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Abstract: Mycological analyses inside of historical buildings. The checklist of 

micromycetes isolated inside of historical buildings in period of 1998 to 2007 is 

presented. Microscopic fungi were isolated from various substrates as air, wooden 

substrate, stone, wall paintings, textile. Most of all species (39) were isolated from 

wooden substrate (African Art – Curia Brämer) and stone monuments in hypogean 

cemetery (Crypt of Chatam Sófer). On the other hand, only 4 species of microscopic 

fungi were isolated from the air in Slovak National Gallery.  
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ÚVOD 

 

Interiéry historických budov sa veľmi často vyuţívajú ako galérie, 

múzeá, kniţnice, či depozity alebo archívy rôznych kultúrnych a umeleckých 

objektov značného historického významu. Veľmi často však dochádza ku 

kontaminácii týchto priestorov mikromycétami ako inváznymi organizmami, 

ktoré sú v tomto prostredí neţiadúce a sú schopné svojimi aktivitami spôsobiť 

veľmi často škody značného významu. Tieto organizmy sa do interiérov 

dostávajú vo forme rôznych odpočinkových útvarov (spóry, úlomky mycélia a 

pod.) spolu s prachom alebo aj na odeve návštevníkov, resp. pracovníkov. V 

prípade vhodného organického substrátu, dostatočnej vlhkosti a teploty 

dochádza ku klíčeniu spór a následnému rastu mycélia. Kontaminácia  

mikromycétami sa prejavuje na rôznych objektoch rôzne, napr. ako viditeľné 

povlaky, tmavšie bodky alebo škvrny, čo závisí od konkrétneho druhu a jeho 

fyziologických prejavov. Rast mikroorganizmov tejto systematickej skupiny a 

produkcia širokej škály metabolitov často vedie k biodeteriorizácii a následnej 

biodegradácii  substrátu.   

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

V období od 1998 – 2007 sme izolovali mikromycéty z rôznorodého 

materiálu, resp. substrátu v interiéroch viacerých historických budov na 
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Slovensku, z ktorých väčšina bola pred rekonštrukciou. 1. Depozit gotiky – 

Slovenské národné múzeum (SNM), Martin 1998/2005. Analyzovali sme 

drevené plastiky s polychrómiou a bez polychrómie, rámy obrazov, tabuľové 

maľby, obrazové plátna a vzduch. 2. V kaplnke Sv. Štefana (Stephaneum) a 

kaplnke Arcibiskupského úradu (Konvikt) v Trnave (1999) sme analyzovali 

neskorobarokové nástenné maľby a vzduch. 3. Kamenný substrát, stenu a strop 

sme analyzovali v podzemnej krypte Chatama Sófera v Bratislave (1999). 4. V 

r. 2003 sme v Hudobnom múzeum, ktoré sa nachádza v bašte Luginsland na 

Bratislavskom hrade analyzovali drevené časti rôznych fúkacích hudobných 

nástrojov (píšťaly, fujary, revnice, drevené časti gájd), steny a tieţ vzduch. 5. 

Múzeum afrického umenia (MAU) sa v r. 2003 nachádzalo v Brämerovej kúrii 

v Bratislave. Z vystavených objektov sme analyzovali drevené plastiky a 

kultové tvárové masky, plastiky zo zeleného serpentínu, závesné textílie, steny a 

vzduch. 6. Mykologickú analýzu nástenných malieb sme v r. 2005 urobili v tzv. 

Zelenej miestnosti v Thurzovom dome, ktorý je v správe Stredoslovenského 

múzea v Banskej Bystrici. 7. Drevené plastiky s polychrómiou a bez 

polychrómie a vzduch sme analyzovali v Bratislave (2005 – 2007) v Slovenskej 

národnej galérii (SNG), kde je inštalovaná stála expozícia gotiky. 

Odoberaný rôznorodý materiál sme spracovávali nasledovne: vzduch 

sedimentačnou metódou (expozícia podľa potreby 30 aţ 60 min.) priamo na 

otvorené Petriho misky so ţivným médiom. Z nástenných malieb, obrazových 

plátien a závesných textílií sme odoberali vzorky sterilnými vatovými 

tampónmi. Zo stien, kde bola poškodená omietka, z výrazne poškodených 

drevených objektov sme odoberali materiál aj jemným zoškrabom sterilným 

skalpelom. 

Vatové tampóny s odobratým materiálom sme aplikovali priamo na ţivné 

médiá. Alebo sme tieto vatové tampóny a rovnako materiál získaný zoškrabom 

vytrepali do presne stanoveného objemu sterilnej destilovanej vody, pripravili 

zriedené inokulum, ktoré sme aplikovali na ţivné média. S kaţdou vzorkou sme 

pracovali minimálne v troch opakovaniach a na viacerých ţivných médiách. 

Pouţívali sme Czapek-Dox agar (CzD), Czapkov agar s kvasničným 

autolyzátom (CDY), agar s bengálskou červeňou (RB), agar podľa Sabourauda 

(SAB), glukózový agar s kvasničným extraktom a chloramfenikolom (GKCH), 

dichloranový agar s bengálskou červeňou a kvasničným autolyzátom (DRBC), 

zemiakovo-dextrózový agar (PDA). Ţivné média pochádzali z firmy Himedia, 

Bombay). Kultivácia prebiehala 7 – 10 dní pri laboratórnej teplote (23 – 25 °C). 

Čisté kultúry, ktoré sme získali opakovaným pasáţovaním sme identifikovali 

mikroskopicky (De Hoog, Guarro 1995, Domsch et al. 1980, Klich 2002) a tieţ 

na základe 18S rDNA PCR (Pangallo et al. 2007). 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA  

 

Za obdobie od roku 1998 – 2007 sme z mykologického hľadiska 

analyzovali pomerne veľké mnoţstvo rôzneho substrátu (Franková et al. 1999, 

2002; Macharíková-Gódyová 2005; Pangallo et al. 2007; Šimonovičová, 

Pangallo 2007; Šimonovičová et al. 2000, 2002, 2004), ktorý sme odoberali z 

interiérov viacerých historických budov (tab. 1 – 5).  

 
Tab. 1: Mikroskopické huby izolované zo vzduchu v interiéroch historických budov v 

priebehu rokov 1998 – 2007 

 

Lokalita / Mikroskopické huby 

Kaplnky 
Alternaria tenuis, Penicillium sp., P. expansum, 

Stemphylium sp., Trichoderma koningii, T. viride 

Depozit gotiky 

SNM  

Aspergillus glaucus, A. flavus, A. nidulans, A. niger, 

A. ochraceus, A. penicillioides, A. versicolor, 

Aureobasidium pullulans, Cladosporium 

cladosporioides, Mucor sp., Paecilomyces sp., 

Penicillium sp., P. frequentans, P. chrysogenum, 

Scopulariopsis sp., Verticillium sp. 

Hudobné múzeum  

Alternaria alternata, A. brassicicola, A. tenuissima, 

Aspergillus niger, A. ochraceus, Aureobasidium 

pullulans, Botrytis cinerea, Cladosporium 

cladosporioides, C. herbarum, C. macrocarpum,  

C. sphaeospermum, Fusarium sporotrichoides var. 

sporotrichoides, Helminthosporium velutinum, 

Paecilomyces variotii, Penicillium expansum,  

P. glabrum, Scopulariopsis brevicaulis, Torula 

herbarum, Trichophyton mentagrophytes 

MAU 

Acremonium sp., Alternaria sp., A. consortiale, 

Aspergillus flavus, Cladosporium sp., Penicillium sp., 

Stachybotrys chartarum 

Stála expozícia 

gotiky SNG 

Cladosporium cladosporioides, Eurotium 

amstelodami, Penicillium sp., P. glabrum 

  

Väčšinou išlo o budovy, resp. objekty, ktoré boli v ostatných rokoch 

výrazne zanedbávané alebo vyuţívané len ako skladové priestory bez ohľadu na 

ich historickú hodnotu. Nebola im venovaná patričná starostlivosť, postupne 

chátrali a v dobe odberu materiálu sa nachádzali pred rekonštrukciou. 

Mnoţstvo a druhové zloţenie izolovaných mikroskopických húb sa líši 

tak vo vzťahu k sledovanému substrátu ako aj vo vzťahu k objektu. Najbohatšiu 

druhovú skladbu mikromycét (39) sme izolovali z drevených objektov (plastiky 

a tvárové masky) a z textilného materiálu (26) v Múzeu afrického umenia v 

Brämerovej kúrii v Bratislave (tab. 2, 6), (Šimonovičová et al. 2002). Budova 

Brämerovej kúrie bola postavená v r. 1620. V čase odberu vzoriek boli priestory 
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veľmi vlhké, steny zatečené a poškodené, na mnohých miestach opadávala 

omietka, na ktorej boli vyzráţané soli. Na vystavovaných exponátoch sme 

voľným okom pozorovali viditeľné nárasty a povlaky mikromycét. Tzv. 

Petrovského zbierka umeleckých predmetov pochádzala z rôznych častí 

afrického kontinentu a bola veľmi hojne navštevovaná.  

 
Tab. 2: Mikroskopické huby izolované z dreveného substrátu v interiéroch historických 

budov v priebehu rokov 1998 – 2007 

  

Lokalita / mikroskopické huby 

Depozit gotiky 

SNM 

Alternaria tenuissima, Aspergillus amstelodami,  

A. fischeri, A. nidulans, A. ochraceus, A. ustus,  

A. versicolor, Aureobasidium pullulans, Chaetomium 

sp., Cladosporium cladosporioides, Penicillium sp.,  

P. cyclopium, P. expansum, Scopulariopsis sp., 

Verticillium sp. 

Hudobné múzeum 

Alternaria tenuissima, Aspergillus ochraceus, 

Aureobasidium pullulans, Cladosporium 

cladosporioides, C. herbarum, C. macrocarpum, 

Humicola nigrescens, Penicillium sp.,  

P. chrysogenum, P. expansum 

MAU  

Acremonium sp., A. murorum, Alternaria sp.,  

A. alternata, A. consortiale, A. tenuissima, Aspergillus 

flavus, A. glaucus, A. niger, A. ochraceus, A. oryzae, 

A. parasiticus, A. penicillioides, A. versicolor, 

Aureobasidium pullulans, Chaetomium sp., 

Cladosporium cladosporioides, C. herbarum,  

C. resinae, Fusarium sp., Humicola sp., Nigrospora 

sphaerica, Paecilomyces sp., Penicillium sp.,  

P. aurantiogriseum, P. chrysogenum, P. expansum,  

P. glabrum, P. griseofulvum, P. thomii,  

P. viridicatum, Rhizopus stolonifer var. stolonifer, 

Scopulariopsis brevicaulis, Stachybotrys chartarum, 

Syncephalastrum racemosum, Trichoderma sp.,  

T. viride, Ulocaldium sp., Verticillium tenerum 

Stála expozícia 

gotiky SNG 

Alternaria alternata, Aspergillus flavus, A. niger, 

 A. terreus, Beauveria bassiana, Cladosporium 

cladosporioides, Chaetomium globosum, 

Chrysosporium pannorum, Eurotium amstelodami, 

Neosartorya fischeri, Penicillium chrysogenum,  

P. glabrum, P. herquei, P. sacculum, Rhizopus 

stolonifer var. stolonifer, Trichoderma viride 
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Tab. 3: Mikroskopické huby izolované z kamenného substrátu v interiéroch 

historických budov v priebehu rokov 1998 – 2007 

 

Lokalita / mikroskopické huby 

Krypta Chatama 

Sófera 

Acremonium sp., A. murorum, Alternaria sp., 

Aspergillus sp., A. candidus, A. flavus,  

A. ochraceus, A. oryzae, P. restrictus, A. ustus,  

A. versicolor, A. wentii, Aureobasisium pullulans, 

Cladosporium sp., C. cladosporioides, 

Clonostachys roseum, Doratomyces sp., Fusarium 

sp., Gliocladium sp., Mortierella sp., Mucor sp., 

Paecilomyces sp., P. lilacinus, Penicillium sp.,  

P. arenicola, P. brevicompactum, P. chrysogenum, 

P. griseofulvum, P. janthinellum, P. olsoni, 

Scopulariopsis sp., Stachybotrys sp., Trichoderma 

sp., Verticillium sp. 

MAU 

Alternaria sp., A. alternata, Arthrinium 

phaeospermum, Aspergillus sp., A. niger,  

A. ochraceus, A. versicolor, Cladosporium sp.,  

C. cladosporioides, Fusarium sp., Oidiodendron 

sp., Paecilomyces sp., P. farinosus, Penicillium sp., 

P. aurantiogriseum, P. glandicola, Rhizopus 

stolonifer var. stolonifer, Trichoderma viride, 

Ulocladium chartarum, Verticillium sp. 

 

Druhé najbohatšie rodové a druhové zloţenie mikromycét (34) sme zistili 

na náhrobných kameňoch zo starého ţidovského cintorína z r. 1670. Tieto 

priestory, ktoré sú pietnym miestom významného ţidovského rabína Chatama 

Sófera a viacerých náboţenských teoretikov a pedagógov svetoznámej 

bratislavskej ješivy – rabínskej školy, zo 14. storočia, však boli a sú pre 

verejnosť uzatvorené a sú navštevované len sporadicky, resp. po dohode. V 

dobe odberu materiálu boli na náhrobných kameňoch viditeľné farebné povlaky 

aţ porasty mycélia. V priestoroch podzemnej krypty bola nízka teplota, vysoká 

vzdušná vlhkosť a miestami voda presakovala cez strop po stenách, t. j. 

podmienky boli vhodné pre rozvoj mikroskopických húb (Šimonovičová et al. 

2004).  

Na druhej strane, stála expozícia gotiky (SNG v Bratislave) sa nachádza v 

priestoroch, ktoré majú stálu a nepretrţite kontrolovanú teplotu a vlhkosť. 

Napriek tomu, ţe plastiky, ktoré sme podrobili mykologickej analýze 

nevykazovali ţiadne známky viditeľného poškodenia alebo farebných zmien, 

zistili sme na nich 16 druhov mikromycét (Pangallo et al. 2007). Mykocenóza 

vzduchu bola v týchto priestoroch minimálna (4). 
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Tab. 4: Mikroskopické huby izolované z nástenných malieb v interiéroch historických 

budov v priebehu rokov 1998 – 2007 

 

Lokalita / mikroskopické huby 

Kaplnky Aspergillus niger, A. versicolor, Cladosporium 

cladosporioides, Alternaria sp., Fusarium sp., 

Gliocladium sp., Phialophora bubaki, Penicillium 

sp., Stemphylium sp. Trichoderma koningii 

Thurzov dom Aspergillus flavus, Cladosporium cladosporioides, 

Neosartorya fischeri, Penicillium sp., Rhizopus 

stolonifer var. stolonifer 

 

Drevené plastiky v depozite SNM v Martine sme podrobili mykologickej 

analýze opakovane, t. j. pred reštaurovaním (Franková et al. 1999) a po 

reštaurovaní v r. 2005 (Šimonovičová, Pangallo 2007). Zistili sme, ţe účinok aj 

opakovaného reštaurovania za pouţitia viacerých petrifikačných roztokov 

(solakryl BT-55, klinčeková silica, včelí vosk v toluéne, 7 %-ný roztok ajatínu) 

bol minimálny alebo takmer ţiaden a to najmä vtedy, ak sa objekt znova 

umiestnil do nevyhovujúcich priestorov. Druhové zloţenie izolovaných 

mikromycét sa značne zvýšila (Sv. Mikuláš z 18. stor., drevená plastika bez 

polychrómie) a zaznamenali sme masívny výskyt druhu Chrysosporium 

pannorum. Nevyhovujúce priestory sú najčastejšie vlhké a tmavé. Vlhkosť, 

hodnota ktorej by nemala prekročiť 50 % je pravdepodobne dominujúcim 

negatívnym faktorom (Strelzyk 2004). V prípade nie celkom vhodného 

reštaurátorského zásahu sa k biologickej degradácii (mäkká a hnedá hniloba, 

mikroskopické huby) môţe pridruţiť aj nebiologická degradácia, následkom 

ktorej sa vytvárajú rôzne praskliny a fraktúry dreva (Blanchette et al. 1994). 

Na druhej strane, plastika (Sv. Barbora zo 16. stor., drevená plastika s 

polychrómiou), ktorá bola reštaurovaná rovnaným spôsobom a za rovnakých 

podmienok ako v predchádzajúcom prípade a následne bola umiestnená do 

upravených a suchých priestorov s kontrolovanou teplotou a vlhkosťou, 

vykazovala zníţenú mykocenózu (Šimonovičová, Pangallo 2007).  

Rôzny textilný materiál sme analyzovali iba v depozite gotiky (obrazové 

plátna) a v Múzeu afrického umenia (závesné textílie). Zdrojom organického 

materiálu, okrem samotného substrátu (plátno u obrazov a bavlna u závesných 

textílií) sú tieţ pouţité farbivá. Napr. červený pigment karmín (nazývaný tieţ 

kermes alebo košenila) sa po roku 1549 vyrábal z určitého druhu červca. 

Pigmenty na rastlinnej báze boli naopak pouţité na výrazne farebnú textíliu z 

Afriky (tab. 6). 

V priebehu sledovania mykocenózy z rôznych substrátov v interiéroch 

historických budov sme tieţ zaznamenali pre Slovensko niektoré nové druhy, 

ako napr. Merimbla ingelheimensis, Penicillium arenicola (Gódyová 2000), 

Myxotrichum deflexum (Krakovská, Gódyová 2003), Engyodontium album 

(Šimonovičová et al. 2004), resp. zriedkavé aţ vzácne druhy, ako napr. 

Syncephalastrum racemosum (Franková et al. 2002). 
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Tab. 5: Mikroskopické huby izolované zo stien v interiéroch historických budov v 

priebehu rokov 1998 – 2007 

  

Lokalita / mikroskopické huby 

Hudobné múzeum 

Alternaria brassicicola, A. radicina, A. tenuissima, 

Aspergillus sp., A. flavus, A. niger, A. ochraceus, A. 

versicolor, Aureobasidium pullulans, Botrytis cinerea, 

Chaetomium sp., Cladosporium cladosporioides, C. 

herbarum, C. macrocarpum, Geotrichum candidum, 

Helminthosporium velutinum, Humicola nigrescens, 

Penicillium sp., Phialophora sp., Trichophyton 

mentagrophytes, Ulocladium sp., Verticillium sp. 

Krypta Chatama 

Sófera 

Acremonium sp., Aspergillus sp., A. flavus, A. 

nidulans, A. ustus, A. wentii, Botrytis cinerea, 

Cladosporium sp., Doratomyces sp., Fusarium sp., 

Gliocladium sp., Mortierella sp., Paecilomyces sp., 

Penicillium sp., Rhizopus sp., R. stolonifer var. 

stolonifer, Trichoderma sp., Verticillium sp. 

MAU 

Acremonium sp., Aspergillus sp., A. candidus, A. 

clavatus, A. flavus, A. ochraceus, A. ustus, A. 

versicolor, Alternaria consortiale, Aureobasidium 

pullulans, Botryotrichum piluliferum, Chrysosporium 

sp., Cladosporium sp., C. cladosporioides, C. 

herbarum, Engyodontiunm album, Paecilomyces sp., 

Penicillium sp., P. griseofulvum, Rhizopus stolonifer 

var. stolonifer, Scopulariopsis sp. 

 
Tab. 6: Mikroskopické huby izolované z textilného materiálu v interiéroch historických 

budov v priebehu rokov 1998 – 2007 

 

Lokalita / mikroskopické huby 

Depozit gotiky SNG 

Aspergillus flavus, A. niger, A. oryzae, A. restrictus, 

A. ustus, A. versicolor, Cladosporium 

cladosporioides, Fusarium sp., Neosartorya fischeri, 

Penicillium frequentans, P. chrysogenum,  

P. viridicatum, Trichoderma viride 

MAU 

Alternaria alternata, A. consortiale, Arthrinium 

phaeospermum, Aspergillus sp., A. candidus,  

A. flavus, A. glaucus, A. niger, A. ochraceus,  

A. penicillioides, A. versicolor, A. wentii, Botrytis 

cinerea, Chaetomium sp., Cladosporium 

cladosporioides, C. herbarum, C. macrocarpum, 

Fusarium sp., Geotrichum candidum, Myxotrichum 

deflexum, Paecilomyes sp., P. variotii, Penicillium sp., 

P. aurantiogriseum, P. chrysogenum, Rhizopus 

stolonifer var. stolonifer 



 101 

Medzi najčastejšie izolované mikromycéty, bez ohľadu na substrát a 

interiér, patria početné druhy rodu Aspergillus, Cladosporium, Penicillium a 

Trichoderma. Mikromycéty z oddelenia Ascomycota (druhy rodu Chaetomium, 

Eurotium, Neosartorya) a Zygomycota (druhy rodu Mucor, Mortierella, 

Rhizopus a Syncephalastrum) sú zastúpené minimálne (Tab. 1 – 6). 

  

 

ZÁVER 

 

Mnohé objekty, ktoré sú buď súčasťou expozície alebo sa na určité 

obdobie nachádzajú v depozitoch, predstavujú pre národ cenné historické a 

kultúrne dedičstvo. Preto je potrebné venovať im patričnú pozornosť a to nielen 

uţ poškodeným, ale aj tým, ktoré na prvý pohľad nejavia známky poškodenia. 

Monitoring výskytu mikromycét v interiéroch historických budov si vyţaduje 

pozornosť nielen z hľadiska reštaurátorov, ale aj zo zdravotného hľadiska 

pracovníkov. Mnohé mikromycéty, najmä druhy rodu Alternaria, Aspergillus, 

Penicillium, Fusarium, Stachybotrys a iné patria k toxinogénnym druhom 

produkujúcich mykotoxíny, ktoré majú fyziologický aţ toxický účinok na 

teplokrvné ţivočíchy, vrátane človeka. 
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