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STUDIUM HUB ROSTOUCÍCH U NÁS 
 

VZ ÁCN É A Z AJ ÍM AVÉ  P AV UČIN CE  ČR.  
CO RTIN ARIU S CRO C EO C AE RUL EU S –  P AVUČI NEC  

M O DRO Š AFR ÁN O VÝ  
 

Tereza T e j k l o v á  a Jan K r a m o l i š  
 

V článku jsou zveřejněny dosud známé nálezy pavučince modrošafráno-
vého  Cortinarius croceocaeruleus na území České republiky včetně vlastního 
nálezu autorů. Je publikován podrobný makroskopický i mikroskopický popis 
druhu podle sběru autorů; jsou připojeny také fotografie. Součástí článku je 
i mapka dosud známého rozšíření pavučince modrošafránového u nás. Autoři 
navrhují zařazení druhu do příštího vydání Červeného seznamu makromycetů 
České republiky v kategorii EN.  

 

Hráz rybníka Lodrant (okr. Pardubice, katastrální území Trusnov) je jednou 
z nejhezčích a mykologicky nejhodnotnějších rybničních hrází ve východních 
Čechách. Při předběžném mykologickém průzkumu (Kramoliš et Tmej 2008) tam 
bylo nalezeno 98 druhů makromycetů a v dalších letech tento počet stoupl ke 
dvěma stům. V roce 2011 tam byl poprvé nalezen i druh Cortinarius croceocaeru-
leus, kterému je věnován tento článek. 
 
Cortinarius croceocaeruleus (Pers.) Fr., Epicr. Syst. Mycol.: 269 (1838) [1836-
1838]. 
Syn.: Agaricus croceocaeruleus Pers. [jako A. croceo-caeruleus], Cortinarius cu-
matilis var. croceocaeruleus (Pers.) Fr., Myxacium croceocaeruleum (Pers.) P. 
Kumm. 
Systematické zařazení v rámci rodu: podrod Myxacium, sekce Vibratiles, série 
Croceocaeruleus (Bidaud et al. 2000). 
 
Původn í  diagnóza 

Pileo subcarnoso obtuse umbonato, dilute caeruleo, lamellis subadnexis 
incarnato-croceis, stipite fistuloso albido. Provenit rarissime in sylvis densis ad 
terram. Stipes 2 unc. et ultra longus, 2–3 lineas crassus, deorsim parum latior, 
pallescente-albus. Lamellae 1½ lin. vix latae, colore grato subochraceo sese 
distinguunt, convexae, stipiti subadnatae. Pileus 1½ unc. fere latus, margine 
explicatus, disco late obtuseque umbonatus, tactu humidus. Cortina fugacissima in 
junioribus modo observabilis. Sapor amarus. E longinguo antecedenti quidem haud 



Mykologické listy, Praha, no. 123, 2013. 

 
2 

absimilis, si colorem respicias; verum pilei forma stipiteque cavo glaberrimo 
distinguitur. Tabula prima, Fig. secunda eum integrum et in diametro proponit 
(Persoon 1798). 

 
P o p i s  d r u h u  p o d l e  č e r s t v ý c h  p l o d n i c  

Klobouk 1040 mm v průměru, v mládí pravidelně polokulovitý, pak ploše 
rozprostřený. Pokožka klobouku slizká, v mládí modrofialová, stářím se částečně 
odbarvuje do světle žluté až hnědožluté barvy, zvláště při zavadání. Okraj klo-
bouku ostrý. Slizová vrstva je silně hořká. Lupeny (s jedním až dvěma lupénky) 
v počtu 6072, až 4 mm vysoké a 0,150,2 mm tlusté, ke třeni připojené, v mládí 
bělavé, pak máslově žluté, ve stáří až světle hnědé. Ostří lupenů rovné, stejno-
barvé. Kortina vláknitá, bílá, slizká, brzy mizející. Třeň válcovitý, zakřivený, se 
zašpičatělou bází, 4060 mm dlouhý a 46 mm široký. Na povrchu je slizký, 
bělavý, vrostle podélně vláknitý, s téměř nezřetelnými zbytky kortiny, poraněním 
pomalu žloutnoucí, ve stáří se stopami rezavohnědého výtrusného prachu. Bazální 
mycelium bílé. Dužnina pevná, bílá, po poranění pomalu a nevýrazně žloutnoucí. 
Vůně slabá, nakysle medová, chuť ihned velmi silně hořká. Chemická reakce 
s 30% KOH v dužnině jen slabě hnědá, na fialových částech klobouku růžová. Pod 
UV světlem se okrajové partie dužniny, lupeny a temeno klobouku barví žlutě 
(pozitivní reakce). 

Výtrusy velikostně i tvarově variabilní, oválné až elipsoidní, na povrchu 
s jemně bradavčitou ornamentikou, 6,59 × 3,75,3 μm; Q = 1,33–2,04 (průměrné 
hodnoty 7,9 × 4,7 μm, Q = 1,7). Bazidie kyjovité, 2337 × 5,59 µm, s bazálními 
přezkami. Bazální hyfy 12 µm v průměru. Ostří lupenů je fertilní. Cheilocystidy 
kyjovité, 1217 × 5,58,5 µm. Pokožka klobouku má charakter ixocutis: pod slizo-
vitou vrstvou se nacházejí radiálně uspořádané, válcovité, přehrádkované hyfy, 
5,58,5 µm v průměru, s nehojnými přezkami, v cytoplazmě obsahující modrý 
pigment. Terminální články válcovité, 37 µm široké, bezbarvé. Povrch třeně (pod 
slizovitou vrstvou) je tvořen válcovitými hyfami 6,514 µm v průměru, 
s přezkami. Terminální články válcovité, 2,58 µm v průměru. Kortina je tvořena 
přehrádkovanými hyfami 2,55 µm v průměru, s přezkami. 

 
Ekologi e a  charakter  lokal i ty  

Rybník Lodrant leží v lesním komplexu asi 1 km jv. od obce Litětiny a 1 km 
s. od obce Trusnov, do jejíhož katastru spadá. Podloží v okolí lokality tvoří vápnité 
jílovce, slínovce a prachovce (Anonymus 2013), složení samotné hráze nebylo 
nikdy předmětem průzkumu.  
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Pavučinec modrošafránový – Cortinarius croceocaeruleus. A. výtrusy, B. sporograf, C. 
pokožka klobouku, D. povrch třeně, E. kortina, F. cheilohymenium, G. pleurohymenium. 
Del. J. Kramoliš. 

 
Klimaticky patří území do teplé oblasti T2 (Quitt 1971) s následující charak-

teristikou: dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až 
mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou 
zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Podle údajů z meteorologické 
stanice v Pardubicích (vzdálené asi 20 km) byla v roce 2011 průměrná teplota 
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vzduchu 9,9°C a roční úhrn srážek 560,5 mm (Ritschelová 2012). 
Z fytogeografického hlediska (Skalický 1988) patří lokalita do oblasti 

Českého termofytika, okresu 15. Východní Polabí, podokresu 15c. Pardubické 
Polabí. Podle rekonstrukční vegetační mapy (Mikyška et al. 1969) tam byly 
vymapovány dubohabrové háje (Carpinion betuli).  

Hráz rybníka je hustě porostlá stromy; dominantními druhy jsou Quercus ro-
bur, Carpinus betulus a Tilia cordata. V keřovém patře převažují zejména Cra-
taegus sp.; Acer campestre a Tilia cordata.  

Po celé délce hráze rybníku se vyskytují vzácné druhy makromycetů, přede-
vším z rodů Cortinarius a Boletus s. l. Z druhů uvedených v Červeném seznamu 
hub ČR (Holec et Beran 2006) a dalších vzácných druhů jsou to např. Amanita 
solitaria, Aureoboletus gentilis, Boletus appendiculatus, B. kluzakii, B. legaliae, B. 
queletii, B. satanas, Cortinarius bulliardii, C. coerulescens, C. dionysae, C. multi-
formium, C. prasinus, C. rapaceus, C. rufoolivaceus, C. terpsichores, Hemilecci-
num depilatum, H. impolitum, Hygrophorus hedrychii, Phellodon confluens, Ra-
maria neoformosa, Tricholoma basirubens, T. orirubens. Patrně nejvzácnějším 
druhem rostoucím na lokalitě je lošákovec sametový – Hydnellum spongiosipes 
(Tejklová et Kramoliš 2011). 

Cortinarius croceocaeruleus byl na lokalitě nalezen poprvé v roce 2011. Na 
návodní straně hráze bylo tehdy zjištěno celkem šest plodnic různého stáří, které 
rostly jednotlivě na malé ploše přibližně 0,5 m², mezi kořenovými náběhy Populus 
tremula. V okolí místa nálezu dále rostly Quercus robur, Tilia cordata, Carpinus 
betulus a Acer campestre. O rok později bylo na stejném místě nalezeno devět 
plodnic. 
 
Soupis nálezů z jištěných  na území ČR 

Středočeský kraj: Hostim u Berouna, NPR Karlštejn, vrch Boubová, nedaleko 
křižovatky směrem na Hostim, v keřích na okraji cesty, 280 m n.m., Fagus sylva-
tica, Quercus sp., Carpinus betulus, 20.IX.2001 not. J. Burel; ibid., Fagus 
sylvatica, Quercus sp., Carpinus betulus, 8.X.2005 not. J. Burel. – Svatý Jan pod 
Skalou, NPR Karlštejn, od Sv. Jana směrem na Propadlé vody, dubohabřina, 325 m 
n.m., Fagus sylvatica, Carpinus betulus, 31.VIII.2007 not. R. Fellner et J. Landa. – 
Liteň, CHKO Český kras, u rybníku Obora, břeh rybníku, 300 m n.m., Corylus 
avellana, Quercus sp., Acer sp., 28.X.2011 leg. et det. M. Kříž (PRM 860421). 
Jihočeský kraj: Frahelž, CHKO Třeboňsko, PR Rod, ca 1 km východně od obce 
Frahelž, návodní strana hráze rybníku Rod (jižní hráz), 415 m n.m., Populus 
tremula, Quercus robur, 13.X.2007 leg. et det. M. Beran (CB 15599); ibid., 
Quercus robur, Salix aurita, 16.X.2007 leg. P. Špinar, det. M. Beran (herb. P. 
Špinar). Královéhradecký kraj: Vlčice, osada Hrádeček, okraj silnice, 520 m n.m., 
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Fagus sylvatica, 8.IX.2007 leg. et det. J. Hák (HR 79647). – Vlčice, osada 
Hrádeček, jižní svahy vrchu Havran, u silniční serpentiny asi 0,4 km severně od 
zříceniny hradu Brecštejn, stará bučina, 490 m n.m., Fagus sylvatica, 7.X.2009 leg. 
D. Dvořák et J. Hák, det. J. Hák (herb. D. Dvořák No. 450/09). Pardubický kraj: 
Trusnov, hráz rybníku Lodrant, 50°00’47” s. š., 16°02’19” v. d., 245 m n.m., 
Populus tremula, Quercus robur, Tilia sp., Carpinus betulus, Acer campestre, 
21.X.2011 leg. J. Kramoliš et T. Tejklová, det. J. Kramoliš (herb. J. Kramoliš 
JK 980, HR 89636); ibid., Populus tremula, Quercus robur, Tilia sp., 9.X.2012 leg. 
J. Kramoliš et T. Tejklová, det. J. Kramoliš (herb. J. Kramoliš JK 1135, HR); ibid., 
Populus tremula, Quercus robur, Tilia sp., 12.X.2012 leg. et det. J. Kramoliš et M. 
Kříž (PRM). Zlínský kraj: Buchlovice, PR Holý kopec, severovýchodní část 
rezervace, v opadu pod Fagus sylvatica, 13.IX.2010 leg. et det. J. Běťák (herb. J. 
Běťák JB10/1208). Moravskoslezský kraj: Polanka nad Odrou, NPR Polanská 
niva, hráz mezi rybníky Malý Váček a Zimní rybník, 220 m n.m., Salix sp., 
Quercus sp. 16.X.2011 leg. et det. H. Deckerová, rev. V. Balner (herb. H. 
Deckerová HD4/5574).  

 

 
Pavučinec modrošafránový – Cortinarius croceocaeruleus. Mapa rozšíření v ČR. 
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Diskuse  
Pavučinec modrošafránový je poměrně snadno poznatelným druhem. Je cha-

rakteristický zejména výrazně světlou barvou lupenů, drobnými plodnicemi 
a velmi hořkou chutí. Mykorizu tvoří především s bukem, ale i dalšími druhy 
listnatých stromů (Consiglio et al. 2006). Preferuje spíše zásadité substráty, Kriegl-
steiner a Gminder (2010) sice uvádějí růst i na kyselém podloží, doplňují však, že 
se na lokalitě patrně nacházely zásadité plošky. Záměna přichází v úvahu za druh 
Cortinarius salor; ten je na území ČR vzácný a jeho nálezy jsou ojedinělé. Odli-
šuje se především většími plodnicemi a mírnou chutí dužniny. Mikroskopicky se 
pak liší výrazněji ornamentovanými, téměř kulovitými výtrusy. Další podobný 
druh C. emunctus má plodnice v mládí zbarvené studeně šedofialově až kovově 
modravě, mírně chutnající dužninu a rovněž kulatější výtrusy. 

Návrh zařadit pavučinec modrošafránový – C. croceocaeruleus do Červeného 
seznamu hub v kategorii ohrožený druh (EN) zdůvodňujeme zejména jeho řídkým 
výskytem na našem území. Položky tohoto druhu jsou z muzejních herbářů 
uloženy pouze v herbáři Národního muzea, Muzea východních Čech v Hradci 
Králové a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Tento pavučinec je přitom 
poměrně snadno určitelný a lze tedy téměř vyloučit možnost záměny za jiné druhy. 
Brandrud et al. (1992) uvádějí, že je hojný v západní, jižní a střední Evropě, 
vzácný pak v severní Evropě. Podle Krieglsteinera a Gmindera (2010) je 
v Německu vzácný, severně od Rýnského břidličného pohoří prakticky chybí a ve 
východní části Německa je znám jen z Durynska a Braniborska. Niskanen et 
Kytövuori (2012) uvádějí, že je vzácný v temperátní a velmi vzácný 
v hemiboreální oblasti. V rámci České republiky se podle námi zjištěných údajů 
jedná o vzácný druh. 

 
Poděkován í 

Za poskytnutí údajů o nálezech děkujeme Janu Běťákovi, Jiřímu Burelovi, 
Heleně Deckerové, Danielu Dvořákovi, Rostislavu Fellnerovi, Martinu Křížovi 
a Miroslavu Beranovi, kterému rovněž děkujeme za cenné připomínky k rukopisu. 
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Tereza T e j k l o v á  and Jan K r a m o l i š : Rare and interesting Cortinarius 
species in the Czech Republic. Cortinarius croceocaeruleus  

The hitherto known finds of Cortinarius croceocaeruleus (Phlegmacium) 
from the Czech Republic are published. Its detailed macro- and microscopic 
description according to the authors’ own finds is given, including photos and a 
distribution map. The authors propose to include this fungus into the next edition 
of the Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic in the category of 
endangered species. 
 
Adresy autorů:  
Tereza Tejklová, Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec 
Králové 1; t.tejklova@muzeumhk.cz 
Jan Kramoliš, Palackého 2413, 530 02 Pardubice; jan.kramolis@seznam.cz 
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DRUH Ý  N ÁL EZ  VELM I  VZ Á CN É L UP EN ATÉ  H O U BY LEUCO PA XIL LU S 
RH ODO LEU CU S V ČECH ÁCH  

 
František K o t l a b a  

 
Je uveřejněn druhý nález velmi vzácné lupenaté houby Leucopaxillus 

rhodoleucus v Čechách s podrobným popisem plodnic. Lokalita leží ve 
středních Čechách v Polabí severně od Sadské, kde houba vyrůstala z tlející 
vrstvy listí trnovníku akátu: 23.XI.2012 tam bylo nalezeno celkem 12 plodnic, z 
nichž 10 je uloženo v herbáři mykologického oddělení Národního muzea v 
Praze-Horních Počernicích (PRM). Jsou uveřejněny barevné fotografie této 
velmi vzácné houby a je navrženo její nové české jméno.  
 

I když si občas říkám, že mě v mém věku už sotvaco může udivit nebo vyvést 
z míry, jsou to právě houby, jejichž některé nálezy mě téměř každoročně připraví 
nějaké neobvyklé překvapení. Bylo tomu tak i v druhé polovině listopadu minulého 
roku, kdy jsem se vydal na krátkou exkurzi na břeh vodní plochy "Jezero" severně 
od Sadské, abych se pokusil najít nějaké druhy rodu Dendrothele, které s kolegou 
Z. Pouzarem už několik let podrobně studujeme. Předpokládané dva banální druhy 
jsem brzy našel, sebral jsem je a dal se na cestu zpět – a tehdy mě čekalo ono 
překvapení. Na zábřežku u silnice (vlastně okraje ulice s podivným názvem "U 
Celny", která vybíhá na sever daleko za město, kde ztrácí charakter ulice), jsem v 
tlejícím listí akátu náhodně zahlédl nějaké mně neznámé menší bílé houby vzhledu 
strmělek, které měly po obrácení pěkně růžové lupeny. Doma jsem pak podle 
literatury (Moser 1983) zjistil, že to je kupodivu u nás velice vzácný druh 
Leucopaxillus rhodoleucus, známý z Čech dosud pouze z jediné doložené lokality. 
Teplotně celkem přívětivý podzim roku 2012 mi tak krátce před příchodem zimy 
dal na rozloučenou velmi milý "mykodárek", o nějž se s našimi mykology rád 
podělím. 
 

P o p i s  p l o d n i c  d r u h u 
 
Leucopaxillus rhodoleucus (Romell) Kühner  
Syn.: Agaricus rhodoleucus Romell; Clitocybe rhodoleuca (Romell) Sacc.; Lepista 
rhodoleuca (Romell) Maire 

Klobouk je (2,5–)3–6(–8) cm široký, v mládí polokulovitě sklenutý s dosti 
tlustým podvinutým hladkým okrajem, později až ploše rozložený, uprostřed mělce 
prohloubený, s ostrým okrajem a na něm v šíři 2–3 mm někdy drobně vroub-
kovaný, s pokožkou velmi jemně vláknitou, hladkou, čistě bílou až smetanovou, ve 
stáří lehce bělošedavou a přitiskle drobně políčkovitě rozpukanou, za vlhka 
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slupitelnou; po usušení je klobouk bledě šedavý s lehkým žlutavým nádechem. 
Lupeny jsou 2–5 mm vysoké, od dužniny klobouku snadno se oddělující, 
celokrajné, značně husté, v počtu 9–11 na 1 cm při okraji klobouku, s málo 
početnými lupénky, na třeň dosti krátce sbíhavé, za živa u mladých a středně 
starých plodnic zarůžovělé, živě růžové nebo téměř lososové, u starých bělavé, 
pouze s lehkým růžovým reflexem; po usušení jsou žlutookrové až bledě hnědavé. 
Dužnina klobouku je dosti měkká, nápadně vláknitá, čistě bílá, ve třeni bělavá až 
bledě naokrovělá, na obvodu třeně s pevnější, kolem 1 mm silnou "kůrkou", která 
je po rozkrojení a usušení houby světle okrová. Třeň je krátký, jen (1,5–)2,5–3,5 
cm dlouhý a 0,5–1,3 cm široký, stejné barvy jako klobouk, plný, rovný, válcovitý, 
na bázi kyjovitě ztloustlý a tam až 2,5 cm široký, jemně vláknitý, po usušení se 
zřetelnými podélnými žebírky pokračujícími od konce sbíhavých lupenů dolů po 
třeni; báze třeně je obalena bílým myceliem, které prorůstá rozkládající se listí a 
humus. Chuť je mírná, ale s nepříjemnou, jaksi zatuchlou příchutí. Pach je zřetelně 
zatuchlý. Výtrusný prach je bílý. Celé plodnice jsou jakoby pružně měkké. (Tento 
popis jsem pořídil podle 10 plodnic od Sadské.) Antonín (2006a) uvádí, že je to 
jedlá houba. 

Bazidie s přezkami na bázi jsou štíhle kyjovité, 40–48 µm dlouhé a 8–10 µm 
široké, se čtyřmi stopečkami (sterigmaty), které jsou lehce prohnuté a 4–5 µm 
dlouhé. Výtrusy jsou 7,8–8,5(–10) × 6–7(–7,5) µm velké, elipsoidní, bezbarvé, 
ornamentované silně amyloidními, různě velkými nepravidelnými útvary a zrníčky, 
někdy spojenými v drobné lišty, zatímco stěna výtrusů je téměř neamyloidní; 
poblíž apikulu je na břišní straně výtrusů malá elipsoidní lysinka. Cystidy chybějí. 
Hyfy dužniny jsou válcovité, tenkostěnné, hladké, bezbarvé, 4–7 µm široké, poblíž 
hymenia řídce nebo i hustěji pokryté kapénkami hmoty, která je dextrinoidní 
(někdy lze kapénky pozorovat i na bazidiích); hyfy pokožky klobouku jsou 
válcovité, 3–5 µm široké, na koncích lehce kyjovitě rozšířené a tam až 7,5 µm 
široké (velmi podrobný popis pokožky uvádí Antonín et Vágner 1997).  

Značně podrobný popis této velmi vzácné houby jsem pořídil proto, že jsem 
měl k dispozici bohatý materiál a mohl jsem tak doplnit poměrně stručné popisy 
nebo ekologické a jiné údaje našich autorů – Antonína (2006a), Antonína et 
Vágnera (1997), Borovičky (2007) a Piláta (1951).   

Střední Čechy, Polabí: Sadská jz. od Nymburka, sev. okraj města, 180 m 
n.m., ulice "U Celny" severně od Sadské, asi 600 m jižně od "Jezera" na nízkém 
zábřežku 2–2,5 m od okraje ulice (silnice) v tlusté vrstvě rozkládajícího se listí 
trnovníku akátu (Robinia pseudacacia) poblíž paty starého stromu 23.XI.2012 leg. 
et det. F. Kotlaba (PRM 919909; viz barevná fota). Plodnice rostly na ploše 
necelého 0,5 m2. Z doprovodných cévnatých rostlin stojí za zmínku snad jen 
teplomilný a suchomilný srpek obecný (Falcaria vulgaris).  
Poznámky k popisu Leucopaxi l lus rhodoleucus   
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Druh L. rhodoleucus je makroskopicky snadno určitelný podle bílého až 
bělošedavého zbarvení plodnic a růžových lupenů (z našich lupenatých hub má 
podobné zbarvení lupenů např. bedla zardělá, mechovka obecná i ryzec osikový) a 
mikroskopicky podle výtrusů se silně amyloidní nepravidelnou ornamentikou 
(pozorováno v Melzerově činidle). Velikost výtrusů u našeho sběru je podobná té, 
kterou udává Szemere 1966: 6–10 x 5–8 µm, zatímco jiní autoři popisují výtrusy 
trochu menších rozměrů – např. Antonín et Vágner 1997: 6–7,7 × 4,6–5,2 µm, 
Borovička 2007: 6,2–7,5 × 5–6 µm, Christensen 2008: 6,5–7,5 × 4,5–5,5 µm, 
Moser 1983: 6–9 × 4,5–6,5 µm. – Pokud jde o pach plodnic za živa, v tom se různí 
autoři dost rozcházejí: z našich např. Borovička (2007) píše, že "voní po 
pelargoniích nebo jakoby ovocně", zatímco já spolu s kol. Z. Pouzarem a J. 
Holcem jsme se nezávisle shodli, že pach houby je zatuchlý... (zde hraje 
významnou roli idividuální vjem, který – stejně jako u chuti – není u většiny lidí 
shodný).   

Podobný druh L. salmonifolius M. M. Moser et Lamoure, který má rovněž 
růžové lupeny, byl nalezen v opadaném bukovém listí v polských Pieninách; od 
našeho druhu se liší menším, krémově bělavým, 1,5–5,5 cm širokým kloboukem s 
téměř brvitým okrajem, dutým třeněm a hlavně menšími výtrusy, které měří pouze 
4,5–6(–6,5) × 3,8–5 µm.  
 
Ekologi e Leucopaxi l lus rhodoleucus   

Výskyt druhu L. rhodoleucus na travnatých místech, v křovinách, na okrajích 
lesů nebo ve světlých lesích apod. v listí anebo v jehličí uvádějí téměř všichni 
autoři (Antonín 2006a, Antonín et Vágner 1997, Christensen 2008, Horak 2005, 
Kreisel 1987, Szemere 1966, Wasser et Soldatova 1977, Zerova et al. 1979). I když 
nadmořskou výšku lokalit udává jen málokdo, je to převážně na relativně suchých 
a teplých lokalitách hlavně nižších poloh (nížiny, pahorkatiny); pouze Ludwig 
(2001) uvádí, že tento druh roste až do výšky 1400 m n. m. Pokud jde o půdu, 
udávají různí autoři jak kyselou, tak vápnitou (zásaditou), písčitou i humózní, takže 
chemizmus podkladu u ní zřejmě nehraje žádnou významnější roli. Jen Kreisel 
(2011) uvádí, že tato houba je nitrofilní.  

Zajímavé jsou dřeviny, pod nimiž diskutovaná houba roste (pokud jsou 
jmenovitě uvedeny), z nichž převládají listnáče. Byla zjištěna pod Acer sp., Betula 
sp., Corylus sp., Crataegus sp., Populus nigra, Pyrus sp., Quercus sp., Robinia 
pseudacacia a Ulmus sp.; z jehličnanů to je Larix sp., Picea abies, Pinus sylvestris 
a v Evropě nepůvodní severoamerický cypřišek Chamaecyparis nootkatensis, 
zatímco v Alžírsku v sev. Africe to je Cedrus atlantica (Antonín et Vágner 1996, 
Bon 1995, Kreisel 1987 a 2011, Christensen 2008, Legon et Henrici 2005, Ludwig 
2001, Maire 1924, Szemere 1966, Wasser et Soldatova 1977, Zerova et al. 1979). 
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Mykorizu však tato houba zřejmě se žádnou dřevinou netvoří – je to humusový 
saprotrof.  
 
Zeměpi sné rozší ř en í  Leucopaxil lus rhodoleucus   

První nález druhu L. rhodoleucus pro Moravu a zároveň pro Českou 
republiku učinil roku 1995 K. Kos a po dvou letech jej publikovali Antonín et 
Vágner (1997): Dubňany, o. Hodonín (les "Doubrava"), 200 m n. m., (dubový 
porost), 22.IX.1995 leg. K. Kos, det. V. Antonín (BRNM 603988). Je to zřejmě 
zatím první a stále jediný doložený nález tohoto druhu na Moravě. První nález této 
velmi vzácné houby v Čechách (a druhý v ČR) se podařil roku 2006 K. Houdkovi a 
hned v následujícím roce jej uveřejnil Borovička (2007): smíšený les na břehu 
Labe u Kostomlat nad Labem (jz. od Nymburka), 26.XI.2006 leg. K. Houdek, det. 
J. Borovička (PRM 846566). Borovička (2007, s barevnou fotografií č. 15, první u 
nás) tehdy v článku uvedl, že se dá předpokládat, že tato houba roste i na jiných 
místech u nás, což za pět let potom potvrdil můj nález. Lokalita u Sadské je shodou 
okolností od kostomlatské vzdálena vzdušnou čarou jen asi 3,5 km (každá ale leží 
na jiné straně toku Labe).  

Borovička (2007) se zmiňuje o dvou dalších pravděpodobných lokalitách 
druhu Leucopaxillus rhodoleucus v Čechách. První by byla v Českém krasu poblíž 
"Bubovických vodopádů" (nad nimi) sv. od Srbska, kde údajně tuto houbu nalezla 
29.10.2006 H. Hamerská, avšak nezachovala ji; uveřejněné datum nálezu je však – 
zřejmě nedopatřením – nesprávné. Ing. Hamerská mi osobně opakovaně sdělila, že 
má ve svých záznamech uvedené datum nálezu 29.7.2003 (ne 29.10. 2006), takže 
jde nejen o jiný rok, ale i o jiný měsíc nálezu, což má – pokud jde o měsíc – svůj 
význam. Podle dost rozdílné ekologie (uzavřený souvislý lesní porost) a letního 
data nálezu (Leucopaxillus rhodoxanthus má vysloveně podzimní dobu růstu) se 
nedomnívám, že by to mohl být tento druh; přesto je tam ale zapotřebí po něm pro 
jistotu dál pátrat. – Pokud jde o údajný výskyt L. rhodoleucus v Korábské 
vrchovině j. od okraje PR Herštýn (u Kdyně), nálezce dr. R. Fellner mi na požádání 
zaslal část svého sběru z 15.10.2006. Po revizi materiálu 17.1.2013 jsme s kol. Z. 
Pouzarem bezpečně zjistili, že to není naše houba, ale že se ve skutečnosti jedná o 
nějaký druh rodu strmělka (Clitocybe sp.) se šedavým kloboukem a výtrusy s 
neamyloidní hladkou stěnu bez jakékoli amyloidní ornamentiky.   

Szemere (1966) ve svém článku uvádí zajímavou informaci, s níž se jinde v 
literatuře o naší houbě nesetkáváme: "Tento druh byl popsán Romellem 1875; byl 
ale předtím znám Schulzerovi (1802–1892). V jeho rukopisu – který však nebyl 
publikován – je tato houba popsána pod č. 1141 jako Clitocybe subrosella" (můj 
doslovný překlad z německy psaného článku). I když Schulzerovo jméno pro naši 
houbu nebylo publikováno, takže není platné (bylo by ale velmi příhodné...), 
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výskyt druhu Leucopaxillus rhodoleucus v Chorvatsku (ve Slavonii) můžeme 
považovat za nepochybný.   

O celkovém rozšíření lze říci, že Leucopaxillus rhodoleucus je v podstatě 
západoevropský druh teplého a mírného pásma (s ojedinělým výskytem v severní 
Africe), který zasahuje v Evropě přes Slovensko a Maďarsko až na Ukrajinu. Je 
známý z Norska, Švédska, Dánska, Velké Británie, Belgie, Francie, Španělska, 
Švýcarska, Rakouska, Itálie, Chorvatska, Německa, Česka, Slovenska, Maďarska a 
z Ukrajiny (Bon 1995, Borovička 2007, Kreisel 1987, Christensen 2008, Legon et 
Henrici 2005, Ludwig 2001, Maire 1924, Moser 1983, Pilát 1951, Szemere 1966, 
Škubla 2003, Wasser et Soldatova 1977, Zerova et al. 1979). Větší počet lokalit je 
uváděn z Německa, Velké Británie, Maďarska a poněkud hojněji se vyskytuje i na 
Ukrajině; všude jinde je tento druh buďto nehojný, anebo vzácný.  
 
České jméno Leucopaxi l lus rhodoleucus   

Některé houby nedostaly od svých autorů bohužel vhodná a výstižná latinská 
jména; to se pak leckdy nešťastně promítlo i do jmen českých, neboť leckteří naši 
mykologové latinská jména – bez ohledu na jejich nevýstižnost – jednoduše 
překládají do češtiny. Je tomu tak žel i v případě jména Leucopaxillus rhodoleucus. 
České rodové jméno běločechratka (stejně jako čechratkovec) nepovažuji pro 
Leucopaxillus vůbec za vhodné, neboť tyto houby nemají s čechratkami de facto 
nic společného (je to "otrocký" překlad řeckolatinského Leucopaxillus) – snad jen 
kromě tvaru plodnice, ale takových hub existuje více. Protože však mnohé druhy 
tohoto rodu mají vzhled strmělek (kam je někteří autoři dříve také řadili), navrhuji 
přejmenovat rod běločechratka na strmělkovec.   

Stejně je naprosto nevhodné české druhové jméno (běločechratka) 
červenobílá, což je rovněž doslovný překlad nevystihujícího, původem řeckého 
jména rhodoleucus; poprvé je v naší literatuře použil Pilát 1951, pak Szemere 1966 
(resp. opět Pilát – české jméno mu totiž jako redaktor časopisu do českého souhrnu 
a pod vyobrazení zřejmě doplnil on) a nedávno Antonín (2006) a Borovička 
(2007). Po červené barvě však není u naší houby ani stopy – nápadná je ale pěkně 
růžová ("zardělá") barva lupenů (tu však nelze v žádném případě zaměňovat za 
červenou!). Protože české jmenosloví u hub není ustálené a neplatí u něj ani časová 
priorita jmen, nýbrž především jejich vhodnost a výstižnost (popř. i četnost 
používání), navrhuji změnit i české druhové jméno diskutované houby a 
Leucopaxillus rhodoleucus jmenovat napříště česky strmělkovec zardělý.  

Jsem si vědom toho, že tímto návrhem teď bohužel nijak nepřispívám ke 
stabilizaci českého jmenosloví hub (měl jsem tak učinit již mnohem dříve); dospěl 
jsem k tomu teprve nyní při nálezu a podrobném studiu této u nás velmi vzácné 
lupenaté houby.  
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Poznámka k ohrožen í    

Protože je druh Leucopaxillus rhodoleucus u nás velmi vzácný a tak do 
značné míry i ohrožený, byl zahrnut do Červeného seznamu hub (makromycetů) 
České republiky (Antonín 2006b); pokud jde o tam uvedený údaj o jeho ekologii, 
poznamenávám, že u nás nebyl v jehličnatých lesích nikdy zjištěn.  
 
Poděkován í    

Mé díky patří především prom. biol. Zdeňku Pouzarovi, CSc., za jeho 
velmi přínosnou pomoc při práci na tomto článku, zvláště pak při zjišťování 
mikroskopických znaků strmělkovce zardělého.  
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Wasser S. P. et Soldatova I. M. (1977): Vysšie bazidiomycety stepnoj zony Ukrajiny. – 
Kiev, 355 p.  

 
František Kotlaba: Second find of the very rare agaric Leucopaxillus 
rhodoleucus in Bohemia   

A second find of the very rare agaric Leucopaxillus rhodoleucus (Romell) 
Kühner in Bohemia is published including a detailed description. Carpophores of 
this species have a white cap and stem, and rose gills; spores have an irregular, 
strongly amyloid ornamentation. The new locality lies north of Sadská, SW of 
Nymburk, Polabí region, Central Bohemia (Czech Republic), at 180 m alt. The 
agaric grew up here from a putrified layer of old false acacia (Robinia 
pseudacacia) leaves. On November 23, 2012 10 carpophores were collected, which 
are deposited in the herbarium of the Mycological Department of the National 
Museum, Praha - Horní Počernice (PRM 919909). The first published locality of 
Leucopaxillus rhodoleucus in Czech Republic (Antonín et Vágner 1997) is known 
from SE Moravia: Dubňany (Hodonín distr.), c. 200 m alt., 22.IX.1995 leg. K. 
Kos, det. V. Antonín (BRNM 603688), whereas the first known Bohemian locality, 
which was published by Borovička (2007), lies near Kostomlaty nad Labem, SW 
of Nymburk in Central Bohemia: mixed wood on right bank of the Labe river, 
26.XI.2006 leg. K. Houdek, det. J. Borovička (PRM 846566).   

According to the literature, Leucopaxillus rhodoleucus is known in Europe 
from Norway, Sweden, Denmark, Great Britain, Belgium, France, Spain, 
Germany, Czechia, Slovakia, Hungary, Ukraine, Switzerland, Austria, Italy, 
Croatia, and in NW Africa from Algeria; in many of them it has a mostly rare 
occurrence.  
 
Adresa autora: Na Petřinách 8, 162 00 Praha 6-Veleslavín.  
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OSOBNÍ 

 
ŠEDE S ÁT LET  M YK O LO ŽK Y  ANN Y LE P ŠO VÉ ,  CSC .  

 
Lucie Z í b a r o v á  

  

Na konci ledna 2013 oslavila šedesát let nepřehlédnutelná postava české 
mykologie Anna Lepšová (roz. Šteklová), aniž by toto životní jubileum jakkoli 
narušilo její údiv nad divotvorným světem hub i nadšení, se kterým se doslova po 
hlavě vrhá do odhalování jeho stále nespočetných temných zákoutí. A nejen do 
odhalování, ještě mám v živé vzpomínce náš zběsilý úprk po strmém kamenitém 
svahu Stropníku vstříc vlaku, kdy jsem s ní na svých, tehdy ještě mladých nohou, 
sotva držela krok. 

Počátek jejího působení na poli mykologie je spjat s krajem okolo jejího rod-
ného Ostrova u Karlových Varů, ostatně i její disertační práce se zabývá blízkým 
Božídarským rašeliništěm. Později působila jako botanik v muzeu v Karlových 
Varech. Ovšem podstatnou část své mykologické kariéry si odsloužila v jižních 
Čechách na ústavech AV a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde byla 
i mou školitelkou. Ovšem jako člověk neposedný a zvídavý jen během pouhých 
deseti let naší spolupráce jsme spolu objely většinu České kotliny. 

V rámci svého širokého záběru se zabývala mnohým: obsahem těžkých kovů 
v houbách, vlivem kyselých dešťů na stav mykoflóry, bioindikační rolí hub, 
významem rozkládajícího se dřeva při obnově lesa, ekologií hub v horských smrči-
nách či na narušených biotopech. Ve všech uvedených příkladech ji ovšem vždy 
fascinovala především integrační role, již houby hrají v ekosystému. 

Podobně jako houby drží přírodu pohromadě, i ona si přála vytvářet mosty 
mezi lidmi z oboru. Například v roce 1978 se podílela na organizaci jednoho z 
prvních setkání, kde si mohli vyměňovat poznatky profesionální i amatérští 
mykologové včetně kolegů ze zahraničí. Anebo z novější doby, kdy stála u zrodu 
sekce pro výzkum diverzity a ochranu hub při ČVSM.  

V současné době je vzácným zástupcem druhu mykologa – soukromníka, 
nesvázaného rigidními pravidly žádné instituce. Věřím, že tím nalezla svou niku, 
která plně vyhovuje její nezávislé duši.  

Za členy mykologické obce tímto přeji Anně ještě mnoho nečekaných 
objevů v mykologii a osobně jí chci poděkovat za veškeré předané zkušenosti. 
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*    *    * 
 

ŠEDE S ÁT P ĚT L ET M YK O L O G A  
DO CENTA RNDR .  JO SEFA VL AS ÁK A ,  CS C . 

 
Jiří K o u t  

 

Molekulární biolog a znalec chorošů doc. RNDr. Josef Vlasák, CSc., se 
narodil 27.6.1948 v Hluboké nad Vltavou, kde strávil téměř celý svůj dosavadní 
život. Po základní škole v Hluboké studoval obor biologie-chemie na Střední 
všeobecně vzdělávací škole v Českých Budějovicích (obdoba dnešních gymnázií). 
Po maturitě v roce 1966 odchází na Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde 
vystudoval obor biofyzika. Rigorózní práci týkající se genetiky bakteriofága 
lambda obhájil v roce 1971 a byl přijat do Ústavu makromolekulární chemie AV 
ČR v Praze jako tehdejší aspirant (tj. doktorand). Studium dokončil roku 1978 
doktorskou prací o vazbě proteinů na hydrofilní polymery. V témže roce získal 
místo v tehdy nově postaveném Biologickém centru Akademie věd v Českých 
Budějovicích, kde pracuje dodnes, a to v Ústavu molekulární biologie rostlin 
(ÚMBR). Zabývá se především geneticky modifikovanými rostlinami. ÚMBR 
úzce spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity, na které dr. 
Vlasák přednáší molekulární biologii a genové inženýrství. Na této fakultě je také 
školitelem pro bakalářské a magisterské práce. Od roku 1971 je ženatý s MUDr. 
Věrou Vlasákovou (roz. Vítovcovou), revmatoložkou, se kterou má tři syny.  

K přírodním vědám přivedli jubilanta přírodu milující rodiče a krásné knihy 
Alberta Piláta, které vycházely v době, kdy byl na základní škole. O svém 
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budoucím přírodovědném zaměření nikdy nepochyboval. Po botanických začátcích 
v dětství se na čas zajímal o parky a dendrologii, později sbíral brouky i houby a 
vytvářel vlastní sbírky a herbáře. Na střední škole se ale rozhodl, že se bude 
věnovat molekulární biologii, která se mu zdála z hlediska existenčního 
perspektivnější. K houbám a stromům se příležitostně vracel jenom jako 
zainteresovaný amatér. Až po definitivním návratu z Prahy do Hluboké v roce 
1979 se začal intenzivně věnovat chorošům, především proto, že se z nich dala 
udělat bez velkých nákladů krásná sbírka. Dvacet let se pak věnoval studiu 
ekologie a poznávání chorošů v jižních Čechách a budování sbírky – s jedinou 
výjimkou v roce 1983, kdy mu špatně ošetřené sběry z velké části sežrali brouci; 
rok pak váhal, nežli se k chorošům zase vrátil. Dr. Vlasák měl rozhodně štěstí na 
místo svého působení a dobu svých mykologických začátků. Na severním okraji 
Hluboké nad Vltavou začíná velký lesní komplex chráněný ve středověku jako 
výhradní loviště českých králů a od 17. stol. v částech uzavřený ve dvou velkých 
schwarzenbergských oborách. Kolem roku 1979 se v nich nacházelo mnoho míst 
vyloženě pralesního charakteru, protože od naftové krize v letech 1974–1975 se 
jednotlivé staré stromy vůbec nekácely. I když se v roce 1979 zase kácet začalo (a 
bohužel ve velkém rozsahu), na starých ležících kmenech bylo možno nalézt 
mnoho vzácných druhů, překvapivě často boreálního nebo horského charakteru, 
jako Skeletocutis stellae, S. odora, Antrodia crassa, Phellinus nigrolimitatus, P. 
chrysoloma, Oligoporus sericeomollis, O. rennyi, Rhodonia placenta, Fomitopsis 
rosea apod. Na jih od Hluboké je zase rozsáhlá rybniční oblast s hrázemi 
porostlými stromy a s remízky hostícími často vyloženě teplomilné nebo lužní 
druhy chorošů, jako jsou Inonotus dryadeus, Hapalopilus croceus, Phellinus 
torulosus, Haploporus tuberculosus, Ganoderma resinaceum aj. Tak rozsáhlý 
sortiment druhů v jedné nevelké oblasti lze sotva jinde nalézt. Kromě toho je to z 
Hluboké jen kousek na Červené blato, na Šumavu nebo do Novohradských hor, 
kde jsou další zachovalé lokality dřevokazných hub. Díky rozsáhlému příbuzenstvu 
v místě bydliště, které pomáhalo manželce s dětmi, mohl si dr. Vlasák dovolit 
trávit víkendy i dovolené v lesích a studovat choroše nejen na Šumavě, ale také na 
Slovensku, které se mu později stalo jeho dalším chorošovým rájem. Od roku 2000 
k tomu přibyly ještě USA, kam jezdí navštěvovat nejstaršího, tam žijícího syna. 

Během let objevil dr. Vlasák několik nových druhů chorošů pro Česko (i 
Slovensko), jako jsou Antrodiella citrinella, Gelatoporia subvermispora, 
Donkioporia albidofusca, Sarcoporia polyspora. Během let vybudoval rozsáhlou 
sbírku s více než 1000 položkami jak běžných, tak i velmi vzácných druhů 
chorošů, kterou zpřístupnil na internetu (http://mykoweb.prf.jcu.cz/polypores). Za 
35 let intenzivní práce v oboru se zúčastnil jen šesti velkých společných exkurzí (z 
toho dvě sám vedl) a tří konferencí, takže není mykologické veřejnosti příliš znám. 
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Nejraději vyráží do lesa sám, aby si – jak říká – vyčistil hlavu a potěšil se přírodou. 
To ale neznamená, že by podceňoval spolupráci s kolegy. Své významné nálezy 
většinou konzultoval se specialisty (F. Kotlabou, Z. Pouzarem, P. Vampolou) a 
postupně je publikoval. S ing. T. Papouškem spolupracoval na jeho Velkém 
fotoatlasu hub z jižních Čech (2004, 2010).  

Dr. Vlasáka znám jako velmi ochotného člověka. Když jsem potřeboval 
školitele-mykologa na svoji doktorskou práci, uvolil se jím stát, ačkoli na to 
vlastně neměl oficiální kvalifikaci a musel vše složitě administrativně vyjednat. 
Dlouhá leta si záměrně udržoval status mykologa-amatéra, který publikuje jen 
minimálně. Nechtěl, aby mu koníček příliš ubíral energii nutnou pro vlastní 
vědeckou práci v molekulární biologii; navíc svou znalost mykologické literatury a 
zručnost v mikroskopické analýze znaků považoval jen za průměrné. V posledních 
pěti letech se ale nadchl pro moderní a spolehlivou molekulární taxonomii a začal 
publikovat četné odborné práce. Velmi mu to usnadnila jeho erudice v molekulární 
biologii, laboratorní zázemí a velká sbírka chorošů, kterou měl po ruce. Pouhým 
osekvenováním své sbírky získal data, která úspěšně uplatňuje ve spolupráci s 
českými a zahraničními kolegy. Během čtyř let se stal autorem nebo spoluautorem 
deseti nově popsaných druhů nebo nových kombinací. Podle jeho vyjádření má 
materiál a potřebná data ještě na mnoho dalších. Do příštích let mu všichni rádi 
přejeme dobré zdraví a mnoho úspěchů v mykologii.  
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squalens na Moravě a Slovensku. – Mykol. Listy no. 54: 4–7. 

2000 
Rejzek M. et Vlasák J.: Larval nutrition and female oviposition preferences of Necydalis 

ulmi Chevrolat, 1838. – Biocosme Mésogéen 16: 55–66. 
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(V článku je prokázáno kultivací mycelií z požerkového dřeva, že larvy jednoho 
z nejvzácnější tesaříků žerou jen dřevo rozložené některými choroši, především 
Inonotus cuticularis.) 

2004 
Hledání chorošů v USA. – Mykol. Listy no. 90–91: 15–19.  

2007 
Kout J. et Vlasák J.: Trametes gibbosa (Basidiomycetes, Polyporales) in the USA and 

Canada. – Can. J. Bot. 85: 342–346.  
Poznámky k ekologii vzácného choroše pórnatky nahořklé (Amyloporia sitchensis). – 

Mykol. Listy no. 99: 4–7.  

2008 
Choroše v národních parcích na severozápadě USA. – Mykol. Listy no. 104: 30–34. 
2009 
Kout J. et Vlasák J.: Antrodia serialiformis from the eastern USA, a new and abundant 

polypore similar to Antrodia serialis. – Mycotaxon 108: 329–335.  
Kout J. et Vlasák J.: Vzácné choroše z České republiky, zejména z jižních Čech. – Mykol. 

Listy no. 108: 22–33.  

2010 
Vlasák J., Kout J. et Dvořák D.: Taxonomical position of polypore Dichomitus albidofuscus: 

Donkioporia albidofusca comb. nov. – Mycol. Progress 9: 147–150.  
Kout J. et Vlasák J.: Notes on two species of Diplomitoporus (Basidiomycota, 

Polyporaceae) of Central America. – Revista Mexicana de Biodiversidad 81: 9–14. 
Vlasák J. et Kout J.: Sarcoporia polyspora and Jahnoporus hirtus: two rare polypores 

collected in South Bohemia, Czech Republic. – Czech Mycol. 61: 187–195.  

2011 
Vlasák J. et Kout J.: Tropical Trametes lactinea is widely distributed in the eastern USA. – 

Mycotaxon 115: 271–279.  
Vlasák J. et Kout J.: Pileate Fomitiporia species in the USA. New combinations Fomitiporia 

calkinsii and F. bakeri. – Mycol. Progress 10: 445–452.  
Vlasák J., Kout J., Vlasák J. jr. et Ryvarden L.: New records of polypores from southern 

Florida. – Mycotaxon 118: 159–176.  
Vampola P. et Vlasák J.: Antrodiella niemelaei, a new polypore species related to 

Antrodiella americana. – Czech Mycol. 63: 195–201.  
Kout J. et Vlasák J.: New or rare polyporoid fungi from the Pilsen region – Erica 18: 85–94.  

2012 
Vlasák J., Vlasák J. Jr. et Ryvarden L.: Four new polypore species from the western United 

States. – Mycotaxon 119: 217–231.  
Vlasák J., Vampola P. et Kout J.: Nový nález pórnatky vláknité - Anomoloma myceliosum - 

v České republice. – Mykol. Listy no. 119: 1–5.  
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Vampola P. et Vlasák J.: Rigidoporus pouzarii, a new polypore species related to 
Rigidoporus crocatus. – Czech Mycol. 64: 3–11.  

2013 
Tian X-M., Yu H-Y., Zhou L-W., Decock C., Vlasák J. et Dai Y-C.: Phylogeny and 

taxonomy of the Inonotus linteus complex – Fung. Divers. 58: 159–169.  
Spirin V., Vlasák J., Niemelä T. et Miettinen O.: What is Antrodia sensu stricto 

(Polyporales, Basidiomycota)? – Mycologia (in press).  
 
Jiří K o u t : Mycologist Josef Vlasák sixty five years old 

Josef Vlasák, born on June 27, 1948 in the South-Bohemian town of Hluboká 
nad Vltavou near České Budějovice, is a molecular biologist by profession with a 
passion for mycology, a unique set of skills that he has applied to studying 
polypore fungi. In the field, he has discovered many rare and even new species not 
only to the Czech Republic and Slovakia but also to the USA, his favourite 
destination. Examples are e.g. Antrodia crassa, Antrodiella citrinella, Donkioporia 
albidofusca, Hapalopilus croceus, Sarcoporia polyspora, Skeletocutis odora, and 
S. stellae. Together with other authors he described the new species Antrodiella 
niemelaei, Antrodia serialiformis, Rigidoporus pouzarii, Fuscoporia palomari, 
Antrodia madronae, Ceriporiopsis pseudoplacenta, Skeletocutis subodora, and 
Gloeophyllum taiwanense.  
 
Adresa autora: Centrum biologie, geověd a envigogiky, Pedagogická fakulta, 
Západočeská univerzita, Klatovská 51, Plzeň, 306 19; martial@seznam.cz 
 
 

ZPRÁVY O AKCÍCH 
 

KO NFERE NCE  HO UBY  NEJ SO U  „N A H O U BY“  ANE B  
PRO Č  A J AK  CH R ÁNI T H O UBY  

 
Dne 20.3.2012 se v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina 

v Jihlavě uskutečnila konference Houby nejsou „na houby“ aneb Proč a jak chránit 
houby. Kromě Kraje Vysočina (J. Joneš a M. Brom) se na její organizaci podílela 
Česká vědecká společnost pro mykologii, a to prostřednictvím sekce pro výzkum 
diverzity a ochranu hub (makromycetů) (V. Antonín a M. Beran). Její zdárný 
průběh pomohla zajistit firma ARCDATA PRAHA s.r.o.  

Tato odborná konference byla zaměřena na ochranu hub (makromycetů) a je-
jich biotopů v České republice. Mykologům na jedné straně a pracovníkům orgánů 
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ochrany přírody na straně druhé měla umožnit vzájemné seznámení se s jejich 
činností a aktivitami v oblasti výzkumu diverzity makromycetů a jejich ochrany.  

Po krátkém úvodu následoval první blok příspěvků nazvaný „Funkce hub 
(makromycetů) v ekosystémech a jejich význam při ochraně přírody“. V jeho 
rámci zazněly příspěvky „Význam hub v přírodě“ (D. Dvořák, MU Brno), 
„Ochrana hub v ČR: historie a obecné principy“ (J. Holec, NM Praha) a „Interakce 
velkých hub a geologického podloží“ (J. Borovička, ÚJF AV ČR).  

Po přestávce následoval druhý blok – „Mykologické průzkumy, nástroje k je-
jich provádění a jejich návaznost na plány péče“. Během něj přítomní vyslechli 
příspěvky „Podklady pro zpracování plánů péče o MZCHÚ z pohledu úředníka“ (J. 
Joneš, Kraj Vysočina), „Metodika mykologického průzkumu“ (V. Antonín, MZM 
Brno), „Využití inventarizačních průzkumů v ochranářské praxi“ (O. Vítek, AOPK 
ČR), „Proč a jak se dělají mykologické průzkumy MZCHÚ“ (M. Beran, JčM 
v Českých Budějovicích a ČVSM, a J. Slavíček, ČVSM), „Mapování biotopů v ČR 
a možnosti jeho využití“ (L. Čech, AOPK ČR) a „Možnosti využití GIS v ochraně 
životního prostředí“ (J. Novotný, ARCDATA PRAHA s.r.o.).  

Po obědě následovaly příspěvky v rámci třetího bloku, nazvaného „Ochrana 
hub v České republice v praxi“: „Mykologické průzkumy MZCHÚ na Jindřicho-
hradecku a implementace jejich výsledků do ochrany a péče“ (P. Hesoun, Město 
Jindřichův Hradec, a M. Beran), „Mykologicky významná území ve správě Správy 
CHKO Blaník (NPP Luční, NPR Ve Studeném aj.)“ (P. Klaudys, AOPK ČR), 
„Monitoring a ochrana hub na hrázi rybníka Luční na Táborsku (1988–2011)“ (P. 
Špinar, ČVSM, a M. Beran). 

Čtvrtý blok – „Legislativa a finanční nástroje ochrany přírody“ byl složen 
výlučně z příspěvků pracovníků orgánů ochrany přírody: „Finanční nástroje v péči 
o lesní ekosystémy“ (R. Scharf, MŽP), „Aktualizace seznamů zvláště chráněných 
druhů - stav a výhled“ (J. Šíma, MŽP) a „Náhrada újmy za ztížení lesního hospo-
daření dle § 58 zákona 114/1992 Sb.“ (L. Tomášková, AOPK ČR).  

Poslední blok měl užší praktické zaměření: byl nazván „Problematika odum-
řelého dřeva“ a byly v něm předneseny příspěvky „Objem a struktura tlejícího 
dřeva na vegetačním gradientu přirozených temperátních lesů a otázka jeho mana-
gementu v MZCHÚ“ (Tomáš Vrška, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a 
okrasné zahradnictví, v.v.i., a kol.), „Čím je ovlivňováno druhové bohatství dřevo-
kazných hub?“ (V. Pouska, JU v Č. Budějovicích) a „Srovnání druhového bohat-
ství makromycetů na plochách s různým způsobem lesnického hospodaření“ (J. 
Hofmeister, Ekologické služby s.r.o., Hořovice, a kol.). 

Většina příspěvků byla následována živou diskuzí, a protože organizátoři 
konference nastavili „měkký“ režim, celý program konference se tak asi o hodinu 
protáhl… 
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V řadě ohledů šlo o historicky první celostátní a skutečně reprezentativní 
setkání mykologů zabývajících se výzkumem diverzity hub (makromycetů) v 
ČR a zástupců orgánů ochrany přírody. Nesporným přínosem konference byl 
fakt, že umožnila jak mykologům, tak i pracovníkům orgánů ochrany přírody 
vhled do práce kolegů reprezentujících „druhou stranu“. Každý účastník mohl 
vysvětlit svoje názory a pohledy „na věc“ a veřejně představit svoje návrhy na 
řešení aktuálních problémů, popř. „oprášit“ nebo nově formulovat různé 
otázky. Potěšující byl nejen pohled na prezenční listinu – 100 registrovaných 
účastníků konference, ale také to, že byl naplněn záměr jejích organizátorů: 
umožnit výměnu informací a názorů mezi mykology a pracovníky orgánů 
ochrany přírody a nastartovat tak, popř. posílit, jejich vzájemnou spolupráci ku 
prospěchu ochrany hub v České republice. 
Organizátoři děkují všem těm, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce.  

Miroslav B e r a n  
  

ZPRÁVY Z VÝBORU ČVSM 
 
Dne 15.2.2013 se v Praze na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK 

sešel výbor ČVSM; přítomni byli: dr. V. Antonín (předseda, redaktor 
Mykologických listů), dr. J. Klán (místopředseda), K. Prášil (hospodář), dr. D. 
Novotný (webové stránky, sledování plateb) a doc. M. Tomšovský. Omluveni byli: 
A. Kubátová a J. Holec. 

 
Ediční činnost ČVSM 
Czech Mycology 

 Došlo k předání funkce výkonného redaktora, kterou převzal Petr 
Hrouda. Jan Holec ještě dokončí přípravu rozpracovaných článků; P. 
Hrouda začne s nově docházejícími rukopisy. 

 Tvorba indexu CM 1–63: Probíhá kontrola duplicity a překlepů 
v celkové tabulce taxonů. Index by mohl jít do tisku v dubnu 2013. 

 
Příprava voleb 

 Volby do výboru na období 2014–2017 proběhnou do konce roku 2013.  
 V ML č. 122 vyšla výzva na navržení kandidátů do výboru.  
 Do současnosti souhlasilo osm osob s kandidaturou do výboru ČVSM a 

pět do revizní komise.   
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Finanční záležitosti 
 Hospodaření za rok 2012 skončilo schodkem. K. Prášil vysvětlil důvody 

tohoto rozdílu. Očekávané jsou příjmy z fakturace CM, která proběhla až 
v posledních měsících loňského roku. Účetní p. Čížková v jednání s V. 
Antonínem a K. Prášilem v lednu 2013 zdůraznila, že hlavním důvodem 
je nepřesné nastavení rozpočtu, zejména příjmové stránky. Je nutné zvážit 
možnosti výraznějšího šetření.  

 Fakturace knihoven a zahraničních členů: Výbor stanovil K. Prášilovi, 
aby v roce 2013 vyfakturoval instituce už do konce března 2013.   

 Návrhy na možnosti šetření v roce 2013: 
 Snížit počet sešitů ML ze 4 na 3 ročně. Úspora by byla na 

poštovném, částečně i na tisku (vydávaná tři čísla by měla mít více 
stran). Řešil by se tím částečně i trvalý nedostatek článků.  

 Snížit financování prací na nových webových stránkách společnosti. 
 Snížit náklad CM.  
 Provázat důsledněji kontrolu placení faktur za CM s jejím posíláním 

(viz také výše). 
 Zvážit placení P.O. Boxu (5 500,- Kč ročně). 

 Na finanční úřad Prahy 2 bylo podáno vyúčtování srážkové daně z 
příjmu fyzických osob za rok 2012. 

 Dne 19.1.2013 bylo podání na RVS vyúčtování dotací za rok 2012. 
 J. Klán informoval, že Rada vědeckých společností snížila náš návrh na 

dotaci na rok 2013 o tři tisíce na 142 tis. (CM – 120 tis. a ML – 22 tis.); 
nový návrh dotace bude doručen na RVS po skončení jednání výboru.  

 
Příprava 3. čs. mykologické konference 
K jednání byla přizvána předsedkyně organizačního výboru M. Sedlářová. 
 
Různé 

 Byla podána zpráva o činnosti ČVSM za rok 2012 jak elektronicky 
(19.1.), tak i písemně (do konce ledna). V relaci s velikostí naší společnost 
jsou aktivity poměrně vysoké (dva časopisy, každoročně konference nebo 
workshop, mladí mykologové, přednášky apod.). 

 Výbor souhlasil s návrhem J. Klána na pět přednášek v cyklu ČVSM 
v Praze, které proběhnou tentokrát v podzimním období. 

 Návrh na zavedení členských průkazek byl zatím z důvodu finanční 
insolvence odložen. 

Zapsal Vladimír A n t o n í n  
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ABSTRAKTY PŘÍSPĚVKŮ PREZENTOVANÉ NA WORKSHOPU 

MICROMYCO 2012 
 

Alena N o v á k o v á  (ed.) 
 

Ústav půdní biologie, BC AV ČR, v.v.i., Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice  

 
Čtvrtý ročník workshopu MICROMYCO 2012 se již tradičně uskutečnil 

začátkem září (11.–12. 9. 2012) v prostorách budovy Na Sádkách BC AV ČR, 
v.v.i. v Českých Budějovicích pod patronací Ústavu půdní biologie BC AV 
ČR, v.v.i. a Sekce pro studium mikroskopických hub ČVSM, o.s. Z celkového 
počtu 35 účastníků (31 účastníků z České republiky, 3 ze Slovenska a 1 
účastník z Rakouska) bylo prezentováno 17 přednášek a 14 posterů z různých 
oblastí studia mikroskopických hub. Součástí workshopu byl i společenský 
večer, který se uskutečnil vzhledem k přetrvávajícímu pěknému počasí ve 
venkovním areálu Na Sádkách. 
 

Alena N o v á k o v á (ed.): Abstracts from the workshop MICROMYCO 2012 
The workshop MICROMYCO 2012 was held in 11–12th September 

2012 in České Budějovice (Southern Bohemia) in the Institute of Soil Biology, 
Biology Centre AS CR, v.v.i. Thirty five specialists in microscopic fungi from 
the Czech Republic, Slovakia (3 participants), and Austria (1 participant) 
participated on this workshop. Seventeen lectures and 14 posters were 
presented covering many different fields of study (soil mycology, 
phytopatology, medical mycology, taxonomy and ecology of microscopic 
fungi etc.). Abstracts of all presented contributions are presented here. 

*   *   * 

Mykobiota rizosféry Pelargonium peltatum utvářející se v pěstebním rašelinovém 
substrátu – identifikace aktivních složek společenstva 

Mycobiota of Pelargonium peltatum rhizosphere formed in a peat-based potting sub-
strate – identification of active community components 

 
Petra Bukovská a Milan Gryndler 

 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i, Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 

 
Rozbor diverzity hub a identifikace organizmů s potenciálem významně působit 

v rizosféře cílových rostlin je nezbytným základem jakýchkoli snah o optimalizaci mikro-



Mykologické listy, Praha, no. 123, 2013. 

 
27 

biálních vlastností pěstebních substrátů. Zrealizovali jsme proto experiment, jehož cílem 
bylo charakterizovat mykobiotu rašelinového substrátu pro pěstování okrasných rostlin a 
zjistit, které z jejích složek osídlují rizosféru muškátu (Pelargonium peltatum), jako 
modelové cílové rostliny, a aktivně zde působí. Po 3 měsíce jsme kultivovali rostliny 
v pěstebním substrátu 3 různých šarží a následně jsme odebrali vzorky rizosféry a 
kontrolního substrátu k analýze nukleových kyselin. Diverzita hub byla vyhodnocována 
pomocí next generation-454 sekvenování oblasti ITS kazety rDNA a jí odpovídající části 
pre-rRNA; ta byla sekvenována jako cDNA po reverzní transkripci. Díky paralelnímu 
zpracování DNA a cDNA vzorků bylo možné odlišit metabolicky aktivní složky spo-
lečenstva.  

Výsledky studie ukazují, že rašelinový substrát hostí společenstvo hub vysoké druhové 
bohatosti (na 97% hladině sekvenční podobnosti bylo rozlišeno celkem 535 OTU) se sklad-
bou značně rozdílnou v různých šaržích materiálu. Z porovnání sekvencí vzorků DNA a 
cDNA vyplývá, že většina diverzity zachycené ve vzorcích DNA pochází z metabolicky 
neaktivních stadií a že z hlediska aktivity v substrátu jsou významné zejména kvasinky rodů 
Galactomyces, Candida, Trichosporon a Rhodotorula. Společenstvo formující se v rizosféře 
se svou strukturou zřetelně odlišovalo od společenstva kontrolních vzorků substrátu. Hlavní 
kolonizátory rizosféry reprezentovaly především OTU blízké druhu Galactomyces 
geotrichum.  

 
Considering optimisation of potting substrate properties, the analysis of fungal di-

versity and identification of potentially important rhizosphere colonisers is indispensable. 
By conducting a laboratory experiment we investigated the diversity of the fungal 
community in a peat-based substrate for ornamental plant cultivation and attempted to 
identify the species colonising the rhizosphere of Pelargonium peltatum as a model target 
plant. The plants were grown for 3 months in three different batches of the substrate. The 
rhizosphere and a control substrate were then sampled and the fungal diversity was analysed 
by means of next generation-454 sequencing of the ITS region of the rDNA cassette and of 
the corresponding part of pre-rRNA. Pre-rRNA was sequenced as cDNA after reverse 
transcription. Parallel analysis of DNA and cDNA samples enabled us to distinguish 
metabolically active fungal community components.  

Our data indicate that the substrate was inhabited by a fungal community of high 
species richness (in total 535 OTUs were obtained using sequence clustering at a 97% simi-
larity threshold) and communities in different substrate batches differed substantially in 
species composition. Comparison of sequences from DNA and cDNA samples revealed that 
metabolically inactive forms produced the major part of the molecular diversity detected. 
The substrate community of active microorganisms was dominated by the yeast genera 
Galactomyces, Candida, Trichosporon, and Rhodotorula. The fungal community 
established in the pelargonium rhizosphere displayed a distinctly different structure when 
compared to the community of control samples. The most prevailing OTUs of the 
rhizosphere samples were taxonomically related to the Galactomyces geotrichum species.  

*   *   * 
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Phytophthora alni v roce 2012 

Phytophthora alni in 2012 
 

Karel Černý a Veronika Strnadová 
 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 
Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice 

 
Příspěvek shrnuje vybrané současné poznatky o taxonomii, rozšíření a ekologii Phy-

tophthora alni a o fytoftorovém onemocnění olší, které způsobuje. Patogen se dělí do tří 
taxonů, přičemž P. alni alni (Paa) je produktem hybridizace P. alni uniformis (Pau) a P. 
alni multiformis (Pam). V ČR se vyskytují pouze taxony Paa a Pau, přičemž první tvoří cca 
4/5 populace. Rozšíření obou taxonů se zčásti liší, Paa je více rozšířen na širších tocích 
v nižších polohách, kdežto Pau se vyskytuje pouze ostrůvkovitě obvykle na drobných tocích 
a ve vyšších polohách. Paa je pravděpodobně invazní a nahrazuje Pau. V ČR je patogen 
rozšířen na velké části území, přičemž nejvíce je postiženo povodí Vltavy a Ohře. Patogen 
způsobuje významné škody v břehových porostech – škody lze vyčíslit podle různých meto-
dik na 30 – 500 mil. Kč na 10 tis. odumřelých olší. Nejvíce jsou ohroženy mokřadní olšiny a 
jasano-olšové luhy. Rozvoj choroby a její dopad závisí mj. na poddruhu patogenu, vodním 
stresu, průběhu teplot a dalších faktorech.  

 
The contribution summarises the recent knowledge of taxonomy, distribution and 

ecology of Phytophthora alni and phytophthora alder disease. The pathogen has been 
divided into three taxa: P. alni uniformis (Pau), P. alni multiformis (Pam) and the product of 
their hybridisation P. alni alni (Paa). In the Czech Republic, only Paa and Pau are present-
ed, whereby Paa highly outnumbers the other taxon (80 % of the population is taken in by 
Paa). The distribution of both taxa partially differs – Paa is characteristically distributed 
along broad rivers at lower elevations, whereas the distribution of the other taxon has an 
pattern of isolated occurrences in small watercourses at higher elevations. Paa is probably 
invasive and is replacing Pau. The pathogen is distributed in a great part of the country, 
whereby the Vltava and Ohře River basins belong to the most affected regions. The 
pathogen causes important economical losses in riparian stands, which may reach 30–500 
mil. Czech crowns per 10,000 of dead alder trees depending on the calculation method used. 
Alder carrs and ash-alder mixed forests belong to the most affected communities. The 
development of the disease and its impact depend on pathogen taxon, water stress, 
temperature development and other factors. 

*   *   * 
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Nový, klinicky významný druh rodu Trichophyton, izolovaný z případu onychomykózy 

New clinical important species of the genus Trichophyton isolated from onychomycosis 
 

Adéla Čmoková1, Vít Hubka1,2, Magdaléna Skořepová3, Miroslav Kolařík1,2 a Peter Mikula4 

 

1 katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Benátská 2,  
128 01 Praha 2 

2 laboratoř genetiky a metabolismu hub, Mikrobiologický ústav, Akademie věd České 
republiky, v. v. i., Vídeňská 1083, 14220 Praha 4 

3 dermatovenerologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná 
fakultní nemocnice v Praze, Karlovo náměstí 32, 128 00 Praha  

4 katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Viničná 7, 
128 43 Praha 2 

 
Během jednoleté studie mapující druhovou diverzitu non-Trichophyton rubrum der-

matofyt v ČR pomocí molekulárních metod (ITS rDNA, PCR-fingerprinting) byl izolován 
neobvyklý dermatofyt, který na základě molekulárních a morfologických znaků neodpovídal 
žádnému dosud popsanému druhu. Podle fylogenetické analýzy se jedná pravděpodobně o 
geofilní druh rodu Trichophyton. Izolát byl k analýze zaslán ze Všeobecné fakultní nemoc-
nice v Praze a byl izolován z případu recidivující subungvální onychomykózy jinak zdra-
vého 33letého pacienta. Izolát CCF 4259 (= CBS 132920) je charakterizován pozitivním 
ureázovým testem, neschopností perforovat vlasy a růst při 37 °C. Kolonie jsou bílé s náde-
chem do okrova/žluta, spodní strana kolonie na SGA je oranžovočervená, červená na PCA a 
žlutá na MEA. Konidiofory jsou spoře větvené a nesou drobné kapkovité až cylindrické 
mikrokonidie; makrokonidie nebyly pozorovány. Vegetativní hyfy jsou příležitostně ukon-
čeny spirálními vlákny.  

 
An unusual dermatophyte was isolated during a one-year study investigating the 

diversity of Czech clinical isolates of non-Trichophyton rubrum dermatophytes using 
molecular methods (ITS rDNA, PCR-fingerprinting). The isolate did not correspond to any 
previously described species, according to molecular and morphological characters. In a 
phylogenetic analysis based on ITS region of rDNA the species clusters with geophylic 
species of the genus Trichophyton. The isolate CCF 4259 (= CBS 132920) was received for 
analysis from the General University Hospital in Prague and was isolated from an otherwise 
healthy 33-year-old patient with recurrent subungual onychomycosis . The species is 
characterised by a positive urease test, negative hair perforation test and inability to grow at 
37 °C. The colonies are nearly white, the reverse is orange-red on SGA, red on PCA, and 
yellow on MEA. The micromorphology is characterised by sparsely branched conidophores, 
smooth, pyriform to cylindrical microconidia with a truncate base, absence of macroconidia, 
and sometimes present spirally coiled hyphae.  

*   *   * 
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Metody stanovení rezistence pšenice ke sněti zakrslé 

Methods to determine resistance of wheat to dwarf bunt 
 

Veronika Dumalasová a Pavel Bartoš 
 

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha – Ruzyně; 
dumalasova@vurv.cz 

 
Sněť zakrslá, Tilletia controversa Kühn je celosvětově jedním z nejzávažnějších pato-

genů pšenice. Využití rezistence ke snížení ztrát má význam především v ekologickém ze-
mědělství. Využitelnost metod detekce mazlavých snětí v pletivech mladých rostlin pro 
šlechtění na rezistenci je omezená, neboť výsledky často neodpovídají skutečným počtům 
napadených klasů.  

Prováděli jsme proto polní testy rezistence s umělou infekcí. Byly vysévány 1m 
dlouhé řádky, vždy nejméně 8-10 opakování. Poté byly teliospory rovnoměrně naneseny na 
povrch půdy. Nedostatečnou sněhovou pokrývku lze nahradit přikrytím pokusných parcel 
slámou nebo bílou netkanou textilií. Pozitivní efekt přikrytí slámou však v našich pokusech 
nebyl zjevný.  

Vysoká účinnost byla při testech na standardním diferenciačním souboru odrůd za-
znamenána u genů rezistence Bt11, Bt12 a Bt13. Napadení odrůd tritikale snětí zakrslou 
bylo v našich pokusech nízké – u nejvíce napadené odrůdy Agrano dosáhlo pouze 10 % 
klasů, zatímco u náchylné kontroly, ozimé pšenice odrůdy Batis bylo 70 % snětivých klasů. 

Pro testování patotypů nebo množení izolátů je nutná laboratorní inokulace, která za-
brání případné kontaminací teliosporami pocházejícími z půdy. Rutinně je pro klíčení telio-
spor používána inkubace při 3–8 °C a stimulace světlem. Izoláty se liší dobou požadovanou 
pro vyklíčení; některé klíčí stejnoměrně, jiné nepravidelně. Za účelem optimalizace labora-
torních inokulačních metod byl proto v našich pokusech sledován vliv mrazu a absence 
světla na klíčení spor sněti zakrslé. 

 
Dwarf bunt (Tilletia controversa Kühn) is one of the most dangerous wheat pathogens 

worldwide. Use of resistant wheat cultivars may reduce the losses due to dwarf bunt espe-
cially in organic farming. The applicability of methods for early recognition of the 
development of bunt fungi in plant tissues in resistance testing is limited, as the amount of 
hyphae established in young seedlings does not always correspond with the real number of 
infected spikes. 

Therefore field resistance tests with an artificial infection were performed. One-metre 
long rows with at least 8–10 replications were sown. Teliospores were evenly spread on the 
soil surface after sowing. An insufficient snow cover was substituted by covering the plots 
with straw or a white non-woven fabric. However, a positive effect of straw cover was not 
obvious in our experiments. 

High effectiveness of resistance genes Bt11, Bt12 and Bt13 was recorded in a standard 
differential set of winter wheat.  
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Triticale varieties showed a low response to dwarf bunt infection in our experiments. 
There was a dwarf bunt incidence of only 10% in the Agrano cultivar, while in a susceptible 
control, the winter wheat cultivar Batis, 70% of spikes were bunted. 

For pathogenic race studies and for isolate multiplication, laboratory inoculation is 
required to prevent potential contamination from teliospores which may be present in the 
soil. Incubation at 3–8 °C and stimulation by light is routinely used for teliospore 
germination. The isolates differ in the time required for germination. Some isolates germi-
nate uniformly, whereas others irregularly. To optimise laboratory inoculation methods, the 
influence of frost and absence of light on germination of dwarf bunt teliospores was studied 
in our experiments. 

*   *   * 

Invaze Chalara fraxinea v CHKO Lužické hory – předběžné výsledky výzkumu 

Research on Chalara fraxinea invasion in the Lužické hory Protected Landscape Area 
- preliminary results 

 
Ludmila Havrdová 1,2 a Karel Černý 1,2 

 
1 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám. 

391, 252 43 Průhonice, havrdova@vukoz.cz, cerny@vukoz.cz 
 

2 Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra ochrany lesa a myslivosti, Kamýcká 129, 
165 21 Praha 6 – Suchdol, havrdova@fld.czu.cz, cerny@fld.czu.cz 

 
Šíření invazního patogenu Hymenoscyphus pseudoalbidus v České republice způso-

buje vážné ekonomické ztráty a škody v dalších oblastech lidské činnosti. V CHKO Lužické 
hory byla v létě 2011 provedena studie sledující šíření a význam choroby v různých typech 
porostů s jasanem. Prozkoumáno bylo 80 ploch rozdělených do pěti kategorií (solitérní 
výskyt, roztroušený výskyt, břehový porost, jasanová olšina a lesní porost). Přítomnost 
choroby byla potvrzena v 94 % všech sledovaných ploch. Bylo zjištěno, že poškození po-
rostů v průměru dosahuje 10,30 %, po přepočtu tak prosychání korun převyšuje 4 100 
m3/ha. Mimoto se význam choroby liší v souvislosti s typem vegetace: solitérní výskyt, 
roztroušená výsadba a lesní porost byly v porovnání s břehovým porostem a jasanovou 
olšinou průkazně méně poškozené.  

 
The spread of the invasive pathogen Hymenoscyphus pseudoalbidus in the Czech 

Republic has resulted in important economical and other losses in various areas of human 
activity. The study of the distribution of the disease and its importance in different 
vegetation types was performed in the Lužické hory Protected Landscape Area in the 
summer of 2011. We investigated 80 plots divided into 5 categories according to vegetation 
type (solitary trees, scattered plantings and lines of trees, riparian stands, ash-alder alluvial 
forests, and forest stands). Presence of the disease was confirmed in 94% of the investigated 
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plots. It was found that the damage to the investigated plots reached 10.3% in average and 
crown defoliation exceeded 4,100 m3/ha after recalculation. Moreover, the impact of the 
pathogen differed according to vegetation type: the solitary trees, scattered plantings, and 
forest stands were less damaged compared to the riparian stands and ash-alder alluvial 
forests. 

*   *   * 

Studium vybraných vlastností mikroskopické houby Geomyces destructans 

Study of selected features of the microscopic fungus Geomyces destructans 
 

Karolína Horáková1, 2 
 

1katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Benátská 2,  
128 01, Praha 2 

2laboratoř genetiky, fyziologie a bioinženýrství hub, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i, 
Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 

 
Mikroskopická psychrofilní houba Geomyces destructans způsobuje nemoc hiber-

nujících netopýrů, zvanou syndrom bílého nosu (WNS – white-nose syndrome, geomykóza). 
Onemocnění se poprvé objevilo v USA, kde způsobilo velký úhyn netopýrů. V Evropě je 
houba také rozšířena, ale bez projevu úhynů netopýrů. 

Cílem práce je prostudovat unikátní ekologii houby Geomyces destructans, tj. zjistit 
odlišnosti od ostatních jeskynních nepatogenních hub. Zkoumána je asimilace různých 
zdrojů uhlíku, dusíku, fosforu a síry a reakce na nepříznivé přírodní podmínky (UVA, UVA 
+ B, 25 °C, 30 °C, 37 °C, suché vlhkostní podmínky). Dalším cílem je vyvinout selektivní 
izolační medium pro Geomyces destructans, které by usnadnilo detekci této houby v pro-
středí. 

Reakce spor na nepříznivé podmínky je zjišťována fluorescenční barvou propidium 
jodid (PI) prostřednictvím průtokové cytometrie. Spory Geomyces destructans a dalších tří 
jeskynních hub ztratily životaschopnost po 3 týdnech uchovávání při 37 °C. Ostatní 
podmínky nezpůsobily výrazný pokles životaschopnosti spor nebo byly citlivé jen některé 
druhy hub. 

Selektivní medium je vytvářeno prostřednictvím destiček Biolog pro testování 
asimilace zdrojů uhlíku, dusíku, fosforu a síry, a dále testování citlivosti na některá antibio-
tika. Glukóza (zdroj uhlíku) a močovina (zdroj dusíku) jsou základem pro medium. Různé 
varianty médií jsou testovány kultivací při 10 °C. 

 
The psychrophilic microscopic fungus Geomyces destructans causes an illness known 

as white-nose syndrome (WNS, geomycosis) on hibernating bats. The fungus was recorded 
for the first time in the USA, where it causes high mortality in bats. The fungus also occurs 
in Europe, but without distinct lethal effect. 
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The aim of our work was to discover the unique ecology of Geomyces destructans, i.e. 
to find differences from other non-pathogenic cave fungi. The assimilation of various 
sources of carbon, nitrogen, phosphor and sulphur and the effect of different environment 
conditions (UVA, UVA + B, 25 °C, 30 °C, 37 °C and dryness) were studied. Another aim 
was to develop a selective isolation medium for easier detection of this fungus in its 
environment. 

The reactions of spores on different environment conditions was investigated with 
fluorescent stain propidium iodie (PI) by means of flow cytometry. The spores of Geomyces 
destructans and three other cave fungi were not viable after 3 weeks at 37 °C. Other 
conditions did not cause a distinct decrease in viability or caused viability decrease in only a 
few fungus strains. 

A selective medium was developed through Biolog MicroPlate for the testing of 
carbon, nitrogen, phosphor and sulphur assimilation together with the testing of sensitivity 
to some antifungal agents and antibiotics. Glucose (source of carbon) and urea (source of 
nitrogen) were the basis for the medium. Different medium variations were tested by 
cultivation at 10 °C. 

*   *   * 

Molekulárně-epidemiologická studie non-Trichophyton rubrum dermatofyt v ČR: 
výsledky po prvním roce 

Molecular-epidemiological study of non-Trichophyton rubrum dermatophytes in Czech 
Republic: results after the first year 

 
Vít Hubka1,2 

 

1 katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Benátská 2,  
128 01, Praha 2 

2 laboratoř genetiky, fyziologie a bioinženýrství hub, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i, 
Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 

 
Za první rok molekulárně-epidemiologické studie non-Trichophyton rubrum derma-

tofytů v ČR bylo nashromážděno 338 izolátů, které byly získány za spolupráce se šesti 
pracovišti napříč ČR zaměřenými na lékařskou mykologii. Izoláty byly určovány pomocí 
sekvencí oblasti ITS regionu a PCR-fingerprintové metody s použitím primeru M13-core. 
Trichophyton interdigitale byl nejčastěji izolovaným druhem (36 %) následovaný Arthro-
derma benhamiae (29 %) a Microsporum canis (21 %). Ostatní druhy tvořily 14 % izolátů. 
Přibližně 8 % izolátů identifikovaných morfologicky jako Trichophyton interdigitale bylo 
přeurčeno jako Microsporum persicolor za použití molekulárních metod. Microsporum 
fulvum připomínající M. gypseum byl další „kryptický druh“, který tvořil přibližně čtvrtinu 
izolátů identifikovaných morfologicky jako M. gypseum. Kompletní seznam 
identifikovaných druhů zahrnoval ještě Epidermophyton floccosum, Trichophyton 
tonsurans, T. terrestre, T. verrucosum a T. erinacei. Nepopsaný druh rodu Trichophyton 
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blízce příbuzný T. thuringiense byl izolován v případu onychomykózy 33letého muže. V 
nedávné době proběhly v taxonomii dermatofyt rozsáhlé změny podložené především 
molekulárními metodami a křížícími experimenty, které měly za následek významné změny 
v druhovém konceptu dermatofyt. Tyto změny často nemají korelaci v morfologických 
znacích a správná identifikace některých druhů jen na základě morfologie je velmi obtížná. 
Molekulární metody významně napomáhají identifikaci dermatofyt podle nového konceptu 
a umožňují nám odhalit i druhy kryptické, které jsou morfologicky lehce zaměnitelné za jiné 
druhy. 

 
A large aggregate of clinical isolates of non-Trichophyton rubrum dermatophytes in-

volving 338 isolates was collected during the first year of study. The isolates were obtained 
from clinical specimens provided by six regional institutions across Czech Republic. To 
determine the species, isolates were subjected to comparative sequence analysis using the 
ITS region of rDNA and PCR-fingerprinting method with the primer M13-core. Trichophy-
ton interdigitale was the most frequently recovered species (36%) followed by Trichophyton 
sp. anamorph of Arthroderma benhamiae (29%), and Microsporum canis (21%). All other 
species formed a total of 14% of isolates. Approximately 8% of isolates identified as 
Trichoderma interdigitale by morphology were re-determined as Microsporum persicolor 
using the molecular approach. Microsporum fulvum, which is very similar to M. gypseum, 
was another discovered cryptic species comprising one fourth of isolates originally 
identified as M. gypseum by morphology. In addition, the complete list of determined 
species involved Epidermophyton floccosum, Trichophyton tonsurans, T. terrestre, T. 
verrucosum and T. erinacei. An undescribed Trichophyton species closely related to T. 
thuringiense was associated with a case of onychomysis in a 33-year-old man. Extensive 
changes have recently been made in the concept of numerous taxa using molecular data and 
mating experiments. Nevertheless, an appropriate reclassification supported by phenetic data 
had not been published. In conclusion, molecular methods are increasingly being used to 
assist in identification of dermatophyte species according to a new species concept and 
allow us to determine cryptic species which are easily mis-identified using morphological 
methods. 

*   *   * 

Taxonomická revize rodu Eurotium (Aspergillus section Aspergillus) 

Taxonomic revision of the genus Eurotium (Aspergillus section Aspergillus) 
 

Vít Hubka1,2, Miroslav Kolařík1,2, Alena Kubátová1 a Stephen W. Peterson3 

 

1 katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Benátská 2,  
128 01, Praha 2 

2 laboratoř genetiky, fyziologie a bioinženýrství hub, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i, 
Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 
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3 Bacterial foodborne pathogens and mycology research unit, National center for agricultural 
utilization research, United States department of agriculture, Agricultural research service, 

61604, Peoria, Illinois 
 

Sekce Aspergillus zahrnuje ekonomicky významné, xerofilní druhy, které jsou široce 
rozšířené v přírodě a na řadě substrátů spojených s lidskou činností. Tyto druhy jsou známé 
pro svou schopnost růst na substrátech vykazujících nízkou vodní aktivitu. Vysoká feno-
plasticita a častý výskyt atypických izolátů se v minulosti podílely na nadměrném popiso-
vání nových druhů v sekci Aspergillus. Druhy byly podrobeny revizi za použití přístupu 
kombinujícího sekvenční data ze čtyř nezávislých lokusů, PCR-fingerprinting, mikro- a 
makromorfologická data a fyziologii. Za použití tohoto přístupu byl celkový počet druhů 
redukován na sedmnáct. Popis A. proliferans byl doplněn o popis jeho teleomorfy; tento 
druh se zdá být relativně běžně rozšířeným a často zaměňovaným za A. glaucus. Zeleně 
sporulující kmeny A. niveoglaucus, izolované z potravin a dalších substrátů, jsou morfolo-
gicky nerozlišitelné od druhu A. glaucus a jsou s ním pravděpodobně také často 
zaměňovány. V reakci na aktuální změny v botanickém kódu jsme převedli všechny druhy 
Eurotium do rodu Aspergillus a navrhli jediné platné jméno pro každý druh. Neotyp byl 
nově označen pro některé revidované druhy. 

 
Section Aspergillus contains economically important, xerophilic species widely 

distributed in nature and the human environment, known for their ability to grow on 
substrates with low water activity. The high level of phenoplasticity and frequent occurrence 
of isolates with an atypical morphology has contributed to excessive description of new 
species within this section. 

The taxa were subjected to revision using the sequence data from four loci, PCR-
fingerprinting, micro- and macromorphology and physiology. Using this approach, the 
number of species was reduced to 17. The original description of A. proliferans was 
supplemented with a description of its teleomorph. Aspergillus proliferans seems to be a 
relatively common species which was often confused with A. glaucus. Green sporulating 
strains of A. niveoglaucus isolated from food and several other substrates are 
indistinguishable from A. glaucus in phenotype and therefore confused with it. In response 
to recent changes in the botanical code, we transferred the Eurotium species to Aspergillus 
and propose one name for each species. A neotype was designated for some revised taxa. 

*   *   * 

Skrývají extrémně kyselé substráty specifické společenstvo mikroskopických hub? 

Do extremely acidic sites harbour a specific acidophilic fungal community? 
 

Martina Hujslová1,2,3, Alena Kubátová1 a Miroslav Kolařík1,2 

 
1 katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Benátská 2,  

128 01, Praha 2 
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2 laboratoř genetiky, fyziologie a bioinženýrství hub, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i, 
Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 
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Byla studována diverzita mikroskopických hub v silně kyselých půdách (pH < 3). 
V případě dominantních druhů byla formou růstových testů studována jejich tolerance vůči 
pH. Ze čtyř lokalit v ČR a ze dvou lokalit na Islandu bylo odebráno a zpracováno celkem 20 
půdních vzorků. Pomocí dvou izolačních metod (přímá inokulace, promývací metoda), tří 
kultivačních medií (SL2, MEA-pH2 a SEA-pH2) a tří inkubačních teplot (5, 24 a 37°C) 
bylo izolováno celkem 417 kmenů hub. Na základě morfologických a molekulárních znaků 
bylo identifikováno celkem 52 taxonů. Ukázalo se, že houbové společenstvo silně kyselých 
půd je druhově velmi chudé a odlišné od společenstev nalézaných v méně kyselých substrá-
tech. Převážná většina izolovaných hub představuje nové a substrátově specifické druhy 
(popř. rody). Všechny zmíněné druhy osidlují geograficky izolované lokality a prokázaly 
vysoký stupeň adaptace na extrémní podmínky studovaného substrátu, lze je tedy považovat 
za přirozené obyvatele silně kyselých habitatů. 

 
The diversity of culturable filamentous soil microfungi in highly acidic soils (pH < 3) 

in the Czech Republic and Iceland was studied and the growth response of the dominant 
species to different pH values was determined. Altogether 20 soil samples from six sampling 
sites were processed using two methods, three types of isolation medium and three 
incubation temperatures. In total, 52 fungal taxa were identified using morphological and 
molecular markers. The mycobiota which we found in extremely acidic soils is different 
from less acidic habitats and dominated by a small number of fungal species. The majority 
of these species represent new and substrate-specific taxa. All these fungi occupy 
geographically distant sites and show high adaptability to extreme pH values; thus, they may 
be regarded as indigenous inhabitants of extremely acidic habitats. 

*   *   * 

Hodnotenie mikroskopických húb na gaštane jedlom (Castanea sativa) 

Identification of microscopic fungi from chestnut (Castanea sativa) 
 

Miriam Kádasi Horáková1, Miroslava Kačániová2 a Vladimíra Kňazovická2 

 

1 Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, pobočka biológie drevín Nitra, Akademická 2,  
949 01 Nitra, Slovenská republika; kadasi@savzv.sk 

2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, katedra mikrobiológie, Fakulta 
biotechnológie a potravinárstva, Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika 

 
V štyroch slovenských regiónoch sme študovali vzťahy medzi rastlinou 

a mikroorganizmami s ohľadom na stanovenie mykoflóry u Castanea sativa (orechy, kôra, 
listy a peľ) a ich vplyv na hostiteľský organizmus. V experimentoch bolo izolovaných 7 



Mykologické listy, Praha, no. 123, 2013. 

 
37 

rodov a 10 druhov mikroskopických húb z orechov, kôry a listov. Zistili sme, že izoláty 
z peľu C. sativa boli zastupené 8 rodmi a 11 druhmi mikroskopických húb. U izolátov 
orechov, listov a kôry sa najčastejšie vyskytovali rody Alternaria, Cladosporium, Mucor 
a Rhizopus. Rody Acremonium, Alternaria, Cladosporium, Fusarium, Penicillium 
a Trichoderma sú najčastejšie sa vyskytujúcimi mikroskopickými hubami v peli. Na základe 
ďalších taxonomických určení z rodu Aspergillus boli izolovaný a identifikovaný zástupco-
via druhov A. flavus, A. fumigatus, A. ochraceus, A. terreus a A. versicolor. Z rodu Fusa-
rium bol izolovaný druh F. oxysporum a z rodu Penicillium boli izolované druhy P. crusto-
sum a P. glabrum. Je potrebné zdôrazniť, že izolované rody Aspergillus, Fusarium a Peni-
cillium sú považované za najvýznamnejších producentov mykotoxínov.  

 
Plant-microbial interactive relations in the mycoflora of Castanea sativa nuts, bark, 

leaves and pollen, and their effect on the host organism were studied in four Slovak regions. 
In the experiments 7 genera and 10 species of microscopic fungi were isolated from nuts, 
bark and leaves. It was found that isolates from Castanea sativa pollen were represented by 
8 genera and 11 species of microscopic fungi. Alternaria, Cladosporium, Mucor, and 
Rhizopus appeared to be the most frequently occurring genera of nuts, leaves and bark. 
Acremonium, Alternaria, Cladosporium, Fusarium, Penicillium, and Trichoderma were the 
most frequently fungi of pollen. After further identification, representatives of the 
Aspergillus species A. flavus, A. fumigatus, A. ochraceus, A. terreus, and A. versicolor were 
isolated and identified. From the genus Fusarium F. oxysporum was isolated, from 
Penicillium P. crustosum and P. glabrum. It needs to be underlined that the isolated genera 
Aspergillus, Fusarium, and Penicillium are considered the most important producers of 
mycotoxins. 

*   *   * 

Rizika použití ribozomální RNA v taxonomii a odhadech diverzity, problém paralogů 
a pseudogenů 

The risk of ribosomal RNA sequence application in taxonomic studies and diversity 
estimations - the problem of paralogues and pseudogenes 

 
Miroslav Kolařík1, 2 

 
1 katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Benátská 2,  

128 01, Praha 2 
2 laboratoř genetiky, fyziologie a bioinženýrství hub, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i, 

Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 
 

DNA usek kódující ribozomální RNA je hojně využívaný marker k identifikaci hub a 
ke zjištění jejich příbuznosti. Vnitřní přepisované mezerníky ITS1 a ITS2 a gen pro 5,8S 
ribozomální podjednotku jsou označovány jako ITS oblast a v genomu se nacházejí v počtu 
repetic 45-200. Podle publikovaných prací je ITS oblast schopna rozlišit 73 % studovaných 
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hub a je dobře získatelná pomocí univerzálních primerů. To jsou také důvody, proč je ITS 
oblast používána jako barcode pro houby a při studiu diverzity environmentálních vzorků. 
V databázi GenBank je přibližně 172 000 sekvencí hub tohoto úseku, ze kterých je 56 % 
přiřazeno k některému z 15 500 sekvenovaných druhů hub. Hlavní slabinou ITS oblasti je 
její vnitrojaderná variabilita. V jenom jádře se nachází více kopií, které se typicky liší v 0-3 
% bp, výjimečně pak až ve více než 5 % bazí. Tuto variabilitu lze odhalit za použití metod, 
které studují jednotlivé kopie (sekvence naklonované ve vektoru nebo získané při masivním 
paralelním sekvenování) a nikoliv jejich konsenzus, jako je to při klasickém přímém sekve-
nování. Přítomnost velmi odlišných kopií (ITS paralogů) může zásadně ovlivnit odhady 
diverzity hub z environmentálních vzorků. Ty pracují s operačně taxonomickými jednot-
kami, které jsou definovány jako skupina sekvencí o podobnosti 97 % a více a měly by 
přibližně odpovídat houbovým druhům. Kromě funkčních ITS kopií jsou známy i rDNA 
pseudogeny, které svoji funkčnost pozbyly. U hub jsou velmi nedostatečně doloženy a 
patrně se vyskytují např. u rodu Geosmithia (Ascomycota: Hypocreales). rDNA pseudogeny 
lze odhalit porovnáním sekvencí příbuzných druhů hub, kdy má pseudogen typicky velmi 
odlišnou sekvenci (sled bazí a délku), menší obsah bazí GC a nestandardní sekundární 
strukturu. Pseudogeny mají evoluční historii odlišnou od funkční rDNA a jejich vmísení do 
analýzy vede ke špatnému odhadu fylogenetické příbuznosti.  

 
The DNA region coding ribosomal RNA is widely used for identification and phylo-

genetic studies of fungi. The internal transcribed spacers ITS1 and ITS2 and the gene for the 
5.8S ribosomal subunit are generally called the ITS region and occur in 45–200 copies of a 
single genome. According to the published results, the ITS region is able to distinguish 73% 
of fungal species studied and is easily accessible using universal primers. There are more 
than 17,200 fungal ITS region sequences in GenBank, from which 56% are linked with one 
of the 15,500 sequenced fungal species. The most significant drawback of the ITS region is 
its intragenomic variability. There are several different copies in a single nucleus, typically 
with a sequence variability of up to 3%, but also exceeding 5% in some documented cases. 
This variability is studied using methods determining the sequence of a particular copy 
(sequencing of PCR clones or massive parallel sequencing) instead of methods generating a 
consensus sequence from all copies (direct Sanger sequencing without cloning). The 
presence of more different ITS copies (ITS paralogues) can significantly affect fungal 
diversity estimations from environmental samples. Such methods work with operational 
taxonomic units, mostly defined using a 97% similarity threshold, which is sufficient for 
most known species. In addition to the presence of paralogues, deeply divergent and non-
functional pseudogenes are known, which have been little documented in fungi (they 
probably occur e.g. in the genus Geosmithia - Ascomycota: Hypocreales). rDNA pseudo-
genes typically have a very unrelated sequence, uncommon length and smaller GC content, 
when compared with related taxa, and a non-standard secondary structure. Pseudogenes 
have a different evolutionary history and their inclusion into the dataset leads to wrong 
results.  

*   *   * 
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Společenstva hub kolonizujících prázdné schránky druhu Cepaea hortensis ve čtyřech 
různých typech opadu 

Communities of fungi colonising empty shells of Cepaea hortensis in four different 
litter types 

 
Ondřej Koukol1 a Dagmar Říhová2 

 
1 katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Benátská 2,  

128 01, Praha 2 
2 katedra zoologie, UK v Praze, PřF, Viničná 7, Praha 2, 128 43 

 
Schránky suchozemských plžů jsou tvořeny z vysoce odolného proteinového materiálu 

(konchiolin) a anorganického uhličitanu vápenatého. Kolonizace schránek houbami byla 
dosud nicméně přehlížena. V naší studii jsme se zaměřili na společenstvo mikroskopických 
hub, které kolonizovaly prázdné schránky běžného suchozemského plže Cepaea hortensis. 
Schránky byly kultivovány na povrchu opadu ze čtyř různých typů lesa (podmáčená olšina, 
dubohabřina, smrkový rašelinný a suťový les) za konstantních podmínek a houby byly 
zaznamenávány čtyřikrát ve tříměsíčních intervalech. Zaznamenali jsme minimálně 35 
druhů hub a zástupce jednoho rodu vláknité bakterie, které kolonizovali schránky. Nejčas-
tější druhy hub byly chitinolytické a celulolytické, nikoliv keratinolytické. Mnohorozměrná 
analýza ukázala, že nejdůležitějším faktorem, který ovlivňoval společenstvo hub, byl typ 
opadu. Nejpravděpodobněji vlhkost a pH na lokalitě jsou mnohem důležitější než proteinový 
materiál ve schránce. V neposlední řadě byl popsán nový rod mikroskopických hub tvořící 
staurokonidie na základě mnoha kolonií nalezených na ulitách kultivovaných na opadu 
z podmáčené olšiny. 

 
Shells of terrestrial gastropods are formed by combination of highly resilient 

proteinaceous compounds (conchiolin) and inorganic calcium carbonate. Nevertheless, their 
colonisation by fungi has hitherto been overlooked. In our study, we aimed at communities 
of fungi colonising empty shells of the common terrestrial gastropod Cepaea hortensis. 
Shells were cultivated on a layer of litter from four different forest types (alluvial alder, oak-
hornbeam, peat-bog pine and scree forest) under constant conditions. Fungi were recorded 
and identified in four 3-month intervals. We found at least 35 fungal species and one genus 
of a filamentous bacterium colonising the shells. The most frequent fungi were chitinolytic 
and cellulolytic species, rather than keratinolytic ones. Multivariate analysis revealed that 
the most important factor affecting the fungal community was litter type. Most probably, 
humidity and pH at the locality are more important factors than the proteinaceous material 
of the shell. Last, but not least, a new genus of microfungi with staurosporous conidia was 
described based on numerous colonies found on shells cultivated on litter form the alluvial 
alder forest. 

*   *   * 
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Produkcia ochratoxínu A aspergilmi a penicíliami za rovnakých kultivačných podmie-
nok (in vitro) 

Ochratoxin A production by aspergilli and penicillia under equal cultivation 
conditions (in vitro) 

 
Roman Labuda 

 
Romer Labs Division Holding GmbH, Technopark 1, 3430 Tulln, Austria 

 
Ochratoxín A (OTA) je najdôležitejším metabolitom zo skupiny ochratoxínov, ktorých 

štrukúra je tvorená 3,4-dihydro-3metylizokumarínom spojeným cez 7-karboxylovú skupinu 
s L-ß-fenylalanínom peptidickou väzbou. OTA je považovaný za chronický nefrotoxín 
poškodzujúci činnosť obličiek a spôsobujúci poškodenie rôznych typov obličkových tkanív. 
Má aj imunosupresívne, teratogénne a genotoxické účinky. OTA bol klasifikovaný ako 
možný ľudský karcinogén (Skupina 2B). Výskyt OTA v potravinách a jeho negatívny dopad 
na zdravie ľudí je predovšetkým spojený s kontamináciou rôznych druhov orechov, kávy 
a hrozna špecifickými druhmi rodu Aspergillus (tropické a subtropické oblasti). Naopak, 
v oblastiach mierneho pásma sa jeho výskyt viaže na obilniny kontaminované druhom 
Penicillium verrucosum. Doposiaľ bolo zistených 20 druhov z rodu Aspergillus (podrod 
Circumdati) a 2 druhy z rodu Penicillium (P. verrucosum a P. nordicum) preukázateľne 
schopné produkovať tento mykotoxín. Na schopnosť produkcie OTA v in vitro podmien-
kach (na ryži a agare s kvasničným extraktom, pri 25–28°C, po 14 a 28 dňoch, v tme) bolo 
v tejto štúdii testovaných 18 kmeňov z rodu Aspergillus, konkrétne Petromyces albertensis 
(1), Aspergillus alliaceus (4), A. carbonarius (3), A. sclerotioniger (1), A. westerdijkiae (5), 
A. steynii (4) a 4 kmene huby P. nordicum. Produkcia OTA, v závislosti od kmeňa 
a použitého média, kolísala v rozsahu od 0,2 do 1000 mg.kg-1 (na agare s kvasničným 
extraktom) a od 3.8 do 3980 mg.kg-1 (ryža). Najproduktívnejší kmeň bol zistený v rámci 
druhu Aspergillus steynii.  

 
Ochratoxin A (OTA) is the main member of ochratoxins which are composed of a 3,4-

dihydro-3methylisocoumarin linked via a 7-carboxy group to L-ß-phenylalanine by an 
amide bound. OTA is a chronic nephrotoxin, effecting kidney functioning and causing 
damage to a variety of kidney tissues. It has also immunosuppresive, teratogenic and 
genotoxic effects in animals and possibly humans, and is classified as a possible human 
carcinogen (Group 2B). Occurrence of OTA in foods and its negative effects on humans is 
mostly linked with specific Aspergillus contamination of nuts, coffee beans and grapes 
(tropical and subtropical regions), while temperate regions suffer mainly from 
contamination of cereals by Penicillium verrucosum. To date, 20 species of the genus 
Aspergillus (subgenus Circumdati only) have been demonstrated to produce OTA. In the 
genus Penicillium, P. verrucosum and P. nordicum are considered to be the only OTA 
producers. To test the production ability of the potentially ochratoxigenic species/strains 
within the genus Aspergillus, namely Petromyces albertensis (1), Aspergillus alliaceus (4), 
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A. carbonarius (3), A. sclerotioniger (1), A. westerdijkiae (5), and A. steynii (4), and within 
the genus Penicillium, strains of P. nordicum (4), general screening was carried out in this 
study under equal cultivation conditions (rice and yeast extract agar as cultivation/screening 
media, at 25–28 °C, 14 and 28 days, darkness). Production of OTA ranged from 0.2 to 1000 
mg.kg-1 screened on the agar plates, and from 3.8 to 3980 mg. kg-1 on rice. The best OTA 
producer was found within the Aspergillus steynii strains.  

*   *   * 

Výsledky dlouhodobého výzkumu plísně okurky (Pseudoperonospora cubensis) v České 
republice 

Results of long-term research into cucurbit downy mildew (Pseudoperonospora 
cubensis) in the Czech Republic 

 
Aleš Lebeda, Jana Pavelková, Božena Sedláková a Jiří Urban 

 
katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 11, 

783 71 Olomouc-Holice, ales.lebeda@upol.cz; bozena.sedlakova@upol.cz 
 

Populační dynamika plísně okurky (Pseudoperonospora cubensis) v České republice 
(ČR) je od roku 2001 dlouhodobě intenzivně studována týmem fytopatologické laboratoře 
katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 
tohoto výzkumu ukázaly, že české populace P. cubensis jsou vysoce variabilní z hlediska 
hostitelské a rasové specifičnosti, virulence a rezistence k fungicidům. Většina monitorova-
ných porostů okurky seté (Cucumis sativus) v ČR byla plísní okurky napadena (66-100 % 
porostů) a převážně se jednalo o silné až velmi silné napadení (stupeň 3-4). Od roku 2009 
bylo napadení Pseudoperonospora cubensis pozorováno také na nových hostitelských 
rostlinách z čeledi Cucurbitaceae (Cucumis melo, Cucurbita spp., Citrullus lanatus, 
Lagenaria siceraria). České populace P. cubensis byly ve sledovaném období (2001-2010) 
rovněž vysoce variabilní ve virulenci; celkem bylo detegováno 67 různých patotypů, 
přičemž se převážně jednalo o středně a vysoce virulentní kmeny. Výsledky sledování 
účinnosti fungicidů, resp. jejich účinných látek (propamocarbu, fosetylu-Al, metalaxylu, 
metalaxylu-M, cymoxanilu a dimethomorphu) ukázaly, že populace P. cubensis v ČR byly 
variabilní v reakci k uvedeným účinným látkám. 

Tento výzkum byl podpořen následujícími granty: QH 71229, MSM 6198959215, 
PrF_2012_001. 

 
Since 2001, population dynamics of cucurbit downy mildew (Pseudoperonospora 

cubensis) in the Czech Republic (CR) has been intensively studied by the Plant Pathology 
Laboratory of the Department of Botany, Palacky University in Olomouc. Results of this 
research has shown that Czech P. cubensis populations are highly variable from the 
viewpoint of host- and race-specificity, virulence and resistance to fungicides. Most of the 
monitored cucumber plants (Cucumis sativus) in the CR were found to be infected by 



Mykologické listy, Praha, no. 123, 2013. 

 
42 

cucurbit downy mildew (disease prevalence ranging from 66 to 100%) and a high to very 
high disease severity prevailed (infection degree 3–4). Since 2009, new hosts of the family 
Cucurbitaceae (Cucumis melo, Cucurbita spp., Citrullus lanatus, Lagenaria siceraria) have 
been infected by P. cubensis. Czech P. cubensis populations were also highly variable in 
their virulence. A total of 67 different pathotypes were detected, whereby medium and 
highly virulent strains prevailed. Results of fungicide (active ingredient) resistance 
screening showed that P. cubensis populations in CR were variable in their reaction to these 
active ingredients.  

This research was supported by grants QH 71229, MSM 6198959215, PrF_2012_001. 

*   *   * 

Sbírka fytopatogenních oomycetů VÚKOZ, v.v.i. 

Collection of phytopathogenic oomycetes at RILOG 
 

Marcela Mrázková, Karel Černý, Šárka Gabrielová a Markéta Hejná 
 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 
Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice 

 
Sbírka fytopatogenních oomycetů byla založena v roce 2005 v rámci výzkumného 

záměru VÚKOZ, v.v.i., je umístěna na odboru Biologických rizik a v roce 2012 byla přijata 
do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganizmů. Cel-
kem je ve sbírce uloženo více než 200 kmenů cca 20 taxonů r. Phytophthora. Každý kmen je 
uchováván ve 4 zkumavkách na OA pod parafínovým olejem při 12 °C. Databáze je vedena 
v Microsoft Access 2002. Mezi vedené údaje patří: přírůstkové číslo, lokalita, hostitel, 
poškození, datum a jméno pracovníka, který patogen izoloval, metoda určení a jméno toho, 
kdo druh určil. U některých kmenů jsou dále uchovávány sekvence ITS regionů, fotodo-
kumentace, determinační protokol atp. Mezi cíle sbírky patří celkové podchycení biodiver-
zity fytopatogenních oomycetů (Pythiales) a zvláště pak uchování nebezpečných invazních, 
cizích a ekonomicky významných patogenů (Phytophthora alni, P. plurivora, P. cambivora, 
P. ramorum, P. cinnamomi aj.). Sbírkové kmeny mohou být využity v testech rezistence, 
šlechtění, biotechnologii, tvorbě krajiny a ochrany přírody, ve vědě a výzkumu, vzdělávání, 
v rámci spolupráce se SRS atp. 

 
A collection of phytopathogenic oomycetes was established under the research 

programme of the Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening (RILOG) in 
2005. The collection is located at the Department of Biological Risks. In total, more than 
200 strains belonging to approx. 20 taxa of the genus Phytophthora are kept here. The 
strains are deposited in 4 tubes on OA under mineral oil at 12 °C in the dark. The database is 
administrated in Microsoft Access 2002 including the following information: access 
number, location and its coordinates, host, disease and infested organ, date and name of 
isolator, method and date of detection, name of indentifier, etc. Sequences of ITS regions, 
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photodocumentation, determination protocol and other information are also available for 
some important strains. The collection was included into the Czech National Programme on 
Conservation and Utilisation of Microbial Genetic Resources in 2012. The main objective of 
the collection is the maintenance of phytopathogenic Pythiales – especially of dangerous, 
invasive, alien and economically important pathogens belonging to the genus Phytophthora 
(P. alni, P. plurivora, P. cambivora, P. ramorum, P. cinnamomi, etc.). The deposited strains 
can be utilised in tests of resistance, plant breeding, biotechnologies, landscaping and nature 
conservation, in science and research, education, cooperation with State Phytosanitary and 
other institutions, etc. 

*   *   * 

Společenstvo mikroskopických hub jeskyně Movile, Rumunsko – předběžné výsledky 

Microfungal community of Movile Cave, Romania - preliminary results 
 

Alena Nováková1, Vít Hubka2,3 a Alexandra Maria Hillebrand–Voiculescu4 
 

1 Ústav půdní biologie, BC AV ČR, v.v.i., Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice 
2 katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Benátská 2,  

128 01, Praha 2 
3 laboratoř genetiky, fyziologie a bioinženýrství hub, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i, 

Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 
4 Institutul de Speleologie „Emil Racovitza“, Calea 13 Septembrie, nr. 13, Bucharest, 

Romania 
 

Rumunská jeskyně Movile, objevená v roce 1986, je unikátní chemoautotrofní jeskyní 
s výskytem specifické vodní a terestrické fauny včetně 24 endemických druhů. Doposud byl 
výzkum zaměřen pouze na chemotrofní společenstvo bakterií a mikroskopickým houbám 
nebyla, stejně tak jako v jiných chemoautotrofních jeskyních, věnována pozornost. 

Mikroskopické houby byly izolovány převážně z horní suché části jeskyně 
z jeskynního ovzduší, sedimentů, zvětralého povrchu stěn a z exkrementů izopodů. Pro 
srovnání byly mikromycety izolovány z půdy a ovzduší nad jeskyní. Výsledky tohoto pilot-
ního výzkumu ukázaly bohaté spektrum mikroskopických hub včetně zástupců rodu Asper-
gillus (např. A. baeticus, A. ustus, A. versicolor group) a Penicillium (např. P. manginii, P. 
chrysogenum, P. expansum) a dále např. Purpureocillium lilacinum, Microsporum gypseum, 
Myriodontium keratinophilum, Oidiodendrum griseum, Spiniger meineckellus atd. 

 
Movile Cave, a ground-water ecosystem in southern Romania, was discovered in 

1986. This chemoautotrophic cave contains an abundant and diverse fauna with terrestrial 
and aquatic invertebrate communities including 24 endemic species. In the past, several 
studies were carried out on the chemoautotrophic bacterial community of the cave, but the 
microfungal community was neglected. 
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Microscopic filamentous fungi were isolated from cave air, cave sediments, corroded 
limestone walls, and isopod faeces and cadavers in the upper, dry part of the cave system. 
The gravity settling method for the estimation of air-borne microfungi and the dilution plate 
method were used as isolation methods. The cave microfungal community was also 
compared with the environment outside (air-borne and soil microfungi). The results of a 
pilot study show a broad microfungal spectrum in cave air and sediments, including several 
species of the genus Aspergillus (e.g. A. baeticus, A. ustus, A. versicolor group) and Peni-
cillium (e.g. P. manginii, P. chrysogenum, P. expansum), as well as Purpureocillium lilaci-
num, Microsporum gypseum, Myriodontium keratinophilum, Oidiodendrum griseum, Spini-
ger meineckellus, and other species.  

*   *   * 

Mikroskopické houby rekultivovaných půd v Rolling Hills Wind Plant, Glenrock, 
Wyoming 

Microscopic fungi in reclaimed soils in the Rolling Hills Wind Plant, Glenrock, WY 
 

Alena Nováková1, Jan Frouz1,2 a Vít Hubka3,4 

 
1 Ústav půdní biologie, BC AV ČR, v.v.i., Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice 
2 Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze,  

Benátská 2, 128 01, Praha 2 
3 katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Benátská 2,  

128 01, Praha 2 
4 laboratoř genetiky, fyziologie a bioinženýrství hub, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i, 

Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 
 

Mikroskopické houby byly studovány v půdách s různým typem rekultivace a různého 
stáří v areálu Rolling Hills Wind Plant (dříve důl Former Dave Johnson Coal Mine, 
uzavřený v roce 2002) v blízkosti Glenrocku ve Wyomingu, USA. Vzorky byly odebírány 
v září 2010 ze 4 míst – 3 z nich byly rekultivovány, jedno s přirozenou sukcesí rostlin. Pro 
izolaci mikromycetů bylo použito několik izolačních technik (zřeďovací, promývací a 
metody pro izolaci termorezistentních, keratinofilních, celulolytických a koprofilních mik-
romycet). Determinace probíhala na základě makro- a mikromorfologických vlastností a a 
za použití molekulárních analýz. Byly zjištěny rozdíly v zastoupení mikromycet mezi 
studovanými plochami i mezi použitými metodami izolace. Bylo zjištěno velké množství 
izolovaných mikromycetů z rodu Aspergillus, sekce Fumigati (A. lentulus, A. viridinutans, 
A. viridinutans/Neosartorya aureola a N. udagawae), což jsou termotolerantní lidské 
patogeny. 

 
Microscopic saprotrophic fungi were studied in soils with different reclamation type 

and age in the area of the Rolling Hills Wind Plant. The former Dave Johnson Coal Mine, 
located to the north of Glenrock, WY, closed in 2002, is currently in the process of being 
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reclaimed. Soil samples were collected in September 2010 from four sites (three of them of 
various reclamation type, one belonging to a natural succession area – all dominated by 
sagebrush grassland). Several isolation techniques were used for microfungi isolation (the 
classical soil dilution plate method, the soil washing technique, and methods for the 
isolation of thermotolerant, keratinophilic, celullolytic, and coprophilous microfungi. 
Identification of the microfungi was carried out using macro- and micro-morphological 
characteristics, as well as molecular methods (ITS sequences etc.). Differences in 
microfungal diversity were found between the studied sites and also between the employed 
isolation techniques. A lot of isolated microfungi belong to the genus Aspergillus section 
Fumigati, e.g. A. lentulus, A. viridinutans, A. viridinutans/Neosartorya aureola, and N. 
udagawae. For most of the thermotolerant human pathogens these are the first records from 
soils in the USA.  

*   *   * 

Trichoderma - vážný problém při pěstování hlívy ústřičné v ČR 

Trichoderma – a serious problem of oyster mushroom cultivation in the Czech 
Republic 

 
David Novotný1, Ivan Jablonský2 a Lenka Zadrobilová3 

 
1 Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně, 

novotny@vurv.cz 
2 Ovenecká, 47/370, 170 00 Praha 7 

3 AOPK ČR, Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec, U jezu 10,  
460 01 Liberec 

 
Houby rodu Trichoderma působí v posledních letech vážné problémy při pěstování 

žampiónů a hlívy v pěstírnách v ČR. Byl hodnocen vliv teploty na růst a přežívání Tricho-
derma sp. na 2 % sladinovém agaru a v substrátu pro pěstování hlívy. Byly diskutovány 
hlavní otázky spojené s problémy způsobené houbami rodu Trichoderma sp. při pěstování 
hlívy. 

Finančně podpořeno projektem MZe 000270604. 
 
Some species from the genus Trichoderma cause serious problems in cultivation of 

champignons and oyster mushrooms in growing houses in the Czech Republic. The 
influence of temperature on growth and survival of Trichoderma sp. on 2% malt extract agar 
and in the substrate for oyster mushroom cultivation was evaluated. The main problems in 
oyster mushroom cultivation caused by fungi from the genus Trichoderma are discussed. 

*   *   * 
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Výskyt troch druhov rodu Libertella na Slovensku 

Occurrence of three Libertella species in Slovakia 
 

Emília Ondrušková, Katarína Adamčíková, Marek Kobza a Gabriela Juhásová 
 

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, pobočka biológie drevín Nitra, Akademická 2,  
949 01 Nitra, SR; ondruskova@savzv.sk 

 
Prezentovali sme výskyt druhov rodu Libertella na Slovensku. Cieľom štúdie bolo 

morfologické porovnanie jednotlivých druhov.  
Libertella faginea bola nájdená na Fagus sylvatica. Konídie s veľkosťou 17–26 × 0,5–

0,7 µm boli jemne nitkovité, oblúkovito zahnuté, bezfarebné, vytekajúce v gélovitú 
šafránovo- žltú až oranžovú hmotu. Teleomorfným štádiom huby je Eutypella quaternata. 

Libertella betulina bola odobratá z druhu Betula pendula. Konídie s veľkosťou 34,9–
47,5 × 1,4–1,9 µm sú nitkovité, bezfarebné, mierne prehnuté, na oboch koncoch špicaté. 
Masa konídií je zlatožlto sfarbená. Teleomorfným štádiom huby je Diatrype stigma. 

Libertella quercina bola identifikovyná na kôre a konároch druhu Castanea sativa. 
Konídie s veľkosťou 23,9–41,2 × 0,7–0,8 µm boli prehnuté, bezfarebné a tvorili oranžovú 
hmotu. Teleomorfným štádiom huby je Diatrypella quercina.  

Vzorky boli uložené do depozitu herbára SAV, každá pod vlastným číslom: SAV F-
3142, SAV F-3143 a SAV F-3144.  

Príspevok bol podporený projektmi VEGA 2/0149/10 a APVV-0421-07. 
 
We present data on the occurrence of Libertella species in Slovakia. Morphological 

observations were compared with descriptions of Libertella species. 
Libertella faginea occurred on Fagus sylvatica: conidia were 17–26 × 0.5–0.7 µm 

long, delicately filiform-fusoid, curved, hyaline, issuing in gelatinous, coiled and twisted 
saffron-yellow to orange jelly-like substance. The fungus is the anamorph state of Eutypella 
quaternata. 

Libertella betulina occurred on Betula pendula: conidia were 34.9–47.5 × 1.4–1.9 µm 
long, fusoid, faintly curved, and pointed at both ends, hyaline, issuing in a golden yellow 
jelly-like substance. The fungus is the anamorph state of Diatrype stigma. 

Libertella quercina occurred on Castanea sativa, conidia were 23.9–41.2 × 0.7–0.8 
µm long, long curved, hyaline, issuing in an orange substance. The fungus is the anamorph 
state of Diatrypella quercina.  

Specimens were deposited in the Herbarium of the Slovak Academy of Science as 
SAV F-3142, SAV F-3143, and SAV F-3144.  

Financial support was provided by the projects VEGA 2/0149/10 and APVV-0421-07. 
*   *   * 
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Inaktivace spor mikromycetů nízkoteplotním plazmatem v kombinaci s aerosolem 
H2O2 

Microfungal spore inactivation by low-temperature plasma in combination with H2O2 
aerosol 

 
Miroslav Čeřovský, Josef Khun, Kateřina Rusová, Vladimír Scholtz a Hana Soušková 

VŠCHT Praha, FCHI, Ústav fyziky a měřící techniky, Technická 5,  
166 28 Praha 6 – Dejvice 

 
Častým problémem v potravinářství bývají plísňové kontaminace. Hlavní příčinou je 

praktická všudypřítomnost plísní a značná odolnost jejich spor. Okruh případných 
preventivních opatření je omezen přísnými požadavky z hlediska bezpečnosti potravin, popř. 
vlastnostmi potravin. Jednou z možností prevence je použití aerosolu peroxidu vodíku, jehož 
přítomnost ve velkém množství však může být nežádoucí. Zvýšení účinnosti a tím i omezení 
množství použitého peroxidu vodíku by mohlo být dosaženo současným působením 
aerosolu peroxidu vodíku a nízkoteplotního plazmatu. Cílem práce je tedy studium možnosti 
inaktivace spor mikromycetů nízkoteplotním plazmatem v kombinaci s aerosolem H2O2. 

Za nízkoteplotní plazma se považuje částečně nebo plně ionizovaný plyn, jehož 
teplota zůstává nezměněna nebo mírně zvýšena oproti teplotě původní. Převážná většina 
energie dodaná do plazmatu je zde využita na urychlení elektronů, které narážejí do částic 
pracovního plynu a jsou tudíž startovacími částicemi pro další plazmochemické reakce. Při 
těchto reakcích vzniká záření a celá řada aktivních částic, které mohou mít dekontaminační 
účinky. Jako zdroje nízkoteplotního plazmatu se často používají různé druhy elektrických 
výbojů v plynech, z nichž zřejmě nejjednodušším je korónový výboj. Vzniká již při napětí 
několika kV na ostrých hranách nebo hrotech elektrod. Dekontaminační účinky plazmatu se 
projevují i při relativně nízkých teplotách, při kterých nedochází k poškození ošetřovaných 
potravin a materiálů. Částice plazmatu nepronikají hluboko do materiálů a mají relativně 
krátkou dobu života. Z tohoto hlediska se jeví bezpečné pro konzumenta, protože v 
potravině v době konzumace již nejsou přítomny.  

Na našem pracovišti byla vyvinuta aparatura generující atmosféru složenou ze 
vzduchu a aerosolu peroxidu vodíku, ve které hořel bipolární korónový výboj (proud 
výbojem I = 300 µA, napětí výboje U = 4 kV). Bezprostředně v blízkosti výboje byla 
umístěna polotekutá živná půda, jejíž povrch byl kontaminován sporami Talaromyces 
striatus a následně ošetřen aktivními částicemi a zářením, vzniklými po průchodu 
pracovního plynu výbojem. Byla zjišťována závislost účinnosti inaktivace těchto spor pro 
samotný výboj, samotný peroxid vodíku a jejich kombinovaný efekt. 

Výsledky ukazují, že po působení na kontaminované povrchy živných půd dochází k 
inaktivaci spor a vzniku tzv. inhibiční zóny, tj. zóny prosté přežívajících spor. Při použití 
samotného peroxidu vodíku jsme po 1 minutě působení dosáhli inhibiční zóny o průměru 
20 mm. Při působení samotným výbojem jsme dosáhli inhibiční zóny o průměru 30 mm, 
zatímco při použití kombinace aerosolu peroxidu vodíku s korónovým výbojem byla 
velikost inhibiční zóny 80 mm. Z výsledků je možné konstatovat, že společné působení 



Mykologické listy, Praha, no. 123, 2013. 

 
48 

peroxidu vodíku a korónového výboje vykazuje synergický účinek a mohlo by být v 
některých případech vhodnou metodou k ošetřování povrchů potravin. 

Studie byla vypracována s podporou grantových projektů MSM ČR 6046137306, 
MSM ČR 0021620806 and SVV-2012-264506. 

 
Mould contaminations are considered to be a serious problem in food industry due to 

the ubiquity of microfungal spores. Inactivation of microfungal spores using a low-
temperature plasma in combination with H2O2 aerosol was studied. Active particles and 
radiation created after bipolar corona discharge were used for the inactivation of 
Talaromyces striatus spore contamination on the nutrient medium surface. Results showed 
the influence of these on microfungal spores which resulted in spore inactivation and 
creation of an inhibition zone without surviving spores. The simultaneous effect of bipolar 
corona discharge and H2O2 aerosol showed a synergic effect – whilst the size of the 
inhibition zone was 20 mm in the case of H2O2 aerosol use alone and 30 mm in case of 
discharge use only, in the case of a combination of both effects the size of the inhibition 
zone was 80 mm. The tested procedure seems to be a suitable method for food surface 
treatments.  

The study was carried out with support of the projects MSM ČR 6046137306, MSM 
ČR 0021620806, and SVV-2012-264506. 

*   *   * 

Srovnání fungicidních vlastností korónového výboje a dielektrického bariérového 
výboje 

Comparison of fungicidal properties of corona discharge and dielectric barrier 
discharge 

 
Hana Soušková, Vladimír Scholtz, Jaroslav Julák, Vítězslav Kříha a Dana Savická 

 
VŠCHT Praha, FCHI, Ústav fyziky a měřící techniky, Technická 5,  

166 28 Praha 6 – Dejvice 
 

Výzkum dekontaminačních vlastností netermálního plazmatu za atmosférického tlaku 
a potenciální možnost jejich využití v medicíně či potravinářském průmyslu je předmětem 
intenzivního výzkumu již od roku 1996. 

Za plazma se považuje částečně nebo plně ionizovaný plyn složený z iontů, elektronů, 
elektroneutrálních atomů a molekul. Ke generaci nízkoteplotního plazmatu (NTP) se často 
používají různé druhy elektrických výbojů v plynech. Korónový výboj (CD) vzniká již při 
stejnosměrném napětí několika kV na ostrých hranách nebo hrotech elektrod. Dielektrický 
bariérový výboj (DBD) vzniká mezi dvěma elektrodami napájenými střídavým napětím, 
mezi kterými se nachází dielektrická vrstva. NTP generované za atmosférického tlaku 
obsahuje mnoho aktivních mikrobicidních agens, jejichž složení se liší v závislosti na typu 
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použitého zdroje plazmatu. Tato práce je první studií porovnávající účinnost dvou různých 
zdrojů netermálního plazmatu na stejné kmeny mikroorganizmů. 

Účinky obou těchto typů nízkoteplotního plazmatu byly studovány a porovnány 
na sporách čtyř nepatogenních vláknitých hub: 
 Aspergillus oryzae (Alhburg) E. Cohn 1884 (DBM 4002) 
 Cladosporium sphaerospermum Penzing 1882 (DBM 4282) 
 Alternaria sp. (DBM 4002)  
 Byssochlamys nivea Westling 1909 (DBM 4104) 
Jedná se o kmeny, jejichž spory se masivně vyskytují v půdě, v ovzduší, ve vodě i 

uvnitř objektů. Mohou vyvolat alergie, onemocnění některých kulturních plodin a jsou 
spojovány s kažením potravin. Za použití obou typů netermálního plazmatu (CD a DBD) 
byly provedeny tyto tři experimenty: a) dekontaminace suspenze spor mikromycet ve vodě, 
kde nás zajímal úbytek mikroorganismů ve vodní suspenzi v závislosti na době expozice; b) 
dekontaminace povrchů živného média inokulovaných sporami mikromycet, kde nás 
zajímala velikost inhibičních zón v závislosti na době expozice; c) porovnání dynamiky 
růstu neexponovaných spor a spor, které byly vystaveny expozici subletální dávky NTP.  

Dekontaminační účinky jednotlivých druhů plazmatu se výrazně lišily v působení na 
vodné suspenze spor a na povrchy živných médií inokulovaných sporami mikromycetů. 
Zjistili jsme, že CD vykazuje dobrý průnik aktivních agens do objemu kapalné suspenze, 
proto je vhodný pro dekontaminaci vodných suspenzí, ale nevhodný k dekontaminaci povr-
chů. Naproti tomu DBD nemá prokazatelný vliv na vodní suspenzi, působí do šířky a vyka-
zuje velmi dobrou schopnost plošné dekontaminace. Oba typy výbojů mají schopnost odda-
lovat klíčení spor mikromycetů. 

Studie byla vypracována s podporou grantových projektů MSM ČR 6046137306, 
MSM ČR 0021620806, SVV-2012-264506, PRVOUK – P25/LF1/2 a 
SGS10/266/OHK3/3T/13. 

 
The effects of the decontamination of low-temperature plasma at atmospheric pressure 

and their potential use in the medicine and food industry have been the subject of intense 
research since the year 1996.  

Plasma is considered to be a partially or fully ionised gas composed of ions, electrons, 
atoms and molecules, electroneutral atoms and molecules. Various types of electrical 
discharges in gases are often used for the generation of low-temperature plasma (LTP). 
Corona discharge (CD) occurs at DC voltages of several kV on the sharp edges or tips of 
electrodes. Dielectric barrier discharge (DBD) occurs between two parallel plate electrodes, 
powered by AC voltage; there is a dielectric layer in between the electrodes. Low-
temperature plasmas generated at atmospheric pressure consist of a variety of microbicidal 
active agents, the composition of which varies depending on the type of plasma source. This 
work is the first study comparing the effectiveness of the two different sources of low-
temperature plasma on the same species of microorganisms. 

The effects of both types of LTP were studied on the spores of four non-pathogenic 
micromycetes: 

 Aspergillus oryzae (Alhburg) E. Cohn 1884 (DBM 4002) 
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 Cladosporium sphaerospermum Penzing 1882 (DBM 4282) 
 Alternaria sp. (DBM 4002)  
 Byssochlamys nivea Westling 1909 (DBM 4104) 
These fungi and their spores occur massively in soil, air, water, and inside objects. 

They may cause allergies and in certain cultural crops even illnesses, and are associated with 
the spoilage of food. 

The following three experiments were carried out using both types of low-temperature 
plasmas (CD and DBD): (a) decontamination of water suspensions of micromycete spores, 
where a loss of microorganisms in the suspension (depending on the time of exposure) was 
observed; (b) decontamination of surfaces of nutrient media inoculated by micromycete 
spores, where the changing size of the inhibition was observed according to time of 
exposure; (c) comparison of the dynamics of micromycete growth between untreated spores 
and spores which had been exposed to a sublethal dose of LTP. 

The decontamination effect of plasma species differed in water suspensions and on the 
surfaces. We found that CD demonstrated a good penetration of active agents into the 
volume of water suspensions. It is therefore appropriate for the decontamination of water 
suspensions, but inappropriate for the decontamination of surfaces. In contrast, DBD has no 
demonstrable effect on water suspensions, it acts in breadth and is thus well able to 
decontaminate surfaces. Both types of discharge have the ability to delay the germination of 
micromycete spores. 

The study was funded by the projects MSM ČR 6046137306, MSM ČR 0021620806, 
SVV-2012-264506, PRVOUK – P25/LF1/2, and SGS10/266/OHK3/3T/13. 

*   *   * 

Genetická variabilita druhu Fusarium graminearum v České republice 

Genetic variability of Fusarium graminearum in the Czech Republic 
 

Taťána Sumíková, Martin Žabka, Ladislav Kučera 
 

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha – Ruzyně 
 

Nejdůležitějším patogenem způsobujícím fuzariózy klasu pšenice je v České republice 
druh Fusarium graminearum, známý svou schopností produkovat trichotheceny, zejména 
deoxynivalenol a jeho deriváty. 103 izolátů F. graminearum bylo získáno z přirozeně 
infikovaných pšeničných klasů pocházejících z 20 lokalit v České republice. Genetická 
variabilita izolátů byla hodnocena metodou AFLP. Populace byla značně heterogenní, jak 
uvnitř jednotlivých lokalit, tak mezi nimi. Nebyl prokázán statisticky významný vztah mezi 
AFLP profilem a geografickým původem vzorků.  

 
The most important pathogen causing Fusarium head blight of wheat in the Czech 

Republic is F. graminearum. The species is known for its ability to produce trichothecenes, 
mainly deoxynivalenol and its derivates. A total of 103 strains of F. graminearum were 
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isolated from naturally infected wheat ears from 20 localities of the Czech Republic. Genetic 
variability of the isolates was evaluated by means of AFLP. The population was highly 
heterogeneous, both within and between the localities. No clear evidence for association 
between AFLP profile and geographic origin of the samples was found. 

*   *   * 

Mikroskopické huby na mumifikovaných ľudských pozostatkoch z rodinnej krypty v 
Sládkovičove (okr. Galanta, Slovensko) 

Microscopic fungi on mummified human remains from a family crypt in Sládkovičovo 
(Galanta district, Slovakia) 

 
Alexandra Šimonovičová1, Silvia Bodoriková2, Michaela Dörnhöferová2, Katarína 

Chovanová3, Domenico Pangallo3 
 

 1Department of Soil Science, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Mlynská 
dolina, 842 15 Bratislava, Slovak Republic 

2Department of Anthropology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Mlynská 
dolina, 842 15 Bratislava, Slovak Republic 

3Institut of Molecular biology SAS, Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava, Slovak Republic 
 

Prezentujeme výskyt mikroskopických húb na mumifikovaných pozostatkoch osôb, 
ktoré zomreli v rokoch 1924, 1925 a 1932. Telesné pozostatky boli uložené v rodinnej 
krypte Kuffnerovcov v Sládkovičove. Pozostatky boli mumifikované prírodným spôsobom. 
Vďaka dobrej mikroklíme a prúdeniu vzduchu v krypte sa mäkké tkanivá dokonale vysušili. 
Na základe antropologickej a molekulárno-biologickej analýzy bolo zistené, že pozostatky 
patrili trom nepríbuzným osobám. 

Identifikovali sme druhy rodu Aspergillus (A. candidus, A. fumigatus, A. niger, A. 
ochraceus, A. sydowii, A. ustus, A. versicolor), Penicillium (P. crustosum, P. chrysogenum), 
Cladosporium, Neosartorya fischeri a Rhizopus stolonifer var. stolonifer. Dominovali druhy 
rodu Aspergillus (58,3 %), z ktorých mnohé majú silnú schopnosť rozkladať proteíny (A. 
sydowii, A. ochraceus, A. candidus), celulózu (A. fumigatus, A. niger, A. ustus, A. versico-
lor) a lipopolysacharidy (A. ochraceus, A. niger). 

Práca bola podporená grantom UK/90/2012. 
 
The occurrence of microscopic fungi on mummified human remains of individuals 

died in 1924, 1925 and 1932 are presented. The remains were found in the Kuffner family 
crypt in the village of Sládkovičovo. The remains were naturally mummified. The soft 
tissues were completely dry thanks to the favourable microclimate and air flow in the crypt. 
Anthropological and molecular-biological analyses showed that the remains belonged to 
three unrelated persons. 

We identified Species of genus Aspergillus (A. candidus, A. fumigatus, A. niger, A. 
ochraceus, A. sydowii, A. ustus, A. versicolor), Penicillium (P. crustosum, P. chrysogenum), 
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and Cladosporium, and also Neosartorya fischeri and Rhizopus stolonifer var. stolonifer. Of 
all microscopic fungi species of genus Aspergillus (58.3%) dominated. Many of them 
produce enzymes for the degradation of proteins (A. sydowii, A. ochraceus, A. candidus), 
cellulose (A. fumigatus, A. niger, A. ustus, A. versicolor) and lipopolysaccharides (A. 
ochraceus, A. niger). 

This research was supported by University Comenius Grant UK/90/2012. 
*   *   * 

Výsledky výzkumu rozšíření padlí tykvovitých (Golovinomyces cichoracearum, 
Podosphaera xanthii) a jejich hyperparazita, Ampelomyces quisqualis v České republice 

Results of research into the distribution of cucurbit powdery mildew species 
(Golovinomyces cichoracearum, Podosphaera xanthii) and their hyperparasite 

Ampelomyces quisqualis in the Czech Republic 
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Výzkum rozšíření padlí tykvovitých (Golovinomyces cichoracearum (Gc), Podo-
sphaera xanthii (Px)) na území České republiky (ČR) navazuje na předchozí dlouhodobý 
monitoring těchto patogenů. V letech 2008–2009 bylo analyzováno celkem 229 vzorků listů 
tykvovitých zelenin se symptomy padlí tykvovitých pocházejících z území ČR. U získaných 
vzorků byla provedena identifikace příslušného druhu patogenu, popř. detekce směsné in-
fekce (Gc, Px) a to na základě mikroskopické analýzy morfologických struktur anamorfního 
stadia. U těchto vzorků byla také zjišťována přítomnost hyperparazita Ampelomyces quis-
qualis Ces. (AQ). Ve sledovaném dvouletém období se druhové spektrum padlí tykvovitých 
na území ČR, a rovněž i výskyt druhu AQ měnily. V roce 2008 byla v analyzovaných vzor-
cích nejčastěji pozorována směsná infekce (Gc, Px), a to u 54 % vzorků, častý byl rovněž i 
samostatně se vyskytující druh Gc (35 %). Naopak druh Px, jako jediný patogen přítomný 
ve vzorcích, byl detekován pouze u 11 % vzorků. AQ se na druzích padlí tykvovitých v roce 
2008 vyskytoval vzácně a byl zjištěn jen na třech moravských lokalitách. V roce 2009 bylo 
druhové spektrum padlí tykvovitých na území ČR, ale i přítomnost AQ na padlí tykvovitých, 
odlišné ve srovnání s rokem předchozím. V roce 2009 v analyzovaných vzorcích převažoval 
samostatně se vyskytující druh Gc (68 %), naopak směsná infekce obou patogenů (Gc+Px) 
byla zjištěna jen u 23 % vzorků. Podobně jako v roce 2008 se v roce 2009 druh Px samo-
statně vyskytoval ojediněle a byl přítomen pouze u 9 % vzorků. AQ se na rozdíl od roku 
předchozího na druzích padlí tykvovitých vyskytoval častěji a byl zaznamenán na 27 loka-
litách ČR. 

Tento výzkum byl podporován těmito granty: QH 71229, MSM 6198959215, PrF 
_2012_001.  



Mykologické listy, Praha, no. 123, 2013. 

 
53 

 
The distribution of cucurbit powdery mildew (CPM) (Golovinomyces cichoracearum 

(Gc) and Podosphaera xanthii (Px)) follows the previous long-term research in the Czech 
Republic (CR). In total, 229 samples of leaves of cucurbit vegetables with symptoms of 
CPM were collected and analysed in the CR in 2008–2009. Identification of the pathogens 
(Golovinomyces cichoracearum (Gc), Podosphaera xanthii (Px)) was performed by means 
of microscopic analysis of morphological structures of the anamorphic stage. The presence 
of hyperparasite Ampelomyces quisqualis Ces. (AQ) was also determined. The species 
spectrum of CPM and presence of hyperparasite AQ were different in both years. In 2008, 
99 samples were collected and analysed . The mixed infection Gc+Px was recorded as the 
most frequent (54% of all samples). The occurrence of Gc was also frequent (35%), 
however Px was detected in only 11% of all samples. In 2008, the presence of hyperparasite 
AQ was confirmed very rarely – it occurred at only 3 locations in Moravia. In 2009, the 
frequency of occurrence of CPM species and hyperparasite AQ differed from the previous 
year. Occurrence of Gc prevailed (68%), while the mixed infection Gc+Px was recorded 
only in 23% of the samples. As in 2008, the pathogen Px as a separate species occurred 
sporadically (9%) in 2009. The presence of hyperparasite AQ occurred more frequently, 
hyperparasite AQ was found at 27 locations, not only from the southern parts of the CR.  

This research was supported by the grants QH 71229, MSM 6198959215, and PrF 
_2012_001.   

*   *   * 

Analýza houbových komunit pomocí sekvenování nové generace: využití genu s jednou 
kopií 

Improved analysis of fungal communities using next-generation sequencing analysis of 
a single-copy gene 
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Poznatky z oblasti ekologie a složení společenstev půdních hub a bakterií se v sou-

časné době opírají především o výsledky získané sekvenováním PCR amplikonů pomocí 
sekvenování nové generace. Běžně je relativní počet jednotlivých zástupců mikrobiálních 
společenstev odhadnut na základě analýz 16S rRNA oblasti u prokaryot a 18S rRNA oblasti 
nebo “vnitřních přepisovaných mezerníků” (ITS) u hub a ostatních mikroeukaryot. Analýza 
ITS oblastí je velmi užitečná pro molekulární systematiku na úrovni druhů, či dokonce v 
rámci druhů. Avšak kvantitativní informace týkající se výskytu získaná analýzou ITS bývá 
zkreslena z důvodu přítomnosti mnoha kopií rRNA genu v genomu (počet se pohybuje od 
10 do 200) a dále díky možné přítomnosti několika odlišných kopií ITS regionu. Na druhou 
stranu bylo prokázáno, že určitá skupina genů zahrnující elongační factor-1 alfa (tef1) nebo 
druhou největší podjednotku RNA polymerázy II (rpb2) jsou přítomny pouze v jedné kopii 
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u většiny houbových genomů; tyto oblasti mají dostatečnou variabilitu, aby mohly být po-
užity při taxonomických analýzách či přiřazeních. Použití těchto genů nabízí možnost pří-
mého zjištění počtu houbových genomů a rozšiřuje poznání o relativní četnosti jednotlivých 
taxonomických skupin hub při procesech probíhajících v daném prostředí. V naší práci uka-
zujeme, že množství ITS kopií na nanogram DNA vykazuje vysokou variabilitu mezi bazi-
diomycety i jejich blízce příbuznými druhy. Analýza sekvencí odvozených od rpb2 genu 
získaných 454-amplikonovou pyrosekvenací z lesních půd ukazuje, že taxonomické pokrytí 
tohoto markeru je široké a zahrnuje také bazální houbové linie (jako např. Microsporidia, 
Chytridiomycota a Entomophthorales), často opomíjené jinými používanými markery. Od-
hady množství jednotlivých taxonů zjištěné použitím tohoto markeru jsou velice odlišné od 
stanovení množství na základě analýzy pomocí ITS. Přestože fylogenetická diskriminační 
síla rpb2 je omezená a přímá identifikace s jeho pomocí je obtížná (z důvodu nízkého za-
stoupení sekvencí v databázi GenBank) dává rpb2 dobrý vhled do fylogeneze hub a stano-
vení jejich diverzity.     

 
Current exploration of the ecology of soil fungal and bacterial communities and 

microbe-catalysed processes in soils largely relies on community composition analysis using 
next-generation sequencing of PCR amplicons. Typically, the relative abundance of 
individual members of microbial communities are derived from the analyses of the 16S 
rRNA region of prokaryotic microorganisms and the 18S rRNA or internal transcribed 
spacer (ITS) region of the rDNA for fungi and other microeukaryots. The analysis of fungal 
ITS sequences proves helpful for molecular systematics at the species level, and even within 
species, but the quantitative information on the relative abundance of individual taxa is 
skewed due to the presence of multiple rDNA gene copies per genome, ranging from 10 to 
200 and the presence of multiple divergent copies of the ITS region. On the other hand, it 
was demonstrated that there is a group of genes including the elongation factor-1 alpha 
(tef1) or RNA polymerase II second largest subunit (rpb2) which are present in a single 
copy in most fungal genomes and exhibit sufficient variation to be used for phylogenetic 
analysis and taxonomic assignment. The use of such genes offers the possibility to directly 
count fungal genomes and improve the knowledge of the relative abundance of individual 
taxa of fungi in environmental processes. Here we show that the amount of ITS copies per 
nanogram DNA shows high variation in soil basidiomycetes and even closely related species 
largely differ in this respect. Analysis of the rpb2 gene sequences derived from coniferous 
forest soils by means of 454-amplicon pyrosequencing shows that the taxonomic coverage 
of the sequences is broad and includes also the basal fungal lineages (Microsporidia, Chytri-
diomycota, Entomopthorales etc.) often missed with other markers. The abundance 
estimates derived using this molecular marker are largely different from those based on the 
analysis of the ITS. Although the phylogenetic discriminative power of the rpb2 gene is 
limited, and direct identification is difficult due to lower numbers of sequences in GenBank, 
rpb2 gives a good insight into fungal phylogeny and diversity estimations.  

*   *   * 
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Výskyt Dothistroma pini a D. septosporum na území České republiky na základě 
detekčního průzkumu Státní rostlinolékařské správy 

Occurrence of Dothistroma pini and D. septosporum in the Czech Republic in a survey 
of the State Phytosanitary Administration 
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Původce červené sypavky borovic je celosvětově rozšířen; jsou jím vřeckovýtrusé 
houby Dothistroma septosporum (s teleomorfou Mycosphaerella pini) a Dothistroma pini 
(teleomorfa neznámá). Dle dosavadních studií se D. septosporum vyskytuje celosvětově, 
zatímco D. pini je známa ze severní části USA; nedávno byla zjištěna v Rusku a v několika 
státech Evropy. Identifikace na základě morfologických charakteristik není jednoznačná, 
proto bylo k odlišení těchto dvou druhů použito polymerázové řetězové reakce (PCR) podle 
Ioos et al. (2010). Vzorky pro laboratorní identifikaci byly odebírány v rámci detekčního 
průzkumu zaměřeného na sledování výskytu regulovaného škodlivého organizmu 
Dothistroma spp. inspektory Státní rostlinolékařské správy v letech 2011 a 2012. Vzorky 
jehlic byly odebírány především z lesních školek, školek okrasných dřevin a jejich okolí, 
příležitostně z veřejné zeleně, soukromých zahrad a z plantáží vánočních stromků. 
Z celkového počtu 419 odebraných vzorků bylo 127 pozitivních na D. septosporum. 
Nejčastějšími hostiteli byli Pinus nigra a P. mugo. 89 pozitivních vzorků pocházelo z 20 
školek po celé České republice. V rámci průzkumu nebyla v České republice potvrzena D. 
pini. 

 
The red-band needle blight fungus is a serious disease of pines (Pinus spp.) with a 

worldwide distribution. It is caused by the ascomycete fungi Dothistroma septosporum 
(teleomorph: Mycosphaerella pini) and Dothistroma pini (teleomorph unknown). According 
to this study D. septosporum is distributed worldwide, while D. pini is only known from the 
north of the USA. It has recently been identified in Russia and also in some European 
countries. Identification of the two Dothistroma species merely based on morphology is 
virtually impossible. Polymerase chain reaction (PCR) according to Ioos et al. (2010) was 
used for differentiation between these two Dothistroma species. Samples for laboratory 
identification were collected by inspectors of the State Phytosanitary Administration during 
a detection survey in the Czech Republic in 2011 and 2012. Pine needle samples were 
mainly taken from ornamental and forest nurseries and their surroundings, individually also 
from public greeneries, private gardens and Christmas tree plantations. Out of 419 collected 
samples 127 were D. septosporum positive. The main hosts were Pinus nigra and P. mugo. 
A total of 89 positive D. septosporum samples were collected from 20 nurseries in the Czech 
Republic. Dothistroma pini was not found. 

*   *   * 
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Screening antifungálních vlastností některých rostlinných extraktů 

Screening of antifungal properties of selected plant extracts 
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Methanolové extrakty celkem 27 léčivých rostlin byly užity při screeningové studii se 
zaměřením na testování antifungálních vlastností. Inhibiční efekt byl testován na modelu 
čtyř vybraných patogenních a toxinogenních houbových druhů Aspergillus flavus, A. 
fumigatus, Fusarium oxysporum a F. verticillioides, v souladu s jejich ekonomickým 
významem. Možnost užít některé testované rostlinné extrakty jako složku pesticidů na 
přírodní bázi byla indikována v případě pěti rostlinných druhů. Nejvíce efektivními byly 
Asarum europaeum, Angostura trifoliata a především Alpinia purpurata. 

 
Methanol extracts of 27 medicinal plants were used in a screening study for antifungal 

activity. Growth inhibitory effects wereas tested for four very important pathogenic and 
toxinogenic fungal species: Aspergillus flavus, A. fumigatus, Fusarium oxysporum, and F. 
verticillioides. The potential to use some plant extracts as a component of natural pesticides 
in the future was indicated in the case of five plant species. The most effective were Asarum 
europaeum, Angostura trifoliata, and especially Alpinia purpurata extracts.  
 


