
Abstrakt: Silně kyselé substráty (pH < 3) představují pro život mikroorganismů jedno z 

nejextrémnějších prostředí. Dlouhou dobu panoval názor, že tento typ habitatu osidlují 

výhradně prokaryotní organismy. Nicméně výsledky recentních studií ukázaly, že mikrobiální 

společenstvo silně kyselých substrátů je tvořeno z velké části rovněž eukaryotickou složkou 

zahrnující vedle řas a protist také houby. O diverzitě acidofilních/tolerantních hub, je 

prozatím k dispozici jen málo informací, které ukazují, že zdejší houbové společenstvo je 

druhově chudé, specifické s převahou demáciových druhů. Předkládaná práce se zabývá 

studiem diverzity a taxonomie kultivovatelných druhů hub osidlujících silně kyselé a zároveň 

zasolené (sulfátové) půdy, a to na několika geograficky izolovaných lokalitách v rámci České 

republiky. Porovnání našich dat s dalšími dostupnými informacemi o houbách izolovaných 

z podobných silně kyselých míst ve světě umožní odhalit druhy tvořící základ zdejšího 

společenstva a jejich případnou podobnost, a zároveň pomohou objasnit otázku rozšíření 

acidofilních/tolerantních hub. S cílem rozšířit detekované houbové spektrum byla pro izolaci 

úspěšně použita kombinace standardně užívaných a speciálních metod. Naše výsledky 

ukázaly, že silně kyselé substráty po celém světě skrývají velmi podobné houbové 

společenstvo, které je odlišné od společenstev známých z míst s vyšším pH. Základem 

zdejšího společenstva jsou fylogeneticky nepříbuzní zástupci osidlující jednak 

výhradně extrémně kyselá místa a jednak méně kyselé převážně extrémní substráty. Tyto 

výsledky ukazují na kosmopolitní rozšíření acidofilních/tolerantních hub, a zároveň na 

zásadní roli kompetice při kolonizaci tohoto typu substrátu. Velký podíl výlučně acidofilních 

zástupců ukazuje na fakt, že extrémně kyselé habitaty představují vhodné prostředí pro 

evoluci acidofilních hub. Přestože identifikace byla založena na morfologických i 

molekulárních znacích, řadu taxonů se určit nepodařilo, což naznačuje, že studované 

společenstvo je druhově bohatší, než se dosud předpokládalo. V rámci dvou taxonomických 

studií se podařilo identifikovat a zařadit některé dominantní zástupce zdejšího společenstva. 

Čtyři z nich jsou zde popsáni jako nové rody hub. Výsledky růstových testů ukázaly, že 

všechny detekované druhy hub jsou vysoce adaptované na extrémně nízké hodnoty pH, 

nicméně jsou schopny růst i při vyšším pH, což ukazuje na vysokou míru plasticity, která je 

pro houby typická. Souhrnně lze říci, že předkládaná práce přináší jednak nové informace o 

houbách osidlujících silně kyselé habitaty a jednak velký počet izolátů hub s výrazným 

biotechnologickým potenciálem využitelných pro další studie. 

 

 


