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Abstrakt 

Tlející dřevo hraje důležitou roli v lesním ekosystému z hlediska koloběhu 

uhlíku a živin, regenerace lesa a uchování biodiverzity. Poskytuje prostorové niky a 

potravní zdroje značnému množství hub, bakterií, bezobratlých a dalším 

organismům. Ligninocelulóza dřeva představuje vemi odolný a obtížně rozložitelný 

materiál, jehož dekompozice se účastní hlavně vláknité houby. Složení houbového 

společenstva se mění v průběhu dekompozice, ale vztah mezi kvalitativními 

vlastnostmi substrátu a společenstvem dekompozitorů není zdaleka objasněn. 

Tato práce je zaměřena na komplexní popis houbového společenstva tlejícího 

dřeva vzhledem k druhu stromu, stádiu rozkladu, objemu a fyzikálně-chemickým 

vlastnostem dřeva jako je pH, obsah uhlíku a dusíku. Pro charakterizaci houbového 

společenstva byly použity sekvenační metody nové generace – 454-

pyrosekvenování a sekvenování na platformě Illumina MiSeq.  

Druh stromu, objem dřeva (větve, kmeny) a délka tlení byly hlavními 

proměnnými vysvětlujícími rozdíly ve složení společenstev. Počáteční kolonizace 

houbami byla rychlejší u větví nežli u kmenů – svědčily o tom vyšší hodnoty 

enzymových aktivit a vyšší obsah houbové biomasy. Se změnou společenstva hub 

v průběhu dekompozice se měnily i fyzikálně-chemické vlastnosti dřeva a hodnoty 

enzymových aktivit. Se stoupajcím obsahem dusíku v průběhu dekompozice, 

stoupalo i množství houbové biomasy. Enzymové aktivity, které dosahovaly vrcholu 

ve středně rozloženém dřevě, svědčily o nejrychlejším rozkladu. Hodnoty pH 

v průběhu rozkladu klesaly, zřejmě díky acidifikaci dřeva houbami. V průběhu 

dekompozice se měnila životní strategie hub. Většina dominantních druhů patřila 

mezi houby bílé hniloby a nacházela se rovnoměrně ve všech stádiích rozkladu. 

Houby hnědé hniloby se vyskytovaly zejména ve středně rozložených kmenech. 

Ektomykorhizní houby byly zastoupeny ve středně a silně rozložených kmenech. 
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Abstract 

Dead wood plays an important role in forest ecosystems in the context of C 

dynamics, nutrient cycling, forest regeneration and biodiversity. Decaying wood 

sustains biodiversity by providing habitats and energy for fungi, bacteria, 

invertebrates, and many other organisms. Dead wood is resistant to decomposition 

and its decay is driven mainly by filamentous fungi. Community structure of wood-

inhabiting fungi changes during decomposition, but the relationship between substrate 

quality and decomposer community is still poorly understood.  

This work studied fungal community composition with respect to tree species, 

stage of decay, volume and physico-chemical properties (such as pH, carbon and 

nitrogen content) of dead wood. Fungi were identified using next generation 

sequencing approaches – 454-pyrosequencing and Illumina MiSeq sequencing. 

Tree species, volume of dead wood (branches x logs) and stage of decay were 

the main variables affecting fungal community composition. Higher enzyme activities 

and content of fungal biomass indicate faster colonization of small branches than tree 

trunks by fungi. Fungal community composition, wood chemical properties and 

enzyme activities changed during decomposition. Both content of nitrogen and fungal 

biomass increased during decomposition. Enzyme activites peaked in the intermediate 

stage of decay indicating fastest decomposition. pH decreased during decomposition, 

probably due to the activity of fungi. Fungal strategies changed during decomposition. 

Most of dominant species belonged to white-rot fungi and were abundant in all decay 

stages. Brown-rot fungi were more abundant in the intermediate decay stage. 

Ectomycorhizal fungi reached higher abundances in the intermediate and advanced 

decay stages. 
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1 Úvod 

V lesních ekosystémech tvoří dřevo rozsáhlou část rostlinné biomasy a jeho 

dekompozice je důležitou součástí biogeochemického koloběhu C, N a P (Lumley et 

al. 2001; Lindahl et al. 2002). Zetlelé dřevo také příznivě ovlivňuje stabilitu a obnovu 

lesa a zabraňuje půdní erozi. Jedna z nejvíce diskutovaných funkcí mrtvého dřeva je 

jeho vliv na zachování biologické diverzity. Odumřelá dřevní hmota hraje důležitou 

roli při vytváření různorodých stanovišť pro mnoho druhů hub, rostlin a živočichů 

(Siitonen 2001). Z hlediska výskytu vyšších hub bývá dřevo považováno za druhově 

nejbohatší substrát lesního ekosystému (Svoboda a Pouska 2009). V porovnání s 

přirozenými lesy je množství tlejícího dřeva v hospodářských lesích kriticky nízké. Ve 

většině evropských lesů činí objem mrtvého dřeva méně než 5 % objemu 

předpokládaného v přirozených podmínkách (Jankovský et al. 2006). V oblastech 

intenzivního lesního hospodaření diverzita saproxylických organismů výrazně klesla 

a mnoho druhů je klasifikováno jako ohrožené (Bader et al. 1995; Hanski et al. 2000; 

Stokland 2001).  

Fyzikální vlastnosti dřeva, nízký poměr C/N a malý obsah biogenních prvků z 

něj činí obtížně rozložitelný substrát. Rozklad dřeva probíhá řadu let a může v 

určitých podmínkách trvat i celá staletí. Intenzita rozkladu se mění v čase a závisí na 

mnoha faktorech, jako je složení a aktivita společenstva dekompozitorů, typ a 

rozměry dřeviny, příčina úmrtí stromu a klimatické podmínky (Cornelissen et al. 

2012). Relativní význam jednotlivých faktorů je však obtížné určit. 

V terestrických ekosystémech jsou hlavními dekompozitory mrtvé organické 

hmoty filamentární houby (Van der Wal et al. 2012). Účinně rozkládají i odolné frakce 

dřeva a hrají tak významnou roli v cyklování živin a koloběhu C. Některé saprotrofní 

houby vytváří rozsáhlé myceliální provazce dlouhé až několik metrů, které jim 

pomáhají získávat živiny a translokovat je na velké vzdálenosti. Filamentární růst 

také umožňuje účinnou penetraci substrátu. Dekompozice strukturních biopolymerů 

se odehrává extracelulárně prostřednictvím hydrolytických a oxidativních enzymů o 

vysokém redukčním potenciálu. Efektivními dekompozitory jsou zejména 

stopkovýtrusné houby. Podle způsobu ataku dřevní struktury a vzhledu jimi 

napadeného dřeva rozlišujeme tzv. houby bílé a hnědé hniloby (Martínez et al. 

2005). Vřeckovýtrusé houby způsobují měkkou hnilobu (Rayner a   Boddy 1988).  
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Rozklad celulózy a ligninových derivátů byl popsán i u bakterií (Bugg et al. 

2011). Zejména ve vodních ekosystémech, kde je růst hub omezen, hrají bakterie 

důležitou roli. V terestrických ekosystémech se však jejich význam zdá být minoritní. 

Až do dnešní doby byly naše znalosti o sukcesi houbového společenstva 

tlejícího dřeva omezeny na makroskopické pozorování plodnic. Tento přístup ale 

neposkytuje žádné informace o houbách, které jsou ve dřevě přítomny ve formě 

mycelií a netvoří viditelné sporokarpy. Proto jsou naše poznatky o diverzitě a 

abundanci dřevorozkladných hub stále fragmentované a neúplné. Až molekulární 

metody, jako je klonování DNA, teplotní a denaturační gradientová gelová 

elektoforéza (TGGE a DGGE) a polymorfismus terminálních restrikčních fragmentů 

DNA (T-RFLP), umožnily detekovat i méně nápadné či málo abundantní druhy 

(Kulhánková et al. 2006; Rajala et al. 2008; Valášková a Baldrian 2009). Největšího 

pokroku bylo učiněno s použitím sekvenačních metod nové generace (NGS), které 

umožnily komplexnější pohled na mikrobiální diverzitu (Roesch et al. 2007; 

Jumponnen a Jones 2009; Kubartová et al. 2012). 
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2 Přehled literatury 

2. 1 Význam a funkce tlejícího d řeva 

Tlející dřevo je důležitou, ale často opomíjenou součástí terestrických i vodních 

ekosystémů (Harmon et al. 1986). Stojící suché stromy a ležící tlející dřevo na 

povrchu lesní půdy jsou přirozenou a důležitou součástí původních lesů (Svoboda et 

al. 2009). Tlející dřevo plní rozličné ekologické funkce. Předně přispívá k zachování 

biodiverzity v lesních ekosystémech. Na tlejícím dřevě je závislé velké množství 

organismů, jako jsou houby, bakterie, hmyz, lišejníky, mechy, vyšší rostliny i 

obratlovci. Kupříkladu pouze ve Švédsku bylo identifikováno více než 2 500 druhů 

hub asociovaných s mrtvým dřevem (Dahlberg a Stokland 2004). Po půdě tak 

představuje odumřelé dřevo druhově nejbohatší niku lesního ekosystému (Míchal et 

al. 1999). Vedle vlivu na uchování biologické diverzity představuje mrtvé dřevo 

obrovskou a dynamickou zásobárnu C, která je obecně mnohem odolnější vůči 

dekompozici než ostatní rostlinný opad (Freschet et al. 2012). Dekompozice dřeva se 

taktéž podílí na biogeochemickém cyklu C, N a P. 

Mrtvé dřevo má také příznivý vliv na uchování stability a kontinuity lesního 

ekosystému a na obnovu lesa. Ovlivňuje množství organické hmoty vázané v půdě, 

představuje významný zdroj živin pro lesní ekosystémy, a zároveň je důležitým 

substrátem pro obnovu dřevin. Fyzikální a mechanické vlastnosti tlejícího dřeva 

velkých rozměrů významně ovlivňují geomorfologii lesních půd a malých vodních 

toků (Stevens 1997). Odumřelá dřevní hmota přispívá ke stabilizaci půdního povrchu 

a prevenci půdní eroze. 

Mrtvé dřevo je vnímáno jako důležitý ukazatel přirozenosti lesů. Přestože má 

obrovský ekologický význam, je jeho množství v hospodářských lesích kriticky nízké. 

V oblastech intenzivního lesního hospodářství diverzita hub obývajících mrtvé dřevo 

výrazně klesla a mnoho druhů je klasifikováno jako ohrožené (Ovasakien et al. 

2013).  
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2. 2 Struktura d řeva 

Struktura dřeva má výrazný vliv na rychlost a průběh jeho dekompozici a 

ovlivňuje způsob kolonizace houbovými hyfami. Jehličnaté stromy se obecně 

vyznačují jednodušší anatomií než stromy listnaté. Převládajícími buněčnými 

elementy jsou tracheidy (cévice), zbývající část tvoří parenchymatické buňky. 

Tracheidy jsou protáhlé mrtvé buňky s vodivou a vyztužovací funkcí. Dřevo 

vyspělejších listnatých stromů je tvořeno větším počtem specializovaných buněk, 

které jsou lépe přizpůsobeny své funkci. Vedle tracheid zastávají vodivou funkci 

především tracheje (cévy), parenchymatické buňky plní funkci zásobní a podílejí se 

na transportu živin, dřevní vlákna slouží jako výztuž. Tracheje jsou typickými 

vodivými elementy listnatých dřevin. Sestávají z řady tenkostěnných vertikálních 

buněk, jejichž příčné přehrádky se rozpustily (Schwarze et al. 2000). 

Dřevo se skládá ze tří hlavních strukturních polymerů: celulózy, hemicelulózy 

a   ligninu. Polysacharidy a lignin tvoří 90–97 % dřevní hmoty, přičemž asi 70 % z ní 

je tvořeno celulózou a hemicelulózou a 30 % je tvořeno ligninem. Dalšími složkami 

dřeva jsou extrahovatelné a minerální látky. Extrahovatelné organické látky zahrnují 

jednoduché cukry, fenolické látky, terpeny, alkaloidy, vosky, tuky a další.  

Celulóza, hemicelulóza a lignin mají odlišnou distribuci uvnitř vrstevnaté 

buněčné stěny (obr. 1). Jak buňka roste, formuje nejprve primární buněčnou stěnu 

složenou z celulózních mikrofibril, hemicelulóz a pektinů. Jakmile dosáhne své 

konečné velikosti, vytváří uvnitř primární stěny stěnu sekundární. Apozicí ligninu 

sekundární stěna zpravidla dřevnatí. Je tvořena 3 vrstvami: zatímco lignin dominuje 

ve vnější S3 a vnitřní S1 vrstvě, celulóza a hemicelulóza převládají ve střední S2 

vrstvě. Prostor mezi buňkami vyplňuje střední lamela tvořena pektinem a ligninem 

(Cosgrove 2005). V buněčné stěně je lignin pevně svázán s celulózovými a 

hemicelulózovými vlákny a dodává celé struktuře odolnost a pevnost. Zároveň 

poskytuje rostlině ochranu před mikrobiální degradací. 

Hlavní komponentou buněčné stěny a zároveň nejrozšířenějším biopolymerem 

na Zemi je celulóza (obr. 1). Jedná se o nevětvený vysokomolekulární polymer D-

glukosových jednotek spojených β-(1,4)-glykosidickou vazbou. Počet glukózových 

jednotek může dosáhnout až 12 000. Molekuly celulózy vytvářejí mikrofibrily, v nichž 

jsou polysacharidy vzájemně spojeny vodíkovými vazbami a van der Waalsovými 
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silami. Nejtěsnějším uspořádáním vznikají krystalické oblasti celulózy (Lynd et al. 

2002). Menší část celulózy má amorfní charakter a v této oblasti se soustřeďuje 

většina přítomné vody. Ačkoliv je chemické složení celulózy jednoduché, 

intermolekulární vazby mohou vyústit ve velice komplexní morfologii (O’Sullivan 

1997). 

Hemicelulózy představují směs větvených polysacharidů rozmanitého složení 

(obr. 2). Kromě D-glukózy obsahují další sacharidy z řad hexoz a pentoz a také 

zbytky kyseliny glukuronové či galakturonové. Polymerační stupeň je nižší, vlákna 

obsahují okolo 200 jednotek. Hemicelulózy na rozdíl od celulózy prakticky neobsahují 

krystalické oblasti, a proto se předpokládá jejich snadnější degradace (Paulová et al. 

2012). Složení hemicelulózy je odlišné u jehličnatých a listnatých stromů. Zatímco 

glukomannany převládají u jehličnatých stromů, xylany dominují u listnatých. 

Po celulóze je druhým nejrozšířenějším biopolymerem lignin (obr.). Jedná se o 

složitý a bohatě větvený polymer fenylpropanových derivátů spojených C–C a C–O–

C vazbami. Vzhledem ke značné složitosti molekuly ligninu je obtížné určit jeho 

přesnou chemickou strukturu a molekulovou hmotnost. Lignin je syntetizován 

jednoelektronovou oxidací prekurzorů (monolignolů): sinapyl alkoholu, koniferyl 

alkoholu a p-kumaryl alkoholu za vzniku příslušných fenoxy radikálů, které podstupují 

neenzymatickou polymeraci (Arora et al. 2009). Tyto nespecifické reakce vytváří 

vysokomolekulární, heterogenní a trojrozměrnou strukturu ligninu. Inkorporací 

monolignolovách prekurzorů do ligninu vznikají jednotky syringyl (S), quaiacyl (G) a 

p-hydroxyfenyl (H). Přestože jsou prekurzorem ligninu látky fenolické povahy, je 

výsledná stavba díky převaze éterových vazeb nefenolická (Belgacem a Gandini 

2008). 

Lignin jehličnatých a listnatých stromů se liší kvantitativně i kvalitativně. 

Jehličnaté stromy mají obvykle vyšší obsah ligninu (25 – 33 % suché hmot.) 

složeného z G-jednotek s malým podílem H-jednotek. Listnaté stromy jsou 

charakteristické nižším obsahem ligninu (20 – 25 % suché hmot.) tvořeným stejným 

dílem G- a S- jednotek. Tyto vlastnosti činí lignin nahosemenných rostlin odolnější k 

mikrobiální degradaci než lignin krytosemenných (Cornwell et al. 2009). 

Díky vysoké komplexitě a pevným kovalentním vazbám, nemůže být lignin 

štěpen hydrolytickými enzymy jako ostatní přirozené biopolymery. Pouze houby bílé 

hniloby z oddělení Basidiomycota a dřevnatkovité askomycety mají schopnost 



9 

 

kompletně mineralizovat lignin až na CO2 oxidativními mechanismy (Hatakka et al. 

1994).  

Obr. 1. Struktura buněčné stěny rostlin. Buněčná stěna rostlin může obsahovat až 3 vrstvy: stření 
lamelu, buněčnou stěnu primární a sekundární. Ke střední lamele, která odděluje jednotlivé buňky, 
přiléhá primární buněčná. Po ukončení růstu vytváří některé buňky směrem dovnitř sekundární 
buněčnou stěnu. Sekundární stěna je v porovnání se stěnou primární silnější a vzniká postupným 
přikládáním vrstev rovnoběžně uspořádaných celulózních mikrofibril. Protoplasty buněk po vytvoření 
sekundární stěny často odumírají (http://classes.mst.edu; převzato a upraveno). 

 

Obr. 2. Celulóza (http://thebiochemsynapse.wordpress.com; převzato). 
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Obr. 3. Xylan (http://de.wikipedia.org; převzato). 

 

Obr. 4: Lignin je trojrozměrný, opticky neaktivní polymer složený z fenylpropanových derivátů. 
(http://www.ibwf.de; převzato). 
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2. 3 Rozklad celulózy 

Rozkladu celulózy se účastní houby i bakterie. Houby a aerobní bakterie 

využívají komplex hydrolytických enzymů s rozdílnou substrátovou specifitou štěpící 

β-(1,4)-glykosidické vazby. Podle enzymových aktivit můžeme celulázy rozdělit do tří 

synergicky pracujících skupin: endocelulázy, celobiohydrolázy (exocelulázy) a β-

glukosidázy (Baldrian a Valášková, 2008). Depolymeraci iniciují endocelulázy štěpící 

náhodně amorfní celulózu uprostřed řetězce. Vzniklé konce slouží jako substrát pro 

celobiohydrolázy odštěpující disacharid celobiózu (dimer β-D-glukózy). β-glukosidáza 

následně štěpí celobiózu na dvě molekuly glukózy. Většina celulolytických hydroláz 

má kyselé pH optimum mezi 2, 5 a 4, 5. Endoglukanázy a celobiohydrolázy sdílejí 

podobnou architekturu, v níž je katalytická doména enzymu oddělena linkerem od 

domény vážící celulózu (Martínez et al. 2009). 

Endoceluláza se nachází pravděpodobně u všech dřevorozkladných hub. 

Naproti tomu aktivita celobiohydrolázy (CBH) dosud nebyla detekována u   hub 

hnědé hniloby. Vlastnosti endocelulázy a celobiohydrolázy kombinuje tzv. procesivní 

endoceluláza, tj. štěpí celulózu uvnitř řetězce a zároveň uvolňuje rozpustné 

oligosacharidy, které slouží jako substrát pro β-glukosidázu (Cohen et al. 2005). 

Jelikož celobióza je široce dostupný substrát, který je navíc transportovatelný do 

cytoplasmy, β-glukosidázy jsou produkovány většinou mikroorganismů. Dosud 

izolované β-glukosidázy disponují širokou strukturální variabilitou, která částečně 

odráží jejich extracelulární či intracelulární lokalizaci (Baldrian a Valášková 2008).  

Degradace celulózy může probíhat i za anaerobních podmínek. Celulolytický 

systém anaerobních bakterií se však zásadně liší od toho, kterým disponují aerobní 

houby a bakterie. Pouze 5–10 % celulózy je v přírodě degradováno anaerobně 

(Pérez et al. 2002). Anaerobní bakterie využívají vysokomolekulární komplexy 

celulolytických enzymů tzv. celulozómy, které umožňují jejich synergistickou aktivitu. 

Celulozómy vytváří výčnělky na povrchu bakteriální buňky, které minimalizují 

vzdálenost difúze hydrolytických produktů celulózy a umožňují tak účinný příjem 

oligosacharidů hostitelskou buňkou (Lynd et al. 2002).  

Oxidativním enzymem účastnícím se degradace celulózy, hemicelulózy i ligninu 

je celobióza dehydrogenáza (CDH). CDH preferenčně oxiduje celobiózu, ale i další 

disacharidy či oligosacharidy obsahující β-(1,4)-glykosidické vazby. Jako akceptory 



12 

 

elektronů využívá celou řadu sloučenin: quinony, Fe3+, Cu2+, molekulární kyslík, 

fenoxy radikály a další. Bylo navrženo několik mechanismů vysvětlující úlohu CDH 

při degradace celulózy (Cameron a Aust 2001). Současná hypotéza předpokládá 

účast CDH na Fentnově reakci (viz dále), která vede ke vzniku hydroxylových 

radikálů. Další skupinou oxidativních enzymů štěpících celulózu jsou měď obsahující 

polysacharid monooxygenázy (PMOs). PMOs synergisticky spolupracují s celobióza 

dehydrogenázou a dalšími celulolytickými enzymy. Nachází v genomech mnoha 

basidiomycet a askomycet, což naznačuje, že jejich role při degradaci celulózy může 

být významná (Phillips et al. 2011; Žifčáková a Baldrian 2012). 

Vedle enzymatického systému pro degradaci celulózy vlastní dřevorozkladné 

houby i systém radikálový. Ten je založen na produkci hydroxylových radikálů (·OH), 

které nespecificky štěpí celulózu, hemicelulózu a snad i lignin (Baldrian a Valášková, 

2008). Produkce hydroxylových radikálů v biologických systémech je důsledkem 

Fentovy reakce: H2O2 + Fe2+ + H+ → H2O + Fe3+ + OH·. Nízkomolekulární radikály 

jsou důležité zejména na začátku degradačního procesu, kdy velikost enzymů 

znemožňuje jejich penetraci do neporušeného dřeva. Přesný mechanismus 

a relativní význam neenzymatického systému však není stále zcela jasný. 

2. 4 Rozklad hemicelulózy 

Enzymy štěpící hemicelulózu jsou podobné těm celulolytickým. Díky větší 

heterogenitě hemicelulóz jich je však potřeba širší spektrum (Pérez et al. 2002).  

Navíc rozdílné enzymy štěpí xylany (převládající typ hemicelulózy u listnatých 

stromů) a glukomanany (dominují u jehličnatých stromů). Jelikož jsou substráty 

celulolytických a  hemicelulolytických enzymů chemická analoga, substrátové aktivity 

jednotlivých enzymů se často překrývají (Baldrian a Valášková 2008).  

Kompletní degradace xylanů a glukomananů na monomerní cukry a kyselinu 

octovou vyžaduje kooperativní aktivitu více typů hydrolytických enzymů. V prvním 

kroku je xylan štěpen uvnitř hlavního řetězce endoxylanázou. Poté acetylxylan 

esteráza a α–glukuronidáza specificky štěpí vazby v bočním řetězci. Xylosidáza  

degraduje hlavní řetězce stejně jako endoxylanáza, ale je aktivní pouze na kratších 

fragmentech. Degradace xylanů jehličnatých stromů vyžaduje ještě pátý enzym, α-

arabinosidázu (Kirk a Cullen 1998). 
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Degradace glukomananů probíhá podobně jako degradace xylanů a vyžaduje 

spolupráci pěti typů enzymů. Hlavní řetězec polymeru je atakován endomanázou. 

Acetylmanan esteráza odstraňuje acetylové skupiny z bočního řetězce podobně jako 

acetylxylan esteráza u xylanu. α-Galaktosidáza odštěpuje z bočního řetězce 

galaktózu. Nakonec β-manosidáza a β-glukosidáza štěpí oligosacharidy uvolněné 

činností endomanázy (Pérez et al. 2002). 

2. 5 Rozklad ligninu 

Biodegradace ligninu představuje limutující krok v koloběhu uhlíku v přírodě 

(Ruiz-Duenas a   Martínez 2009). Pouze basidiomycety označované jako houby bílé 

hniloby a čeleď Xylariaceae z oddělení Ascomycota jsou schopny efektivně rozkládat 

lignin. Díky chemické povaze ligninu je jeho degradace extracelulární, nespecifická 

a nehydrolytická (Vicuna 2000). Ligninolytický systém hub se skládá z oxidáz, 

peroxidáz a enzymů produkujících peroxid vodíku. Hemové peroxidázy, jako je lignin 

peroxidáza, manganová peroxidáza a versatilní peroxidáza, využívají jako kofaktor 

extracelulární peroxid vodíku. Ligninolytická oxidáza (lakáza) oxiduje své substráty 

přímo molekulárním kyslíkem.  

Ligninová peroxidáza (LiP) je glykosylovaný hemoprotein s velmi kyselým pH 

optimem mezi 2,5 a 3 (Tien a   Kirk 1983). Odejmutím jednoho elektronu oxiduje 

nefenolické části ligninu za vzniku aryl kationtových radikálů. LiP se liší od ostatních 

peroxidáz zejména vysokým oxidačně redukčním potenciálem a přítomností 

konzervovaného tryptofanu (trp171) exponovaném na povrchu enzymu, který se 

účastní transferu elektronu z aromatického substrátu na enzym. K oxidativní 

degradaci ligninu vyžaduje LiP přítomnost veratrylalkoholu, který je jejím substrátem 

a zároveň houbou sekretovaným metabolitem (Hammel a Cullen 2008). 

Veratrylalkohol se chová jako difuzibilní mediátor a   oxiduje vzdálenější části ligninu. 

Zároveň chrání LiP před inaktivací peroxidem vodíku. I přes své výjimečné 

ligninolytické schopnosti je LiP produkována pouze omezeným počtem hub (Hatakka 

1994). 

Mezi ligninolytickými houbami je široce rozšířena mangan-dependentní 

peroxidáza (MnP), která byla objevena nezávisle na sobě dvěma výzkumnými týmy 

(Kuwahara et al., 1984; Paszcynski et al. 1985). Na rozdíl od ostatních peroxidáz 
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preferuje jako substrát Mn2+ (donor elektronů). Vzniklé Mn3+ katalyzují jedno-

elektronovou oxidaci fenolických částí ligninu. Vysoká reaktivita Mn3+ vyžaduje 

stabilizaci houbovými chelátory, jako je např. oxalát, malonát, malát. Protože 

chelatované Mn3+ jsou jen slabá oxidační činidla, nejsou schopna atakovat 

nefenolické části ligninu. Bylo však zjištěno, že depolymerizace ligninu mnaganovou 

peroxidázou je in vitro zvýšena v přítomnosti thiolů a nenasycených mastných kyselin 

a jejich derivátů. Oxidací nenasycených mastných kyselin vznikají velmi reaktivní 

peroxylové radikály (proces zvaný peroxidace lipidů). Tyto reaktivní intermediáty jsou 

schopny štěpit silné etherové a C-C vazby v nefenolických částech ligninu (Kapich 

1999).  

Versatilní peroxidáza (VP) byla poprvé popsána u houby Pleurotus eryngii 

známé pro svoji schopnost selektivně degradovat lignin (Martínez et al. 1996). VP 

sdílí katalytické vlastnosti LiP a MnP. Je schopna katalyzovat oxidaci nefenolických 

aromatických substrátů za vzniku aromatických radikálů i oxidaci Mn2+ na Mn3+. VP 

P. eryngii vykazuje vysokou sekvenční i strukturální homologii s LiP, ale zároveň 

obsahuje vazebné místo pro Mn2+. Dosud není jasné, jak moc jsou versatilní 

peroxidázy rozšířeny, ale jejich existence naznačuje blízkou příbuznost LiP a MnP 

(Hofrichter et al. 2002). Poměrně nedávno byly objeveny další hemové peroxidázy, 

které se účastní metabolismu velkého množství látek včetně ligninu (Hofrichter et al. 

2010). Jejich přesná funkce však zůstává stále  

Dalším enzymem spojeným s rozkladem ligninu je lakáza (benzendiol: kyslík-

oxidoreduktáza). Lakáza je měď obsahující fenoloxidáza, která katalyzuje 

čtyřelektronovou redukci kyslíku na vodu. Lakáza má nízký redoxní potenciál, který ji 

dovoluje pouze přímou oxidaci fenolických částí ligninu. Bylo však prokázáno, že 

v přítomnosti vhodných mediátorů je lákáza schopna oxidovat i nefenolické ligninové 

dimery (Bourbonnais a Paice 1990). Lakáza byla detekována v široké škále 

organismů, jako jsou rostliny, bakterie, houby a hmyz. Houbové lakázy se vedle 

degradace ligninu účastní také morfogeneze, sporulace, tvorby pigmentu a 

detoxifikace.  

Dalšími extracelulárními enzymy podílejícími se na degradaci ligninu jsou 

oxidázy produkující peroxid vodíku a s myceliem asociované dehydrogenázy 

redukující sloučeniny odvozené od ligninu. První skupina zahrnuje flavoenzymy jako 

je arylalkoholoxidáza a pyranosa-2 oxidáza a měď obsahující glyoxal oxidázu. 
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Houbová aryl-alkohol dehydrogenáza a quinon reduktáza se také účastní 

dekompozice ligninu (Hernández-Ortega 2012).  

2. 6 Dekompozice d řeva 

Dřevo představuje velmi odolný a pevný materiál s rozvinutou obranou proti 

mikrobiální degradaci. Pouze některé dřevorozkladné houby produkují komplex 

extracelulárních enzymů rozkládajících všechny složky dřeva včetně ligninu. 

Degradací ligninu se neuvolňuje energie, ale rozkladač získává přístup k energeticky 

využitelným substrátům, tj. hlavně celulóze a hemicelulóze. Vedle dřevorozkladných 

hub se degradace dřeva účastní také bakterie a živočichové, zejména bezobratlí 

(Stokland 2012). 

Naše znalosti o jednotlivých faktorech ovlivňujících průběh a dynamiku 

dekompozice jsou útržkovité. Dekompozice je výsledkem mnohočetných interakcí 

mezi společenstvem rozkladačů (jeho složením, abundancí a aktivitou) a strukturou 

a chemismem substrátu. Tyto interakce jsou navíc silně kontrolovány abiotickými 

podmínkami (Cornelissen et al. 2012). Biotické i abiotické faktory spolu úzce 

interagují a jejich relativní význam je tak obtížné určit. V průběhu dekompozice dřeva 

se historicky rozlišuje pět morfologických tříd rozkladu (první třída představuje 

nejméně rozložené dřevo, naopak v páté třídě dřevo již ztratilo pevnou strukturu 

a začíná splývat s půdou). 

Převážně činností dekompozitorů se během rozkladu postupně mění fyzikální 

a chemické vlastnosti dřeva, které následně vedou k dalším změnám v druhovém 

složení saproxylických organismů. Se zvyšujícím se relativním obsahem N ve dřevě, 

klesá poměr C/N. Rovněž se snižuje hustota dřeva a ubývá jeho hmotnost. Úbytek 

C je přičítán zejména respiraci organismů. Naopak koncentrace ligninu se během 

dekompozice zvyšuje (Rajala et al. 2011). 

Pokud není dřevo primárně napadeno patogenními houbami, bývají prvními 

rozkladači bakterie a aktinomycety. Bakterie mohou ovlivňovat prostupnost dřeva 

nebo přímo atakovat dřevní strukturu. Vedle produkce celulolytických 

a pektinolytických enzymů byl u bakterií pozorován také rozklad a modifikace 

ligninových derivátů (Vicuna et al. 1993; Folman et al. 2007; Bugg et al. 2011). 

Strukturální změny a změna permeability činí dřevo více náchylné k dalšímu 
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bakteriálnímu a houbovému ataku (Clausen et al. 1995). Bakterie jsou pomalými 

rozkladači, a proto jsou postupně následovány filamentárními houbami. Společně 

s houbami měkké hniloby však hrají důležitou roli v anoxygenním                                                                                                                                                                                                                                                               

prostředí, které znemožňuje růst hub hnědé a bílé hniloby. Nicméně přímý účinek 

bakterií na dekompozici ligninocelulózy v terestrických ekosystémech se zdá být 

minoritní (Van der Wal 2012). Bakterie však mohou mít prostřednictvím interakcí 

s houbami důležitý nepřímý vliv na dekompozici (Valášková et al. 2009). Známý je 

antagonismus mezi houbami a bakteriemi, který se odehrává především na úrovni 

kompetice o jednoduché cukry. Nicméně interakce nemusí být vždy negativní. 

Bakterie se mohou podílet na detoxifikaci mykotoxinů nebo stimulovat růst hub 

produkcí růstových faktorů. Významnou roli také hrají bakterie fixující dusík, který je 

ve dřevě limitujícím prvkem (Weedon et al. 2009). Vztahy mezi saprotrofními 

houbami a bakteriemi však nejsou dosud příliš prozkoumané. 

Řada hub začíná kolonizovat strom až po jeho odumření, a to ve formě volně se 

šířících spor nebo účinněji v podobě mycelií. Naproti tomu endofytické houby 

osidlují živé rostlinné tkáně. Přestože nezpůsobují svým hostitelům žádnou újmu, 

stárnutí rostliny či změna abiotických podmínek mohou vyvolat změnu jejich životní 

strategie (Unterseher et al. 2013). Původně latentní houby se mohou stát 

patogenními a způsobovat předčasné stárnutí či odumírání rostliny. Na odumřelých 

rostlinných tkání pak mohou druhotně přecházet k saprotrofnímu způsobu života. 

Bylo zjištěno, že dřevorozkladné houby jsou latentně přítomny ve funkční stromové 

míze (Parfitt et al. 2010). Vysoký vodní potenciál a nedostatek kyslíku v živém 

stromu jim však brání v růstu. 

Vedle hub a bakterií se degradace dřeva účastní také hmyz, zejména termiti, 

brouci a dvoukřídlí. Může se jednat o mechanickou degradaci, při které dochází 

k rozrušení substrátu např. kusadly. Během enzymatické degradace bezobratlí 

využívají symbiozy s prvoky a bakteriemi žijícími v jejich střevech. Interakce mezi 

houbami a bezobratlými jsou velmi pestré a dynamické. Bohužel jejich vliv na 

fungování ekosystému je dosud málo známý (Boddy a Jones 2008). 
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2. 7 Dřevorozkladné houby 

Jak již bylo zmíněno, biodegradace dřeva se účastní zejména houby, obzvlášť 

efektivními rozkladači v této skupině jsou basidiomycety. Schopnost degradovat 

ligninocelulózu je spojena s myceliálním růstem, který umožňuje účinnou penetraci 

substrátu a translokaci živin na větší vzdálenosti. Degradace probíhá prostřednictvím 

extracelulárních enzymů a konečné produkty hydrolytického nebo oxidativního 

štěpení jsou následně adsorbovány hyfami. Začátku degradačního procesu se 

pravděpodobně účastní nízkomolekulární difuzibilní sloučeniny (např. hydroxylový 

radikál), které dokáží na rozdíl od vysokomolekulárních enzymů účinně pronikat do 

neporušeného dřeva. 

Na základě morfologie rozkladu dřeva rozlišujeme tzv. houby bílé, hnědé 

a měkké hniloby (Errikson et al. 1990). Houby bílé hniloby jsou nejefektivnějšími 

rozkladači se schopností degradovat celulózu, hemicelululózu i lignin. Často dávají 

vzniknout bílému vláknitému materiálu obohaceného o celulózu (obr. 5). Jsou 

dominantními rozkladači krytosemenných dřevin (Ryvarden a Gilbertson 1993). 

Rozlišujeme dva způsoby ataku: selektivní a současnou (simultánní) delignifikaci 

(Rayner a Boddy 1988). Při selektivní degradaci je nejdříve rozkládán lignin společně 

s hemicelulózou a celulóza je atakována až později. Během simultánní delignifikace 

jsou degradovány všechny tři biopolymery současně (Otjen a Blanchette 1986). 

Houby bílé hniloby získaly pozornost též pro svoji schopnost degradovat toxické 

aromatické polutanty, které jsou strukturně příbuzné ligninu (Baldrian 2006). 

Houba bílé hniloby Phaenerochaete chysosporium představuje modelový 

organismus dřevorozkladných hub. Je to zároveň první stopkovýtrusá houba, jejíž 

genom byl osekvenován (Martínez et al. 2004). Sekvenace ~ 30 Mbp haploidního 

genomu odhalila přítomnost stovky genů účastnících se degradace ligninocelulózy. 

Většina ligninolytických genů se v genomu nachází ve více kopiích, avšak příčina 

této genové multiplicity dosud nebyla uspokojivě vysvětlena (Kersten a Cullen, 2007). 

Houby hnědé hniloby, které představují pouze 7 % dřevorozkladných 

basidiomycet, napadají zejména nahosemenné dřeviny (Martínez et al. 2005). Jsou 

schopny rychlého rozkladu celulózy, aniž by musely odstranit sousední lignin, který 

obvykle zabraňuje mikrobiálnímu ataku. Kvůli neúplnému rozkladu ligninu není zcela 

jasné, jak získávají k celulóze přístup (Martínez et al. 2009). Dřevo napadené 
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houbami hnědé hniloby nabývá kvůli oxidovanému ligninu hnědého zbarvení (obr. 6). 

Štěpením celulózových mikrofibril dřevo slábne a rozpadá se podélně v krychličky 

(proto také název kubická hniloba). Houby hnědé hniloby jsou pravděpodobně 

odvozené a fylogeneticky mladší než houby bílé hniloby. Gilbertson (1980) navrhl 

opakovanou evoluci hub hnědé hniloby z hub bílé hniloby, která byla doprovázena 

ztrátou extracelulárních fenoloxidáz a změnou tetrapolárního párovacího typu na typ 

bipolární. Také komparativní genomika indikuje odvozený původ hub hnědé hniloby 

doprovázený zjednodušením a ztrátou mnoha genových rodin, které jsou důležité 

u hub bílé hniloby (Floudas et al. 2012) 

Houbami měkké hniloby (obr. 7) jsou zejména askomycety. Jedná se 

o principiální rozkladače ve vlhkém a vodním prostředí, kde se nachází společně 

s bakteriemi. Na rozdíl od hub bílé a hnědé hniloby, které se rychle šíří prázdným 

lumenem rostlinných buněk, houby měkké hniloby rostou pomalu uvnitř buněčné 

stěny. Hyfy prorůstají vnitřní S3 vrstvu do celulózy bohaté S2 vrstvi, kde se buď větví, 

nebo pokračují v růstu do dalších buňek. Eroze vzniklé ve střední vrstvě buněčné 

stěny mají za následek houbovitou konzistenci napadeného dřeva. 

Obr. 5: Díky úbytku ligninu získává dřevo napadené bílou hnilobou vybledlý, vláknitý 
vzhled (http://botit.botany.wisc.edu/). 
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Obr. 6: Dřevo napadené hnědou hnilobou je charakteristické kubickým vzhledem 
(převzato a upraveno z http://www.regionalwaterproofing.com). 

 

Obr. 7: Měkká hniloba způsobuje ztrátu mechanických vlastností dřeva 
(převzato z http://forestpathology.cfans.umn.edu).  
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2. 8 Vývoj spole čenstva hub na tlejícím d řevě 

Sukcese houbového společenstva na tlejícím dřevě byla intenzivně studována 

zejména v boreálních lesích severní Evropy a Ameriky (Renvall 1995; Lindblad 1998; 

Heilmann-Clausen 2001; Kebli et al. 2011). Množství studií pocházejících z jiných 

částí světa ale neustále vzrůstá, např. Japonsko a Nový Zéland. Sukcese houbového 

společenstva na tlejícím dřevě je velmi komplexním a nepředvídatelným procesem, 

který se může ubírat různými cestami. Zvážíme-li ale preferenci různých druhů hub 

pro různá stádia rozkladu, povšimneme si určitých pravidel ve vývoji houbové 

komunity. 

Dřevorozkladné houby si vyvinuly různé životní strategie, které jim umožňují 

získat a obhajovat niky přítomné v rozličných formách mrtvého dřeva v různých 

fázích rozkladu. Volba strategie je určena jejich disperzními a kompetitivními 

schopnostmi a adaptacemi na stres či disturbance. Přestože se mezi 

dřevorozkladnými houbami vyvinula celá řada vztahů, kompetitivní interakce patří 

mezi nejčastější (Boddy 2000). Koexistenci různých druhů hub na témže substrátu 

usnadňuje fluktuace mikroklimatických podmínek a rozrůznění habitatů (Toljander et 

al.  2006). 

Mezi počáteční kolonizátory mrtvého dřeva, které nebylo primárně napadeno 

patogenními houbami, obvykle patří bakterie a houby měkké hniloby. Energeticky 

bohaté prostředí dosud nekolonizovaného substrátu jim poskytuje snadno využitelné 

živiny a dovoluje rychlý růst a reprodukci. Když jsou jednoduché látky spotřebovány, 

jsou primární saprotrofové brzy vytlačeni a nahrazeni sekundárními saprotrofy. 

S postupujícím rozkladem začínají ve dřevě převládat houby hnědé a bílé hniloby, 

které jsou lepšími kompetitory. V silně rozložených kmenech pak dominují 

ektomykorhizní (ECM) houby (Renvall et al. 1995; Rajala et al. 2012). Jedním 

vysvětlením jejich výskytu může být, že mrtvé dřevo představuje substrát pro 

uchycení jejich plodnic (Stokland et al. 2012). Další možností je účast alespoň 

některých druhů ECM hub na dekompozici dřeva. Přestože se objevují poznatky 

o schopnosti ECM hub rozkládat ligninocelulózový komplex, jejich role jako 

fakultativních saprotrofů je stále sporná (Baldrian 2009). 

Diverzita společenstva hub v tlejícím dřevě se během dekompozice zvyšuje. Na 

základě pozorování plodnic dosahuje vrcholu ve středně rozložených stromech 
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(Bader et al. 1995; Renvall et al. 1995; Lindblad et al. 1998; Pouska et al. 2011). 

Středně rozložené kmeny jsou dostatečně heterogenní a poskytují dostatek substrátu 

pro tvorbu makroskopických plodnic. Studie založené na přímé extrakci DNA či RNA 

(Ovaskainen et al.  2010; Rajala et al.  2010; Rajala et al.  2012) nebo využívající 

izolaci čistých kultur (Lumley et al. 2001; Fukasawa et al. 2009) detekovaly největší 

diverzitu v silně rozložených kmenech. Zvyšování houbové diverzity v průběhu 

dekompozice může být vysvětleno následovně. Kvůli nedostatečné vlhkosti a 

vysokému obsahu terpenů a fenolických látek poskytují nedávno padlé stromy 

houbám relativně nepřátelské prostředí. Ve středně rozložených kmenech limituje 

houbovou diverzitu kompetice o zdroje a dominance několika efektivních saprotrofů. 

V posledních fázích rozkladu začínají tlející dřevo kolonizovat půdní houby a rozdíl 

mezi odumřelým dřevem a půdou se začíná ztrácet (Rajala et al. 2012). 

Kromě stádia rozkladu je složení houbového společenstva závislé na mnoha 

dalších faktorech, jejiž relativní význam je však obtížné určit. Pro počáteční 

kolonizaci mrtvého dřeva je pravděpodobně velmi důležitý způsob odumření stromu. 

Ten ovlivňuje přístupnost substrátu pro první kolonizátory a vystavuje je různým 

mikroenviromentálním podmínkám. Také relativní povrch dřeva, který je v kontaktu s 

půdou, ovlivňuje rychlost kolonizace (Rajala et al. 2012). Největší kontrast je mezi 

pomalu se rozkládajícími stojícími stromy a ležícím dřevem, které je lépe přístupné 

dekompozitorům a mám příznivější vlhkost (Cornelissen 2012). Rychlost kolonizace 

je také ovlivněna velikostí dostupného povrchu substrátu. Silné kmeny a větve se 

zásadně liší poměrem povrchu vůči objemu a počtem vstupních míst. Oba parametry 

jsou vyšší u větví, které jsou také rychleji kolonizovány houbami. Na rozdíl od silných 

kmenů nebylo dosud složení houbového společenstva na větvích příliš studováno. 

Na základě pozorování plodnic jsou ale patrné velké rozdíly v druhovém složení hub 

kolonizujících odumřelé větve a kmeny stromů (Nordén et al. 2004). Díky přítomnosti 

většího objemu substrátu a dostupnosti různorodějších nik preferuje mnoho druhů 

hub růst na velkých kmenech (Bader et al. 1995; Renvall et al. 1995; Allen et al. 

2000; Lindhe et al. 2004). 

Diverzita a abundance hub je také ovlivňována tzv. efektem počátečního 

kolonizátora (Fukami et al. 2010; Lindner 2011; Dickie et al. 2012). Počáteční 

kolonizace mrtvého dřeva může mít kritický vliv na další vývoj mikrobiálního 

společenstva. Primární saprotrofové vytváří v tlejícím dřevě prostředí, které 
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negativně nebo pozitivně ovlivňuje později příchozí druhy. Negativní efekt může 

spočívat v zabrání příhodného teritoria a produkci toxických metabolitů, pozitivní vliv 

naopak ve zpřístupnění některých živin. 

Také vlastnosti stromu významně ovlivňují strukturu houbového společenstva 

(Lumley et al. 2001; Kulhánková et al 2006; Yamashita et al. 2009; Kebli et al. 2011). 

Jehličnaté a listnaté stromy reprezentují jasně vymezené skupiny, které se liší v 

mnoha chemických, fyzikálních a anatomických vlastnostech. Rozdíly mezi 

mikroskopickou anatomií, kvantitativními a kvalitativními vlastnostmi ligninu a 

obranným systémem mají výrazný vliv na efektivitu kolonizace saproxylickými 

houbami.  

V porovnání s listnatými stromy, má dřevo jehličnanů nižší koncentraci P, Ca, N 

a K a vyšší poměr C/N (Weedon et al. 2009). Také je charakteristické vyšším 

obsahem ligninu, který je odvozen zejména od koniferyl alkoholu a je odolnější vůči 

mikrobiální degradaci. Jehličnany obsahují více alkaloidů, fenolů a dalších pro houby 

toxických látek. Podle Hintikky (1970) jsou houby asociované s listnatými stromy 

citlivější k terpenům nežli houby rostoucí na jehličnanech. Konifery jsou také schopny 

rychlého zacelení rány pryskyřicí, kdežto rány na listnatých stromech zůstávají 

otevřeny celé měsíce a hostí mnoho druhů saproxylických organismů. Vliv na 

účinnost mikrobiální dekompozici má také typ vodivých elementů v xylému. Šíření 

houbových hyf je snadnější v prostornějších cévách listnatých stromů, které poskytují 

stabilnější mikroenviromentální podmínky, než v cévicích jehličnanů. Tyto vlastnosti 

činí dekompozici jehličnanů v průměru pomalejší než dekompozici listnatých stromů 

(Cornwell et al. 2009; Weedon et al. 2009; Cornelissen et al. 2012). 

I přes nedostatek vědeckých publikací, které by nás informovaly o preferencích 

jednotlivých hub k jejich hostitelům, je evidentní, že konifery a listnaté stromy hostí 

odlišná společenstva dekompozitorů. V obsáhlé studii Dahlberg a Stokland (2004) 

analyzovali 2 021 houbových druhů a zjistili, že pouze 5 % z nich jsou generalisté 

osidlující konifery i listnaté stromy zároveň. Zbylé procento je striktně omezeno na 

jehličnaté, nebo listnaté stromy. 
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2. 9 Přístupy k charakterizaci houbového spole čenstva tlejícího 
dřeva 

Studium dřevorozkladných hub je tradičně založeno na makroskopickém 

pozorování plodnic a izolaci čistých kultur. Bohužel oba tyto přístupy poskytují pouze 

částečný obraz o složení společenstva hub. Jelikož mnoho druhů hub netvoří 

viditelné sporokarpy nebo je vytváří pouze za určitých podmínek, dochází při analýze 

výskytu plodnic ke značnému podcenění houbové diverzity. Při izolaci čistých kultur 

může naopak dojít k nadhodnocení významu rychle rostoucích a sporulujících hub. 

Pouze určité procento mikroorganismů však může být v laboratoři rutinně 

kultivováno. 

Jiný přístup k detekci houbového společenstva tlejícího dřeva představuje 

použití molekulárních metod. Extrakcí celkové DNA přímo z environmentálního 

vzorku můžeme teoreticky detekovat veškeré houbové druhy. Jako univerzální 

marker k molekulární identifikaci hub na druhové úrovni se používá vnitřní 

přepisovaný mezerník ribozomální DNA (ITS, internal transcribed spacer) (Ihrmark et 

al. 2012). Velké množství kopií rDNA v genomech hub zajišťuje jeho snadnou 

amplifikaci. Další výhodou ITS je relativně velká interspecifická variabilita v porovnání 

s relativně nízkou intraspecifickou variabilitou (Ovaskainen et al 2010). Molekulární 

identifikace hub však vyžaduje přítomnost spolehlivé a obsáhlé referenční databáze, 

s kterou mohou být environmentální vzorky srovnávány. 

Extrakcí celkové DNA z environmentálního vzorku detekujeme hlavně živé 

organismy. Nicméně DNA může pocházet také z mrtvých nebo dormantních 

organismů. V protikladu s DNA, je RNA syntetizována pouze v metabolicky aktivních 

buňkách a po jejich odumření se rychle rozkládá. Ribozomální RNA (rRNA) tedy 

může sloužit jako vhodný marker k detekci aktivních a funkčně důležitých druhů 

mikroorganismů (Rajala et al. 2011; Baldrian et al. 2012).  

S použitím molekulárních metod došlo k ohromnému pokroku v mikrobiální 

ekologii. Především sekvenační metody nové generace se stávají nepostradatelným 

nástrojem při studiu komplexních mikrobiálních společenstev. Vysokokapacitní 

sekvenování umožňuje získat velké množství dat za relativně nízkou cenu. Nejvíce 

dosud publikovaných studií je založeno na 454-pyrosekvenování (Baldrian a 

Větrovský 2013) a objevily se první analýzy získané sekvenací na přístroji Illumina 

Mi-Seq. Masivně paralelní sekvenování odhalilo obrovskou diverzitu v 
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environmentálních vzorcích získaných z půdy (Buee et al. 2009), živých rostlin 

(Jumpponen a Jones 2009), ale také mrtvého dřeva (Kubártová et al. 2012; 

Ovaskainen et al. 2013). 
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3 Cíle práce 

Saprotrofní houby, zejména dřevorozkladné basidiomycety, jsou hlavními 

dekompozitory mrtvého dřeva. Druhová bohatost a složení houbového společenstva 

má významný vliv na rychlost dekompozice. Sukcese společenstva hub na tlejícím 

dřevě je velmi komplexním procesem, jehož průběh může ovlivnit řada faktorů: 

fyzikálně-chemické vlastnosti substrátu, druh stromu, objem dřeva, délka tlení, 

mikroklimatické podmínky a řada dalších. 

Cíle této diplomové práce byly následující: 

- Popsat prostorovou distribuci hub v kmenech různé tloušťky a popsat aktivitu 

extracelulárních ligninolytických enzymů v různých částech kmenů.  

- Popsat proces počáteční kolonizace mrtvého dřeva větví a kmenů jedle a 

buku. 

- Charakterizovat houbové společenstvo na tlejícím dřevě v podmínkách 

přirozeném lesa s ohledem na druhové složení a dobu dekompozice. 

- Určit některé fyzikálně-chemické vlastnosti dřeva (pH, obsah N a C) a popsat 

jejich vliv na společenstvo hub. 

- Zhodnotit dekompoziční aktivitu hub stanovením enzymových aktivit 

a kvantifikací houbové biomasy. 
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4 Materiál a metody 

V diplomové práci jsou shrnuty výsledky tří experimentů. V první experimentu 

se sledovalo, v jakém prostorovém měřítku se mění společenstvo hub v rámci 

kmene. K detekci mikroorganismů bylo požito 454-pyrosekvenování. Cílem prvního 

experimentu bylo také navrhnout vhodné vzorkování dřeva a optimalizovat metodu 

izolace DNA.  

V druhém experimentu bylo popsáno společenstvo počátečních kolonizátorů 

mrtvého dřeva v závislosti na druhu stromu (jedle a buk) a objemu dřeva (větve nebo 

kmeny). 

Předmětem třetího experimentu byla charakterizace houbového společenstva v 

podmínkách přirozeného lesa s ohledem na druhové složení a dobu dekompozice. V 

druhém a třetím experimentu bylo k detekci hub použito sekvenování na platformě 

Illumina MiSeq, a také byla stanovena houbová biomasa podle obsahu ergosterolu v 

jednotlivých vzorcích. V každém experimentu byla změřena aktivita vybraných 

extracelulárních enzymů, která sloužila k nepřímému odhadu dekompoziční aktivity 

houbových organismů. 

4. 1 Společenstvo hub a aktivita enzym ů v různých částech tlejících 

kmenů smrku  

4. 1. 1 Studovaná lokalita a odb ěr vzork ů 

Tři smrkové kmeny lišící se délkou a průměrem byly odebrány z vrcholu Přilba 

(1219 m n. m.) národního parku Šumava. Byla změřena jejich délka a obvod (Tab. 

1). Z každého kmene bylo elektrickým vrtákem v pravidelných rozestupech po 8 cm 

odebráno 10 vzorků (Obr. 8). Celkem tedy bylo získáno 30 vzorků. Během 

vzorkování vrták procházel celým kmenem. Aby se předešlo přenosu DNA mezi 

vzorky, byl po každém odběru vrták omyt sterilním etanolem. Odebrané vzorky byly 

sbírány do předvážených sterilních plastových zkumavek. 
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Tab 1: Rozměry vybraných smrkových kmenů.  

kmen obvod (cm) délka (cm) 

kmen 1 38 95 

kmen 2 15,5 80 

kmen 3 11,5 85 

Obr. 8: Jeden z odebraných smrkových kmenů (kmen 1).  

 

4. 1. 2 Stanovení hustoty a vlhkosti d řeva 

Odebrané vzorky byly v laboratoři zváženy, zmraženy a poté lyofilizovány. Po 

lyofilizaci byla zvážena suchá hmotnost dřeva. Vlhkost dřeva byla stanovena jako 

podíl hmotnosti vzorku před a po lyofilizaci. 

Z kmene 1 byly vyříznuty 4 kruhové průřezy, které reprezentovaly variabilní 

tloušťku po délce kmene. Z kmene 2 a 3 byly vyříznuty 3 kruhové průřezy. Hustota 

dřeva byla stanovena jako podíl suché hmotnosti a objemu. Objem byl určen 

množstvím vytlačené kapaliny po ponoření kusu dřeva do kádinky s vodou (Tab. 2). 
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Tab 2: Objem, hmotnost a hustota jednotlivých průřezů.  

kmen 1  pr ůřezy

1

2

3

4

kmen 2  pr ůřezy

1

2

3

kmen 3  pr ůřezy

1

2

3

7,41 2,93 0,39

10,55 3,83 0,36

13,58 5,13 0,38

22,25 9,32 0,42

29,26 10,02 0,34

25,02 6,26 0,25

0,47

80,91 49,75 0,61

79,3 49,48 0,62

objem (cm 3) hmotnost (g) hustota (g/cm 3)

82,15 50,63 0,62

86,2 40,75

 

4. 1. 3 Izolace DNA 

Genomová DNA byla izolována z pilin o navážce 150-200 mg komerčně 

dostupným kitem (Macherey-Nagel, USA) dle protokolu dodavatele. V prvním kroku 

byly buňky lyzovány lyzačním pufrem SL1. Poté byly vzorky homogenizivány 2 x 30s 

na FastPrepu24 (MP Biomedicals, USA). Na konci izolace byla DNA uvolněna z 

kolonky 50 µl elučního pufru. Z každého vzorku byla DNA izolována dvakrát 

nezávisle na sobě. Koncentrace izolované DNA byla změřena na spektrofotometru 

nanodrop 1000 (Thermo Scientific, USA). 

4. 1. 4 454-pyrosekvenování 

454-pyrosekvenování je jednou z prvních sekvenačních metod nové generace, 

která se začala rozvíjet jako alternativa k Sangerově metodě. Je založeno na 

sekvenování syntézou („sequencing-by-synthesis“) a zahrnuje kombinaci dvou kroků: 

emulzní PCR a pyrosekvenování. K samotnému sekvenování je potřeba velké 

množství vstupní DNA (kolem 2 500 ng), které se získá PCR amplifikací cílové 

sekvence. Amplifikace cílové sekvence probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku 

dochází k normální amplifikaci houbové DNA. V druhém kroku je použito 

komplexních primerů, obsahující rozlišovací sekvenci nukleotidů (tag), umožňující 
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identifikaci vzorku a adaptérové sekvence nutné pro pyrosekvenaci. Prostřednictvím 

emulzní PCR dochází ke klonální amplifikaci fragmentů DNA, zachycených jednotlivě 

na speciálním nosiči (kuličkách s vazebnými místy pro DNA) na rozhraní olej-voda. 

Po amplifikaci je DNA denaturována, mikrokuličky přečištěny, nananeseny na 

optickou destičku a sekvenovány. 

4. 1. 5 454-pyrosekvenování: PCR amplifikace houbov é DNA a ozna čení vzork ů  

V prvním experimentu bylo houbové společenstvo tlejícího dřeva 

charakterizováno prostřednictvím 454-pyrosekvenování. Amplifikace cílové sekvence 

byla provedena ve dvou krocích. V prvním kroku proběhla normální PCR amplifikace 

s využitím neznačených primerů. V druhém kroku došlo k ligaci adaptorů na cílové 

sekvence a k označení vzorků specifickým tagem, s cílem získat amplikonovou 

knihovnu pro 454-pyrosekvenaci. 

K detekci houbových druhů sloužila amplifikace oblasti ITS1-5,8S-ITS2 rDNA 

pomocí primerů ITS1 (5`-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3`) a ITS4 (5-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3`) (White et al. 1990, Obr. 8). Z každého vzorku byly 

udělány dvě nezávislé PCR reakce, aby byl omezen vliv náhodných procesů při PCR 

amplifikaci. Reakce byla provedena v celkovém objemu 25 µl. Premix obsahoval 2,5 

µl 10x pufr pro DyNAzyme DNA Polymerázu, 1,5 µl BSA (10 mg/ml), 0,5 µl PCR 

Nucleotide Mix (10 mM), 1 µl primer ITS1 (10 pmol/µl), 1 µl primer ITS4 (10 pmol/µl), 

0,75 µl 4% Pfu v DyNAzyme II DNA polymerázu (2 U/µl), 1 µl templátové DNA (5-50 

ng/µl). Amplifikace byla provedena v termocykleru Gene Pro (Bioer, China) s 

následujícím cyklem: počáteční teplota 94°C/5 min, 35 cykl ů (denaturace 94°C/1 min, 

annealing 60°C/1 min, elongace 72°C/1 min), záv ěrečná teplota 72°C/10 min. 

Úspěšnost proběhlé amplifikace byla ověřena gelovou elektroforézou v 1,5% 

agarózovém gelu: agaróza byla připravena v 1x TAE pufru a produkty byly 

separovány při napětí 5 V cm-1 po dobu 30 min.  

Od každého vzorku byly tedy získány 4 PCR produkty (2 extrakce DNA x 2 

PCR reakce), které byly následně sloučeny dohromady. Sloučené PCR produkty byly 

přečištěny a zakoncentrovány pomocí kolonky MinElute Purification Kit (Quiagen, 

USA). DNA byla eluována 20 µl ddH2O.  
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Zakoncentrovaný a přečistěný produkt primární PCR sloužil jako templát pro 

sekundární PCR. K amplifikaci byl použit fúzní primer ITS4 s identifikační značkou 

pro rozlišení vzorků (tagem) a připojeným adaptérem pro 454-pyrosekvenaci a 

primer ITS1 taktéž s připojeným adaptérem. Pro každý vzorek byl vybrán primer 

s jiným tagem. Sekundární PCR proběhla v objemu 50 µl. Premix obsahoval 5 µl 10x 

pufr pro DyNAzyme DNA Polymerázu, 1,5 µl DMSO, 1 µl PCR Nucleotide Mix (10 

mM), 0,4 µl primer ITS1 (10 pmol/µl), 0,4 µl primer ITS4 (10 pmol/µl), 1,5 µl 4 % Pfu 

v DyNAzyme II DNA polymerázu (2 U/µl), 2 µl templátové DNA (50-100 ng/µl). 

Program sekundární PCR byl následující: 94°C/5 min,  10 cyklů (denaturace 

94°C/1 min, annealing 62°C/1 min, elongace 72°C/1 m in), závěrečná teplota 72°C/10 

min. 

Úspěšnost PCR byla ověřena gelovou elektroforézou a získané produkty 

přečištěny pomocí paramagnetických kuliček AmpureBeads (Beckman Coulter, 

USA), které odstraňují fragmenty kratší než 100 bp, vznikající například jako dimery 

fůzních primerů. DNA byla eluována 10 µl TE pufru dle standardního protokolu. 

Koncentrace přečištěných vzorků byla změřena na fluorometru QuBit (Invitrogen, 

USA). Na základě změřených koncentrací byl připraven směsný ekvimolární vzorek 

obsahující asi 2 500 ng DNA. Směsný vzorek byl puštěn na 1,5% agarózový gel 

(8,5 V·cm-1; 1,5 hod) a z gelu byl vyřezán fragment námi požadované délky. Z gelu 

byl vzorek o   velikosti 300 – 500 bp purifikován pomocí kitu Wizard® SV Gel and 

PCR Clean-up System (Promega, USA). DNA byla z kolonky eluována 20 µl ddH2O. 

Po přečištění byl vzorek zdenaturován (95°C, 2 min), ochlazen na ledu a opět 

přečištěn pomocí AmpureBeads. K převedení DNA z TE pufru do vody byl vzorek 

znovu přečištěn MinElute PCR Purification kitem, přičemž DNA byla z kolonky 

eluována 10 µl ddH2O. Poté byla koncentrace přečištěné DNA změřena na 

fluorometru QuBit. 
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Obr. 9: Pozice primerů ITS1, ITS4 a gITS7 na houbové rDNA. ITS vnitřní přepisovaný mezerník 
(Embong et al. 2008; převzato a   upraveno).  

 

4. 1. 6 454-pyrosekvenování: stanovení koncentrace knihovny 

Přesný počet amplifikovaných molekul v knihovně DNA byl určen pomocí Kapa 

Library Quantification Kit (KapaBiosystems, USA) dle protokolu dodavatele na 

základě srovnání počtu kopií se standardem, který je součástí kitu. Reakce proběhla 

v celkovém objemu 15 µl. Premix obsahoval 9 µl KAPA Syber Master Mix s primery 

specifickými pro konce amplikonů, připravených v předchozím kroku, 0,3 µl ROX 

High, 2,7 µl ddH2O a 3 µl DNA nebo standardu. Jednotlivé vzorky i standardy byly 

přítomny v triplikátech. Amplifikace proběhla v StepOnePlus cykleru (Applied 

Biosystems, USA) s následujícím cyklem: počáteční teplota 95°C/5 min, 35 cykl ů 

(denaturace 95°C/30s, annealing/extenze 60°C/90 s).  K vyhodnocení výsledků 

a k výpočtu počátečního počtu sekvencí amplifikované úseku byl použit StepOne 

Software v2.1 (Applied Biosystems, USA).  

4. 1. 7 454-pyrosekvenování: emulzní PCR  

Emulzní PCR (emPCR) slouží ke klonální amplifikaci jednotlivých fragmentů 

DNA. Amplifikace molekul je nezbytná pro obdržení dostatečného světelného signálu 

během sekvenování. V tomto kroku probíhá PCR na syntetických kuličkách ve vodné 

fázi emulze. Nejdříve jsou na fragmenty DNA ligací připojeny specifické adaptory A, 

B. Adaptor B obsahuje biotin a umožňuje navázání vždy jedné molekuly DNA na 

kuličku pokrytou strepavidinem. V mikroreaktorech (kapkách vodného prostředí, 

uzavřených v micelách oleje) jsou uzavřeny kuličky s navázanou DNA společně s 

PCR reagenciemi. Na konci reakce je na jedné kuličce namnoženo asi 10 milionů 

identických kopií původní jednořetězcové DNA (Margulies et al. 2005; Obr. 9). Po 
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proběhnutí reakce dojde k rozbití emulze a k obohacení o kuličky s amplifikovanou 

DNA. 

Před emPCR byly kopie genů kvantifikovány s využitím Kapa Library 

Quantification Kit dle pokynů výrobce. EmPCR byla připravena podle manuálu 

emPCR Amplification Method Manual-Lib-L (Roche) pro GS Junior Titanium Series. 

V prvním kroku emPCR došlo k ligaci AMP primeru na PCR produkt s MID 

adaptorem. To umožnilo zachycení DNA na kuličky („DNA capture beads“). Následně 

byla provedena amplifikace jednotlivých molekul DNA navázaných na kuličky. 

Program emPCR byl náslehující: počáteční denaturace 94ºC/4 min, 50 cyklů 

(denaturace 94ºC/30 sec, annealing 58ºC/270 sec, elongace 68ºC/30 sec). 

Po proběhnutí reakce byly kuličky s navázanou DNA přeneseny do 50 ml 

zkumavky a několikrát promyty pufrem Enhancing Buffer, izopropanolem a etanolem. 

Sediment tvořený promytými kuličkami byl přenesen do mikrozkumavky a byl k němu 

přidán tzv. Melt Solution. Melt Solution je vodný roztok NaOH (125 µl 10 M NaOH 

v 9,875 ml vody) a způsobuje oddělení řetězců DNA. Kuličky byly poté promyty 

anealing pufrem. Na volné konce molekul DNA navázané na tzv. capture beads byl 

naligován Enrich primer. Ten umožňuje připojení molekul DNA na magnetické kuličky 

(„enrich magnetic beads“). Aby se odstranila nenavázaná nebo špatně navázaná 

DNA, byla směs několikrát promyta Enhancing pufrem. DNA navázaná na „capture 

beads“ byla zbavena „enrich beads“ promytím v Melt Solution. Supernatant 

obsahující obohacené „DNA capture beads“ byl odebrán do nové mikrozkumavky 

obsahující sekvenační primer. Následně byla emulze rozrušena, DNA zdenaturována 

a kuličky nesoucí jednořetězcovou DNA připraveny k sekvenování. 
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Obr. 10: Průběh emPCR. EmPCR umožňuje klonální amplifikaci molekul DNA na rozhraní voda/olej. 
Na konci amplifikace jsou na jedné kuličce namnoženy miliony identických molekul DNA 
(http://www.eurofinsgenomics.eu; převzato a upraveno). 

 

4. 1. 8 454-pyrosekvenování: nanášení na desti čku a sekvenování 

Pyrosekvenování využívá čtyř enzymový systém: Klenowův fragment DNA-

polymerázy I, ATP sulfurylázu, luciferázu a apyrázu. Pyrosekvenování je založeno na 

detekci pyrofosfátu, který vzniká v průběhu syntézy DNA. Pyrofosfát, uvolněný při 

inkorporaci známého nukleotidu je konvertován na ATP pomocí enzymu ATP 

sulfurylázy. Vzniká tak energie, kterou využívá luciferáza k oxidaci luciferinu na 

oxyluciferin a k produkci světla. Vznikající světlo je přímo úměrné počtu začleněných 

nukleotidů. Poslední enzym apyráza odstraňuje nadbytečné nukleotidy a ATP. 

Reakční mix taktéž obsahuje substráty enzymů, adenosin fosfosulfát (APS) a   D-

luciferin (Margulies et al. 2005, Obr. 11). 

Před samotným sekvenováním byly obohacené kuličky s navázanou ssDNA 

usazeny do optické destičky („PicoTiterPlate“), přičemž v každé jamce byla přítomna 

pouze jedna kulička s navázanou DNA. Na optickou destičku byly postupně 

nanášeny také kuličky s výše popsanými enzymy potřebnými pro další 

pyrosekvenační kroky. Samotná sekvenace proběhla dle pokynů výrobce s   využitím 

Sequencing Method Manual (Roche) pro GS Junior Titanium Series. 
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Obr. 11. Průběh 454-pyrosekvenování. V pikolitrových jamkách čipu tvořeného optickými vlákny je 
umístěna vždy jedna kulička s navázanou DNA. K vytvoření individuálních sekvenačních reaktorů jsou 
do jamek čipu nanášeny menší kuličky, které obsahují nadbytek DNA polymerázy, ATP sulfurylázy 
a luciferázy. Tyto enzymy jsou nezbytné k vytvoření světla z volného pyrofosfátu. APS adenosin 
fosfosulfát. PPi pyrofosfát. (Siqueira et al. 2011; převzato a upraveno). 

 

4. 1. 9 Analýza 454-pyrosekvena čních dat 

Pyrosekvenací bylo získáno 94 699 sekvencí o max. délce 596 bp. Získané ITS 

sekvence byly vyhodnoceny pomocí optimalizovaného postupu s využitím programu 

SEED (Větrovský a Baldrian 2013, Obr. 12). Ze sekvencí byl vyříznut mezerník ITS1 

(Nilsson et al. 2010). Odstranění pyrosekvenačního šumu („sequencing noise“), tedy 
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redukce chybovosti metody, a nekvalitních sekvencí bylo provedeno pomocí 

programu MOTHUR64 (Schloss et al. 2009). Programem UCHIME (Edgar 2010) byly 

odstraněny chimerické sekvence, tj. hybridní sekvence vzniklé při kombinované 

amplifikaci více templátů. Chimery mohou být nesprávně identifikovány jako nový 

organismus, a tím zdánlivě zvyšovat diverzitu. Po odstranění nekvalitních sekvencí 

vznikl soubor o 86 285 sekvencí max. délky 372 bp a min. délky 63 bp. 

Programem USEARCH (Edgar 2010) byly sekvence sdruženy do klastrů, 

odpovídajících si 98% úrovni podobnosti. Globální alignment byl proveden 

v programu MAFFT64 (Katoh et al. 2009). Pro každý klastr (operační taxonomickou 

jednotku, OTU) byla zkonstruována konsenzuální sekvence. Vzniklé konsenzuální 

sekvence byly seskupeny do finálních klastrů na základě 97% úrovni podobnosti, 

které přibližně odpovídají úrovni vzájemné podobnosti studovaných sekvencí na 

úrovni druhů hub. 

K identifikaci jednotlivých OTU byl použit algoritmus BLASTn proti nukleotidové 

databázi NCBI a   PlutoF. Pro každou operační taxonomickou jednotku byla nalezena 

nejpodobnější sekvence se známým taxonomickým zařazením minimálně na úrovni 

rodu („best hit“). Počty sekvencí jednotlivých OTU a jejich taxonomická identita byly 

použity jako vstup pro statistické vyhodnocení složení společenstva hub. 
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Obr.12: Postup při zpracování ITS sekvencí.  

 

4. 1. 10 Stanovení aktivity extracelulárních enzym ů 

Lyofilizované vzorky byly extrahovány 2 hod. při 4 C na orbitální třepačce (100 

rpm). Vždy 250 mg vzorku bylo extrahováno 12 ml acetátového pufru (50 Mm, 

pH=5 ). Extrakty byly přefiltrovány do Erlenmayerových baněk a ihned analyzovány. 

Aktivita extracelulárních enzymů byla stanovena spektrofotometricky s využitím 

fluorescenčně značených substrátů. Nejpoužívanějšími fluorescenčními molekulami 

pro kvantifikaci aktivit exoštěpících hydroláz jsou 4-metylumbellyferol (MUF) a 

amidometylkumarin (AMC). Fluorescenční molekuly jsou vázány na substráty reakce 

– po enzymatickém štěpení substrátu dojde k uvolnění vysoce fluorescentního 

produktu metylumbellyferolu či amidometylkumarinu. Takto byla stanovena aktivita β-

glukozidázy, α-glukozidázy, N-acetylglukosaminidázy (chitinázy), exocelulázy 
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(celobiohydrolázy), β-xylozidázy, fosfomonoesterázy (fosfatázy), fosfodiesterázy, 

arylsulfatázy, β -glukuronidázy a α-arabinosidázy (Tab. 3).  

Do jamek mikrotitrační destičky bylo napipetováno 40 µl daných substrátů a   

kalibračních roztoků v uvedeném ředění (Tab. 4). Kalibrační řada byla připravena z 1 

mM roztoku MUF v dimethylsulfoxidu (DMSO). Do jamek, které obsahovaly MUFG 

a MUFP bylo napipetováno ještě 20 µl DMSO, který zvyšuje jejich rozpustnost. 

Nakonec bylo do jamek mikrotitrační destičky přidáno 200 µl extraktu. Takto 

připravená destička byla inkubována v termostatu při teplotě 40 °C. Fluorescence 

byla odečítána po 5 min a po 125 min na spektrofotometru Infinite 200 (TECAN, 

Rakousko) při excitační vlnové délce 355 nm a emisní vlnové délce 460 nm 

a množství uvolněného MUF bylo stanoveno na základě kalibračních přímek vztahu 

známých koncentrací MUF a jejich fluorescence. 

Aktivita endocelulázy a endoxylanázy byla testována pomocí polymerních 

substrátů karboxymetylcelulózy a xylanu s nekovalentně návázaným azo barvivem 

(Megazyme, Irsko). V mikrozkumavce bylo smícháno 150 µl extrahovaného vzorku 

a 150 µl substrátu. Poté následovala inkubace 2 hod. ve 40°C . Inkubace byla 

ukončena přidáním 750 µl etanolu a následným vortexováním (10 s) a centrifugací 

(10 000 x g; 10min). Množství uvolněného barviva bylo měřeno spektrofotometricky 

při 595 nm (Baldrian 2009). Enzymová aktivita byla vypočítána podle standardních 

křivek. Jedna jednotka enzymové aktivity byla definována jako množství enzymu, 

které uvolní 1  µmol redukujících sacharidů za minutu. 

Aktivita lakázy byla monitorována oxidací substrátu ABTS (2,2´–azinobis–3  –

etylbenzothiazolin–6 –sulfonová kyselina) v citrát-fosfátovém (100 mM citrát, 200 mM 

fosfát) pufru (pH=5) (Bourbonnais a Paice 1990). Na mikrotitrační destičku bylo 

napipetováno 150 µl citrát-fosfátového pufru, 50 µl extraktu a   50 µl substrátu ABTS. 

Absorbance byla měřena při 420 nm. 

Aktivita manganové peroxidázy byla změřena v sukcinát-laktátovém pufru (100 

mM, pH=4,5). Enzym katalyzuje oxidativní kondenzaci 2 látek – MBTH (3 –metyl–2–

benzotiazolinon hydrazon) a DMAB (3,3 –dimetylaminobenzoová kyselina). Vzniklá 

fialová indigová barva byla detekována spektrofotometricky při 595 nm (Ngo 

a Lenhoff 1980). Výsledky byly upraveny podle aktivity vzorku bez manganatých 

iontů – MnSO4 v reakci byl nahrazen ekvimolárním množstvím EDTA, který chelatuje 

Mn2+ ionty. 
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Jedna jednotka enzymové aktivity byla definována jako množství enzymu, které 

vytvoří 1 µmol reakčního produktu za minutu. 

Tab. 3: Substráty jednotlivých enzymů jsou označeny fluorescenční molekulou – metylumbellyferolem 
(MUF). Kalibrační řada byla připravena ředěním 1 mM roztoku MUF. 

Stanovovaný enzym  Substrát 

β-glukosidáza 2,75 mM 4-metylumbellyferyl-β-D-glukopyranosid (MUFG) 

fosfatáza 2,75 mM 4-metylumbellyferyl-fosfát (MUFP) 

chitináza 1,00 mM 4-metylumbellyferyl-N-acetylglukosaminid (MUFN) 

celobiohydroláza 2,50 mM 4-metylumbellyferyl-N-cellobiopyranosid (MUFC) 

β-galaktosidáza 2,50 mM 4-methylumbellyferyl-b-D-galactopyranoside (MUFL) 

arylsulfatáza 2,50 mM 4-metylumbellyferyl síran draselný (MUFS) 

β-xylosidáza 2,50 mM 4-metylumbellyferyl-β-D-xylopyranosid (MUFX) 

lipáza 2.50 mM 4-methylumbellyferyl-caprylát (MUFY) 

β-glukuronidáza 2,50 mM bis-4-metylumbellyferyl-glukuronid (MUFU) 

α-arabinosidáza 2,50 mM 4-metylumbellyferyl-a-L-arabinopyronid (MUFA) 

α-glukosidáza 2,50 mM 4-methylumbellyferyl α-D-glucopyranoside (MUFaG) 

 

Tab. 4: Mikrotitrační destička s umístěním substrátů (bílé a  oranžové sloupce) a kalibračních roztoků 
(zelené sloupce).  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1 

MUFG 

1 

MUFG 

1 

MUFG 

2 

MUFG 

2 

MUFG 

2 

MUFG 

1 

MUFA 

1 

MUFA 

1  

MUFA 

  1 2  

B 1 

MUFaG 

1 

MUFaG 

1 

MUFaG 

2 

MUFaG 

2 

MUFaG 

2 

MUFaG 

1 

MUFY 

1 

MUFY 

1 

 MUFY 

  1 +10ul 

MUF1/100  

2 +10ul 

MUF1/100  

C 1 

MUFC 

1 

MUFC 

1 

MUFC 

2 

AMCA 

2 

MUFC 

2 

MUFC 

1 

MUFL 

1 

MUFL 

1 

MUFL 

  1 +20ul 

MUF1/100  

2 +20ul 

MUF1/100  

D 1 

MUFX 

1 

MUFX 

1 

MUFX 

2 

AMCL 

2 

MUFX 

2 

MUFX 

1 

MUFM 

1 

MUFM 

1 

MUFM 

  1 +50ul 

MUF1/100  

2 +50ul 

MUF1/100 

E 1 

MUFN 

1 

MUFN 

1 

MUFN 

2 

AMCL 

2 

MUFN 

2 

MUFN 

2 

MUFA 

2 

MUFA 

2 

MUFA 

 1 +20ul 

MUF 1/10 

2 +20ul 

MUF 1/10 

F 1 

MUFS 

1 

MUFS 

1 

MUFS 

2 

AMCL 

2 

MUFS 

2 

MUFS 

2 

MUFY 

2 

MUFY 

2 

MUFY 

 1 +50ul 

MUF 1/10 

2 +50ul 

MUF 1/10 

G 1 

MUFP 

1 

MUFP 

1 

MUFP 

2 

MUFP 

2 

MUFP 

2 

MUFP 

2 

MUFL 

2 

MUFL 

2 

MUFL 

 1 +10ul 

MUF  

2 +10ul 

MUF  

H 1 

MUFU 

1 

MUFU 

1 

MUFPP 

2 

MUFU 

2 

MUFU 

2 

MUFU 

2 

MUFM 

2 

MUFM 

2 

MUFM 

 1 +20ul 

MUF  

2 +20ul 

MUF  
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4. 2 Společenstvo hub v po čáteční fázi kolonizace mrtvého d řeva 

jedle a buku 

4. 2. 1 Studovaná lokalita a odb ěr vzork ů 

Vzorky pro druhý experiment byly odebrány z Národního parku Bavorský les 

(650–1450 m n.m.). Park o ploše 24 000 ha a nachází na jihovýchodě Německa. 

V závislosti na nadmořské výšce se průměrná roční teplota pohybuje mezi 3,5 

a 7,0C a průměrný roční úhrn srážek mezi 1 300 a 1 900 mm (Bassler et al. 2010). 

Ve vysokohorském lese v nadmořské výšce 1 100 m n. m. dominuje smrk (Picea 

abies) s malým zastoupením buku (Fagus sylvatica) a jeřábu (Sorbus aucuparia). 

V nižších nadmořských výškách ve smíšených lesích převládá smrk, buk a jedle 

(Abies alba). 

 Na území národním parku byla vybrána stanoviště, kde byly německými kolegy 

instalovány buď čerstvě poražené kmeny buku nebo jedle, anebo jejich větve. 

Stanoviště byly vybrány tak, aby pokrývaly gradient variability environmentálních 

faktorů, například oslunění a   nadmořskou výšku. Na každé lokalitě bylo instalováno 

buď 10 kmenů stromů, nebo 20 větví. Ve vybraném území bylo analyzováno celkem 

62 vzorků větví o průměru do 5 cm („fine woody debris“, FWD) a 62 kmenů o 

průměru okolo 30 cm („coarse woody debris“, CWD). Z toho polovina kmenů 

a polovina větví byla odebrána z jedle, druhá polovina pocházela z buku. V době 

odběru bylo dřevo exponováno po dobu jednoho roku. 

Z každého kmene (CWD) byly v pravidelných rozestupech v 1/8, 3/8, 5/8  

a 7/8 délky kmene elektrickým vrtákem odebrány čtyři vzorky. Před vrtáním byla 

odstraněna povrchová borka a během vzorkováním byl vrták otírán etanolem. Vždy 

dva vzorky blíže k sobě byly sloučeny do jednoho. První a poslední vrt byl minimálně 

ve vzdálenosti 30 cm od konců kmene. Vzorky byly sbírány do plastových sáčků. 

Z každé lokality s větvemi bylo odebráno ze čtyř větví po dvou vzorcích, vzdálených 

40 cm od sebe.  

Po odběru byly vzorky zmraženy a transportovány do České republiky. 

V laboratoři byly odebrané vzorky zváženy, zmraženy a lyofilizovány. Po lyofilizaci 

byla zvážena suchá hmotnost dřeva. Vlhkost dřeva byla stanovena jako podíl 

hmotnosti vzorku před a po lyofilizaci. Po lyofilizaci byly vzorky dřeva namlety 
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centrifugačním mlýnem (Retsch, Německo) do podoby jemného prášku („pilin“, 

velikost částic < 1 mm3) a ten byl výchozím materiálem pro všechny následné 

analýzy. 

 

Obr. 13: Odběr vzorku z jednoho z kmenů buku (Fagus sylvatica) po jednom roce tlení. 

 

4. 2. 2  Izolace DNA  

Genomová DNA byla izolovaná ze 150-200 mg namletých pilin komerčně 

dostupným kitem (Macherey-Nagel, USA) stejně jako v kapitole 4.1.3. Z každého 

vzorku byla DNA opět izolována dvakrát nezávisle na sobě.  

4. 2. 3  Stanovení fyzikáln ě-chemických vlastností d řeva  

K tomu abychom mohli studovat vztah mezi kvalitativními vlastnostmi dřeva 

a složením houbového společenstva, byly odebrané vzorky podrobeny fyzikálně-

chemické analýze: bylo stanoveno pH po smísení s destilovanou vodou (1:10 w/vol) 
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a v externí laboratoři byl změřen obsah C a N ve vzorku (Výzkumný ústav meliorací 

a ochrany půdy, v.v.i.). 

4. 2. 4 Stanovení enzymových aktivit a biomasy hub 

Enzymatické aktivity byly měřeny stejným způsobem jako v kapitole 4.1.10. 

K extrakci 0,5 g vzorků pocházejících z buku a z jedle bylo použito 6 ml respektive 

8 ml acetátového pufru. Aby byly odstraněny nízkomolekulární sloučeniny, které by 

mohly interferovat se stanovením enzymových aktivit, byly vzorky po extrakci 

odsoleny přes kolonky SephadexTM G-25 M (GE-Healthcare, United Kingdom). 
Biomasa hub byla vyjádřena jako obsah ergosterolu – specifického lipidu 

nacházejícího se pouze v plasmatické membráně hub. Celkový ergosterol byl 

extrahován a analyzován podle postupu Šnajdra et al. (2008). 0,5 g vzorku bylo 

sonikováno 3 ml 10% KOH v metanolu při 70°C 90 min. Poté byl p řidán 1 ml 

destilované vody a vzorky byly 3x extrahovanány 2 ml cyklohexanu. Cyklohexan byl 

ze supernatantu odpařen dusíkem a vzorek byl rozpuštěn v 1 ml metanolu. Vzorky 

byly analyzovány na kapalinovém chromatografu Waters Alliance HPLC system 

(Waters, USA). Rychlost průtoku metanolu jakožto mobilní fází byla  

1 ml.min-1 . Ergosterol byl detekován spektrofotometricky při 282 nm a kvantifikován 

srovnáním se standardy o známé koncentraci. 

4. 2. 5 Illumina Mi-Seq sekvenování  

Sekvenátor MiSeq využívá technologii sekvenování syntézou firmy Illumina. 

Nejdříve jsou na oba konce DNA fragmentů ligací připojeny dva adaptory. Po 

denaturaci jsou fragmenty DNA jedním koncem imobilizovány na destičku. Volný 

konec molekuly ssDNA hybridizuje s komplementárním adaptorem navázaným na 

povrchu destičky a vytváří můstek. Následuje tzv. můstková amplifikace, při které 

vznikají shluky tisíců kopií ssDNA. Amplifikace je nutná k obdržení dostatečně 

intenzivního světelného signálu během sekvenování.  

Sekvenování je založeno na použití fluorescenčně značených, reverzibilně 

terminovaných bází. Každý nukleotid je detekován v okamžiku inkorporace do vlákna 
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nukleové kyseliny. Zároveň dochází k záznamu intenzity fluorescenčně značeného 

terminátoru. Následuje odštěpení terminátoru umožňující inkorporaci další báze. 

 

4. 2. 6 Illumina Mi-Seq sekvenování: PCR amplifikac e houbové DNA  

K identifikaci houbových organismů sloužila sekvenace mezerníku ITS2 rDNA. 

K selektivní amplifikaci ITS2 byly použity primery gITS7 (5’-

GTGAATCATCGAATCTTTG-3’) (Ihrmark et al. 2012) a ITS4 (5`-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3`) (White et al. 1990) (Obr. 8). Analýza tohoto úseku 

DNA umožňuje přesnější určení relativní četnosti sekvencí, protože úsek ITS2 je 

délkově homogennější než ITS1 a v průběhu PCR dochází k menší preferenci 

krátkých sekvencí. Primer ITS4 byl označen 10bázovým tagem, který sloužil ke 

specifickému rozlišení jednotlivých vzorků. Reakce proběhla ve 25 µl. Složení 

premixu bylo následující: 2,5 µl 10x pufr pro DyNAzyme DNA Polymerázu, 1,5 µl 

BSA (10 mg/ml), 0,5 µl PCR Nucleotide Mix (10 mM), 1 µl primer gITS7 (10 pmol/µl), 

1 µl primer ITS4 (10 pmol/µl), 0,75 µl 4 % Pfu v DyNAzyme II DNA polymerázu 

(2 U /µl), 1 µl templátové DNA (5 -50 ng/µl). Amplifikace proběhla podle programu: 

počáteční teplota 94°C /5 min, 35 cykl ů (denaturace 94°C /30 s, annealing 56°C /30 

s, elongace 72°C /30 s, záv ěrečná teplota 72°C /7 min. Úsp ěšnost proběhlé 

amplifikace byla ověřena gelovou elektroforézou v 1,5% agarózovém gelu. 

Z každého vzorku byly nezávisle připraveny 2 PCR reakce, které byly následně 

sloučeny dohromady. 

4. 2. 7 Illumina Mi-Seq sekvenování: p říprava DNA knihovny 

Sloučené PCR produkty byly přečištěny a zakoncentrovány pomocí kolonky 

MinElute Purification Kit (Quiagen, USA). DNA byla eluována 20 µl ddH2O. 

Koncentrace přečištěné DNA byla změřena na spektrofotometru Nanodrop 1000 

(Thermo Scientific, USA). Na základě změřených koncentrací byly připraveny tři 

knihovny DNA, z nichž každá obsahovala jednu třetinu vzorků v ekvimolární směsi 

a celkově 8 140 ng DNA. Knihovny DNA byly přečištěny MinElute Purification kitem 

a DNA byla z kolonky eluována 20 µl ddH2O. Koncentrace knihoven byla změřena na 
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fluorometru Qubit. Na ligační reakci byl potřeba 50 µl alikvot obsahující 1 µg DNA 

rozpuštěné v 1x TE pufru.  

 

4. 2. 8  Illumina Mi-Seq sekvenování: ligace adapto rů 

Na konce molekul DNA byly naligovány adaptory, které jsou potřeba k tzv. 

můstkové amplifikaci. Ligace proběhla pomocí kitu TruSeq® DNA PCR-Free LT Kit 

(Illumina, USA) podle protokolu dodavatele. V prvním kroku byly zatupeny konce 

DNA fragmentů pomocí enzymového mixu s 3´→5´ exonukleázovou a 5´→3´ 

polymerázovou aktivitou. Po zatupení byly odstraněny krátké fragmenty DNA pomocí 

magnetických kuliček AmpureBeads. Na 5´ konec molekul DNA byla připojena 

fosfátová skupina a na 3´ konec byl přidán tří adeninový přesah. V posledním kroku 

byl na 3´ konec fragmentu DNA naligován adaptor se třemi T kompatibilními 

k adeninovému přesahu. 

Úspěšnost ligace byla ověřena pomocí qPCR. Ke kvantifikaci byl použit kit 

KAPA Library Quantification Kit for Illumina sequencing platforms (Illumina, USA), 

jehož použití bylo analogické jako u  kitu pro 454-pyrosekvenaci.  

4. 2. 9  Illumina MiSeq sekvenování: m ůstková amplifikace a sekvenování 

Illumina MiSeq sekvenování využívá technologii sekvenování syntézou firmy 

Illumina. Na začátku jsou na oba konce amplikonů naligovány 2 rozdílné adaptory. 

Po denaturaci jsou fragmenty DNA imobilizovány jedním koncem na destičku („flow 

cell“) pokrytou oligonukleotidy komplementárními k oběma typům adaptorů. 

Jednovláknové fragmenty hybridizují svým volným koncem s komplementárním 

oligonukleotidem připojeným na destičku a vytváří tak můstek („bridge“). 

Oligonukleotidy navázané na povrchu destičky se v dalším kroku chovají jako 

primery pro PCR amplifikaci („můstková amplifikace“) (Obr. 12). Amplifikace je 

nezbytná pro obdržení dostatečně intenzivního světelného signálu pro spolehlivou 

detekci inkorporovaných nukleotidů. Po proběhnutí PCR vzniknou na destičce klastry 

obsahující až 1 000 kopií původní ssDNA. V závěru můstkové amplifikace dochází 

k navázání sekvenačního primeru na DNA fragmenty. 
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Samotné sekvenování syntézou využívá fluorescenčně značené nukleotidy 

s navázaným reverzibilním terminátorem (Obr. 13). Blokace nukleotidů reverzibilním 

terminátorem umožňuje v každém cyklu navázání vždy pouze jedné báze na rostoucí 

řetězec. Po inkorporaci nukleotidu je reverzibilní blokátor na jeho 3’ konci i 

fluorescenční barvivo odstraněno a syntéza může pokračovat. Po každém kole 

syntézy je inkorporace fluorescenčně značeného nukleotidu detekována laserem. 

Přirozená kompetice nukleotidů zajišťuje vysokou přesnost metody a spolehlivě 

sekvenuje i homopolymerní úseky a repetice (Quail et al. 2012). 

Sekvenování proběhlo v externí laboratoři (společnost GeneTiCA s.r.o., Brno), 

které byly dodány amplikonové knihovny DNA. 

 

Obr. 14. Můstková amplifikace („bridge amplification“) fragmentů DNA. Fragment DNA opatřený 

na obou koncích adaptory je nanesen na destičku (A). Jeho volný konec hybridizuje s   navázaným 

oligonukleotidem (B). Po přidání neznačených nukleotidů a dalších PCR reagenciích dochází 

k isotermální amplifikaci (C). Výsledkem PCR amplifikace jsou shluky identických molekul DNA 

navázaných na destičku. Před samotným sekvenováním je připojen ke každému fragmentu DNA 

sekvenační primer (D) (Ansorge et al. 2009; převzato a upraveno). 
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Obr. 15: Sekvenace technologií Illumina. Fluorescenčně značený nukleotid s navázaným reverzibilním 
terminátorem je inkorporován do nascentního řetězce (E). Po inkorporaci nukleotidu je odstraněna 
blokující skupina a syntéza může pokračovat až na konec řetězce (F). Přirozená kompetice všech čtyř 
značených nukleotidů eliminuje vznik chyb (G). Intenzita fluorescence je detekována CCD kamerou 
(H) (Ansorge et al. 2009; převzato a upraveno). 

 

4. 2. 10 Illumina Mi-Seq sekvenování: analýza dat  

Sekvenování proběhlo technologií paired-end sequencing. To umožňuje 

sekvenování od obou konců stejného fragmentu. Z překrývajících se konců je pak 

sestavena výsledná sekvence. Sekvenací mezerníku ITS2 bylo získáno 345 507 

sekvencí. 

Získané ITS sekvence byly vyhodnoceny s využitím programu SEED (Větrovský 

a Baldrian 2013). Ze sekvencí byl vybrán úsek ITS2 o max. délce 415 bp a min. 

délce 50 bp (Nilsson et al. 2010). Po zpárování konců byly programem UCHIME 

(Edgar 2010) odstraněny chimerní sekvence. Programem USEARCH (Edgar 2010) 

byly sekvence sdruženy do klastrů, odpovídajících 98% úrovni podobnosti. Globální 

alignment byl proveden v programu MAFFT64 (Katoh et al. 2009). Pro každý klastr 

(operační taxonomickou jednotku, OTU) byla zkonstruována konsenzuální sekvence. 

Vzniklé konsenzuální sekvence byly seskupeny do finálních klastrů na základě 97% 
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úrovni podobnosti, které přibližně odpovídají úrovni vzájemné podobnosti 

studovaných sekvencí na úrovni druhů hub. 

K identifikaci jednotlivých OTU byl použit algoritmus BLASTn proti nukleotidové 

databázi NCBI a PlutoF. Pro každou operační taxonomickou jednotku byla nalezena 

nejpodobnější sekvence se známým taxonomickým zařazením minimálně na úrovni 

rodu („best hit“). Počty sekvencí jednotlivých OTU a jejich taxonomická identita byly 

použity jako vstup pro statistické vyhodnocení složení společenstva hub 

4. 3 Charakterizace houbového spole čenstva na tlejícím d řevě v 

přirozeném lese 

4. 3. 1 Studovaná lokalita a odb ěr vzork ů 

Ve třetím experimentu byly odebrány vzorky z NPR Žofínský prales (735–830 m 

n. m.). Žofínský prales o rozloze 102 ha se nachází v centrální části Novohradských 

hor a   jedná se o   porost, který je od roku 1838 ponechán vývoji bez zásahu 

člověka. Dominantní dřevinou NPR je buk (Fagus sylvatica L.) s vtroušeným smrkem 

(Picea abies (L.) Karst.) a jedlí (Abies alba Mill.). Průměrná roční teplota vzduchu je 

5 –6 °C. Pr ůměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 800–900 mm. 

V jádrové části Žofínského pralesa (25 ha) bylo provedeno zaměření všech 

stojících i ležících, živých i tlejících stromů od výčetní tloušťky 10 cm výše. Výsledky 

dendrometrických měření byly vloženy do celosvětové síťe SIGEO 

(http://www.ctfs.si.edu/site/Zofin+Forest+Dynamics+Plot). Dendrometrická měření 

provedli pracovníci odboru ekologie lesa Výzkumného ústav Silva Taroucy pro 

krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., kteří na projektu spolupracují. V   současnosti je 

k dispozici mnoho tematických map, které vypovídají o přírodních procesech a   

jevech v   Žofínském pralese jak aktuálně zmapovaných, tak shrnujících výsledky 

dlouhodobých terestrických výzkumů a leteckého snímkování od 70. let 20. století do 

současnosti (http://www.pralesy.cz). 

Pro analýzu byly vybrány kmeny následujících parametrů: rozkládající se na 

zemi o průměru v prsní výšce mezi 30 a 100 cm, odpovídající čtyřem časovým 

rozmezím délky rozkladu (tj. obdobím, mezi jednotlivými inventarizacemi). Ze 

získaného datasetu byly pro potlačení subjektivity výběru analyzované kmeny 



47 

 

vybrány náhodně před návštěvou lokality. V jádrové části Žofínského pralesa byly 

odebrány vzorky ze 46 smrkových kmenů, 38 bukových kmenů a 38 jedlí 

reprezentujících různé délky rozkladu (Tab. 5). Postup odběru vzorků byl stejný jako 

u druhého experimentu. 

Tab. 5: V tabulce jsou znázorněny počty stromů (n) v jednotlivých skupinách. Stáří stromů je 
reprezentováno čtyřmi stádii rozkladu. Nejstarší kmeny padly před více než 38 lety (označeno stádiem 
rozkladu 4). Další padly před 16 – 38 lety (stádium rozkladu 3). Další skupinu tvoří kmeny, které padly 
před 5 –16 lety (stádium rozkladu 2). Nejmladší kmeny padly před méně než 5 lety (stádium rozkladu 
1). 

Druh 
stromu/Stádium 

rozkladu 
< 5 let (1)) 5 – 16 let (2) 16 – 38 let (3) >>>> 38 let (4) 

Buk 8 13 12 5 

Jedle 3 14 13 8 

Smrk 11 12 11 12 

Obr. 16: Příklad jednoho z odebraných stromů ve čtvrtém stádium rozkladu.  
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4. 3. 2 Stanovení respirace  

Jako vzorek pro stanovení rychlosti dekompozice (respirace) byly použity 

hobliny, získané v terénu, které byly inkubovány ve 4 C nejméně po dobu 2 týdnů, 

aby se minimalizovaly důsledky stresu pro mikroorganismy, způsobené vrtáním 

(fragmentace, ohřev atd.). Respirace mikroorganismů ve dřevě byla stanovena 

pomocí Oxitop® System (VWR, Irsko) dle manuálu. 500ml prázdné nádoby Oxitop 

byly zváženy a naplněny vzorky dřeva. Ke vzorkům dřeva byla přidána ddH2O tak, 

aby měly přibližně stejnou počáteční vlhkost. Mikroorganismy ve vzorcích dřeva 

spotřebovávají kyslík a vytváří CO2. Ten je absorbován v roztoku NaOH (5 mM), 

který je přítomen v každé nádobě. Díky úbytku kyslíku během respirace klesá tlak 

v nádobách a tato změna tlaku je detekována a uložena v hlavicích Oxitop. 

Stanovení rychlosti respirace probíhalo v termostatu dva týdny při 12°C. Respirace 

byla vyjádřena jako množství vyprodukovaného CO2 za 1 hod. na gram suché 

hmotnosti dřeva. Pro stanovení respirace bylo použito celkem 60 vzorků. 

4. 3. 3 Stanovení enzymových aktivit, obsahu ergost erolu a chemických 

vlastností d řeva 

Enzymové aktivity, fyzikálně-chemické vlastnosti dřeva a obsah ergosterolu byly 

stanoveny stejně jako v kapitolách 4. 1. 10, 4. 2. 3 a 4. 2. 4.  

4. 3. 4 Izolace DNA a IlluminaMiSeq sekvenování 

Izolace DNA a IlluminaMiSeq sekvenovaní proběhlo stejným způsobem jako 

v kapitole 4.1.3 a 4.2.5. Sekvenací bylo získáno celkem 1 365 267 sekvencí, úsek 

ITS2 měl max. délku 462 bp a min. délku 41 bp. Sekvence byly zpracovány 

obdobným způsobem jako v kapitole 4. 2.10.  

4. 4 Statistické vyhodnocení výsledk ů 

U výsledků jednotlivých stanovení byly vypočítány průměry a střední chyby 

průměru. Do statistických analýz složení společenstva hub byly zahrnuty rody 

s relativní četností ≥ 2 % (experiment 1 a 3), ≥ 0,5 % (experiment 2) a všechny 
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kmeny a 50 nejhojnějších OTU. Před stanovením statistické významnosti zjištěných 

rozdílů byla testována normalita jednotlivých datasetů pomocí Shapiro-Wilkesova 

testu a v případech, kde to bylo nutné (relativní abundance taxonů, enzymová 

aktivita) byly před testováním datasety normalizovány odmocněním. Statisticky 

významné rozdíly mezi uspořádáními byly testovány s použitím analýzy rozptylu 

(ANOVA) následované Fischerovým LSD post hoc testem. Rozdíly p < 0,05 byly 

považovány za statisticky významné. Analýza hlavních komponent (PCA) byla 

použita k určení jednotlivých faktorů ovlivňujících složení společenstva hub. 

Vstupními daty byly abundance vybraných rodů hub po normalizaci odmocněním 

a další proměnné, charakterizující padlé kmeny (experimentální uspořádání, 

chemické složení). 

Pomocí programu SEED (Větrovský a Baldrian 2013) byly stanoveny indexy 

diverzity Chao1 index a Shannon-Wiener index. Ty reprezentují odhad diverzity 

houbového společenstva a počet dominantních OTU, které představují ≥ 80 % všech 

získaných sekvencí daného vzorku. Dalšími stanovovanými indexy diverzity byla 

vyrovnanost („Evenness“) a druhová bohatost („Species Richness“). Pro výpočet 

všech parametrů druhové diverzity byly použity redukované datasety, obsahující 600 

(experiment 1), 1000 (experiment 2) a 1959 (experiment 3) náhodně vybraných 

sekvencí od každého vzorku, v nichž byly OTU vytvořeny nezávisle. Tento postup byl 

zvolen, aby se odstranil vliv hloubky sekvenování na odhady diverzity při nestejném 

počtu sekvencí v jednotlivých vzorcích. 

Shannon-weiner index: 

 

Chao 1 index: 

 

Sobs= pozorovaný počet druhů 

n1 = počet OTU zastoupených jedno sekvencí (singleons) 

n2 = počet OTU s dvěmi sekvencemi (doubletons) 
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Vyrovnanost: 
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4. 5 Složení roztok ů 

Acetátový pufr, 50 mM, pH=5 

1000 ml destilovaná H2O  

900 µl octová kyselina  

2,78 g octan sodný 

100 mM citrát – 200 mM fosfátový pufr, pH=5 

100 ml destilované H2O  

3,56 g Na2HPO4 2H2O  

2,1 g monohydrátu kyseliny citrónové 

Sukcinát-laktátový pufr, 100 mM, pH=4,5 

100 ml destilované H2O  

1,64 g DL-mléčná kyselina, NaCl 60%  

0,146 g sukcinová kyselina 

0,08% (w/v) ABTS  

25 mM DMAB  

1 mM MBTH  

2 mM MnSO4  

5 mM H2O2  

2 mM EDTA 

Azo-CM celulóza 

40 ml H2O zahřáté na 85-90ºC  

5 ml destilované H2O  

5 ml 2M acetátového pufru, pH=5  

1 g Azo-CM-celulóza  

0,02 g azid sodný  

Azo-CM-celulózu a ohřátou vodu míchat 15 min před přidáním ostatních chemikálií.  

Azo-Xylan 

Azo-xylan (1% w/v) byl rozpuštěn v 11,428 ml octové kyseliny. K roztoku bylo přidáno 800 ml 

destilované vody. pH bylo upraveno kyselinou chlorovodíkovou na 4, 5. Poté bylo přidáno ještě 200 ml 

vody.  
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Roztok NaOH, 5 M 

199,99 g NaOH 

1 l destilované H2O 
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5 Výsledky 

5. 1 Společenstvo hub a aktivita enzym ů v různých částech tlejících 

kmenů smrku 

Vstupním materiálem pro první experiment byly tři smrkové kmeny odlišného 

průměru (viz. kapitola 4. 1. 1). Z každého kmene bylo v pravidelných rozestupech 

odebráno deset vzorků. Cílem tohoto pokusu bylo pomocí 454-pyrosekvenování 

charakterizovat složení houbového společenstva a popsat změnu prostorové 

diverzity hub podél délky kmene. Dále byly v každém vzorku změřeny aktivity 

enzymů účastnících se degradace ligninocelulózy, které nás informovaly 

o dekompozitní aktivitě hub v dané části kmene. 

5. 1. 1 Složení houbového spole čenstva 

Sekvence mezerníku ITS1 získané pomocí pyrosekvenace byly použity pro 

popis složení houbového společenstva tří smrkových kmenů. Po odstranění 

nekvalitních sekvencí vznikl soubor o 86 285 sekvencích max. délky 372 bp a min. 

délky 63 bp. Sekvence byly zařazeny do 995 OTU na 97% úrovni podobnosti (z toho 

110 singletonů, tj. OTU obsahujících pouze 1 sekvenci). Sekvence, které nebyly 

identifikovány jako houbové, byly odstraněny. Pro sekvence OTU byly nalezeny 

nejbližší identifikované sekvence ve 265 rodech, které náležely 68 řádům. Pro 

jednotlivé OTU byla určena E-hodnota, podobnost s nalezenou sekvencí a délka 

alingmentu. U 50 nejhojnějších OTU byla určena relativní abundance sekvencí v 

jednotlivých kmenech (Tab. 6). 

V prvním kmeni výrazně dominovala OTU 2 (nejbližší identifikace: Fuscoporia 

viticola), jejíž relativní abundance byla 56,53 %. Nejvíce zastoupenou OTU v druhém 

kmeni byla OTU 3 (nejbližší identifikace: Dacrymyces) s relativní abundancí 17,89 %. 

Ve třetím kmeni byla nejhojnější OTU 1 (100% identita se sekvencí druhu 

Phialocephala scopiformis), která tvořila 33,01 % všech sekvencí. Tyto tři nejhojnější 

OTU byly zastoupeny rovnoměrně podél délky příslušného kmene (Obr. 7). I u 

ostatních dominantních OTU byla změna jejich výskytu ve směru délky kmene 
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plynulá, což svědčí o jejich šíření ve směru osy kmene (Obr. 7). U prvního kmene, 20 

% dominantních OTU, prorůstalo po celé jeho délce. U druhého a třetího kmene to 

bylo 10 %, respektive 24 % OTU.  

Jelikož studované kmeny ležely v blízké vzdálenosti od sebe, byly detekovány 

houby společené všem kmenům. 26 % dominantních OTU se nacházelo ve všech 

třech smrkových kmenech. Patřily rodům Fuscoporia, Phialocephala, Dacrymyces, 

Hyaloscypha, Cladonia, Placynthiella, Rhinocladiella, Sorocybe, Collophora 

a Opegrapha. 
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Obr. 17: Výskyt dominantních OTU ve vzorcích, odebraných podle dlouhé osy kmene s odstupem 8 
cm. Přítomnost jednotlivých OTU je znázorněna barevně. Z obrázku je patrné, že prostorová diverzita 
OTU se podél délky kmene mění plynule a řada hub kolonizuje kmen v celé délce. 

OTU
Fuscoporia viticola

Phialocephala scopiformis

Dacrymyces strain TUFC12836

Gymnopilus decipiens

Hyaloscypha aureliella

Vibrissea truncorum

Cladonia furcata

Phialocephala scopiformis

Hyphoderma praetermissum

Vibrissea truncorum

Placynthiella icmalea

Tomentella lapida

Holwaya mucida

Phialocephala urceolata

Vibrissea truncorum

Globulicium hiemale

Galerina stylifera

Rhinocladiella atrovirens

Fuscoporia viticola

Candida paludigena

Botryobasidium subcoronatum

Xenochalara juniperi

Nolanea conferenda

Leohumicola atra

Hyaloscypha aureliella

Placynthiella icmalea

Dacrymyces stillatus strain D3-3B-f 

Phanerochaete sordida

Dacrymyces stillatus strain D3-3B-f 

Sorocybe resinae

Fulvoflamma eucalypti

Paecilomyces aerugineus

Collophora pallida

Phaeomollisia piceae

Meliniomyces bicolor

Aspergillus fumigatus

Hyphodiscus hymeniophilus

Phialocephala scopiformis

Tremella polyporina isolate AM20 

Hyphodontia hastata

Cladophialophora chaetospira

Phialophora verrucosa

Amphinema byssoides

Rhodotorula philyla

Sorocybe resinae

Phialocephala scopiformis 

Sorocybe resinae

Phialocephala scopiformis

Opegrapha varia

Hyphodermella rosae

Kmen 1 Kmen 2 Kmen 3
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Na obr. 18 je graficky znázorněna relativní abundance sekvencí nejčetnějších 

OTU podél délky studovaných kmenů. Z obrázku je patrné, že počet sekvencí podél 

délky kmene u jednotlivých rodů kolísal, nicméně v sousedních vzorcích byl počet 

sekvencí často srovnatelný.  

Obr. 18: Profil relativní početnosti sekvencí podél délky kmene (uvedeno v ‰). Jsou znázorněny čtyři 
nejhojnější rody od každého kmene. 

 



59 

 

Obr. 19 znázorňuje relativní četnost houbových oddělení. V kmeni 1 a 2 

dominovaly houby z oddělení Basidiomycota (77,23 % a 59,48 %). Naopak v kmeni 3 

patřily téměř veškeré sekvence zařazeny do oddělení Ascomycota (99,44 %). 1,72 % 

ze všech sekvencí bylo zařazeno do oddělení Glomeromycota, Chytridiomycota a 

Microsporidia a pododdělení Mortierellomycotina a Mucoromycotina.  

Relativní zastoupení houbových řádů je znázorněno na obr. 20. Na kmeni 1 

výrazně převládal řád Hymenochaetales (59,77 %). Největší diverzita byla zjištěna 

na kmeni 2, přičemž nejvíce zastoupenými řády zde byly Helotiales (23,32 %), 

Dacrymycetales (23,68 %) a Agaricales (16,91 %). Řád Helotiales byl dominantní i 

na kmeni 3, kde tvořil celých 79,46 % všech sekvencí.  

Relativní četnost houbových rodů na jednotlivých kmenech je znázorněna na 

obr. 21. Na kmenech výrazně převládál jeden nebo několik rodů. V prvním kmeni 

byla většina houbových sekvencí zařazena do rodu Fucosporia (59,75 %). Nejvíce 

diverzifikovaný byl opět kmen druhý. Dominantními rody zde byly rod Dacrymyces 

(23,32 %), Hyaloscypha (14,92 %) a Gymnopilus (13,88 %). Rod Phialocephala 

(51,66 %) a Vibrissea (22,94 %) byly nejhojnější na třetím kmeni.  
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Obr. 19: Relativní zastoupení houbových oddělení (uvedeno v ‰). 
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Obr. 20: Relativní zastoupení houbových řádů (uvedeno v ‰). 
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Obr. 21: Relativní zastoupení houbových rodů (uvedeno v ‰). 
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Pro jednotlivé vzorky byly stanoveny indexy diverzity (Tab. 7). Indexy druhová 

bohatost (S) a Chao-1 nebyly mezi jednotlivými kmeny významně odlišné. Odhady 

celkové diverzity (Chao1) a fakt, že rarefrakčních křivky nedosáhly u žádného vzorku 

saturace, svědčí o tom, že hloubka sekvenace nepostihla všechny OTU (druhy), 

které se ve vzorku vyskytovaly. Vyrovnanost byla u všech vzorků velmi podobná. 

Tab. 7: Indexy diverzity pro jednotlivé kmeny. V tabulce jsou znázorněny průměry indexů pro 
jednotlivé kmeny a střední chyby průměru.  

kmen Druhová 
bohatost (S) 

Duhová bohatost 
- 80% diverzity Chao-1   Shannon-

Wiener index Vyrovnanost 

kmen 1   52 ± 31 7 ± 6   98 ± 62 1,94 ± 0,88 0,49 ± 0,15 

kmen 2   62 ± 20 6 ± 3   108 ± 47 2,02 ± 0,51 0,49 ± 0,09 

kmen 3   65 ± 14 6 ± 4   112 ± 24 2,13 ± 0,57 0,51 ± 0,11 

5. 1. 2. Aktivita extracelulárních enzym ů 

V prvním pokusu byla stanovena aktivita vybraných enzymů, účastnících se 

dekompozice organické hmoty, zejména lignocelulózy. Tab. 8 ukazuje aktivity 

enzymů naměřené v jednotlivých vzorcích kmenů. Nevyšší hodnoty byly zjištěny u 

kmene 2. Významná aktivita lakázy a Mn-peroxidázy nebyla u žádného z kmenů 

detekována. Naopak nejvyšší hodnoty byly naměřeny u fosfatázy a β-glukosidázy. Na 

obr. 22 jsou znázorněny enzymové aktivity ve vzorcích, odebraných po délce kmene. 

Z obrázku je patrné, že aktivita enzymů podél délky kmene kolísala, nicméně aktivita 

v sousedních vzorcích byla často srovnatelná. To je analogické s relativně plynulým 

výskytem hub podél délky kmene.  
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Tab. 8: Aktivita enzymů naměřená v jednotlivých kmenech. Data zahrnují průměry jednotlých měření a 
střední chybu průměru. Aktivita endocelulázy, endoxylanázy, lakázy a Mn-peroxidázy je uvedena v 
mU min-1 ·g-1 suché hmotnosti. Aktivita ostatních enzymů je uvedena v nM min-1 ·g-1 suché hmotnosti.  

Enzymy Kmen 1   Kmen 2   Kmen 3   
Endoceluláza 1,10 ± 1,49 8,90 ± 4,48 8,67 ± 4,64 

Endyxylanáza 2,29 ± 1,51 10,00 ± 6,95 9,85 ± 5,83 

Lakáza 0,08 ± 0,11 0,04 ± 0,03 0,15 ± 0,03 

Mn-peroxidáza 0,07 ± 0,08 0,04 ± 0,02 0,02 ± 0,02 
β-glukosidáza 678 ± 723 4005 ± 3052 1259 ± 743 
α-glukosidáza 38,42 ± 42,02 555 ± 1222 10,80 ± 18,04 

Celobiohydroláza 6,92 ± 9,20 373 ± 662 28,24 ± 51,66 
β-xylosidáza 34,39 ± 51,73 2332 ± 2009 223 ± 132 

Chitináza 37,30 ± 50,41 919 ± 2470 73,36 ± 47,73 
Arylsulfatáza 5,11 ± 4,42 286 ± 600 23,68 ± 40,28 

Fosfatáza 3986 ± 2504 7388 ± 6022 9396 ± 5117 
β-Glukuronidáza 54,82 ± 88,60 366 ± 987 0,00 
α-Arabinosidáza 2,60 ± 4,21 716 ± 931 25,36 ± 23,36 
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Obr. 22: Enzymové aktivity ve vzorcích, odebraných po délce kmenů. 
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5. 2 Společenstvo hub v po čáteční fázi kolonizace mrtvého d řeva 

jedle a buku 

Pro druhý experiment byly odebrány vzorky mrtvého dřeva, které náležely 

čtyřem uspořádáním: kmeny a větve buku (CWD/B, FWD/B) a jedle (CWD/T, 

FWD/T). Každá skupina byla reprezentována 31 vzorky. Náplní experimentu bylo 

popsat počáteční kolonizaci mrtvého dřeva buku a jedle houbami a rozdíly ve složení 

houbového společenstva a použít pro vysvětlení pozorovaných rozdílů ve fyzikálně-

chemických vlastnostech dřeva (obsah uhlíku, dusíku, pH). Podobně jako v prvním 

experimentu byly změřeny aktivity vybraných enzymů a porovnány mezi jednotlivými 

skupinami dřeva.  

5. 2. 1 Obsah uhlíku, dusíku a pH d řeva 

U jednotlivých vzorků byl stanoven obsah dusíku a uhlíku a z naměřených 

hodnot vypočítán poměr C/N. Statisticky významný rozdíl u jedle/buku a větví/kmenů 

se neprokázal. Nejvyšší obsah dusíku byl zjištěn u větví nuku (Obr. 23). S tím 

koreluje i nejnižší poměr C/N u této skupiny (Obr. 24). Jednotlivé skupiny dřeva se 

významně lišily hodnotami pH, které byly nižší u větví. 

Naměřené hodnoty pH, N a C sloužily jako vysvětlující proměnné v analýze 

složení společenstev hub pomocí PCA. 
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Obr. 23: Obsah N u jednotlivých vzorků dřeva (v %). Data ukazují průměrné hodnoty pro jednotlivé 
skupiny a střední chyby průměru. Sloupce označené rozdílnými písmenky se statisticky významně liší 
p < 0.05 (Fisherův LSD post-hoc test).  

 

Obr. 24: Poměr C/N u vzorků dřeva. Znázorněny jsou průměry pro jednotlivé skupiny a střední chyby 
průměru. Sloupce označené rozdílnými písmenky se statisticky významně liší p  < 0.05 (Fisherův LSD 
post-hoc test). 
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5. 2. 2 Složení houbového spole čenstva 

Sekvenací mezerníku ITS2 metodou Illumina-MiSeq bylo získáno 315 506 

sekvencí dostatečné délky a kvality. Sekvence byly zařazeny do 11 495 OTU na 97% 

úrovni podobnosti (z toho 8 086 singletonů, tj. OTU obsahujících pouze 1 sekvenci). 

Relativně velké množství sekvencí bylo identifikováno jako nehoubových, převážně 

se jednalo o sekvence ITS2 buku lesního (Fagus sylvatica), jednoho ze studovaných 

druhů. Z datového souboru bylo odstraněno celkem 34 887 sekvencí, z toho většina 

náležela buku. Pro sekvence OTU byly nalezeny nejbližší identifikované sekvence v 

609 rodech, které náležely 138 řádům hub. 

Pro jednotlivé OTU byla určena E-hodnota, podobnost s nalezenou sekvencí a 

délka alingmentu. Relativní abundance sekvencí u 50 nejhojnějších OTU jsou 

znázorněny v tab. 10. Vzorky náležely ke čtyřem uspořádáním: CWD/T, CWD/B, 

FWD/T, FWD/B. Přičemž T značí jedli, B buk, CWD kmeny a FWD větve. 

Na buku byla nejhojnější OTU 0 (100% identita se sekvencí druhu Hypoxylon 

fragiforme) s relativní četností 20,24 % (CWD/B) a 17,72 % (FWD/B). U skupiny 

CWD/T dominovala OTU 1 (100% identita se sekvencí druhu Xylobolus annosus) 

s relativní četností 20,45 %. U FWD/T nebyla žádná OTU výrazně dominantí. 7,57 % 

sekvencí patřilo OTU 3 (100% identita se sekvencí rodu Phomopsis) a 5,51 % 

sekvencí patřilo OTU 4 (100% identita se sekvencí druhu Stereum sanguinolentum). 

Na obr. 21 je graficky znázorněno relativní zastoupení houbových oddělení v 

jednotlivých skupinách. Ve všech skupinách výrazně dominovalo oddělení 

Ascomycota. Do oddělení Ascomycota náleželo 81,30 % sekvencí (CWD/B), 72,23 

% sekvencí (FWD/B), 56,40 % sekvencí (CWD/T) a 71,49 % sekvencí (FWD/T). 

Zbylé procento náleželo převážně do oddělení Basidiomycota. Pouze 1,01 % 

sekvencí bylo zařazeno do jiných taxonů, konkrétně do Chytridiomycota, 

Mortierellomycota a Mucoromycotina. 

 Relativní četnost houbových řádů je vyjádřena na obr. 22. U buku převládal řád 

Xylariales (45,75 % pro CWD a 40,69 % pro FWD). U jedle dominovaly řády 

Helotiales a Russulales. Relativní zastoupení u FWD/T bylo 24,92 % (Helotiales) 

a 17,96 % (Russulales). Relativní zastoupení u CWD/T bylo 30,1 % (Helotiales) 

a 32,5 % (Russulales).  

Relativní četnost houbových rodů je znázorněna na obr. 21. U buku byl výrazně 

zastoupen rod Hypoxylon. U skupiny FWD/B tvořil 30,51 % a u CWD/B 35,92 %. U 
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jedle nebyl žádný rod výrazně dominantní. Ve skupině FWD/T patřilo 13,37 % 

sekvencí rodu Cadophora. Ve skupině CWD/T byl hojný rod Xylobolus (20,66 %) a 

Cadophora (17,86 %).  

Rody Hypoxylon a Annulohypoxylon se nacházely poze na buku. A obráceně 

rody Pezicula a Stereum pouze na jedli. 

Pro statistické analýzy bylo vybráno 75 nejhojnějších rodů. Statistické analýzy 

byly provedeny i na úrovni oddělení a u 50 nejvíce zastoupených OTU. U 60 % 

dominantních rodů se významně lišila jejich relativní abundance v závislosti na druhu 

stromu (jedle, buk). U 55 % dominantních rodů se významně lišila jejich relativní 

abundance v závislosti na objemu mrtvého dřeva (větve, kmeny). Stejné faktory byly 

statisticky významné i na úrovni OTU a houbových oddělení. 
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Obr. 21. Relativní zastoupení houbových oddělení (uvedeno v ‰). 
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Obr. 22: Relativní zastoupení houbových řádů (uvedeno v ‰). 
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Obr. 23: Relativní zastoupení houbových rodů (uvedeno v ‰). 
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Pomocí dvoufaktorové analýzy rozptylu bylo určeno, zda se od sebe významně 

liší nejhojnější oddělení (Tab. 10) a rody (Tab. 11). 

Tab.10: Průměry relativní abundance dominantních oddělení u jednotlivých skupin dřeva. Statisticky 
významné rozdíly mezi uspořádáními jsou označeny odlišnými písmeny p < 0,05 (ANOVA a Fisherův 
LSD post-hoc test). 

Oddělení CWD/B   CWD/T   FWD/B   FWD/T   

Ascomycota 723,19a 1110,06b 1796,61c 2468,35d 

Basidiomycota 221,53b 843,25a 690,77a 1039,16a 

Tab. 11: Průměry relativní abundance deseti nejhojnějších rodů u jednotlivých skupin dřeva. 
Statisticky významné rozdíly mezi uspořádáními jsou označeny odlišnými písmeny p < 0.05 (ANOVA 
a Fisherův LSD post-hoc test). 

Rod CWD/B   CWD/T   FWD/B   FWD/T   

Cadophora 27,89a 178,67b 10,31a 133,76b 

Pezicula 11,43a 85,77c 16,41a 36,72b 

Hypoxylon 359,20b 15,41a 305,06b 19,37a 

Coniochaeta 49,39 45,39 50,04 45,8   

Stereum 1,51a 55,45b 16,89a 86,21c 

Annulohypoxylon 66,46c 1,92a 25,77b 1,87a 

Xylobolus 24,24a 206,64b 4,12a 13,42a 

Polyporus 26,61a 16,52a 104,97b 1,24a 

Diatrype 20,07a 0,06a 65,93b 0,72a 

Pro jednotlivé vzorky byly stanoveny indexy diverzity (Tab. 12). Druhová 

bohatost, která vyjadřuje počet druhů ve vzorku, byla statisticky významně vyšší u 

větví. Indexy Chao-1 byly u všech skupin výrazně vyšší než skutečná druhová 

bohatost, což svědčí o  nedostatečné hloubce vzorkování.  
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Tab. 12: Indexy diverzity pro jednotlivé typy dřeva. V tabulce jsou znázorněny průměry indexů pro 
jednotlivé vzorky a střední chyby průměru.  

Typ d řeva Druhová 
bohatost (S) 

Druhová 
bohatost - 

80% diverzity  
Chao-1   Shannon-

Wiener index Vyrovnanost  

CWD/B   69 ± 22 11 ± 6   220 ± 121 2,57 ± 0,51 0,62 ± 0,12 

CWD/T   74 ± 17 13 ± 7   195 ± 66 2,76 ± 0,59 0,64 ± 0,11 

FWD/B   81 ± 26 14 ± 16 257 ± 112 2,67 ± 0,58 0,61 ± 0,10 

FWD/T   93 ± 18 18 ± 8   311 ± 106 3,09 ± 0,41 0,68 ± 0,07 

 

Z odmocněných hodnot relativních abundancí houbových rodů byla provedena 

PCA analýza. První dvě osy vysvětlovaly 20,91 % variability společenstva. Houbové 

společenstvo bylo zřetelně rozděleno v závislosti na druhu stromu (Obr. 24) a 

objemu dřeva (Obr. 25).  

Podle analýzy hlavních komponent měly největší vliv na rozdělení houbového 

společenstva proměnné druh stromu a objem dřeva (Obr. 26). Vzorky se od sebe 

lišily biomasou (obsahem ergosterolu), aktivitou enzymů (zejména fosfatázy, lipázy, 

α-glukosidázy a endoxylanázy) a fyzikálně-chemickými vlastnosmi (pH, obsah N a 

C). 

Obr. 24: PCA analýza četnosti houbových rodů na buku (modře) a jedli (fialově).  
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Obr. 25: PCA analýza četnosti houbových rodů na FWD (zeleně) a CWD (modře). 
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Obr. 26: PCA analýza relativních abundancí houbových rodů a vliv jednotlivých proměnných. Modré 
body značí pozici houbových rodů. Červeně jsou označeny proměnné.  

 

.

.

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Faktor 1 : 11,69%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

F
ak

to
r 

2 
:  

9,
22

%

FWD/CWD

C

Strom
pH

Lipáza

Fosfatáza

Ergosterol

Lakáza

Endoceluláza

A-glukosidáza
Endoxylanáza

N
Celobiohydroláza

 



79 

 

5. 2. 3 Stanovení obsahu ergosterolu 

Stanovení obsahu ergosterolu sloužilo ke kvantifikaci houbové biomasy 

v jednotlivých vzorcích dřeva. U větví buku byl obsah ergosterolu téměř 5x vyšší než 

v ostatních skupinách. Jak u buku, tak u jedle obsahovaly větve významně vyšší 

množství biomasy hub než kmeny (Obr. 27).  

 

Obr. 27: Obsah ergosterolu u jednotlivých skupin dřeva. Sloupce označené rozdílnými písmenky se 
statisticky významně liší p < 0.05 (Fisherův LSD post-hoc test). 

 

5. 2. 4 Aktivita enzym ů ve vzorcích mrtvého d řeva 

Většina měřených enzymů byla statisticky významě ovlivněna druhem a 

objemem dřeva. U větví byly naměřeny třikrát vyšší enzymové aktivity než u kmenů 

(Obr. 28). Na rozdíl od prvního experimentu zde byla detekována významná aktivita 

lakázy a Mn-peroxidázy. Významná aktivita celobiohydrolázy byla detekována pouze 

u větví. Průměrná aktivita α-glukosidázy byla u všech skupin nulová. 
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Obr. 28: Aktivita enzymů u jednotlivých skupin dřeva. Uvedeny jsou průměry a střední chyby průměru. 
Sloupce označené rozdílnými písmenky se statisticky významně liší p  < 0.05 (Fisherův LSD post-hoc 
test). 
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5. 3. Charakterizace houbového spole čenstva na tlejícím d řevě v 

přirozeném lese 

Pro třetí experiment byly odebrány vzorky tlejícího dřeva v přirozeném lese 

NPR Žofínský prales, pocházející ze smrku (SM), buku (BK) a jedle (JD) v různých 

stádiích rozkladu (Obr. 29). Nejmladší stromy padly před méně než 5 lety (stádium 

rozkladu 1). Další padly před 5 – 16 lety (stádium rozkladu 2). Další skupinu tvoří 

kmeny, které padly před 16 – 38 lety (stádium rozkladu 3). Nejstarší kmeny padly 

před více než 38 lety (stádium rozkladu 4). Vzorky byly tedy rozděleny do 12 skupin 

(tři stromy x čtyři stádia rozkladu). Cílem experimentu bylo posat fyzikálně-chemické 

vlastnosti dřeva (pH, obsah N a C) a složení houbového společenstva v závislosti na 

druhu stomu a stupni rozkladu v podmínkách přirozeného lesa. U vzorků tlejícího 

dřeva byly také stanoveny aktivity enzymů účastnících se jeho dekompozice. 

Obr. 29: Studovaná lokalita NPR Žofínský prales. 
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5. 3. 1 Obsah uhlíku, dusíku a pH d řeva 

U jednotlivých vzorků byl stanoven obsah dusíku a uhlíku a z naměřených 

hodnot vypočítán poměr C/N. Obsah dusíku byl významně vyšší u kmenů 

v pokročilejším stádiu rozkladu (Obr. 30). V prvním stádiu rozkladu byl nejnižší obsah 

dusíku na smrku, v dalších stádiích byl obsah dusíku vždy vyšší na buku. Poměr C/N 

byl nejnižší ve stádiu rozkladu 3 a 4 (Obr. 31). Hodnoty pH byly nejvyšší 

v počátečních stádiích rozkladu a s postupujícím rozkladem se snižovaly. 

Naměřené hodnoty pH, N a C sloužily jako vysvětlující proměnné v analýze 

složení společenstev hub pomocí PCA. 

Obr. 30: Obsah N (v %) u buku, jedle a smrku v závislosti na stupni rozkladu. Data ukazují průměrné 
hodnoty pro jednotlivé skupiny a střední chyby průměru. Sloupce označené rozdílnými písmenky se 
statisticky významně liší p < 0,05 (Fisherův LSD post-hoc test). 
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Obr. 31: Poměr C/N u buku, jedle a smrku v závislosti na stupni rozkladu. Znázorněny jsou průměry 
pro jednotlivé skupiny a střední chyby průměru. Sloupce označené rozdílnými písmenky se statisticky 
významně liší p < 0,05 (Fisherův LSD post-hoc test). 

 

5. 3. 2 Složení houbového spole čenstva 

Sekvenací mezerníku ITS2 metodou Illumina-MiSeq bylo získáno celkem 1 365 

267 sekvencí. Po odstranění sekvencí nedostatečné kvality či délky vznikl soubor o 

1 309 557 sekvencí max. délky 396 bp a min. délky 40 bp.  

Sekvence byly zařazeny do 30 834 OTU na 97% úrovni podobnosti (z toho 17 

913 singletonů, tj. OTU obsahujících pouze 1 sekvenci). K 8 987 sekvencím se 

nenašla nejbližší identifikace. Sekvence, které byly identifikovány jako nehoubové, 

byly z datového souboru odstraněny (celkem 6 317 OTU). Pro sekvence OTU byly 

nalezeny nejbližší identifikované sekvence v 1 057 rodech, které náležely 105 řádům 

hub. 

Pro jednotlivé OTU byla určena E-hodnota, podobnost s nalezenou sekvencí a 

a délka alingmentu. Relativní abundance sekvencí u 50 nejhojnějších OTU jsou 

znázorněny v tab. 13 a 14. Vzorky náležely ke dvanácti uspořádáním: BK (1-4), JD 

(1-4) a SM (1-4). Přičemž BK značí buk, JD jedli a SM smrk. Čísly jsou označeny 

stádia rozkladu. Počty analyzovaných stromů v jednotlivých skupinách jsou uvedeny 

v kapitole 4. 3. 1.  



84 

 

Mnoho dominantních OTU vykazovalo 100% identitu s nalezenými sekvencemi. 

Dominantní OTU na buku byly OTU 0 (100% identita se sekvencí druhu Ganoderma 

applanatum) a OTU 1 (100% identita se sekvencí druhu Hyphodontia aspera), jejichž 

relativní abundance byly 21,02 %, respektive 20,29 %. Na jedli byla dominantní opět 

OTU 0 následována OTU 3 (100% identita se sekvencí druhu Resinicium bicolor), 

jejíž relativní abundance byly 28,48 % a 13,18 %. OTU 2 (100% identita se sekvencí 

druhu Fomitopsis pinicola) byla dominantní na smrku (18,36 %). Za ní následovala 

OTU 4 (100% identita se sekvencí druhu Heterobasidion annosum) s relativní 

abundancí 12,37 %.  

Pro statistické analýzy bylo vybráno 92 nejhojnějších rodů. Statistické analýzy 

byly provedeny i na houbových odděleních a 50 nejvíce zastoupených OTU.  

U většiny rodů se statisticky významně lišila jejich relativní abundance 

v závislosti na druhu stromu (jedle, smrk, buk) a délce rozkladu. Stejné faktory byly 

statisticky významné i na úrovni OTU a houbových oddělení.  
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Deset nejhojnějších rodů a řádů hub je znázorněno graficky na následujících 

stránkách. Na obr. 30 je zobrazena relativní četnost houbových oddělení. Na buku, 

jedli i smrku dominovalo oddělení Basidiomycota. Za nimi následovaly Ascomycota. 

Oddělení Entomophthoromycota, Glomeromycota a Chytridiomycota a pododdělení 

Mortierellomycotina byly zastoupeny jen minoritně.  

Obr. 30: Relativní zastoupení houbových oddělení (uvedeno v ‰). Čísla na ose x značí stádium 
rozkladu. 

 

Na obr. 31 je znázorněno relativní zastoupení dominantních rodů na buku v 

jednotlivých stádiích rozkladu. Na nejmladších kmenech byl nejpočetnější rod 

Mycena (19,95 %). Ve skupině BK/2 převládal rod Ganoderma (13,92 %) 

následovaný rodem Fomes (11,08 %). Nejhojnějšími rody ve stádiu rozkladu 3 byly 

Megacollybia (21,21 %) a Hyphodontia (20,84 %). U nejstarších kmenů, podobně 

jako u nejmladších, převažoval rod Mycena (10,64 %). Řada dominantních rodů hub 

byla specifická pro určité stádium rozkladu - 45 % z nich se vyskytovalo pouze 

v jednom konkrétním stádiu. 
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Obr. 31: Relativní zastoupení dominantích rodů na buku (uvedeno v ‰). Čísla na ose x značí stádium 
rozkladu. 

 

Relativní zastoupení dominantních rodů na jedli je ukázáno na obr. 32. U 

nejmladších stromů dominoval rod Hyphodontia (25,14 %) následovaný rodem 

Ganoderma (17,5 %). Ve stádiu rozkladu 2 a 3 nebyl žádný rod dominantní. Ve 

druhém stádiu rozkladu patřilo 14,7 % sekvencí rodu Ganoderma a 9,58 % sekvencí 

rodu Ischnoderma. Nejpočetnějšími rody ve třetím stádiu rozkladu byly Hyphodontia 

(11,28 %) a Resinicium (9,1 %). U nejstarších stromů byl dominantním rodem 

Resinicium (35,94 %).  

42,5 % dominantních rodů se vyskytovalo pouze v jednom konkrétním stádiu 

rozkladu. Naopak rod Hyphodontia se vyskytoval ve všech stádiích rozkladu. 
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Obr. 32: Relativní zastoupení dominantích rodů na jedli (uvedeno v ‰). Čísla na ose x značí stádium 
rozkladu 

 

Na obr. 33 je znázorněno relativní zastoupení nejhojnějších houbových rodů 

přítomných na smrku. Na smrku nebyl žádný rod dominantí. U nejméně rozložených 

stromů byly nejčetnějšími rody Trichaptum (6,43 %) a Hyphodontia (6,19 %). Ve 

skupině SM/2 byl nejhojnějším rod Fomitopsis (13,43 %). Rod Resinicium byl 

nejhojnějším ve skupině SM/3 (9,35 %). U stromů v nejpokročilejším stádiu 

rozkladu patřilo nejvíce sekvencí rodu Heterobasidion (16,23 %) a Megacollybia 

(13,34 %).  

47,5 % dominantních rodů se nacházelo pouze v jedné z fází rozkladu. Naopak 

rody Hyphodontia, Mycena a Resinicium byly detekovány ve všech stádiích rozkladu. 
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Obr. 33: Relativní zastoupení dominantích rodů na smrku (uvedeno v ‰). Čísla na ose x značí 
stádium rozkladu. 

 

Obr. 34 znázorňuje nejhojnější řády na buku v různých stádiích rozkladu. Na 

buku v prvním a druhém stádiu rozkladu byly nejpočetnějšími řády Polyporales 

(15,39 %, respektive 34,21 %) a Agaricales (14,63 %, resp. 14,90 %). Ve třetím a 

čtvrtém stádiu rozkladu převládal řád Agaricales (27,37 %, resp. 28,01 %) a 

Corticales (23,75 %, respektive 14,66 %).  

Řád Cantharellales se nacházel pouze ve stádiu rozkladu 1. Podobně řády 

Hypocreales a Pleosporales se nacházely pouze ve stádiu 2, Atheliales ve stádiu 3 a 

řády Auriculariales a Thelephorales ve stádiu 4. 46,6 % z dominantních řádů se 

nácházelo ve všech stádiích rozkladu.  
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Obr. 34: Relativní zastoupení dominantích řádů na buku (uvedeno v  ‰). Čísla na ose x značí stádia 
rozkladu. 

 

Na obr. 35 je zobrazeno relativní zastoupení dominantních řádů jedle. Na jedli 

v prvním a druhém stádiu rozkladu převládály řády Polyporales (28,68 %, resp. 28,62 

%) a Corticiales (27,30 %, resp. 13,53 %). Ve třetím stádiu rozkladu byl nejhojnějším 

řád Agaricales (19,64 %) následovaný řádem Corticiales (17,40 %). Řád 

Hymenochaetales výrazně dominoval u nejvíce rozložených kmenů, kde tvořil 36,19 

%. Po něm byl nejčetnějším řád Agaricales (19,26 %).  

Řády Auriculariales a Cantharellales se nacházely pouze ve stádiu rozkladu 1. 

Podobně řád Trechisporales se nacházel pouze ve stádiu 3 a řád Atheliales ve stádiu 

4. 40 % dominantních OTU se vyskytovalo ve všech stádiích rozkladu.  
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Obr. 35: Relativní zastoupení dominantích řádů na jedli (uvedeno v ‰). Čísla na ose x značí stádia 
rozkladu. 

 

Relativní zastoupení houbových řádů na smrku je znázorněno na obr. 36. U 

nejméně rozložených kmenů převládaly řády Helotiales (15,64 %), Polyporales 

(15,33 %) a Corticiales (15,20 %). Ve skupině SM/2 to byly opět řády Polyporales 

(26,43 %) a Helotiales (13,15 %) následovány řádem Agaricales (11,04 %). Řády 

Agaricales a Helotiales byly početnými ve skupině SM/3, kde tvořily 15,11 % a 16,24 

%. U nejvíce rozložených kmenů  byl dominantím řád Agaricales (28,97 %) 

následovaný řádem Russulales (19,58 %).  

Řád Diaporthales se nacházel pouze ve stádiu rozkladu 1, řády Capnodiales a 

Dacrymycetales ve stádiu rozkladu 2  a Cantharellales a Xylariales se vyskytovaly 

pouze ve stádiu rozkladu 3. 40 % dominantních OTU bylo detekováno ve všech 

stádiích rozkladu. 
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Obr. 36: Relativní zastoupení dominantích řádů smrku (uvedeno v ‰). Čísla na ose x značí stádia 
rozkladu 
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Pomocí analýzy rozptylu  bylo určeno, zda se od sebe významně liší nejhojnější 

oddělení (Tab. 15) a rody (Tab. 16). 

Tab. 15: Průměry relativní abundance dominantních oddělení na smrku, jedli a buku. Statisticky 
významné rozdíly mezi uspořádáními jsou označeny odlišnými písmeny p < 0,05 (ANOVA a   Fisherův 
LSD post-hoc test). 

Oddělení

Doba rozkladu

1 378,45b 613,41a 4,02a

2 317,78b 674,71ab 3,78a

3 411,71b 547,25a 33,76b

4 201,22a 771,80b 22,27b

Smrk

Ascomycota Basidiomycota Mortielomycotina

 

Oddělení

Doba rozkladu

1 272,95 722,28 3,88ab

2 255,83 736,62 3,76a

3 235,14 732,80 17,83b

4 154,06 836,43 7,30ab

Jedle

Ascomycota Basidiomycota Mortielomycotina

 

Oddělení

Doba rozkladu

1 466,95 473,46a 28,55

2 407,94 580,46ab 4,44

3 244,37 730,77b 14,84

4 334,02 640,25ab 20,87

Buk

Ascomycota Basidiomycota Mortielomycotina
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Tab. 16: Průměry relativní abundance pěti nejhojnějších rodů u smrku, jedle a buku. Statisticky 
významné rozdíly mezi uspořádáními jsou označeny odlišnými písmeny p < 0,05 (ANOVA a Fisherův 
LSD post-hoc test). 

Rod

Doba rozkladu

1 36,13 67,21 41,49 30,58 0,66a

2 86,60 25,30 27,80 56,40 0,19a

3 46,83 46,09 93,49 48,90 10,14a

4 126,72 86,97 91,55 4,12 158,32b

Smrk

Mycena Hyphodontia Resinicium Fomitopsis Heterobasidion

 

Rod

Doba rozkladu

1 2,31ab 251,40 1,11a 0,14 0,25ab

2 20,80a 59,62 4,19a 2,94 4,53b

3 71,84a 112,75 90,95a 7,75 0,22a

4 57,00b 25,95 351,05b 0,13 36,91ab

Jedle

Mycena Hyphodontia Resinicium Fomitopsis Heterobasidion

 

Rod

Doba rozkladu

1 117,64ab 30,03a 2,05 42,08 6,50

2 43,94a 0,68a 0,43 1,69 0,24

3 11,24a 208,36b 36,85 25,05 0,12

4 199,49b 107,95ab 0,30 2,69 0,21

Buk

Mycena Hyphodontia Resinicium Fomitopsis Heterobasidion

 

S využitím programu SEED byly pro jednotlivé vzorky stanoveny indexy 

diverzity (Tab. 17). Na druhovou bohatost (S) měl statisticky významný vliv druh 

stromu. Věk dřeviny nebyl statisticky signifikantním faktorem. Druhová bohatost byla 

nejvyšší ve skupině SM/3. Odhady celkového počtu druhů Chao-1 se pohybovaly 

mezi 356 a 665, tedy asi 2,5x výše než druhová bohatost vzorků, získaných 

sekvenací při 1 959 sekvencí. 
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Tab.17: Indexy diverzity pro jednotlivé skupiny dřevin. V tabulce jsou znázorněny průměry indexů pro 
jednotlivé skupiny a střední chyby průměru.  

Typ 
dřeva 

Druhová 
bohatost (S) 

Duhová 
bohatost - 80% 

diversity 
Chao-1   

Shannon-
Wiener 

Diversity Index 
Vyrovnanost  

BK/1   237 ± 76 30 ± 24 574 ± 139 3,43 ± 0,83 0,63 ± 0,12 

BK/2   209 ± 108 27 ± 37 503 ± 298 3,10 ± 0,96 0,58 ± 0,14  

BK/3   218 ± 73 28 ± 25 491 ± 136 3,38 ± 0,70 0,63 ± 0,10 

BK/4   285 ± 112 47 ± 44 664 ± 277 3,42 ± 0,96 0,61 ± 0,13  

JD/1   176 ± 58 19 ± 14 356 ± 88 3,12 ± 0,70 0,60 ± 0,10 

JD/2   224 ± 76 26 ± 17 532 ± 179 3,41 ± 0,74 0,63 ± 0,10 

JD/3   246 ± 64 32 ± 18 600 ± 180 3,58 ± 0,54 0,65 ± 0,07 

JD/4   234 ± 51 32 ± 18 603 ± 189 3,63 ± 0,74 0,66 ± 0,12 

SM/1   256 ± 57 30 ± 17 665 ± 148 3,49 ± 0,40 0,63 ± 0,05 

SM/2   265 ± 65 33 ± 18 649 ± 195 3,49 ± 0,58 0,63 ± 0,08 

SM/3   277 ± 81 44 ± 32 636 ± 144 3,89 ± 0,62 0,69 ± 0,08 

SM/4   249 ± 81 34 ± 30 591 ± 173 3,52 ± 0,76 0,64 ± 0,11 

Z odmocněných hodnot relativních abundancí houbových rodů byla v programu 

Statistika 7 provedena PCA analýza. První dvě osy vysvětlovaly 15,37 % variability 

společenstva. Důvodem malého procenta vysvětlené variability může být prostorová 

izolovanost jednotlivých stromů a inviduální rozklad, který v každém z nich probíhá.  

Podle PCA analýzy, hlavním faktorem, který rozděloval houbové společenstvo, 

byla délka rozkladu (Obr. 37). Vliv druhu stromu byl méně významný. 

Podle PCA, měly největší vliv na rozdělení houbového společenstva, proměnné 

stupeň a délka rozkladu (Obr. 38). Vzorky se od sebe lišily biomasou (obsahem 

ergosterolu), aktivitou enzymů (zejména lipázy, fosfatázy, β-glukosidázy) a 

chemickými vlastnosmi (pH, obsah N a C). 
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Obr. 37: PCA analýza diverzity houbového společenstva na buku, jedli a smrku různého stáří. Čísly 
jsou označeny stádia rozkladu. B buk. J jedle. S smrk.  
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Obr. 38: PCA analýza relativních abundancí houbových rodů a vliv jednotlivých proměnných. Modré 
kroužky označují pozici houbových rodů. Červeně jsou označeny jednotlivé proměnné. L1975, L1997, 
L2008, L2013 – kmeny ležící nejpozději v roce 1975, 1997, 2008, resp. 2013 (stádium rozkladu 4, 3, 2 
a 1). 
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5. 3. 3 Stanovení obsahu ergosterolu 

Stanovení obsahu ergosterolu sloužilo ke kvantifikaci houbové biomasy 

v jednotlivých vzorcích dřeva. V prvním stádiu rozkladu byl nejnižší obsah biomasy 

hub na smrku, v dalších stádiích byla biomasa hub vždy významně vyšší na 

bukových kmenech (Obr. 39). U smrku a buku byl obsah ergosterolu nejvyšší ve 

stádiu rozkladu 3 a 4. U jedle se obsah ergosterolu během rozkladu významně 

neměnil.  

Obr. 39: Obsah ergosterolu u buku, jedle a smrku v závislosti na stupni rozkladu. Data ukazují 
průměrné hodnoty pro jednotlivé skupiny a střední chyby průměru. Sloupce označené rozdílnými 
písmenky se statisticky významně liší p < 005 (Fisherův LSD post-hoc test). 

 

5. 3. 4 Stanovení enzymových aktivit a respirace 

Endoceluláza, endoxylanáza, lakáza a Mn-peroxidáza byly statisticky významně 

ovlivněny druhem stromu. Vliv stáří dřevin nebyl statisticky signifikantní. U bukových 

kmenů byla naměřena významně vyšší hodnota endoxylanázy, lakázy a Mn-

peroxidázy (Obr. 40).  

Ostatní měřené enzymy byly statisticky významně ovlivněny druhem i věkem 

dřevin (Obr. 41, Obr. 42). Z grafů je patrné, že enzymové aktivity se měnily během 

rozkladu. Většina enzymových aktivit byla nejvyšší ve středně rozložených kmenech 

(stádium rozkladu 3). 
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Hodnoty respirace u jednotlivých vzorků kolísaly a žádný významný trend nebyl 

pozorován. 

Obr. 40: Aktivita endocelulázy, endoxylanázy, lakázy a Mn-peroxidázy u buku, jedle a smrku. Uvedeny 
jsou průměry a střední chyby průměru. Sloupce označené rozdílnými písmenky se statisticky 
významně liší p < 0,05 (Fisherův LSD post-hoc test). 
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Obr. 41: Aktivita B-glukosidázy, fosfatázy, celobiohydrolázy a lipázy u buku, jedle a smrku. Uvedeny 
jsou průměry a střední chyby průměru. Sloupce označené rozdílnými písmenky se statisticky 
významně liší p < 0,05 (Fisherův LSD post-hoc test). 
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Obr. 42: Aktivita β-xylosidázy, chitinázy, β-galaktosidázy a α-glukosidázy u buku, jedle a smrku. 
Uvedeny jsou průměry a střední chyby průměru. Sloupce označené rozdílnými písmenky se statisticky 
významně liší p < 0,05 (Fisherův LSD post-hoc test). 
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6. Dizkuze  

Poznatky o sukcesi hub na tlejícím dřevu byly po dlouhou dobu založeny na 

pozorování makroskopických plodnic a kultivaci mikroorganismů in vitro (Rayner a 

Boddy 1988; Bader et al. 1995; Renvall 1995; Allen et al. 2000; Lumley et al. 2001). 

Rozvoj molekulárních metod, jako je klonování DNA, polymorfismus délky 

terminálních restrikčních fragmentů (T-RFLP) a denaturační gradientová gelová 

elektroforéza (DGGE/TGGE) odhalil, že diverzita v tlejícím dřevě je vysoká (Rajala et 

al. 2010; Kebli et al. 2011; Lindner et al. 2011). Nicméně i s využitím molekulárních 

metod, bylo možné získat pouze částečný obrázek o houbovém společenstvu 

tlejícího dřeva. Sekvenační metody nové generace, jako pyrosekvenace byly pro 

popis hub na tlejícím dřevě použity až v poslední době (Kubártová et al. 2012; 

Ovaskainen et al. 2013) a využití nejnovější platformy Illumina MiSeq, umožňující 

získat z každého vzorku tisíce až desítky tisíc sekvencí, bylo poprvé použito až v této 

práci. Podobně je tomu v případě enzymových aktivit mikroorganismů přítomných 

v tlejícím dřevě a jejich vazbě na složení společenstva hub, jimž byla dosud 

věnována omezená pozornost. 

6. 1 Společenstvo hub a aktivita enzym ů v různých částech tlejících 

kmenů smrku 

V prvním experimentu se sledovalo, jakým způsobem se mění prostorová 

diverzita hub podél délky kmene. Za tímto účelem byly odebrány z jedné studijní 

plochy tři smrkové kmeny odlišného průměru a z každého z nich bylo v pravidelných 

rozestupech odebráno deset vzorků. Na základě vzhledu, konsistence a hustoty byly 

vybrané kmeny hodnoceny jako středně rozložené. Podle předpokladu se složení 

společenstva hub s délkou kmene měnilo plynule. Společenstva hub v sousedních 

vzorcích si bylo podobnější, než společenstva ve vzorcích vzdálenějších. Řada hub 

kolonizovala kmen po celé délce, a to zejména u třetího kmene, který byl nejtenčí. 

Svědčí to o způsobu šíření hub podél osy kmene. Pro prorůstání houby dřevem je 

důležitá vnitřní struktura dřeva, která zároveň spoluurčuje průběh a rychlost rozkladu: 

v tomto případě je příčinou rychlé podélné kolonizace to, že houby prostupují 
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vodivými pletivy (cévami a cévicemi) ve dřevě rychleji než skrze buněčné stěny 

sousedních buněk v radiálním směru (Rayner a Boddy 1988). 

Pyrosekvenací 30 vzorků tlejícího dřeva bylo získáno 86 285 sekvencí 

dostatečné délky a kvality, které byly zařazeny do 265 rodů. Na prvním kmeni, který 

byl v obvodu nejsilnější, dominovaly houby z oddělení Basidiomycota (77,2 %). 

Naopak na třetím kmeni, který byl v obvodu nejtenční, výrazně dominovaly houby 

z oddělení Ascomycota (99,4 %). Na druhém kmeni, středního průměru, tvořily 

Basidiomycota 59,5 % a Ascomycota 40,1 %. Ascomycota patří mezi počáteční 

kolonizátory mrtvého dřeva, kteří jsou v pozdějších fázích rozkladu nahrazovány 

houbami hnědé a bílé hniloby (Rayner a Boddy 1988). Jejich výrazné zastoupení u 

nejtenčího kmene, svědčí o dobré přístupnosti a rychlé kolonizaci tohoto substrátu.  

Na prvním kmeni výrazně dominoval rod Fuscoporia (dříve Phlellinus) patřící do 

řádu Hymenochaetales (oddělení Basidiomycota). Jedná se o houbu bílé hniloby, 

která roste saprotrofně nebo paraziticky na jehličnanech (Schmidt 2006). Mnohé 

druhy mají velmi úzkou vazbu na hostitelskou dřevinu. Fuscoporia viticola, 

nejhojnější druh detekovaný v tomto experimentu, se nachází téměř výlučně na 

smrku (Picea abies) v horských polohách (Hahn a Bassler 2005).  

Nejvíce diverzifikovaný byl kmen druhý. Dominantním zde byl rod Dacrymyces 

(řád Dacrymycetales, oddělení Basidiomycota) následovaný rody Hyaloscypha (řád 

Helotiales, oddělení Ascomycota) a Gymnopilus (řád Agaricales, oddělení 

Basidiomycota). Rod Dacrymyces se vyskytuje se v celém mírném pásu severní 

polokoule na mrtvém dřevě jehličnanů. Většina zástupců způsobuje hnědou hnilobu 

(Worrall et al. 1997). Rod Gymnopilus roste saprotrofně na dřevě, půdě a opadu. 

Způsobuje bílou i hnědou hnilobu, a to v závislosti na zkoumaném druhu (Fausto-

Guerra et al. 2002).  

Na třetím kmeni dominoval rod Phialocephala (řád Dothideales, oddělení 

Ascomycota) následován rodem Vibrissea (řád Helotiales, oddělení Ascomycota). 

Houba měkké hniloby Phialocephala obsazuje rozličné ekologické niky. Nachází se 

v živých i v mrtvých stromech, což může indikovat změnu životní strategie z endofyta 

na dekompozitora (Menkis et al. 2004). Rod Vibrissea se vyskytuje vzácně na dřevě 

listnatých a jehličnatých stromů ponořených ve vodě (Raja et al. 2008).  

Jelikož mrtvé dřevo představuje velmi dynamické prostředí, dokáží 

dřevorozkladné houby opustit již vyčerpaný habitat a šířit se do nového. Děje se tak 
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dvěma způsoby – prostřednictvím spor či účinněji v podobě mycelií. V době odběru 

se studované kmeny nacházely na zemi v blízké vzdálenosti od sebe (do 10 m). 

Vyskytla se tedy otázka, zda jsou některé houby společné pro všechny tři kmeny. 

Jedna čtvrtina dominantních OTU se vyskytovala ve všech třech kmenech. Tyto OTU 

náležely do rodů Fuscoporia, Phialocephala, Dacrymyces, Hyaloscypha, Cladonia, 

Placynthiella, Rhinocladiella, Sorocybe, Collophora a Opegrapha. Složení 

společenstva hub v jednotlivých kmenech však bylo výrazně odlišné, což naznačuje, 

že kolonizace každého isolovaného kmene probíhá nezávisle. Tento fakt mrtvé dřevo 

výrazně odlišuje od půdy či opadu, kde společenstva hub v rámci kontinuálního 

ekosystému jsou značné podobná i ve vzdálenosti desítek či stovek metrů 

(Voříšková et al. 2014). 

Dřevorozkladné houby produkují širokou škálu extracelulárních enzymů, které 

účinně rozkládají biopolymery ligninocelulózy dřeva. Významná aktivita lakázy a Mn-

peroxidázy, enzymů rozkládajících lignin, nebyla u žádného z kmenů detekována. 

Nejvyšší enzymové aktivity byly naměřeny u druhého kmene, což může souviset 

s vyšší houbovou diverzitou, která zde byla pozorována. V rámci jednoho kmene 

hodnoty enzymových aktivit kolísaly, ale v sousedních vzorcích byly často 

srovnatelné. To je analogické plynulým změnám společenstva hub podél osy kmene 

a naznačuje, že právě složení těchto společenstev determinuje produkci enzymů ve 

dřevě.  

Cílem prvního pokusu bylo také zjistit, jaký způsob vzorkování kmenů je 

optimální a dostatečně reprezentuje skutečnou variabilitu tlejícího dřeva. 

Z praktických důvodů je možné houbové organismy detekovat jen z malé frakce 

celkového objemu dřeva. Množství detekovaných organismů v určitém vzorku pak 

záleží na velikosti tohoto vzorku a četnosti a distribuci daných organismů v něm 

(Allmér et al. 2005). Jelikož se potvrdilo, že změna houbové diverzity je plynulá, 

počet vrtů do jednoho kmene mohl být v dalších experimentech snížen. 

6. 2. Společenstvo hub v po čáteční fázi kolonizace mrtvého d řeva 

jedle a buku 

Přestože přibývá poznatků o sukcesi houbového společenstva tlejícího dřeva, je 

zde stále nedostatek informací o počáteční kolonizaci mrtvého dřeva, která může být 
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rozhodující pro další vývoj společenstva hub (Fukami et al. 2010; Lindner et al. 2011; 

Dickie et al. 2012). Náplní druhého experimentu bylo popsat počáteční kolonizaci 

dřeva v závislosti na druhu stromu (buk, jedle) a objemu dřeva (větve, kmeny).  

Dřevo stromů se liší v mnoha chemických, fyzikálních a strukturních 

vlastnostech, a tudíž i v rychlosti dekompozice (Weedon et al. 2009). Největší rozdíly 

nalézáme mezi krytosemennými a nahosemennými rostlinami, které zároveň hostí 

odlišná společenstva hub. Většina dosavadních studií o dřevorozkladných houbách 

na tlejícím dřevě byla zaměřena na rozklad kmenů (odpovídá CWD v experimentu 2). 

Houbové společenstvo na větvích (odpovídá FWD) nebylo dosud intenzivně 

studováno a jeho význam pro zachování houbové diverzity bývá často opomenut 

(Nordén et al. 2004). 

V tomto experimentu se houbové společenstvo významně lišilo v závislosti na 

druhu stromu a objemu dřeva (FWD x CWD). Podle analýzy hlavních komponent 

byly druh stromu a objem dřeva proměnnými, které vysvětlovaly nejvíce pozorované 

variability. To je v souladu s dalšími studiemi o vlivu stromu (Lumley et al. 2001; 

Kulhánková et al. 2006; Rajala et al. 2010; Yamashita et al. 2010; Kebli et al. 2011) 

či objemu dřeva (Kruys a Jonsson 1999; Nordén et al. 2004; Allmér et al. 2005) na 

diverzitu houbového společenstva.  

Ve všech skupinách dřeva dominovaly houby z oddělení Ascomycota. Jak již 

bylo zmíněno Ascomycota patří k počátečním kolonizátorům mrtvého dřeva a 

primárně způsobují měkkou hnilobu (Rayner a Boddy 1988). První kolonizátoři 

mrtvého dřeva se rychle šíří mízou stromu, kde konzumují snadno využitelné 

sacharidy. Jakmile jsou ale jednoduché substráty spotřebovány, jsou vystřídány 

houbami s lepšími kompetičními schopnostmi. Vedle Ascomycet byly detekovány 

některé Basidiomycety, které také řadíme k počátečním kolonizátorům mrtvého 

dřeva, např. rod Stereum. Vedle počátečních kolonizátorů byly na dřevě pozorovány i 

houby, které účinně rozkládají celulózu a lignin a osidlují dřevo málo nebo středně 

rozložené. Typicky se jedná o chorošotvaré (Polyporales), lupenotvaré (Agaricales), 

dřevnatkotvaré (Xylariales). 

Na buku (CWD i FWD) výrazně dominoval rod Hypoxylon (řád Xylariales, 

oddělení Ascomycota), který způsobuje bílou hnilobu dřeva. Vyskytuje se velmi hojně 

na čerstvě odumřelých, kůrou pokrytých kmenech a větví buku (Chapela a Boddy 

1988). 
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Na kmenech jedle byl nejhojnějším rod Xylobolus (řád Russulales, oddělení 

Basidiomycota) a Cadophora (řád Dothideales, oddělení Ascomycota). Stejně jako 

Hypoxylon způsobuje rod Xylobolus bílou hnilobu (Schmidt 2006). Cadophora 

obsazuje rozličné ekologické niky. Podobně jako Phialocephala, žijí některé druhy 

jako endofytové v živých kořenech rostlin, jiní jako saprotrotrofové dřeva nebo 

parazité způsobující hnědou hnilobu kulturních plodin (Day et al. 2012).  

Na větvích jedle (FWD) byl nejhojnějším rodem opět Cadophora následován 

rodem Stereum (řád Russulales, oddělení Basidiomycota). Rod Stereum žije 

zpočátku paraziticky a po odumření saprotrofně na kmenech a větvích jehličnatých 

stromů, kde způsobuje bílou hnilobu (Ortiz 2013). 

Rody Hypoxylon a Annulohypoxylon byly nalezeny pouze na buku, zatímco 

rody Pezicula a Stereum byly nalezeny pouze na jedli. Rod Xylobolus se nacházel 

pouze na kmenech. 

K objasnění vztahu mezi kvalitou substrátu a společenstvem dekompozitorů, 

byly změřeny některé chemické parametry dřeva (pH, obsah C a N). Obsah N ve 

dřevě je důležitým faktorem, který ovlivňuje rychlost dekompozice. V opadu může 

nízký obsah N zabránit růstu hub (Baldrian 2011). Ve dřevě je obsah N poměrně 

malý, obvykle mezi 0,1 – 0,3 %. Se stoupajícím podílem N ve dřevě, k němuž 

dochází v průběhu dekompozice kvůli úbytku uhlíku ve formě CO2, houby zrychlují 

svůj růst a zvyšuje se i rychlost rozkladu (Cornelliessen et al. 2012). Obsah N byl 

významně vyšší u větví buku (FWD/B) a mohl být jednou z příčin jejich rychlejší 

kolonizace.  

Hodnoty pH byly nižší u větví. To může spíše než s vlastnostmi dřeva souviset 

s rychlejší kolonizací větví houbami, protože ty produkují různé organické kyseliny a 

acidifikují vnější prostředí (Weedon et al. 2009). 

Biomasa hub, která nepřímo vypovídá o dekompoziční aktivitě, byla změřena 

jako obsah ergosterolu. Existují i další metody ke kvantifikaci houbové biomasy, 

např. kvantifikace počtu kopií rDNA prostřednictvím qPCR a stanovení pomocí 

analýzy mastných kyselin ve fosfolipidech (PLFA). Kvantifikace houbové biomasy 

pomocí obsahu ergosterolu byla zvolena proto, že se zdá být spolehlivější než 

molekulární metody a analýzu PLFA nelze použít kvůli interferenci mastných kyselin, 

obsažených ve dřevu (Baldrian et al. 2013). U větví byl naměřen významně vyšší 

obsah ergosterolu než u kmenů. U větví buku byl obsah ergosterolu téměř 5x vyšší 
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než v ostatních skupinách. Obsah ergosterolu, který koreloval s obsahem N, svědčí 

opět o rychlejším prorůstání větví houbami, a tedy i rozkladu. Dřevo krytosemenných 

se všeobecně rozkládá rychleji než dřevo nahosemenných (Weedon et al. 2009). 

S tím je v souladu vyšší obsah N a ergosterolu zjištěný u buku. 

Snadnější kolonizace větví je dána i vyšším poměrem povrchu vůči objemu. 

Dřevo o malém objemu poskytuje méně stabilní mikroklimatické podmínky. Podle 

Toljandera (2006) fluktující mikroklimatické podmínky zvyšují druhovou bohatost i 

rychlost rozkladu. Celkové podmínky pro rozklad (lepší aerace, slabší borka, vyšší 

obsah N, větší počet vstupních míst) jsou tedy příznivější u spadlých větví, které jsou 

tak podstatně rychleji kolonizovány mycélii saproxylických hub. 

Enzymové aktivity, měřené v druhém experimentu, byly významně vyšší u větví, 

což pravděpodobně odráží vyšší obsah biomasy hub. Na rozdíl od prvního 

experimentu, zde byla detekována významná aktivita lakázy a Mn-peroxidázy, tedy 

enzymů rozkládajících lignin. Ligninolytické enzymy jsou produkovány houbami bílé 

hniloby. Metabolicky aktivní houby bílé hniloby byly detekovány v počátečních 

stádiích rozkladu i v práci Rajaly (2010).  

6. 3 Charakterizace houbového spole čenstva na tlejícím d řevě v 

přirozeném lese 

Náplní třetího experimentu bylo charakterizovat houbového společenstvo na 

tlejícím dřevě v NPR Žofínský prales. Jedná se o velmi komplexní ekosystém, který 

je již téměř 180 let ponechán vývoji bez zásahu člověka. Do studie byly vybrány 

kmeny smrku, buku a jedle v různém stádiu rozkladu a bylo tak možné popsat i 

trendy sukcesního vývoje společenstva.  

Složení společenstva hub se během dekompozice měnilo a některé rody byly 

pozorovány pouze v určitém stádiu rozkladu. Z dominantních rodů se 54 % 

vyskytovalo pouze v jednom konkrétním stádiu rozkladu a 63 % bylo specificky 

vázáno na konkrétní druh stromu, z toho 27 % se vyskytovalo pouze na buku, 20 % 

pouze na jedli na 16 % bylo vázáno na smrk. Podle analýzy hlavních komponent, 

hlavní proměnnou vysvětlující houbovou variabilitu, byla délka tlení. 

Analýza hlavních komponent vysvětlila pouze malé procento (15,37 %) celkové 

variability společenstva hub. Důvodem může být prostorová izolovanost studovaných 
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kmenů a individuální rozklad, který v každém z nich probíhá, jak je dokumentoval 

experiment 1. V počátečních fázích rozkladu je druhové složení hub značně 

variabilní, důsledkem náhodné kolonizace dřeva sporami, specificity počátečních 

kolonizátorů a přítomností endofytických hub, které mohou být rozdílné mezi 

jednotlivými stromy. Společenstvo hub navíc může být významně ovlivněno i dalšími 

parametry, které v předkládané práci nebyly měřeny (obsah ligninu a extraktiv ve 

dřevě, mikroklimatické podmínky na stanovišti apod.). 

U všech stromů dominovaly houby z oddělení Basidiomycota, a to i 

v počátečních stádiích rozkladu. Při porovnání počátečních a pozdních fází 

dekompozice, byly Ascomycota hojnější na začátku dekompozice a s postupujícím 

rozkladem se jejich početnost zmenšovala. U buku tvořily Ascomycota během 

prvních fází rozkladu 44 % všech sekvencí. U smrku a u jedle tvořily 35 %, resp. 26 

% všech sekvencí. V počátečních stádiích rozkladu převládal na kmenech jedle, 

buku i smrku řád Polyporales. V pokročilejších stádiích rozkladu byl řád Polyporales 

nahrazen řádem Agaricales.  

Ve 122 vzorcích dřeva bylo detekováno celkem 1 057 rodů. Na buku nebyl 

žádný rod dominantní. U nejméně rozložených stromů převažoval rod Mycena (řád 

Agaricales, oddělení Basidiomycota). Ve stádiu rozkladu 2 rod Ganoderma (řád 

Polyporales, oddělení Basidiomycota) a ve stádiu rozkladu 3 rody Megacollybia (řád 

Agaricales, oddělení Basidiomycota) a Hyphodontia (řád Hymenochaetales, oddělení 

Basidiomycota). U nejvíce rozložených kmenů opět převažoval rod Mycena. 

Mycena je druhově početným rodem vázaným na tlející dřevo a pařezy 

jehličnanů i listnáčů. Způsobuje bílou hnilobu (Worrall 1997). Široké spektrum 

hostitelů má rod Ganoderma. Infikuje listnaté stromy, zejména buk, ale může 

napadat i jehličnany. Jedná se o houbu bílé hniloby, která napadá kořeny oslabených 

stromů (Paterson 2007). Houba bílé hniloby Megacollybia roste hojně na tlejícím 

dřevě listnatých i jehličnatých stromů, často ukrytém v půdě nebo opadu (Hughes et 

al. 2007).  

U nejmladších kmenů jedle dominoval rod Hyphodontia následován rodem 

Ganoderma. Rod Ganoderma byl nejpočetnější i ve stádiu rozkladu 2 a rod 

Hyphodontia také ve stádiu rozkladu 3. U nejstarších kmenů jedle dominoval rod 

Resinicium. Resinicium roste zejména na jehličnatých, vzácně i na listnantých 

stromech, kde způsobuje bíloi hnilobu dřeva (Schwarze et al. 2000). 



112 

 

Podobně jako na buku, ani na smrku nebyl žádný rod dominantní. U 

nejmladších dřevin byl nejhojnější rod Trichaptum (řád Polyporales, oddělení 

Basidiomycota). Ve stádiu rozkladu 2 byl nejčetnější rod Fomitopsis (řád Polyporales, 

oddělení Basidiomycota) a Mycena. Ve stádiu rozkladu 3 převládal rod Resinicium 

(řád Polyporales, oddělení Basidiomycota). U nejstarších stromů převládal rod 

Heterobasidion následovaný rody Megacollybia a Mycena.  

Rod Trichaptum roste saprotrofně na dřevě, zejména na mrtvém dřevě 

jehličnanů, kde způsobuje bílou hnilobu (Holec et al. 2012). Heterobasidon se 

preferenčně vyskytuje na jehličnanech. Jedná se o obávaný parazit, který může 

infikovat živé stromy. Na starších stromech způsobuje bílou hnilobu (Adomas et al. 

2005). Rod Fomitopsis je široce rozšířen na listnatých stromech či jehličnanech jako 

parazit a saprotrof. Patří mezi počáteční kolonizátory mrtvého dřeva a způsobuje 

hnědou hnilobu (Holec et al. 2012).  

Dominantní rody jako Hyphodontia, Resinicium, Fomitopsis, Mycena, 

Megacollybia a Tylospora byly přítomny na buku, jedli i smrku.  

Během dekompozice se mění životní strategie většiny hub. Sukcesi jednotlivých 

druhů si můžeme vysvětlit především jejich vzájemnými vztahy, a to tak, že jeden 

druh připravuje svoji činností vhodné podmínky pro druh následující (Rypáček 1957). 

Houby měkké hniloby dominantní v počátečních fázích rozkladu jsou s postupující 

dekompozicí nahrazovány houbami hnědé a bílé hniloby (Rayner a Boddy 1988). 

Podle Rajaly (2011; 2012) ve všech stádiích dekompozice, kromě posledního stádia, 

tvoří houby bílé hniloby asi 20 % všech hub. Houby hnědé hniloby dominují ve 

sředně rozložených kmenech, kdy je rychlost rozkladu největší. V silně rozložených 

kmenech jsou dominantní skupinou ektomykorhizní houby. ECM houby byly 

detekovány i v počáteční fázi rozkladu (Rajala et al. 2011; Rajala et al. 2012). 

V tomto experimentu představovaly houby bílé hniloby nejhojnější skupinu a byly 

rovnoměrně zastoupeny ve všech stádií rozkladu. Ektomykorhizní houby, jako 

Tylospora, Russula, Piloderma, Tomentella a Inocybe byly detekovány ve středně 

nebo silně rozložených kmenech. Houby hnědé hniloby byly mezi dominantními rody 

zastoupeny jen minoritně.  

Aktivita lakázy, Mn-peroxidázy, endocelulázy a endoxylanázy nebyla významně 

ovlivněna délkou tlení. Největší aktivity těchto enzymů byly naměřeny na buku. 

Aktivity ostatních enzymů kulminovaly u středně rozložených kmenů (stádium 
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rozkladu 3). To může souviset s houbovou diverzitou, která dosahuje vrcholu ve 

střední fázi rozkladu (Renvall 1995; Lindblad 1998), kdy je rychlost dekompozice 

největší (Makinen et al. 2006). V protikladu podle Rajaly (2011) druhová bohatost 

metabolicky aktivních hub dosahuje maxima v silně rozloženém dřevě.  

S postupující dekompozicí se měnily i chemické vlastnosti dřeva u jednotlivých 

druhů stromů. Poměr C/N byl nejnižší v pokročilých stádiích rozkladu jako výsledek 

stoupajícího obsahu N. Klesající poměr C/N v průběhu dekompozice je konsistentní 

s dalšími studiemi (Palviainen et al. 2008; Kubartová et al. 2012; Rajala et al. 2012; 

Ovaskainen et al. 2013). Nejvyšší obsah dusíku byl změřen u buku. 

Dřevo je obtížně rozložitelný materiál i díky nízkým hodnotám pH. pH dřeva 

bylo v počáteční fázi rozkladu nejvyšší, s postupujícím rozkladem se však dřevo 

stávalo více kyselé. Je to zřejmě díky acidifikaci dřeva houbami v průběhu 

dekompozice.  

V průběhu dekompozice kolísal i obsah ergosterolu. U buku a smrku byl obsah 

ergosterolu nejvyšší ve středně rozložených kmenech (stádium rozkladu 3). Podobně 

jako v experimentu 2 byl obsah egosterolu nejvyšší u buku. Vysoké hodnoty obsahu 

egosterolu a N u buku jsou analogické experimentu 2 a svědčí o rychlejším rozkladu. 

V průběhu dekompozice se měnilo složení houbového společenstva, fyzikálně-

chemické vlastnosti dřeva i hodnoty enzymových aktivit. Podobně byl znatelný i 

posun v životní strategii hub. Mnoho dominantních rodů se vyskytovalo pouze 

v jednom konkrétním stádiu rozkladu. Velké množství abundantních hub bylo 

neznámé identity, jelikož pro jejich sekvence nebylo nalezeno blízké taxonomické 

zařazení. To svědčí o tom, že dřevorozkladné houby jsou stále neprobádanou 

skupinou a další studie o sukcesi společenstva hub na tlejícím dřevě jsou potřeba.  
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7. Souhrn 

Předkládaná práce se zabývala charakterizací houbového společenstva 

tlejícího dřeva a jednotlivými faktory, které ji ovlivńují. K popisu houbového 

společenstva byly použity sekvenační metody nové generace – 454-

pyrosekvenování a Illumina-MiSeq sekvenování.  

V prvním experimetu bylo potvrzeno, že složení houbového společenstva se 

mění plynule s délkou kmene. Vypovídá to o způsobu šíření hub dřevem, které je 

efektivnější vodivými pletivy (cévami a cévicemi) nežli v radiálním směru. 

S rovnoměrným výskytem hub podél délky kmene, korelovaly i hodnoty enzymových 

aktivit.  

Počáteční kolonizace dřeva houbami se lišila v závislosti na druhu stromu a 

objemu dřeva. Počáteční kolonizátoři dřeva náležely z větší části mezi Ascomycota. 

Většina dominantních rodů se živila saptortofně a patřila mezi houby bílé hniloby, 

nebo houby měkké hniloby či se jednalo o endofyty. Houbová biomasa, vyjádřená 

jako obsah ergosterolu, i obsah dusíku byly nejvyšší na větvích buku a svědčily o 

rychlejší dekompozici. Fyzikálně-chemické vlastnosti, jakožto i vyšší hodnoty 

enzymových aktivit, napovídaly o rychlejší kolonizaci větví nežli kmenů. 

Sukcese houbového společenstva byla individuální pro každý druh stromu a 

byla doprovázena změnou strukturních a fyzikálně-chemických vlastností dřeva. 

Většina dominantních hub patřila mezi houby bílé hniloby a tato ekofyziologická 

skupina byla nalézána relativně rovnoměrně ve všech stádiích rozkladu. Houby 

hnědé hniloby se vyskytovaly zejména ve středně rozložených kmenech. 

Ektomykorhizní houby byly zastoupeny ve středně a silně rozložených kmenech. 

Houbová biomasa i obsah dusíku ve dřevě se během dekompozice zvyšovaly. S tím 

souvisí i hodnoty enzymových aktivit, které dosahovaly vrcholu ve středně 

rozložených kmenech. Můžeme tedy usuzovat, že rychlost dekompozice je nejvyšší 

ve středně rozloženém dřevě. 

Závěrem může být konstatntováno, že cíle diplomové práce byly splněny, a že 

předkládaná práce přinesla nové poznatky o struktuře houbového společenstva 

tlejícího dřeva a jednotlivých faktorech, které ji ovlivňují.  
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