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Abstrakt 
Nekróza kůry je symptom různě závažných onemocnění způsobených různými patogeny. Na javorech 

klenech jsou nekrózy kůry relativně často pozorovány, zejména v souvislosti s oslabením stresem jako 

jsou klimatické extrémy či antropogenní znečištění. Mezi původce patří především zástupci 

Ascomycetes a dále zástupci Peronomycetes z rodu Phytophthora. Míra patogenity je velmi variabilní, 

od lokálních povrchových nekróz po systémové mykózy končící smrtí hostitele. Patogeny můžeme 

rozdělit na oportunní (Cryptostroma corticale), slabé (Prosthecium pyriforme) a obligátní (Eutypella 

parasitica). Mimo patogeny jsou v nekrózách nacházeni saprofyté rozkládající odumřelá pletiva. 

K vyloučení patogenity těchto druhů slouží zpětné inokulační pokusy na hostitele. Jako hyperparazité 

mohou v nekrózách růst mykofágní houby (Acremonium sp.). Nekrózy jsou vyhledávány také různými 

druhy bezobratlých jako úkryt a zdroj potravy a mykofágními savci. Zvažován je jejich význam při 

šíření spor a iniciaci vstupních bran pro infekci.  
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Abstract 
Bark necrosis is a symptom of variously serious diseases caused by various pathogens. Sycamore is 

relatively susceptible to bark necrosis, especially trees weakened by stress such as climatic extremes or 

anthropogenic pollution. Causal agents are Ascomycetes and also Peronosporomycetes of the genus 

Phytophthora. Degree of pathogenicity is variable, ranging from local necrosis to cankers invading 

cambium resulting in death of the host. Pathogens can be classified as opportunistic (Cryptostroma 

corticale), weak (Prosthecium pyriforme) or obligate (Eutypella parasitica). Saprophytes 

decomposing dead tissue can also be isolated from necroses. To prove non-pathogenicity of these 

species inoculation experiments on the host are needed. Mycophagous fungi may grow in necroses as 

hyperparasites (Acremonium sp.). Various species of invertebrates search for necroses as a source of 

food and shelter. Several small mammals were observed feeding on bark necroses. Their role in 

spreading spores and initiating a gateway for infection is also considered.  

 

Keywords: Acer pseudoplatanus, bark, necrosis, opportunistic pathogens, stress  
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1 Úvod 
Javor klen je běžnou součástí evropské krajiny, pro svou vysokou estetickou hodnotu a 

odolnost vůči znečištěnému ovzduší má také hojné zastoupení v městské zeleni. Nicméně od 60. let 

20. st. je pozorováno zhoršení zdravotního stavu klenů a to především ve městech v souvislosti 

s oslabením způsobeném environmentálním stresem. Environmentální stres představují zejména 

teplotní a srážkové extrémy. V městském prostředí jsou klimatické extrémy hůře regulovány a 

v kombinaci s antropogenním znečištěním, zejména zvýšenou koncentrací oxidů dusíku a zasolení 

půdy, mohou významně ovlivňovat zdraví stromů.  

První hromadné úhyny klenů byly pozorovány ve Velké Británii roku 1945 v důsledku invaze 

patogenu Cryptostroma corticale. Další vymírání klenů v důsledku napadení C. corticale a dalších 

fytopatogenních hub bylo také pozorováno ve Francii, Německu, Itálii, Slovinsku a Chorvatsku. 

Společným faktorem těchto onemocnění je symptom nekrózy kůry. Recentní nález C. corticale 

v Praze dělá toto téma aktuální i pro Českou republiku. 

Tato práce je literární rešerší shrnující doposud publikované případy onemocnění klenů 

doprovázené korovými nekrózami. Cílem je přinést přehled fytopatogenních hub a houbám podobných 

organismů způsobujících nekrózy kůry klenu a dále se zabývat jejich patogenitou vůči klenu a 

potenciálním rizikem pro jeho populaci. Protože se často jedná o oportunní patogeny, je věnována 

pozornost klimatickým a antropogenním faktorům, které vyvolávají přechod do patogenní fáze.  
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2 Javor klen 
 Javor klen (Acer pseudoplatanus) je mohutný strom 

dosahující výšky 30 – 40 m s nepravidelnou korunou (Obr. 2). 

V příznivých podmínkách se může dožít až 400 let a dosáhnout 

průměru kmene 1,5 m.  Od ostatních javorů se liší tupě 

zašpičatělými, 5 – 7 laločnatými listy, zelenými pupeny s hnědým 

lemováním, semeny typu dvounažka s křídly svírajícími ostrý 

úhel (Obr. 1) a texturou borky (Slavík 1997). Borka je v mládí 

hladká a šedá, postupně tmavne a začíná se šupinovitě až 

deskovitě odlupovat, podobně jako u platanu (Platanus), což dalo 

klenu jeho latinské druhové jméno. Ve Velké Británii se javor 

klen nazývá obecně „sycamore“, což je v americké angličtině 

obecné pojmenování platanu.  

 Klen se vyskytuje přirozeně především v mírném pásu severní polokoule. Ve vyšších 

nadmořských výškách (800 – 900 m n. m.) roste zejména v severní a centrální Evropě, nížeji jej 

najdeme na severu a v přímořských oblastech. Jeho areál je na severu a na horách omezen citlivostí 

vůči silnému mrazu. V Evropě patří spolu s javorem mléčem (A. platanoides) a javorem babykou (A. 

campestre) k nejrozšířenějším druhům javoru (Gregorová a kol. 2006). Mimo Evropu se vyskytuje 

zejména v Severní Americe, kde funguje jako doplňková dřevina porostů s převažujícím javorem 

cukrovým (A. saccharum), dále Jižní 

Americe, Indii a na Novém Zélandu 

(Hein a kol. 2008). V Evropě nejsou 

javorové monokultury přirozené a klen 

se vyskytuje s pokryvností maximálně 3 

%. Je součástí smíšených lesů, zejména 

biotopů horská klenová bučina a suťový 

les, dále roklinových lesů a 

kapradinových smrčin (Slavík 1997). 

Jako druh typický pro vyšší polohy s 

oceánickým klimatem je náročný na 

půdní a vzdušnou vlhkost. Ideální je 

vlhký, ale propustný substrát s vyšším podílem skeletu, například prameniště a náplavy říček. 

Stagnující vodu a záplavy toleruje pouze krátkodobě (Gregorová a kol. 2006). 

Vysoká estetická hodnota, velká rychlost růstu a relativní odolnost vůči znečištění ovzduší 

jsou předpokladem pro využití v kulturní zeleni, kde je druhým nejvyužívanějším javorem po mléči. Je 

vysazován do stromořadí, do sídlištní zeleně, parků a zahrad do zapojeného porostu i jako solitér. 

Z městské zeleně často zplaňuje a objevuje se jako náletová dřevina na antropogenních stanovištích. 

Obr. 1: Rozlišující znaky listů, pupenů
a nažek klene. Zdroj: Bugwood.org 

Obr. 2: Solitérní klen. Zdroj: behrensgarten.wordpress.com 
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Pro svou schopnost růstu na přirozeně zasolených půdách v přímořských oblastech byl v šestnáctém 

století hojně vysazován na britských ostrovech, kde později zplaněl a stal se běžnou dřevinou se 

statusem invazivního druhu. Semena se šíří anemochorně na velké vzdálenosti a mají relativně dobrou 

klíčivost, semenáčky dokážou dlouhou dobu růst v zastínění, ale špatně snášejí konkurenci lesního 

podrostu, proto nemohou nahradit stávající skladbu smíšených lesů (Hein a kol. 2008). 

První místo mezi javory má klen v lesnictví. Díky bohatě větvenému kořenovému systému je 

vysazován jako zpevňující dřevina na suťových svazích. Opad klenu zlepšuje kvalitu půdy a má proto 

význam i jako meliorační dřevina (Gregorová a kol. 2006).  

 Dřevo klenu je světlé bez výrazné textury, relativně měkké 

a za sucha trvanlivé. Tradičně je využíváno k výrobě hudebních 

nástrojů, nábytku, drobných užitkových předmětů, či uměleckých 

děl, například intarzií (Obr. 3). Využívá se i jako palivové dříví, pro 

stavbu není ideální kvůli malé odolnosti vůči vlhkosti. Dle studie 

Hein a kol. (2008) není ekonomický potenciál těžby dřeva klenu 

v Evropě dostatečně využit. Důvodem je malá informovanost 

lesníků o jeho pěstování a nárocích. V dobrých podmínkách jsou 

výnosy 750 – 1000 m3 ha-1 s rotací 70 – 75 let. V nevhodných 

podmínkách je klen náchylný ke skvrnitosti dřeva, která snižuje 

jeho hodnotu. Skvrny vznikají v důsledku poranění, mrazových 

trhlin, prosychání větví, odkornění způsobeném zvěří či houbových 

infekcí (viz kapitola 3). 

 Lesnický management pěstování klenu musí vzít v úvahu 

souhrn environmentálních vlivů, které ovlivňují jeho růst a přežívání (Hein a kol. 2008). Ideální je 

vzrostlý porost, který zaručí polostín, krytí před ostrým sluncem a minimalizuje riziko náhlého 

uvolnění z porostu, na které je klen citlivý. Musí se vzít v úvahu citlivost na silný mráz, vysoké teploty 

a sucho. V městském prostředí se k rizikovým faktorům přidává znečištěné ovzduší (především vyšší 

koncentrace oxidů dusíku), zasolení a znečištění půdy a kolísání teplot, zejména pak kombinace 

teplotních extrémů a sucha (Gregorová a kol. 2006). V důsledku nepříznivých podmínek může dojít 

k celkovému zhoršení zdravotního stavu jedince, zpomalení růstu, prosychání větví, praskání borky a 

především snížené odolnosti vůči patogenům. Jak a které faktory mohou podpořit houbovou infekci je 

jednou z otázek probíraných v následujících kapitolách. 

3 Nekróza kůry 
Pojmem kůra je ve fytopatologii míněn soubor sekundárních krycích pletiv (periderm), případně 

zbytků primárních krycích pletiv. Tato pletiva vznikají činností felogénu, který směrem ven vytváří 

korek (felém) a dovnitř feloderm, vrstvu s chloroplasty. U dřevin felogén periodicky zaniká a vzniká 

Obr. 3: Intarzie jsou obrazy skládané
z různobarevných dřevěných dýh.
Zdroj: Wikipedia.cz 
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nový, přičemž všechna pletiva nad novým felogénem odumírají, případně praskají a tvoří borku 

(rhitidoma) (Pazourek a Votrubová 1997).  

Nekróza kůry je široký pojem, zahrnující odumírání kůry a floému v různém rozsahu vzniklé 

z různých příčin. Dle rostlinolékařské terminologie se jedná o „vkleslou nekrotickou lézi hlavního 

kořene, stonku nebo větve vznikající rozkladem pletiv vně xylémového válce“. V základě můžeme 

příčiny rozdělit do dvou skupin; biotické, způsobené nejčastěji fytopatogenními houbami či 

fytoftorami, případně bakteriemi, a abiotické. Mezi abiotické patří zejména klimatické faktory v čele 

s teplotními extrémy. Kůra je citlivá vůči velkým teplotním výkyvům, protože může pouze omezeně 

transpirovat a regulovat tak teplotu. Když v zimě zasvítí slunce, povrch kůry se ohřeje o několik 

stupňů a následně je prudce ochlazen, v důsledku toho dochází k poškození a odlupování kůry 

nazývanému zimní korní spála. Obdobně vzniká letní korní spála na osluněné straně kmene v důsledku 

silného přehřátí. Klen je všeobecně citlivý vůči silným mrazům, které mohou způsobit mrazové 

trhliny. Poškození kůry ve spodní části kmene (krčku) často vzniká působením splachované soli ze 

silnic a mechanickým poraněním v důsledku antropogenní činnosti. Abiotická poškození jsou dobře 

hojitelná, ale představují velké riziko jako vstupní brána pro patogeny (Gregorová a kol. 2006). Funkcí 

kůry je především ochrana pletiv a jako taková je pro většinu patogenů nepřekonatelná. Řada 

fytopatogenních hub infikuje stromy skrze listy, pupeny, kořeny případně využívají vektory, například 

podkorní hmyz (Pearce 1996). Původci korových nekróz obvykle infikují hostitele skrze poranění kůry 

a nekrotizují kůru v místě vstupu a jeho okolí.  

 Ne vždy je možné určit, z jakých příčin nekróza vznikla, případně který patogen je za ni 

zodpovědný. Pokud je z nekrózy izolováno více patogenů, je nutné jejich patogenitu ověřit zpětnými 

inokulačními pokusy. Ty ovšem zejména v případě oportunních patogenů můžou poskytnout falešně 

negativní výsledek, protože patogenita je často 

podmíněna speciálními podmínkami, jako je 

oslabení hostitele stresem. Tvar a rozsah nekróz je 

velmi variabilní a závislý jak na vnějších 

podmínkách, tak na hostiteli a druhu patogenu. Dle 

vnějšího projevu a charakteristiky průřezu kmene 

bez ohledu na způsob vzniku lze velmi všeobecně 

rozdělit nekrózy na zacelené se skvrnitostí na 

průřezu ve tvaru písmene T (Obr. 4) a neohraničené 

doprovázené praskáním a odlupování kůry. Přičemž první typ na rozdíl od druhého netvoří reálné 

riziko pro další růst stromu (Kowalski a Materniak 2006). Z hlediska délky růstu nekrózy rozlišujeme 

jednoleté korové nekrózy, které se zvětší pouze jednou a to obvykle v intervalu kratším než jeden rok 

a víceleté korové nekrózy, které mají pravidelné roční přírůstky. Pokud se netvoří viditelný kalus a 

nekróza je nepravidelného tvaru nazývá se difúzní, opačným případem jsou nekrózy ohraničené jako 

je kosočtverečná korová nekróza či terčovitá nekróza charakteristická soustřednými kalusovými valy. 

Obr. 4: Skvrna ve dřevě pod zacelenou korovou
nekrózou. Převzato z Kowalski a Materniak (2006). 
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V nekrózách může a nemusí být odhaleno dřevo, často ale dochází k jeho hnilobě v důsledku infekce 

dřevokaznými houbami (Kůdela a kol. 2007). 

 Jak je zmíněno výše nekrózy kůry jsou často spojeny se zabarvením dřeva. Řada patogenů 

nerozkládá pouze kůru, ale pokračuje do hlubších vrstev a případně postupuje i vertikálně kmenem. 

Narušení funkce vodivých pletiv se pak může projevit 

například prosycháním větví v koruně. Korová nekróza 

v tomto případě neslouží pouze jako substrát pro tvorbu 

plodnic, ale hraje významnou roli v narušení 

obranyschopnosti dřeva. Ta je totiž do velké míry založena 

na nasycenosti pletiv vodou a nízkém obsahu kyslíku. 

Narušením kůry dochází k vysychání a zvyšování obsahu 

kyslíku. Hostitel reaguje vytvořením tzv. reakční zóny 

(Obr. 5). Reakční zóna byla popsána u javoru klenu, ale 

vyváří ji v menší míře i některé další dřeviny, například buk 

lesní. U klenů se tato zóna jeví jako zelený 0,5-2 mm široký okraj ohraničující narušená pletiva. 

Zbarvení zřejmě způsobují naakumulované polymery, které fungují v podstatě jako impregnace 

bránící proniknutí houbové infekce. Dále dochází k akumulaci tzv. phytoalexin-like komponentů, 

z nichž u některých byly potvrzeny antimykotické účinky. S tvorbou a aktivací phytoalexin-like 

komponentů a polymerů souvisí zvýšená koncentrace volných radikálů, které se možná také podílí na 

obraně vůči infekci. Pro akumulaci sekundárních metabolitů je důležitý zvýšený obsah vody v oblasti 

zóny. Překonání osmotického tlaku v pletivech umožňuje zvýšená koncentrace některých prvků, 

zejména draslíku a hořčíku. Překonávání této bariéry bylo popsáno u dřevokazných hub, nikoli u 

původců korové nekrózy, kteří zasahují do vodivých pletiv jen minimálně (Pearce 1996, Pearce 2000). 

V anglickém jazyce se pro onemocnění se symptomy nekrózy kůry používá výrazu „canker“ 

tedy rakovina. Zpětným překladem do češtiny například „Eutypella canker“ jako eutypelová rakovina, 

se ale dopouštíme terminologické chyby. Zatímco rakovina způsobuje nádory nekontrolovaným 

dělením buněk hostitele, při korové nekróze vznikají nádory v důsledku postupné tvorby ochranného 

kalusu a jeho následné nekrotizaci patogenem. Pokud tento proces trvá více let, vytvoří se nádor 

s koncentrickou zonací a typicky propadlým středem v důsledku omezení růstu xylému pod nekrózou 

(Kůdela a kol. 2007). 

4 Houbová onemocnění spojená s nekrózou kůry 
4.1 Sooty bark disease 

Sooty bark disease, volně přeloženo do češtiny „sazná nemoc kůry“, je závažné onemocnění 

napadající javory, v Evropě především kleny. Způsobuje ji oportunní patogen Cryptostroma corticale, 

který je schopen po přechodu do patogenní fáze zabít strom do jednoho roku. V 50. až 80. letech 

Obr. 5: Tmavě zelená reakční zóna na okraji
zbarvení kmene napadeného C. corticale. Foto: 
Karel Černý. 
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způsoboval tento patogen hromadné úhyny klenů ve Velké Británií, což vedlo k řadě publikací nejen 

na téma sazné nemoci, ale i všeobecných principů vzniku korové nekrózy klenu a vlivu klimatických 

podmínek na její rozvoj. 

 Domovinou C. corticale je Severní Amerika kde byla 

původně popsána jako Coniosporium corticale  (Ellis a 

Everhart. 1889). Její výskyt byl zaznamenán na klenu a javoru 

cukrovém a to jak na živých stromech, tak na skladovaném 

dříví v roli saprofyta. Mimo onemocnění kůry javorů se zde 

projevila jako alergen způsobující exogenní alergickou 

alveolitidu u lidí pracujících s napadenými stromy. V Evropě 

je známá jako patogen klenu, alergické reakce nebyly 

zaznamenány. Poprvé zde byla nalezena v roce 1945 ve Velké 

Británii a přeřazena do nového rodu Cryptostroma (Gregory a 

Waller 1951). Další nálezy pocházejí z Francie a Německa 

(Robeck 2012). 

 C. corticale se šíří pomocí drobných spor (Obr. 7) 

unášených větrem. Vstupní branou jsou mechanická poranění 

kůry a ulomené větve. Po infekci zůstává C. corticale v nepatogenní endofytické fázi a prorůstá 

vodivými pletivy. Tato fáze může trvat i několik let dokud nedojde k oslabení stromu, nejčastěji 

stresem z extrémního sucha a horka v letních měsících. 

Prvními symptomy je vadnutí a usychání listů a 

prosychání větví v koruně, které se dostaví několik měsíců 

po propuknutí patogenní fáze, obvykle na podzim. Houba 

postupně kolonizuje kambium a floém celého stromu a 

vytváří podkorní stromata, která vypadají z vnějšího 

pohledu jako puchýře. Kůra se postupně odlupuje a 

odhaluje nekrózy naplněné masou tmavých spor (Obr. 6), 

které připomínají nános sazí (odtud pojmenování „sooty 

disease“ - sazná nemoc). V konečném stádiu strom odumře, téměř veškerá kůra je odloupána a nánosy 

spor exponované větru (Gregory a Waller 1951). 

 Morfologie stromat zanořených pod kůrou je charakteristickým znakem C. corticale a dala jí 

její rodové jméno (Obr. 8). Pod kůrou se vytváří dutina vyztužená sloupky, která je vyplněná masou 

konidií, stmelenou kapiliciem. Na bazálním stromatu (floor stroma) vyrůstá vrstva vzpřímených 

nevětvených konidioforů. Konidie se tvoří v řetízcích, nejprve jsou hyalinní a zhranatělé, postupně 

tmavnou a zaoblují se. Svrchní stroma (roof stroma) se ve zralosti odlupuje spolu s kůrou a umožnuje 

tak šíření konidií. Podle tloušťky kůry se bud tvoří stromata jednolitá nebo ostrůvkovitá, morfologie 

ale zůstává nezměněna (Gregory a Waller 1951) 

Obr. 6: Odlupující se kůra klenu odhalující
stromata Cryptostroma corticale. Převzato
z Robeck (2012). 

Obr. 7: Konidie Cryptostroma corticale. 
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Obr. 8: Průřez stromatem C. corticale. Zvětšeno 40×. Pg, felogén; R, svrchní stroma (roof stroma); Cap, kapilicium, Col, 
sloupek vyztužující dutinu; Sp; spory; Phi, fialidy; F, bazální stroma (floor stroma). Převzato a upraveno  podle Gregory a 
Waller (1951). 
 

 Dalším typickým symptomem napadení C. corticale je zbarvení dřeva. Na průřezu kmenem 

nebo větví je nazelenalá hnědá případně žlutá skvrna nepravidelného tvaru. Toto zbarvení prostupuje 

dlouhými úseky kmene obvykle blízko jádra. Nekrózy se často objevují v místech, kde skvrna splývá 

s krajem kmene. Zbarvení zřejmě nezpůsobuje houba, ale difúzní látky, které vylučují infikovaná 

pletiva stromu (viz kapitola 3). Po odumření stromu skvrnitost zmizí a dřevo získá světle šedou barvu. 

Klen je obecně náchylný ke skvrnitosti dřeva, která může vznikat i v důsledku jiných biotických i 

abiotických faktorů (Gregory a Waller1951). 

První hromadné úhyny klenů postihující stovky jedinců byly pozorovány v padesátých letech 

ve Wandsteadském parku a posléze v dalších částech Londýna. V následujících letech se zdála býti 

nákaza na ústupu, objevilo se jen pár výskytů v Oxfordu, Somersetu, Norfolku a Hampshiru. Ovšem 

v letech 1976 a 1977 došlo k vypuknutí hromadného vymírání klenů v okolí Londýna a na jiho-

východě Anglie. Léta roku 1975 a 1976 se vyznačovala extrémním suchem a vysokými teplotami, 

proto byla diskutována souvislost mezi klimatickými podmínkami a vypuknutím nákazy. Inokulační 

pokusy na skleníkových mladých klenech potvrdili lepší růst patogenu na stromech stresovaných 

nedostatkem vody a při teplotě 25°C (Dickenson a Wheeler 1981). Alternativní hypotéza, 

předpokládající nový virulentnější kmen C. corticale, byla zamítnuta na základě inokulačních pokusů 

s 19 izoláty odebraných mezi lety 1949 až 1978, které nepotvrdily vyšší virulenci u izolátů odebraných 

v letech 1976 a 1977 (Alcock a Wheeler 1983). Souvislost mezi klimatem a projevem onemocnění 

potvrzuje i nález C. corticale v Německu. Zde byla nemoc poprvé zaznamenána v údolí Rýna a 

posléze v Lipsku roku 2006, který se vyznačoval extrémně horkým a suchým létem (Robeck 2012). 

 Šíření C. corticale v Evropě se vyznačuje dvěma trendy; prvním je výskyt nákazy především 

ve městech a druhým strmý nárůst onemocnění po horkých a suchých létech. Společným 
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jmenovatelem těchto trendů je zřejmě stres. Mrazové trhliny, ořez větví, okus přemnoženými 

veverkami, útoky vandalů a další mechanická poranění kůry zvyšují pravděpodobnost infekce stromů 

sporami C. corticale. Nicméně fakt, že stromy častěji umírají ve městech, nutně nemusí znamenat, že 

je zde vyšší míra nákazy. Je možné, že je C. corticale zastoupena stejnou měrou i v přirozeném 

porostu, ale je v oportunní fázi a tím pádem pro nás neviditelná. Dle Bewercombe a Rayner (1984) je 

C. corticale zastoupena v několika geneticky odlišných kmenech, což nasvědčuje myšlence, že houba 

je v Evropě zastoupena déle a ve větším rozsahu než bylo předpokládáno. První trend je tedy možné 

vysvětlit pomocí trendu druhého, tj. projevu po horkých a suchých létech. Zastavěné plochy města se 

vyznačují celkově vyšší průměrnou teplotou a omezeným hospodařením s vodou, proto se zde faktor 

nižších úhrnů srážek a vyšších teplot projeví výrazněji než v přirozeném porostu. Na základě těchto 

dosavadních znalostí lze předpokládat, že s případným oteplením klimatu a s ním spojenými 

klimatickými výkyvy, může C. corticale způsobit značné škody na klenu a případně i na dalších 

javorech jak ve městech, tak mimo ně (Robeck 2012). 

4.1.1 Dopad C. corticale na zdraví člověka 

Alergenní reakci nazývanou „Bark strippers lung“ způsobuje velké množství spor C. corticale, 

kterých se pracovníci nadýchají při zpracovávání dřeva. Během několika hodin se dostaví příznaky 

podobné chřipce: kašel, únava, horečka, zimnice či bolesti hlavy (Robeck 2012). V klidu na čistém 

vzduchu příznaky odezní v rámci týdnů případně měsíců, při opakovaném vystavení velkému 

množství spor (107 spor/m3) může dojít k zhoršení příznaků a vypěstování chronického onemocnění 

(Wijnand 2009). Toto onemocnění bylo poprvé evidováno roku 1932 u pracovníků v továrně na 

pražce a nedaleké pily v Michiganu. Při lékařské prohlídce pracovníků papírny ve Wisconsinu bylo 

onemocnění zjištěno s prevalencí 14%. Na rentgenových snímcích 

těchto pacientů byly pozorovány granulomy v plicích. Experimentální 

pokusy na morčatech potvrdily C. corticale jako původce těchto 

granulomů (Tewksbury a kol. 1968). Ze studií na králících vyplývá, že 

C. corticale je schopná přežívat in vivo a tvořit ohraničené nádory 

velké až 3 cm. Absence vhodných enzymů jí však brání v dalším šíření 

a napadání orgánů (Bulman a Stretton 1974). 

 Vdechování konidií C. corticale není životu nebezpečné, ale 

může způsobit výše popsané zdravotní potíže u citlivých lidí, kteří jsou 

vystaveni velkému objemu spor. Při manipulaci s nekrotizovaným 

materiálem je proto doporučeno pracovat v roušce, případně 

ochranném obleku (Obr. 9), a dbát na minimalizaci šíření spor při 

převozu a likvidaci (Robeck 2012). Obr. 9: Ochranná opatření při
kácení napadených javorů v Kolíně
nad Rýnem, Německo.
Zdroj: www.express.de 
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4.2 Eutypelová korová nekróza 

Korová nekróza způsobená druhem Eutypella parasitica je závažné onemocnění napadající 

zejména javory. Poprvé byla objevena a popsána roku 1938 a to na cukrovém a červeném javoru (Acer 

saccharum a Acer rubrum) v oblasti Great Lakes (USA). Centrum výskytu je v Severní Americe 

zejména v oblasti Great Lakes, kde napadá různé druhy javorů včetně klenu. V Evropě byla poprvé 

nalezena roku 2005 na klenu a javoru babyce v parcích města Lublaň a jeho okolí na Slovinsku, další 

centra výskytu byla objevena v Rakousku a v Chorvatsku (Jurc a kol. 2005, Cech 2007). V České 

republice nebyl výskyt dosud zaznamenán  

Hlavním symptomem onemocnění je nádor na kmeni ve výšce 

asi 1-4 m, méně často mohou být nádory ve větším počtu či na větvích. 

Nádor má typický tvar, mírně vertikálně protáhlý s propadlým středem 

(Obr.10). Přírůstky probíhají každoročně, ve vegetačním období tvoří 

hostitel ochranný kalus, který houba v období vegetačního klidu 

nekrotizuje a dále se rozrůstá. Zdravé a statné stromy jsou schopny 

houbu přerůst kalusem a zabránit ji v dalším růstu, zatímco mladé 

stromy často zahynou v důsledku nádoru v celém průřezu kmene. 

Většina napadených stromů je vymýcena při silném větru (Kessler a 

Hadfield 1972). 

Kůra na nádorech je postupně nekrotizována a odlupována, tento 

proces je velmi pomalý, protože pletiva jsou silně prorostlá myceliem 

houby. Nejstarší část nekrózy je ve středu nádoru, kde se po 5 - 8 letech 

začnou tvořit peritecia. Drobná peritecia s krčky dlouhými až 5 mm 

dávají nekrózám tmavé zabarvení. Po dešti se z peritecií uvolňují 

askospory, které se šíří větrem a jsou hlavním infekčním agens. Na povrchu nádorů je přítomná i 

anamorfa, která produkuje protáhlé konidie, jejichž význam není zcela objasněn, předpokládá se ale, 

že jejich podíl na šíření není významný (Ogris a kol 2006). 

Vstupní branou pro infekci jsou nejčastěji pahýly větví, případně suché větve. Možný je i 

vstup askospor srze mechanická poranění vzniklá například při zahradnických pracích, případně 

v důsledku prořezávání větví, okusu veverek či mrazových trhlin (Kessler a Hadfield 1972). Infekce se 

zprvu projevuje jako drobná léze na kůře, postupně dochází ke kolonizaci pletiv floému i části xylému. 

Ve dřevě způsobuje hnědou hnilobu. Nekróza může sloužit jako vstupní brána pro některé další 

dřevokazné houby. S každým rokem dochází k prohlubování a zvětšování nekrózy a vzniká velký 

nádor přesahující siluetu kmene. Nádor přirůstá velmi pomalu, asi 1-2 cm za rok, ale může dosáhnout 

velikosti až 3 m (Mrázková a Černý 2008). V raném stádiu je možné nádor vyříznout a předejít tak 

odumření stromu. Silně napadené a odumřelé jedince je nutné odstraňovat z porostu, protože 

Obr. 10: Nádor způsobený E.
parasitica na kmeni klenu,
s tmavými peritecii. Převzato
z Ogris a kol. (2008). 
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askospory se mohou uvolňovat z peritecií i několik let po odumření hostitele a infikovat další stromy, 

navíc hrozí nebezpečí zlomení stromu (Kessler a Hadfield 1972). 

K šíření na dlouhé vzdálenosti zřejmě přispívá i člověk a to manipulací se dřívím napadených 

stromů a především distribucí sazenic okrasných javorů jako javor červený, jasanolistý (A. negundo) či 

stříbrný (A. saccharinum). Předpokládá se, že vypuknutí choroby v Lublani by mohlo souviset 

s pěstováním javoru červeného v  parku Tivoli. Odtud by se nákaza rozšířila do jeho okolí a dál na 

východ (Ogris a kol. 2006). Při průzkumu na řecké straně hranic se Slovinskem v roce 2007 byly 

nalezeny javory babyka s pokročilým stádiem rakoviny i s čerstvou nákazou (Ogris a kol. 2008). Dle 

prediktivních modelů, založených na teplotních a srážkových podmínkách a znalostech o rozšíření E. 

parasitica v Severní Americe byla sestavena mapa potenciálního rizika šíření v Evropě (Obr 11). 

Vyplývá z ní, že 13 % rozlohy Evropy včetně celé České republiky je velmi náchylných k šíření E. 

parasitica. Nejnižší riziko je v přímořských oblastech nebo naopak v nitru kontinentu, kde jsou 

nevyhovující teplotní podmínky a chybí hostitel (Ogris a kol. 2006). 

E. parasitica se šíří příslovečně pomalu, ale jistě. Její askospory jsou unášeny větrem do 

vzdálenosti 25 km a na novém hostiteli vytváří peritecia až po 5-8 letech. Vzhledem k nízkému 

procentuálnímu zastoupení javorů v porostu na území Evropy lze teoreticky při zjištění patogenu 

zabránit dalšímu šíření odstraněním napadeného jedince. Nejdůležitější obranou je prevence, tedy 

limitace mechanického poškození a zaručení vhodných podmínek pro růst stromu. V Rakousku, 

Chorvatsku i na Slovinsku byla eutypelová rakovina nalezena na vícero stromech a to jak v raném 

stádiu, tak ve stádiu zralosti, tedy minimálně pět let stará. Není vylučitelné, že další ještě dříve 

Obr 11: Mapa potenciálního rozšíření druhu Eutypella. parasitica v Evropě. Převzato z Ogris a kol. (2006). 
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nakažené stromy již byly odstraněny z porostu a že existují další zatím neobjevená ohniska výskytu. 

Dle prediktivního modelu Ogrise a kol. (2006) hrozí 22 % rozlohy Evropy vysoké či velmi vysoké 

riziko rozšíření nákazy. Pokud by k celoplošnému rozšíření nákazy došlo, nebyly by ztráty tak 

markantní jako v Severní Americe, kde je porost tvořen převážně javory, ale přesto by byly citelné. 

Eutypelová rakovina tvoří nádory do výšky 3 m na kmeni, tedy v zóně nejvíce cenného dřeva, čímž 

způsobuje ztráty lesníkům. V kulturní krajině jednak esteticky devalvuje dřevinu, druhak působí 

ohrožení zdraví a majetku v důsledku zvýšeného rizika zlomení kmene v místě nádoru (Mrázková a 

Černý 2008). 

4.3 Diamond bark disease 

Léto roku 1976 bylo v Anglii extrémně suché a horké. Kleny v parcích i v přirozeném porostu stres ze 

sucha velmi oslabil. Následkem byly hromadné úhyny klenů zejména následkem napadení C. 

corticale. Nicméně kromě nepravidelných difúzních nekróz 

provázející saznou nemoc kůry byly nacházeny i ohraničené 

kosočtverečné nekrózy (Obr. 12). Tyto kosočtverce, 

respektive diamanty, byly nalezeny i na jinak zdravě 

vypadajících stromech, někdy s doprovodným vadnutím a 

prosycháním v koruně. Léze se objevovaly v různé výšce na 

kmeni, často ve větším počtu, v extrémním případě jich bylo 

napočítáno přes sto na jednom kmeni. Tvar byl obvykle 

pravidelný, u starších nekróz zaoblený. Výška nekróz se 

pohybovala mezi 15-20 cm a šířka mezi 6-15, přičemž 

ohraničené nekrózy byly menší než neohraničené 

(Bevercombe a Rayner 1980).  

Bevercombe a Rayner (1980) popsali tyto symptomy 

jako diamantovou nemoc kůry a hledali jejího původce. Jak 

mikroskopická studie spor a plodnic v nekrózách, tak 

kultivační pokusy ukázaly, že původce není pouze jeden. 

S velkou převahou byla nacházena Dichomera saubinetii, která byla již dříve spojována s tímto 

onemocněním (Bevercombe a Rayner 1978). Nicméně v řadě případů nebyla D. saubinetii z nekróz 

izolována, na některých lokalitách dokonce zcela chyběla. V těchto místech ji často nahrazovala 

Cryptodiaporthe lebiseyi, v nekrózách byly nalezeny jak její plodnice tak anamorfní stádium 

Phomopsis lebiseyi. V některých případech chyběla jasná příčina a z nekróz byly detekovány jen 

houby doprovodné jako zástupci rodů Dendrophoma, Diaporthe a Gloniopsis. Na stromech se 

symptomy prosychání byly často nácházeny Nectria cinnabarina a Stegansporium sp. (Bewercombe a 

Rayner 1980). 

Obr 12.: Kosočtverečná korová nekróza na
kmeni klenu. Převzato z Bevercombe a
Rayner (1980). 
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Dichomera saubinetii je stromatický askomycet z řádu Botryosphaeriales charakteristický 

zanořenými konidiomaty o průměru do 2 mm a septovanými sporami (Ellis a Ellis 1985). Je 

nacházena v Evropě na větvích klenu a některých dalších listnatých stromů (Farr a Rossman 2013). 

Bevercombe a Rayner (1980) nacházeli D. saubinetii jako nejčastějšího původce kosočtverečné 

korové nekrózy klenu. Byla identifikována zejména na starších stromech a nekrózy jí způsobené byly 

často ohraničené kalusem. Schopnost stromu bránit se vůči nekróze naznačuje, že D. saubinetii je 

slabý patogen, což potvrdily negativní výsledky zpětných inokulačních pokusů na zdravých stromech. 

V nekrózách způsobených D. saubinetii se často vyskytovali sekundární kolonizátoři z rodu Nectria a 

Acremonium. Asociace Acremonium sp. s pyknidami D. saubinetti ukazují na možný 

mykoparazitismus. 

Z předešlého vyplývá, že kosočtverečnou korovou nekrózu klenů způsobuje více druhů hub 

v závislosti na specifických vnějších podmínkách. Typický tvar není závislý na druhu houby, ale je 

výsledkem reakce hostitele na přítomnost parazita, založené na morfologii pletiva. Toto onemocnění je 

důkazem toho, že i běžně přítomné primárně nepatogenní houby se mohou v případě oslabení hostitele 

stresem stát oportunními patogeny schopnými svého hostitele i zabít (Bevercombe a Rayner 1980). 

4.4 Nektriová korová nekróza 

Nektriová korová nekróza, nesprávně nazývaná nektriová rakovina (viz. kapitola 3), je onemocnění 

dřevin způsobené oportunními patogeny z rodu Nectria. Někteří zástupci byly na základě anamorfy 

typu Cylindrocarpon přesunuty do nového rodu Neonectria (Hirooka 

2011). Predispozičním faktorem nákazy jsou fyzická poranění kůry. 

Jednotlivé druhy se od sebe liší morfologií, preferovaným hostitelem, 

patogenitou a některými ekologickými nároky. Vnější symptomy závisí 

jak na patogenu, tak na druhu a zdravotním stavu hostitele (Flack a 

Swinburne 1977). 

Mezi druhy známé jako původce korových nekróz na klenu patří Nectria 

cinnabarina, Neonectria coccinea, Neonectria. ditissima a Neonectria 

galligena (Gregorová a kol. 2006).  

Společným znakem typickým pro nektriovou korovou nekrózu je 

přítomnost kulovitých načervenalých perithecií v podzimních měsících a 

na jaře obvykle za vlhka tvorba sporodochií anamorfy typu Tubercularia 

nebo Cylindrocarpon (Gregorová a kol. 2006). 

4.4.1 Nectria cinnabarina 

Nectria cinnabarina je saprofyt a příležitostný patogen na oslabených jedincích široké škály 

hostitelů, běžně rozšířený v mírném pásmu severní polokoule. Záznamy o výskytu na klenu pocházejí 

z Evropy, USA a Kanady (Farr a Rossman 2013). Na šíření a infekci se podílejí jak askospory, tak 

Obr. 13: Nektriová korová
nekróza na jabloni způsobená
Nectria coccinea. Převzato z
Riley a kol (2002). 



 

13 
 

konidie, které jsou uvolňovány za vlhkého počasí a šířeny větrem, vodou či hmyzem. Hostiteli jsou 

především jedinci oslabení stresem různého původu, infekční branou mohou být mechanické oděrky, 

mrtvé pupeny a mrazové trhlinky. Spory na hostiteli rychle vyklíčí 

v mycelium, které prorůstá pletivy. Potupně dochází ke kolonizaci 

kůry, floému a vnějších vrstev dřeva. Korová nekróza se obvykle 

vyvíjí pouze během jedné dormantní sezóny hostitele. Následně je 

ohraničena kalusem, který obvykle dále neinvaduje. Na jaře 

vyrůstají z lenticel či prasklin v kůře růžová sporodochia anamorfy 

Tubercularia vulgaris. Nápadná barva podobná mořským korálům 

dala onemocnění název „colar spot“ (Sinclair a Lyon 2005). Svůj 

druhový název získala teleomorfa podle rumělkové barvy peritecií, 

které se tvoří často ve shlucích na konci léta a během podzimu 

(Hirooka 2011). Predispozičním faktorem nákazy jsou nízké teploty 

na podzim a koncem zimy a špatně načasované zahradnické zákroky 

(Gregorová 2006). 

4.4.2 Neonectria coccinea 

Neonectria coccinea je známá jako původce nekrotických lézí na širokém spektru hostitelů. 

Mimo Evropu se vyskytuje v Americe,  Oceánii a Africe (Spaulding 1961). Kowalski a Materniak 

(2006) nacházeli N. coccinea s prevalencí 14,2% jako nejčastějšího původce korových nekróz na 

klenu. Murray (1978) její anamorfu Cylindrocarpon candidum izoloval spolu s Verticillium tenerum 

(teleomorfa Nectria inventa) z reakční zóny ve dřevě klenů oslabených suchem. Zde způsobovala 

ohraničené korové nekrózy zasahující 10-15 mm do středu dřeva. Invazi dřeva jí zřejmě umožnila 

schopnost mycelia růst při nízkých teplotách během období vegetačního klidu hostitele. V Rakousku 

byly nekrózy způsobené N. coccinea pozorované na klenech rostoucích na půdách znečištěných těžbou 

hnědého uhlí. Schopnost napadat pouze oslabené hostitele podporují i zpětné inokulační pokusy, při 

kterých na zdravých jedincích vytvářela pouze limitované lokální nekrózy (Kowalski a Materniak 

2006). 

4.4.3 Neonectria galligena versus Neonectria ditissima 

Tyto dva patogeny byly tradičně rozeznávány na základě ekologie a morfologie. N. galligena je známá 

především jako původce rakoviny jabloní a perenujících nádorů na řadě dalších hostitelů (Farr a 

Rossman 2013). Šíří se pomocí konidií a askospor unášených větrem nebo vodou. Zvýšené riziko 

nákazy je na podzim za vlhkého počasí. Strom je infikován skrze listové jizvy, odumřelé větve a 

poranění kůry různého původu. Patogen invaduje kůru a kambium a vytváří zprvu mělkou lézi. Ve 

vegetační fázi strom ohraničuje lézi kalusem, který patogen v dormantní fázi nekrotizuje. Tento proces 

se stále opakuje a může trvat až několik desítek let. Přírůstky jsou velmi pomalé, kolem 1 cm za rok. 

Postupně se vytváří terčovitá nekróza s propadlým středem, v které se na jaře tvoří sporodochia 

Obr. 14: Světlá sporodochia a
rumělková peritecia Nectria
cinnabarina. Zdroj:
www.oakleafgardening.com 
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anamorfy Cylindrocarpon heteronemum a na podzim peritecia. V počátcích invaze pletiva může 

hostitel vytěsnit patogena kalusem, po invazi kambia a vnějších vrstev dřeva mohou být následky 

letální. Na kmeni se vytváří masivní kráterovité nádory, které blokují přísun živin do koruny a 

způsobují tak vrcholové odumírání větví. V důsledku deformace kmene je strom náchylný ke zlomu 

větrem (Gregorová a kol. 2006). N. ditissima je hlavním původcem nektriové korové nekrózy buku 

spolu s Neonectria faginata (dříve Nectria coccinea var. faginata). Toto onemocnění je často 

přenášené broukem Cryptococcus fagisuga a postihuje především oslabené buky velkolisté (Fagus 

grandifolia) v Severní Americe a buky lesní (F. sylvatica) v Evropě (Kason a Livingston 2009). Na 

dalších dřevinách včetně javorů byla zaznamenána jako původce perenujících kráterovitých nádorů 

(Spaulding 1961). Na základě molekulárních studií bylo zjištěno, že tradičně rozlišované druhy N. 

galligena a N. ditissima jsou identické. Z řady synonymních názvů je správný dle platných 

nomenklatorických pravidel název Neonectria galligena (Castlebury a kol. 2006). 

4.4.4 Haematonectria haematococca s anamorfou Fusarium solani 

Haematonectria haematococca, dříve řazená do rodu Nectria, má kosmopolitní rozšíření a vyskytuje 

se na širokém spektru hostitelů včetně klenu jako saprofyt nebo oportunní patogen. H. haematococca 

je teleomorfou významného patogenního druhu Fusarium solani. Nálezy byly zaznamenány z kůry a 

dřeva stromů, plodů, kořenů, listů, bylinných pletiv i sporokarpů hub (Farr a Rossman 2013). Synclair 

a Lyon (2005) uvádí F. solani jako původce kořenové hniloby, padání klíčních rostlin a jeden z druhů 

rodu Fusarium způsobující korové nekrózy větví a výhonů spojené s prosycháním. Tyto tzv. fuzariózy 

jsou typické tvorbou skvrn ve tvaru písmene T na průřezu, které vznikají po zavalení nekrózy 

kalusem. V terénu je možné identifikovat nákazu podle sporodochií vyrůstajících nejčastěji z lenticel. 

Izolovat ji lze také z napadeného pletiva. Jedná se o homothalický druh, který snadno v kultuře 

produkuje peritecia.  

5 Další fytopatogenní houby způsobující nekrózu kůry 
 V předchozích kapitolách byly představeny patogeny více či méně hostitelsky specializované 

na klen, způsobující onemocnění s typickými symptomy, často za specifických podmínek. V mé práci 

si zasloužily výsadní postavení na základě jejich fytopatogenního významu konkrétně pro klen. 

Nekrózy ale může vytvářet mnoho jiných patogenů, které nepředstavují pro populaci klenu takové 

riziko, protože; a) mají velmi širokou škálu hostitelů (polyfágní), b) jsou specializované na jiného 

hostitele (monofágní) a na klenech parazitují jen příležitostně nebo c) jedná se obecně o slabé 

patogeny. Projevy napadení jsou obvykle velmi nespecifické, zahrnující drobné ohraničené i difúzní 

korové nekrózy, prosychání větví, vadnutí listů a další. Detekce původců je možná pouze na základě 

morfologie plodnic a jejich patogenita musí být ověřena zpětnými inokulačními pokusy. 
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5.1 Polyfágní patogeny s příležitostným výskytem na klenu  

 Mezi polyfágní oportunní patogeny patří zástupci z rodu Botrysphaeria, kteří při poškození 

kůry mrazem, suchem či sluncem přecházejí ze saprotrofní fáze do patogenní a umí způsobit rozsáhlé 

léze (Sinclair a Lyon 2005). Na klenech byly zaznamenány druhy B. dothidea a B. obtusa (Gregorová 

2006). B. obtusa je známá z mnoha hostitelských dřevin jako původce prosychání větví, hniloby 

plodů, listové skvrnitosti a také korových nekróz (Farr a Rossman 2013). Turco a kol. (2006) 

pozorovali úhyny klenu, dubu červeného (Quercus rubra) a dubu letního (Q. robur) v Itálii v důsledku 

napadení B. dothidea. Postižené stromy vykazovaly symptomy prosychání a vadnutí koruny a rozsáhlé 

nekrózy kůry kmene. Zasažen byl i kořenový systém a vodivá pletiva, vykazující ocelově tmavou 

skvrnitost. Patogenita byla potvrzena zpětnými inokulačními pokusy, které byly pozitivní jak v 

případě inokulace porušené, tak neporušené kůry. V nekrózách byla přítomná jak teleomorfa, tak i 

pyknidy anamorfy Fusicoccum aesculi. Neofusicoccum parvum (anamorfa od Botryosphaeria parva) 

byla izolována z nekrotizované kůry a reakční zóny ve dřevě odumřelých klenů a dubů letních v Itálii. 

Stromy nesly symptomy prosychání v koruně a vertikálně protáhlých korových nekróz a prasklin 

(Moricca a kol. 2012). 

 Perenující nekrózy kůry s typickými 

oranžovými stromaty (Obr. 15) doprovázené 

odumíráním větví a výhonů způsobuje 

Amphilogia gyrosa. V jižní Asii a na Novém 

Zélandu napadá zejména eukalypty (Eucalyptus 

sp.) a mastnoplody (Elaeocarpus sp.) (Farr a 

Rossman 2013). V Evropě a Severní Americe je 

známá spíše pod starším jménem Endothia 

gyrosa jako patogen především buků a některých 

dalších dřevin včetně klenu. Napadány jsou 

stromy oslabené environmentálním stresem, 

zejména suchem. Nekrotizace kůry probíhá nejrychleji během teplých letních měsíců, na mrtvé kůře se 

tvoří nejdříve oranžová až hnědá stromata anamorfy a na podzim krčkatá peritecia teleomorfy. Houba 

může invadovat i dřevo, což se projeví žluto-oranžovou skvrnitostí na průřezu. Typický oranžový 

pigment je produkován i při růstu v kultuře (Sinclair a Lyon 2005). 

  

Obr. 15: Oranžová stromata Amphilogia gyrosa na kůře buku
porostlé lišejníky. Zdroj: www.dpr.ncparks.gov 
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5.2 Monofágní patogeny s příležitostným výskytem na klenu 

 Monofágní patogeny jsou specializované na jednoho hostitele, ale mohou napadat i další 

druhy, na kterých způsobují onemocnění v menší míře, případně zde žijí jako saprofyté (Spaulding 

1961). Například Entoleuca mammata způsobuje hypoxylonovou rakovinu topolů, napadající 

především topol osika (Populus tremuloides), ale 

jako saprotrof či oportunní patogen se může objevit 

na javorech včetně klenu, olších (Alnus sp.), jeřábu 

(Sorbus sp.) a dalších. Podobně korovou nekrózu 

kůry kmene a větví klenu může způsobovat 

Cryphonectria parasitica, původce rakoviny 

kaštanovníku (angl. chestnut blight). Tento parazit 

původem z Asie zdecimoval v první polovině 20. 

st. populaci kaštanovníku zubatého (Castanea 

dentata) v Severní Americe, v Evropě napadá 

především kaštanovník setý (C. sativa), příležitostní hostitelé mohou být buky, javory a duby 

(Spaulding 1961, Farr a Rossman 2013). Jako původce korových nekróz a endofyt především  dubů je 

známá Pezicula cinnamomea (Sinclair a Lyon 2005). Kirk a Cooper (2013) ji uvádí i z kůry a 

skladovaného dříví klenu. Tento druh s českým jménem vyklenutka skořicová má na rozdíl od 

ostatních zde uváděných hub plodnice typu apotecium (Obr. 16). 

5.3 Slabé patogeny klenu  

5.3.1 Prosthecium sp. 

Zástupci rodu Prothecium jsou běžnými patogeny javorů včetně klenu. Napadají zejména větve 

oslabené nedostatkem světla a způsobuje jejich prosychání. Tolerance zastínění je u javorů nižší než u 

jiných listnatých stromů a způsobuje u nich snížení rychlosti růstu a celkové kondice (Petritan a kol. 

2007, Volgmayr a Jaklitsh 2008).  

 Ve fytopatologii je houba známá spíše pod názvem anamorfy jako Stegonsporium (někdy 

nesprávně Stegonosporium či Stegansporium), protože na 

větvích jsou viditelná především stromata s výrony konidií 

(Obr. 17). Anamorfa a teleomorfa se vyskytují dohromady, 

poměr askospor a konidií může být jedním z určovacích znaků 

spolu s jejich velikostí, zabarvením a obalem (Volgmayr a 

Jaklitsh 2008). V současnosti je na javorech známo pět druhů 

Prosthecium s příslušnými anamorfami; P. acerinum s 

anamorfou S. acerinum, P. acerophillum (původně Dictyoporthe 

acerophila), P. galeatum (původně Massaria galeata), P. opalus 

Obr. 6: Výrony konidií Stegonsporium sp.
Zdroj: www.weedimages.org 

Obr. 16: Apotecia Pezicula cinnamomea na kůře dubu.
Zdroj: www.mycokey.com 
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a P. pyriforme s anamorfou S. pyriforme. Hostitelé těchto pěti druhů jsou klen, javor cukrový a 

kalinolistý (A. opalus). Jedná se o slabé oportunní patogeny, které lze hojně najít na suchých větvích 

stále ještě na stromě. Kůra větví je penetrována zanořenými stromaty s výrony tmavých nahloučených 

konidií. Přestože jde o slabé patogeny, u mladých silně zastíněných jedinců může dojít k rozvoji 

prosychání spojeného s nekrózou kůry větví a kmene, které končí odumřením stromu (Volgmayr a 

Jaklitsh 2008). 

Nejznámějším druhem u nás je P. pyriforme, nazvaným podle typického hruškovitého tvaru 

konidií (Obr. 18), které jsou produkovány pětkrát častěji než askospory. Jde o běžného patogena na 

kůře větví klenu v Evropě (Unterseher a Tal 2006). Záznamy 

o nálezech S. pyriforme na jiných hostitelích, např. zástupcích 

rodů Tilia, Aesculus a Fagus, jsou ojedinělé a při zpětném 

zkoumání byly označeny za chybnou identifikaci (Volgmayr 

a Jaklitsh 2008). Dalším druhem vyskytujícím se na 

evropských klenech je P. galeatum, oba druhy dokonce lze 

najít na jedné větvi. Distinktivními znaky jsou velikost 

konidií a obal askospor (Volgmayr & Jaklitsh 2008). 

Doprovodnými druhy na klenu jsou Prosthecium platanoides a Splanchnonema pupula (viz. kapitola 

6) (Unterseher a Tal 2006; Volgmayr a Jaklitsh 2008).  

5.3.2 Diplodina acerina 

 Gregory (1982) pozoroval D. acerina jako slabého patogena schopného způsobovat lokální 

nekrózy v místech poranění kůry na zdravých klenech. Do té doby byla houba známá jako saprofyt na 

odumřelých větvích různých javorů, často kolonizovaných větším počtem hub a jako původce listové 

skvrnitosti klenu (Gregory 1982, Farr a Rossman 2013). Mimo to byla izolována jako endofyt nejen 

z javorů, ale například i z Arabidopsis thaliana či listů buku lesního (Junker a kol. 2012, Unterseher a 

Schnittler 2010). U D. acerina jako endofyta v listech klenu byl popsán antagonistický účinek vůči 

hálkám vos (Schulz a kol. 1999).  

5.3.3 Valsa sp. 

Druhy rodu Valsa jsou známy jako původci onemocnění se symptomy korových nekróz jak na 

listnatých stromech tak jehličnatých. Jednotlivé druhy obvykle mají relativně úzkou hostitelskou 

specializaci, např. na stromy jednoho rodu. Mezi původce korové nekrózy na javorech patří V. 

ambiens s poddruhy ambiens a leucostomoides a V. ceratosperma. Na hostitelích se vyskytují jako 

saprofyté na odumřelé kůře nebo oportunní patogeny. Přechod do oportunní fáze je vázán na stres, 

nejčastěji extrémně vysoké teploty, které přispívají i k rychlejšímu rozvoji nekróz. Hromadná 

vymírání byla zaznamenána na mléčích a javorech cukrových stresovaných suchem. Dalšími hostiteli 

jsou javor jasanolistý, červený a stříbrný (A. negundo, A. rubrum, A. saccharinum) a desítky hostitelů 

z jiných rodů, například jasany (Fraxinus), jabloně (Malus) či hrušně (Pyrus) (Sincalir a Lyon 2005). 

Obr. 17: Konidie Stengonsporium. pyriforme. 
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Farr a Rossman (2013) uvádí pro oba druhy široké spektrum hostitelů včetně klenu. Především na 

vrbách a topolech parazituje V. sordida, příležitostně může napadat některé další dřeviny včetně klenu 

(Farr a Rossman 2013, Gregorová 2006). 

Onemocnění může propuknout kdykoli během roku po 

oslabení hostitele. Ve vegetační sezóně se může projevit jako 

první symptom žloutnutí a usychání listů. V místě nákazy, kterou 

je obvykle mechanické poranění kůry, se nejprve vytváří drobné 

tmavě zbarvené léze (Obr. 19), které se rychle rozvíjí zejména 

v dormantní fázi hostitele a při vysokých teplotách. Na odumřelé 

kůře vyrůstají pyknidy anamorfy Cytospora. Peritecia se tvoří 

obvykle na jaře ve stejném nebo novém stromatu (Sinclair a 

Lyon 2005). Na průřezu napadenou větví dělí odumřelá pletiva 

od živých olivově zelená až zeleno-černá zóna. Oslabení jedinci 

mohou nákaze podlehnout, u odolných jedinců obvykle způsobí 

pouze odumírání jednotlivých větví. Rizikem je otevření vstupní 

brány pro další patogeny (Gregorová 2006, Sinclair a Lyon 

2005).  

5.4 Saprofyté nebo patogeny? 

 Spousta hub nalézaných na klenu je popsána ze substrátu „mrtvá větev“. Informace o tom, 

zdali houba pouze rozkládá mrtvá pletiva nebo se podílela na odumření, chybí. Buď není známa, nebo 

se jedná o obligátního saprofyta nebo se předpokládá saprofytismus. Presumpce saprofytismu platí do 

té doby dokud není pozorováno patogenní působení, jako v případě některých zde uvedených 

oportunních patogenů, např. Dichomera saubinetii.  

 Diskutováni mohou být například zástupci z rodu Phomopsis, který zahrnuje druhy s širokou 

ekologickou valencí, včetně původců korových nekróz (Spaulding 1961). Gregory (1982) izoloval 

z korových nekróz klenu Phomopsis pustulata, ale zpětné inokulační pokusy nepotvrdily schopnost 

působit korové nekrózy. Bevan a Greenhalgh (1983) nacházeli tento druh na ulomených větvích klenu. 

Na mrtvých větvích klenu je nacházena také Phomopsis platanoidis (Kirk a Cooper 2013). Phomopsis 

sp. může být izolována ze zdravého pletiva jako endofyt a z nekrotizovaných pletiv napadených 

příslušnou teleomorfou např. Cryptodiaporthe lebiseii (Sieber 2007, Bewercombe a Rayner 1980). 

 Běžnými saprofyty na větvích klenů je Eutypa sp. (Kirk a Cooper 2013). Na čerstvě 

odkorněných větvích je často nacházena E. maura. Jak naznačuje český název „bradavkatka javorová“ 

jde o druh běžný na javorech, především klenech. Podle nálezů E. maura i pod kůrou je přepokládáno, 

že invaze může probíhat ještě před odumřením větve a případně se podílet na jejím odkornění 

(Kowalski a Materniak 2006). Unterseher a Tal (2006) spojuje rychlou kolonizaci větví E. maura 

Obr. 18: Léze způsobená Valsa sp. Zdroj:
http://www.btny.purdue.edu 
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v raných stádiích rozkladu s její přítomností 

v endofytní fázi. Za běžného saprofyta na větvích 

klenu je považována i E. lata, která na širokém 

spektru hostitelů způsobuje systémová 

onemocnění spojená s nekrózou kůry a 

prosycháním větví (Farr a Rossman 2013, Johnová 

2009). Mimo jiné tento druh způsobuje velké 

škody na révě vinné (Rolshausen a kol. 2008). 

Bevan a Greenhalgh (1983) dále nacházeli na kůře 

starých větví E. subtecta a na odkorněných větvích 

E. flavovirens. Kirk a Cooper (2013) uvádí mimo zde jmenované druhy ještě E. acerina. 

6 Houby asociované s nekrózami 
 Při studiu nekróz je důležité si uvědomit, že se jedná v podstatě o mikroekosystém, v kterém 

nežije pouze patogen za ni zodpovědný, ale i celá řada sekundárních patogenů, saprofytů a mykofágů 

(viz. příloha 1). U hub, které jsou v nekróze nalezeny, případně izolovány z napadeného pletiva, nelze 

vždy určit, jakou roli zde mají. Hranice mezi saprofytismem a parazitismem je často velmi tenká a 

zpětné inokulační pokusy mohou snadno poskytnout falešně negativní výsledek v případě, že je houba 

patogenní pouze za specifických podmínek. Těžko prokazatelná je i mykofágie. Často lze pouze 

konstatovat, že daný druh je asociovaný s jiným, tedy že se často vyskytují dohromady. Sekundární 

parazitismus, charakterizovaný schopností napadat pouze pletiva již kolonizovaná primárním 

patogenem, je v praxi těžko odlišitelný od oportunního parazitismu. Na klenech je uváděna jako 

sekundární patogen Nectria sp. v nekrózách způsobených Dichomera saubinetii (Bewercombe a 

Rayner 1980). 

 V rozsáhlé studii zabývající se houbami na klenu 

(Bevan a Greenhalgh 1983) bylo nalezeno 46 druhů, které 

byly dle substrátu rozděleny do pěti skupin: 1) houby na 

poškozených větvích, 2) na ulomených větvích, 3) na suchých 

větvích stále ještě na stromě, 4) na odkorněných větvích, 5) na 

stromatech a dřevě kolonizovaném jinou houbou. Z druhů 

v poslední skupině byly nejčastější nálezy Dialonectria 

episphaeria. Jedná se zřejmě o mykofága napadajícího 

například druhy rodů Hypoxylon, Diatrype či Melanomma pulvis-pyrius (Farr a Rossman 2013, 

Johnová 2009, Andrews 2005). Dále byly do této skupiny zařazeny; Capronia nigerrima (Obr. 1), 

která je známá jako mykofág na Eutypa sp. (Gams a kol. 2004), Nitschkia cupularis a Nitschkia 

grevillei, pyrenomyceti na kůře různých stromů (Obr. 21) a Tubeufia cerea. Johnová (2009) 

Obr. 20: Průřez stromatem Eutypa maura se zanořenými
perithecii na odkorněné větvi klenu. Zdroj:
www.mykologie.net 

Obr. 21: Peritecia Capronia nigerrimma.
Zdroj: www.mycodb.fr 
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zaznamenala T. cerea na dřevinách v Českém Švýcarsku jako mykofága na Eutypa maura a Diatrype 

sp. a její anamorfu Helicosporium vegetum na kůře javorů, buků a jírovců (Aesculus). 

 Na větvích napadených Stegonsporium pyriforme byly často nacházeny plodnice 

Splanchnonema pupula. Pro svou podobnost s S. pyriforme byla S. pupula zvažována jako teleomorfa 

S. pyriforme, ale výsledky fylogenetické analýzy i jednosporové kultivace na agaru prokázaly spojení 

anamorfy S. pyriforme s teleomorfou P. pyriforme. Ve stromatech S. pyriforme byly také často 

nacházeny konidie Fusarium sp., které bylo na základě hyfové penetrace označeno za mykoparazita 

(Volgmayr a Jaklitsh 2008). Podobně byl pozorován mykoparazitismus u Acremonium sp. 

asociovaného s pyknidami Dichomera saubinetii, původce kosočtverečné korové nekrózy klenu 

(Bewercombe a Rayner 1980). 

7 Fytoftorová onemocnění klenu 
Patogeny z rodu Phytophtora patří mezi Peronosporomycota z říše Chromalveolata a nikoli do 

říše houby (Fungi) jako ostatní patogeny zde jmenované, ale z hlediska fytopatologického jsou 

neméně důležité. Jedná se o obligátní parazity schopné infikovat a zabít zcela zdravý strom. 

Onemocnění jimi způsobená se nazývají obecně oomycetózy. Z hlediska ekologie se liší od hub 

zejména přítomností zoospor, které se šíří vodou v půdě a infikují kořenové vlásky hostitele. Voda 

hraje důležitou roli v životním cyklu rodu Phytophtora, probíhá zde rozmnožování a šíření. Riziko 

nákazy stoupá v podmáčených oblastech, po silných deštích a záplavách, ale i s jinými druhy stresu 

jako je sucho či zasolení půdy (Gregorová a kol. 2006). K šíření přispívá i člověk, a to transportem 

půdy se zoosporami a sazenic stromů infikovaných v zahradnických školkách. Vliv na vznik epidemií 

by mohlo mít i globální oteplování. Počítačové modely předpověděly při zvýšení průměrné roční 

teploty o 1,5-3 °C přesunutí centra výskytu P. cinnamoni do mírného pásma. Zde by byl výskyt i 

nadále ohraničen místy se silnými mrazy. Kompetice o zdroje s jinými patogeny by mohla vést 

k rozšíření hostitelského spektra (Brasier 1999, Erwin a Ribeiro 1996). 

Nákaza je zprvu bez viditelných symptomů, postupně dochází k redukci kořenového systému 

až o padesát procent, následně se dostaví typické projevy v koruně, jako je prosychání větví, zmenšení 

a chlorotizace listů, neplodnost či zmenšení plodů. Jeden konkrétní druh rodu Phytophthora může 

způsobovat různé oomycetoźy na různých hostitelích. Například P. citrophthora byla nalezena jako 

původce kořenové hniloby klenu a zároveň jako původce hniloby plodů citroníku (Citrus limon) či 

spály bramboříků (Cyclamen sp.) (Thomidis 2002). Mezi oomycetózy provázené nekrózou kůry patří 

krvácivá rakovina (angl. stem bleeding) a krčková hniloba (angl. collar rot). Nekrózy kůry jsou často 

doprovázeny výrony tmavého exudátu, typické je odumírání kůry v pásech a šíření podél mrazových 

trhlin (Gregorová a kol. 2006).  

Javor klen patří do skupiny fytoftorám odolných druhů a není u něj známý případ 

epidemického hynutí (Jung a kol. 2005). Fytoftory byly studovány především na druzích 

postihovaných závažnými epidemickými oomycetózami, jako například chřadnutí olší, způsobované 



 

21 
 

Phytophtora alni, a proto neexistuje mnoho studií zabývajících se oomycetózami klenu. Ve střední 

Evropě byl zaznamenán nárůst oomycetóz na klenech a dalších listnatých stromech způsobených 

zejména rody P. citricola a P. cactorum. (Jung a kol 2007). V roce 2012 byl dokonce z druhu P. 

citricola vyčleněn druh P. acerina, izolovaný z klenu a buku lesního (Ginetti a kol. 2012). Jung a 

Brasier (2006) nacházeli na evropských javorech nejčastěji krvácivou rakovinu způsobenou P. 

citricola a dále krčkovou hnilobu způsobenou P. cambivora. Jako další původce krvácivé rakoviny 

byla identifikována P. cactorum (Erwin a Ribeiro 1996). Krčkovou hnilobu může způsobovat i P. 

plurivora (Jung a Burgess 2009). Klen je dále napadán P. ramorum, způsobující nekrózu xylému a 

floému provázenou typickým okrovým zbarvením pletiv (Brown a Brasier 2007). Dle laboratorních 

testů je klen potenciálním hostitelem P. kernoviae, ale v terénu nebylo onemocnění způsobené tímto 

druhem pozorováno, přestože byl javor uměle inokulován. Zoospory zřejmě nejsou schopny překonat 

nepoškozenou borku (Brasier a kol. 2005). 

8 Mykofágie na nekrózách 
8.1 Mykofágie drobných savců na stromatických askomycetech  

Celá řada živočichů, zejména drobných savců, je mykofágních. Plodnice terestrických bazidiomycetů, 

chorošů či hypogeických askomycetů mohou tvořit až sedmdesát procent stravy (např. u hlodavce 

Eutamias townsendii), u jiných jde jen o sezonní konzumaci. Vyhrabáváním podzemních plodnic, 

hromaděním a sušením, přispívají mykofágové k šíření 

spor a zároveň tím získávají zdroj proteinů, karbohydrátů, 

minerálů a cenných látek jako jsou například steroidy, 

fenoly a vitaminy (Fogel a Trappe 1978). Dle pozorování 

britských fytopatologů drobní savci vyhledávají i 

stromatické askomycety. Konkrétně na druzích Eutypa 

maura a Cryptostroma corticale s tmavými stromaty byly 

pozorovány stopy po okusu. Drobné podvojné rýhy, 

pravděpodobně způsobené spodními hlodavými zuby 

hlodavce, byly nalezeny na spadlých suchých větvích, ale 

i na větvích v koruně, až do výšky čtyř metrů. Mohli by je 

tedy způsobovat někteří ze šplhavých hlodavců, jako jsou 

veverky (Sciurus spp.), norník rudý (Myodes glareolus), 

myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) či poletuchy 

(Pteromys spp.) (Spooner 2007).  

Významnou součástí fauny britských parků je 

veverka popelavá (Sciurus carolinensis), v angličtině „grey squirrel“ (Obr. 22). Jedná se o invazní 

druh původem ze Severní Ameriky, který se zde rychle rozšířil a je považován za škůdce. Estetickou a 

Obr. 22: Veverka popelavá okusující kůru klenu.
Zdroj: www.arkive.org 
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ekonomickou škodu způsobuje na stromech, zejména klenu, okusováním pupenů, výhonků a kůry, 

kterou okusuje a odlupuje (Mountford 2006). V letech 1976 a 1977 kdy byl v anglickém Devonu 

pozorován velký nárůst napadení javorů klenů druhem C. corticale, nesly téměř všechny nekrózy 

známky okusu, přičemž rýhy odpovídaly chrupu veverky popelavé. Několik jedinců veverky popelavé 

bylo v blízkém okolí odstřeleno a rozpitváno. Spory C. corticale byly nalezeny na drápech, uvnitř 

ústní dutiny, střeva i konečníku. Zatímco téměř 100% spor získaných z ústní dutiny a drápů bylo 

vitálních, jen 30% spor z trávicí soustavy bylo schopných klíčit a po několika dnech ztratily klíčivost 

úplně. Veverky by potenciálně mohly přenášet spory ze svých drápů a dutiny ústní na výhonky a 

pupeny, které okusují. Zkoumání několika výhonů nesoucích známky okusu skutečně potvrdilo 

přítomnost spor C. corticale (Abbott a kol. 1977). I kdyby spory nešířily přímo veverky, ale například 

vítr (Gregory 1951), hrály by roli minimálně jako iniciátoři vstupní brány pro infekci (Abbott a kol. 

1977). 

Otázkou zůstává, co vede hlodavce k okusu stromatických askomycetů. Bližší zkoumání na 

stromatech saprofytního druhu E. maura na uschlých větvích klenu ukázalo, že ohryzaná jsou pouze 

karbonizovaná pletiva, přičemž hlouběji zanořená peritecia zůstávají nedotčená. Nutriční hodnota 

karbonizovaných pletiv nekróz je velmi nízká. Teoreticky by mohla mít nějakou funkci v trávicí 

soustavě, případně sloužit k broušení zubů. Důvod, proč by si veverky měly brousit chrup právě na 

nekrotizovaném substrátu, není znám, ale na zdravé kůře případně dřevě nebyl ohryz tohoto typu 

pozorován (Spooner 2007). 

8.2 Podkorní hmyz asociovaný s nekrózami 

Korové nekrózy mohou poskytovat úkryt a potravu řadě zástupců hmyzu a dalších 

bezobratlých. V nekrózách C. corticale byly nalezeny například třásněnky (Thrips sp.), škvoři druhu 

Forficula auricularia a stínky (Porcellio scaber a Oniscus asellus) (Gregory 1951, Jones 1993).  

Že stroma je i chutnou potravou dokazují četné nálezy požerků od brouka druhu Enicmus 

brevicornis. Tento druh podkorního hmyzu byl nacházen ve Velké Británii jen vzácně, ale od 

padesátých let dvacátého století začala jeho populace výrazně vzrůstat. Lze předpokládat, že růst 

souvisí s rozšířením C. corticale, která poskytla druhu E. brevicornis nový zdroj potravy (Keith 2004). 

Přispění E. brevicornis k šíření C. corticale na zdravé stromy nelze považovat za významné, protože 

svrchní kůra ukrývající masu spor je obvykle odloupána ještě před návštěvou hmyzu (Gregory 1951). 

Dle shrnutí entomologických studií je javor klen potenciálním hostitelem nově zavlečených 

druhů hmyzu (Jones 1993). Počet nalezených druhů parazitujících pod kůrou se stále zvyšuje, často 

není jasné, zda se jedná o druhy fytofágní, respektive xylofágní, či mykofágní. Například brouk druhu 

Synchita separanda byl nalezen jak na nesymptomatickém skladovaném dříví, tak v nekrózách C. 

corticale (Jones 1993).  
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Zajímavostí je, že některé mykofágní druhy se nacházejí výhradně na klenu, ale na různých 

houbách. Například E. brevicornis je ve Velké Británii nacházen v nekrózách způsobených C. 

corticale, zatímco ve Francii a Tunisku byl nalezen v asociaci s Biscogniauxia nummularia (Jones 

1993). 
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9 Závěr 
Javor klen je náchylný ke vzniku prasklin a odlupování kůry vlivem vnějších vlivů jako je 

silný mráz či přehřátí sluncem. Tyto a další poruchy v kůře a často i suché a ulomené větve slouží jako 

vstupní brána pro fytopatogenní houby. Většina hub způsobuje pouze lokální nekrózy kůry v místě 

infekce, některé ale mohou invadovat i kambium a vnější vrstvy dřeva, případně se šířit vodivými 

pletivy hostitele. V důsledku invaze floému jsou nekrózy kůry často doprovázeny prosycháním větví 

v koruně. Riziko pro hostitele se liší v závislosti nejen na druhu patogena, ale především na 

zdravotním stavu hostitele a vnějších podmínkách. V případě slabých patogenů je klen schopen 

zamezit rozrůstání nekrózy kalusem. Tyto nekrózy mají význam především v dalším oslabení stromu a 

otevřením vstupní brány pro infekci dřevokaznými houbami. Větší riziko přináší perenující nekrózy, 

tvořící kráterovité deformace kmene, které blokují vodivá pletiva a zvyšují pravděpodobnost zlomení 

stromu. Ke kompletnímu odumření a uschnutí dochází v případě infekce patogeny šířícími se 

vertikálně vodivými pletivy jako je Cryptostroma corticale a někteří zástupci rodu Phytophthora.  

Z celkových 35 hub izolovaných z korových nekróz klenu uváděných v literatuře, bylo 25 

označených za jejich původce, dalších 7 za saprofyty a 3 za mykofágy. Nejčetnější byli zástupci řádu 

Diaporthales, Hypocreales a Xylariales, tedy periteciální askomycety. V téměř polovině případů se 

jedná o oportunní patogeny, které ze saprofytní, případně endofytní fáze přecházejí do patogenní po 

oslabení hostitele stresem. Jako zdroj oslabení se nejčastěji uvádí sucho a teplotní extrémy. Tyto 

houby se šíří sporami, které jsou nejčastěji unášeny větrem, případně vodou či hmyzem. Roli v šíření 

spor by mohli mít i drobní mykofágní savci, například veverky, které kromě přenášení spor na svých 

drápech a chrupu, okusují kůru a otevírají tak vstupní bránu pro spory. Žádné z těchto patogenů nejsou 

schopné invadovat neporušenou kůru a ke vstupu využívají poranění kůry, mrazové trhliny, řezné rány 

po zahradnických úkonech a mrtvé či ulomené větvičky v koruně.  

Závažná onemocnění se symptomy nekrózy kůry klenu způsobuje mimo houbové patogeny i 6 

druhů rodu Phytophthora. Na rozdíl od převažujících trendů u předchozích je riziko nákazy zvýšené za 

vlhka a silných dešťů neboť šíří se vodou a infikují kořenové vlásky. 
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10 Výhled na DP 
Na tuto bakalářskou práci bude navazovat práce diplomová zabývající se rovněž fytopatologií klenu. 

Cílovým organismem je Cryptostroma corticale. Ze studií tohoto druhu vyplývá, že může dlouhou 

dobu přežívat v endofytní fázi bez vnějších symptomů. Ostrůvkovité výskyty propuknutí infekcí a 

genetická variabilita kmenů naznačuje, že patogen je v Evropě déle a více rozšířen, než svědčí nálezy 

napadených stromů.  

 V České republice byl patogen zaznamenán na mrtvých klenech na několika lokalitách v Praze 

(Černý, nepublikováno). Jaké je ale jeho reálné zastoupení? Znamená nález na jednom stromě, že 

ohrožené jsou kleny v celém parku? Můžeme nákazu odhalit ještě před propuknutím nekrotizace kůry? 

Alespoň na poslední otázku již odpověď známe: ano, můžeme. Za prvé ještě před vypuknutím nekrózy 

se nákaza projeví prosycháním větví v koruně. Toto prosychání není natolik specifické, aby stačilo 

k identifikaci C. corticale, ale je to důkaz o zhoršení zdravotního stavu jedince. Za druhé, pokud platí 

předpoklad, že C. corticale se skrývá jako endofyt ve dřevě, můžeme ji odtud izolovat. Jedna 

z relativně jednoduchých a dostupných metod je izolace hub z vývrtů z kmene Preslerovým 

nebozezem. Robeck (2006) touto metodou izoloval C. corticale jak ze symptomatických tak zdravě 

vypadajících klenů, přičemž houba rostla jak ze vzorků vykazujících zbarvenou zónu často spojovanou 

s tímto patogenem tak z nesymptomatického dřeva. Tím se nabízí další otázky: jaký je vztah mezi 

přítomností zóny ve dřevě a zdravotním stavem stromu? Jaké další organismy mohou tento symptom 

způsobovat a jaké jsou jejich účinky vůči klenu? Pokud izolujeme houbu ze zbarveného dřeva kmene, 

znamená to, že kolonizovaný je celý strom?  

 Praktická část diplomové práce bude založená na izolaci hub z vývrtů především z oblasti 

zbarvených zón a jejich determinaci na základě morfologie nebo sekvenace DNA. Sběry by měly 

obsáhnout různé lokality v Praze ovlivněné různými faktory. Výsledky by měli kvantifikovat současné 

rozšíření C. corticale v Praze a přinést nová zjištění o ekologii a variabilitě fytopatogenních hub klenu 

způsobujících zonaci. 
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Příloha 1: Druhy hub asociovaných s korovými nekrózami klenu. Barevně jsou rozlišeny druhy se shodnou ekologií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* „patogen“ označuje druhy s blíže neurčeným vztahem k hostiteli 

Teleomorfa Anamorfa Řád Ekologie Podmiňující faktory
Amphilogia gyrosa (Berk. & Broome) Gryzenh., H.F. Glen & M.J. Wingf.  Endothiella gyrosa Sacc. Diaporthales patogen sucho

Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces. & De Not. Fusiccocum aesculi Corda Botryosphaeriales  oportunní patogen různý stres

Botryosphaeria obtusa (Schwein.) Shoemaker Sphaeropsis malorum (Berk.) Berk. Botryosphaeriales  oportunní patogen různý stres

Capronia nigerrima (R.R. Bloxam) M.E. Barr Chaetothyriales mykofág

Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E. Barr Endothiella parasitica Roane  Diaporthales obligátní patogen

Cryptodiaporthe hystrix (Tode) Petr. Diplodina acerina (Pass.) B. Sutton Diaporthales slabý patogen

Cryptodiaporthe lebisey i (Desm.) Niessl Phomopsis lebiseyi (Sacc.) Traverso & Spessa Diaporthales oportunní patogen sucho

Dialonectria episphaeria (Tode) Cooke Fusarium episphaeria (Tode : Fr.) W.C. Snyder & H.N. Hansen Hypocreales mykofág

Diatrype pustulata Sacc. Phomopsis pustulata (Sacc.) Grove Diaporthales oportunní patogen

Dichomera saubineti i (Mont.) Cooke Botryosphaeriales oportunní patogen sucho

Entoleuca mammata (Wahlenb.) J.D. Rogers & Y.M. Ju Geniculosporium sp. Xylariales oportunní patogen

Eutypa acerina  Romell Xylariales saprofyt

Eutypa flavovirens (Pers. : Fr.) Tul. & C. Tul.  Cytosporina flavovirens (Sacc.) Grove Xylariales saprofyt

Eutypa lata  (Pers. : Fr.) Tul. & C. Tul. Xylariales slabý patogen

Eutypa maura  (Fr.) Sacc. Cytosporina acharii  (Sacc.) Grove Xylariales saprofyt

Eutypa subtecta  (Fr.) Fuckel Xylariales saprofyt

Eutypella parasitica  R.W. Davidson & R.C. Lorenz Xylariales obligátní patogen vlhko, vysoké teploty

Nectia cinnabarina  (Tode) Fr. Tubercularia vulgaris Tode  Hypocreales oportunní patogen různý stres

Nectria coccinea Desm. Cylindrocarpon candidum  (Link) Wollenw. Hypocreales oportunní patogen různý stres

Nectria haematococca Bres. Fusarium solani (Mart.) Sacc. Hypocreales oportunní patogen

Nectria inventa  Pethybr. Verticillium tenerum  (Pers. : Fr.) Link Hypocreales oportunní patogen sucho

Neonectria ditissima (Tul. & C. Tul.) Samuels & Rossman Cylindrocarpon heteronemum  (Berk. & Broome) Wollenw. Hypocreales patogen

Neonectria galligena (Bres.) Rossman & Samuels Cylindrocarpon heteronema (Berk. & Broome) Wollenw. Hypocreales patogen

Nitschkia brevillei  (Rehm) Nannf. Coronophorales saprofyt

Nitschkia cupularis  (Pers.) P. Karst. Coronophorales saprofyt

Pezicula cinnamomea (DC.) Sacc. Cryptosporiopsis grisea (Pers.) Petr. Helotiales patogen

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt. Peronosporales obligátní patogen vhlko

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman Peronosporales obligátní patogen vhlko

Phytophthora citricola Sawada Peronosporales obligátní patogen vhlko

Phytophthora kernoviae Brasier, Beales & S.A. Kirk Peronosporales obligátní patogen vhlko

Phytophthora plurivora T. Jung & T.I. Burgess Peronosporales obligátní patogen vhlko

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld Peronosporales obligátní patogen vhlko

Prosthecium pyriforme Jaklitsch & Voglmayr Stegonsporium pyriforma (Hoffm.) Corda Diaporthales slabý patogen zastínění

Splanchnonema pupula (Fr. : Fr.) Kuntze Pleosporales saprofyt

Tubeufia cerea   (Berk. & M.A. Curtis) Höhn. Helicosporium vegetum Nees Pleosporales mykofág

Valsa ambiens  (Pers.) Fr. Cytospora ambiens  (Nitschke) Sacc. Diaporthales slabý patogen

Valsa ceratosperma (Tode) Maire Cytospora rosarum Grev. Diaporthales slabý patogen

Valsa sordida  Nitschke Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. Diaporthales slabý patogen

Cryptostroma corticale (Ellis & Everh.) P.H. Greg. & S. Waller  oportunní patogen vysoké teploty, sucho

Aposphaeria pulviscula (Sacc.) Sacc. Pleosporales patogen

Phomopsis platanoidis  (Cooke) Died. Diaporthales oportunní patogen

*


