
Mykorhizní symbióza představuje jednu z nejdůležitějších interakcí v rostlinné říši. Jedná se o 

mutualistickou interakci mezi kořeny rostlin a vláknitými houbami, kde mykobiont poskytuje 

rostlině minerální živiny a vodu, či ji chrání proti patogenům a na druhou stranu rostlina 

houbě poskytuje část svých asimilátů. Kromě hub mykorhizních hostí rostliny ve svém 

kořenovém systému i velmi početnou skupinu nemykorhizních hub neboli endofytů. I přes 

všudypřítomnost endofytických hub a jejich možný význam pro hostitelskou rostlinu jim 

nebyla doposud věnována dostatečná pozornost. 

Předkládaná magisterská práce je založena na třech článcích a klade si za cíl přispět 

k celkovému pochopení významu mykorhizních a nemykorhizních interakcí v ekofyziologii 

rostlin a fungování ekosystémů; a to zodpovězením otázek týkajících se dvou hlavních 

tématických okruhů: (i) potenciální význam a role ektomykorhizních hub a vřesovcovitých 

rostlin během invaze borovice vejmutovky a (ii) druhové složení mykorhizních a 

nemykorhizních hub asociovaných s kořeny ponořených vodních rostlin a vzácného druhu 

orchideje Pseudorchis albida. 

Pro stanovení diverzity a složení společenstev mykorhizních i nemykorhizních hub 

byly využity jak klasické metody kultivace symbiotických hub, tak moderní metody na 

kultivacích nezávislé.  

Na základě výsledků první studie se zdá, že vřesovcovité rostliny neslouží jako zdroj 

mykorhizního inokula pro okolní ektomykorhizní dřeviny, ale naopak inhibují potenciálně 

ektomykorhizní houbu Meliniomyces bicolor v tvorbě ektomykorhiz. Dále jsme ukázali, že 

nepůvodní druh borovice může interagovat se stejným počtem ektomykorhizních hub jako 

druh původní, ale složení společenstev se může lišit. Z toho vyplývá, že interakce faktorů, 

jako druh hostitelské rostliny či přítomnost vřesovcovitých rostlin, mohou významně 

ovlivňovat realizovanou niku ektomykorhizních hub.  

Z kořenů ponořených vodních rostlin jsme identifikovali celkem 41 OTUs náležících 

do skupin Mucoromycotina, Chytridiomycota, Glomeromycota, Ascomycota a 

Basidiomycota. Početnost a fylogenetická různorodost endofytických hub v kořenech 

podvodních rostlin změnila obecně rozšířený pohled na diverzitu hub ve vodních 

ekosystémech. Podobně druhově početné složení endofytů jsme nalezli i v kořenech 

Pseudorchis albida. V obou případech, jak u vodních rostlin, tak u P. albida, v kořenech 

dominovaly houby z řádu Helotiales. 


