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4. Přednáška 



Řád: LEOTIALES (HELOTIALES)
Nejpočetnější řád vřeckovýtrusých hub 
Vytváří apothecia,  unitunikátní inoperkulátní vřecka 
Časté je i nepohlavní rozmnožování (blastokonidie v 
pyknidách nebo acervulech)
Pohlavní rozmnožování: spermatizace (splynutí samčí gamety 
spermacie a samičího gametangia) 
Apothecia se někdy vytváří na sklerociích nebo stromatech
Půdní a dřevní saprofyté, ale i specializovaní parazité rostlin  
Čeledi a zástupci: Sclerotiniaceae (Sclerotinia, Monilinia, 
Botrytionia (= Botrytis), Phacidiaceae (Phacidium), 
Geoglossaceae  (Mitrula paludosa, Geoglossum, 
Trichoglossum), Leotiaceae (Chlorociboria, Bulgaria, Leotia), 
Dermateaceae (Diplocarpon rosae, Pseudopeziza trifolii), 
Hyaloscyphaceae (Lachnellula willkommii)



Monilia fructigena konidiové 
stadium od r. Monilinia 
(Sclerotinia), napadá jablka a 
hrušky

Sclerotiniaceae

Monilia laxa – napadá 
peckovice Sclerotiniaceae

Botryotinia fuckeliana (teleom.)
Botrytis cinerea Sclerotiniaceae
Plíseň šedá - napadá plody



Apothecia  vyrostlá z 
mumifikovaných plodů

Sclerotinia sclerotiorum 
Sclerotiniaceae
Hlízenka obecná - na kořenech 
mrkve (sklerocium)

Sclerotinia tuberosa 
Sclerotiniaceae Hlízenka 
sasanková apothecia



Mitrula paludosa 
Čapulka bažinná 
Geoglossaceae

Trichoglosssum 
hirsutum Jazourek 
chlupatý 
Geoglossaceae

Jehlice jedle 
napadené r. 
Phacidium 
Phacidiaceae



Leotia lubrica Patyčka 
rosolovitá

Leotiaceae

Bulgaria inquinans
Klihatka černá

Leotiaceae

Chlorociboria 
(Chlorosplenium) 
aeruginosum 
Zelenitka    zbarvuje 
tlející dřevo dozelena

Leotiaceae



Diplocarpon roseae 
Skvrnitost listů růže 
Dermateaceae

Lachnellula willkommii - Brvenka modřínová, 
způsobuje rakovinu modřínů Hyaloscyphaceae



Řád: RHYTISMATALES
Mycelium je intracelulární v hostitelské rostlině 
Konidie se tvoří v pyknidách
Pohlavní rozmnožování: anteridia se netvoří, oplození: 
mikrokonide, somaticky
Plodnice jsou spíše askolokulárního typu –
pseudoapothecia nebo hysterothecia ponořená v tkáni 
hostitele
Inoperkulátní vřecka
Většinou parazité na listech nebo jehlicích, několik 
saprofytních druhů 
Zástupci: Lophodermium pinastri, Rhytisma acerinum 
Clithris quercina 



Lophodermium pinastri 
Sypavka borová 
Hysterothecia na jehlicích

Rhytisma acerinum
Svraštělka javorová 

Řez hysterotheciem

Colpoma (Clithris) quercina
Štěrbinatka dubová   
saprofyt na odumřelých 
větvích dubu 



Řád: HYPOCREALES (zahrnuje i řád: CLAVICIPITALES)
Nepohlavní stadium: hyfy - někdy vytváří sklerocia
Převažuje nepohlavní rozmnožování – pomocí 
blastokonidií 
Plodnice (většinou askohymeniálního typu) jsou živě 
zbarvené 
Často vytvářejí stromata, v nichž jsou perithecia
Vřecka inoperkulátní, unitunikátní.                     
Saprofyté, fakultativní parazité
Čeledi a zástupci: Nectriaceae (Nectria cinnabarina, 
Monographella nivalis, Gibberella), Hypomycetaceae 
(Hypomyces), Hypocreaceae (Hypocrea), 
Clavicipitaceae (Claviceps purpurea,Claviceps paspali, 
Cordyceps, Epichloe typhina)    



Nectria cinnabarina Nectriaceae
Rážovka rumělková, napadá živé i 
odumřelé větve dřevin

Nepohlavní stadium  
Tubercularia vulgarisPohlavní stadium

Nepohlavní stadium

Pohlavní stadium 



Hypomyces lactifluorum 
(Bysonectria viridis) Nedohub, 
parazituje na holubinkách  a 
ryzcích Hypomycetaceae

Pseudosklerocium 

perithecia

Nectria galligena původce 
nektriové rakoviny stromů 
Nectriaceae



Fusarium nivale (anam.), 
(Monographella nivalis), 
Callonectria graminicola  
(teleom.)                           
Plíseň sněžná – způsobuje 
fusariosu ozimů (žita)

Fusarium graminearum  (anam.)
Gibberella zeae (teleom.)  hniloby 
zrn  kořenů kukuřice  

Nectriaceae



Hypocrea rufa    Masenka 
ryšavá, vytváří stromata na 
odumřelém dřevě 
Hypocreaceae

Nepohlavní stadium  
Trichoderma viride, má 
účinné celulolitické enzymy 
Hypocreaceae



Claviceps purpurea Paličkovice 
nachová   parazit zrn žita i 
jiných trav, obsahuje alkaloidy 
ergotoxiny a ergotaminy 
Clavicipitaceae

Perithecia ve  stromatu  

Námel (sklerocium)

Stromata rostoucí ze sklerocia



Životní cyklus
Claviceps purpurea 

Tvorba sklerocia z

Sfaceliové stadium



SYMPTOMY OTRAVY  
1) Gangrenózní ergotismus.  Tento syndrom začíná pocitem vyčerpanosti a 

chladnutím či ztrácením citu  v končetinách, potom následují  pocity 
pálení v končetinách  (svatý oheň). Postupně  napadené části  ochrnují.  
Končetiny  a chodidla  zčernávají a mumifikují. Tyto suché gangrény se 
šíří dále a prsty oběti  a dokonce i celé končetiny (podle literárních 
údajů) odpadávají.  

2) Křečovitý ergotismus. Zde je napadený hlavně centrální nervový systém.  
Symptomy zahrnují  pocity mravenčení,  a i poškození mozku je běžné. V 
nejzávažnějších případech má pacient epileptiformní křeče. Úmrtnost  je 
mezi 11-60%.

„Může ležet jako mrtvý 6 - 8 hodin a 
pak trpět kožní anestesií, 
paralysou horních končetin, 
záškuby paží, deliriem a ztrátou 
řeči. Zemřít může třetí den po 
nástupu příznaků. Zvířata 
postižená konvulsivním 
ergotizmem se mohou stát 
divokými, řvou, úzkostně rámusí, 
následně pojdou. „



Cordyceps sp.
Housenice 
parazituje na  
hmyzu,  stromata 
vyrůstají z 
hostitele

Stromata housenice Cordyceps sp. na 
mrtvole pavouka r. Tarantula

Mravenec napadený druhem Cordyceps lloydii



Epichloe typhina, 
Obalka stéblová, 
(plíseň dusivá) 
stromata,napadá 
stébla trav 
Clavicipitaceae

Řez stromatem 
Epichloe typhina s 
perithecii



ŘÁD: PHYLLACHORALES
Stromata  s perithecii zanořená do pletiv hostitele
Konidiová stádia v pyknidách
Vřecka pseudobitunikátního typu, 
Parazité vyšších rostlin

Polystigma rubrum, 
Mnohojizvec švestkový, 
vytváří stromata na listech 
švestek a slivoní

Phyllachora graminis, 
Smolnatka travní, tvoří 
stromata na čepelích trav



ŘÁD: SORDARIALES
Většinou nevytváří stromata 
Plodnice askohymeniálního 
typu  
Perithecia jsou volně na 
substrátu nebo zanořené
Vřecka pseudounitunikátní 
Saprofyté, koprofilní druhy
Zástupci: Neurospora, 
Chaetomium,  Sordaria

Sordaria fumicola, 
Hnojenka 
koprofilní druh



r. Chaetomium Chlupatec       
perithecia mají na vrcholu 
chlupy, do tohoto rodu 
patří celulolytické druhy 
nebo koprofilní druhy

Neurospora, nepohl. 
stadium Chrysonilia, 
objekt genetických 
pokusů, na rostlinných 
zbytcích, starším chlebu  



ŘÁD: XYLARIALES
Mycelium vytváří pevná stromata
Plodnice askohymeniální, perithecia
Vřecka unitunikátní, pseudounitunikátní, inoperkulátní
Většinou saprofyté na dřevě, někdy i na živých stromech
Zástupci: Hypoxylon, Xylaria, Ustulina, Diatrype

Hypoxylon fragiforme    
Dřevomor červený, stromata

Ustulina deusta,
Spálenka skořepatá, 
stromata na dřevě někdy 
i živých stromů 



Xylaria hypoxylon
Dřevnatka parohatá

Xylaria polymorpha,
Dřevnatka mnohotvárná  kyjovitá 
stromata

Perithecia ve stromatu



Diatrype disciformis
Korovitka terčová, 
stromata na větvích 
buku

ŘÁD: DIATRYPALES - KOROVITKOTVARÉ
Stejná charakteristika jako u předchozího řádu, ale stromata se 
tvoří pod kůrou dřevin 
Mycelium vytváří pevná stromata
Plodnice askohymeniální, perithecia
Většinou saprofyté na dřevě



ŘÁD: DOTHIDEALES
V současnosti je zde zařazována většina bitunikátních 
askomycetů
Nepohlavní rozmnožování: konidie, 
Pohlavní  rozmnožování: gametangiogamie, 
spermatizace, somatogamie
Plodnice askolokulární,  pseudoperithecia 
Vřecka bitunikátní, vzácně protunikátní
Saprofyté, parazité (rostlin, řas i člověka)
Zástupci: Piedraia, Capnodium, Mycosphaerella, 
Pleospora,  Leptosphaeria, Venturia



Capnodium salicinum na 
listech vrby (Salix)      
tzv. pravé černě

Konidie Capnodium 
salicinum



Piedraia hortai, způsobuje 
onemocnění vlasů (Černá 
piedra), askostroma houby 
na vlasu

Leptosphaeria 
maculans (teleom.) -
Phoma (anam.) –
pyknidy na listu řepky 
olejky



Konidie r. Alternaria,       
pohl. stadium:
Pleospora, často na 
listech rostlin 

Mycosphaerella fragariae, bílá 
skvrnitost jahodníku, nepohl. 
stadium : Ramularia tulasnei



Venturia inaequalis, nepohl.: Spilocela (Fusicladium) pomi
Strupovitost jabloní  

Příznaky na 
plodu a  
listech

Pseudothecium Konidie 



Venturia pirina
anamorfa 

Fusicladium dendriticum
původci strupovitostí 
hrušně: na listech sazovité 
skvrny, na plodech 
šedočerné zkorkovatělé 
skvrny, 



ŘÁDY, OBSAHUJÍCÍ LICHENIZOVANÉ HOUBY 
(askolokulární, askohymeniální  typ plodnice), 
ŘÁD: OSTROPALES 
Patří sem lichenizované i nelichenizované houby, 
plodnice - apothecia, hysterothecia, perithecia
ŘÁD: CALICIALES
Většinou lichenizované houby, plodnice apothecia, často 
na stopkách

Calicium viride,
stélka s apothecii



ŘÁD: LECANORALES
Patří sem polovina lichenizovaných hub 
Plodnice jsou apothecia (askohymeniální), stélky všech 
morfologických typů
Vřecka - nápadně tlustostěnná  
Zástupci jsou nejznámější lišejníky – viz kapitola 
LIŠEJNÍKY

ŘÁD: LICHINALES
Pouze lichenizované houby, stejné charakteristiky jako 
předchozí řád, liší se pouze stavbou vřecek 
Vřecka jsou tenkostěnná, protunikátní                 
Zástupce: lišejník r. Ephebe

Další řády lichenizovaných hub: PYRENULALES, 
VERRUCARIALES, LECANIDIALES



Pododdělení: DEUTEROMYCOTINA
HOUBY NEDOKONALÉ (FUNGI IMPERFECTI)

Jedná se o umělou, pomocnou skupinu, která se snaží 
nějak klasifikovat nedokonale známé houby

Většinou se sem řadí houby, u kterých je známo pouze 
nepohlavní (konidiové stadium), nebo houby, u kterých 
se pohlavní stadium vytváří sporadicky a je méně 
ekonomicky významné

Celé další členění této skupiny je na základě 
morfologické podobnosti nikoliv příbuznosti  

Stélka: buď jednobuněčná, popř. pseudomycelium 
(Blastomycetes), ale převážně vláknité mycelium.

Na základě morfologie hyf se usuzuje, že většina 
zástupců jsou vřeckovýtrusé houby 



Rozmnožování nepohlavní:  pomocí konidií – ty se 
vytváří na hyfách nebo konidioforech

Konidiofory mohou růst jednotlivě nebo v 
konidiomatech (plodnicích) – sporodochia, acervuli, 
pyknidy, synnemata

Náhradou rekombinace pokud pohlavní rozmnožování 
není přítomno – je tzv. PARASEXUALITA – na hyfách 
může docházet k plasmogamii (vznik 
heterokaryotického mycelia), karyogamii  a následné 
haploidizaci, ale netvoří se teleomorfa

Saprofyté, hodně druhů je parazitických (i velkého 
hospodářského významu), způsobují i mykózy u lidí  



Fáze parasexuálního cyklu:  
(1) Konjugace hyf (plasmogamie). 
(2) Heterokaryóza. 
(3) Fůze jader (karyogamie). 
(4) Mitotická rekombinace  (mitotický crosssing-over). 
(5) Haploidizace    a jaderná segregace vedoucí ke vzniku 
homokaryonu.  

Jevy parasexuality a 
heterokaryózy jsou 
velmi časté u vláknitých 
mikroskopických hub 
(Penicillium, 
Aspergillus) a byly 
pozorovány i u 
homothalických 
Hymenomycetidae, jsou 
velmi důležité pro 
šlechtění na produkci 
účinných látek, jako 
např. antibiotik.  



7 morfologických skupin spor, rozlišují se ještě 
bezbarvé a zbarvené spory 



Typy konidiomat (plodnic)

Pyknida 
Acervulus 



Svazek 
konidioforů –
synnema 
(koremium)

Individuální 
konidiofory

Svazek konidioforů 
– sporodochium 



Konidiogeneze

Blastická Thalická 



SYSTÉM
Dříve byl systém založen na morfologii konidií, 

v současnosti je preferováno členění podle tvorby mycelia, 
charakteru konidií (tvar, velikost, septace, barva) a 
konidiomat (uzavřená nebo volná), existuje spousta 
hybridních způsobů klasifikace 

Umělý systém se v pojetí rodů a druhů  neshoduje se 
systémem přirozeným (1 teleomorfní rod může mít druhy ve 
více anamorfních rodech a naopak, protože jeden teleomorfní 
rod i druh může tvořit více typů konidií a různé teleomorfní 
rody tvoří konidie stejného typu) 
4 pomocné třídy
BLASTOMYCETES - nesporogenní kvasinky
HYPHOMYCETES – konidie vznikají na konidioforech nebo na 
myceliu, netvoří se uzavřená konidiomata
COELOMYCETES – tvoří uzavřená konidiomata
AGONOMYCETES - sterilní mycelia bez tvorby konidií 



1. Pomocná třída: BLASTOMYCETES
Vytváří kvasinkovou stélku, nebo pseudomycelium, vzácně 

mycelium, mohou přináležet k vřeckovýtrusým i 
stopkovýtrusým houbám 

Saprofyté, fakultativní parazité

Candida albicans, 
původce kandidózy 

Cryptococcus neoformans (anam.),
Filobasidiella neoformans (teleom.)
původce kryptokokózy – systemické 
plísňové onemocnění, zahrnující 
mozek, plíce, kůži, tkáně, kosti 



Orální kandidóza
Oesofagální 
kandidóza

Vaginální kandidióza
Neonatální 
kandidóza



Povrchová léze 
kryptokokózy na těle 
kočky

Kryptokokóza  v mozkové tkáni 



2. Pomocná třída: HYPHOMYCETES
Nevytvářejí uzavřená konidiomata, konidie vznikají buď 

přímo na myceliu, nebo se seskupují v koremia nebo 
sporodochia

Někdy se dělí na 3 řády:
Ř. HYPHOMYCETALES - konidie vznikají přímo na myceliu 

nebo roztroušeně na konidioforech 
Ř. STILBELLALES – konidiofory jsou srostlé v koremia 

=synemata 
Ř. TUBERCULARIALES - konidiofory sdružené v tzv. 

sporodochia 

Zástupci - již dříve jmenované vřeckovýtrusé houby: 
Aspergillus, Penicillium, Monilia, Oidium, Trichoderma, 
Botrytis,  Trichophyton, Epidermophyton 

Další zástupci: Cercospora beticola, Cladosporium, 
Alternaria, Fusarium



Oidium

MoniliaPenicillium

Aspergillus

Tubercularia

teleomorfy     
z ř. Eurotiales:

Botrytis

teleomorfa 
z ř. Erysiphales:

teleomorfa 
z ř. Hypocreales

teleomorfy
z ř. Helotiales:

r. Trichoderma  
z ř. HypocrealesTrichophyton z ř. 

Onygenales
Epidermophyton 



Cercospora beticola Skvrnatička 
řepná, ničivý parazit řepy

Cladosporium sp. 
nepravé černě –
onemocnění 
kulturních plodin, ale 
i těžký alergen 

Cladosporium 
cucumerinum

Cladosporium 
fulvum 



Alternaria – saprofyt, ale některé 
druhy parazitují na rostlinách 

konidie

Příznaky napadení na 
listu tabáku



Fusarium (srpatka), 
teleomorfy Giberella, 
Monographella, Nectria
typické jsou světlé, 
vícebuněčné, srpečkovitě 
zakřivené makrokonidie 
a bílé nebo narůžovělé 
vatovité mycelium;

Zleva do prava: makrokonide, mikrokonidie a chlamydospory
Foto: David Geiser

Fusarium solani 

Fusarium oxysporum 

Fusarium nivale
(plíseň sněžná) 

Fusarium 
moniliforme



3. Pomocná třída: COELOMYCETES

Tvoří se uzavřená konidiomata – acervuli nebo pyknidy

Mnoho druhů je fytopatologicky významných 

2 řády: SPHAEROPSIDALES: konidiofory v pyknidách

MELANCONIALES: konidiofory v acervulech

Zástupci: Phoma lingam, Ascochyta pisi, Septoria apii, 
Colletotrichum lindemuthianum  



Colletotrichum lindemuthianum
léze na fazolových luscích 
obsahují acervuli  

Septoria apiicola Septorióza celeru 
léze na listech obsahují drobounké 
pyknidy

Septoria lycopersici



Ascochyta pisi, A. pinodes 
– patogen na hrachu, léze 
obsahují pyknidy

Phoma lingam – patogen na 
širokém spektru rostlin, vytváří 
pyknidy. Teleomorpha –
Leptosphaeria maculans



4. Pomocná třída: AGONOMYCETES (bývalý řád MYCELIA 
STERILIA)

Vytváří sterilní mycelia bez jakéhokoliv fruktifikačního orgánu 

Patří sem i houby (vřecko- i stopkovýtrusé), které vytvářejí 
sklerocia

Zástupce: r. Rhizoctonia

Rhizoctonia solani  (teleom.:
Thanatephorus cucumeris)
– napadá stonky, hlízy 
brambor 


