnost (vykřičník značí zdůraznění stupně).
Rok
1995
1996

1997

1998

1999

2000
2001

Datum sběru
26.X.
28.IV.
11.V.
9.VI.
13.X.
8.XI.
14.III.
28.III.
3.V.
23.V.
31.VIII.
3.X.
1.XI.
22.VIII.
28.VIII.
7.XI.
8.V.
3.IX.
23.X.
0
14.II.
5.V.
1.VI.
22.VI.

Stupeň plodnosti
Číslo v herbáři
±
PRM 886026
PRM 888163
PRM 888166
±
PRM 888180
PRM 890055
PRM 890090
++
PRM 891882
±
PRM 890610
++!
PRM 891124
++
PRM 891122
++!
PRM 891881
++
PRM 891651
PRM 891878
+
PRM 892761
+++
PRM 892775
PRM 892773
+++
PRM 892817
+
PRM 892996
+
PRM 893017
tři sterilní podzimní sběry, neuloženy
- (bazidie)
PRM 894570
+
PRM 894570
++!
PRM 895034
++
PRM 895046

Mnoho sterilních plodnic ze všech sledovaných let nebylo uloženo do herbářů
- zde uvádíme jen většinu dokladovaných položek. Z výše uvedených konkrétních dat
nálezů plodných exemplářů vyplývá, že druh Trametes trogii má během roku dvě ob-
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dobí plodnosti, a to jaro (březen až červen) a vrcholné léto a podzim (konec srpna až
říjen), v obou periodách tedy dva až tři měsíce; začátek plození ovlivňuje ovšem nejen
teplota, ale zejména potřebná vlhkost (vydatnější deště).
Plodnice outkovky Trogovy jsou v podstatě dvouleté (jako u většiny druhů
outkovek), tj. vyrůstají od léta v prvním roce a ještě na podzim vytvoří výtrusy, pak
přetrvávají zimu, na jaře druhého roku znovu tvoří výtrusy, a teprve potom se rozpadají; nejsou tedy jednoleté, jak uvádí první z nás (Kotlaba 1984). Rovněž nelze jednoznačně tvrdit, že outkovka Trogova je parazit; kloníme se k tomu, že je především
saprofyt, popř. i fakultativní saproparazit. Během několikaletého sledování tohoto choroše na lokalitě Komárovský chobot byla nalezena pouze jednou plodnice na položivé
vrbě pětimužné (na přechodu mezi odumřelým a živým dřevem), jinak vždy na odumřelých kmenech, které ve většině případů zničil hojný ohňovec obecný (Phellinus igniarius); teprve pak se tam objevily plodnice outkovky Trogovy. Nevylučujeme ovšem,
že ve výjimečných případech může být i druh Trametes trogii primárním parazitem.
Celkovým vzhledem outkovka Trogova v některých případech značně připomíná outkovku francouzkou - Trametes gallica (Fr.) Fr. Obě mají totiž velmi podobné
ochlupení klobouku, velikost plodnic a velikost i tvar pórů a výtrusů. U typicky vyvinutých plodnic je však značně rozdílná barva dužniny na řezu, která je u živých a nedávno (před několika málo lety) do herbáře uložených plodnic outkovky Trogovy čistě
bílá, kdežto dužnina outkovky francouzské je hnědá až tmavohnědá. Existují však i
nálezy outkovky francouzské, u nichž je barva dužniny nápadně světlejší, čímž se blíží
dlouho (po mnoho let) v herbářích uloženým plodnicím outkovky Trogovy; ty v herbářích získávají po delším uložení okrové až světle hnědé zbarvení dužniny.
Tato změna (kolísání) barevnosti dužniny v herbářích vedla některé autory k
hodnocení outkovky Trogovy jako pouhé formy outkovky francouzské se světlou dužninou (Pilát 1936-42). Po našich dlouholetých zkušenostech s oběma houbami jak v
terénu, tak v herbářích však můžeme jen potvrdit druhovou odlišnost Trametes trogii a
T. gallica - musíme však při určování herbářových položek brát v úvahu skutečnost, jak
dlouho byly plodnice outkovky Trogovy uloženy v herbáři. Určitý rozdíl je však také v
tom, že dužnina plodnic outkovky francouzské - i dlouho v herbáři uložených - se na
lomu poněkud leskne, zatímco u outkovky Trogovy nikoli.
Na počátku našich studií o choroších (Kotlaba a Pouzar 1957) jsme význam
barvy dužniny pro rodovou hodnotu u této skupiny chorošů poněkud přecenili (ostatně
stejně jako někteří jiní autoři) a zařadili jsme outkovku francouzskou do samostatného
rodu (Funalia Pat. - hnědka; jiní do synonymního rodu Trametella nebo Coriolopsis).
Postupem doby a získáváním zkušeností jsme od tohoto vyššího hodnocení barvy dužniny poněkud ustoupili a dnes se domníváme, že i outkovka francouzská náleží do rodu
3
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Trametes Fr.; barva dužniny u diskutovaných druhů má hodnotu pouze na úrovni
druhu, nikoli rodu.
Niemelä aj. (1992) zastává názor, že tyto dva výše uvedené druhy outkovek
patří do rodu Coriolopsis Murrill, a to na základě cyanofilnosti (barvitelnosti v bavlnové modři) skeletových hyf dužniny. Zjistili jsme, že hyfy outkovky Trogovy jsou
cyanofilní pouze u velmi mladých plodnic, kdežto u outkovky francouzské i u starých
exemplářů. Domníváme se po našich zkušenostech s cyanofilií, že ani dvě výše diskutované outkovky na tomto znaku nelze oddělovat do zvláštního rodu, a proto je řadíme
do rodu Trametes.
Významný znak, který spojuje outkovku Trogovu a outkovku francouzskou, je
přítomnost zvláštního typu hyf na stěnách rourek sterilních plodnic (nebo u plodnic na
začátku sporulace). Tyto hyfy vyrůstají na vrcholu bazidiím podobných štíhlých útvarů;
jsou bezbarvé, tenkostěnné, nevětvené nebo častěji keříčkovitě větvené, na konci zaoblené, 2-3 µm široké, silně inkrustované drobnými podlouhlými až krátce jehličkovitými světlolomnými krystalky.
Dalším společným znakem druhů Trametes trogii a T. gallica je schopnost
vytvářet bílé syrocium, což je sterilní útvar v podobě lupenovitě tenkého, necelý 1 mm
tlustého plátu mezi kůrou a dřevem stromu (popř. i mezi letorosty). U outkovky Trogovy (a podobně u outkovky francouzské) je mikroskopicky tvořen - stejně jako dužnina plodnice - třemi typy hyf (trimitická hyfová soustava), avšak převládají hyfy ligativní (binding hyfy). Skeletové hyfy jsou dlouhé, nevětvené, tlustostěnné až plné, bezbarvé, světlolomné, jen 1,7-2,5 µm široké, anebo normální, podobné těm z dužniny,
dlouze větvené, tlustostěnné (ale ne plné), 1,5-2,5 µm široké, některé v chudých svazečcích; jiné jsou ale dosti hustě dichotomicky větvené, s rovnými rameny, silně světlolomné, skoro plné, velmi úzké, nejvýše 1 µm široké (větve 0,5 µm). Pěkně vyvinuté
syrocium je u položky z Komárovského chobotu PRM 891878.
Další outkovce Trogově trochu podobný druh je outkovka jelení - Trametes
cervina (Schw.) Bres., zejména pokud jde o tvar pórů; liší se však povrchem klobouku
(který je mnohem méně chlupatý až lysý) a menšími, lehce prohnutými výtrusy (7-9 x
2, 5-3 µm oproti 9-12,2 x 2,6-3,7 µm velkým a neprohnutým u outkovky Trogovy).
Literatura
Kotlaba F. (1984): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů (Polyporales s.l.) v Československu.  194 p., 123 mappae in append., Academia, Praha.
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František Kotlaba and Zdeněk Pouzar: Trametes trogii in Bohemia
The two highterto known localities of the polypore Trametes trogii in Bohemia (Czech
Republic) are reported: "Střelecký ostrov" isle in Praha (on the stump of Populus nigra) and "Komárovský chobot" in the westernmost part of the peat bogs "Soběslavská
blata" near Soběslav, South Bohemia (on dead trunks of Salix pentandra). This polypore belongs to the genus Trametes (not in Coriolopsis) and is primarily a saprophyte.
ٱ ٱ ٱ
PŘEHLED DRUHŮ HUB NALEZENÝCH NA PRVNÍM SETKÁNÍ MLADÝCH
MYKOLOGŮ VE VELEMÍNĚ
Michal T o m š o v s k ý
První setkání mladých zájemců o mykologii se uskutečnilo ve dnech 19.-22.
10. 2000 na terénní stanici Př.f. UK ve Velemíně na území CHKO České Středohoří. O
konání této akce byli čtenáři zpraveni ve starším čísle Mykologických listů (Vašutová
2000). V tomto příspěvku jsou shrnuty druhy makroskopických i mikroskopických
hub, které byly během setkání nalezeny a později determinovány. Sběry pocházejí ze
dvou celodenních exkurzí, které vedly do Opárenského údolí (20.10.) a na horu Milešovku (21.10.). I přes poměrně suché počasí je počet nalezených druhů relativně vysoký. V případě makromycetů se ve velké míře jedná o druhy poměrně hojné, ale pře5
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kvapivě byl nalezen i velmi vzácný druh šupinovky Pholiota elegans. Zajímavější
druhy mikromycetů pocházejí především z méně obvyklých stanovišť a substrátů. Zejména se jedná o vodní hyfomycety sbírané z vodní pěny Milešovského potoka
(D. Novotný), saprotrofní askomycety na bylinách (M. Suková) a imperfektní houby
rodu Geosmithia získané z povrchu dřevokazného hmyzu (M. Kolařík).
Zajímavé sběry hub byly uloženy do herbáře Národního muzea v Praze
(PRM) nebo v podobě kultur ve specializovaných sbírkách (CCF, CCM, CCBAS).
Nálezy z Opárenského údolí:
Makromycety: Amanita citrina, Amanita pantherina, Armillaria gallica, Bolbitius
vitellinus, Bulgaria inquinans, Camarophyllus virgineus, Clitocybe fragrans, Collybia
asema, Collybia ocior, Coniophora puteana, Coprinus disseminatus, Coprinus romagnesianus, Cyathus striatus, Daedalea quercina, Dendrothele (Aleurodiscus) aceris,
Fistulina hepatica, Galerina laevis, Hygrocybe psittacina, Hygrocybe reai, Lactarius
subdulcis, Lepiota cristata, Lepista gilva, Lepista nebularis, Lepista nuda, Lepista
sordida, Lycoperdon foetidum, Macrolepiota rhacodes, Marasmius cohaerens, Marasmius scorodonius, Mycena polygramma, Mycena viscosa, Mycena vitilis, Mycoacia
nothofagi, Panellus serotinus, Phellinus tuberculosus, Phlebia radiata, Pleurotellus
hypnophilus, Pleurotus dryinus, Pleurotus pulmonarius, Polyporus brumalis, Psathyrella maculata, Psathyrella prona, Pseudoclitocybe cyathiformis, Rickenella fibula,
Ripartites metrodii, Ripartites tricholoma, Stereum hirsutum, Stereum rugosum, Stropharia albocyanea, Thelephora terrestris, Trametes hirsuta, Trametes versicolor, Xerocomus porosporus.
Mikromycety: Cacumisporium capitatum, Cylindrotrichum oligospermum, Diplococcium spicatum, Fusarium sp. , Gonytrichum caesium, Haplographium od Hyaloscypha
dematiodes, Lasiosphaeria ovina, Melanomma pulvis-pyrius, Menispora ciliata, Oedemium od Thaxteria fusca, Rhinocladiella sp., Selenosporella curvispora, Sesquicillium candelabrum.
Mikromycety z vodní pěny Milešovského potoka: Alatospora acuminata, Clavatospora
longibrachiata, Flagellospora sp., Lemoniera sp., Heliscus ludgensis, Tetracladium
marchalianum, Tricladium angulatum, Sigmoidea sp., Triscelophorus sp., Varicosporium sp.
Nálezy z Milešovky:
Makromycety: Antrodia serialis, Bjerkandera adusta, Bjerkandera fumosa, Boletus
edulis, Boletus luridiformis, Clitopilus prunulus, Collybia asema, Flammulaster carpophilus, Fomes fomentarius, Galerina marginata, Ganoderma lipsiense, Ganoderma
6
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lucidum, Hebeloma cf. mesophaeum, Hygrophorus pustulatus, Hymenochaete rubiginosa, Hymenochaete subfuliginosa, Inocybe geophylla, Inocybe petiginosa, Lacrymaria
velutina, Lactarius controversus, Lactarius subumbonatus, Leccinum aurantiacum,
Leccinum scabrum, Lepiota cristata, Lepista inversa, Lepista nebularis, Lepista nuda,
Leucoagaricus leucothites, Lycoperdon perlatum, Macrolepiota excoriata, Marasmius
epiphyllus, Merulius tremellosus, Mycena cf. olida, Mycena galericulata, Mycena polygramma, Mycena pura, Mycena renati, Phellinus robustus, Phlebia radiata, Phlebia
tremellosa, Pholiota elegans, Pholiota lenta, Pluteus cervinus, Polyporus arcularius,
Psathyrella gracilis f. substerilis, Radulomyces molaris, Resupinatus applicatus, Russula vesca, Scleroderma verrucosum, Schizopora flavipora, Stereum gausapatum,
Stropharia aeruginosa, Thelephora terrestris, Trametes hirsuta, Trametes ochracea,
Trametes versicolor, Tricholoma scalpturatum, Xerocomus badius.
Mikromycety: Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, Cyathicula coronata, Cylindrotrichum abietis, Chloridium virescens, Geosmithia putterillii, Geosmithia sp., Menispora ciliata, Nectria episphaeria, Penicillium decumbens, Penicillium glandicola,
Penicillium implicatum, Periconia atra, Periconia cookei, Spinellus fusiger, Trichoderma viride.
Závěrem chci poděkovat kolegům D. Dvořákovi, J. Holcovi, M. Vašutové
(makromycety), D. Novotnému, M. Kolaříkovi, O. Koukolovi a M. Sukové (mikromycety) za poskytnutí údajů o nalezených druzích.
Michal Tomšovský: The list of macromycetes and micromycetes noted in 1 st Meeting of young mycologists
The list of macromycetes and micromycetes noted in 1 st Meeting of young mycologists
arranged in October 19.-22. October 2000 in Velemín (protected landscape area České
Středohoří, Czech Republic) is published.
ٱ ٱ ٱ
KOMENTÁŘ K TAXONOMII A ROZŠÍŘENÍ DRUHŮ PHOLIOTA
CERIFERA A PHOLIOTA SQUARROSOIDES
(komentář ke křídové příloze)
Jan H o l e c
Oba druhy uvedené v názvu článku jsou popsány v Galerii našich hub. Na
vymezený rozsah křídové přílohy se však nevešly některé zajímavé a důležité informace o těchto druzích a proto jsou uvedeny zde.
7
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Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst.
Syn.: Agaricus filamentosus Schaeff., non Agaricus filamentosus Scop. - Agaricus
salicinus Schumacher, non Agaricus salicinus Pers. - Agaricus aurivellus Batsch: Fr.
p.p., Syst. mycol. 1: 242, 1821. - Pholiota aurivella (Batsch: Fr.) P. Kumm. sensu
Holec, Czech Mycol. 50: 201-222, 1998.
Chybné použití jména P. cerifera: Pholiota cerifera sensu Kuyper et TjallingiiBeukers, Persoonia 13: 80-81, 1986; sensu Breitenbach et Kränzlin, Pilze der Schweiz
4: no. 330, 1995 (= P. adiposa sensu Fries 1821, Jacobsson 1987, Holec 1998 etc.). Pholiota aurivella var. cerifera (P. Karst.) J.E. Lange, Fl. agaric. danica, vol. 3: 56,
1938 (= P. adiposa). - Dryophila aurivella var. cerifera (P. Karst.) Kühner et Romagn.,
Fl. anal. champ. sup.: 328, 1953; neplatně publikovaná kombinace (= P. adiposa).
Dobrá vyobrazení: B. Dvořák, Mykologia 4: tab. P. aurivella, 1927. - Holec, Czech
Mycol. 50(3): černobílá tabule s obr. 3 a 4 mezi stranami 210 a 211, 1998; Czech
Mycol. 50 (4): p. 325, obr. 3, 4, 1998 (stejné fotografie vytištěné barevně), jako
Pholiota aurivella.
Rozšíření: Na příhodných stanovištích poměrně běžný druh. V současnosti je její
výskyt prokázán v ČR a dále na Slovensku, v Rakousku, Německu, na Ukrajině, ve
Švédsku, Finsku a ve Velké Británii (Holec 2001). V ČR byla dosud Pholiota cerifera
zjištěna z těchto oblastí: Praha a okolí, Polabí, Třeboňsko, Českobudějovicko, okolí
Brna a jižní Morava.
Diskuse: Pojetí druhů Pholiota cerifera (= P. aurivella sensu Holec 1998) a P. adiposa, ke kterému jsem dospěl během svých studií rodu Pholiota (Holec 1995, 1996,
1997, 1998, 2001), je jiné, než ve většině mykologických prací z 20. století. Je podloženo studiem poměrně velkého počtu čerstvých plodnic i herbářových položek z řady
evropských zemí a hlavně výsledkem revize typové položky druhu Agaricus ceriferus
P. Karst. Karstenův druh, sbíraný na Salix pentandra, se po revizi holotypu ukázal být
totožný s recentními sběry výše popsané šupinovky, rostoucí téměř výhradně na Salix.
Ve svých dřívějších pracích (Holec 1996, 1997, 1998) jsem pro tento druh použil jméno Pholiota aurivella s.str. I nadále jsem přesvědčen, že Friesův sankcionující
popis druhu Agaricus aurivellus (a vyobrazení, na která v něm odkazuje) ze Systema
mycologicum představuje tutéž houbu, jako Karstenův druh. Je ale pravda, že Karstenovo jméno Pholiota cerifera je díky existenci typové položky mnohem jednoznačnější
a tak nyní souhlasím s M.E. Noordeloosem (Noordeloos 1999), že bude lepší označovat
druh z vrb spíše jménem Pholiota cerifera. Toto jméno je také obsaženo v monografii
rodu Pholiota (Holec 2001), která v nejbližší době vyjde tiskem.
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Přehled rozdílů mezi druhy Pholiota cerifera a P. adiposa
(tučně psané znaky jsou pro rozlišení nejdůležitější)
Pholiota cerifera
Pholiota adiposa
tvar cheilocystid
převážně kyjovité, široce kyjo- velmi rozmanité: vřetenovité, elipsoidní, obvejčité až
vité, válcovité až válcovitě
téměř kulovité a dlouze stopzaškrcované, lahvicovité,
katé (sphaeropedunkulátní)
vzácně i kyjovité
šířka klíčního póru (1-)1,2-1,5(-1,8) µm
0,8-1,2 µm
substrát
téměř výhradně Salix
Fagus a řada dalších listnáčů, méně často i jehličnany
slizkost klobouku
za vlhka mírně slizký, jinak
za vlhka silně slizký, za
suchý, matný
sucha mírně lesklý
vzhled šupin na klo- husté, mohutné, tlustě vláknitě řídké až husté, přitisklé,
bouku (u typicky plstnaté, na středu kl. mírně
jen výjimečně odstálé,
vyvinutých plodnic) odstávají (připomínají šupiny u relativně tenké, za vlhka
Sarcodon imbricatus)
leží ve slizu, za sucha tvoří
na kl. pouze rozmyté
skvrny
četnost chrysocystid velmi početné
řídké až vzácné
Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc.
Syn.: Hypodendrum squarrosoides (Peck) Overh. - Dryophila ochropallida Romagn.,
nom. nud. (publikováno neplatně, bez latinské diagnózy). - Pholiota ochropallida Bon;
publikováno jako „(Romagnesi ex) Bon“.
Dobrá vyobrazení: Marchand, Champ. nord midi: tab. 590, 1980 (pomačkané
plodnice s částečně setřenými šupinami). - Holec, Živa 43/3: p. 97, 1995 (chybně
označena jako P. squarrosa - jde o tiskový omyl). - Moser et Jülich, Farbatlas der
Basidiomyceten, pars III: Pholiota 7, dolní obrázek, 1995. - Škubla, Nový atlas hub: p.
83, horní obrázek, 2000 (chybně označena jako P. squarrosa).
Rozšíření: V ČR je Pholiota squarrosoides zatím známa z přirozených lesů na
lokalitách Studený vrch u Stříbrné Skalice, Velký Špičák u Jihlavy; Salajka, Razula,
Mionší a Cáb v Beskydech a Komora u Šilhéřovic, vše podle položek, které jsem viděl
a mikroskopoval (uloženy v PRM, BRNM, BRA). Dále roste v Žofínském pralese,
odkud jsem viděl usušené plodnice sbírané M. Beranem (doklady v herbáři CB) a podle
ústního sdělení Z. Pouzara byla v 70. letech sbírána také v Boubínském pralese. V roce
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2001 ji Z. Pouzar nalezl také v Radotínském údolí u Prahy, kde rostla v prostředí silně
ovlivněném člověkem. Z tohoto přehledu vyplývá, že P. squarrosoides je v ČR velmi
vzácná. V ostatních státech Evropy je také vzácná.
Diskuse: Pholiota squarrosoides je náš nejvýrazněji šupinatý druh rodu Pholiota. Jejím
nejnápadnějším znakem jsou totiž výrazně odstálé mohutné šupiny a dále světlá barva
okraje klobouku u mladých plodnic. Starší plodnice, které už mají rezavookrovou až
rezavohnědou barvu klobouku, se mohou podobat druhu P. squarrosa, od kterého se
však snadno odliší podle hrubě plstnatých, odstálých a na středu klobouku kuželovitých
šupin a mohutných odstálých plstnatých šupin na třeni (P. squarrosa má šupiny
vláknité konzistence). Mladé plodnice P. squarrosoides jsou nápadné bledě žlutobílým
okrajem klobouku, který pak do středu pozvolna tmavne a bývá až rezavohnědý.
Nejspolehlivějším znakem druhu P. squarrosoides jsou však drobné, často lehce
ledvinité spory, které nemají klíční pór.
Literatura
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species). - Mykol. Listy 55: 5-11.
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Pholiota and a survey of species known from the Czech Republic). - Mykol.
Listy 57: 1-12.
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Jan Holec: Notes on taxonomy and distribution of Pholiota cerifera and P.
squarrosoides
Taxonomy and distribution of Pholiota cerifera (= P. aurivella sensu Holec, Czech
Mycol. 50: 201-222, 1998) and P. squarrosoides is briefly discussed. In the Czech
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Republic, P. cerifera is rather common in several areas of lower altitude and P.
squarrosoides is very rare (10 localities, mostly in natural forests almost untouched by
man). Both species are described and depicted in this volume of Mykologické listy
(Mycological Letters) in the “Galery of our fungi”.

MIKROSKOPICKÉ HOUBY
MIKROSKOPICKÉ VLÁKNITÉ HUBY V TEXTILNÝCH VLÁKNACH
RASTLINNÉHO PÔVODU A ICH ZDRAVOTNÝ VÝZNAM
Elena P i e c k o v á
Mykoflóra bavlny (toboliek i vláken) sa doteraz intenzívne študovala najmä
v producentských krajinách. Zástupcovia rodov Aspergillus, Penicillium a Rhizopus sa
izolovali z toboliek v Egypte, pričom 16 % vyšetrených vzoriek bolo kontaminovaných
mykotoxínmi aflatoxínmi B1 a B2. Podobné výsledky sa získali z vyšetrení bavlny
v niektorých oblastiach USA s rovnakými klimatickými pomermi. V Indii bolo aflatoxínmi kontaminovaných 28 % vyšetrených vzoriek. Bavlna v Iráne a Grécku bola kontaminovaná podobne. Kontaminácia aflatoxínmi bola vždy závislá na celkovom počte
izolovaných producentských kmeňov Aspergillus flavus. Chemicky neošetrené vzorky
(kultivácia bavlníka bez použitia pesticídov) vykazovali oveľa vyššiu kontamináciu
mikromycétami (Asworth a kol. 1971, Lee a kol. 1989, Mazen a kol., 1990, El-Naghy a
kol. 1991).
V rámci štúdia vplyvu mikromycét a baktérií na vznik a rozvoj chronickej
bronchitídy u zamestnancov textilných závodov sa zo vzorky bavlny v spracovateľskom závode izolovali kmene Aspergillus fumigatus, Aspergillus nidulans,
Aspergillus niger, Aspergillus versicolor, Cladosporium sp., Mucor sp., Penicillium
sp., zriedkavo aj kmene Alternaria sp., Absidia sp., Aspergillus candidus, Aspergillus
flavus, Aspergillus glaucus, Aspergillus ochraceus, Phoma sp., Trichoderma sp.
a zástupcovia čeľade Dematiaceae (Jaroš a kol. 1989).
Jesenská a kol. (1990) izolovali zo vzorky bavlny priemerne 3,9 x 10 3 kolónie
tvoriacich jednotiek (KTJ) mikroskopických vláknitých húb v 1 g vzorky. Išlo najmä
o kmene Penicillium sp. a Aspergillus versicolor, ale izolovali sa aj Cladosporium sp.,
aspergily zo skupiny Aspergillus glaucus a Aspergillus fumigatus.
Ďalšiu štúdiu kontaminácie bavlny v závodoch na Slovensku robili Piecková
a Jesenská (1996a). Vyšetrilo sa 45 vzoriek bavlny dovážanej z Uzbekistanu, USA,
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Číny, Egypta a Ruska. Zo vzoriek sa izolovalo priemerne 3,3 x 10 5 KTJ mikromycét/g.
Najčastejšie sa izolovali kmene Penicillium sp. (izolované z 84,4 % vzoriek, 42,1 %
všetkých izolátov), Aspergillus flavus (izolované zo 71,1 % vzoriek, 19,5 % izolátov,
73,2 % vyšetrených kmeňov produkovalo mykotoxíny aflatoxíny in vitro), aspergily zo
skupiny Aspergillus niger (zo 68,9 % vzoriek, 14,2 % izolátov). Cladosporium sp. sa
izolovalo zo 71,1 % vzoriek. Menej často sa izolovali zástupcovia Alternaria sp., Aspergillus fumigatus, aspergilov zo skupiny Aspergillus glaucus, Aspergillus nidulans,
Aspergillus ochraceus, Aspergillus versicolor, Aspergillus terreus, Fusarium sp., Mucor sp., Nigrospora sp., Paecilomyces variotii a Rhizopus sp. Ojedinele sa vyskytovali
kmene Acremonium strictum, Aspergillus candidus, Aspergillus melleus, Aspergillus
tamarii, Aspergillus ustus, Aspergillus wentii, Aureobasidium sp., Botrytis cinerea,
Gliocladium sp., Phoma sp., Scopulariopsis candidus, Scytalidium lignicola, Stachybotrys sp., Syncephalastrum sp., Trichoderma viride, Torula sp. (spolu predstavovali
0,5 % zo všetkých izolátov).
V našich predošlých prácach sme vykonali mykologické vyšetrenie –
sledovanie prítomnosti kmeňov Aspergillus flavus v 16 vzorkách surovej bavlny
dovážanej na Slovensko z Uzbekistanu, USA, Ruska, Číny a Egypta. Priemerný počet
izolátov bol 1,17 x 104 KTJ Aspergillus flavus v 1 g vzorky. Najvyšší počet (2,0 x 10 4
KTJ/g) sa izoloval zo vzorky uzbeckej bavlny. Z ďalších dvoch vzoriek bavlny
z Uzbekistanu a zo vzorky z Číny sa neizoloval ani jeden kmeň Aspergillus flavus. Zo
78 hubových izolátov 76,9 % kmeňov produkovalo aflatoxín B1 in vitro. Všetky izoláty
z 2 vzoriek z Uzbekistanu, 2 vzoriek z USA a z egyptskej vzorky boli schopné
produkovať spomínaný mykotoxín. Na druhej strane, z 2 iných uzbeckých vzoriek sa
izolovali kmene Aspergillus flavus, ktoré neprodukovali aflatoxíny in vitro. Celkovo
sme mohli konštatovať, že mikromycéta Aspergillus flavus predstavuje významného
kontaminanta bavlny importovanej na Slovensko, ako aj to, že surová bavlna je ďalším
zdrojom aflatoxín B1-produkčných kmeňov húb v oblasti strednej Európy (Piecková
a Jesenská 1994).
Z komplexných štúdií mikroflóry ľanu domácej proveniencie treba spomenúť
výsledky z posledného desaťročia. Jaroš s kol. (1989) izolovali zo vzorky
v spracovateľskom závode u nás kmene Aspergillus fumigatus, Aspergillus nidulans,
Aspergillus niger, Aspergillus versicolor, Cladosporium sp., Mucor sp. a Penicillium
sp. V minimálnom množstve sa vyskytovali aj Alternaria sp., Absidia sp., Arthrinium
sp., Aspergillus candidus, Aspergillus flavus, Aspergillus glaucus, Aureobasidium
pullulans, Fusarium sp., Phoma sp. a Rhizopus sp.
Jesenská a kol. (1990) vyšetrili ľan vo viacerých závodoch v bývalom
Československu. Izolovali priemerne 0,1 x 103 KTJ mikromycét/g, prevažne kmene
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Aspergillus fumigatus, Cladosporium sp., Fusarium sp., Penicillium sp. a Mycelia
sterilia, ale aj Alternaria sp., aspergily zo skupiny Aspergillus glaucus, Aspergillus
flavus, Absidia sp., Mucor sp., Rhizopus sp. a Torula sp. Z iných 5 vzoriek ľanu
izolovali priemerne 18,4 x 103 KTJ mikromycét/g, a to predovšetkým Alternaria sp.,
Aspergillus fumigatus, aspergily zo skupiny Aspergillus glaucus, Cladosporium sp.
a Penicillium sp. Zriedkavé boli izoláty Absidia sp., Acremonium sp., Aspergillus
candidus, Aspergillus flavus, Aspergillus nidulans, aspergily zo skupiny Aspergillus
niger, Aspergillus ochraceus, Aspergillus ustus, Aspergillus wentii, Fusarium sp.,
Mucor sp., Phoma sp., Rhizopus sp. a Trichoderma sp.
Piecková a Jesenská (1996a) vyšetrili mykoflóru 24 vzoriek ľanu. Priemerný
počet mikroskopických vláknitých húb bol 12,2 x 10 6 KTJ/g. Alternaria sp. sa
vyskytovala v 91,7 % vyšetrených vzoriek (25,8 % zo všetkých hubových izolátov)
a Cladosporium sp. v 83,3 % vzoriek (30,2 % izolátov). K často izolovaným kmeňom
patrili aj Aspergillus flavus (30,9 % vyšetrených kmeňov produkovalo aflatoxín B 1 in
vitro), Aspergillus fumigatus, aspergily zo skupín Aspergillus glaucus a Aspergillus
niger, Aspergillus nidulans, Aspergillus terreus, Aspergillus versicolor, Chaetomium
sp., Fusarium sp., Mucor sp., Neosartorya fischeri, Paecilomyces variotii, Penicillium
sp., Phoma sp., Scopulariopsis brevicaulis, Sporotrichum sp., Stachybotrys sp., Torula
sp., Trichoderma sp. Zriedkavo sa vyskytli kmene Acremonium strictum, Aspergillus
sp., Aspergillus candidus, Aspergillus ochraceus, Aspergillus wentii, Fusarium
oxysporum, Humicola grisea, Stachybotrys chartarum a Stemphylium sp. (celkovo 0,9
% zo všetkých izolátov).
Výsledky všetkých štúdií potvrdzujú, že rastlinné vlákna – nezávisle od svojho
pôvodu – sú kontaminované predovšetkým tzv. poľnými hubami (Alternaria sp.
a Cladosporium sp.), vyvíjajúcimi sa na živých rastlinách, ktoré sú nasledované tzv.
skladovými hubami. Tieto rozkladajú uskladnené rastlinné materiály, zvyčajne pri
teplotách vyšších ako 30 °C, vlhkosti materiálu vyššej ako 20 % a jeho vodnej aktivite
av > 0,90. Medzi skladové huby patria predovšetkým Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus candidus, Aspergillus terreus, Aspergillus clavatus, Aspergillus
niger a zástupcovia rodov Penicillium, Eurotium, Trichoderma, Absidia, Mucor
a Rhizopus (Lacey a Lacey 1987, Piecková a Jesenská, 1996a, Dutkiewicz 1997).
Pri manipulácii s textilnými surovinami rastlinného pôvodu (bavlna, ľan, juta,
sisal, konopa) vzniká organický prach, ktorého koncentrácia na pracoviskách až
niekoľkokrát presahuje najvyššie prípustné koncentrácie (NPK-P). Napr.
v bavlnárskom závode zistil Jaroš (1989) priemernú koncentráciu prachu na
pracoviskách 8,71 mg/m3 (NPK-P je do 2 mg/m3 ), v závode ľanárskom až 46,86
mg/m3 (NPK-P do 4 mg/m3 ). Organický prach z uvedených rastlinných vláken je
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klasifikovaný ako bioaerosol bez toxického a fibrogénneho účinku, ale s výrazne
dráždivým účinkom na ľudský organizmus (Jaroš 1995). Mikroklimatické podmienky
na pracoviskách (teplota, vlhkosť a prúdenie vzduchu) sú zväčša stále a vyhovujú
hygienickým predpisom, pretože je to potrebné pre technológiu spracovania textilných
vláken.
Mikroorganizmy vyskytujúce sa v organickom prachu sú väčšinou nepatogénne, majú však rôzne nežiadúce účinky najmä na dýchací trakt exponovaných osôb:
 dráždenie mukóznej membrány
 imunotoxické ochorenia (toxický syndróm z organického prachu, čiže
toxická pneumonitída; bysinóza; tzv. horúčka zo zvlhčovačov vzduchu; mykotoxikózy;
pravdepodobne aj tzv. building related illnesses, napr. sick building syndrom)
 alergie (alergická alveolitída, čiže hypersenzitívna alebo granulomatózna
pneumonitída; astma; alergická rinitída (Lacey a Dutkiewicz 1994).
Mikroskopické huby predstavujú hlavné riziko pre ľudí vystavených
organickému prachu. Vdychovanie ich spór a/alebo úlomkov hýf najčastejšie vedie
k alergiám. K doteraz známym hubovým alergénom, spôsobujúcim alergickú
alveolitídu, patria Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus clavatus,
Aspergillus terreus, Aspergillus versicolor, Eurotium rubrum, Penicillium glabrum,
Penicillium casei, Penicillium roqueforti, Penicillium sp., Trichoderma viride
(Dutkiewicz a Jabloňski 1989). Poľné aj skladové huby môžu spôsobiť astmu
a alergickú rinitídu (Lacey a kol. 1988). Existuje čoraz viac dôkazov, že huby môžu
vyvolávať vážne imunotoxické ochorenia. Beta-D-glukany, základné polyglukózové
zložky bunkovej steny húb, vyskytujúce sa v ovzduší v koncentráciách 10-2 – 102 ng/m3
s najvyššou pravdepodobnosťou spôsobili chronické zápalové procesy v pľúcach
a vyvolávali chronickú bysinózu u exponovaných robotníkov. Štatisticky je potvrdené,
že pri dlhodobej kontinuálnej expozícii celkovej koncentrácii mikroorganizmov vyššej
ako 105 KTJ/m3 sa veľmi často vyskytujú vážne poruchy dýchacieho systému
u pracovníkov (Dutkiewicz 1997). Bysinóza sa často vyskytovala u pracovníkov
s bavlnou v Číne, Veľkej Británii aj inde (Christiani a kol. 1986, 1994, Cinkotai a kol.
1988).
Veľké potenciálne nebezpečenstvo predstavujú mykotoxíny - nízkomolekulové sekundárne metabolity mikromycét. Najznámejšie a najviac preštudované sú aflatoxíny produkované Aspergillus flavus a Aspergillus parasiticus, ochratoxíny produkované Aspergillus sp. a Penicillium sp. a trichotecény produkované Fusarium sp., Stachybotrys sp. a i. Hladiny mykotoxínov v ovzduší znečistenom organickým prachom sú
veľmi nízke (0 – 102 ng/m3) a ich úloha pri vzniku a vývoji respiračných syndrómov
nie je ešte úplne objasnená. Všeobecne potláčajú aktivitu alveolárnych makrofágov
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a zhoršujú, až deštruujú mukociliárny čistiaci efekt svojimi ciliostatickými účinkami na
obrvený epitel priedušnice (Piecková a Jesenská 1995, 1996b, 1997). V pracovnom
prostredí boli detekované alfatoxín B1, ochratoxín A, zearalenón, sekalonová kyselina
D, deoxynivalenol (Jesenská 1987).
V etiológii imunotoxických ochorení pravdepodobne zohrávajú rolu aj hubové
enzýmy a prchavé organické látky (alkoholy, aldehydy, ketóny a iné), z ktorých mnohé
sú známe karcinogény (Wilkins a kol. 2000).
Najúčinnejším spôsobom prevencie chorôb z povolania vyvolaných exogénnymi mikroorganizmami je maximálna možná redukcia organického prachu na pracoviskách účinnou ventiláciou a odsávaním. Mimoriadne dôležité je predchádzať rastu
mikroorganizmov a samozahrievaniu uskladneného rastlinného materiálu (suroviny
i vláken) v chránených priestoroch s nízkou teplotou a vlhkosťou. Je možné použiť aj
niektoré fyzikálne spôsoby dezinfekcie, napr. ionizáciu vzduchu, čistenie priestorov
dezinfekčnými aerosolmi, sterilizáciu materiálov gama-žiarením. Tieto postupy sú
výhodnejšie ako používanie chemikálií potláčajúcich rast mikroorganizmov. Tiež je
nevyhnutné používať primerané prostriedky osobnej pracovnej ochrany, robiť zdravotnú výchovu a pravidelné špecializované preventívne lekárske prehliadky exponovaných pracovníkov.
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Elena P i e c k o v á : Micromycetes in textile fibres of plant origin and their health
implications
Environmental microscopic fungi (yeasts and micromycetes – “moulds”) can affect the
man’s health state as causes of mycoses – fungal infectious diseases, as important allergens in genetically predisposed beings as well as producers of toxic secondary metabolites – mycotoxins causing mycotoxicoses. All those negative fungal effects on
human health are more stressed in a special working environment (agriculture, textile,
food-, wood-processing industry etc.). A lot of organic dust arises in textile industry
(processing of cotton, flax, hemp, jute, sisal). Microscopic fungi represent the main
health risk factor for people exposed to organic dust. Inhalation of fungal spores and
hyphal fragments causes allergies usually. Immunotoxic damages and mycotoxicoses
contributing to higher risk of some types of cancer are also well-known. Beside mycotoxins, fungal volatile organic compounds (courses of bad smell of moldy material)
could contribute to such diseases as well. Storage of textile raw materials, fibres, etc. in
dryness and under good ventilation can prevent their self-heating and enormous microbial, including mycotic, contamination. To protect workers’ health, declining of dust in
the environment by efficient ventilation and suction as well as a correct personal protection - masks, filters etc. are of the most importance.
□

□

□

I FYTOPATOGENNÍ HOUBY MOHOU PSÁT DĚJINY
Jaroslav R o d
V povědomí nás všech je všeobecně zakotveno, že dějiny lidstva jsou řízeny a
psány válkami nebo alespoň významnými bitvami. Toto je sice smutná skutečnost, ale
běh dějin pravděpodobně jiné významnější faktory neovlivňovaly, neovlivňují a asi i v
budoucnosti nebudou ovlivňovat. Kromě těchto čistě "lidských" (lépe řečeno
"nelidských") faktorů na průběh dějin mají někdy vliv i faktory zcela přírodní, které
většinou lidstvo nemůže ovlivnit, nebo je ovlivňuje zcela málo (např. přírodní
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katastrofy, rozsáhlé epidemie či pandemie apod.). I když se to zdá být nemožné, k
těmto faktorům je možné přičíst i mikroskopické houby, které způsobují choroby
rostlin. Pokusím se toto tvrzení doložit na několika případech.
Snad nejznámější a nejmarkantnějším případem je plíseň bramborová a Irsko.
Irsko je z důvodu nevhodného počasí a nekvalitních půd málo vhodné pro pěstování
většiny plodin. Velmi dobře se zde však daří bramborům, které se z toho důvodu staly
v devatenáctém století prakticky dominantní plodinou celkově chudého Irska, na
kterých byla závislá výživa většiny obyvatel této země. Avšak po předchozím výskytu
plísně bramborové v Americe, jejímž původcem je houba Phytophthora infestans, se
tato choroba dostala dovozem napadených hlíz do Irska a protože brambory ještě v té
době neměly žádnou přirozenou resistenci a ani pěstitelé si s touto chorobou nevěděli
rady, v letech 1845 až 1848 tam prakticky zlikvidovala veškeré porosty brambor.
Následkem toho zde vypuknul hladomor, jehož výsledkem byla smrt celé čtvrtiny
milionu lidí a přestěhování se 2,5 milionů, tj. celé jedné třetiny tehdejší populace Irů,
do USA. Následky to mělo nejen na samotné Irsko, ale je to i hlavní příčina toho, že
ještě v současnosti jsou Irové jednou z nejpočetnějších národnostních komunit v USA.
Jsou však i jiné případy, i když měly menší vliv, například jen na dlouholeté
zvyklosti některých národů. Tak např. bývalá britská kolonie Cejlon (nynější Srí
Lanka) bývala v minulosti jedním z největších producentů kávy a dokonce největším
vývozcem této pochutiny. Samozřejmě, že nejvíce se káva vyvážela do "mateřské"
Anglie a proto také Angličané patřily k největším konzumentům tohoto nápoje. To
však trvalo jen do šedesátých let devatenáctého století, kdy cejlonské kávovníkové
plantáže byly prakticky stoprocentně zdecimovány parazitickou rzí Hemileia vastatrix,
která tam byla zavlečena z východní Afriky, původní domoviny kávovníku. Jako
náhradní plodina se na bývalých kávovníkových plantážích začal pěstovat čajovník a
Angličanům pak nezbylo nic jiného, než se z kávy přeorientovat na čaj. Ten je pro ně
od té doby tak typickým nápojem, že ve spotřebě na jednoho obyvatele drží světové
prvenství a roční průměrná spotřeba suchých čajových lístků se u Angličanů počítá na
kilogramy.
Obdobný případ známe ze střední a jižní Evropy. Do roku 1850 byly značné
plochy Francie, Itálie i Rakouska pokryty krásnými a zdravými vinohrady. Avšak v
uvedeném roce se zde vyskytlo v nebývalé míře padlí révové (oidium) jehož původcem
je houba Uncinula necator, které, spolu se mšičkou révokazem (Viteus vitifolii),
způsobilo poklesy výnosů až na pouhých 20 % původních výnosů. Mnoho
francouzských vinařů na to reagovalo vystěhováním do Afriky (především do Alžírska)
nebo do Španělska, kde se od té doby produkce vína zdvojnásobila. Italové se pak
částečně museli přeorientovat na "náhradní" nápoj - na pivo.
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Choroby rostlin měly někdy i značný vliv na zdraví a úmrtnost obyvatelstva.
Kdysi byl značně obávanou chorobou mnoha druhů trav, nejvíce však žita, námel
(ergot) jehož původcem je houba paličkovice nachová (Claviceps purpurea), která
přeměňuje obilky v tvrdá černá sklerocia, která se z důvodu svého tvaru často lidově
nazývají drápek, růžek, ale i svatojánské žito či spoříček. Tato sklerocia obsahují
alkaloidy ergotamin a ergotoxin, které jsou v rukách odborníků léky, ale jinak poměrně
silnými jedy, projevujícími se nejrůznějšími chronickými i akutními příznaky, z nichž
nejsilnější je odpadávání končetin nebo celková otrava krve a následná smrt. I když o
námelu bylo v nedávné době již na stránkách Mykologických listů psáno, uvedu
několik dalších zajímavostí. Ve středověku se námel často dostával do obilí a s ním do
mouky a následky pak byly skutečně katastrofální. Tak např. v letech 1128 až 1129 jen
v Paříži na následky otrav námelem zemřelo více než 14 tisíc lidí, což bylo značné
procento obyvatel tehdejší Paříže. Ale i ještě v letech 1736 až 1737 onemocnělo v
Krkonoších na následky otrav námelem více než 500 lidí, z nichž asi stovka zemřela.
Poslední rozsáhlejší smrtelné otravy byly zaznamenány ještě v 19. století ve
Slovenském rudohoří. Protože onemocnění postihovalo zejména venkovské
obyvatelstvo, bylo od 18. století lékaři nazýváno jako nemoc venkovanů - morbus
ruralis. Podstatná redukce ploch žita a zejména dokonalejší čistění obilí způsobily, že
námel je v posledních letech pro mnoho lidí prakticky neznámým pojmem. Problémem
se však staly mykotoxiny, to je toxiny produkované mikroskopickými houbami. Uvádí
se, že hladomory, které v bývalém Sovětském svazu od 20. let do konce II. světové
války byly příčinou smrti statisíců a snad i milionů obyvatel, nebyly způsobeny jen
přímým nedostatkem potravin, ale i konzumací "plesnivého" obilí, především
takového, které přes zimu zůstalo na polích.
Tyto příklady též dokazují, že nejsou pravdivé často se objevují názory, že v
minulosti byly rostliny zdravé a že proto nebylo třeba provádět ani žádnou ochranu
rostlin. Choroby rostlin jsou však stejně tak staré, jako jsou staré jejich hostitelské
rostliny. Vždyť již z fosilních nálezů je známo více než 500 druhů hub, které
parazitovaly na tehdejších rostlinách. A nejstarší z nich se dokonce vyskytovaly již
před více než 500 miliony roků. Písemné údaje o chorobách jsou samozřejmě mladší,
ale znalci Bible mi dají za pravdu, že již i v této "knize knih" jsou zmínky i o této
problematice. Tak např. v V. knize Mojžíšově (kap. 28, verš 38, 39 a 40), v I. knize
královské (kap. 8, verš 37) a v proroctví Amose (kap. 7, verš 1), ale i na jiných místech,
jsou zmínky o katastrofálních výskytech nejen kobylek a housenek, ale i rzí a snětí,
které jsou zde považovány za trest boží. V 7. století před Kristem staří Římané uctívali
božstvo, které mělo stejný název jaký používali pro obilní rzi - Rubigo. Ze 4. století
před Kristem jsou již uváděny tzv. "rzivé roky" a dokonce je uváděna jakási citlivost
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jednotlivých "odrůd" obilovin. Z této doby jsou již i záznamy o chorobách ovocných
stromů a révy vinné. Příčiny chorob rostlin však byly zásadně dávány jen do souvislosti
s nadpřirozenými jevy nebo s božstvy, neboť až v 18. století vznikla věda fytopatologie, která postupně začala odborně vysvětlovat skutečné příčiny chorob.
Jaroslav Rod: Phytopathogenous fungi may also write history
The author informs about some important events in human history caused by
phytopatogenous fungi.
□ □ □
AKTUÁLNE O ANTIFUNGÁLNYCH LÁTKACH
Zuzana K r a k o v s k á
Do popredia záujmu najmä odbornej verejnosti sa v posledných rokoch dostáva otázka negatívneho vplyvu mikroskopických vláknitých húb (mikromycét) na
zdravie človeka. Hlavnou rizikovou skupinu ohrozovanou mykotickými infekciami sú
pacienti s poškodeným imunitným systémom (AIDS, diabetes mellitus, onkologickí
pacienti atď.), ktorých počet neustále narastá. So sústavne sa zvyšujúcim počtom podmienene patogénnych mikromycét a druhov rezistentných voči klinicky používaným
antimykotikám vzrastá aj potreba testovania ich citlivosti voči terapeuticky používaným, i predklinicky a klinicky testovaným potenciálnym antimykotickým látkam. Tieto
fakty potvrdzuje aj veľké množstvo publikácií v dostupných odborných časopisoch
v rokoch 1998 - 2000.
Veľkú skupinu tvoria štúdie prezentujúce nové skupiny antimykotických látok. Potenciálnou skupinou antifungálnych látok sú antimikrobiálne peptidy. Viažu sa
na lipidovú dvojvrstvu biologickej membrány, následne sa v membráne tvoria póry
a dochádza k lýze bunky. Sú účinné voči širokej palete húb – Aspergillus fumigatus,
Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Candida albicans, Cryptococcus neoformans atď.
Na základe mechanizmu účinku sa delia na lytické peptidy, peptidy vplývajúce na
syntézu bunkovej steny a peptidy inhibujúce biosyntézu esenciálnych bunkových komponentov – glukanu a chitínu. Z hľadiska ich pôvodu sa členia do skupín:
1. Antifungálne peptidy (AP) produkované baktériami a hubami (echino-, pneumo-,
papulokandíny, ituríny, syringomycíny a príbuzné peptidy);
2. AP cicavcov, kde sa radia defenzíny, protegríny, gallinacíny, tritrpticíny, laktofericíny a bakterícídny, permeabilitu zvyšujúci (BPI) proteín nachádzajúci sa v azurofilických granulách humánnych neutrofilov. Z tohto
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3.
4.
5.

proteínu bolo izolovaných niekoľko antifungálne účinných peptidov voči
Candida sp., Cryptococcus neoformans a Aspergillus fumigatus. BPI proteín
pravdepodobne zohráva úlohu pri imunitnej obrane organizmu voči mikroskopickým hubám;
AP získané z hmyzu (cekropíny, drozomycín, holotricín 3 a tananín);
AP získané z obojživelníkov (magainíny a dermaseptíny);
AP rastlín (rastlinné defenzíny, zeamatín a cyklopeptidy) a syntetické peptidy
(Műller a kol. 1999, De Lucca a Walsh 2000).

Ablordeppey a kol. (1999) publikovali veľmi dobre spracovanú súbornú prácu
o súčasnom stave v terapii systémových mykotických infekcií, o čom svedčí 537 citovaných publikácií. Autori popisujú spektrum účinku a jeho mechanizmy u klinicky
používaných antimykotík (AmB, flucytozín, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol),
klinicky testovaných antifungálnych látok a potenciálnych antimykotík (deriváty
mastných kyselín, zlúčeniny obsahujúce síru, alkaloidy, papulakandíny, polyény atď.).
V podobnej súbornej publikácii autori Hossain a Ghannoum (2000) uvádzajú
nové antifungálne látky vhodné na terapiu invazívnych fungálnych infekcií. Antimykotiká sú prehľadne rozdelené do dvoch kategórií. Prvou sú klinicky používané látky
(polyény, azoly a pyrimidínové analógy) a druhú skupinu tvoria vývojové formy antimykotík, medzi ktoré patria nové formulácie polyénov (lipozomálny nystatín, lipidové
formulácie amfotericínu B), azoly s rozšíreným spektrom účinku (vorikonazol, posakonazol, ravukonazol, TAK-187), antifungálne látky pôsobiace na bunkovú stenu
(echino-, pneumokandíny), malé peptidy a sodaríny, ktoré reprezentujú novú skupinu
antimykotík. Inhibujú faktor elongácie proteínov a sú aktívne voči Candida sp., Pneumocystis carinii a Histoplasma capsulatum.
Trvalá pozornosť sa venuje moderným triazolovým derivátom s nižšou toxicitou nahradzujúcim staršie azoly, novým liekovým formám amfotericínu B (lipozomálne preparáty, lipidové komplexy a koloidálne disperzie), ktorými sa úspešne eliminovali nefrotoxické účinky amfotericínu B; medzi vývojové formy antimykotík tiež
patria kandíny, sodaríny, vysoké orálne dávky terbinafinu a lipozomálny nystatín (de
Pauw 2000).
V komplexnej štúdii Hoffman a kol. (2000) porovnávali aktivitu triazolových
derivátov – flukonazolu, itrakonazolu, vorikonazolu posakonazolu a ravukonazolu:
farmakokinetiku jednotlivých látok, in vitro citlivosť voči Candida albicans, C. parapsilosis, C. glabrata, C. tropicalis, C. crusei, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma
capsulatum a Coccidioides dermatitis, účinnosť antimykotík na zvieracích modeloch
systémových aspergilóz, kandidóz a cryptokokóz. Z publikovaných výsledkov vyplýva,
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že ravukonazol, posakonazol a vorikonazol boli in vitro aktívnejšie než klinicky dostupný flukonazol a itrakonazol. Novou triedou antifungálnych látok sú disubstituované
N-azolylamíny, metylazolylamíny a metylénazolylamíny (Castellano a kol. 2000).
Citlivosť vybraných druhov mikromycét voči antimykotickým látkam sa študuje veľmi intenzívne. Meletiadis a kol. (2000) testovali in vitro citlivosť 11 klinických
izolátov Exophiala spinifera, E. dermatidis a E. castellanii voči mikonazolu, terbinafínu, itrakonazolu, UR 9825, vorikonazolu a amfotericínu B. Exophiala sp. patrí medzi
široko distribuované druhy v pôde, dreve, ale aj v inom organickom materiáli. Považuje sa za pôvodcu mycetómu, chromoblastomykóz a feohýfomykóz. Bola izolovaná
z podkožných nodúl a kožných lézií po traumatickej inokulácii. Všetky testované antimykotiká boli aktívne voči vybraným izolátom a minimálna inhibičná koncentrácia
(MIC) sa pohybovala v rozmedzí 0,125 – 1 µg/ml.
V ďalšej štúdii testovali in vitro citlivosť jedného environmentálneho a 18
klinických izolátov Fonsecaea pedrosi, F. compacta, Phialophora verrucosa, Cladophiarophora carrionii, C. bantiana, Exophialophora dermatitidis, E. jeanselmei,
Rhinocladiella aquaspersa a Phaeoannellomyces elegans - pôvodcov chromoblastomykóz a feohýfomykóz voči amfotericínu B, 5-fluorocytozínu, itrakonazolu
a flukonazolu. Zvolili makrodilučnú metódu navrhovanú NCCLS a dospeli k záverom,
že suspenzia konídií bez fragmentov hýf poskytuje lepšiu reprodukovateľnosť výsledkov MIC, ktorá sa u amfotericínu B pohybovala v rozsahu 1,0 – 16,0 µg/ml, MIC 5fluorocytozínu boli 3,12 – 25,0 µg/ml, MIC itrakonazolu 0,06 – 1,95 µg/ml a MIC
flukonazolu bola v rozmedzí 2,0 – 64 µg/ml. Všetky klinické izoláty boli rezistentné
voči amfotericínu B, ale Phaeoannellomyces elegans izolovaný z prostredia bol citlivý
voči amfotericínu B. Možným vysvetlením citlivosti je absencia predchádzajúceho
kontaktu izolátu s antifungálnymi látkami (Caligiorne a kol. 1999).
Pujol a kol. (2000) publikovali výsledky citlivosti pôdneho saprofyta
a rastlinného patogénu Alternaria sp. a jeho morfologicky blízkeho rodu Ulocladium
sp. MIC amfotericínu B voči Alternaria sp. stanovili na 2 µg/ml, pre mikonazol
4µg/ml, itrakonazol 1µg/ml, flukonazol >64µg/ml a ketokonazol 2 µg/ml. Ulocladium
sp. vykazovalo vyšší stupeň rezistencie voči testovaným látkam. V prípade amfotericínu B, itrakonazolu a ketokonazolu bola MIC >16µg/ml, pre mikonazol stanovili MIC
16µg/ml, flukonazol >64µg/ml a MIC flucytozínu bola zhodná pre oba testované rody >128 µg/ml.
Rhodotula sp. je ubikvitárne sa vyskytujúca kvasinka. Je súčasťou humánnej
mikroflóry. Bola izolovaná z tváre, nechtov, kože, spúta, gastrointestinálneho traktu,
nosných mandlí, ale boli dokumentované aj prípady lokálnych a systémových infekcií.
Keďže neexistujú literárne údaje o jej citlivosti v bežnej klinickej praxi, autori testovali
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citlivosť 35 klinických izolátov. Všetky kmene boli citlivé voči 5-fluorocytozínu, amfotericínu B, ketokonazolu a itrakonazolu, ale testované kmene boli flukonazol-rezistentné (Galansanchez a kol. 1999).
Jedným z najvýznamnejších patogénov zo skupiny vláknitých húb spôsobujúcich invazívne infekcie je rod Aspergillus sp. Testovala sa citlivosť Aspergillus sp. voči
amfotericínu B a itrakonazolu, ktoré sú jediné účinné v terapii invazívnych aspergilóz.
Zistilo sa, že ani jeden z testovaných kmeňov nevykazoval voči amfotericínu B MIC >
2 µg/ml a MIC itrakonazolu voči A. fumigatus a A. nidulans bola >16 µg/ml, čiže testované izoláty z rodu Aspergillus sp. môžu byť považované za rezistentné voči itrakonazolu (Dannaoui a kol. 1999).
Arikan a kol. (1999) testovali citlivosť Aspergillus sp. a Fusarium sp. voči amfotericínu B, itrakonazolu a vorikonazolu. Z veľkého množstva výsledkov vyplýva, že
MIC amfotericínu B pre Fusarium sp. (0,5 - >4 µg/ml) boli vyššie než pre Aspergillus
sp. (0,25 - >4 µg/ml) a MIC pre oba testované rody boli v porovnaní s amfotericínom
B vyššie až >16 µg/ml. Vorikonazol vykazoval dobrú aktivitu voči itrakonazol-rezistentným izolátom.
Sledovala sa citlivosť klinických a vybraných laboratórnych rezistentných
izolátov Aspergillus sp. voči amfotericínu B, itrakonazolu, vorikonazolu
a posakonazolu. Najvyššiu aktivitu voči A. fumigatus (0,17 ± 0,11 µg/ml) a non-Aspergillus fumigatus (0,16 ± 0,28 µg/ml) vykazoval posakonazol. Aj amfotericín B-rezistentné kmene boli citlivé voči posakonazolu. V prípade itra- a vorikonazol-rezistentných kmeňov bola preukázaná skrížená rezistencia s posakonazolom. MIC posakonazolu voči Aspergillus sp. sa pohybovali v rozmedzí 0,25 – 8 µg/ml (Manavathu a kol.
2000).
V popredí záujmu stojí aj testovanie aktivity nových antimykotických látok, a
to azolový derivát vorikonazol a látky zo skupiny echinokandínov (LY303366
a FK463), ktoré inhibujú 1,3-β-glukansyntetázu, esenciálny enzým v štrukturálnej integrite fungálnej bunkovej steny. Testovali citlivosť vorikonazolu (MIC 0,12 µg/ml) a
látky LY (MIC 0,25 µg/ml) voči Candida sp., pričom obe testované látky boli vysoko
aktívne, porovnateľne s amfotericínom B (MIC 0,5 µg/ml) a aktívnejšie než flukonazol
(MIC >64 µg/ml), itrakonazol (MIC 4 µg/ml) a 5-fluorocytozín (MIC 1 µg/ml) (Chávez a kol., 1999). Pri testovaní aktivity ďalšej perspektívnej látky zo skupiny echinokandínov FK463 sa použila široká paleta klinicky významných húb. Táto zlúčenina
mala široké spektrum účinku zahrňujúce Candida sp. (MIC < 0,0039 – 2 µg/ml), Aspergillus sp. (MIC < 0,0039 – 0,0313 µg/ml); FK463 bol tiež aktívny voči flukonazolrezistentným kmeňom Candida albicans a v testoch nebola preukázaná skrížená rezistencia s azolmi. FK436 nebol aktívny voči Cryptococcus neoformans, Trichophyton sp.
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a Fusarium sp. Z výsledkov vyplýva, že túto látku možno zahrnúť medzi potenciálne
antimykotiká (Tawara a kol. 2000).
Vo viacerých publikáciách sú prezentované rezistentné klinické izoláty, medzi
ktoré patrí Candida tropicalis rezistentná na azoly (Jandourek a kol., 1999). Prvý prípad osteomyelitídy spôsobenej vysokorezistentnou Candida guilliermondii: stanovené
MIC flukonazolu >256 µg/ml, MIC itrakonazolu >32 µg/ml (Tietz a kol., 1999). Tiež
boli dokumentované prípady meningitíd u pacientov s AIDS spôsobených Cryptococcus neoformans. Použitím Etestu boli determinované MIC flukonazolu >256 µg/ml,
ketokonazolu 0,38 µg/ml, itrakonazolu 3,0 µg/ml a amfotericínu B 0,5 µg/ml (OrniWasserlauf a kol. 1999). Itrakonazol-rezistentný Aspergillus fumigatus izolovaný zo
spúta pacienta s cystickou fibrózou mal MIC itrakonazolu 0,25 – 0,5 µg/ml (Verweij a
kol. 1998).
Keďže neexistuje štandardizovaná metóda na testovanie citlivosti mikroskopických vláknitých húb voči antimykotikám, odborníci na celom svete sa snažia tento
problém vyriešiť a stanoviť optimálnu metódu. Svedčí o tom aj veľké množstvo štúdií,
ktoré porovnáva alebo modifikuje existujúce metódy.
Hoci National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) v USA
navrhuje stanovenie endpointu spektrofotometricky ako objektívnu, rýchlu a na inokulu
minimálne závislú metódu, Llop a kol. (2000) porovnávali tri metódy determinácie
endpointu amfotericínu B, ketokonazolu, itrakonazolu a flucytozínu voči 30 rozličným
druhom mikromycét. A to vizuálne, vizuálne 5 minút po premiešaní a spektrofotometricky (530 nm). Autori zistili, že stupeň korelácie všetkých troch metód bol vysoký
(ICC >0,98) pre všetky testované antimykotiká. Teda spôsob stanovenia minimálne
vplýva na výslednú MIC - aj keď dosiahnuté výsledky sa nedajú generalizovať na
všetky vláknité huby.
V ďalšej štúdii porovnávali koreláciu inhibičných zón komerčne vyrábaným
agarovým difúznym testom flukonazolu Neo-sensitabs® (Rosco Diagnostika, Toastrup,
Denmark) a MICs generované makrodilučnou metódou podľa NCCLS pre Candida sp.
Autori potvrdili vysoký stupeň korelácie, hoci diskovou metódou boli rezistentné
kmene stanovené len so 17 % pravdepodobnosťou. Na základe publikovaných výsledkov autori odporúčajú používať diskovú metódu na skríning flukonazol-citlivých izolátov Candida sp. (Soni a kol. 1999).
Aj v ďalšej práci sa zaoberali stanovením citlivosti Candida sp. komerčne dostupným Fungitestom® (Sanofi Diagnostics Pasteur, Marnes-La-Coquette, France) a
mikrodilučnou metódou NCCLS voči šiestim antimykotikám (amfotericín B, flucytozín, mikonazol, ketokonazol, itrakonazol a flukonazol) v závislosti od času inkubácie.
Aj v tomto prípade výledky boli porovnateľné v prípade oboch metód. Najlepšie vý24
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sledky s Fungitestom boli dosiahnuté po 48 hodinách inkubácie s amfotericínom B a
flucytozínom (100 – 99% korelácia), ale na druhej strane s itrakonazolom dosiahli len
86 % zhodu. V závere hodnotia Fungitest ako hodnotný doplnkový článok lekárskej
mykologickej praxe (Willinger a kol. 2000).
Ďalším komerčne vyrábaným setom na testovanie citlivosti mikroskopických
vláknitých húb voči antimykotikám je Etest (AB Biodisk, Solna, Sweden). Porovnávala
sa jeho citlivosť s referenčnou mikrodilučnou metódou na determináciu MIC itrakonazolu. Pri testoch použili syntetické RPMI 1640 médium a kazitónový agar ako kultivačné média a širokú paletu MVH zahrňujúcich Aspergillus sp., Fusarium sp., Acremonium sp., Rhizopus sp. atď. Súhlas medzi Etestom a mikrodilučnou metódou bol v
prípade RPMI média 96% a pre kazitonový agar 80% Etest sa javil ako vhodná metóda
determinácie in vitro citlivosti mikromycét voči itrakonazolu (Pfaller a kol. 2000).
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ZPRÁVY Z VÝBORU ČVSM
Dne 15. května 2001 se konala schůze výboru ČVSM. Přítomni byli (bez
titulů) Z. Pouzar, V. Antonín, J. Landa, J. Holec a J. Klán, omluveni byli L. Hagara, A.
Lebeda a P. Lizoň. Schůzi řídil dr. J. Klán.
1. Organizační záležitosti
- vedení schůzí – členové výboru se budou ve vedení střídat
- svolávání schůzí – 2x za rok (jaro, podzim), případně dle dohody po telefonu
- plnění úkolů dle zápisu z minulé schůze: organizační řád
- členové výboru budou mít přesně určené odpovědnosti za dílčí úseky činnosti;
budou za činnost odpovědni a na schůzi výboru sdělí výsledky (mezinárodní
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korespondence, granty, členská základna, atp.). Za výbor bude styk se zahraničím
odpovídat P. Lizoň.
- hrubý plán na volební období - pravidelně se opakující akce: pravidelné
přednáškové akce, cca 5 akcí, návrh dr. Klána zvát specialisty i z jiných oborů
(aplikovaná mykologie atd.), návrh zařadit i cestopisnou přednášku se zaměřením
na mykologii. Diskuse – přednášky jen jarní cyklus, budou avizovány v ML,
pozvánky vkládat do Mykologických listů s dostatečným předstihem a současně
uveřejnit na internetu. Termíny: duben + podzim.
2. Různé akce
- Setkání mladých mykologů pod hlavičkou Společnosti – bude se konat každoročně,
sami si zorganizují (podzim). [V roce 2001 proběhlo 18.-21. X. v Chřibské na
Děčínsku]
- Přednášky na rok 2002 by měly být naplánovány do konce prosince a vytisknuty
v Mykologických listech, případně vloženy do ML a současně vyvěšeny na našich
www stránkách.
3. Knihovna
- Evidence je vedena (dr. Kubátová), projevit aktivitu v získávání tisku, výměny
atd.).
- Knihovní komise bude pracovat ve složení: J. Holec, J. Marková, A. Kubátová, M.
Suková.
Knihovní komise se pokusí znovu získat výměnou časopis Zeitschrift für
Mykologie.
4. Internetové stránky Společnosti
zajišťuje Mgr. David Novotný, precizovat text, www stránky budou redigovat dr. Z.
Pouzar, dr. J. Klán, případně další členové výboru.
5. Časopisy
Mykologické listy – dosud informační listy Společnosti budou převedeny na oficiální
časopis Společnosti, získání ISSN zařídí dr. J. Holec (bude vynecháno ,“Informační
orgán“ na titulní straně, číslování zůstane, nově zařazena galerie druhů s černobílými
foto). Podporovat studenty, aby psali příspěvky (témata diplomových a doktorandských
prací).
Czech Mycology – dr. J. Klán – návrh na snížení nákladu ze 450 ks na 400 ks (rozesílá
se cca 300 ks) – odsouhlaseno. Separáty se rozesílají zdarma – diskuse o rozesílání
zdarma nebo za úhradu. Odhlasováno zdarma. Pracovní skupina (Klán, Pouzar, Landa)
na Index CM obnoví činnost s navrženou redukcí podle klíčových slov.
Hospodaření – předkládá ing. Landa
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dotace 80 tis. Kč nebyla AV krácena, současný stav pokladny je cca 150 tis. Kč, lze
očekávat plynulý nárůst na 200000 Kč (členské příspěvky) - dotace souvisí s frekvencí
vydávání časopisu.
Rozesílání časopisu Czech Mycology - bude distribuováno z Národního muzea nebo ze
sekretariátu Splečnosti.
6. Členská základna
výbor schválil přijetí nových členů: Markéta Suková – Praha, Anna Švecová – Praha,
Tomáš Wagner – Praha.
7. Různé
České Švýcarsko – Výbor souhlasí se sepsáním smlouvy s NP České Švýcarsko o
provedení mykologického průzkumu. Smlouvu pošlou z NP. Režie pro Společnost byla
navržena ve výši 15 %.
Návrh – výbor vypíše soutěž o nejlepší mykologickou publikaci pro studenty
mykologie, finančně dotovanou; finance budou využity na cestu na mezinárodní
kongres do Norska.
Na podzimní schůzi se přesouvají tyto úkoly: přepracování stanov a organizačního
řádu, otázka činnosti sekcí.
zapsala: Císlerová, revidoval: Klán, Antonín

ZPRÁVY O AKCÍCH
Ve dnech 7.-8. února 2001 se v přednáškovém sále Národního muzea v Praze konala
odborná pracovní konference „Mykologický výzkum na Šumavě“. Pořádalo ji mykologické oddělení Národního muzea a katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy; záštitu nad konferencí převzala Česká vědecká společnost pro mykologii, Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a děkan Přírodovědecké fakulty UK; hlavními organizátory byli J. Holec a K. Prášil. Konferenci
v průběhu dvou jednacích dnů navštívilo celkem 40 mykologů ze všech koutů České
republiky. Program byl rozdělen do tří sekcí: Historie mykologického výzkumu na
Šumavě, Biodiverzita a taxonomie hub na Šumavě a Ekologie, monitoring a ochrana
šumavských hub. Zaznělo celkem 18 přednášek od následujících účastníků (seřazeno
podle programu konference): Z. Pouzar, K. Prášil, J. Holec, L. Marvanová, M. Réblová, M. Svrček, F. Kotlaba, M. Tomšovský, A. Nováková, A. Kubátová a M. Váňová,
M. Beran, D. Novotný, B. Voženílková, J. Hýsek a A. Lepšová. Vystaveno bylo celkem 6 posterů a uskutečnila se také diaprojekce „Skrytá krása šumavských hub“. Po
prvním jednacím dnu se také konal společenský večer v pizzerii „U Bulhara“. Pří29

Mykologické listy, Praha, No. 78. 2001
spěvky 10 autorů byly přepracovány do písemné podoby a na přelomu let 2001/2002
vyjdou souborně v odborném časopise Silva Gabreta, který vydává správa NP Šumava.
O možnosti zakoupení tohoto sborníku vás budeme informovat v některém z dalších
čísel Mykologických listů. Konference se po odborné i společenské stránce vydařila a
věřím, že všichni účastníci se navzájem obohatili svými poznatky. Velmi pozitivní bylo
to, že zazněly referáty o téměř všech hlavních skupinách hub. Jasně se ukazuje, že
mykoflóra Šumavy je nesmírně cenná a velmi bohatá na zajímavé, vzácné a ohrožené
druhy hub. Na závěr je třeba zdůraznit, že konference se mohla konat díky finanční
podpoře ministerstva kultury ČR (grant RK99P03OMG002), kterému touto cestou
děkujeme.
J. H o l e c

INZERÁTY, VÝZVY
Tato nabídka je určena zájemcům o tzv. „síťovou“ mapu, oficiálně Účelovou
podkladovou mapu pro Ústav pro výzkum obratlovců. Jedná se o mapu (2 listy)
měřítka 1:500000, zobrazující plochu bývalého Československa a přilehlé části
okolních států (reprint z roku 1980). V mapách jsou odlišeny lesní plochy, podrobně
jsou popsány vodní toky a počátečními písmeny jsou označena všechna okresní a
některá další větší města. Mapa je rovněž opatřena vrstenicemi po 50 m a základními
geografickými souřadnicemi (po 1°). Přes území ČSSR je zanesena síť polí CEBA
(Central European Basic Area), užívaná při mapování výskytu různých organismů v
rámci střední Evropy. Zájemci nechť mne jakýmkoliv způsobem (dopisem,
elektronickou poštou, telefonicky) kontaktují do konce letošního roku, mapy objednám
najednou. Podle údajů p. Vohralíka z České zoologické společnosti je cena jednoho
kompletu 40,- Kč, při hromadnějším odběru je ochoten nabídnout slevu.
Kontakt: Daniel Dvořák, Hutařova 26, 612 00, Brno – Královo Pole, tel. 05/49252955,
e-mail dandvo@mail.muni.cz
MYKOLOGICKÉ LISTY č. 78 – Časopis České vědecké společnosti 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. Internetová adresa: www.natur.cuni.cz/cvsm/cestina.htm. Vyšlo
v listopadu 2001.
Administraci zajišťuje ČVSM, P.O.Box 106, 111 21 Praha 1 - sem, prosím, hlaste veškeré změny adresy, objednávky a záležitosti týkající se předplatného. Předplatné na rok
2001 je pro členy ČVSM zahrnuto v členském příspěvku, pro nečleny činí 170,- Kč.
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GALERIE NASICH HUB - V
PHOLIOTA CERIFERA (P. KARST.) P. KARST.
SUPINOVKA ZLATOZA VOJNA

Synonymum: P. aurivella (Batsch: Fr.) P. Kumm. s. Holec, Czech Mycol. 50 (1998).
Popis: Klobouk 30-150(-200) mm, silne vyklenut)r az siroce kuzelovit)r, pak vyklenuty
az plochy, s mime podvinut)rm az sklopenym okrajem, fopinat)r, za vlhka slizey, za
sucha suchy, na okraji svetle zlut)r az zlucy, na stredu zlutookrov}', pak az rezavookrov}'; supiny pocetne, trojuhelnikovite, Siroke, vlaknite plstnate, na stfedu ± odstavajici,
okrove, rezavohnede az hnede, ve stafi az hnedoceme, na okraji pfitiskle a okrove, za
vlhka rozmyte ve slizu. Lupeny mime vykrojene a malym zoubkem sbihave, v mladi
svetle befovozlute, pak zlutookrove, nakonec zlutohnede az hnede, nekdy s olivov}'m
nadechem. Tfen 50-150(-180) x 5-20 mm, valcovit)r, k bazi mime kyjovit)r nebo hlizovity, suchy, v mladi s pfitisklym zlutym prstenem, ve stafi jen s vlaknite plstnatou
prstenovitou z6nou, natl ni zlut)r az rezavozlut)r, jemne vlockate plstnaty, pod ni zlut)r,
rezavozlut)r az rezavohnedy, v mladi s drobnymi zlatozlut)rmi, pak vlaknite plstnat)rmi
odstavajicimi rezavozlut)rmi az rezavohnedymi supinami. Dufoina belava az zlatozluta,
v bazi tmavsi, s mimou chuti a nevyraznou, na fezu lehce aromaticky zeleninovou nebo
ovocnou vi'Ini.

Melnik, Polabska cemava u Melnicke Vrutice, 18. X. 1999, foto I. Holec
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Vytrusy 7,5-11 ,0(-11,5) x 5,0-6,5(-7,0) µm, elipsoidni az mime vejcite, z boku nekdy
lehce ledvinite, hladke, tlustostenne, hnede, s vyraznym klicni p6rem, sirokym 1-1,5
(-1,8) µm . Bazidie 25-32 x 7,5-9,5 µm, tetrasporicke, valcovite nebo mime kyjovite a
uprostfed lehce zaskrcene. Chrysocystidy 40-60 x 8,5-13 µm , zprohybane a zaskrcovane valcovite, vfetenovite ci uzce kyjovite, Casto zaspieatele az mukronatni, v dolni
casti stopkate, cele vyplnene inkluzi barvici se do zluta az okrovohneda v alkaliich.
Cheilocystidy 19-45 x 7,5-20 µm, nadmute: kyjovite az siroce kyjovite, elipsoidni,
obvejcite az temer kulovite a dlouze stopkate. Pleurocystidy viz chrysocystidy. fu.fy
vela slozeny z valcovit)'ch nebo lehce elipsoidne nadmut)'ch bunek o prumeru 5-20
µm, zlute inkrustovanych a navic s vakuolamim pigmentem. Pokozka klobouku typu
ixocutis, dvouvrstevna, svrchni vrstva z rovnobefoych nebo lehce vlnite propletenych
hyf o prumeru 3-13 µm, se zlutohnedym vakuolarnim, membranalnim i inkrustujicim
pigmentem, slabe gelatin6zni, spodni vrstva z rovnobefoych nebo mime vlnite propletenych, huste nahloucenych hyf o prumeru 4-11 µm, slabe zlute membranalne pigmentovanych a jen mfsty inkrustovanych. Pokozka tfene typu cutis, z rovnobefoych
hyf o prumeru 3-5 µm , vyrazne zlutookrove zbarvena, s membranalnim a vakuolamim
pigmentem i inkrustacemi. Pfezky pfitornny.
Ekologie: Roste od (cervna) zafi do fijna (listopadu) na ziv)'ch stromech i mrtvem
dfevu, temer vzdy na Salix (hlavne Salix fragilis a S. pentandra), pfedevsim v lufoich
lesich, pfibfefoich vrbov)'ch porostech v nivach fek a potokU a na jednotlive stojicich
vysazenych vrbach .
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Pho/iota cerifera: bazidie, cheilocystidy (CH), pleurocystidy (P), chrysocystidy (CHR).
Mefitko = 5 µm . Del. J. Holec. ·
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GALERIE NASICH HUB - VI
PHOLIOTA SQUARROSOIDES (PECK) SACC.
SUPINOVKA JEZAT A
Popis : Klobouk 40-120(-140) mm, v mladi polokulovicy, pak az plose vyklenuty s
rovnym okrajem, huste supinacy, za vlhka mime slizk)', za sucha lehce lepkav)' az
suchy, na okraji zlutobily, smerem ke stfedu pfechazi do zlutookrove az rezavohnede,
ve stari az tmave rezavohnedy nebo cervenohnedy, na okraji vfak stale svetlejsi; cely
pokrycy huscymi, pravidelne usporadan)'rni, v mladi v)'razne odstalymi,
trojuhelnikovicymi az kuzelovitymi, 1-2 mm sirokyrni, vatovite plstnatymi, na okraji
rezavookrov)'mi, ke stfedu az rezavohnedymi supinarni. Lupeny vykrojene a malym
zoubkem sbihave, v mladi maslove zlute, pak spinave blede zlutohnede az
okrovohnede. Tfen 60-120(-150) x 8-15 mm, valcovicy nebo dolu se pozvolna
rozsifujici, nekdy na bazi mime hlizovicy, pod kloboukem hladky, v mladf barvy
lupenu, pak spinave zlutookrov)', na spodku blede zlutookrov)' a velice hrube, huste a
nepravidelne plstnate supinacy; supiny v mladi velmi napadne, 3-5 mm dlouhe, 2-3 mm
siroke, rezavookrove, na bazi az rezavohnede, samotna haze je hola, rezavohneda.
Dufoina tuba, plet'ove zlutobila, ve tfeni rezavookrova, ve dfeni svetle zlutobila,
s hfibovitou vlini a mimou, nasladlou chuti.

Studeny vrch u· Stfibme Skalice, 9. IX. 1999, foto J. Holec
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Vytrusy (4,0-)4,5-6,0(-6,5) x (2,5-)2,7-3,5(-4,0) µm, elipsoidni, vejCite nebo lehce ledvinite, stena velmi tenka, okrovohneda, hladka, bez klicniho p6ru. Bazidie 23-25 x 5,56,5 µm, tetrasporicke, valcovite az mime kyjovite. Chrysocystidy 28-66 x 7,5-13 µ,m,
kyjovite, lahvicovite, vfetenovite, easto mukronatni nebo se zobankovit)'m vybezkem,
tenkostenne, s inkluzi, ktera je kulovita nebo vyplnuje celou bullku ci jeji cast a zbarvuje se do zluta v roztoku alkalii, pfitomne na plose a vzacne i na ostfi lupenu. Cheilocystidy 26-50 x 6,5-13 µm, kyjovite, vfetenovite, lahvicovite, typicky mukronatni nebo
az se zobankovit)'m v)'bezkem, tenkostenne. Pleurocystidy 24-47 x 7,5-13 µ,m, podobne jako cheilocystidy, nejeasteji kyjovite a mukronatni nebo se zobankovit)'m vybezkem, easto je homi rozsifena cast cystidy valcovita. Hyfy vela rovnobefoe nebo
mime vlnite propletene, z ovalnych az valcovitych bunek velikych 34-58 x 10-15 µm,
se zlutym vakuolamim pigmentem. Pokozka klobouku typu ixocutis, dvouvrstevna, na
povrchu silna gelatin6zni vrstva z i'idk)'ch rovnobefoych hyf o prumeru 2-6 µm, slabe
zlute membranalne pigmentovanych, misty i se zlut)'m vakuolamim pigmentem.
Spodni vrstva z huste natesnanych rovnobefoych hyf o prumeru 3-8 µm, zlutookrove
membranalne pigmentovanych. Pokozka tfene typu cutis, z rovnobefoych hyf o prumeru 3-5 µm , misty zlute membranalne a vakuolame pigmentovanych nebo i s inkrustacemi, misty slabe gelatin6zni. Prezky pi'itornny.
Ekologie: Roste od (cervence) srpna do zafi (i'ijna) na padlych polorozlozenych kmenech Fagus sylvatica, vzacne i Salix; v Evrope je znama z fady dalSich druhU listnacu.
Temer vsechny zname nalezy z CR pochazeji z lesu, ktere maji prirozeny az pralesni
charakter.
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Pholiota cerifera: bazidie, v)'trusy, cheilocystidy, pleurocystidy a chrysocystidy. Mefitko = 5 µm. Del. J. Holec.
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