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3. Přednáška 



Pododdělení: ASCOMYCOTINA (houby vřeckovýtrusé)
Hlavním společným znakem je tvorba vřecek (ascus, 
meiosporangium), což je jediná diploidní buňka, v níž vznikají 
po meiosi haploidní askospory
Stélka - podhoubí (mycelium), i pučivé pseudomycelium, popř. 
jednotlivé kvasinkové buňky
Hyfy mají přehrádky – a uprostřed nich  je jednoduchý pór, 
který umožňuje přechod cytoplazmy a jader, Woroninova tělíska 
Hyfy mohou být různě spletené – vytvářejí pletiva: plektenchym 
(pseudoparenchym, prosenchym)
Buněčná stěna:  chitin, polyglukany
1- jaderná spora vyklíčí haploidním myceliem, dochází k 
plasmogamii a vzniku dikaryotického mycelia (askogenní hyfy, 
často v plodnici), ke karyogamii a vzniku vřecka, a následné 
meiosi za vzniku haploidních askospor
Převažuje  haploidní stadium 
SYSTÉM: 2 třídy: HEMIASCOMYCETES A ASCOMYCETES



Třída: HEMIASCOMYCETES (PROTOASCOMYCETES, 
ENDOMYCETES)

Primitivní zástupci vřeckovýtrusých hub 
Stélka: pseudomycelium, nebo jednotlivé kvasinkové buňky, 
vzácně mycelium
Buněčná stěna: -glukan, -manan, méně chitin, vzácně i
celulóza   
Nepohlavní rozmnožování: pučivé blastospory, pučení                    
Pohlavní rozmnožování: somatogamie (nejčastěji),    
gametangiogamie, gametogamie, netvoří se plodnice
Vznik zygoty, která dává vznik buď přímo vřecku s 
askosporami nebo vyklíčí diploidním myceliem, na kterém se 
tvoří vřecka nebo chlamydospory, které vyklíčí 
meiosporangiem
Plasmogamie a karyogamie jsou oddáleny pouze vzácně 
(dikaryofáze pouze u řádu Taphrinales)
Většinou vznikají ve vřecku jen 4 askospory
Saprofyté, parazité; systém: 4 řády



ŘÁD: SACCHAROMYCETALES (ENDOMYCETALES)
Samostatné buňky nebo pučivé pseudomycelium, 
Buněčná stěna – hemicelulóza, chitin  
Nepohlavní rozmnožování: převládá (pučení, tvorba 
blastospor a arthrospor)
Pohlavní rozmnožování: převážně somatogamie, méně 
gametangiogamie - vznik zygoty a z ní vřecka (protoaskus), 
počet askospor 1-8 i hodně (100),
Druhy haplobiontické, haplo-diplobiontické, diplobiontické 
Saprofyté na cukernatých substrátech, vzácněji parazité
Schopnost fermentace cukrů za vzniku ethanolu a CO2 
Zástupci: Dipodascus albidus
(vláknité mycelium, vyskytuje se v 
mízotoku a slizotoku dřevin), 
Endomyces (saprofyt z půdy i 
patogen člověka),
Saccharomyces cerevisiae
(kvasinka pivní, zkvašuje cukry, 
výroba piva a vína, výroba droždí) 



ŘÁD: SCHIZOSACCHAROMYCETALES 
Morfologicky velmi podobné předchozí skupině 
V buněčných stěnách chybí chitin
Schopni fermentace
Zástupce: Schizosaccharomyces

ŘÁD: PROTOMYCETALES
Mycelium intercelulární, 
přehrádkované, mnohojaderné 
Na myceliu se vytvářejí 
přezimující chlamydospory, po 
přezimování dochází ke vzniku 
meiosporangia (zde meiosa), 
čtveřice spor se nazývá 
bezblanný ascus 
Parazité cévnatých rostlin 
(Daucaceae, Asteraceae)

Protomyces macrosporus –
způsobuje deformace na 
listech bršlice kozí nohy



ŘÁD: TAPHRINALES
Haploidní fáze – kvasinkové buňky nebo pučivé 
pseudomycelium (saprofytická fáze)
Somatogamií vznik parazitického, dikaryotického mycelia –
karyogamie za vzniku zygoty – z ní se vyvine vřecko (meiosa 
- 8 askospor)

Taphrina deformans –
vřecka s askosporami

Zástupci jsou vysoce 
specifičtí parazité cévnatých 
rostlin, na kterých způsobují 
hypertrofie a hyperplazie: 
Taphrina deformans (na 
broskvoni), 
Taphrina pruni (na švestce), 
Taphrina populina (na topolu), 
Taphrina betulina (na bříze)  



Životní cyklus Taphrina deformans



Taphrina betulina tvoří 
čarověníky na bříze

Taphrina cerasi – čarověníky 
třešní

Taphrina deformans (kadeřavka 
broskvoňová) na listech broskvoně

Taphrina pruni (Palcatka švestková) 
na plodu švestky

Taphrina 
populina, 
způsobuje 
deformace 
na listech 
topolu

Puchry, 
bouchoře 



Třída: ASCOMYCETES
Pravé vřeckovýtrusé houby
Stélka: vláknité přehrádkované mycelium, v přehrádce je 
jednoduchý pór, vznik hyf hákováním
Buněčná stěna: chitin, polyglukan
Askogenní hyfy (dikaryontní stadium) přítomny, dochází k 
tvorbě plodnic (askokarpů)
Saprofyté, fakultativní parazité, méně obligátní parazité 
rostlin, mykorhizní houby, někteří patří mezi lichenizované 
houby
Některé druhy jsou využívané průmyslově (produkce 
penicilínu) i v potravinářství (zrání sýrů, přímá konzumace)

Vláknité 
mycelium



Nepohlavní rozmnožování:

Konidie (exogenně vzniklé,  nepohyblivé 
spory - makrokonidie, mikrokonidie)

Mohou vznikat na konidioforech, 
somatických hyfách, v plodničkách 
(fungi imperfecti)

Konidiofor padlí 
r. Erysiphe s 
konidiemi

Somatické hyfy r. 
Sclerotinia

Makro- a 
mikrokonidie r. 
Fusarium



Plodnice nepohlavně vzniklých spor

Pyknida

Acervulus

Sporodochium

Koremium



Pohlavní rozmnožování
(a) gametangiogamie (samčí 
anteridium, samičí askogon s 
trichogynem) 
(b) spermatizace (Gameto-
gametangiogamie) - kopulace 
spermacií (vznik na spermacioforech 
nebo ve spermogoniích) a askogonu 
(c) velmi vzácně somatogamie, 
autogamie, somato-
gametangiogamie)
Dochází k plasmogamii – vznikají 
askogenní hyfy (dikaryontní, které 
rostou až na úroveň hymenia), v 
hymeniu dochází  ke karyogamii-
meioze-mitóze  - vytváří se vřecko 
(ascus), obsahuje většinou 8 
haploidních askospor)



Průběh tvorby vřecek a 
askospor



Životní cyklus 
padlí (ř. 
Erysiphales), 
zástupce tř. 
Ascomycetes 



Typy vřecek

Protoaskus
(protunikátní ascus): 
primitivní, kulovité, 
jednovrstevná stěna, 
chybí otvírací aparát

Unitunikátní askus: 
vřecko s jednoduchou 
stěnou (2 vrstvy fungují 
jako 1 celek)
Operkulátní - s otevíracím 
aparátem s víčkem 

Inoperkulátní – s pórem 
nebo štěrbinou

Bitunikátní askus: 
vřecko s dvojitou 
stěnou, tuhý 
exoaskus praskne 
a endoaskus 
vyhřezne  a pak 
dojde k uvolňování  
askospor

Erysiphe depressa Morchella conica



Plodnice (Askokarpy, askomata)

Plodnice- určené převážně k tvorbě výtrusů; jsou tvořeny 
rozmanitě propletenými  hyfami, nesou na povrchu či 
uvnitř pohlavní orgány

Sterilní hyfy – parafýzy (vyrůstají od báze) 
perifýzy (vyrůstají okolo ústí)  

(a) askohymeniální typ: plodnice se vytváří po oplození 
askogonu  
(1) kleistothecium: kulovitá uzavřená plodnice, otvírá se 
rozdrobením, nejsou parafýzy
(2) perithecium: lahvicovitý  tvar s ústím (ostiolum, 
perifýzy), vřecka kyjovitá + parafýzy
(3) apothecium: mističkovitý tvar se stopkou či bez,  
kyjovitá vřecka + parafýzy

(b) askolokulární typ: plodnice se vytváří předem a později se 
diferencují pohlavní orgány – např. pseudothecium 
(pseudoapothecium, pseudoperithecium)  



Perithecium

Kleistothecium

Protothecium
Byssochlamys



PseudotheciumApothecium



Myriothecium 
Pseudoapothecium 

Pseudoperithecium Hysterothecium 



SYSTÉM
38-41 řádů, včetně lichenizovaných hub, dříve rozdělení na 
PLECTOMYCETES (s kleistothecii), PYRENOMYCETES
(s perithecii) a DISCOMYCETES (s apothecii)  

Jiný typ rozdělení byl podle vzniku plodnic: 
PROTOASCOMYCETIDAE, ASCOHYMENOMYCETIDAE
(askohymeniální plodnice), ASCOLOCULOMYCETIDAE
(askolokulární  plodnice)

U některých druhů je známo pouze pohlavní stadium, u 
jiných druhů pouze nepohlavní stadium

Dnes se řadí řády abecedně

Předkové jsou zástupci oddělení Chytridiomycota



Řád: EUROTIALES
Mají protoascus, kleistothecium, převažuje nepohlavní 
rozmnožování (konidie, fialospory)
Pohlavní rozmnožování vzácné: gametangiogamie, 
somatogamie
Většina jsou saprofyté, méně parazité, někteří produkují 
antibiotika, jiné mykotoxiny
Zástupci: Aspergillus (kropidlák)- což je anamorfní rod 
nejčastěji přiřazovaný k r. Eurotium, běžně napadají 
potraviny, např. A. flavus produkuje aflatoxin, A. fumigatus, 
působí chorby aspergilózy, jiné druhy (A. itaconicus, A. 
niger) jsou používány k výrobě kys. citronové, glukonové 
nebo fermentaci 
Penicillium (štětičkovec) - anamorfní rod nejčastěji 
přiřazovaný k r. Eupenicillium a Talaromyces
Produkce antibiotik (P. notatum, P. griseofulvum), jiné druhy 
k produkci sýrů (P. camembertii, P. roquefortii), někdy 
patogeni na ovoci  (P. digitatum, P. expansum) 



r. Aspergillus, 
Kropidlák

r. Penicillium , 
Štětičkovec



Penicillium italicum a 
Penicillium digitatum na 
pomeranči

Penicillium expansum, P. 
patulum na jablku

Kolonie  Penicillium chrysogenum, 
Flemingem objevené antibiotické účinky



Sýr Camembert

Penicillium camembertii

Sýr Niva , Penicillium 
roquefortii



Řád: ONYGENALES
Vytváří protothecia nebo primitivní kleistothecia, protoascus, 
Nepohlavní rozmnožování: blastospory
Saprofyté, půdní  nebo koprofilní druhy, mohou žít na 
substrátech z keratinu nebo celulózy, na odumřelých tělech, ale i 
na živých tělech (onemocnění kůže, vlasů, nehtů).
Zástupci: Arthroderma (anam. Trichophyton) – onemocnění 
nehtů, vlasů, kůže, 
Ajellomyces capsulatus (kvasinková forma je Histoplasma 
capsulatum) – způsobuje systémovou mykózu – histoplasmózu, 
Onygena (kaziroh) – O. equina (na kopytech) 

r. Onygena r. Trichophyton na nehtech



Trichophyton rubrum

Infekce rodem Epidermophyton floccosum 



Řád: OPHIOSTOMATALES
Vytváří perithecia  s dlouhou šíjí (rostrum), protoascus
Nepohlavní rozmnožování: konidie
Saprofyté, parazité kořenů nebo nekrotrofní parazité rostlin, u 
některých symbióza s kůrovci r. Scolytus
Zástupci: Ophiostoma ulmi (anam. Graphium ulmi) –
způsobuje grafiózu jilmů  (ucpání vodivých drah)

Perithecium r.
Ophiostoma



Řád: ELAPHOMYCETALES
Vytváří podzemní plodnice, protoascus
Saprofytické nebo mykorhizní houby (ektomykorhiza)
Zástupci: r. Elaphomyces (jelenka), např. E. granulatus -
podzemní plodnice vyhledávají zvířata 

Plodnice r.
Elaphomyces   
Jelenka



Řád: LABOULBENIALES
Netvoří mycelium, pouze řadu buněk nebo 
pseudoparenchym s přívěsky a později s perithecii
Pohlavní rozmnožování: spermatizace
Nepohlavní rozmnožování není známo
Parazité (většinou exoparazité) nebo komensálové – úzce 
vázaní na členovce, napadení jedinci nevykazují příznaky 
onemocnění 
Zástupci: r. Laboulbenia 

r. Laboulbenia na 
exoskeletu hmyzu



Řád: ERYSIPHALES
Obligátní  a vysoce specifičtí 
ektoparazité cévnatých rostlin 

Vytváří mycelium (extramatrikální  
a výjimečně i intramatrikální) , 
prorůstající do buněk haustorii

Nepohl. rozmnožování: konidie

Pohl. rozmnožování: askogon, 
anteridium, vznik kleistothecia s 
přívěsky (apendixy).                                  
Někdy je v plodnici přítomno 
pouze 1 vřecko, jindy větší počet, 
vřecka jsou unitunikátní

Oidium neolycopersici         
Padlí rajčat 
příznaky napadení na 
listu rajčete



Klíčící konidie padlí

Kleistothecium s 
jedním vřeckem

Konidiofory padlí a povrchové 
mycelium 

Přívěšky (Apendixy) na kleistotheciu

Microsphaera Uncinula





Uncinula necator 
Padlí révy vinné

Podosphaera leucotricha  
Padlí jabloňové



Padlí angreštové
Sphaerotheca mors-uvae

Sphaerotheca fusca 
(Podosphaera xantii) –
Padlí tykvovitých 

Blumeria graminis    
Padlí travní



Microsphaera alphitoides
Padlí dubové 

Erysiphe cichoracearum
Padlí čekankové



Řád: PEZIZALES
Plodnice je apothecium, často na stopce, vytváří většinou 
operkulátní unitunikátní ascus (vřecko), někdy tvoří 
podzemní sklerocia 
Zde se někdy zařazuje i řád Tuberales (s podzemními 
(hypogeickými) plodnicemi, vřecko se neotevírá víčkem)
Nepohlavní rozmnožování (arthrokonidie, blastokonidie) 
není časté
Saprofyté (holá půda, mrtvé dřevo, zbytky rostlin, 
spáleniště, trus…), někteří jsou výrazně zbarveni 
Čeledi a zástupci: Pezizaceae (Peziza), Sarcosomataceae 
(Sarcoscypha coccinea), Pyronemataceae (Pyronema, 
Aleuria aurantia, Scutellinia scutellata), Ascobolaceae 
(Ascobolus), Helvellaceae  (Helvela crispa, Gyromitra 
esculenta), Morchellaceae (Morchella, Verpa), Tuberaceae 
(Tuber).



Peziza vesiculosa 
Kustřebka dutá 
Pezizaceae

Sarcoscypha coccinea 
Ohnivec šarlatový 
Sarcosomataceae

Scutellinia scutellata 
Kosmatka štítovitá
Pyronemataceae



Aleuria aurantia, Mísenka oranžová, 
Pyronemataceae

r. Ascobolus Ascobolaceae
Hovník, koprofilní druh 

Helvella crispa 
Helvellaceae Chřapáč



Gyromitra esculenta 
Ucháč jedlý 
Helvellaceae

Verpa bohemica 
Kačenka jedlá
Morchellaceae

Morchella 
esculenta 

Smrž jedlý 
Morchellaceae



Tuber 
aestivum 
Lanýž letní

Tuberaceae

Choiromyces 
venosus,        
Bělolanýž obecný 
Tuberaceae


