
  

SYSTEMATICKÝ PŘEHLED HUB 
A HOUBÁM PODOBNÝCH ORGANISMŮ

založený na učebnici

Kalina Tomáš & Váňa Jiří: 
Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii,

Karolinum, Praha, 2005

s drobnými úpravami na základě aktuálních poznatků

Díl 1. Peronosporomycota, Plasmodiophoromycota, Myxomycota, 
Chytridiomycota, Zygomycota, Glomeromycota

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a 
informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024



  

Plantae (Archaeplastida) 
– rostliny 

Rhizaria

Chromalveolata

ExcavataOpisthokonta – živočichové + houby

Amoebozoa

Schéma s dnešním pojetím eukaryotických říší



  

Říše: AMOEBOZOA 
Oddělení: Mycetozoa (Myxomycota)

– hlenky
Třída: Protostelea (Protosteliomycetes)
Třída: Dictyostelea (Dictyosteliomycetes)
Třída: Myxogasterea (Myxomycetes)

Říše: OPISTHOKONTA 
(obsahuje skup. FUNGI – HOUBY)
Oddělení: Microsporidiomycota

Oddělení: Chytridiomycota

Oddělení: Neocallimastigomycota

Oddělení: Blastocladiomycota

Skupina oddělení: Eumycota
Oddělení: Zygomycota

– houby spájivé
Oddělení: Glomeromycota

(arbuskulární houby)

Zařazení hub a houbám podobných 
organismů do systému eukaryot

(šedým písmem psané skupiny 
nejsou v textu dále zmiňovány)

Říše: CHROMALVEOLATA 
Oddělení: Labyrinthulomycota
Oddělení: Oomycota

(Peronosporomycota)
 

Oddělení: Hyphochytriomycota

Říše: RHIZARIA
Oddělení: Cercozoa
Třída: Phytomyxea
(obsahuje Plasmodiophoromycetes)

Říše: EXCAVATA
Oddělení: Percolozoa
Třída: Heterolobosea

          (obsahuje Acrasiomycetes)



  

Oddělení: Basidiomycota
– houby stopkovýtrusné

Pododdělení: Pucciniomycotina
(rzi a příbuzné houby)

Třída: Pucciniomycetes
Pododdělení: Ustilaginomycotina

(sněti a příbuzné houby)
Třída: Ustilaginomycetes
Třída: Exobasidiomycetes
Pododdělení: Agaricomycotina

(rouškaté houby a břichatky)
Třída: Tremellomycetes
Třída: Dacrymycetes
Třída: Agaricomycetes

Oddělení: Ascomycota 
– houby vřeckaté

Pododdělení: Taphrinomycotina
(nižší vřeckaté houby)

Třída: Taphrinomycetes
Třída: Schizosaccharomycetes
Pododdělení: Saccharomycotina

– kvasinky
Pododdělení: Pezizomycotina

(vlastní vřeckaté houby)
Třída: Laboulbeniomycetes
Třída: Eurotiomycetes
Třída: Pezizomycetes
Třída: Leotiomycetes
Třída: Lecanoromycetes
Třída: Sordariomycetes
Třída: Dothideomycetes
Pomocné oddělení: Deuteromycota

 – imperfektní houby
Pomocné oddělení: Lichenes

– lišejníky (lichenizované houby)

http://www.sci.muni.cz/botany/studium/nr-houby.htm


  

Oddělení: PERONOSPOROMYCOTA (OOMYCOTA) - OOMYCETY

Třída: PERONOSPOROMYCETES

primitivní typy mají stélky endobiotické (intra- nebo intercelulární), monocentrické 
(ze stélky vznikne 1 sporangium) a eukarpické (jen část stélky se změní 
v rozmnožovací útvar), vzácněji holokarpické (celá stélka se změní)
stélka většiny zástupců je nepřehrádkované mycelium (nanejvýš s tzv. 
nepravými přehrádkami), bývá eukarpické a polycentrické
parazitické druhy vytvářejí na myceliu haustoria, pronikající do buněčných stěn 
hostitele
vnitrobuněční parazité mají amorfní stélku bez buněčné stěny

buněčná stěna mycelia obsahuje hlavně celulózu (fibrilární struktura) a amorfní 
směs polyglukanů, v menší míře jiné látky
protoplast je cenocytický (odpovídá sifonální stélce u řas), mnohojaderný
někdy je vytvořena centrální vakuola, mitochondrie mají trubicovité přepážky
DBV (dense body vesicles) systém – bohatý na glukany, podílí se na jejich 
polymeraci při tvorbě buněčné stěny nebo zoospor
zásobní látkou je mykolaminaran (rozpustný polyglukan)



  

z kterých po encystaci vznikají sekundární (diplanetismus, druhy dimorfní)
vzácnější případy - polyplanetismus (více generací sekund. zoospor: zoospora 
=> encystace => zase zoospora) nebo aplanetismus (zoospory se encystují ještě 
uvnitř sporangia, ven už vycházejí pouze aplanospory)
možnost změny zoosporangia na monosporické sporangium (tzv. "konidii", 
ale s konidiemi to nemá nic společného; tvoří se u Peronosporales) => klíčí 
přímo hyfou
kromě zoospor se vytvářejí také tlustostěnné nepohyblivé chlamydospory

nepohlavní rozmnožování 
– tvorba zoospor či aplanospor
základním typem jsou sekundární 
pleurokontní zoospory (bičíky 
vycházejí z boku buňky, jsou 
heterokontní, přední péřitý, zadní 
jen s jemnými vlásky) – je-li jen 
toto jedno pohyblivé stadium 
v životním cyklu, jde 
o monoplanetismus (druhy 
označeny jako monomorfní)
 některé skupiny tvoří nejprve 
primární akrokontní zoospory 
(bičíky apikální, téměř stejné), 

Zoospory Phytophthora palmivora
Zdroj: Desjardins et al. (1969): Electron microscopic observations ..., Can. J. Bot. 47: 1077-1079



  

pohlavní rozmnožování je oogametangiogamie 
– nejde o oogamii, protože nedochází k tvorbě 
volných gamet (souvisí zřejmě s přechodem 
z vody na souš; tento proces je i u vodních druhů 
– jsou sekundárně vodní?)
anteridia jsou hormonálně přitahována k oogoniím 
=> po kontaktu kopulačními kanálky přejdou samčí 
jádra do oogonia => oplozená oosféra se mění 
v tlustostěnnou oosporu
meioza i mitóza jsou uzavřené

výskyt, ekologie: saprofyté nebo parazité, primitivnější typy ve vodním (nebo 
vlhkém) prostředí, nejodvozenější Peronosporales na nadzemních částech 
suchozemských rostlin
evoluční tendence spojené s přechodem z vody na souš: menší počet 
pohyblivých stadií, přechod od saprofytismu k obligátnímu parazitismu, s tím 
spojená specializace vedoucí až k tzv. organotropii (specializace na určité 
orgány hostitele)

význam: z pohledu člověka negativní, řada fytopatogenních druhů

systém: v rámci oddělení 1 třída; oddělení řazeno v systému chromist, 
předpoklad vývojové spojitosti s heterokontními řasami

Bremia lactucae, gametangia
Foto I. Petrželová, http://botany.upol.cz/atlasy/system/gallery.php?entry=oogonium 

http://botany.upol.cz/atlasy/system/gallery.php?entry=oogonium


  

řád Saprolegniales - stélka eukarpická, charakteristický diplanetismus 
(odvozeně poly- a aplanetismus); počet chromosomů n=3
většinou saprofyté ve sladkých vodách, příp. v půdě nebo na kořenech, 
druhotně i parazité řas, hub, živočichů (Saprolegnia parasitica – parazit ryb, 
Achlya – parazité raků i zeleniny)

podtřída Saprolegniomycetidae (tzv. "vodní plísně") 
•  tvorba primárních i sekundárních zoospor, 
•  v oogoniu často více oosfér, 
•  centrifugální hromadění periplasmy při tvorbě oospor, 
•  přítomnost glukosaminů v buněčné stěně a tzv. K2-bodies 
v cytoplazmě zoospor, 
•  příjem síry pouze v organické formě

Saprolegnia sp. – 
více oosfér v oogoniu

R. Moore, W. D. Clark, K. R. Stern & D. Vodopich: Botany. - Wm. C. Brown Publ., 1995. 



  

životní cyklus: na koncích hyf se 
tvoří sporangia (často proliferující) => 
rozpad jejich obsahu na primární 
zoospory => encystace v primární 
cysty => z nich sekundární zoospory 
=> encystace v sekundární cysty => 
z nich klíčí hyfy
pohlavní proces: na starších hyfách 
se vytváří gametangia (oddělená 
přehrádkou) => v oogoniu se vytvoří 
více jader => více oosfér (vznikají 
při povrchu oogonia – centrifugální 
tvorba oosfér); anteridia obklopí 
oogonium => vytvářejí oplozovací 
hyfy, které vniknou do oogonia => 
jimi přejdou samčí jádra => oplození 
oosfér => vytvořením pevné stěny 
vznikají oospory => po několika-
měsíčním klidu klíčí hyfou
klidové stadium – tvorba chlamydo-
spor (terminálně i interkalárně)



  

podtřída Peronosporomycetidae 
•  tvorba pouze sekundárních zoospor (nebo aplanetismus), 
•  v oogoniu (až na výjimky) jedna oosféra, 
•  centripetální hromadění periplasmy při tvorbě oospor, 
•  nepřítomnost glukosaminů v bun. stěně a tzv. K2-bodies v cytoplazmě zoospor,
•  počet chromosomů n=5, 
•  schopny přijímat anorganickou síru (SO4

2- ionty)

řád Pythiales – stélka cenocytická (u starších hyf se tvoří i přehrádky), 
intracelulární nebo intramatrikální, většinou netvoří haustoria
na nediferencovaných hyfách s neukončeným růstem se tvoří sporangia apriori 
terminálně, ale další růst hyfy je odsune do boční pozice
zoospory obvykle pouze sekundární (vzácně polyplanetismus), sporangium 
může klíčit i přímo hyfou (chová se jako sporangium s 1 aplanosporou)
zástupci řádu Pythiales jsou vodní a půdní saprofyté (Pythium) nebo parazité řas, 
hub i cévnatých rostlin (Phytophthora)



  

Phytophthora infestans (plíseň bramborová) napadá nadzemní části (listy) i hlízy 
– nejzávažnější patogen brambor, jeho zavlečení v 19. století vedlo k hladomoru
přezimuje na povrchu hlíz => na jaře napadá očka => vyroste s rostlinou => skrz 
průduchy vyrůstají sporangiofory => zoosporangia roznášena větrem => uvolní 
se zoospory => v kapce vody vyklíčí v hyfu (při nižší vlhkosti se netvoří zoospory 
a celé sporangium vyklíčí v hyfu) => průduchem pronikne do dalšího listu => 
haustoria vnikají do buněk, tvorba nových sporangioforů
v zimě se tvoří oogonia (nejprv vznikne více jader, ale zůstane jen jedno) 
a anteridia (zůstanou mnohojaderná, ale jen jedno jádro projde do oogonia) => 
oospora klíčí vláknem, nesoucím zoosporangium

Phytophthora infestans, symptomy napadení
Foto Jaroslav Rod, http://botany.upol.cz/atlasy/system/gallery.php?entry=Phytophthora%20infestans 

http://botany.upol.cz/atlasy/system/gallery.php?entry=Phytophthora%20infestans


  

řád Peronosporales 
("nepravá padlí") 
– cenocytická stélka, intercelulární 
mycelium vytváří haustoria
zoosporangia se vytváří na větvených 
sporangioforech; vzácněji se tvoří 
zoospory, obvykle jednosporové 
sporangium klíčí přímo hyfou
pohlavní proces: oogametangiogamie

obligátní parazité suchozemských rostlin, mnoho 
z nich má hospodářský význam - Plasmopara 
viticola (skvrny na listech, nedostatečné dozrání 
plodů vinné révy), P. ribicola (totéž na rybízu), 
Pseudoperonospora humuli (parazit chmele), 
Bremia lactucae (hynou semenáčky salátu), 
druhy rodu Peronospora na různých rostlinách; 
Albugo (tzv. "bílá rez") tvoří ložiska s nevěte-
nými sporangiofory nesoucími řetízky sporangií 
=> jejich tlakem ložisko praská a dochází 
k uvolnění sporangií

               Albugo candida na stonku 
kokošky, Plasmopara viticola na listu vinné révy
Foto Jaroslav Rod, http://botany.upol.cz/atlasy/system/gallery.php?entry=Albugo%20candida, 
Michaela Sedlářová, http://botany.upol.cz/atlasy/system/gallery.php?entry=Plasmopara%20viticola 
 

http://botany.upol.cz/atlasy/system/gallery.php?entry=Albugo%20candida
http://botany.upol.cz/atlasy/system/gallery.php?entry=Plasmopara%20viticola


  



  

Oddělení: CERCOZOA

Třída: PHYTOMYXEA

Podtř.: PLASMODIOPHORIDA (PLASMODIOPHOROMYCETES) – NÁDOROVKY
silně specializovaná skupina, obligátní endoparazité
kdysi řazeny k hlenkám pro podobnost vegetativních útvarů – nádorovky tvoří 
tzv. paraplazmodia, mnohojaderné útvary, které na rozdíl od plazmodií hlenek 
nevznikají splýváním menších plazmodií
další odlišnosti: 
• výživa je osmotrofní (ne holozoická jako u hlenek); 
• chybí zde stadium myxaméby; 
• hlavní složkou buněčné stěny (cyst, sporangií) je chitin, chybí celulóza; 
• netvoří se sporokarpy (možná adaptace na obligátní parazitismus)

životní cyklus: 
z cysty vyklíčí bičíkatá primární zoospora => přichytí se na povrch buňky 
hostitele => směrem k buněčné stěně hostitele se vytvoří "trn" => vakuola 
v buňce se zvětšuje => tlak plazmy na "trn" prorazí stěnu hostitele => protoplast 
parazita se přelije do buňky hostitele => dělení jader bez dělení protoplastu => 
vznik mnohojaderných primárních (haploidních) neboli sporangiogenních 
paraplazmodií => 



  

primární paraplazmodia se v létě dělí 
na jednotlivá sporangia (gametangia) 
obsahující 4–8 spor (gamet) => 
uvolní se z hostitele do půdy => 
další infekce; některé spory přejmou 
v půdě úlohu gamet a kopulují => 
v této fázi pouze plazmogamie => 
2-jaderné zoospory pronikají zase 
do buněk hostitele => pomnožením 
jader vzniká sekundární (diploidní) 
neboli cystogenní paraplazmodium 
=> v něm karyogamie => meioza => 
rozpadá se na tlustostěnné cysty

zvláštní způsob dělení jádra 
v primárním paraplazmodiu (uvnitř 
uzavřené jaderné blány): metafázové 
chromosomy utvoří prstenec kolem 
jadérka, které se protáhne kolmo na 
rovinu prstence => vznik struktury 
připomínající kříž – tzv. "křížové 
dělení" (kromě nádorovek známo 
u některých jiných skupin prvoků)



  

výskyt, ekologie: obligátní nekrotrofní parazité řas, rostlin a Oomycetes
jejich výskyt a rozšíření je spjat s výskytem hostitelských organismů

hospodářský význam je jedině negativní - škody na kulturních plodinách
stadium sekundárního paraplazmodia působí na rostlinách hypertrofie (zvětšení) 
a hyperplazie (zmnožení buněk) => z nich se pak po rozpadu buněk uvolňují 
cysty do půdy => šíření infekce

systém: 1 třída, 1 řád, 1 čeleď
Plasmodiophora brassicae (nádorovka kapustová, 
na snímku vpravo symptomy na kořenech) 
– parazit brukvovitých

Polymyxa (na snímku cysty v kořenu pšenice) – přenašeči virů

Foto: Michaela Sedlářová,  
http://botany.upol.cz/atlasy/system/nazvy/plasmodiophora-brassicae.html 

Foto Don Barr,  http://www.bsu.edu/classes/ruch/msa/barr.html 

http://botany.upol.cz/atlasy/system/nazvy/plasmodiophora-brassicae.html
http://www.bsu.edu/classes/ruch/msa/barr.html


  

Oddělení: MYCETOZOA (MYXOMYCOTA, MYXOPROTISTA) – HLENKY

dříve spojovány do jednoho oddělení s akrasiemi, se kterými je spojují některé 
společné znaky:
•  výživa je heterotrofní, a to holozoická (fagocytóza – pohlcování jiných 
organismů)
•  v trofické fázi se vyskytují v podobě měňavkovitých myxaméb, bičíkatých 
myxomonád nebo tvoří mnohojaderná plazmodia, není vytvořena pevná 
buněčná stěna
•  v reprodukční fázi se vytváří plodničky – sorokarpy nebo sporokarpy a spory 
s pevnou buněčnou stěnou
•  v klidové fázi tvoří mikrocysty, sférocysty nebo sklerocia

naopak oproti akrasiím jsou hlenky vymezeny těmito znaky: ploché myxaméby 
mají pseudopodia se subpseudopodii; buněčná stěna je celulózní; vytvářejí 
plazmodia a sporokarpy; dochází k pohlavnímu procesu

trofickou fázi představují myxaméby, myxomonády, pseudoplazmodia nebo 
plazmodia
z pseudoplazmodií vznikají sorokarpy, z myxaméb nebo plazmodií sporokarpy 
(útvary, v nichž se tvoří spory)
klidovými stadii jsou mikrocysty nebo sklerocia 



  

Třída: MYXOGASTEREA (MYXOMYCETES) – VLASTNÍ HLENKY
životní cyklus je haplodiplobiotický, tvoří se haploidní myxomonády i myxaméby 
a následně diploidní plazmodia
různý průběh mitózy – myxaméby (resp. myxomonády) mají otevřenou mitózu 
s centriolami, v plazmodiích probíhá uzavřená mitóza bez centriol
výživa všech stadií holozoická (pohlcování – fagocytóza)

životní cyklus: 
za příznivých podmínek (teplota, vlhkost) se ze spory 
uvolní myxaméby - volně se mění na myxomonády 
a zpět vytvořením/ztrátou bičíků anebo v nepříznivých 
podmínkách vytvoří cysty a pak z nich zase vyrejdí; 
myxaméby i myxomonády fungují jako gamety 
=> kopulace + a – jedinců => diploidní myxaméby 
(po kopulaci monád zatažení bičíků) => řada mitóz 
bez dělení protoplastu => mnohojaderné plazmodium 

 uvolnění monády ze spory      kopulace myxomonád           primární plazmodium



  

=> mnohojaderné plazmodium je 
v trofické fázi negativně fototaktické 
=> při přechodu do reprodukční fáze 
pozitivní fototaxe, plazmodium ztrácí 
vodu a na povrchu se tvoří tenká 
blanka - hypothalus => z něj 
vyrůstají sporokarpy => uvnitř nich 
vakuolizace => tvorba kapilicia; 
vlastní plazmodium se mění ve 
spory: sporokarp se rozpadá => 
diploidní jádra se obalují buněčnou 
stěnou => dochází k meiozi => 
3 jádra degenerují, výsledná spora 
je jednojaderná (jsou známy 
i vícejaderné v případě následných 
mitóz => z nich klíčí více myxaméb)



  

plazmodia se vyznačují prouděním plazmy, synchronizovaným dělením jader, 
schopností růstu i po rozdělení a naopak splývání plazmodií téhož druhu
•  protoplazmodium je mikroskopické, jen pomalé proudění 
plazmy; vzniká z něj jeden sporokarp
•  afanoplazmodium je zpočátku jako protoplazmodium, ale 
zvětší se; strukturu tvoří síťovitá žilnatina, kterou obklopuje 
cytoplazma, rychle proudící; vzniká z něj více sporokarpů
•  faneroplazmodium je též zpočátku jako protoplazmodium, 
leč naroste do makroskopických rozměrů; jeho struktura je 
složitější, členěná na gelatinózní a 
tekutou část, protoplazma je zrnitá; 
též z něj vzniká více sporokarpů
Vpravo: faneroplazmodium rodu Physarum

v nepříznivých podmínkách se plazmodia mění na 
sklerocia (tvrdé nebuněčné útvary)



  

z plazmodií vznikají reprodukční 
struktury – sporokarpy
•  sporangia (stopkatá nebo při-
sedlá) vznikají z protoplazmodií 
nebo malých částí plazmodií
•  aethalia (nestopkatá, rozlitá) vznikají z větších částí 
plazmodií – je to vlastně útvar vzniklý sloučením řady 
sporangií v celistvý útvar se společným obalem – peridií
(u některých druhů jsou ještě zřetelné stěny původních 
sporangií – tzv. pseudoaethalium)
•  plazmodiokarp vzniká z velkých částí síťovitého 
plazmodia, gelatinózní plazma se koncentruje podél 
žilnatiny, postupně se tvoří peridie (celý výsledný útvar 
může být síťovitý) 

Nahoře sporangia, 
níže aethalium 
a pseudoaethalium, 
vlevo plazmodiokarp



  

systém: 5(-6) řádů ve 2(-3) skupinách (některými autory jsou do této třídy řazena 
i Ceratiomyxomycetida)

uvnitř sporokarpů se tvoří vlákna 
(jednotlivá nebo větvená) 
– kapilicium, nebuněčná struktura 
vzniklá z vyloučenin vakuol, 
uchycená na peridii, bázi sporokarpu 
nebo kolumelu (pseudokapilicium – 
nepravidelné niťovité útvary)
spory mají dvoj- (příp. tří-)vrstevnou 
stěnu, vnitřní vrstva je celulózní, 
ve vnější jsou různé látky

výskyt: zcela kosmopolitní, závislé 
na dostatečné teplotě a vlhkosti – 
preferují chladná, stinná, vlhká místa; 
v mírném pásu růst omezen na letní 
sezónu
substrát: organické zbytky, zejména 
rostlinné, ale žijí i v půdě, živí se 
mikroorganismy tam žijícími



  

Zleva: aethalia Lycogala epidendrum, sporangia 
Physarum leucophaeum, aethalium Fuligo septica

Vlevo vývin sporangií Stemonitis 
fusca, uprostřed sporangia 
Trichia sp., vpravo sporangium Arcyria pomiformis
Foto Dalibor Matýsek (Physarum, Arcyria), Oldřich Roučka (Fuligo, Stemonitis), 
Pavol Baksy (Lycogala), Anton Mocik (Trichia); zdroj fotografií: http://www.nahuby.sk 

http://www.nahuby.sk/


  

nepohlavní rozmnožování: zoospory vznikající 
v zoosporangiích (mono- nebo polycentrické typy)
zoosporangia zpočátku mnohojaderná => rozdělení na 1-jaderné části => 
jednotlivé zoospory
otevírání sporangia: víčkem u operkulátních typů, jinak (obvykle štěrbinou) 
u inoperkulátních typů
zoospory jednobičíkaté (výjimečně více), bičík opistokontní (vychází ze zadního 
konce buňky), není péřitý

Oddělení: CHYTRIDIOMYCOTA - CHYTRIDIE

Třída: CHYTRIDIOMYCETES

•  stélka u jednodušších typů holokarpická, 
u odvozenějších eukarpická
•  vytváří se rhizoidy (mohou/nemusí být odděleny 
od stélky přehrádkou), nevětvené nebo větvené => 
rhizomycelium
•  nejodvozenější typy tvoří cenocytické mycelium 
s buněčnou stěnou (chitin a polyglukany), rozdělené 
tzv. pseudosepty (perforované přehrádky z jiných 
látek než buněčná stěna)



  

pohlavní rozmnožování: izogamie (za urč. podmínek se zoospory chovají jako 
gamety, dochází ke kopulaci), anizogamie i oogamie, vzácněji gametangiogamie 
nebo somatogamické splývání rhizomycelia
životní cyklus je obvykle haplobiotický (ale jsou i případy, kdy zygota neprodělá 
meiozu a vyroste z ní diploidní stélka nesoucí sporangia)

výskyt, ekologie: vodní a půdní organismy, některé mohou žít i anaerobně (řád 
Neocallimastigales obsahuje obligátní anaeroby), výživa heterotrofní, absorpční
saprofyté i parazité na různých skupinách řas, hub, rostlin i bezobratlých 
(nenapadají obratlovce)
systém založen na ultrastruktuře zoospor, 4 řády

řád Chytridiales – jednobuněčné stélky, bez rhizoidů a buněčné stěny 
(vnitrobuněční parazité) nebo s bun. stěnou a jednoduchým systémem rhizoidů
stélky endobiotické (celé uvnitř buněk hostitele) nebo epibiotické (rhizomycelium 
v buňce, sporangia vně), příp. interbiotické (rhizomycelium zasahuje do více b.)
stélky mono- i polycentrické, sporangia operkulátní i inoperkulátní
•  charakteristický znak zoospor – centrálně umístěná "jaderná zóna", kinetosom 
nespojen s jádrem, jedna velká tuková kapka
při povrchu je organela spojená mikrotubuly s kinetosomem – rumposom 
(zřejmě fotoreceptor)
•  pohlavní rozmnožování je nejčastěji izogamie (i anizo- či somatogamie), 
obvykle zoospory mohou být gametami



  

zatáhnou bičík a 
oblaní se => průnik 
do buněk hostitele 
=> obalí se tlustou 
stěnou => vzniká 
prosorus (letní 
výtrus); v okolních 
buňkách současně 
neorganiz. dělení

Synchytrium endobioticum (rakovinec bramborový) – 
hospodářsky významný parazit, přísně karanténní 
choroba (klíčivost spor až 20 let)
životní cyklus: z odpočívajících sporangií vyklíčí na jaře 
zoospory => když se dotknou očka nebo lenticely na hlíze, 

=> stěna prosoru praskne => do buňky 
vyhřezne protoplast, který se rozdělí => 
sorus sporangií => po prasknutí stěny 
buňky hostitele se uvolní zoospory => 
za optimálního počasí (teplota, vlhkost) další 
infekce; za sucha menší zoospory fungují jako 
izogamety => kopulace => zygota infikuje 
hostitele => v jeho buňce vzniká odpočívající 
(trvalé) sporangium => přečkává zimu



  

Synchytrium 
endobioticum – 
nahoře symptomy 
napadení na bramboro-
vých hlízách, vlevo 
odpočívající sporangium

další 
zástupci: 
<= Rhizophydium napadá pylová zrna ve vodě, 
Polyphagus má interbiotické stélky, rhizomyce-
lium napadá až 50 krásnooček (P. euglenae), 
Chytridium – epibiotický parazit řas a hub

Rhizophydium pollinis-pini („kuličky“ na pyl. zrnech)



  

Skupina oddělení: EUMYCOTA – VLASTNÍ HOUBY

historicky vymezená skupina zahrnující houby, u kterých nejsou vytvořena 
žádná bičíkatá stadia (tedy všechny kromě mikrosporidií, Chytridiomycota 
a Blastocladiomycota)

•  stélka je obvykle tvořena houbovými vlákny – hyfami, ve vegetativní fázi 
tvořícími mycelium (podhoubí); 
výjimečně jsou jednobuněčné, schopné tvořit pučivé pseudomycelium (kvasinky)
•  jednodušší typy mají stélky nepřehrádkované (přehrádky oddělují pouze 
reprodukční struktury), vývojově odvozenější mají hyfy rozdělené centripetálně 
rostoucími přehrádkami – septy 
septum má uprostřed pór (různého typu u různých skupin), kterým mohou 
procházel látky i organely
•  mycelium u parazitických hub může růst na povrchu pletiv hostitele, ale i vnikat 
dovnitř – intercelulárně nebo intracelulárně
na takovémto myceliu se vytvářejí apresoria (jen přichycovací funkce) nebo 
haustoria (vnikající do buněk, slouží k absorbci látek z napadené buňky)



  

•  v určitých fázích životního cyklu (např. plodnice) některých skupin se z hyf tvoří 
nepravá pletiva - plektenchymy: 
– je-li ještě patrná hyfová struktura, jedná se o prozenchym, naproti tomu jsou-li 
již buňky pozměněny a jednotlivé hyfy nejsou zřetelné, jde o pseudoparenchym
– plektenchymatické struktury se kromě plodnic tvoří i ve sterilních útvarech, jako 
jsou stroma (sterilní útvar, ve kterém se tvoří plodnice) nebo sklerocium (slouží 
k přetrvání nepříznivých podmínek)

•  buněčná stěna je vícevrstevná, složená z lamel tvořených různě 
orientovanými fibrilami
nejdůležitější složkou buněčné stěny je chitin v kombinaci s jinými složkami; 
u některých skupin chitin chybí
•  v buňkách vlastních hub chybí jakékoli plastidy a fotosyntetické pigmenty; 
jsou však přítomna jiná barviva (karoteny, xanthofyly aj.)
•  v jádře jedno nebo více jadérek, obvykle malý počet chromosomů
•  mitochondrie mají ploché přepážky
•  jsou přítomny vakuoly, chybí pulzující vakuoly
•  zásobní látkou je nejčastěji glykogen, ojediněle i škrob (u primitivních 
vřeckatých)



  

•  v životním cyklu hub nacházíme buď rozmnožování pohlavní i nepohlavní 
nebo jen nepohlavní
– stadium, kdy houba vytváří nepohlavní mitospory, se nazývá stadium 
imperfektní
– stadium, kdy houba vytváří pohlavní meiospory, se nazývá stadium perfektní
– je-li u dané houby v dané fázi přítomno perfektní stadium, mluvíme 
o teleomorfě
– není-li u dané houby v dané fázi přítomno perfektní stadium (= je přítomno 
pouze imperfektní stadium), mluvíme o anamorfě
<= zde je důvod, proč nelze zcela klást rovnítko mezi anamorfu = imperfektní 
stadium a teleomorfu = perfektní stadium – rozhodující je (ne-)přítomnost 
perfektního stadia, takže když se v dané fázi tvoří současně mitospory a 
meiospory (tedy imperfektní i perfektní stadium), jedná se také o teleomorfu

•  houba v celém životním cyklu (tj. anamorfa i teleomorfa dohromady) se 
označuje jako holomorfa
– je-li v životním cyklu jen pohlavní rozmnožování, je to meiotická holomorfa, 
– je-li v životním cyklu jen nepohlavní rozmnožování, je to mitotická holomorfa; 
v případě obou typů rozmnožování jde o pleomorfickou holomorfu (mluvíme pak 
také o houbách s pleomorfickým životním cyklem)



  

•  nepohlavní rozmnožování probíhá v haploidní 
i diploidní fázi
•  nejjednodušší způsob je prostá fragmentace hyf
•  nepohlavní spory vznikají 
– endogenně ve sporangiích – označovány jako 
sporangiospory (typické pro odd. Zygomycota), 
– exogenně na hyfách (specializovaných odnožích 
- konidioforech) – nazývají se konidie (běžné 
u hub z oddělení Ascomycota, v menší míře 
Basidiomycota)

konidiofory se tvoří buď izolovaně nebo v útvarech 
zvaných konidiomata 
– koremie (= synnema; svazek konidioforů),
– sporodochium (palisáda konidioforů v ložisku 
na povrchu substrátu), 
– acervulus (shluk konidioforů pod povrchem plativa hostitele, u parazitů),
– pyknida (lahvicovitý útvar s vnitřkem vystlaným konidiofory)
=> více u pomocného oddělení Deuteromycota

Sporangium; v jeho pravé části 
praská stěna a vystupují spory. 

R. Moore, W. D. Clark, K. R. Stern & D. Vodopich: Botany, 1995.



  

základní typy vzniku konidií: 
– thalický: hyfa se rozdělí 
přepážkami a pak rozpadne na 
jednotl. buňky => thalokonidie = 
arthrokonidie (thalokonidiemi jsou 
v jistém smyslu i chlamydospory - 
tlustostěnné přetrvávající buňky 
vznikající na myceliu)
– blastický: konidie vypučí z 
konidiogenní buňky holoblasticky 
(účast všech vrstev bun. stěny) 
nebo enteroblasticky (vnější stěna 
se protrhne, konidii utváří vnitřní 
vrstva/-y/) => porospory (vypučí 
z buňky a následně se oddělí 
buněčnou stěnou), fialospory 
(vytvářejí se ve specializovaných

buňkách - fialidách a uvolňují se ústím z těchto buněk), anelospory (také se 
vytvářejí ve specializovaných buňkách; každá další konidie protrhne přepážku po 
oddělení předchoží konidie => vznikají "límečky")



  

•  při pohlavním rozmnožování u většiny vlastních hub není spojena 
plazmogamie s karyogamií – karyogamie následuje s určitým zpožděním a do 
životního cyklu je vložena dikaryotická fáze (označovaná n+n), charakteristická 
tzv. konjugovanými mitózami (současné mitózy obou jader)
celý cyklus tedy je: haploidní fáze => plazmogamie => dikaryofáze => 
karyogamie => diploidní fáze (obvykle omezena jen na zygotu) => meioza => 
zpět haplofáze
•  různé typy pohlavního procesu u vlastních hub: 
– gametogamie (vzácná), 
– gametangiogamie (typická hlavně pro Zygomycota a Ascomycota), 
– gameto-gametangiogamie (spermatizace, oplodnění samičího gametangia 
samčí spermacií, též Ascomycota),
– somato-gametangiogamie (vzácná), 
– somatogamie (splývání hyf, hlavně Basidiomycota), 
– gametosomatogamie (spermatizace u rzí, oplodnění somatické hyfy spermacií), 
– autogamie (ojediněle, Ascomycota)
tvoří-li se gamety, nejsou nikdy pohyblivé
•  životní cykly všech možných typů: haplobiotický, haplo-diplobiotický, vzácný 
je diplobiotický (kvasinky) a naopak velmi častý haplo-dikaryotický
•  u hub z oddělení Ascomycota a Basidiomycota při pohlavním rozmnožování 
vznikají spory na specializovaných útvarech – plodnicích



  

výskyt, ekologie: 
•  saprofyté i parazité, vytvářejí symbiotické vztahy (lichenismus, mykorhiza)
•  rostou po celém světě, ve všech možných biotopech – půda, vzduch, voda 
(méně časté), v případě parazitů hostitelské organismy 
•  hospodářské využití – jedlé druhy, výroba antibiotik, ale i jedovaté a patogenní 
houby

systém: zařazení v systému spolu s oddělením Chytridiomycota
•  systematické členění na jednotlivá oddělení: 
– Zygomycota (primárně cenocytické mycelium, chybí dikaryofáze i plodnice, 
tvoří se 1 meiospora)
– Glomeromycota (endomykorhizní houby, oddělení dříve řazené k předchozímu, 
ale podle souč. poznatků je sesterskou skupinou následujících)
– Ascomycota (přehrádkované mycelium, dikaryofáze přítomna, tvoří se 
plodnice, meiospory vznikají endogenně ve vřeckách)
– Basidiomycota (taktéž přehrádkované mycelium, dikaryofáze přítomna, tvoří se 
plodnice, ale meiospory vznikají exogenně na bazidiích)



  

Oddělení: ZYGOMYCOTA

Třída: ZYGOMYCETES
•  mnohojaderné cenocytické hyfy, přehrádky většinou oddělují jen rozmnožovací 
struktury (neplatí absolutně)
– u vývojově odvozených skupin již dochází k tvorbě přehrádek, ale zůstávají 
i vícejaderné úseky (obdoba sifonokladální stélky)
– základní složkou bun. stěn je chitin, doprovázený chitosanem, příp. jinými cukry
•  nepohlavní rozmnožování: ve sporangiích se tvoří sporangiospory, v hyfách 
se tvoří tlustostěnné chlamydospory
– tvorba sporangiospor: na myceliu se vytvoří svazky sporangioforů => vrcholové 
části zduří => vytvoří se sporangium (obvykle kulovité) => sem se přesune část 
cytoplazmy s jádry => z centrální části vznikne tzv. kolumela (střední sloupek, 
přetrvávající i po rozpadu sporangia), cytoplazma v periferní části se rozdělí => 
části se obalí stěnou => spory
– část sporangioforu pod sporangiem je u některých druhů 
rozšířena v tzv. apofýzu
– u původních typů mnohosporová sporangia, vývojová 
tendence vede k jednosporovým (podobně jako u odd. 
Oomycota jsou tu dvě stěny – stěna sporangia a stěna 
spory – rozdíl oproti konidii) 

Gongronella butleri 
http://zygomycetes.org/index.php?id=90 

kolumela 

apofýza 

http://zygomycetes.org/index.php?id=90


  

•  pohlavní rozmnožování 
– izo- (vzácněji anizo-)
gametangiogamie (též 
označení "zygogamie"), 
splývání gametangií
•  homothalické druhy 
– kopulace gametangií 
i ze stejného mycelia, 
•  heterothalické druhy 
– musí být z různých 
mycelií (+ a –)
•  průběh pohl. procesu: výběžky z mycelií jsou chemotakticky přitahovány => 
kontakt, tvoří se na nich progametangia => jejich oddělení přehrádkou => 
mnohojaderná gametangia => splynutí, plazmogamie a karyogamie => zygota => 
vytvoří se zygosporangium, obsahující 1 tlustostěnnou zygosporu - odpočívající 
stadium => po období klidu klíčí hyfou
•  gametangia a následně zygospory jsou neseny rozšířenými konci hyf - 
suspenzory
•  u některých zástupců na suspenzorech vyrůstají hyfy, které obalují zygosporu 
(u některých až úplně) – předzvěst tvorby plodnice u vývojově pokročilejších 
pododdělení (připomínají primitivní kleistothecium u vřeckatých hub)
•  k meiozi dochází při zrání nebo klíčení zygospory, živ. cyklus je haplobiotický

 Zdroj: R. Moore, W. D. Clark, K. R. Stern & D. Vodopich: Botany. Wm. C. Brown Publ., 1995. 



  

•  výskyt, ekologie: saprofyté půdní, koprofilní aj., některé skupiny zahrnují 
parazity rostlin, hub i živočichů
řada druhů využívána v biotechnologii pro produkci různých látek

•  systém: dnes uznáváno 8 řádů
řád Mucorales 
– u většiny druhů málo přehrádkované mycelium
– u některých druhů se v tekutých médiích vytvoří 
přehrádky nebo mycelium rozpadne na buňky => 
mluvíme o dimorfismu (různý charakter stélky v různých 
podmínkách)
– sporangia mnohosporová (až 1000 spor), 
u odvozenějších typů méně spor ve sporangiu (až jedna 
=> nesprávně označováno za "konidii")
– kromě pohlavně vzniklých zygospor tvoří některé druhy 
též partenogeneticky tzv. azygospory
– většinou saprofyté na půdě, trusu, potravinách – 
Mucor, Rhizopus (kropidlovec), Zygorhynchus, Pilobolus 
(měchomršť – pod sporangiem má vak, v němž se 
hromadí voda => zvětšující se tlak nakonec odmrští celé 
sporangium), některé druhy i parazitické
– využití: fermentace cukrů a bílkovin, výroba různých 
organických kyselin 

Mucor sp., 
zygospora se suspenzory

Zygospory různých rodů Mucorales
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http://www.dipbot.unict.it
/sistematica_es/Mucor.html 

http://www.med.ncku.edu.tw/HsuML/mycology/%E5%9C%96%E7%89%87/Zygospores_of_Mucorales_drawing.jpg
http://www.dipbot.unict.it/sistematica_es/Mucor.html
http://www.dipbot.unict.it/sistematica_es/Mucor.html


  

Vlevo: Houbáš, 
Spinellus fusiger – 
parazit na helmovce 

Foto Mirek Junek, 
http://www.idsystem.cz/mushrooms/fotoframe.htm 

Vpravo: Měchomršť, 
Pilobolus sp. – koprofilní 
druh, natáčí a vystřeluje 
sporangia ke světlu 

Zdroj: R. Moore, W. D. Clark, K. R. Stern & 
D. Vodopich: Botany. - Wm. C. Brown Publ., 1995. 

http://www.idsystem.cz/mushrooms/fotoframe.htm


  

•  vegetativní stélka je 
cenocytická, většinou 
se netvoří sporangia, 
ale chlamydospory

Oddělení: GLOMEROMYCOTA

Třída: GLOMEROMYCETES
•  recentně až na úrovni samostatného 
oddělení jsou hodnoceny houby 
z dřívějšího řádu Glomerales

•  tyto houby vytvářejí 
s velkým počtem druhů 
cévnatých rostlin 
arbuskulární mykorhizu
(dříve vezikulo-arbuskulární 
= VAM; má ji asi 80 % cévnatých rostlin): mycelium proniká 
do rostlinných buněk a vytváří tam větvené keříčkovité útvary - 
arbuskuly (někdy též zásobní měchýřky - vezikuly) => výměna 
látek pomáhá růstu a výživě hostitele (Glomus aj.)
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