MYKOLOGICKÉ
LISTY
129

Časopis
České vědecké společnosti pro mykologii
Praha 2014
ISSN 1213-5887

Mykologické listy, Praha, no. 129, 2014.

OBSAH / CONTENTS
Kučera V., Lizoň P., Gaisler J. a Hustad V.P.:
Geoglossum simile – jazýček podobný a jeho rozlišovanie
Earth-tongue Geoglossum simile and its distinction ............................................ 1
Kotlaba F.:
Nálezy vzácné lupenaté houby strmělky kmenové – Clitocybe truncicola –
v České republice a její ekologie
Finds of the rare agaric Clitocybe truncicola in the Czech Republic and its
ecology ................................................................................................................. 4
Holec J.:
Práce s typy v mykologii. 2. Registrace jmen, správný postup zveřejňování
jmen a výběru typů
How to work with types in mycology. 2. Registration of nomenclatural
novelties, correct process of publishing names and designation of types ............ 9
Zprávy z výboru ČVSM
Information from the Board of the Society ....................................................... 15
Workshop Micromyco 2014 – abstrakty
Micromyco Workshop 2014 – abstracts ........................................................... 17

61

Mykologické listy, Praha, no. 129, 2014.

Účastníci workshopu Micromyco 2014. Foto A. Kubátová (k článku na str. 17).

Strmělka kmenová (Clitocybe truncicola). Tlející větev vrby košíkářské (Salix
viminalis) na břehu potůčku pod „Novákovským rybníkem“ jjv. od Nedvědic u
Soběslavi. Foto 4.10.2014 F. Kotlaba (k článku na str. 4).
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Strmělka kmenová (Clitocybe truncicola). Ležící kmen Fagus sylvatica v NPR Boubínský
prales ssv. od Zátoně u Hor. Vltavice. Foto 19.9.2008 J. Holec. (k článku na str. 4).

Strmělka kmenová (Clitocybe truncicola). Zbytky ztrouchnivělého dřeva po ležícím kmenu
vrby (Salix sp.) v NPR Novozámecký rybník j. od České Lípy. Foto 24.9.2012 M. Kříž. (k
článku na str. 4).
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STUDIUM HUB ROSTOUCÍCH U NÁS
GEOGLOSSUM SIMILE – J AZÝČEK PODOBNÝ A JEHO ROZLIŠOVANIE
Viktor K u č e r a , Pavel L i z o ň , Jan G a i s l e r a Vincent P. H u s t a d
Počas terénneho výskumu v Jizerských horách autori zaznamenali vzácny
jazýček podobný ‒ Geoglossum simile. Čerstvé plodnice majú suchý, ľahko
zlomiteľný, jemne šupinkatý hlúbik, parafýzy so “špekáčkovitými” apikálnymi
bunkami usporiadanými do oblúku a výtrusy veľkosti (60)74–91(108) × (4,7)6,6–
7,8(11) μm. Najviac podobný druh G. glabrum má povrch celej plodnice hladký,
tenšie výtrusy a priame parafýzy s guľovitými apikálnymi bunkami.

Počas terénneho výskumu v Jizerských horách sme zaznamenali, okrem výskytu Microglossum viride (drobnojazýčka zeleného), aj dva druhy z rodu Geoglossum. O jednom z nich – G. uliginosum sme referovali už dávnejšie (Kučera et al.
2013, Kučera et Gaisler 2012) a teraz prišiel čas informovať o druhom determinovanom taxóne. Hubu sme určili ako G. simile s malou pochybnosťou, či sa nemôže
jednať tiež o G. glabrum. Morfologicky veľmi podobné plodnice boli zbierané aj na
viacerých lokalitách na Slovensku.
Hubu Geoglossum simile opísal C. H. Peck (1873) zo Severnej Ameriky. Jeho
materiál je uložený v New York State Museum (Albany, USA), odkiaľ nám malú
časť požičali na podrobné skúmanie. Závery z morfologického pozorovania boli
jednoznačné; materiál z Českej republiky, Slovenska a niektorých ďalších európskych krajín je rovnaký ako Peckov materiál z Ameriky. Zistili sme, že
v originálnom opise avizované dve položky sú vlastne syntypy, ale „de facto“
existuje iba jedna, pretože druhá položka je stratená. Preto sme túto jedinú existujúcu položku z originálneho materiálu (NYS f2797) ustanovili za lektotyp. Nadviazali sme spoluprácu s Univerzitou v Illinois (USA) a dali sme sekvenovať dostupný
európsky a americký materiál. Výsledkom bolo zistenie, že aj po molekulárnej
stránke môžeme hovoriť o jednom druhu. Z recentných amerických zberov sme
vybrali epityp (CORT 005220). Geoglossum simile je samostatný, dobre definovaný
taxón. Všetky relevantné dáta a vzťahy k ostatným príbuzným taxónom sme zhrnuli
do článku v Mycological Progress (Hustad et al. 2014).
Keďže jazýček podobný – Geoglossum simile (obr. 1) rastie aj v Českej republike a na Slovensku, považujeme za dôležité upozorniť na to, ako vyzerá a čím
sa odlišuje od podobných taxónov. Na pohľad býva hlúbik v čerstvom stave gracilný, mierne hrboľatý a obyčajne hladký. Za sucha sa na ňom tvoria ihlanovité
1
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zhluky parafýz, ktoré sa môžu javiť ako šupinky. Plodnice nie sú lepkavé. Základným rozlišovacím mikroznakom je tvar parafýz a veľkosť výtrusov. Parafýzy (obr.
dole) sú vo svojej hornej časti tvorené dvojicami buniek v retiazke ‒ nezainteresovanému pozorovateľovi môžu pripomínať „špekáčky“. Tieto bunky tvoria oblúk alebo
sú usporiadané do podoby písmena „S“. Apikálne bunky sú nafúknuté od takmer
valcovitého (7–10 × 4–6 μm) po elipsoidný tvar (10–20 × 7–10 μm). Rôzne
nafúknuté apikálne bunky sa môžu vyskytovať v tom istom zbere, dokonca v tej istej
plodnici. Výtrusy sú relatívne hrubé, (60)74–91(108) × (4,7)6,6–7,8(11) μm.
V Európe rastie prevažne na rašelinných biotopoch, avšak v Amerike sa môže
vyskytovať na holej pôde alebo na dreve. Podobné biotopy osídľujú tiež
Geoglossum uliginosum, G. glabrum, G. glutinosum a tiež Trichoglossum hirsutum.
Z našeho územia doposiaľ neboli publikované nálezy jazýčkov s hyalínnymi
a zároveň priehradkovanými výtrusmi (Geoglossum intermedium alebo G.
cohaerens, prípadne iný druh z tejto skupiny); ich výskyt na rovnakých lokalitách
ako G. simile však nevylučujeme.

Jazýček podobný – Geoglossum simile (Jizerské hory, Klugeho lúka). Parafýzy. Foto J.
Gaisler.
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Najpodobnejší je jazýček hladký – Geoglossum glabrum, ktorý má obyčajne
tenší hlúbik, parafýzy sú priame, apikálna bunka je guľovitá a zhrubnutá až na 11
μm, výtrusy bývajú tenšie (do 6 μm); G. glutinosum má plodnice slizké po celej
dĺžke, dlhšie tenšie výtrusy a parafýzy netvoria retiazku dvojíc, a G. uliginosum má
slizký iba hlúbik ‒ v suchom stave je hlúbik hladký, lesklý, parafýzy bývajú v apikálnej časti piškótovite zhrubnuté a hnedé; Trichoglossum hirsutum je chlpaté,
obsahuje sety v hyméniu a po celej dĺžke hlúbika.
P o ď ako v a nie
Ďakujeme V. Kautmanovi za sprevádzanie v teréne, R. E. Bairdovi, A. S.
Methvenovi, I. Ridgemu, C. F. Roobeekovi a herbárovým zbierkam ILLS, MICH,
NYS a SAV za zapožičanie materiálu pre analýzy, N. Rybárikovej, T. J. Baronimu
a A. N. Millerovi za spoluprácu. Práca bola podporená grantovou agentúrou VEGA,
projektom 02/0088/13 a 02/0150/12 pre V. Kučeru a P. Lizoňa, štipendiami
American Society of Plant Taxonomists, Discover Life in America a Mycological
Society of America pre V. Hustada, a Ministerstvom zemědělství České republiky
MZE R00414 pre J. Gaislera.
Li t e r a t u r a
Kučera V. et Gaisler J. (2012): First record of Geoglossum uliginosum (Ascomycota, Geoglossales) in the Czech Republic. – Czech Mycol. 64: 135–140.
Kučera V., Nitare J., Lizoň P. et Gaisler J. (2013): Geoglossaceous fungi in Slovakia V.
Geoglossum uliginosum taxonomy and nomenclature. – Mycotaxon 124: 111–115.
Peck C. H. (1873): Descriptions of new species of fungi. – Bull. Buffalo Soc. Natur. Sci. 1(2):
41–72.
Hustad V. P., Kučera V., Rybáriková N., Lizoň P., Gaisler J., Baroni T. J. et Miller A. N.
(2014): Geoglossum simile of North America and Europe: distribution of a widespread
earth tongue species and designation of an epitype. – Mycol. Progress 13: 857–866.

Viktor K u č e r a , Pavel L i z o ň , Jan G a i s l e r and Vincent P. H u s t a d :
Earth-tongue Geoglossum simile and its distinction
Fresh fruitbodies of Geoglossum simile have a dry, easily breakable, finely
squamulose stipe, paraphyses with sausage-shaped terminal cells and spores (60)74–
91(108) × (4.7)6.6–7.8(11) μm in size. The similar G. glabrum has completely
smooth fruitbodies, thinner spores and differently shaped paraphyse tops. In G.
uliginosum the stipe is slimy and the apical cells of the paraphyses are not sausageshaped.
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* * *
NÁLEZY VZÁCNÉ LUPENATÉ HOUBY STRMĚLKY KMENOVÉ – CLITOCYBE
TRUNCICOLA – V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ EKOLOGIE
František K o t l a b a
V článku je uveden podrobný popis vzácné strmělky kmenové - Clitocybe
truncicola, její ekologie a v současnosti známé lokality v České republice;
dosud byla u nás nalezena na sedmnácti lokalitách. Byl zjištěn nový, dosud
neuváděný znak této zajímavé houby: bílé, křehké rizoidy na bázi třeně
některých plodnic.

Nalezení leckterých hub, popsaných z jiných kontinentů než z Evropy, zabere
mnohdy celá dlouhá desetiletí, než jsou objeveny v Evropě. Tak tomu bylo i
s druhem uvedeným v nadpise tohoto článku. Ačkoliv byl popsán v Severní Americe
již v předminulém století (roku 1873), v Evropě byl poprvé zjištěn v Rakousku až
roku 1980, tj. po více než 100 letech (Hausknecht et Krisai 1988, Moser et Peintner
1985). V České republice byl nalezen teprve po dlouhých 119 letech roku 1992
(Antonín et Vágner 1993) jako nový druh pro mykoflóru ČR. Od té doby o něm
nikdo u nás nepsal a nyní – po 22 letech – lze konstatovat, že jej v Česku známe
z dalších 16 lokalit; na některých z nich byl sbírán vícekrát.
Letos (roku 2014) v létě v jižních Čechách při pátrání po ostnatečku Bourdotově (který jsem nenašel) mi matička příroda laskavě „přihrála“ nález zmíněné
vzácné strmělky kmenové. Bylo to v křovišti na břehu bezejmenného potůčku asi
200 m pod hrází „Novákovského rybníka“ jjv. od Nedvědic u Soběslavi, odkud jsem
postupně ve čtyřech sběrech uložil do herbáře PRM 32 plodnic (na lokalitě jich
vyrostlo celkem kolem 50). Určení houby nečinilo potíže, neboť tento druh se pozná
nejen podle růstu na dřevě stromů a keřů, ale také podle nevelkých plodnic, bílého
klobouku a hustých, téměř nesbíhavých lupenů. Později jsem také zjistil, že z báze
4
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třeňů některých plodnic vyrůstají bílé křehké, málo větvené nebo nevětvené kořínky
(rizoidy), které se však při sběru většinou zpřetrhají a zůstávají ve dřevě. To je nový,
dosud nikým nikde neuváděný znak, dobře patrný na jedné z fotografií připojených
k tomuto článku (bohatě větvené rizoidy lze vidět na bázi plodnic u Mosera a
Peintnerové (Moser et Peintner 1985). Mnou nalezené plodnice navíc vyrůstaly na
mechaté tlející silné větvi vrby košíkářské (Salix viminalis), což je pro tuto houbu
dosud neuváděná hostitelská dřevina.
Clitocybe truncicola (Peck) Saccardo, Sylloge fungorum 5: 184, 1887.
Syn.: Agaricus truncicola Peck, Bull. Buffalo Soc. Natur. Sci. 1: 46, 1873.
Clitocybe subtruncicola Murrill, Bull. Torrey Bot. Club 66: 157, 1939.
Plodnice jsou kloboukaté s centrálním nebo lehce excentrickým třeněm. Klobouk je v mládí nízce zaoblený, později rozložený, někdy uprostřed poněkud prohloubený nebo s nízkým tupým hrbolkem, na okraji nerýhovaný, v mládí křídově
bílý, jakoby ojíněný, při zasychání přechodně i matně lesklý, ve stáří až bledě
naokrovělý, velice jemně plstnatý, (0,7)1,5–4,5(5,0) cm široký. Lupeny jsou velmi
husté, s četnými lupénky, nesbíhavé nebo jen kratičce sbíhavé, bělavé, nejprve
s velmi lehkým starorůžovým nádechem, později bledě okrové, celokrajné. Třeň je
1,0–4,0 cm dlouhý, plný, bílý, lysý, téměř hladký, jen s naznačenými
nepravidelnými podélnými vrásami (lištami), na bázi některých plodnic s bílými,
křehkými, většinou nevětvenými rizoidy. Chuť je nevýrazná, velmi slabě nahořklá,
vůně čerstvých plodnic lehce zemitá nebo po starém prachu, při zavadání a sušení
však výrazně, až nepříjemně zatuchlá; později u usušených plodnic je vůně
příjemnější, slabě jako po vařeném vepřovém mase.
Bazidie jsou tetrasporické, válcovitě kyjovité, tenkostěnné, 20–22 × 5–6 µm
velké. Výtrusy jsou krátce vejčitě elipsoidní, na vnitřní straně rovné až lehce vypouklé, na vnější obloukovitě vypouklé, tenkostěnné, hladké, hyalinní, indextrinoidní a inamyloidní, (4,6)5,0–5,5(6,2) × (2,0)3,2–4,0(4,5) µm velké. Cystidy
žádné. Hyfy tramy lupenů jsou tenkostěnné, inflátní, hyalinní, málo větvené,
s přezkami na přehrádkách i bez přezek, indextrinoidní a inamyloidní. Výtrusný
prach je čistě bílý.
Vyrůstá jednotlivě nebo ve skupinkách, výjimečně i v malých trsech po 2–5
exemplářích.
V so u ča s no st i z ná mé lo k ali t y Cl ito cyb e t ru n c ico l a v Č R
Jména hostitelských dřevin píši latinsky i v případech, kdy někteří sběratelé je
uvádějí jen česky. Po oslovení řady našich mykologů jsem se dozvěděl, že tato
5
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strmělka byla v posledních 22 letech u nás nalezena na 16 lokalitách; celkový přehled uvádím níže.

NPR Novozámecký rybník (část blízko Jestřebí) j. od České Lípy, 251 m n. m.,
trouchnivějící kmen vrby (Salix sp.), 29.VII.2011 leg., det. et photo M. Kříž (in litt.); ibid.,
zbytky ztrouchnivělého dřeva po ležícím kmeni vrby (Salix sp.), 24.IX.2012 leg. et det. M.
Kříž (PRM 922579; Kříž 2013). – NPR Boubínský prales, část poblíž „Lukenské cesty“ ssv.
od Zátoně u Hor. Vltavice, 1050 m n. m., padlý kmen Fagus sylvatica, 19.IX.2008 leg. et det.
J. Holec (PRM 899113). – Břeh bezejmenného potůčku asi 200 m pod hrází „Novákovského
rybníka“ jjv. od Nedvědic u Soběslavi, 270 m n. m., tlející silná mechatá větev Salix
viminalis, 27.VIII.2014 (PRM 927436); ibid., 10.IX.2014 (PRM 927437); ibid., 20.IX.2014
(PRM 927439); ibid., 4.X.2014 (PRM 927438) leg. et det. F. Kotlaba. – PR Písečný přesyp u
Vlkova (v. okraj) j. od Veselí n. Lužn., 410 m, zetlelý pahýl Populus tremula, 11.IX.2012 leg.
et det. M. Beran (CB). – NPR Žofínský prales (sz. část) v. od Pohorské Vsi u Benešova nad
Černou, 785 m n. m., silně zetlelý pahýl Ulmus glabra, 29.X.2009 leg. et det. M. Beran (CB
16475); ibid., trouch pod ležícím tlejícím kmenem Fagus sylvatica, v mechu, 30.X.2009 leg.
M. Beran, det. M. Beran et M. Vašutová (CB 16476). – PP Luží j. od Lovětína j. od Jindř.
Hradce, 500 m n. m., křoviny při břehu bezejmenného rybníčku, mechem porostlý tlející
kmínek Salix cinerea, 2.XI.2000 leg. et det. M. Beran (CB 15716). – PP Jilešovice-Děhylov
sv. od Dobroslavic u Ostravy, hráz „Poštovního rybníka“, 217 m n. m., zetlelé dřevo
stromovité vrby (Salix sp.), 14.IX.2014 leg. et det. H. Deckerová (herb. H. Deckerová
30/6434). – NPR Polanská niva j. od Polanky nad Odrou u Ostravy, hráz „Zimního rybníka“,
219 m n. m., tlející větev keřovité vrby (Salix sp.), 16.X.2011 leg. et det. H. Deckerová (herb.
H. Deckerová 4/5936). – PR Plané loučky s. od Olomouce-Řepčína, 200 m n. m., padlý kmen
Salix sp., 2.X.1996 leg. et det. A. Vágner (BRNM 612282). – PR Jelení skok s. od BrnaÚtěchova, 400-500 m n .m., padlý kmen Fagus sylvatica, 28.VII.1993 leg. et det. A. Vágner
(BRNM 590195). – Brno-Obřany, v obci při břehu řeky Svitavy, 250 m n. m., padlý kmen
Salix sp., 9.IX.1995 leg. et det. A. Vágner (BRNM 603375). – „Suchá hora“ s. od Brna-Lesné,
300 m n. m., padlý kmen Robinia pseudacacia, 21.VII.1993 leg. et det. A. Vágner (BRNM
590169). – Brno-Vinohrady, 265 m n. m., dřevo Salix sp., 16.V.1996 leg. A. Nový, det. A.
Vágner (BRNM 603991). – NPR Křivé jezero j. od Nových Mlýnů u Mikulova, 155 m n. m.,
tlející dřevo Ulmus sp., 4.X.2013 leg. et det. V. Antonín (BRNM 761647). – NPP Rendezvous
svv. od Valtic, 200 m n. m., Quercus sp., 8.VIII.1996 leg. et det. A. Vágner (BRNM 612368);
ibid., ležící kmen Quercus cerris ?, 16.IX.2013 leg. et det. J. Běťák (herb. J.B. 13/990). –
NPR Ranšpurk j. od Lanžhota u Břeclavi, padlý kmen Quercus sp., 3.XI.1993 leg. et det. A.
Vágner (BRNM 590283). – NPR Cahnov j. od Lanžhota u Břeclavi, 152 m n. m., mrtvý kmen
listnatého stromu, 21.X.1992 leg. V. Antonín et A. Vágner, det. A. Vágner (BRNM 570701;
Antonín et Vágner 1993); ibid., Ulmus sp., 15.XI.1995 leg. et det. A. Vágner (BRNM
603889).
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Ho s ti te ls k é d ře v i n y Cl it o cyb e tru n ci co la v Č R a cel ko v é ro z ší ře ní
Pokud jde o hostitelské dřeviny, byla strmělka kmenová u nás zjištěna dosud
na buku lesním (Fagus sylvatica), jilmu drsném (Ulmus glabra), topolu černém
(Populus nigra), na dubech (Quercus sp. div.), snad na dubu ceru (Q. cerris), na
trnovníku akátu (Robinia pseudacacia), především však na vrbách (Salix sp. div.,
některé do druhů sběrateli neurčených), na vrbě popelavé (S. cinerea) a vrbě
košíkářské (Salix viminalis). Data nálezů svědčí o růstu tohoto druhu houby u nás od
července do listopadu.
Pouze šest lokalit strmělky kmenové leží v Čechách, zatímco jedenáct je jich
na Moravě a ve Slezsku; nejvíce jich tam nalezl A. Vágner. Zajímavé je zjištění, že
většina lokalit tohoto druhu leží v chráněných územích, tj. v oblastech s relativně
zachovalou přirozenou vegetací. Neobvyklé je také výškové rozpětí růstu této
houby: u nás byla nalezena od 150 m do 1050 m n. m., tj. od termofytika do
oreofytika ‒ jakoby teplota na její růst (tvorbu plodnic) neměla nějak podstatný vliv.
Lze předpokládat, že strmělka kmenová bude nalezena časem i na dalších lokalitách
v ČR.
Při revizi starších sběrů v herbáři PRM při studiu druhů rodu Ossicaulis kol. J.
Holec zjistil, že jeden můj nesprávně určený sběr ze Slovenska představuje druh
Clitocybe truncicola; on sám také nalezl tuto houbu nedávno na východním
Slovensku. Protože jde nejspíše o nový druh pro mykoflóru Slovenska, uveřejňuji
zde oba sběry: Komárno, lesík na břehu Váhu u mostu, 110 m n. m., mrtvý kmen
Populus nigra, 15.IX.1974 leg. et det. F. Kotlaba ut Pleurotus lignatilis ?, rev.
6.6.2011 J. Holec (PRM 771805). – NPR Stužica s. od Nové Sedlice, svah „Stužické
rieky“, 750 m n. m., Fagus sylvatica, 26.IX.2011 leg. et det. J. Holec (PRM
899413).
V Evropě je Clitocybe truncicola nyní známa z Dánska, Finska, Velké Británie,
Nizozemska, Německa, Česka, Rakouska, Francie, Itálie a Slovenska (Antonín et
Vágner 1993, Enderle 2004, Eyssartier 2006, Hausknecht et Krisai 1988, Kuyper
1995, Lamoure 1992, Legon et Henrici 2005, Moser et Peintner 1985, Vesterholt
2012), všude však patří spíše k nehojným až vzácným druhům, zatímco v Sev.
Americe se vyskytuje hojně (Bigelow 1982).
P o d ěko vá n í
Mé díky patří kol. Z. Pouzarovi za pomoc při práci na tomto článku, zejména
pak při popisu mikroznaků, kol. V. Antonínovi, M. Beranovi a J. Holcovi za poskytnutí údajů z jimi spravovaných herbářů a všem ostatním, kteří jsou uvedeni jako
sběratelé.
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Antonín V. et Vágner A. (1993): New, rare and less known macromycetes in Moravia (Czech
Republic) – II. – Acta Mus. Moraviae Sci. natur., Brno, 78: 69–78.
Bigelow H. E. (1982): North American species of Clitocybe, Part I. ‒ Nova Hedwigia, Beih.
72, Vaduz.
Enderle M. (2004): Die Pilzflora des Ulmer Raumes. – Ulm, 521 p.
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Bull. Soc. Mycol. France 122: 161–183.
Hausknecht A. et Krisai I. (1988): Clitocybe truncicola - neu für Europa. – Zeitschr. f. Mykol.
54: 37–40.
Kříž M. (2013): Mykologický průzkum národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. –
Ms., depon in: Knih. kat. bot. Přírod. fak. UK, Praha.
Kuyper T. W. (1995): Clitocybe. ‒ In: Bas C. et al., Flora agaricina Neerlandica 3: 42–62.
Lamoure D. (1992): Clitocybe truncicola (Peck) Sacc., espèce nouvelle pour la France? –
Bull. Féd. Mycol. Dauphiné-Savoie no. 126: 8–16.
Legon N. W. et Henrici A. (2005): Checklist of the British and Irish Basidiomycota. ‒ Kew,
517 p.
Moser M. et Peintner U. (1985): Farbatlas der Basidiomyceten, III. Clitocybe 20. – Stuttgart.
Vesterholt J. (2012): Clitocybe. – In: Knudsen H. et Vesterholt J. (eds.), Funga Nordica 1:
451–462.

František K o tla ba : Finds of the rare agaric Clitocybe truncicola in the Czech
Republic and its ecology
Clitocybe truncicola is a rather rare wood-inhabiting agaric currently known from 17
localities in the Czech Republic. It occurs here at altitudes of 150 to 1050 m a.s.l.,
growing on Fagus sylvatica, Populus nigra, Quercus sp., Q. cerris?, Robinia
pseudacacia, Salix sp. and S. viminalis, and on Ulmus glabra. A new character of
this species has been noted: presence of white, fragile, mostly unbranched rhizoids
on stem bases of some carpophores (see photo).
Adresa autora: Na Petřinách 8, Praha 6-Veleslavín; frantisek.kotlaba@ibot.cas.cz
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RŮZNÉ
PRÁCE S TYPY V MYKOLOGII. 2. REGISTRACE JMEN, SPRÁVNÝ
POSTUP ZVEŘEJŇOVÁNÍ JMEN A VÝBĚRU TYPŮ

Jan Ho le c
Druhý ze série článků o práci s typovým materiálem v mykologii detailně
probírá registraci jmen hub, správný postup při zveřejňování nomenklatorických
novinek a při výběru a stanovování typů. Článek uvádí jak postupy používané při
studiu makromycetů, tak mikromycetů.
Re g i stra ce j me n h ub
Jak už bylo řečeno v minulém příspěvku (Holec 2014), v Mezinárodním kódu
nomenklatury řas, hub a rostlin (McNeill et al. 2012) je od 1. 1. 2013 stanovena
povinnost předem zapsat (registrovat) každou nomenklatorickou novinku (popisy
nových taxonů, nové kombinace, přesuny jmen do jiných úrovní – ranků, zveřejnění
náhradních jmen) do schválených databází (čl. 42) a při publikování takovéto
novinky povinně citovat identifikátor jména udělený správcem databáze (identifier
issued by a recognized repository). Bez uvedení tohoto identifikačního čísla je
jméno zveřejněno neplatně. Schválenými depozitáři jmen jsou v současnosti
databáze MycoBank (www.mycobank.org), provozovaná známou institucí CBSKNAW Fungal Biodiversity Centre v Utrechtu, dále Index Fungorum
(http://www.indexfungorum.org), spravovaná Paulem Kirkem a podporovaná Royal
Botanic Gardens v Kew, a nejnověji i čínská databáze Fungal Names
(http://fungalinfo.im.ac.cn/fungalname/fungalname.html), o jejímž správci se mi na
internetu nepodařilo nic najít (vede na ní odkaz z databáze Index Fungorum). Proces
udělování identifikátoru funguje tak, že autor jména už během přípravy své
publikace do kolonek databáze vloží požadované informace (jméno houby, údaj o
typu, diagnózu, popis, název publikace, předpokládaný časopis, případně další
údaje) a správci databáze mu obratem přidělí identifikátor (ve tvaru např.
MB#808781). Do té doby, než publikace vyjde, jsou vložené údaje přístupné jen pro
autora jména. K jejich zpřístupnění pro všechny mykology dojde až po definitivním
zveřejnění jména v příslušné publikaci; toto zpřístupnění (release) jména a údajů
s ním spojených iniciuje buď redakce časopisu nebo správci databáze anebo přímo
autor jména. Je dobré, že např. v databázi MycoBank funguje i nomenklatorické
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poradenství, kdy kurátoři databáze sami upozorní autora, že má v jím vytvořeném
jménu gramatickou nebo pravopisnou chybu a navrhnou mu správné řešení.
J ak sp rá v n ě p ub l i ko va t j mé n a h ub a s ta no vo v at j ej ic h t yp y
Nové taxony a jejich nomenklatorické typy lze stanovit pouze v tištěných a
veřejně dostupných vědeckých publikacích, od 1. 1. 2012 také v online
publikacích určitého typu. Povoleny jsou výhradně elektronické dokumenty ve
formátu PDF, zveřejněné v online časopisech nebo knihách majících mezinárodní
sériové číslo (ISSN nebo ISBN) (čl. 29). Elektronické dokumenty musí představovat
konečnou podobu publikace a nesmí být posléze měněny; pokud neprve vyjde
online verze (např. formou „online first“) a pak tištěná verze, musí se obě verze
shodovat. Nová jména a jejich typy není možné zveřejnit ústní formou, pomocí
mikrofilmů nebo elektronických dokumentů v jiných formátech než je uvedeno výše
(čl. 30.1). Už dlouhou dobu (od 1.1.1953) není možné publikovat nová jména na
etiketách herbářových položek (čl. 30.7), což se v minulosti často dělo zejména
v případě některých exsikátových sbírek, vydávaných slavnými badateli. Aby to
bylo možné, musí být tytéž etikety vytištěny v publikacích rozesílaných separátně
(čl. 30.7, poznámka 3).
Kód nedoporučuje, aby se jména nových taxonů publikovala v okrajových
tiskovinách (dostupných jen v malém počtu, na malém území, v lokálních jazycích),
v popularizujících časopisech, rešeršních časopisech a na opravných lístcích (errata)
vložených do publikací (doporučení 30A.2). Doporučuje se publikování v takových
periodikách, která pravidelně zveřejňují taxonomické články a zasílají je do
uznávaných rešeršních a indexních center (databází). Pokud publikace existují jen
v tištěné podobě, měly by být dostupné nejméně v deseti všeobecně přístupných
světových knihovnách (doporučení 30A.3). Z těchto doporučení jasně vyplývá, že
nejvhodnějším místem publikování jmen nových taxonů (a tudíž i stanovování jejich
typů) jsou uznávané mezinárodní vědecké časopisy. Méně vhodná je publikace
v lokálních časopisech vydávaných v místních jazycích (i tehdy, pokud je v nich
diagnóza zveřejněna v latině nebo angličtině). Totéž platí pro knihy a nejrůznější
sborníky, protože stejně jako lokální časopisy bývají hůře dostupné (jsou drahé,
mívají omezený náklad, většinou vycházejí v místních jazycích, neexistují v online
verzi apod.).
Pokud jde o samotnou vědeckou práci vedoucí k popisu nových taxonů a
stanovení jejich typů, nebudeme ji z prostorových důvodů rozvádět. Každá
taxonomická skupina vyžaduje svébytný přístup a specifickou metodiku (viz např.
Mueller et al. 2004, Kirk et al. 2008, Clémençon 2009).
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Lze však shrnout některé základní obecné principy, jak od 1. 1. 2013
seriózně popisovat a typifikovat nové taxony (v budoucnu se tato pravidla mohou
poněkud změnit podle toho, jak bude probíhat inovace nomenklatorického Kódu):









při popisu nového taxonu je třeba splnit všechny podmínky platného
zveřejnění a ideálně i všechna doporučení Kódu, která jsou velmi rozumná.
Povinné údaje: citovat identifikační číslo jména přidělené jedním ze
schválených depozitářů jmen (viz úvodní část článku), uvést latinskou nebo
anglickou diagnózu či popis (anglicky psané diagnózy jsou od 1. 1. 2012
povoleny; předtím byla povolena jen latina, kterou už dnes bohužel téměř nikdo
neovládá), přesně a úplně citovat holotyp (lokalitu, datum sběru, jméno
sběratele atd.) včetně místa jeho uložení (herbář). Doporučené údaje: holotyp
uložit do veřejného herbáře; holotyp citovat hned za jménem taxonu a uvést
přitom slovo „holotypus“ (nebo holotype) a jednoznačné identifikační číslo
holotypové položky (příklad: PRM 754378); uvést nejen popis nového taxonu,
ale zařadit před něj i diagnózu (tj. stručný výčet rozdílů oproti příbuzným nebo
podobným taxonům); doprovodné fotografie a ilustrace zhotovit podle holotypu
a v jejich popiskách holotyp citovat (stačí formou PRM 754378); pokud je
typem metabolicky neaktivní kultura, jasně to definovat frází typu „uchovávána
trvale v metabolicky neaktivním stavu“ a kulturu uložit nejméně ve dvou
oficiálních sbírkách kultur; živé kultury získané z metabolicky neaktivní typové
kultury označit termínem “ex-type” (ex typo), “ex-holotype” (ex holotypo), “exisotype” (ex isotypo) apod. Po zveřejnění jména je doporučeno informovat
depozitář jmen o všech bibliografických detailech již zveřejněného jména
(časopis, ročník, číslo, strana, DOI – digital object identifier – u online
publikací, přesné datum publikování; u knih jméno a místo vydavatele);
latinské jméno nového taxonu tvořit podle gramatických pravidel, příkladů
a doporučení Kódu, shrnutých v článku 60. Lze též využít vynikající
příručku Botanical Latin (Stearn 2004) nebo některé české publikace (Greuter et
al. 2000, Šmíd 2002, Soják 2007);
pokud to okolnosti dovolí, použít k popisu nového taxonu co největší počet
dokladových sběrů. Jasně stanovit holotyp, ostatní citované doklady pak
představují paratypy;
popis nového taxonu podle jediného sběru je seriózní jen v tom případě, pokud
je dokladový materiál výrazně a jednoznačně odlišný od všech příbuzných nebo
podobných taxonů. Popis nového taxonu na základě nevýrazných odchylek
není vhodný;
holotypem stanovit bohatý a fertilní (zralý, výtrusy obsahující) sběr nesoucí
typické znaky nového taxonu a obsahující mladé, dospělé i staré plodnice. Je
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třeba myslet na to, že z materiálu budou odebírány vzorky pro analýzu DNA a
jiné analýzy (musí být tudíž bohatý a navíc nekontaminovaný jinými
organismy) a že se to bude dít mnohonásobně, s tím jak budou vznikat nové a
nové metody studia (správci sbírek typů dobře znají dilema, kdy je typ vyžádán
na studium a v důsledku minulých studií už je téměř všechen materiál
„spotřebován“: půjčit nebo nepůjčit?);
 pokud je materiál holotypového sběru bohatý, oddělit z něj několik částí, tj.
duplikátů (isotypů) a zaslat je do významných herbářů v jiných zemích nebo
na jiných kontinentech. V případě, že se holotyp ztratí nebo zničí, isotypy
představují jeho plnohodnotnou náhradu;
 pečlivě zkontrolovat, zda dokladová položka vybraná jako holotyp (případně
lektotyp, neotyp nebo epityp) obsahuje materiál jen jednoho druhu; pokud
jiný druh nelze oddělit (např. dva druhy lišejníků na kameni vedle sebe nebo
houbu rostoucí na houbě anebo lišejníku), je nutno materiál nově popisovaného
taxonu pečlivě označit (jak v publikaci, tak přímo v dokladové položce);
 plodnice nebo mycelia stejného druhu sebraná na různých místech téže lokality
(tj. z různých mycelií) nikdy neukládat pohromadě – každý sběr je nutno
odebrat a zabalit odděleně, pro jednoznačnou identifikaci je vhodné sběry
číslovat;
 sebraný materiál bez prodlení a pečlivě preparovat, u hub nejčastěji
pozvolným sušením v přenosné nebo stacionární elektrické sušičce při teplotě
25-35 °C;
 obal a etiketu typové položky je vhodné výrazně označit slovem „holotypus“
(holotype v angličtině), případně termínem pro jiné druhy typů (isotyp, neotyp,
isoneotyp – duplikát neotypu, lektotyp, epityp, isoepityp – duplikát epitypu,
paratyp atd.);
 dokladové sběry uložit do veřejných herbářů (uvedených v databázi Index
Herbariorum, viz Thiers 2014), které sběrům udělí identifikační čísla, jež se
posléze použijí k jednoznačné identifikaci a citování dokladových sběrů.
Význam identifikačních čísel je zřejmý hlavně v situacích, které jsou kupodivu
poměrně časté: navržené jméno je během recenzí článku změněno a autor, který
mezitím typovou položku uložil do veřejného herbáře, už změnu jména
nezapíše na etiketu typové položky. Po čase si pak někdo vyžádá typ nového
druhu na studium a samozřejmě uvede výsledné publikované jméno, které ale
na etiketě není uvedeno! Jednoznačnou identifikaci pak umožní právě číslo
položky (zejména v případech, kdy autor sebere v jeden den na typové lokalitě
více sběrů – opět častá situace – a jen jeden z nich představuje holotyp);
 u kultivovatelných hub z holotypu izolovat čistou kulturu a tu posléze uložit
do některé z uznávaných sbírek kultur, číslo kultury citovat v publikaci;
12
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 pokud zamýšlíme typem stanovit kulturu, je nutno převést ji do metabolicky
neaktivního stavu (např. metodami lyofilizace nebo kryoprezervace);
 z holotypu (případně i z jiných typových položek) ihned po usušení materiálu
oddělit nekontaminovaný vzorek na okamžitou nebo pozdější analýzu DNA
(část usušeného materiálu odebrat a vložit do mikrozkumavky typu Eppendorf,
zkumavku ponechat ve stejném obalu jako zbývající část holotypového materiálu), případně z čerstvého materiálu odebrat část pletiva a uložit do čistého
etanolu nebo médií CTAB či DMSO (Mueller et al. 2004: 140, příprava
roztoků viz str. 613), malé vzorky materiálu lze rovněž uchovávat zmrazené při
teplotě kolem - 70 °C, na to je ale nutné mít speciální mrazáky a záložní zdroje
elektřiny pro případy výpadků proudu)
 sekvenci
získanou
z holotypu
uložit
do
databáze
GenBank
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) nebo jejích ekvivalentů DDBJ a EMBL,
v záznamu příslušné sekvence citovat identifikátor typového sběru a jeho
lokalitu. Identifikátor sběru se v ideálním případě skládá z mezinárodní zkratky
herbáře, tzv. akronymu (podle databáze Index Herbariorum, viz Thiers 2014) a
čísla položky v tomto herbáři. Příklady: PRM 912345, MCVE 3456;
 u mikroskopických hub lze zhotovit typové položky vysušením agarové
plotny s kulturou houby, zhotovením trvalých preparátů ve vhodném
preparačním médiu nebo zhotovením metabolicky inaktivní kultury. Jedině u
mikroskopických hub (a řas) může být typem i ilustrace, pokud tyto houby není
možno trvale uchovat některým z výše zmíněných postupů (čl. 40.5).
P o d ěko vá n í
Text vznikl díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR, konkrétně v rámci
projektu NAKI (DF12P01OVV021).
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(Pozn.: jde sice o starší a dnes již neplatnou verzi Kódu, ale lze ji využít jako pomůcku
pro pochopení obtížné angličtiny aktuálně platného Kódu).
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Jan H o l e c : How to work with types in mycology. 2. Registration of
nomenclatural novelties, correct process of publishing names and designation
of types
A second paper devoted to names and types in mycology describes how to correctly
registrate and publish nomenclatural novelties and designate types.
Adresa autora: Národní muzeum, mykologické oddělení, Cirkusová 1740, 193 00
Praha 9; jan_holec@nm.cz
Erratum: V minulém článku (ML 128: 36‒49) je na str. 41, řádce 13, chybně uveden
rok 1953 – strávně je rok 1935.
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ZÁPIS Z VÝBORU ČVSM
Místo konání: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 – Krč.
Datum konání: 23. října 2014
Přítomni: V. Antonín (předseda, výkonný redaktor Mykologických listů), A.
Nováková (tajemnice), D. Novotný (hospodář, sledování plateb, webové stránky),
M. Tomšovský, M. Kolařík, P. Hrouda (výkonný redaktor Czech Mycology)
Omluveni: J. Holec
Schůzi řídil předseda V. Antonín.
Program schůze:
1. Kontrola podle zápisu z minulé schůze
 D. Novotný informoval o semináři RVS o novém občanském zákoníku, kterého
se zúčastnil spolu s J. Holcem 10. 6. 2014; materiály z tohoto semináře obdrželi
členové výboru mailem.
 Placení příspěvků – po zdražení příspěvků není velký odliv členů, kteří nechtějí
platit. Je třeba zkontrolovat a poslat upomínky těm, kteří dosud nezaplatili (asi
30 členů?).
 Ceny za CM by měly být jiné pro fyzické osoby a instituce – nutno vyřešit u
některých členů platby; výbor souhlasí s tím, že je třeba oddělit platby
členského příspěvku a CM, a platit správné částky pro instituce (CM).
 Nakladatelství Academia umožní zvláštní ceny při hromadném nákupu knih pro
členy (sleva až 30 %). Bude třeba sledovat plán nakladatelství a nabídnout
členům možnost zakoupení publikací přes ČVSM (min. 10 ks) – vždy podle
zájmu po avízu mailem, na vyzvednutí nebo za poštovné rozeslat.
2. Finanční záležitosti
 D. Novotný upozornil, že ještě letos budou vyúčtovány dohody (CM a ML);
současný stav financí pošle po započtení dohod a dalších věcí.
 Do konce ledna se musí dodat vyúčtování dotací.
 P. Hrouda informoval, že stále ještě nepřišla platba za barevné fotografie ‒ je
třeba vyúčtovat a uskutečnit platby letos.
 Platby za ML a CM – faktury budou udělány pro vyúčtování letos, poštovné
bude na příští rok.
3. Publikační činnost
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 V. Antonín informoval o Mykologických listech – poslední číslo bylo textově
připravováno jinou metodou, ale v příštím čísle se vrátí k původnímu způsobu
zpracování.
 M. Kolařík slíbil článek o konferenci v Bangkoku, další snad do příštího čísla.
Je třeba oslovit účastníky z dalších konferencí, aby připravili informačních
články pro ML.
 Czech Mycology ‒ P. Hrouda informoval, že další číslo vyjde elektronicky
v prosinci, tištěná verze bude v lednu. Vyřazeny byly články cizích autorů pro
nepříznivé recenze nebo tématickou nevhodnost (houby jen součástí studia
jiných organismů).
 Byl diskutován návrh (M. Kolařík) na zřízení možnosti rychlé publikace popisů
nových druhů obdobně jako se zavádí v jiných časopisech. Dále byla zvažována
možnost kontinuálního vycházení článků – je třeba se poptat na možnosti;
výhodou by bylo, že práce redaktora by byla kontinuálně rozložena a rychlé
vydávání článků (priorita) může zvýšit zájem o publikování v CM. Výbor oba
návrhy podpořil.
4. Různé
 V. Antonín informoval, že počátkem listopadu vyjde Hagarova „Ottova
encyklopedie hub“.
 Časopis Hohnea je k dispozici v elektronické podobě ‒ zrušit výměnu s CM.
 J. Holec informoval výbor o dvou akcích v roce 2015, které bude pořádat
Národní muzeum k výročí 50 let samostatné existence mykologického oddělení;
žádal, zda by se mohly konat pod záštitou ČVSM (bez finanční podpory) –
výbor souhlasí.
 D. Novotný připomněl nutnost přípravy prezentace o ČVSM, která by byla
využívána při různých akcích pro informaci o Společnosti a jejích aktivitách.
Zapsala: Alena N o v á k o v á
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WORKSHOP MICROMYCO 2014
WORKSHOP MICROMYCO 2014
Alena N o v á k o v á
Laboratoř genetiky a metabolismu hub, Mikrobiologický ústav Akademie věd České
republiky, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč
Ve dnech 17. a 18. září 2014 se pod záštitou ČVSM, o.s. a Mikrobiologického ústavu
AV ČR, v.v.i. v areálu AV ČR v Praze–Krči uskutečnil již 5. ročník workshopu
MICROMYCO. Workshopu se zúčastnilo celkem 48 lidí, specialistů i studentů z České a
Slovenské republiky. Během dvou dnů bylo předneseno 19 přednášek a prezentováno 20
posterů z lékařské mykologie, fytopatologie, ekologie mikroskopických hub a dalších oblastí
studia mikroskopických hub. Několik příspěvků bylo také věnováno sbírkám
mikroskopických hub, včetně příspěvku k nadcházejícímu 50. výročí založení Sbírky kultur
hub (CCF) na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Bohaté diskuse probíhaly nejen po
prezentovaných přednáškách, ale i během posterové sekce, o přestávkách i v průběhu
společné večeře účastníků v restauraci Na tý louce zelený.
Ab s t r a kt y p r e z e n t o va n ýc h p ř e d n á š e k a p o s t e r ů
Zdravotný stav Gingko biloba ovplyvnený prítomnosťou mikroskopických húb
Health state of Gingko biloba associated with the presence of microscopic fungi
Katarína Ad a m č í ko v á , Miriam K á d a s i H o r á ko v á , Emília O n d r u š ko v á a Pavel
Hrubík
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, pobočka biológie drevín, Nitra, Slovensko
Zdravotný stav Ginkgo biloba a jeho poškodenie spôsobené mikroskopickými hubami
boli vyhodnotené v priebehu rokov 2010–2011 na vybratých lokalitách Slovenska a Českej
republiky. Podľa zdravotného stavu boli stromy hodnotené v kategóriách 1 a 2, čo sú stromy
vo veľmi dobrom alebo dobrom stave vitality a zdravotného stavu so žiadným alebo len
ľahkým poškodením. Celkovo 7 druhov mikroskopických húb bolo zistených vo vzorkách
odobratých z konárov, plodov a listov. Boli zistené nasledujúce rody mikroskopických húb:
Epicoccum, Fusarium, Alternaria, Phomopsis, Cylindrosporium, Phyllosticta, Cladosporium.
Je to prvá štúdia o mikroskopických hubách zistených na Gingko biloba na Slovensku.
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The state of health of Ginkgo biloba and damage caused by microscopic fungi were
evaluated over 2010–2011 at selected localities in Slovakia and the Czech Republic. The trees
were classified into categories 1 and 2, both including trees with a very good or good vitality
showing no or only light damage. A total of 7 genera of microscopic fungi were identified in
samples taken from branches, fruits and leaves. The following fungal genera were detected:
Epicoccum, Fusarium, Alternaria, Phomopsis, Cylindrosporium, Phyllosticta, and
Cladosporium. The present study is the first report on microscopic fungi determined on G.
biloba in Slovakia.
* * *
První výskyt Dothistroma pini, původce červené sypavky borovic v České republice
First report of Dothistroma pini, agent of the Dothistroma needle blight, on Pinus in the
Czech Republic
Eva B e r go v á a Anna K r yš t o f o vá
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odbor diagnostiky, Šlechtitelů 23, Olomouc;
eva.bergova@ukzuz.cz
Houbový patogen Dothistroma pini je původce červené sypavky borovic. D. pini byla
poprvé zjištěna na jehlicích borovice černé (Pinus nigra) v severní části USA (Minnesota,
Nebraska a Michigan). Následně byla potvrzena ve Francii, Maďarsku, jihovýchodě Ruska a
na Ukrajině. Mezi hostitelské rostliny kromě borovice černé patří také borovice kleč (P.
mugo) a nedávno byla potvrzena na borovici montereyské (P. radiata). Od roku 2011 je
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským prováděn každoroční detekční
průzkum na Dothistroma pini. Dosud bylo analyzováno 756 vzorků z různých lokalit v rámci
České republiky. Analýza vzorku jehlic z tříjehlicové borovice Jeffreyovy (Pinus jeffreyi),
odebraného na podzim 2013, potvrdila výskyt D. pini v České republice. Jehlice pro laboratorní analýzu ukazovaly typické symptomy pro rod Dothistroma spp. Přítomnost D. pini
byla potvrzena polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) a následnou sekvenací DNA. Dle
našich znalostí se jedná o první výskyt D. pini v České republice.
Dothistroma needle blight, also known as red band needle blight, is an important fungal
disease of Pinus spp. The causal agent Dothistroma pini was originally found on needles of
Pinus nigra in the north central part of the United States (Minnesota, Nebraska, and
Michigan). It was later also found in France, Hungary, southwestern Russia and Ukraine.
Dothistroma pini was reported on Pinus nigra, P. mugo and P. radiata. Since 2011, the
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture has regularly performed surveys
on the occurrence of Dothistroma pini in the Czech Republic. To date, 759 samples have been
collected and analysed. Examination of a needle sample collected in autumn 2013 from a
diseased 3-needled Pinus jeffreyi pine, confirmed the first observation of Dothistroma pini in
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the Czech Republic. The sampled needles of this tree showed typical symptoms of
Dothistroma spp. infection. The presence of D. pini was confirmed by polymerase chain
reaction (PCR) and by DNA sequencing. To our knowledge, this is the first report of
occurrence of D. pini in the Czech Republic.
* * *
Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech. Typologická studie
povodí Vltavy
Economical losses caused by Phytophthora alni in riparian stands. Typological study of
the Vltava River basin
Karel Č e r n ý, Veronika S t r n a d o vá , Liliya F e d u s i v, Šárka G a b r i e l o vá , Zuzana
H a ň á č ko vá , Ludmila H a vr d o vá , Markéta H e j n á , Marcela M r á z ko v á , Kateřina
N o vo t n á , Vítězslava P e š ko v á , Petra Š t o c h l o v á
a Dušan R o mp o r t l
VÚKOZ, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice
VÚLHM, v.v.i, Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Phytophthora alni subsp. alni (Paa) způsobuje významné, nicméně velmi heterogenní
ztráty v břehových porostech vodních toků. Pro správce vodních toků invadovaných oblastí –
zejména pak pro Povodí Vltavy, s.p. – je znalost výše škod v různých typech krajiny velmi
potřebná. Informace o distribuci patogenu a jeho ekologii byly sumarizovány a
nejvýznamnější faktory prostředí, ovlivňující výskyt a dopad choroby (hustota říční sítě,
hustota výsadeb olší, členitost území a teplota), byly využity ve statistickém modelu. Povodí
Vltavy jako území invazí značně zatížené bylo vybráno jako modelové území. Areál povodí
byl rozdělen do sítě 2,5 × 2,5 km a pro všechny čtverce byly s pomocí GIS spočteny průměry
hodnot pro vybranné faktory. Čtverce byly rozděleny do šesti shluků podle vzájemné
podobnosti prostředí, 10 % z celkového počtu čtverců bylo vybráno pro ověření výskytu a
dopadu choroby v terénu. Terénní práce byly zahájeny v r. 2013 a ekonomické škody a cena
potřebných prací byly hodnoceny podle platných pravidel (Věstník MF 456/08 Sb., Katalog
ÚRS 800-1 a 823-1). Po prvním roce průzkumu (vyhodnoceno >100 čtverců) lze konstatovat
následující. Přítomnost patogenu byla zjištěna v 70 % čtverců. Průměrné škody překročily 36
tis. Kč / 100 m břehového porostu. Nejvíce ovlivněný krajinný typ jsou ploché a mírně
zvlněné krajiny středních poloh s vysokou hustotou říční sítě, jihočeské rybniční pánve a
široká údolí (dolních) toků řek. Méně ovlivněná je krajina pahorkatin s vysokou členitostí
terénu a řidší sítí vodních toků, nejméně ovlivněny jsou suché a teplé zemědělské oblasti a
oblasti horské.
In recent years Phytophthora alni has caused heavy but heterogeneously distributed
losses in European riparian alder stands. It is necessary for river authorities to have basic
information on economic losses caused by the pathogen in different landscape types. The
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information on pathogen distribution and ecology has been summarized and the most
important environmental factors influencing the pathogen’s distribution and impact (density
of river system, density of alder forest plantings, vertical heterogeneity and temperature) were
selected and used in a statistical model. The Vltava River basin (VRb) is highly affected by
the pathogen and served as a model area. It was divided into a grid of 2.5 × 2.5 km squares
and the average values of the variables were computed for all quadrates using GIS. The
quadrates were clustered into 6 groups according to their environmental similarity. Detection
of pathogen distribution and evaluation of losses were started in randomly selected quadrates
in 2013. The economic losses in alder stands were computed according to valid regulations
evaluating the price of trees and the costs of necessary measures in affected alder stands
(Decree no. 456/2008 of the Ministry of Finance; ÚRS Catalogue of descriptions and guide
prices of construction works). After the first year of investigation the following can be stated.
The pathogen was identified in ca. 70% of investigated squares. The average economic losses
exceeded 1700 €/100 m of affected riparian alder stand. The most affected landscape types
were flat landscapes at middle altitudes, South Bohemian (pond) basins and valleys of broad
rivers at low altitudes. Less affected landscapes included varied uplands with relatively sparse
water systems, whereas mountain landscapes with high vertical heterogeneity (and a cold
climate) and, conversely, dry and warm landscapes with a low frequency of alder plantations
were the least affected ones. The study is continuing.
* * *
Nárůst počtu dermatofytóz způsobených druhem Arthroderma benhamiae v České
republice: epidemiologie 230 případů
Outbreak of dermatophytosis due to Arthroderma benhamiae in the Czech Republic:
epidemiology of 230 cases
Adéla Č m o ko v á 1 ,2
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, 142 20 Praha 4

V posledních několika letech jsme v České republice zaznamenali významný posun
v prevalenci infekcí člověka způsobených druhem Arthroderma benhamiae, zoofilním
dermatofytem, jehož hlavním rezervoárem jsou morčata (popř. další savci: králík, činčila,
křeček a pes). Během epidemiologické studie mapující infekce způsobené dermatofyty byl
tento patogen mezi červencem 2011 a červnem 2013 identifikován ve 233 případech lidské
dermatofytózy (7,2 % ze všech dermatofytóz v České republice) a stal se tak
nejvýznamnějším zoofilním dermatofytem a druhým nejčastěji izolovaným původcem u nás
(po druhu Trichophyton rubrum). Infekce se klinicky manifestovaly zejména jako tinea
corporis (n = 216; 22,6 % ze všech případů t. corporis v tomto období) a t. capitis (n = 7; 29,2
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% případů během studovaného období). Diagnostikovány byly i případy t. unguinum. Častěji
byly infekcí postiženy ženy (70 % případů) než muži; věkový medián pacientů byl 10 let.
Izoláty byly charakterizovány podle makromorfologie kolonií (červený a žlutý fenotyp) a
pomocí molekulárních metod (sekvenování genu pro glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázu),
které odhalily mezi 156 kmeny Arthroderma benhamiae z České republiky, 13 kmeny
z Belgie a 9 kmeny z Japonska sedm haplotypů. Izoláty z Japonska patřily výhradně (kromě
jednoho izolátu) k jedinému haplotypu. Červený a žlutý fenotyp byl zastoupen ve všech
hlavních haplotypových skupinách.
Práce byla podpořena projektem GAUK 1344214.
In the past several years, we have recorded a significant shift in the prevalence of
infections caused by Arthroderma benhamiae in the Czech Republic, a zoophilic
dermatophyte with guinea pigs as the main reservoir (other animal hosts: rabbit, chinchilla,
hamster and dog). During our study on the epidemiology of dermatophytes, this emerging
pathogen was identified as a cause of 233 cases of infection between July 2011 and June 2013
(7.2% of all dermatophytoses in the Czech Republic), and found to be the most important
zoophilic dermatophyte and the second most common dermatophyte (after Trichophyton
rubrum). The infections manifested mainly as tinea corporis (n=216; 22.6% of all tinea
corporis cases in this period) and tinea capitis (n=7; 29.2% of cases in the studied period). Ten
cases of tinea unguinum were also diagnosed. Women were more frequently affected (70% of
cases) than men. The median age of patients was ten years. We characterized isolates based
on colony morphology (red or yellow phenotype) and by means of molecular methods
(sequencing of the glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase gene), which revealed seven
haplotypes among 156 strains of Arthroderma benhamiae from the Czech Republic, 13 strains
isolated in Belgium and 9 strains from Japan. Isolates from Japan belonged exclusively to one
haplotype (except one strain). Both the red and yellow phenotype were represented in all
major haplotype groups.
This work was supported by project GAUK 1344214.
* * *
Fosfolipáza a aspartyl proteináza, faktory virulence využitelné v klinické diagnostice
mykotických infekcí?
Are phospholipase and aspartyl proteinase virulence factors usable in clinical diagnosis
of fungal infections?
Radim D o b i á š 1 ,2
1Laboratoř

klinické mykologie, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

2Lékařská

Konvenční specifický test na rozlišení kolonizace, infekce, invaze oportunních
mykotických infekcí způsobených zástupci Candida chybí a je mnohdy těžké objektivně
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rozlišit výše popsané interakce kandid s hostitelským organizmem. Jako objektivní měřítko by
mohl posloužit monitoring určitých faktorů virulence produkovaných zástupci rodu Candida.
Aspartyl proteináza se zdá být méně vhodným ukazatelem invazivity. V roce 1995 bylo na
myším modelu prokázáno, že produkce extracelulární fosfolipázy je z celé řady faktorů (např.
proteináza, adherence, germinace, tempo růstu, schopnost ničit endoteliální buňky) jako
jediný faktor virulence predikující mortalitu. Extracelulární fosfolipáza je důležitým faktorem
invazivity u řady mykotických agens včetně C. albicans. Tento enzym má významný
potenciál pro budoucí využití v diagnostice a terapii. Jeho produkce již byla testována
v několika pracích kultivační metodou u různých druhů kandid získaných od širokého spektra
pacientů. V roce 2005 byla využita detekce IgG proti fosfolipáze B pomocí ELISA při
zjišťování jeho vlivu na schopnost invaze Cryptococcus neoformans, resp. C. gattii.
Senzitivita u imunokompetentních pacientů dosáhla 100 %, u imunosuprimovaných 64,3 %.
Měření hladin specifických imunoglobulínů proti extracelulární fosfolipáze B1 by se
pravděpodobně dalo využít jako signifikantního kritéria míry invaze druhu Candida albicans
do lidského organizmu. Možnost kvantifikace metodou ELISA může být využita pro zkvalitnění diagnostiky u pacientů s kandidózou.
A conventional test-specific test to distinguish colonization, infection and invasion of
opportunistic fungal infections caused by Candida representatives is missing, therefore it is
often difficult to distinguish clearly Candida microorganism interactions with host organism.
Monitoring of certain virulence factors produced by the genus Candida could serve as an
objective measure. Aspartic proteinase appears to be a less appropriate indicator of
invasiveness. In 1995, it was demonstrated in a mouse model that the production of
extracellular phospholipase is among a range of factors (e.g. proteinase, adherence,
germination, growth rate, and the ability to destroy endothelial cells) the only virulence factor
predicting mortality. Extracellular phospholipase is an important factor in a number of fungal
invasion agents including C. albicans. This enzyme has significant potential for future use in
diagnosis and therapy. Its production has been tested with the culture method in several works
on different species of Candida obtained from a wide range of patients. In 2005 detection of
IgG against phospholipase B by ELISA was used in detecting its effect on the ability of
Cryptococcus neoformans invasion and C. gattii, respectively. Sensitivity was 100% in
immunocompetent patients, in immunosuppressed it reach a level of 64.3%. Measuring the
levels of specific immunoglobulins against extracellular phospholipase B1 could probably
also be used as a significant criterion of the degree of invasion of Candida albicans in the
human body. The option of quantification by ELISA may be used to improve the diagnosis of
patients with candidiasis.
* * *
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Porovnání účinnosti vybraných fungicidů vůči českým populacím Pseudoperonospora
cubensis v letech 2012‒2013
Comparison of efficacy of some fungicides against Czech Pseudoperonospora cubensis
populations during the years 2012–2013
Tereza D o u d o v á , Božena S e d l á ko v á a Aleš Le b e d a
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 11,
783 71 Olomouc – Holice; bozena.sedlakova@upol.cz
Používání fungicidních prostředků představuje v současnosti nejúčinnější a finančně
nejdostupnější možnost ochrany porostů tykvovitých rostlin vůči plísni okurkové
(Pseudoperonospora cubensis). Předložené výsledky jsou dílčím příspěvkem
k dlouhodobému studiu účinnosti fungicidů v populaci P. cubensis v České republice. Byla
sledována účinnost pěti fungicidních přípravků: Curzate K (účinná látka: oxychlorid mědi a
cymoxanil), Acrobat MZ WG (dimethomorph a mancozeb), Ridomil GOLD MZ PEPITE
(metalaxyl-M a mancozeb), Infinito (fluopikolid a propamokarb-hydrochlorid) a Ortiva
(azoxystrobin) na souboru 33 izolátů P. cubensis získaných na území České republiky v
letech 2012‒2013. K testování byla použita metoda plovoucích disků. Účinnost testovaných
přípravků vůči českým populacím P. cubensis se ve sledovaném období lišila. Curzate K se
ukázal jako velmi málo účinný, kdy vůči nižším testovaným koncentracím (0,150%, 0,300%)
byly všechny testované izoláty rezistentní. Naopak na koncentraci 0,600% (1× vyšší než
doporučená) výrazně převažovala tolerantní reakce. Acrobat MZ WG byl 100% účinný vůči
všem testovaným izolátům P. cubensis v obou letech. Účinnost přípravku Ridomil GOLD MZ
PEPITE se ve sledovaném období lišila. Zatímco v roce 2012 byl tento fungicid 100% účinný,
tak v roce 2013 byl zaznamenán na nižších testovaných koncentracích (0,125 %, 0,250 %)
výskyt tolerantních, příp. rezistentních kmenů, i když většina testovaných izolátů byla
senzitivní vůči všem testovaným koncentracím tohoto přípravku. Infinito byl 100% účinný
vůči všem testovaným izolátům P. cubensis v obou letech. Ortiva vykazoval v letech 20122013 nízkou účinnost, kdy v obou letech byla většina testovaných izolátů rezistentních vůči
všem testovaným koncentracím tohoto přípravku, avšak mezi oběma roky byly pozorovány
rozdíly ve frekvenci výskytu kmenů tolerantních (pouze na koncentraci 0,400 %) a
senzitivních vůči testovaným koncentracím.
Výzkum byl podporován následujícími projekty: QH71229, MSM6198959215,
PrF_2010_001, PrF_2011_003, PrF_2012_001, PrF_2013_003, IGA_PrF_2014001.
Usage of fungicides is currently the most effective and economically most suitable way
of protecting cucurbit crops against cucurbit downy mildew (Pseudoperonospora cubensis).
The presented results are a partial contribution to a long-lasting study of fungicide efficacy in
cucurbit downy mildew populations in the Czech Republic. Five fungicides were screened on
a set of 33 pathogen isolates obtained in the Czech Republic in the years 2012–2013: Curzate
K (active ingredients: Cu-oxychloride and cymoxanil), Acrobat MZ WG (dimethomorph and
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mancozeb), Ridomil Gold MZ Pepite (metalaxyl-M and mancozeb), Infinito (fluopicolide and
propamocarb hydrochloride) and Ortiva (azoxystrobin). A floating leaf disc assay was used
for the screening. Efficacy of fungicides against Czech cucurbit downy mildew populations
varied in the two-year period. Curzate K showed the lowest efficacy, all isolates being
resistant against low concentrations (0.150%, 0.300%). By kontrast, a moderately resistant
reaction prevailed when applying the highest concentration (0.600%). Acrobat MZ WG was
100% effective against all P. cubensis isolates in both years. The efficacy of Ridomil Gold
MZ Pepite varied between years. In 2012 this fungicide was 100% effective, whereas in 2013
occurrence of moderately resistant and resistant strains to the lower concentrations (0.125%,
0.250%) was observed, even though most isolates were sensitive to all screened
concentrations of this fungicide. Infinito was 100% effective in all P. cubensis isolates in both
two years of study. Ortiva showed a low efficacy in 2012–2013, the majority of screened
isolates being resistant to all concentrations. However, differences in frequency of moderately
resistant (only to concentration 0.400%) and sensitive strains against screened concentrations
were noted.
The research was supported by the following projects: QH71229, MSM6198959215,
PrF_2010_001, PrF_2011_003, PrF_2012_001, PrF_2013_003, IGA_PrF_2014001.
* * *
Mnohagenová fylogeneze, citlivost k antimykotikům a pohlavní systém u oportunně
patogenního druhu Aspergillus viridinutans (sekce Fumigati)
Multilocus phylogeny, antifungal susceptibilities and mating behaviour of opportunistic
pathogen Aspergillus viridinutans (section Fumigati)
Zuzana D u d o vá 1 ,2, Vít H u b ka 1 ,2, Lucie S vo b o d o vá 3 , Petr Ha m a l 3 , Alena K u b á t o v á 2 ,
Alena N o v á ko v á 1 ,4, Tetsuhiro M a t s u z a w a 5 , Takashi Y a gu c h i 5 a Miroslav K o l a ř í k 1 ,2
1Laboratory

of Fungal Genetics and Metabolism, Institute of Microbiology ASCR, Vídeňská
1083, 142 20 Prague 4, Czech Republic
2Department of Botany, Faculty of Science, Charles University Prague, Benátská 2, 128 01
Prague 2, Czech Republic
3Department of Microbiology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký University,
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, Czech Republic
4Biology Centre ASCR, v.v.i., Institute of Soil Biology, Na Sádkách 7, 370 05 České
Budějovice, Czech Republic
5Medical Mycology Research Center, Chiba University, 1-8-1, Inohana, Chuo-ku, Chiba 2608673, Japan
Mezidruhové hranice primárně půdních druhů komplexu Aspergillus viridinutans
nejsou jasně vymezeny. Zástupci tohoto komplexu jsou stále častěji zaznamenáváni jako
oportunní patogeni zvířat a člověka. Druhy vykazují velkou morfologickou variabilitu,
společným znakem jsou tzv. ‘nodding heads’ a relativně málo sporulující kolonie s bohatým
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vzdušným myceliem ve srovnání s A. fumigatus. U celkem 87 izolátů z různých substrátů a
zemí byly získány sekvence čtyř genů (RPB2, kalmodulin, beta-tubulin a aktin) a byly
provedeny párovací experimenty mezi opačně laděnými izoláty z hlavních fylogenetických
linií (na třech médiích a ve třech kultivačních teplotách). Fylogenetická analýza ukázala, že
komplex A. viridinutans obsahuje nejméně pět heterothalických a dva homothalické druhy. U
tří heterothalických druhů byly pozorovány plodnice s askosporami, které byly u jednotlivých
druhů morfologicky odlišné, podobně jako podmínky pro navození teleomorfy. Aspergillus
udagawae, A. felis, A. wyomingensis a jeden pravděpodobně nepopsaný druh reprezentovaly
klinicky významné druhy. Citlivost k antimykotikům byla testována s použitím panelů
YeastOne. U všech druhů se jako nejúčinější antimykotikum ukázal být posakonazol. Téměř
všechny izoláty byly rezistentní k 5-fluorocytosinu a flukonazolu. Citlivost k amfotericinu B,
itrakonazolu a vorikonazolu byla druhově specifická.
Práce byla podpořena projekty GAUK 1130214 a GAUK 607812 a Grantovou
agenturou Univerzity Palackého v Olomouci (IGA_LF_2014_021).
The Aspergillus viridinutans complex comprises several soil-inhabiting species but the
species boundaries within the complex are not clearly defined. Its members are isolated as
opportunistic human and animal pathogens with increasing frequency. The species show
considerable phenotypic variability but typically share nodding heads and poorly sporulating
colonies with abundant aerial mycelium in comparison with A. fumigatus. A total number of
87 isolates from various substrates and countries were subjected to DNA sequencing of four
loci (RPB2, calmodulin, beta-tubulin and actin genes) and mating experiments were carried
out within and between isolates representing opposite mating types from all major clades (on
three different media and under three temperatures). Phylogenetic analysis showed that the A.
viridinutans complex comprises at least five heterothallic species and two homothallic
species. Fertile ascomata were observed in three heterothallic species. Their ascospores
showed a different morphology and conditions suitable for teleomorph induction. Aspergillus
udagawae, A. felis, A. wyomingensis, and one possibly undescribed species are clinically
relevant species. Antifungal susceptibility was tested using YeastOne panels. Posaconazole
was the most effective in vitro across all species. Almost all isolates were resistant to 5fluorocytosine and fluconazole. Amphotericin B, itraconazole and voriconazole showed
species-specific susceptibility patterns.
This work was supported by project GAUK 1130214, 607812, and by the Internal Grant
Agency of Palacký University Olomouc, Czech Republic (grant no. IGA_LF_2014_021).
* * *
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Diverzita endofytické komunity hub ve výhonech Fraxinus excelsior s ohledem na míru
nekrózy jasanu a vlivu sezony
Diversity of the fungal community in Fraxinus excelsior shoots with respect to ash
dieback rate and season
Zuzana H a ň á č ko v á 1 ,2, Ludmila H a vr d o vá 1 , Ondřej K o u ko l 2 , Liliya F e d u s i v 1 a Karel
Černý1
1Department

of Biological Risks, Silva Tarouca Research Institute for Landscape and
Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst., Průhonice, Czech Republic
2Department of Botany, Faculty of Science, Charles University Prague, Czech Republic
Nekróza jasanu je široce rozšířená nemoc jasanu ztepilého způsobená vřeckovýtrusou
houbou Hymenoscyphus fraxineus (Helotiales). Symptomy napadení jsou nekrózy listů a
větviček a následné odumírání koncových větví. Z terénu je známá různá míra citlivosti vůči
nemoci. Tento rozdíl by mohl být způsoben genetickou odlišností jednotlivých stromů. Stejně
tak by mohly genetické vlastnosti ovlivňovat strukturu endofytického společenstva, která
může přispívat k ochraně proti patogenům nebo naopak podporovat jejich rozvoj. Naším
cílem bylo zhodnotit vliv míry infekce a sezony na endofytické společenstvo hub jasanu.
Celkově bylo získáno 59 druhů hub, z nichž některé vykazovaly sezonnost. Např. četnost
druhů Aureobasidium pullulans a Phoma macrostoma výrazně poklesla v zimě. Mezi
zdravými a nemocnými stromy nebyl zjištěn signifikantní rozdíl ve společenstvu endofytů. To
by mohlo znamenat, že neexistuje přirozený endofyt jasanu, který by potlačoval
Hymenoscyphus fraxineus. Na druhou stranu, pokles abundance některých rychle rostoucích
druhů v zimě by mohl ulehčit růst H. fraxineus v chladnějších měsících.
Ash dieback is a widespread disease of Fraxinus excelsior caused by Hymenoscyphus
fraxineus (Helotiales, Ascomycota). Symptoms of the disease are necrosis of leaves and twigs
and subsequent dieback of terminal branches. In the field, there is evidence of variance in
susceptibility between individual ash trees. This difference can be caused by the genetic
diversity of individual trees. Genetic properties of individuals can also influence the structure
of the fungal endophytic community which might contribute to protection against pathogens
or on the contrary, to support of their development. Our aim was to assess the effect of
infection and season on the endophytic community in health ash shoots. A total of 59 species
were identified. Some species showed seasonality, e.g. the abundance of Aurebasidium
pullulans and Phoma macrostoma greatly decreased in winter. The fungal community of ash
shoots did not differ between trees with ash dieback and healthy ones. This could mean that
there are no natural ash endophytes which inhibit Hymenoscyphus fraxineus. Conversely,
decrease of fast-growing species in winter could facilitate growth of H. fraxineus in colder
months.
* * *
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Typ vegetace a vzdušná vlhkost determinují rozsah nekrózy jasanu
Vegetation type and air humidity determine extent of ash dieback
Ludmila H a vr d o vá 1 , 2 a Karel Č e r n ý 1
1VÚKOZ,
2FLD,

v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice,
ČZU, Kamýcká 961, 16500 Praha 6 – Suchdol

V roce 2011 byl zahájen průzkum rozšíření a dopadu nekrózy jasanu v CHKO Lužické
hory. Průzkum byl proveden na 80 trvalých plochách rozdělených do 5 skupin podle typu
vegetačního pokryvu. Zjišťován byl rozsah poškození (podíl prosychání korun) a vybrané
stanovištní faktory. Bylo zjištěno, že se patogen Hymenoscyphus fraxineus vyskytuje na 94 %
ploch a prosychání korun dosahuje v průměru 10,3 % (více než 4100 m3/ha po přepočtu).
Poškození se výrazně lišilo podle typu vegetace (p < 0,05), přičemž skupiny byly rozděleny
do dvou homogenních skupin. Břehové porosty a jasanové olšiny byly poškozeny signifikantně více než solitérní dřeviny, roztroušená výsadba a lesní porosty na svazích. V roce 2012
byla měřena vzdušná vlhkost na 50 vybraných plochách (10 čidel v každém typu vegetace).
Vzdušná vlhkost se průkazně (p < 0,001) lišila mezi jednotlivými vegetačními typy a
koresponduje s rozložením choroby. Nejvyšší vzdušná vlhkost byla zjištěna v břehových
porostech a jasanových olšinách. Byla zjištěna průkazná regrese poškození na vzdušnou
vlhkost (r = 0,36; p = 0,012). Rovněž byla zjištěna negativní závislost rozsahu poškození na
sklonu terénu (r = –0,28; p < 0,05).
In 2011 a study of ash dieback distribution and importance was performed in the
Lusatian Mountains Protected Landscape Area using 80 permanent plots divided into five
groups according to vegetation type. The extent of ash dieback (rate of crown withering) and
different stand factors were investigated in each plot. It was found that the pathogen
Hymenoscyphus fraxineus was present in 94% of the investigated plots and crown damage
reached 10.3% on average (more than 4100 m3 of detached wood / ha after recalculation).
Vegetation type groups statistically differed in extent of damage (p < 0.05) and were
separated into two homogenous groups. Riparian stands and ash-alder alluvial forests were
significantly more damaged than solitaires, scattered plantings in open landscapes and forest
stands on slopes. In 2012 air humidity was measured using automatic sensors in 50 plots (10
sensors in each vegetation type). We found that the average air humidity statistically differed
between vegetation types (p < 0.001) and corresponded to the pattern of disease impact. The
highest air humidity was identified in the riparian stands and in ash-alder mixed alluvial
forests. A significant regression of damage extent to summer air humidity was found (r =
0.36; p = 0.012). Moreover, a negative regression of ash dieback extent on terrain slope of the
plots was identified (r = -0.28; p < 0.05).
* * *
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Fytopatogénne huby v urbanizovanom prostredí mesta Nitra
Phytopathological fungi in the urbanized environment of Nitra
Zuzana H e č ko vá
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, pobočka biológie drevín, Nitra, Slovensko
Cieľom príspevku je prezentovať spektrum fytopatologických húb vyskytujúcich sa na
vybraných drevinách v urbanizovanom prostredí mesta Nitra. Modelovými drevinami sú 3
listnaté rody drevín Betula spp., Acer spp., Tilia spp. a jeden ihličnatý rod Pinus spp. Huby
sme izolovali priamo z pletív (26 vzoriek) a z kultúr (97 izolácií). Podarilo sa nám
identifikovať 19 húb na úroveň druhu a 4 huby na úroveň rodu. Približne 25 % zo všetkých
vzoriek sa nám nepodarilo identifikovať. Najčastejšie sa na drevinách vyskytovali
kozmopolitné druhy ako napr. Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Botryotinia fuckeliana (de
Bary) Whetzel., Epicoccum nigrum Link a Nectria cinnabarina (Tode) Fr. Na drevinách rodu
Betula spp. sa najčastejšie vyskytovali huby Discula betulae (Westend.) Pennycook,
Disculina betulina (Sacc.) Höhn. a Melanconium zonatum Ellis & Everh. Na drevinách rodu
Acer spp. sa najčastejšie vyskytovala huba Stegonosporium pyriforme (Hoffm.) Corda. Na
drevinách rodu Tilia spp. sa najčastejšie vyskytovala huba Apiognomonia tiliae (Rehm.)
Höhn. Na drevinách rodu Pinus spp. sa najčastejšie vyskytovali huby Cyclaneusma DiCosmo,
Peredo & Minter spp., Sclerophoma pithyophila (Corda) Höhn. a Diplodia sapinea (Fr.)
Fuckel.
In this work, the spectrum of phytopatological fungioccurring on selected plants in the
urban environment of the town of Nitra are presented. Selected host trees were deciduous
Betula spp., Acer spp., Tilia spp. and conifers Pinus spp. Fungi were isolated directly from
plant tissue (26 samples) and/or from culture (97 isolations). We identified 19 fungi to species
level and 4 fungi to genus level. We were unable to identify approximately 25% of all
samples. Cosmopolitan fungi, e.g. Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Botryotinia fuckeliana
(de Bary) Whetzel, Epicoccum nigrum Link and Nectria cinnabarina (Tode) were the most
abundant. The most frequent fungi on Betula spp. were Discula betulae (Westend.)
Pennycook, Disculina betulina (Sacc.) Höhn., and Melanconium zonatum Ellis & Everh. The
most frequent fungus on Acer spp. was Stegonsporium pyriforme (Hoffm.) Corda. The most
frequent fungus on Tilia spp. was Apiognomonia tiliae (Rehm.) Höhn. The most frequent
fungi on Pinus spp. were Cyclaneusma spp. DiCosmo, Peredo & Minter, Sclerophoma
pithyophila (Corda) Höhn., and Diplodia sapinea (Fr.) Fuckel.
* * *
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Účinnost různých fungicidních přípravků vůči Chalara fraxinea a jejich potenciál pro
použití v praxi
Effect of different fungicides on Chalara fraxinea and their potential for control of ash
dieback
Markéta H e j n á - H r a b ě t o v á , Ludmila H a vr d o vá a Karel Č e r n ý
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., oddělení
biologických rizik, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice; hejna@vukoz.cz
Chalara fraxinea, anamorfní stadium od Hymenoscyphus pseudoalbidus, způsobuje
odumírání jasanů v mnoha oblastech Evropy včetně České republiky. Patogen je, mimo jiné,
zodpovědný za výrazný úbytek v produkci jasanů v lesních školkách. Napadené semenáčky a
mladé stromky mohou uhynout v průběhu jediné sezony. Nalezení a používání účinných
fungicidů by mohlo zajistit produkci zdravého pěstebního materiálu. Celkem 26 fungicidních
přípravků s různými účinnými látkami bylo testováno in vitro a zjištována jejich účinnost na
růst mycelia. Testováno bylo 6 koncentrací od 0,01 do 1000 µg účinné látky (a.i.) na mililitr
média. Kolonie byly měřeny po 10 a 20 dnech od inokulace. Míra účinnosti byla stanovena
podle hodnot ED50 (účinná dávka μg a.i./ml inhibující růst mycelia z 50 %). Nejúčinnější
fungicidy Falcon 460 EC (a.i. spiroxamine, tebuconazole, triadimenol), Score 250 EC (a.i.
difenoconazole) a Zato 50 WG (a.i. trifloxystrobin) měly hodnotu ED 50 nižší než 0,05 μg
a.i./ml. Na základě výsledků in vitro bylo vybráno pět přípravků pro pokusy na rostlinách.
Fungicidy byly testovány na dvouletých stromcích v napadené lesní školce. Stromky byly
ošetřeny dvakrát v průběhu července. Účinnost byla hodnocena podle počtu uhynulých
výhonů. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u přípravku Horizon 250 EW (a.i. tebuconazole).
Chalara fraxinea, anamorphic state of Hymenoscyphus pseudoalbidus causes ash
dieback in many parts of Europe including the Czech Republic. Among others, the disease is
responsible for extreme decline in ash production in nurseries, because attacked seedlings can
die during one growing season. The use of effective fungicides could safeguard the
production of healthy planting material. A number of 26 fungicides with different active
ingredients were assayed in vitro for their effect on mycelial growth. Six concentrations were
tested – 0.01, 0.1, 1, 10, 100, and 1000 µg of active ingredient (a.i.)/ml of medium. The
colonies were measured after 10 and 20 days of incubation. The efficiency of the fungicides
was estimated based on ED50 values (effective dose μg a.i./ml inhibiting radial mycelial
growth by 50%) The most effective fungicides, e.g. Falcon 460 EC (a.i. spiroxamine,
tebuconazole, triadimenol), Score 250 EC (a.i. difenoconazole), and Zato 50 WG (a.i.
trifloxystrobin) showed mean ED50 values lower than 0.05 μg a.i./ml. Based on the results of
the in vitro experiments, five fungicides were selected for in planta tests. The fungicides were
tested on two-year old ash seedlings in a highly affected nursery. The seedlings were treated
twice during July. The effectiveness of these fungicides was evaluated according to the
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amount of dead shoots in treated trees. The best results were obtained with Horizon 250 EW
(a.i. tebuconazole).
* * *
Struktura populace Pyrenophora tritici-repentis na obilninách a planých travách v ČR
Structure of Pyrenophora tritici-repentis populations on wheat and wild grasses in the
Czech Republic
Markéta H e j n á - H r a b ě t o v á 1,2 a Leona S vo b o d o v á 3
1Univerzita

Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Benátská 2, 128 01
Praha 2
2Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., oddělení
biologických rizik, Květnové náměstí 391, 252 43, Průhonice; hejna@vukoz.cz
3Výzkumný ústav rostlinné výroby, oddělení molekulární biologie, Drnovská 507,
161 06 Praha 6 – Ruzyně

Pyrenophora tritici-repentis s anamorfním stadiem Drechslera tritici-repentis je
celosvětově významným původcem hnědé listové skvrnitosti pšenice. Tento patogen
nenapadá pouze pšenici, ale také ostatní obilniny a mnoho druhů planých trav. Právě
alternativní hostitelé mohou být potencionálním zdrojem genetické variability patogena a také
mohou mít roli jako primární inokulum na začátku sezony. Cílem této práce je zjistit, zda se
populace Ptr na planých travách a na obilninách od sebe liší. V průběhu vegetační sezony
2009 - 2011 byly nasbírány infikované listy pšenice a planých trav na 18 lokalitách. Celkem
bylo použito 219 monosporických izolátů P. tritici-repentis (153 z pšenice a 66 z trav). Pro
ověření správného druhového určení byla analyzována ITS rDNA oblast 17 izolátů. Pro
posouzení genetické variability mezi izoláty byla použita AFLP analýza s devíti kombinacemi
primerů. Struktura populace a vztahy mezi izoláty byly studovány pomocí programů DARwin
a STRUCTURE. Clusterovou analýzou byly izoláty rozčleněny minimálně do dvou
podskupin; obě velké podskupiny obsahují izoláty jak z pšenice, tak i z planých trav. Program
STRUCTURE rozčlenil vzorky do tří populací: nejčastější genotyp byl převládající u 163
izolátů (140 z pšenice, 23 z planých trav), druhý u 50 izolátů (38 z planých trav, 12 z pšenice)
a nejméně zastoupený genotyp pouze u 6 izolátů (všechny z planých trav). Výsledky
naznačují, že populace na pšenici a na travách se liší, ale nejsou striktně odděleny.
Pyrenophora tritici-repentis, anamorph Drechslera tritici-repentis, causal agent of tan
spot of wheat, is an important foliar pathogen worldwide. This fungus is pathogenic not only
on wheat, but also on other cereals and several grass species. The grass hosts could be a
potential reservoir of genetic variation in the pathogen population and a source of primary
inoculum between growing seasons. The aim of this study was to test the hypothesis that there
is no difference between Ptr populations on wild grasses and cereals. In the growing seasons
2009–2011 infected leaves of wheat and non-cereal grasses at 18 localities were collected. In
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total 219 single spore isolates of P. tritici-repentis were used (153 isolates from wheat and 66
from wild grasses). ITS rDNA of 17 isolates was sequenced to verify the correct identification
of the species. To assess genetic variability in Ptr isolates, AFLP analysis with nine primer
combinations was used. The population structure and relationships between isolates were
studied using DARwin and STRUCTURE software. Cluster analysis divided the isolates into
at least two subgroups. Both groups included isolates from wheat and wild grasses. The
results of the STRUCTURE program suggested that there are three populations: the most
common genotype was prevalent in 163 isolates (140 from wheat, 23 from wild grasses), the
second was dominant in 50 isolates (38 from wild grasses, 12 from wheat) and the third in 6
isolates (all from wild grasses). The results suggest that the populations on wheat and grasses
are not strictly separated.
* * *
Druhová diverzita hub rodu Fusarium na travních porostech
Fusarium species diversity in permanent grasslands
Bronislava H o r t o v á ¹, Jana P a l i c o v á ¹, Miroslava S t r e j č ko v á ², Tereza C h o l a s t o v á ² a
Jan N e d ě l n í k ²
¹ Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha 6 – Ruzyně
² Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko
Trvalé travní porosty se významně podílejí na plnění důležitých ekosystémových funkcí
a ovlivňují vzhled naší krajiny, zejména v oblastech s vyšší nadmořskou výškou a v oblastech
LFA. Travní porosty jsou tvořeny pestrými společenstvy trav, jetelovinami a dalšími
bylinnými druhy. Tyto fytocenózy jsou hojně osidlovány mikroskopickými houbami, jak
patogenními, tak saprofytickými. Mezi nejběžnější a nejčastější patří rod Fusarium. Cílem
práce bylo určit druhové spektrum hub rodu Fusarium na travních porostech. Pro studium
byla vybrána lokalita Zubří. Rostlinný materiál byl kultivován na bramborovo-dextrózovém
agaru (PDA). Při studiu travní hmoty pro zjištění druhového spektra hub rodu Fusarium byly
zaznamenány druhy F. avenaceum, F. crookwellense, F. culmorum, F. equiseti,
F. graminearum, F. oxysporum, F. poae, F. proliferatum, F. scirpi, F. solani,
F. sporotrichioides a F. subglutinans.
Výzkum byl podpořen projektem MZe ČR č. QI111C016.
Permanent grasslands significantly participate in performing ecosystem services and
influence the appearance of our landscape, especially in areas at higher altitudes and in LFA
areas. Grasslands are made up of grasses, legumes and other herbaceous species. These plant
communities are colonized by microscopic fungi. One of the most common of them is the
genus Fusarium. The aim of the study was to determine the species spectrum of Fusarium in
permanent grasslands. The locality of Zubří was selected for the study. Plant material was
cultivated on potato-dextrose agar (PDA). In the study F. avenaceum, F. crookwellense, F.
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culmorum, F. equiseti, F. graminearum, F. oxysporum, F. poae, F. proliferatum, F. scirpi, F.
solani, F. sporotrichioides, and F. subglutinans were recorded.
Supported by MZe CR project No. QI111C016.
* * *
Molekulární epidemiologie dermatofytóz v České republice
Molecular epidemiology of dermatophytoses in the Czech Republic
Vít H u b ka 1 ,2
1 Katedra

botaniky, Přirodovědecká 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, 142 20 Praha 4
Spektrum původců dermatofytóz vykazuje velké geografické rozdíly a dynamicky se
mění v čase. Přestože taxonomie dermatofytů prošla rozsáhlými změnami v souvislosti s
rozvojem molekulárně genetických metod (MGM), jsou v současnosti celosvětově dostupná
epidemiologická data založena téměř výhradně pouze na morfologické identifikaci původců.
Poslední rozsáhlejší epidemiologická studie dermatofytóz na našem území proběhla v 90.
letech 20. století. Cílem této přednášky bylo seznámit posluchače s dvouletými výsledky
epidemiologické studie využívající k určování původců dermatofytóz na našem území MGM
(PCR-fingerprinting nebo sekvenaci ITS oblasti rDNA). Studie se účastnilo šest regionálních
pracovišť, na kterých bylo v hodnoceném období (červenec 2011 až červen 2013) zachyceno
3235 kultivačně pozitivních vzorků s dermatofyty a bylo odhaleno celkem 14 druhů
dermatofytů. Spektra původců byla diskutována v rámci hlavních klinických jednotek a
porovnána s epidemiologickými daty z 90. let minulého století. Nejvýznamnější změnou
oproti minulosti bylo vysoké zastoupení zoofilního druhu Arthroderma benhamiae, který
působil velkou část případů tinea corporis (22,9 %) a t. capitis (29,2 %). Geofilní druhy
působily jen 1,3 % všech infekcí, přestože se jednalo o druhově nejpočetnější skupinu, ve
které byly odhaleny také přehlížené druhy Microsporum persicolor a M. fulvum. Během
studie byly popsány také dva nové druhy, které byly pojmenovány jako Trichophyton
onychocola a Microsporum aenigmaticum.
The spectrum of causal agents of dermatophytoses shows considerable geographic
differences and dynamically changes over time. Although the taxonomy of dermatophytes has
undergone extensive changes in connection with the advent of molecular genetic methods
(MGM), currently available epidemiological data are based almost exclusively on
morphological identification of the agents. The last epidemiological study of dermatophytoses
in the Czech Republic was conducted in the 1990s. The aim of this presentation was to
introduce the results of a two-year epidemiological study employing MGM (PCRfingerprinting and sequencing of the ITS rDNA region) for identification of dermatophytes in
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the Czech Republic. The isolates were obtained from clinical specimens provided by the six
regional institutions. A total of 3235 culture-positive samples with dermatophytes were
collected between July 2011 and June 2013, in which 14 species were identified. The
identified etiological agents were discussed in the major clinical units and compared with
epidemiological data from the 1990s. The most significant change in comparison with the past
was a high incidence of the zoophilic species Arthroderma benhamiae which caused a
significant number of cases of tinea corporis (22.9%) and tinea capitis (29.2%). Geophilic
species caused only 1.3% of all infections, even though they represented the most species-rich
ecological group among which the neglected species Microsporum persicolor and M. fulvum
were detected. In addition, two undescribed geophilic dermatophytes were isolated and
described as Trichophyton onychocola and Microsporum aenigmaticum.
* * *
Populační studie patogena borového jehličí Lecanosticta acicola s využítím
bayesiánských metod
Population study of pine needle pathogen Lecanosticta acicola employing Bayesian
methods
Josef J a n o u š e k
Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Lecanosticta acicola je patogen borového jehličí, který způsobuje jejich odumírání,
opad a tím retardaci růstu infikovaných borovic. Z geograficky odlišných oblastí byly získány
izoláty L. acicola a tyto použity pro populační analýzu. Na získaných datech z izolátů L.
acicola bylo ukázáno, jaký vliv má analýza výsledků ze STRUCTURE programem CLUMPP
na interpretaci populačně genetických dat. Program STRUCTURE, který využívá bayesiánské
analýzy v kombinaci s Markovovými řetezci Monte Carlo (MCMC), je zřejmě nejčastěji
používaným programem pro určení genetické struktury. Výsledky programu STRUCTURE je
nezbytné dále vyhodnotit, protože každá analýza může dojít k jinému rozdělení zkoumaných
jedinců (např. vlivem admixture). Pro vzájemné porovnání výsledků jednotlivých analýz pro
dané K je možné použít program CLUMPP. Tento program umožňuje použití různých
algoritmů pro porovnání jednotlivých analýz dle množství analyzovaných dat. Pouze výsledné
analýzy STRUCTURE, které jsou si vzájemně podobné, by měly být “zprůměrovány”
programem CLUMPP. Tento „zprůměrovaný“ data set může být graficky znázorněn například
programem DISTRUCT.
Lecanosticta acicola is a pathogen of pine needles causing their death, needle cast and
consequently retardation of growth of infected pines. Isolates of L. acicola were obtained
from geographically different regions and used for a population study. The data obtained from
these isolates were analysed by means of the STRUCTURE program followed by analyses
employing the CLUMPP program. The importance of this analysis for a correct interpretation
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of STRUCTURE results was demonstrated. The STRUCTURE program, which employs the
Bayesian Markov chain Monte Carlo clustering algorithm, is probably the most commonly
used program to identify population subdivisions. It is necessary to evaluate the results of
STRUCTURE because each analysis can identify a different clustering of individuals (e.g.
due to admixture). CLUMPP allows pair-wise comparison of individual runs of a specific K.
This program offers a different comparison algorithm, depending on the number of data
analysed. Only similar STRUCTURE runs should be further “averaged” by CLUMPP. This
“averaged” data set can be visualised for example by meas of the DISTRUCT program.
* * *
Vliv klimatických změn a globálního oteplování na výskyt toxinogenních vláknitých
mikroskopických hub a produkci mykotoxinů v potravinových surovinách
Effects of climate change and global warming on the occurrence of toxigenic
microscopic filamentous fungi and mycotoxin production in foodstuffs
Marie J e f r e m o va a Vladimír O s t r ý
Státní zdravotní ústav v Praze, Centrum zdraví, výživy a potravin, NRC pro mikroskopické
houby a jejich toxiny v potravinových řetězcích, Palackého 3a, 612 42 Brno;
jefremova@chpr.szu.cz
V poslední době se intenzivně sleduje vliv klimatických změn a globálního oteplování
na výskyt a rozšíření toxinogenních vláknitých mikroskopických hub (dále plísní), producentů
mykotoxinů v mírném klimatickém pásma (např. Aspergillus flavus, A. carbonarius). V roce
2004 byla v ČR realizována pilotní studie, která se zabývala osídlením hroznů révy vinné ze
Znojemské vinařské podoblasti toxinogenními plísněmi. Výsledky studie poskytly
odborníkům první výsledky k tématu možného osídlení hroznů révy vinné producenty
mykotoxinu ochratoxinu A (OTA) i v českých podmínkách. Během sklizně v říjnu 2004 bylo
odebráno celkem 22 vzorků hroznů různých odrůd révy vinné. Následně v laboratoři
mykologie na SZÚ-CZVP v Brně bylo provedeno vyšetření mykologického profilu a izolace
ochratoxinogenních kmenů plísní pro testování schopnosti produkce OTA. Výsledky
prokázaly, že mykologické osídlení hroznů révy vinné pocházejících z vinohradů Znojemské
vinařské podoblasti je naprosto odlišné od hroznů ze Středozemí a především producenti OTA
nebyly ve vzorcích hroznů révy vinné izolovány. Výskyt OTA ve vzorcích hroznové šťávy,
moštu a vína také nebyl zjištěn. Cílem připravované studie bude výzkum osídlení hroznů révy
vinné toxinogenními plísněmi se zaměřením na producenty OTA a provedení porovnání
mykologického profilu hroznů révy vinné ze sklizně 2004 a 2014. Předpokládáme, že
mykologický profil získaný roku 2014 se bude významně lišit od mykologického profilu z
roku 2004 vlivem klimatických změn.
Studie byla podpořena MZ ČR – RVO („Státní zdravotní ústav“ – SZÚ, IČ 75010330).
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Recently the effects of climate change and global warming on the occurrence and
distribution of toxigenic microscopic filamentous fungi (moulds), producers of mycotoxins in
temperate climates (e.g. Aspergillus flavus, A. carbonarius), is intensively monitored In 2004
a pilot study was carried out in the Czech Republic, addressing the colonization of grapes by
toxigenic moulds from the Znojmo region. The results of this study provide the first results on
possible colonization of grapes by producers of the mycotoxin ochratoxin A (OTA) in Czech
conditions. During the harvest in October 2004 22 samples of different varieties of grapevine
were taken. Then, in the laboratory of mycology at NIPH-CHNF in Brno their mycological
profile as examined and isolation of ochratoxigenic moulds strains carried out to test the
ability to produce OTA. The results showed that the mycological colonization of grapes
coming from vineyards in the wine region of Znojmo is quite different from grapes of the
Mediterranean. Particularly OTA producers were not isolated from the grape samples.
Presence of OTA was not detected in samples of grape juice, must and wine either. The aim
of this study will be research of grape colonization by toxigenic moulds with a focus on OTA
producers and making a comparison of the mycological profile of grapes between the years
2004 and 2014. We expect that the mycological profile obtained in 2014 will be significantly
different from the one obtained in 2004 due to climate change.
Supported by the Ministry of Health, Czech Republic - conceptual development of
research organization (National Institute of Public Health – NIPH, IN 75010330).
* * *
Zhoubné houby v pražských klenech; symptomy vs. izolace z vývrtů
Harmful fungi in Prague sycamores; symptoms vs. isolation from cores
Ivana K e l n a r o v á
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Benátská 2,
128 01 Praha 2
Jednou z aktuálních hrozeb pro populaci javoru klenu v Praze je sazná nemoc kůry
(sooty bark disease) způsobená fytopatogenní houbou Cryptostroma corticale. Od prvního
nálezu v roce 2005 bylo zaznamenáno několik desítek jedinců uhynulých v důsledku nákazy
tímto patogenem. Na základě dosavadních znalostí lze předpokládat vyšší míru nákazy
přetrvávající v latentní nesymptomatické fázi. Cílem projektu je kvantifikovat míru nákazy C.
corticale v Praze na základě brzké detekce patogenu v jeho latentní fázi a predikovat rizika
pro pražskou populaci javoru klenu. Metoda brzké detekce je založena na izolaci hub z pletiv
odebraných Presslerovým nebozezem. Výseky z vývrtů jsou povrchově sterilizovány a
kultivovány na 2° sladinovém agaru. Z dosavadních 91 vývrtů odebraných na 4 lokalitách v
Praze bylo izolováno 33 rodů hub, zahrnujících jak běžné endofyty, tak druhy patogenní vůči
javoru klenu. Výskyt patogenů byl vždy vázán na barevné zóny v pletivech, způsobené
obrannou reakcí hostitele na šíření houbové infekce či hnilobou dřeva. Barevné zóny se
objevily téměř ve 2/3 všech vývrtů, a to i u stromů bez typických vnějších symptomů jako je

35

Mykologické listy, Praha, no. 129, 2014.
prosychání koruny. Výskyt C. corticale byl zaznamenán na dvou nových lokalitách v Praze v
počtu 9 izolátů. Vzhledem k pomalému růstu C. corticale na agaru a celkově nízkému počtu
vykultivovaných izolátů nelze metodu považovat za zcela spolehlivou. Přesnější výsledky
očekáváme od metody nested PCR s druhově specifickými primery, která detekuje přímo
DNA C. corticale v pletivech bez potřeby kultivace.
Sooty bark disease caused by the pathogen Cryptostroma corticale is one of the current
risks to the population of sycamores in Prague. A few dozen individuals have already died of
sooty bark disease since the first record in 2005. Based on the present knowledge a higher rate
of infection in the latent non-symptomatic stage can be assumed. The aim of this project is to
quantify the extent of infection of C. corticale in Prague based on early detection of the
pathogen in its latent phase and predict the risk for Prague’s sycamore population. The
method of early detection is based on the isolation of fungi from tissues obtained by means of
an increment borer. The cutouts of cores are surface sterilized and cultivated on MEA plates.
Of the 91 cores collected at four locations in Prague to date, 33 genera of fungi were isolated,
including both common endophytes and species pathogenic to the sycamore. The occurrence
of pathogens was always bound to sapwood lesions, caused by host defence responses to
spread of fungal infection or decay. Sapwood lesions appeared in nearly two thirds of all
cores and even in trees without the typical external symptoms such as crown dieback. The
incidence of C. corticale was recorded at two new locations in Prague in a total of 9 isolates.
Because of the slow growth of C. corticale on agar and low overall yield, the method can be
considered very approximate. More accurate results are expected from using nested PCR with
species-specific primers, which directly detects the DNA of C. corticale in tissues without the
need of cultivation.
* * *
Nové bioaktivní látky izolované z houbových symbiontů rostlin a hmyzu
New bioactive compounds isolated from fungal symbionts of plants and insects
Miroslav K o l a ř í k 1 , Eva S t o d ů l ko vá 1 , Jan Č e r n ý 2 , Alena K u b á t o v á 3 , Petr N o vá k 1 ,
Ivana C í s a ř o v á 4 a Miroslav F l i e g e r 1
Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4,
2 Katedra buněčné biologie PřF UK, Viničná 7, 128 01 Praha 2
3 Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, 128 01 Praha 2
4 Katedra anorganické chemie PřF UK, Hlavova 2030/8, 128 40 Praha 2
1

Tradiční zdroj naftochinonů (NQs) jsou rostliny, ale jejich produkce je dokázána také u
bakterií a hub (hlavně Fusarium, Aspergillus a Penicillium). Houbové NQ mají široké
spektrum biologických aktivit, včetně antimikrobiální, protizánětlivé, antivirální a
cytostatické. Studovali jsme sekundární metabolity druhu Quambalaria cyanescens
(Basidiomycota, Exobasidiomycetes), který žije jako rostlinný endofyt a saprofyt, oportunní
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patogen lidí a symbiont kůrovců. Další studovanou skupinou hub jsou druhy rodu
Biatriospora (Ascomycota: Pleosporales), žijící jako endofyté suchozemských rostlin, ale i
jako mořské houby. Identifikovali jsme sedm dosud neznámých a deset známých
naftochinonů. Jejich struktury byly identifikovány pomocí rentgenové krystalografie, NMR
and hmotnostní spektrometrie. Tyto látky mají antibiotický a cytostatický efekt a díky své
malé toxicitě vůči zdravým buňkám mají potenciál v protinádorové terapii, podobně jako
příbuzné látky (např. shikonin a lapachol) známé z rostlin.
Naphthoquinones (NQs) are synthetized by herbs, bacteria and fungi (mostly Fusarium,
Aspergillus and Penicillium). Fungal NQs have a broad range of biological activities,
including antimicrobial, anti-flammatory, antiviral, and cytostatic. We studied secondary
metabolites from Quambalaria cyanescens (Basidiomycota, Exobasidiomycetes), a fungus
known to be an endophyte, plant saprobe, opportunistic human pathogen, and bark beetle
associate. Another studied lineage of fungi included Biatriospora spp. (Ascomycota:
Pleosporales) known to be endophytes of land plants but living also in marine and estuarine
environments. Seven new and ten known NQs were isolated. Their structures were
determined by single-crystal X-ray diffraction experiments, NMR, and mass spectrometry.
They have antibiotic effects and are active against various carcinoma cell lineages. The
identified NQs exhibited low cytotoxicity to healthy human cells and have potential for anticancer therapy, similar to plant-produced drugs such as shikonin and lapachol.
* * *
Identifikace houbových společenstev asociovaných s ambróziovými brouky pomocí highthroughput sekvenování
High-throughput identification of fungal communities associated with ambrosia beetles
Martin K o s t o vč í k
Laboratoř genetiky a metabolismu hub, Mikrobiologický ústav Akademie věd České
republiky, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Symbióza ambróziových kůrovců představuje jednu z nejčastějších, nejvíce
divergentních a nejvíce rozšířených forem symbióz v říši hmyzu. Tento druh symbiózy
založený na pěstování hub „broučími zemědělci“ se vyvinul opakovaně u několika skupin
kůrovců. Nicméně doposud nebyla otázka diverzity houbových partnerů a specificity
jednotlivých asociací důkladně objasněna. Dosavadní výzkum se týkal jen omezené skupiny
druhů kůrovců a navíc spoléhal na kultivační metody s omezenou schopností popsat
skutečnou diverzitu zmiňovaných symbióz. V rámci souhrnu doposud získaných kultivačních
dat a s úmyslem detailně charakterizovat daná houbová společenstva také jako koevoluční
koncept podstaty těchto asociací jsme použili metody 454-vysokokapacitního sekvenování
rDNA amplikonů. Z důvodu zvýšené citlivosti a přesnosti identifikace celého společenstva
ambróziových hub jsme sáhli k aplikaci dvou namísto jednoho markrového genu. Naše první

37

Mykologické listy, Praha, no. 129, 2014.
studie se zaměřila na populace tří významných druhů ambróziových kůrovců z jihovýchodu
USA: Xylosandrus crassiuscullus, Xyleborus ferrugineus a X. affinis. Společným
jmenovatelem vybraných druhů je, že představují invazivní, ekonomicky důležité druhy
přímo v USA nebo jinde ve světě. Stanovit složení houbových společenstev, jejich stálost a
lokální proměnlivost je kritickým krokem k porozumění těchto jedinečných symbióz stejně
jako invazivní ekologie jejich hostitelů.
The symbiosis of ambrosia Beatles is one of the most diverse, abundant and widespread
symbioses in the insect kingdom. A complex fungiculture has evolved several times in
multiple groups of scolytinae beetles. Yet the diversity of the fungal symbionts and the
symbiotic specificity has not been addressed with adequate methods. There are only a few
culture-based surveys of the ambrosia community diversity with limited capacity to describe
the true diversity of fungi. To characterize the complexity of the beetle-fungus relationship as
well as to test coevolutionary concepts we examined the fungus community composition
using a recently developed 454-based high-throughput screening of fungal rDNA amplicons.
We employed a double-marker approach to increase resolution of the method and to detect
fungal members potentially missed by single-marker amplification. The first proof-of-concept
study focused on SE US populations of three important ambrosia beetles: Xylosandrus
crassiuscullus, Xyleborus ferrugineus, and X. affinis. All of these are economically important
invasive species either in the US (Xylosandrus crassiuscullus) or elsewhere in the world.
Understanding of the fungus community composition, promiscuity, and regional diversity is a
critical step for understanding this unique symbiosis, as well as for understanding the invasion
ecology of these species.
* * *
Exophiala spp. – nevítaný, ale častý výskyt v rozvodech vody
Exophiala spp. – unwelcome but common in water distribution systems
Ondřej K o u ko l
Katedra botaniky, PřF UK v Praze, Benátská 2, 128 43 Praha 2
Rod Exophiala (Chaetothyriales, Eurotiomycetes) zahrnuje v současnosti několik
desítek druhů. Většina z nich byla popsána v poslední dekádě na základě molekulárních dat,
protože z hlediska morfologie se jedná o druhy bez výrazných rozlišovacích znaků. Jsou to
druhy myceliální až kvasinkovité s anelidickými integrovanými konidiogenními buňkami.
Kromě několika druhů termofilních je většina mezo- až psychrofilních. V posledních několika
letech byla řada druhů tohoto rodu izolována z rozvodů pitné vody, tmavých biofilmů
(kohoutky, sprchy, dřezy) a dokonce i balené vody. V nedávné době byl zaznamenán
nezvyklý případ masové kolonizace bazénových spár tmavou houbou, která dokázala znovu
vyrůst i po kombinaci vysokých koncentrací aktivního chlóru a mechanického čištění. Po
několika neúspěšných pokusech byla izolována do čisté kultury a určena jako E. equina.
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Tento druh byl již v minulosti několikrát zaznamenán z vody z kohoutku, balené vody a
kapaliny v chladicím systému. Izolace z rozvodu vody ze studně prokázala výskyt druhu E.
angulospora, známého rovněž z pitné vody, akvárií a rybích farem. V následující sérii in vitro
pokusů se nepodařilo prokázat zdroj ani příčinu tohoto neobvykle masivního růstu.
The genus Exophiala (Chaetothyriales, Eurotiomycetes) currently includes several
dozen species. Most of them were described in the last decade based on molecular data,
because they do not possess morphological characteristics enabling reliable identification.
They are mostly filamentous or yeast-like with integrated annellidic conidiogenous cells.
Most of them are meso- or psychrophilic except for a few thermophilic species. In the past
few years, several species of this genus have been isolated from water distribution systems,
dark biofilms (around taps, shower heads and in sinks) and even bottled water. Recently,
unusually massive colonization by a dark fungus was recorded on kit in a ceramic mosaic of a
swimming pool. The fungus periodically recovered after combination of high concentrations
of active chlorine and mechanic brushing. It was isolated into a pure culture after several
unsuccessful attempts and identified as E. equina. This species was in the past recorded
several times in tap water, bottled water and liquid in a cooling system. Isolations from a
water distribution system with water from a well yielded E. angulospora, known also from
drinking water, aquaria and fish farms. No direct cause or source of this massive colonization
was proved in a following series of in vitro experiments.
* * *
50 let Sbírky kultur hub (CCF)
50th anniversary of the Culture Collection of Fungi (CCF)
Alena K u b á t o v á , Karel P r á š i l , Ondřej K o u ko l , Miroslav K o l a ř í k
a Vít H u b ka
Department of Botany, Faculty of Science, Charles University, Benátská 2, 128 01 Praha 2,
Czech Republic; kubatova@natur.cuni.cz
V roce 2015 si bude Sbírka kultur hub (CCF) připomínat 50 let od svého založení v roce
1965 dr. Olgou Fassatiovou. Sbírka se od počátku specializuje na saprotrofní mikroskopické
vláknité houby – askomycety a zygomycety. Postupně se profilovala jako sbírka poskytující
veřejnosti základní služby (kultury pro výuku a výzkum, identifikační servis, uchovávání
významných izolátů apod.). V současnosti uchovává 3400 izolátů hub, a to ve formě
lyofilizátů, na agarových médiích, pod minerálním olejem nebo v alginátových peletách.
Základní mezníky v historii CCF jsou přijetí do Evropské organizace sbírek kultur (ECCO),
zavedení lyofilizace, digitalizace katalogových údajů, zavedení metod molekulární biologie,
vstup do Národního programu genetických zdrojů mikroorganismů a do evropského projektu
MIRRI (Výzkumná infrastruktura pro mikrobiální zdroje). Mezi nejcennější izoláty sbírky
patří vlastní typové kultury. Jejich zdrojem jsou především tyto oblasti našeho výzkumu:
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půdní mykologie, houby vázané na dřeviny a kůrovce, lékařská mykologie, ekologie hub
v opadu a diverzita hub v podzemních prostorách. Sbírka kultur hub je také bohatým zdrojem
hub produkujících řadu metabolitů (např. glykosidázy, aflatoxiny, fumonisiny, mastné
kyseliny aj.) významných z různých hledisek pro člověka.
In 2015, the Culture Collection of Fungi (CCF) will commemorate its foundation in
1965 by Dr. Olga Fassatiová. From the very beginning the Collection has been specialized in
saprotrophic microscopic filamentous fungi – ascomycetes and zygomycetes. It is a collection
providing basic public services (cultures for research and education, fungi identification,
preservation of significant isolates, etc.). At present, 3,400 fungal isolates are maintained in
the form of lyophilisates, on agar media, in mineral oil or in alginate pellets. Basic milestones
in the history of the CCF are its admission to the European Culture Collection Organization
(ECCO), the implementation of lyophilisation, digitisation of catalogue data, application of
molecular biology methods, and entrance to the Czech National Program of Genetic
Resources of Microorganisms and to the MIRRI platform (Microbial Resource Research
Infrastructure). The most valuable fungal isolates are ex-type cultures as study results of our
specialists. They originate from the following research areas: soil mycology, fungi associated
with trees and bark beetles, medical mycology, ecology of fungi in litter, and diversity of
fungi in underground environments. The Culture Collection of Fungi is also a great source of
fungi producing various metabolites (e.g. glycosidases, aflatoxins, fumonisins, and fatty
acids) important for humans in different aspects.
* * *
Systémové infekce vyvolané oportunními vláknitými mikromycety
Systemic infections caused by opportunistic hyphomycetes
Pavlína L ys ko vá
Laboratoř lékařské mykologie, odd. parazitologie, mykologie a mykobakteriologie Praha,
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem; pavlina.lyskova@zuusti.cz
Oportunní mikroskopické vláknité houby se běžně vyskytující v prostředí kolem nás.
Většinou se jedná o saprotrofy a jejich patogenní potenciál je obecně velmi nízký. Oportunní
mikroskopické vláknité houby se jako původci závažných (systémových) onemocnění u
člověka mohou uplatnit pouze za určitých podmínek. Mezi rizikové faktory na straně hostitele
patří nejčastěji těžké poruchy imunity (neutropenici, pacienti s malignitami, po
transplantacích na imunosupresivech), diabetes mellitus, traumata, popáleniny atd. V lékařské
mykologii se infekce podle charakteru původců dělí na mukormykózy (mukormycety),
hyalohyfomykózy (heterogenní skupina hub definových přítomností hyalinních hyf) a
phaeohyfomykózy (houby obsahující v buněčné stěně melanin). Jako humánní patogeni se
nejčastěji uplatňují zástupci rodu Aspergillus, zejména pak A. fumigatus. Nejčastější formou
infekce je postižení plic. Pro léčbu těchto infekcí má zcela zásadní význam časná diagnostika.
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Dále pak, kromě rekonstituce imunitního stavu pacienta a systémové antimykotické terapie,
bývá život zachraňující také chirurgické odstranění postižené tkáně (např. u mukormykóz).
Opportunistic hyphomycetes are common saprotrophs in the environment and its
pathogenic potential is usually very low. To become a causative agent of a systemic infection,
opportunistic hyphomycetes need special conditions to be met on the side of the host. These
risk factors include severe immunodeficiency (malignancy, neutropenia, transplantation),
diabetes mellitus, trauma, burns, etc. In medical mycology infections are classified according
to the character of the causative agents as mucormycosis (mucormycetes),
hyalohyphomycosis (hyaline hyphae) and phaeohyphomycosis (presence of melanin). The
most frequent causative agent of systemic infections in humans is the genus Aspergillus,
particularly Aspergillus fumigatus. The most frequent clinical manifestation is lung infections.
Early diagnosis is very important for successful treatment of the infection. Another important
therapeutic approach is reconstitution of the immunity status of the patient, systemic
antifungal therapy and chirurgical debridement of the infected tissue (e.g. in mucormycosis).
* * *
Sbírka fytopatogenních oomycetů
The Czech collection of phytopathogenic Oomycetes
Marcela M r á z ko vá , Karel Č e r n ý a Markéta H e j n á
Odbor biologických rizik, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,
Průhonice; mrazkova@vukoz.cz
Fytopatogenní oomycety, zejména druhy rodu Phytophthora, patří mezi nejvýznamnější
patogeny dřevin v Evropě. Výzkum těchto patogenů velmi zintenzivnil, nicméně mnoho
zemí, které patřily do bývalého východního bloku, bylo v tomto oboru značně pozadu. V
současné době byl tento problém více či méně v některých zemích odstraněn. Sběr a
uchovávání kmenů těchto patogenů slouží jako významný zdroj cenného vědeckého
materiálu. Česká sbírka fytopatogenních oomycetů byla založena v r. 2006 a v současné době
představuje jednu z nejvýznamnějších sbírek těchto patogenů v regionu. Je v ní uloženo více
než 600 izolátů fytopatogenních oomycetů a více než polovina izolátů ve veřejně dostupné
části sbírky slouží jako zdroj srovnávacího a výzkumného materiálu pro mnohé vědce a
specialisty v oboru. Celkem je ve sbírce uloženo 21 taxonů rodu Phytophthora a 11 taxonů
rodu Pythium. Mezi izoláty, které jsou uloženy ve sbírce jsou jak invazní patogeni, např.
Phytophthora alni, P. plurivora, P. ramorum, P. cinnamomi, P. cambivora apod., tak i méně
významné, ale velmi zajímavé druhy jako P. gallica, P. gregata, P. lacustris a mnohé další.
Seznam uložených druhů a katalog jsou uloženy na: http://www.vukoz.cz/index.php/en/
collections/collection-of-phytopathogenic-oomycetes-of-rilog.
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Phytopathogenic oomycetes – namely species from the genus Phytophthora – belong to
the most important pathogens of woody plants in Europe. Research into these pathogens has
become very intensive, however many countries belonging to the former Eastern Bloc have a
relatively poor tradition in this field. This problem has been more or less successfully
eliminated, at least in some countries. Among others, the collection and preservation of
strains of these pathogens is very important as a source of valuable scientific material. The
Czech Collection of phytopathogenic Oomycetes was established in 2006 and it has become
one of the most important collections of these parasites in the region. More than six hundred
strains of phytopathogenic oomycetes have been deposited to date and more than one half of
the strains in the public part of this collection serve as a source of comparative and research
material for many scientists and specialists. In total 21 taxa belonging to Phytophthora and 11
to Pythium are deposited here. The collection includes many strains of invasive pathogens,
for instance P. alni, P. plurivora, P. ramorum, P. cinnamomi, P. cambivora, and also less
important, but highly interesting species such as P. gallica, P. gregata, and P. lacustris. A list
of deposited species and catalogue are located at http://www.vukoz.cz/index.php/
en/collections/collection-of-phytopathogenic-oomycetes-of-rilog.
* * *
Aspergily v jeskynním prostředí – zdroj nových a vzácných druhů
Aspergilli in a cave environment – a source of novel and rare species
Alena N o v á ko v á 1 ,2 a Vít H u bka 2,3
1 Ústav

půdní biologie BC AV ČR, v.v.i., Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice
genetiky a metabolismu hub, Mikrobiologický ústav Akademie věd České
republiky, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč
3 Katedra botaniky PřF UK v Praze, Benátská 2, 128 01 Praha 2

2 Laboratoř

Mikroskopické houby byly studovány od roku 2002 z různých substrátů odebraných v
79 evropských jeskyních (Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko,
Rumunsko, Francie a Španělsko), jedné severoamerické (USA) a jedné libanonské jeskyně.
Studovány byly krasové (ledové, eutrofní, mezotrofní, oligotrofní, dystrofní a
chemoautotrofní) a pseodokrasové jeskyně, přístupné i nepřístupné pro turisty, a jeskyně s
paleolitickými nebo neolitickými malbami. Vláknité mikromycety byly izolovány z
jeskynního ovzduší, jeskynních sedimentů, nickamínku, jeskynních hieroglyfů, povrchů
speleotém a jeskynních stěn, netopýřího guána, koster a zbytků mrtvých těl, trusu
bezobratlých živočichů a obratlovců a organických zbytků neznámého původu. Jeskynní
společenstvo mikromycetů bylo porovnáváno se společenstvem venkovního prostředí
(ovzduší, půda). Dosud bylo identifikováno více než 75 druhů rodu Aspergillus (z celkového
počtu cca 1500 izolátů tohoto rodu). Pro identifikaci byly používány makro- a
mikromorfologické charakteristiky a molekulární analýzy (calmodulin, β–tubulin). Bohaté
spektrum aspergilů bylo izolováno zvláště z teplých jeskyní z jihu Evropy, jako např.
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z jeskyní Cueva de Nerja a Cueva del Tesoro (Španělsko) a Movile (Rumunsko). Tato studie
ukázala jeskyně jako bohatý zdroj vzácných nebo nových druhů.
Since 2002, microscopic fungi have been studied from various substrates collected in 79
European caves (Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Croatia, Hungary, Romania, France and
Spain), one North American cave (USA), and one Lebanese cave. Study sites included karst
(ice caves, eutrophic, mesotrophic, oligotrophic, dystrophic, chemoautotrophic) and
pseudokarst caves, caves inaccessible to tourists and public show caves, as well as caves with
paleolithic or neolithic paintings. Filamentous microfungi were isolated from cave air, cave
sediments, moonmilk, fovals, stalactite or cave wall surfaces, bat guano, cadavers, vertebrate
and invertebrate dung, and organic matter of unknown origin. Cave microfungal communities
were compared with those in the surface environment, i.e. in the outside air and soil above the
caves. To date, more than 75 species of the genus Aspergillus have been identified in the
isolates (ca. 1,500 isolates in total) using macro- and micromorphological characteristics and
molecular analyses (calmodulin, β–tubulin). A rich spectrum of aspergilli was isolated,
especially from warmer caves of southern European countries like the Cueva del Tesoro and
the Cueva de Nerja (Spain), and the Movile Cave (Romania). The description of several novel
species is currently under preparation. These studies highlight caves as a rich source of rare
and novel taxa, even among well-characterized fungal groups.
* * *
Houby na poštovních známkách
Fungi on postal stamps
Alena N o v á ko v á
Laboratoř genetiky a metabolismu hub, Mikrobiologický ústav Akademie věd České
republiky, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč
Poštovní známky s motivem hub jsou v současnosti vydávány v mnoha zemích. První
známka s houbařskou tématikou byla vydána v Japonsku v roce 1948 k 10. výročí japonského
vládního monopolu na výrobu alkoholu (spojení s houbami je produkce alkoholu fermentací),
ale první vyobrazení hub (plodnic makromycetů) se objevilo v roce 1958 na sérii vydané v
Rumunsku. Vedle vyobrazení plodnic hub samostatných nebo v kombinaci s jinými
přírodninami (na známkách či sériích) byly vydávány i známky či série známek se známými
osobnostmi (mikrobiologové, mykologové, nositelé Nobelových cen apod.) v kombinaci s
plodnicemi hub. Vyobrazení mikroskopických hub na poštovních známkách bylo dlouho
opomíjeno, ale existuje i několik poštovních známek s vyobrazením fytopatogenních a
entomopatogenních mikromycetů či dermatofytického druhu Microsporum canis. K 50.
výročí objevu penicilínu byla na ostrově Mauritius vydána serie poštovních známek, která
obsahuje vedle sira Alexandra Fleminga také vyobrazení Petriho misky s nárostem bakterií a
kolonie Penicillium notatum a také jeho konidioforu.
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Postal stamps with fungal theme have been issued in many countries. The first stamps
on which fungi appeared was issued in Japan in 1948. This stamp was to celebrate the 10th
Anniversary of the Japanese Government's Alcohol Monopoly and the fungal connection is
that ethanol is produced by yeast fermentation. Fungi (basidiocarps) first appeared on stamps
issued in Romania in 1958. Fungal fruitbodies have appeared on stamps or in issues
separately and/or in combination with other products of nature, and on some stamps they
appear together with celebrities (microbiologists, mycologists, Nobel Prize winners, etc.).
Microscopic fungi were neglected on postal stamps for a long time and haveappeared rarely,
e.g. phytopathogenic and entomopathogenic microfungi or dermatophyte Microsporum canis.
A stamp series was issued to the 50th anniversary of penicillin discovery on Mauritius,
depicting Sir Alexander Fleming, but also a Petri dish with bacterial growth and a colony of
Penicillium notatum and its conidiophore.
* * *
Identifikace nebezpečí výskytu vláknitých mikroskopických hub v potravinách
Hazard identification of occurrence of filamentous microfungi in foodstuffs
Vladimír O s t r ý a Marie J e fr e m o va
Státní zdravotní ústav v Praze, Centrum zdraví, výživy a potravin, NRC pro mikroskopické
houby a jejich toxiny v potravinových řetězcích, Palackého 3a, 612 42 Brno;
ostry@chpr.szu.cz
Plísně patří mezi významné etiologické činitele způsobující alimentární onemocnění.
Dosud bylo identifikováno několik významných nebezpečí výskytu plísní v potravinách.
Jedná se o produkci mykotoxinů, rozkladné procesy a kažení potravin, snižování biologické
hodnoty potravin, přímý a nepřímý vznik alimentárních onemocnění a nedostatek potravin.
Identifikace nebezpečí je prvním krokem hodnocení zdravotního rizika. Více než 70 druhů
plísní produkuje cca 350 mykotoxinů. K nejvýznamnějším mykotoxinům patří aflatoxiny,
ochratoxin A, patulin, citrinin, fuzáriové mykotoxiny (fumonisiny, deoxynivalenol,
zearalenon, T–2 toxin) a alternáriové mykotoxiny (např. alternariol, tenuazonová kyselina).
Potraviny jsou vhodným substrátem pro plísně. Po kontaminaci potravin sporami plísní
dochází k aktivaci enzymového aparátu plísní a následně k rozkladným procesům a ke kažení
potravin. Plísně se dále podílejí na vzniku alimentárního onemocnění přímo (intestinální a
gastrointestinální zygomykózy /mukormykózy/ u osob se sníženou imunitou) a nepřímo
(metabióza mezi plísněmi a bakteriálními patogeny – např. mezi Neosartorya fischeri a
Clostridium botulinum). Zabezpečení dostatečného množství potravin je globálním
problémem, který se týká každého z nás. Plísně (houboví patogeni) představují velké ohrožení
globálního ekosystému a ztráty úrody potravinových plodin jsou ve světě každý rok vyčíslené
ve více než desítkách miliard korun.
Podpořeno MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ústav – SZÚ, IČ 75010330)
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Moulds (microfungi) are very important etiological agents of alimentary diseases.
Hitherto a hazard identification of occurrence of moulds in foodstuffs was identified as
mycotoxin production, food decay and food spoilage, and alimentary diseases (direct and
indirect initiation), and food security. Hazard identification is the first step in Health Risk
Assessment. More than 70 toxigenic moulds species produce ca. 350 mycotoxins. The most
important mycotoxins are aflatoxins, ochratoxin A, patulin, citrinin, Fusarium mycotoxins
(fumonisins, deoxynivalenol, zearalenone, T–2 toxin), and Alternaria mycotoxins (e.g.
alternariol and tenuazonic acid). Foodstuffs are a very good substrate for moulds. After
foodstuff contamination by spores of moulds, the enzymatic apparatus of moulds is activated,
followed by food decay and food spoilage. After that, moulds participate in direct initiation of
alimentary disease (intestinal and gastrointestinal zygomycosis /mucormycosis/ in persons
with hypo-immunity) and indirect initiation of alimentary disease (metabiosis between
moulds and bacterial pathogens – e.g. between Neosartorya fischeri and Clostridium
botulinum). Food security is a global issue which affects us all. Moulds (fungal pathogens) are
a major threat to global ecosystems, accounting for billions of Czech crowns of lost or
damaged crops every year.
Supported by the Ministry of Health, Czech Republic - conceptual development of
research organization (National Institute of Public Health – NIPH, IN 75010330).
* * *
Stéblolam na pšenici v ČR
Eyespot on wheat in the Czech Republic
Jana P a l i c o v á 1, Alena H a n z a l o vá 1 a Irena B í ž o vá 2
1Výzkumný

ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha – Ruzyně
2Selgen a.s., ŠS Úhřetice, 538 32 Úhřetice

Stéblolam je nejvýznamnější chorobou pat stébel v ČR. Původcem stéblolamu je
Oculimacula yallundae a O. acuformis (dříve Pseudocercosporella herpotrichoides var.
herpotrichoides, P. herpotrichoides var. acuformis). Patogen přežívá na rostlinných zbytcích
více než tři roky. Doposud byly popsány tři geny rezistence ke stéblolamu (Pch1, Pch2,
Pch3). Gen Pch1, odvozený od Aegilops ventricosa, je z nich nejúčinnější. Reakce vybraných
odrůd ozimé pšenice k umělé infekci Oculimacula yallundae a O. acuformis byla testována v
maloparcelovém pokusu v Praze-Ruzyni. Odrůdy byly sledovány z hlediska napadení
chorobami pat stébel také v polních podmínkách na šlechtitelské stanici v Úhřeticích (okres
Chrudim). Odrůdy Hermann, Annie a Princeps, které jsou nositeli genu rezistence ke stéblolamu Pch1, vykazovaly vysokou úroveň rezistence na obou sledovaných lokalitách.
Nejnáchylnější na uměle infikovaném pozemku byly odrůdy Turandot a Cubus, v polních
podmínkách odrůda Cubus. Byly prokázány statisticky významné rozdíly v reakci
testovaných odrůd.
Příspěvek vznikl za podpory MZe projektu NAZV QJ 1210189.
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Eyespot is the most important stem-base disease in the Czech Republic. The causal
agent of eyespot is Oculimacula yallundae and O. acuformis (formerly Pseudocercosporella
herpotrichoides var. herpotrichoides and P. herpotrichoides var. acuformis, respectively).
The pathogen can survive on plant debris for more than three years. Three genes of resistance
to eyespot have been described so far (Pch1, Pch2, Pch3). Pch1 derived from Aegilops
ventricosa is currently the most effective gene against eyespot. The reaction of selected wheat
cultivars to artificial infection with Oculimacula yallundae and O. acuformis was studied in a
trial in a small plot in Prague-Ruzyně. The natural occurrence of stem-base diseases in these
cultivars was assessed in field conditions in Úhřetice (district Chrudim). At both localities a
high level of resistance to eyespot was detected in the Hermann, Annie and Princeps cultivars,
which possess the Pch1 gene. The most susceptible reaction was observed in the Turandot and
Cubus cultivars in the artificially infected plots, and in Cubus in the field. Differences in the
reaction of the tested cultivars were found to be statistically significant.
Supported by the project NAZV QJ 1210189.
* * *
Variabilita druhu Phytophthora cactorum včetně jeho hybridů v celoevropském
kontextu
Variability of Phytophthora cactorum and its hybrids in a pan-European context
Matěj P á n e k
Mendelova univerzita v Brně/Ústav ochrany lesů a myslivost/Lesnická a dřevařská fakulta;
matej.panek@seznam.cz
Druh Phytophthora cactorum náleží k rodu Phytophthora (Pythiaceae, Heteroconta,
Chromalveolata). Tento rod zahrnuje více než sto druhů výlučně rostlinných patogenů. Druh
se vyskytuje celosvětově v mírném podnebním pásmu. Navzdory homothalickému způsobu
rozmnožování Phytophthora cactorum tvoří hybridy přinejmenším s dalšími dvěma druhy
rodu Phytophthora. Hybrid P. × serendipita formálně popsán v roce 2009 jako hybrid P.
cactorum × P. hedraiandra, P. × pelgrandis je hybridem P. cactorum × P. nicotianae. Cílem
práce bylo vyhodnocení populační struktury zejména evropské P. cactorum s ohledem právě
na hybridní kmeny. V rámci studie byly hodnoceny morfologické, fyziologické a genetické
(AFLP) charakteristiky 149 získaných izolátů. Hodnocení fenotypových dat ukázalo tendenci
ke shlukování izolátů do skupin o stejném geografickém původu. Podobné výsledky byly
získány také pomocí metody RAMS PCR. Poněkud odlišné byly výsledky AFLP analýzy, kde
byla tendence ke shlukování izolátů podle geografického původu slabší, naopak odlišnosti P.
nicotianae a P. × pelgrandis od ostatních izolátů silnější. Podobné výsledky ukazuje i
sekvenační analýza, velké rozlišnosti byly nalezeny u P. nicotianae a P. × pelgrandis oproti
ostatním izolátům. Celkově lze shrnout, že tyto dva druhy – P. nicotianae a hybridní P. ×
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pelgrandis jsou od P. cactorum, P. hedraiandra a P. × serendipita dobře odlišeny, rozdíly
mezi ostatními izoláty jsou slabé.
Phytophthora cactorum belongs to the genus Phytophthora of the Pythiaceae
(Heteroconta, Chromalveolata). This species occurs in temperate areas worldwide.
Phytophthora cactorum, in spite of its homothallic nature, creates two hybrids with other
Phytophthora species. P. × serendipita was described in 2009 as a crossing of P. cactorum
and P. hedraiandra, P. × pelgrandis is a hybrid of P. cactorum and P. nicotianae. The goal of
our work was to examine particularly the population structure of European P. cactorum with
special regards to its hybrids. The study was conducted based on morphological and
physiological as well as genetic features (AFLP) of 149 isolates. Methods based on phenotype
data showed a tendency to aggregate isolates into groups according to geographical origin.
Besides geographical differences P. nicotianae and P. × pelgrandis clustered out into distinct
groups apart from P. cactorum, P. hedraiandra and P. × serendipita. Similar tendencies were
also observed in RAMS PCR results. Somewhat dissimilar was the result of the AFLP
analyse, where the tendency of grouping based on geographical origin was less strong, but
differentiation of P. nicotianae and P. × pelgrandis from other samples was more obvious.
Similarly, sequence analyse results show important differences especially between P.
nicotianae and P. × pelgrandis and other analyzed taxa such as P. cactorum, P. × serendipita
and P. hedraiandra. Overall, P. nicotianae and P. × pelgrandis are well distinguished from
other streams, whereas P. hedraiandra, P. × serendipita and P. cactorum are poorly
differentiated.
* * *
Rozšíření druhů Neofabraea způsobujících kruhovou hnědou hnilobu v Evropě na
příkladu České republiky
Distribution of Neofabraea species causing bull’s eye rot in Europe, on example of the
Czech Republic
Kamila P e š i c o v á 1 , 2, Miroslav K o l a ř í k 1 ,2, Bronislava H o r t o v á 3 , 4
a David N o vo t n ý 3
1Laboratory

of Fungal Genetics and Metabolism, Institute of Microbiology of the Academy of
Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Czech Republic
2Department of Botany, Faculty of Science, Charles University in Prague, Benátská 2,
128 01 Praha 2, Czech Republic
3Crop Research Institute, v.v.i., Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6, Czech Republic
4Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech University of Life Sciences
Prague, Kamýcká 129, 160 00 Prague 6, Czech Republic.

Čtyři druhy rodu Neofabraea jsou původci kruhové hnědé hniloby, významné
skládkové choroby jablek a hrušek, která může zničit až 40 % úrody. Kruhová hnědá hniloba
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se vyskytuje na celém světě, druhová diverzita jejích původců v Evropě však ještě není příliš
ověřena molekulárně genetickými metodami. Pomocí PCR fingerprintingu bylo
identifikováno 81 izolátů získaných především z jablek se symptomy kruhové hnědé hniloby
za dobu dvou let. Dominantní byl druh N. alba (89 %) a následovaly druhy N. perennans (5
%) a N. kienholzii (5 %). Jeden izolát (KP4) se nepodařilo určit do druhu. Pro srovnání se
čtyřmi druhy Neofabraea byly osekvenovány čtyři lokusy (ITS, mitochondriální SSU, βtubulin a EF1-α). Kmen KP4 je velmi blízký druhu N. kienholzii, ale některými charakteristikami se liší. EF1-α se ukázal být dalším vhodným markerem pro určování Neofabraea
(vedle užívaného genu pro β-tubulin). Dále byla porovnávána agresivita jednotlivých
získaných druhů. Nejagresivnější byly N. perennans a KP4, nejméně agresivní byl druh N.
kienholzii.
Four Neofabraea species are responsible for bull’s eye rot, an important postharvest
disease of apple and pear fruit, which can damage up to 40% of the yield. Bull’s eye rot
occurs worldwide, but the species diversity of its causal agents in Europe has not yet been
verified using molecular genetic methods. A total of 81 Neofabraea isolates mostly obtained
from apple fruits with bull’s eye rot symptoms were identified using PCR fingerprinting
during a two-year period. The dominant species was N. alba (89%), followed by N. perennans
(5%) and N. kienholzii (5%). One isolate (KP4) failed to be identified as any of the species.
Sequencing of ITS region, mitochondrial SSU, the β-tubulin gene and EF1-α was performed
for comparison of strain KP4 and four Neofabraea species. Strain KP4 is very close to N.
kienholzii, but some characters exclude it. EF1-α proved to be the other suitable marker for
identification of Neofabraea spp., besides β-tubulin gene. Furthermore, the aggressiveness of
individual species was compared. N. perennans and strain KP4 proved to be most aggressive,
the least aggressive is N. kienholzii.
* * *
Cucurbitaria piceae Borthw. – příčina rozsáhlého poškození náhradních porostů Picea
pungens v horských oblastech severních Čech.
Cucurbitaria piceae Borthw. – the cause of extensive damage of substitute Picea pungens
stands in mountainous areas of north Bohemia
Vítězslava P e š k o v á , Markéta H e j n á a Karel Č e r n ý
VÚLHM, v.v.i, Strnady 136, 252 02 Jíloviště
VÚKOZ, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice
Rozsáhlé plochy horských smrkových lesů v severních a východních Čechách (zejména
Krušné, Jizerské a Orlické hory) byly zničeny v druhé polovině 20. stol. imisemi CO2.
Náhradní porosty dřevin byly vysazovány zejména v 70. a 80. letech 20. stol. s cílem udržení
porostu dřevin v podmínkách stálé vysoké depozice škodlivin. Jedním z velmi používaných
taxonů byl vůči imisím odolný severoamerický smrk pichlavý, který byl vysazen na desítkách
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tisích hektarů holin. Z fytopatologického hlediska se jednalo o bezproblémovou dřevinu s
minimálním množstvím patogenů. V současné době se situace dramaticky změnila a stovky
hektarů výsadeb smrku pichlavého byly významně poškozeny či odumřely v důsledku
epidemie usychání pupenů. Choroba je způsobována donedávna nevýznamným patogenem
smrků a jedlí kloubnatkou smrkovou – Cucurbitaria piceae Borthw. [Pleosporales:
Dothideomycetes; anamorfa Megaloseptoria mirabilis Naumov; syn. Gemmamyces piceae
(Borthw.) Casagrande]. Černavá peritecia houby jsou superficiální, nahloučená, kulovitá,
přisedlá či krátce stopkatá, měřící cca 300–600 µm v průměru, s okrouhlým ostiolem měřícím
v průměru 30–50 µm. Vřecka jsou osmivýtrusá, válcovitá, měřící 180–250 × 25–30 μm.
Askospory jsou světlé až tmavě hnědé, zďovité, měřící 35–50 × 12–15 µm. Nahloučené,
tlustostěnné pyknidy jsou podobných barev, tvarů a velikostí jako askomata. Lahvicovité
fialidy jsou umístěny na krátkých septovaných konidioforech a jsou dlouhé 8–15 μm.
Vláknité hyalinní konidie jsou septované a měří cca 220–320 × 5–8 μm. Patogen byl
detekován ve více evropských zemích v rámci celého kontinentu, nicméně dosud způsoboval
zanedbatelné škody. Současný výskyt v českých pohořích má epidemický charakter a plány
na přeměnu porostů náhradních dřevin musí být v nastalé situaci dramaticky změněny a
urychleny. Mimoto se patogen pravděpodobně rychle šíří po celém území ČR a zvyšuje se
riziko poškození okrasných výsadeb, výsadeb v lesních školkách a plantážích vánočních
stromků.
Large areas of mountainous Norway spruce forests were destroyed in N and E Bohemia
(especially the Krušné, Jizerské and Orlické hory Mts.) in the second half of the 20th century
by sulphur dioxide depositions. Substitute tree stands were planted in order to maintain forests
under heavily air-polluted conditions mostly in the 1970s and 1980s. One widely used tree
species planted on several thousands of hectares was the exotic Colorado blue spruce (Picea
pungens Engelm.). From the phytopathological point of view, this species was considered to
be relatively unproblematic, possessing a limited number of pathogens. The situation has
recently changed dramatically, as several hundred hectares of blue spruce stands have been
heavily damaged or killed by a sudden outbreak of Cucurbitaria bud blight. This disease is
caused by the well-known and to this date relatively unimportant pathogen of spruce and fir
species Cucurbitaria piceae Borthw. (Pleosporales: Dothideomycetes; anamorph
Megaloseptoria mirabilis Naumov; syn. Gemmamyces piceae (Borthw.) Casagrande). Its
blackish ascomata grow superficially on a basal stroma, and are gregarious, globose, sessile or
stalked, ca. 300–600 µm in diam., with a rounded ostiole ca. 30–50 µm in diam. Asci eightspored, cylindrical, 180–250 × 25–30 μm. Ascospores pale to dark brown, spindle-like,
muriform, measuring 35–50 × 12–15 µm. Aggregated pycnidia of similar colours, shapes and
dimensions as ascomata, sessile, glabrous and thick-walled. Phialides on septate
conidiophores ampulliform or doliiform and 8–15 μm long. Hyaline conidia scolecoid, septate
and measuring 220–320 × 5–8 μm. The pathogen has already been detected in several
European countries nearly throughout the whole continent, however its recent outbreak in
Bohemian mountains has apparently an invasive character. The plans of transforming blue
spruce stands to more natural ones in the affected areas have to be dramatically changed and
accelerated under pressure of the pathogen.
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Nové druhy patogenů LAKR v České republice
New species of MAPs pathogens in the Czech Republic
Irena P e t r ž e l o v á 1 , Michaela J e m e l ko v á 1 , Miloslav K i t n e r 2 a Ivana D o l e ž a l o vá 1
1Centrum

regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, oddělení genetických
zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,
Olomouc; petrzelova@genobanka.cz; jemelkova@genobanka.cz; dolezalova@genobanka.cz
2Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc;
miloslav.kitner@upol.cz
V průběhu kontroly zdravotního stavu polních porostů genetických zdrojů léčivých,
aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) v letech 2012‒2014 byly na rostlinách
některých druhů zaznamenány symptomy napadení patogeny, jejichž výskyt (resp. výskyt na
daném hostiteli) nebyl v České republice dosud publikován. V roce 2012 jsme na bazalce
vonné zjistili výskyt nedávno popsaného druhu Peronospora belbahrii Thines, který se
především v posledních 10 letech šíří v Evropě, a je doposud popsán z Itálie, Francie,
Švýcarska, Německa, Maďarska a Kypru. Srovnání sekvence ITS regionu rDNA se
sekvencemi P. belbahrii uloženými v databázi NCBI (GenBank) potvrdilo morfologickou
determinaci. V roce 2014 byl v ČR zaznamenán první výskyt plísně na pohance obecné.
Symptomaticky a morfologicky plíseň odpovídá druhu P. ducometi Siemaszko et Jank., syn.
P. fagopyri Elenev ex Jacz. et P. A. Jacz. dosud známému z řady evropských a asijských zemí
a z Kanady. Databáze NCBI neobsahuje záznamy nukleotidových sekvencí tohoto druhu.
Námi osekvenovaná oblast ITS regionu vykazovala 99% podobnost s druhem P. polygoni
Halst. Dále byl v roce 2014 zaznamenán výskyt plísně na řepíku lékařském. Podle literatury
se jedná o druh P. agrimoniae Syd. popsaný z Kanady, USA a řady evropských zemí. Výskyt
tohoto druhu v ČR nebyl potvrzen a v databázi NCBI pro něj neexistují záznamy. Námi
osekvenovaná oblast ITS regionu ukazuje 98% podobnost s druhem P. sparsa Berk.
Posledním nálezem z roku 2014 byl u nás dosud nezaznamenaný výskyt rzi na měsíčku lékařském. Symptomy a morfologie rzi odpovídají australskému druhu Puccinia lagenophorae
Cooke, jehož výskyt na měsíčku je znám pouze z Austrálie, Nového Zélandu, Jižní Afriky,
Německa, Velké Británie a Rumunska. Determinace tohoto druhu byla potvrzena srovnáním
sekvencí ITS regionu a LSU rDNA se sekvencemi uloženými v databázi NCBI.
In the period of 2012–2014, occurrence of several pathogens not yet reported (resp. not
reported from particular host species) in the Czech Republic was recorded during regular
health controls in stands of genetic resources of medicinal, aromatic and culinary plants
(MAPs). In 2012, infection by the recently described species Peronospora belbahrii Thines
was recorded on sweet basil. This pathogen has been spreading in Europe during the past 10
years. Its occurrence has so far been described from Italy, France, Switzerland, Germany,
Hungary, and Cyprus. Comparison of a sequence of the ITS region of rDNA with the
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sequences deposited in the NCBI database (GenBank) confirmed our morphological
identification. In 2014, downy mildew was recorded on buckwheat in the Czech Republic for
the first time. Based on symptoms and morphology, the pathogen was identified as P.
ducometi Siemaszko & Jank., syn. P. fagopyri Elenev ex Jacz. & P.A. Jacz. so far known
from a number of European and Asian countries. In the NCBI database, there have been no
records of nucleotide sequences for this species. However, the sequenced part of the ITS
region of our collected specimen showed 99% similarity with the species P. polygoni Halst. In
2014, downy mildew was also recorded on agrimony. According to literature it should be the
species P. agrimoniae Syd. described from Canada, the USA, and a number of European
countries. In the Czech Republic, its occurrence has not been confirmed. Also for this species
no records of nucleotide sequences are available in the NCBI database. However, the
sequenced part of the ITS region of our collected specimen showed 98% similarity with P.
sparsa Berk. In 2014, occurrence of a rust disease of pot marigold was observed. The
symptoms and morphology correspond to the widespread Australian species Puccinia
lagenophorae Cooke, reported on pot marigold from Australia, New Zealand, South Africa,
Germany, Great Britain, and Romania. The morphological identification was confirmed by
comparison of parts of the ITS and LSU rDNA regions with the sequences deposited in the
NCBI database.
* * *
Variabilita virulence v českých populacích padlí tykvovitých
Virulence variation in Czech cucurbit powdery mildew
Božena S e d l á ko v á , Aleš L e b e d a a Eva K ř í s t ko v á
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 11,
783 71 Olomouc – Holice; bozena.sedlakova@upol.cz
Virulence (patotypy, rasy) padlí tykvovitých, druhů Golovinomyces orontii s. l. (Go) a
Podosphaera xanthii (Px), byla studována na souboru 115 izolátů (71 Px, 44 Go)
pocházejících z různých hostitelských rostlin čeledi Cucurbitaceae a z různých lokalit České
republiky z let 2010-2012. K testování patotypů byl použit soubor 6 differenciačních
genotypů čeledi Cucurbitaceae a pro testování ras soubor 21 diferenciačních genotypů
Cucumis melo. Celkem bylo u studovaného souboru izolátů padlí tykvovitých rozlišeno 6
různých patotypů, přičemž byly pozorovány rozdíly v četnosti výskytu jednotlivých patotypů
mezi oběma druhy i mezi sledovanými roky. V české populaci padlí tykvovitých bylo
detekováno celkem 106 různých ras (40 Go, 66 Px). Izoláty avirulentní ke genotypu C. melo
IRAN H byly zjištěny u obou druhů padlí tykvovitých. Genotypy C. melo MR-1 a PI 124111,
které jsou blízce příbuzné, se lišily v reakci k oběma patogenům. Pouze pět Px ras a čtyři Go
rasy se vyskytly opakovaně (2×) ve sledované populaci padlí tykvovitých. Během tříletého
studia se ukázalo, že u obou druhů převažovaly vysoce virulentní patotypy a rasy. Získané
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výsledky potvrdily naše dřívější zjištění, že česká populace padlí tykvovitých je velmi
heterogenní ve své virulenci a je výrazně odlišná od populací v ostatních zemích světa.
Výzkum byl podporován následujícími projekty: QH71229, MSM6198959215,
PrF_2010_001, PrF_2011_003, PrF_2012_001, PrF_2013_003, IGA_PrF_2014001.
The virulence structure (pathotypes, races) of cucurbit powdery mildew (CPM) species
Golovinomyces orontii s.l. (Go) and Podosphaera xanthii (Px), was studied on a set of 115
CPM isolates (71 Px, 44 Go) from different host species of the Cucurbitaceae family from
various locations in the Czech Republic from the years 2010–2012. For the screening, a set of
6 CPM pathotype differentials from the Cucurbitaceae family and 21 CPM race differentials
of Cucumis melo was used. In total, six different pathotypes were detected among the Czech
CPM isolates. Differences in frequency of individual pathotypes were noted between both
CPM species and also between surveyed years. Altogether, 106 different races (40 Go, 66 Px)
were identified in the Czech CPM populations. Differences in response to differential
genotypes of C. melo were found in individual CPM species, between both CPM pathogens as
well as between the studied years. Isolates avirulent to C. melo (Iran H) were found in both
CPM species. C. melo differentials MR-1 and PI 124111, which are close relatives, were
distinctly different from each other in response to both pathogens. Only five Px and four Go
races were detected repeatedly (2×) in the screened Czech CPM population. During the three
years of study, highly virulent pathotypes and races of both pathogens prevailed. The results
also revealed our previous conclusions that Czech CPM populations are very heterogeneous
in their virulence and differ from other countries.
This research was supported by the following projects: QH71229, MSM6198959215,
PrF_2010_001, PrF_2011_003, PrF_2012_001, PrF_2013_003, and IGA_PrF_2014001.
* * *
Polyfázická taxonomie osmofilních druhů Aspergillus sekce Restricti
Polyphasic taxonomy of osmophilic Aspergillus species of section Restricti
František S kl e n á ř 1 , Miroslav K o l a ř í k 1 ,2 a Vít H u b k a 1,2
1 Katedra

botaniky, Přirodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Benátská 2, 12801
Praha 2
2 Laboratoř genetiky a metabolismu hub, Mikrobiologický ústav Akademie věd České
republiky, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Sekce Restricti je jednou ze 23 sekcí významného rodu Aspergillus a jednou z mála
sekcí, u které dosud nebyla provedena moderní taxonomická revize. Podle poslední
molekulárně genetické studie zahrnuje sekce 8 druhů, 7 druhů bez známého pohlavního stadia
a 1 sexuální, homothalický druh. Všichni zástupci patří mezi osmofilní houby a jejich izolace
i kultivace vyžadují speciální přístup, a proto bývají často přehlíženi. Hlavním cílem této
studie, která zahrnuje zhruba 90 kmenů, je provést taxonomickou revizi sekce s využitím
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polyfázického přístupu. Taxonomie této skupiny bude revidována s využitím mnohagenové
fylogeneze na základě sekvencí genů pro β-tubulin, kalmodulin, ITS rDNA, RPB2 a MCM7;
kmeny budou dále porovnány z hlediska makro- a mikro-morfologie, fyziologie (růst v
teplotně-osmotickém gradientu) a spektra produkovaných sekundárních metabolitů. Dalším
cílem studie je pokusit se zjistit pohlavní ladění izolátů a indukovat tvorbu pohlavního stadia.
Section Restricti is one of the 23 sections of the important genus Aspergillus and one of
the few that has not been revised in the modern taxonomic era. According to the latest
molecular studies it comprises 8 species, 7 species with unknown sexual state and 1 sexual,
homothallic species. All the representatives belongs to the osmophilic fungi. Their isolation
and cultivation requires a special approach, and are therefore often overlooked. The main aim
of this study, which comprises approximately 90 strains, is to perform a taxonomical revision
of the section Restricti using the polyphasic approach. The taxonomy will be resolved using
multigene phylogeny based on the sequences of β-tubulin, calmodulin, ITS, RPB2, MCM7
genes. The strains will further be compared for their macro- and micromorphology,
physiology (growth in temperature-osmotic gradient) and secondary metabolites spectrum.
Another goal of the study is to attempt to resolve the mating system and induce the sexual
state of the sect. Restricti species.
* * *
Detekce Mortierella elongata – potenciálního původce kořenové a krčkové hniloby
chmele?
Detection of Mortierella elongata, potential agent of Black Root Rot of hop plants?
Taťána S u m í ko v á , Martin Ž a b ka , Jana B r o ž o vá a Josef H ýs e k
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 Ruzyně;
sumikova@vurv.cz
Hlavním původcem kořenové a krčkové hniloby chmele, izolovaným v minulých letech
i v České republice, je houbový organismus Phytophthora citricola (Oomycetes – řád
Peronosporales). V letech 2012-2014 jsme namísto uvedeného patogena izolovali
z poškozených kořenů a rostlin chmele houbu Mortierella elongata (Zygomycetes – řád
Mortierellales). Podle předběžných výsledků s mladými meristémovými kulturami chmele
působí M. elongata poškození uvedených rostlin. Domníváme se, že se jedná o nový a dosud
nepopsaný případ patogeneze M. elongata u chmele. K detekci M. elongata přímo
z napadených rostlin a k jejímu snadnému odlišení od makromorfologicky i symptomaticky
velmi podobné Phytophthora citricola jsme vyvinuli druhově specifické primery.
The main hop pathogen associated with Black Root Rot, isolated also from the Czech
Republic, is the fungus-like organism Phytophthora citricola (Oomycetes – Order
Perenosporales). Instead of the mentioned pathogen we isolated the fungus Mortierella
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elongata (Zygomycetes – Order Mortierellales) from infected hop roots and plants during the
years 2012–2014. According to previous results with young meristematic hop cultures, M.
elongata is able to cause plant damage. We suppose that it is a new and not yet described case
of pathogenicity of M. elongata on hop. We have developed species-specific primers for easy
detection of M. elongata from infected hop plants and its distinction from the macromorphologically and symptomatically very similar Phytophthora citricola.
* * *
Účinky nízkoteplotního plazmatu na kontaminované biologické materiály
Effects of low temperature plasma on contaminated biological materials
Michaela Š va r c o v á 1 , Hana S o u š ko vá 2 , Vladimír S c h o l t z 3 a Jaroslav J u l á k 4
Katedra biochemie a mikrobiologie, FPBT, VŠCHT, Studentská 5, 166 28 Praha 6
Ústav řídicí a počítačové techniky, FCHI, VŠCHT, Studentská 5, 166 28 Praha 6
3 Ústav fyziky a měřicí echniky, FCHI, VŠCHT, Studentská 5, 166 28 Praha 6
4 Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta UK, Studničkova 7, 128 00 Praha 2
1

2

Práce ověřovala fungicidní vlastnosti nízkoteplotního plazmatu na mikromycety
způsobující dermatofytická onemocnění. Nízkoteplotní plazma bylo aplikováno ve dvou
formách ‒ použitím korónového a kometárního výboje. K výzkumu byly použity kmeny
Trichophyton interdigitale, T. rubrum, Microsporum canis a Arthroderma benhamiae. Na
vodní suspenze spor těchto druhů mikromycetů působil korónový výboj. Nízkoteplotním
plazmatem ve formě kometárního výboje byly dekontaminovány také povrchy infikované
vláknitými houbami. Doba aplikace plazmatu se pohybovala mezi 10 a 30 minutami. U všech
čtyř zkoumaných kmenů mikromycetů byla potvrzena hypotéza o fungicidních vlastnostech
NTP. Pro klinické ověření byla nízkoteplotním plazmatem léčena pokožka nakažená
dermatofytózou, kterou způsobil kmen Trichophyton interdigitale. Po 12 dnech
dvacetiminutových aplikací byly na ložisku mykózy pozorovány změny. V části ložiska, která
byla vystavena NTP, se pokožka neloupala a mykóza přestávala být aktivní. Část ložiska, na
kterou NTP aplikováno nebylo, se dál rozšiřovala. Po 26 dnech proběhlo spontánní vyhojení
celého ložiska.
The purpose of this study is to certify fungicidal effects of low-temperature plasma on
micromycetes causing dermatophytosis. Low-temperature plasma was applied in two forms,
as corona and comet discharge. Strains of Trichophyton interdigitale, T. rubrum,
Microsporum canis, and Arthroderma benhamiae were used to this purpose. Our

experiments included the application of corona discharge on water suspensions of
fungal spores and comet discharge on surface of infected skin. The hypothesis of

fungicidal effect of low temperature plasma was confirmed for all four studied strains. For
clinical verification of the low-temperature plasma, a skin infected with Trichophyton
interdigitale was treated. After 12 days of twenty-minute applications on colonized skin,
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some changes were observed. In the part of patch exposed to low-temperature plasma, the
mycosis ceased to be active. Part of patch, on which the low-temperature plasma was not
applied, continued to expand. After 26 days spontaneous healing of the whole mycotic patch
was observed.
* * *
Analýza společenstva hub pomocí rpb2 genu jako alternativního molekulárního
markeru
Fungal community analysis using the rpb2 gene as an alternative
molecular marker
Tomáš V ě t r o v s k ý 1 , Miroslav K o l a ř í k 1 , Lucia Ž i f č á ko v á 1 , Tomáš Z e l e n k a 1 a Petr
Baldrian1
1Institute

of Microbiology of the ASCR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Vnitřní přepisovaný mezerník (ITS) představuje jeden z nejrozšířenějších molekulárních
markerů používaných ve studiích zabývajících se diverzitou a ekologií hub. Přesto stejně jako
u ostatních markerů založených na analýze rDNA je informace o relativním zastoupení
daných taxonů zkreslena z důvodu přítomnosti mnoha kopií v genomu a výskytem jejich
paralogů. V naší studii jsme společně s ITS použili jako alternativní marker gen kódující
druhou největší podjednotku RNA polymerázy II (rpb2) a prokázali, že tento gen vykazuje
dostatečnou variabilitu pro použití ve fylogenetických analýzách a pro taxonomické přiřazení.
Analýza rpb2 amplikonů získaných z vrchní vrstvy půdy smrkového lesa pomocí degenerovaných primerů odhalila široké taxonomické pokrytí zahrnující mnohé bazální houbové linie.
Výsledky analýzy houbové komunity pomocí rpb2 a ITS se shodovaly s ohledem k diverzitě a
spektru nalezených taxonů, výrazně se však lišily vzhledem k zastoupení určitých taxonů.
Například 41 % získaných operačních taxonomických jednotek (OTU) představujících 13 %
všech sekvencí rpb2 bylo zařazeno mezi bazální houbové linie, zatímco v případě ITS bazální
houbové linie představovaly pouze 1 % získaných OTU představujících 3 % všech sekvencí
ITS. Analýza uměle vytvořené komunity ukázala, že použití ITS inklinuje k nadhodnocení
celkové diverzity. Ačkoliv přesné taxonomické zařazení rpb2 sekvencí je obtížné z důvodu
nízkého zastoupení sekvencí v GenBank databázi, velká diskriminační síla, lepší kvantifikace
složení komunity a možnost využití pro fylogenetické analýzy představují výrazné výhody
pro tento marker v porovnání s ITS, které z něho činí velmi užitečný nástroj pro studium
houbové diverzity a ekologie.
In studies on fungal diversity and ecology, the most widely used molecular marker is
the internal transcribed spacer region of rDNA (ITS). However, as with other rDNA-based
markers, information on the relative abundance of taxa and diversity is skewed due to its
multi-copy nature and the occurrence of ITS paralogs. In our study, we used the second
largest subunit of RNA polymerase II (rpb2) as an alternative marker and demonstrated that
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this gene exhibits sufficient variation for use in phylogenetic analyses and taxonomic
assignments. The analysis of rpb2 amplicons obtained from spruce forest topsoil using
degenerate primers revealed a broad taxonomic coverage, including basal fungal lineages. The
rbp2 and ITS-based community analyses corresponded with regard to diversity and taxon
spectrum but differed widely in sequence composition. For example, 41% operational
taxonomic units (OTUs) and 13% rpb2 sequences were found to belong to members of basal
fungal lineages, whereas only 1% OTUs and 3% sequences were found in the case of ITS.
The analysis of a mock community indicated that the use of ITS tends to overestimate the
total diversity. Although the precise taxonomic placement of rbp2 sequences is more difficult
than that of ITS sequences due to a lower representation in GenBank, the phylogenetic
discriminative power, better quantitative representation of community composition, and
suitability for phylogenetic analyses represent significant advantages of rbp2 in comparison to
ITS and make this novel molecular marker useful for studies in fungal ecology and diversity.
* * *
Nejvýznamnější druhy hub způsobující skládkové choroby jablek a jejich vybrané
ekologické vlastnosti
Significant fungal species causing postharvest diseases of apples and ecological features
of these species
Jana V o r l o vá 1 a David N o vo t n ý 2
1

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
2 Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně;
novotny@vurv.cz

Skládkové choroby jablek jsou v České republice nejčastěji způsobovány zástupci rodů
Monilia, Neofabraea, Botrytis, Alternaria, Fusarium a Penicilllium. Cílem bylo zjistit
vybrané ekologické parametry nejzávaznějších druhů hub způsobujících skládkové choroby
jablek. Byl hodnocen vliv teploty, pH a osmotického potenciálu na růst Monilia fructigena,
Neofabraea alba, Alternaria alternata, Botrytis cinerea a Fusarium avenaceum. V případě
Monilia fructigena byl hodnocen i vliv osvětlení.
Finančně podpořeno projekty MZe RO0414 a QJ1210104
Postharvest disease of apples in the Czech Republic is caused by species belonging to
genera Monilia, Neofabraea, Botrytis, Alternaria, Fusarium, and Penicillium. The goal of the
presented study was to recognize selected ecological features of the most important fungal
species causing postharvest diseases of apples. The influence of temperature, pH and osmotic
potential on Monilia fructigena, Neofabraea alba, Alternaria alternata, Botrytis cinerea, and
Fusarium avenaceum was assessed. The influence of light was evaluated on Monilia
fructigena only.
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Determinace patogenní variability v populaci plísně okurkové (Pseudoperonospora
cubensis) v České republice v letech 2010‒2012
Pathogenic variation in populations of cucurbit downy mildew (Pseudoperonospora
cubensis) in the Czech Republic in 2010‒2012
Nikola V ys l yš e l o vá , Božena S e d l á ko vá , Jana P a v e l ko vá a Aleš L e b e d a
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 11,
783 71 Olomouc – Holice; ales.lebeda@upol.cz
Pseudoperonospora cubensis je jedním z nejzávažnějších původců chorob rostlin čeledi
Cucurbitaceae. Výskyt tohoto patogenu z třídy Oomycetes je každoročně zaznamenán i na
území České republiky. Přirozená infekce je pozorována převážně na porostech Cucumis
sativus, v posledních letech však stoupá její výskyt i na ostatních tykvovitých plodinách.
Předložené výsledky jsou dílčím příspěvkem k dlouhodobému studiu variability virulence
v populaci Pseudoperonospora cubensis v České republice. Pro testování virulence bylo
použito celkem 118 izolátů pocházejících z různých krajů České republiky z let 2010‒2012,
převážně z porostů Cucumis sativus, ale i z nových hostitelských druhů rostlin (např.
Cucurbita spp.). Patogenní variabilita izolátů byla testována terčíkovou metodou v prostředí
umělé inokulace s využitím diferenciačního souboru 12 genotypů z čeledi Cucurbitaceae.
V rámci testovaného souboru izolátů Pseudoperonospora cubensis bylo determinováno
celkem 56 různých patotypů. Většina izolátů (75 %) byla vysoce virulentní resp. měla
vysokou komplexitu virulence. Střední stupeň virulence byl zaznamenán u 18 % izolátů a
nízká virulence pouze u 7 % izolátů. Frekvence odolnosti resp. náchylnosti genotypů
diferenciačního souboru vůči P. cubensis se ve sledovaném období významně lišila, zejména
pak v roce 2011. Detekce vysokého počtu patotypů P. cubensis v letech 2010‒2012, včetně
patotypů s novými pattern virulence, potvrdila skutečnost, že virulence populace patogenu se
v posledních letech významně mění, což způsobuje narůstající počet přirozených infekcí
rostlin rodu Cucurbita spp., ale i některých dalších tykvovitých.
Výzkum byl podporován následujícími projekty: QH71229, MSM6198959215,
PrF_2010_001, PrF_2011_003, PrF_2012_001, PrF_2013_003, IGA_PrF_2014001.
Pseudoperonospora cubensis is one of the most serious agents of disease in the family
Cucurbitaceae in the world. In the Czech Republic this pathogen is frequent every year.
Natural infection is usually observed on Cucumis sativus, during the past few years also on
other cucurbits. Results summarized in this abstract are part of a long-term research aimed at
detecting virulence variation in populations of P. cubensis in the Czech Republic. A set of 118
isolates from different regions c from 2010–2012 was used for testing. Isolates from Cucumis
sativus prevailed, however some isolates from new host species (Cucurbita spp.) were also
screened. Virulence variation of Pseudoperonospora cubensis isolates was screened by a leafdisc bioassay in artificial inoculation on a differential set of 12 genotypes of Cucurbitaceae. A
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total of 56 different pathotypes of Pseudoperonospora cubensis were detected in the set of
tested isolates. Most isolates of P. cubensis (75%) were highly virulent, i.e. had a high
virulence complexity. A medium virulence level was observed in 18% of the isolates and the
low virulence level was recorded for 7% of the isolates. Resistance and/or susceptibility of the
set of differential genotypes to P. cubensis differed substantially in 2011 in comparison with
other years. The high number of P. cubensis pathotypes detected in the years 2010–2012,
including pathotypes with new virulence patterns, confirmed that virulence of the pathogen
populations has changed substantially during the past few years, which is followed by an
increasing number of natural infections of Cucurbita spp., as well as some other cucurbits.
The research was supported by the following projects: QH71229, MSM6198959215,
PrF_2010_001, PrF_2011_003, PrF_2012_001, PrF_2013_003, IGA_PrF_2014001.
* * *
Použití jedno-kopiového genu RPB2 jako alternativního molekulárního markeru a jeho
porovnání s ITS na in vitro vytvořeném umělém společenství
Use of the RPB2 single-copy gene as an alternative molecular marker and comparison
with ITS on in vitro-assembled mock community
Tomáš Z e l e n k a 1 ,2
1Institute
2Katedra

of Microbiology of the ASCR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
genetiky a mikrobiologie PřF UK v Praze, Viničná 5, 128 44 Praha 2

Nejpoužívanějším houbovým barcode markerem je vnitřní přepisovaný mezerník
ribozomální DNA (ITS). Je vhodný pro identifikaci taxonů, avšak informace o relativním
zastoupení skupin je zkreslena vzhledem k více-kopiovému charakteru rDNA a existenci
paralogů ITS. Možnou alternativou je použití jedno-kopiových genů kódujících proteiny,
jakým je i gen kódující druhou největší podjednotku RNA polymerázy II (RPB2). Pro
porovnání obou markerů bylo vytvořeno umělé společenství smícháním genomových DNA ze
130 druhů hub. Směs byla analyzována pomocí 454 pyrosekvenování, které bylo vybráno
především díky dostatečné délce čtených sekvencí. Z analyzovaných druhů jich pouze 68 bylo
přítomno v obou datasetech zároveň, zatímco 29 (RPB2) a 33 (ITS) bylo nalezeno vždy pouze
v jednom datasetu. Aby se určil nejvhodnější způsob zpracování dat, byly použity tři různé
klastrovací algoritmy. Ve všech případech byly reálně se vyskytující počty druhů silně
překročeny (1,35–2,72krát). V několika řádech napříč oběma datasety se vyskytovala zjevná
vnitrogenomová variabilita. Oba markery vykazovaly podobné výsledky u vyšších taxonů,
avšak na úrovni nižších taxonů se vyskytovaly velmi výrazné rozdíly. Pozoruhodné bylo
téměř logaritmické rozložení počtů sekvencí příslušících do daných operačně taxonomických
jednotek (OTU), což varuje před používáním počtů sekvencí ke kvantifikaci OTU. Celkově
byl RPB2 gen shledán jako použitelný barcode marker pro studia houbových společenství a
může sloužit přinejmenším jako doplňkový marker k ITS.
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The internal transcribed spacer region of rDNA (ITS) is the most frequently used fungal
barcode marker. It is well suited for taxonomic identification but the information on the
relative abundance of taxa is skewed due to the multi-copy nature of rDNA and the existence
of ITS paralogues. Possible alternatives are single-copy protein coding genes, such as the
gene encoding the second largest subunit of RNA polymerase II (RPB2). To compare the
usability of these markers an in vitro-assembled mock community of 130 fungal species was
created. This mixture was analysed by means of 454 times pyrosequencing, chosen mainly
because of a sufficient length of reads. From the species selected for the study, 68 were
presented in both datasets, whereas 29 (RPB2) and 33 (ITS), respectively, were found in one
of the datasets only. To show the best data processing approach, three different clustering
algorithms were used. In all cases the real numbers of species were strongly exceeded (1.35–
2.72 times). In several orders in both datasets, the intragenomic variation was evident.
Considerable differences at the lower taxonomic scale and similar coverage at the higher
taxonomic level were found. Remarkably there were clear logarithmical distributions of reads
in OTUs, which prevents using the numbers of reads for a quantification of OTUs. In
conclusion, RPB2 was found to be applicable as a barcode for fungal community studies and
can serve as a marker supplementary to ITS.
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