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6. Přednáška 



TŘÍDA: HOMOBASIDIOMYCETES
Vývojově odvozenější 
Basidie nedělená (holobasidie) 
Klíčení basidiospor je vždy pomocí hyfy
Nevznikají kvasinkové útvary ani sekundární spory
Makroskopické plodnice (basidiomata) 
Sekundární dikaryotické mycelium vzniká somatogamií 
Mají přezky a dolipory 
2 podtřídy:   HYMENOMYCETIDAE –obnažené hymenium alespoň 
v určité části života 

GASTEROMYCETIDAE –uzavřené hymenium 



Životní cyklus –
Homobasidiomycetes



PODTŘÍDA: HYMENOMYCETIDAE
Gymnokarpní plodnice – od počátku obnažené hymenium 

Hemiangiokarpní plodnice – hymenium se obnažuje během vývinu 
plodnice 
Plodnice mají často třeň (stipes) a klobouk (pileus)
U hemiangiokarpních plodnic i obaly – velum partiale
a velum universale

Zralé basidie jsou aktivně odmršťovány – balistospory

Blanitý prstenec Pavučina 



Velum partiale 

Velum universale

Hemiangiokarpní plodnice 



podtřída: HYMENOMYCETIDAE - houby rouškaté

PODLE MORFOLOGIE (TVARU 
PLODNICE a UMÍSTĚNÍ 
HYMENOFORU) ROZLIŠUJEME 
PLODNICE typu: 
holothecium, 
pilothecium 
krustothecium
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STAVBA HYMENIA (VÝTRUSORODÉ VRSTVY):
bazidie
bazidioly
- sterilní buňky podobné bazidiím, netvoří spory 
- tvoří vlastně kostru hymenia a jsou 
podpůrnými buňkami pro vlastní bazidie (obdoba parafýz 
v theciu vřeckatých hub)
- vznikají u některých rodů v subhymeniu a u 
některých v tramě

cystidy
- velké! sterilní buňky, morfologicky odlišné od 
hyf
- v hymeniu leží paralelně s bazidiemi
- mohou vznikat i mimo hymenium 
- různé funkce (exkreční, ochranná, zásobní…)

- podle umístění na plodnici: 
dermatocystidy (pileocystidy)-v pokožce klobouku
kaulocystidy - na třeni
cheilocystidy - vyrůstají na ostří lupenů
pleurocystidy - vyrůstají na ploše lupenů

sety
- dlouhé tenké brvovité buňky 
- hnědě zbarvené, tlustostěnné a na konci 
zašpičatělé, prorůstající hymeniem a často ostnitě 
vyčnívající z hymenia



ŘÁD: APHYLLOPHORALES
Plodnice gymnokarpní, nejčastěji typu krustothecia
Hymenofor hladký, rourkovitý, ostnitý
Plodnice jsou 1 nebo víceleté, 
Dřevní saprofyté, mohou přejít k parazitismu 

Serpula lacrymans
Dřevomorka obecná –
rozkládá dřevo (tento rod 
řazennově do Boletales) 

Stereum hirsutum
Pevník chlupatý
(tento rod řazen nově do Russulales) 

Peniophora 
incarnata
Kornatka masová 
(tento rod řazen nově do Russulales)



ŘÁD: CANTHARELLALES
Plodnice gymnokarpní, typ 
pilothecia nebo holothecia
Hymenofor ostnitý, lamelovitý, 
rourkatý  nebo žilnatý, případně 
hymenofor povléká celou 
plodnici
Mykorhizní, saprofyté nebo 
fakultativní parazité Cantharellus cibarius

Liška obecná

Sparassis crispa
Kotrč kadeřavý (nově řazen 
do Polyporales)

Ramaria formosa
Kuřátka sličná 
(tento rod nově řazen do Gomphales?

Clavariadelphus 
pistillaris Kyj Herkulův 
(tento rod nově řazen do Gomphales?

Craterellus 
cornucopioides –
stroček trubkovitý



ŘÁD: POLYPORALES
Plodnice gymnokarpní 
krustothecia, často 
víceletá
Hymenofor rourkovitý 
nebo lamelovitý 
Dužnina s 
monoitickým, 
dimitickým, 
trimitickým pletivem

Polyporus squamosus
Choroš šupinatý

Daedalea quercina
Síťkovec dubový 

Schizophyllum commune
Klanolístka obecná 

Ganoderma lucidum
Lesklokorka lesklá



ŘÁD: POLYPORALES
Fomitopsis pinicola
Troudnatec pásovaný

Piptoporus betulinus
Březovník obecný 

Fomes fomentarius
Troudnatec kopytovitý

Laetiporus sulphureus
Sírovec žlutooranžový

Trametes versicolor
Outkovka pestrá



Ganoderma applanatum (G. 
lipsiense) – lesklokorka ploská Albatrellus confluens –

krásnopórka žemlička

Trametes hirsuta –
outkovka chlupatá Pycnoporus cinnabarinus

– outkovka rumělková

Fistulina hepatica –
pstřeň dubový



ŘÁD: RUSSULALES
Přítomnost kulovitých buněk –
sférocysty
Plodnice – hemiangiokarpní 
pilothecia
Hymenofor lupenitý
Převážně mykorhitické druhy
V pletivu některých rodů se vyskytují 
mléčnice

Lactarius deliciosus
Ryzec pravý

Russula emetica
Holubinka vrhavka

Russula cyanoxantha H. namodralá 

Russula vesca –
holubinka mandlová



ŘÁD: HYMENOCHAETALES
Plodnice gymnokarpní krustothecia, 
hnědorezavá
Hymneofor rourkatý, vzácně lamelovitý 
nebo hladký 
Na hyfách chybí přezky 
Přítomny sety – tlustostěnné kopinaté 
buňky v hymeniu

Phellinus igniarius – Ohňovec 
obecný

Inonotus hispidus – Rezavec 
štětinatý 



ŘÁD: BOLETALES
Gymnokarpní  nebo 
hemiangiokarpní plodnice
Pilotecium, pórovitý nebo 
lupenitý hymenofor
Monomitické pletivo
Saprofyté, mykorrhiza s 
jehličnany  a listnáči

Boletus edulis Hřib 
obecný (smrkový) 
B. reticularis – dubový
B. pinicola – borový 

Suillus grevilei
Klouzek modřínový 

Xerocomus badius
Hřib hnědý

Boletus 
satanas
Hřib 
satan 



Boletus luridus – hřib 
koloděj Boletus erythropus 

(syn. B. luridiformis) –
hřib kovář

Xerocomus (syn. 
Boletus) 
chrysenteron –
(sucho)hřib 
žlutomasý

Xerocomus (syn. 
Boletus) 
subtomentosus –
(sucho)hřib plstnatý

Xerocomus (syn. 
Pseudoboletus) 
parasticus –
(sucho)hřib 
příživný

Boletus calopus –
hřib kříšť



Strobilomyces strobilaceus
Šiškovec černý

Paxillus involutus čechratka 
podvinutá

Leccinum 
aurantiacum
Křemenáč 
osikový

Tylopilus 
felleus
Hřib 
žlučník



ŘÁD: AGARICALES
Hemiangiokarpní pilothecium
Lupenitý hymenofor, často je přítomno velum (plachetka) 
Důležitým znakem rozdělení do čeledí je barva výtrusného prachu
Saprofyté, slabí parazité,  

Čeleď: 
Amanitaceae
Amanita 
muscaria
Muchomůrka 
červená

Amanita 
phalloides
Muchomůrka 
zelená



Calocybe gambosa (syn. 
Tricholoma gambosum) –
čirůvka májovka

Tricholomopsis rutilans – šafránka 
(čirůvka) červenožlutá

Amanita pantherina –
muchomůrka tygrovaná 

(syn. panterová) 

Amanita rubescens –
muchomůrka růžovka

Čeleď: 
Tricholomatace
ae

Čeleď: 
Amanitaceae



Pleurotus ostreatus –
hlíva ústřičná

Laccaria 
amethystina (syn. 
amethystea) 
– lakovka 
ametystová

Mycena pura – helmovka 
ředkvičková

Flammulina velutipes
– penízovka 
sametonohá

Oudemansiella 
mucida – slizečka 
porcelánová

Čeleď: 
Tricholomatac
eae



Macrolepiota procera
Bedla vysoká

Čeleď : Agaricaceae
Agaricus campestris
Žampion polní

Čeleď: Tricholomataceae:
Lepista nuda
Čirůvka fialová

Armillaria 
mellea
Václavka 
obecná

Čeleď: 
Tricholomataceae 
Marasmius rotula
Špička kolovitá



Čel. Coprinaceae Coprinus       
atramentarius Hnojník inkoustový

Čel. Strophariaceae: Psilocybe 
semilanceata Lysohlávka kopinatá

Pholiota
Šupinovka 

Čel. Entolomataceae
Entoloma lividum
Závojenka olovová

Čel. Cortinariaceae



ŘÁD: THELEPHORALES
Gymnokarpní krustothecium  
Monomitické pletivo
Hymenofor  ostnitý, řidčeji rourkatý, 
bradavčitý nebo hladký 

Thelephora terrestris
Plesňák zemní

Sarcodon 
imbricatum Lošák 
jelení 



PODTŘÍDA: GASTEROMYCETIDAE
Hymenium uzavřené – plodnice angiokarpní 
Pokud je hymenium obnažené, děje se to až po dozrání spor
Basidie – rozšiřovány pasivně – gastroidního typu, balistospory 
chybí
Přizpůsobeny xerotermnímu způsobu života
Plodnice má peridii (obal), glebu (teřich) s výtrusorodým pletivem, 
často se neplodné hyfy přemění na kapilicium, někdy se teřich 
rozpadá na pecičky (peridioly), jindy je přítomen neplodný nosič –
receptakulum  
Plodnice mohou být podzemní (hypogeické), 

částečně podzemní (subhypogeické), pozemní (epigeické)
ZÁSTUPCI jsou saprofyté nebo mykorhizní druhy, rostou na holé 
zemi nebo na rozkládajících se zbytcích dřeva a bylin



Stavba plodnice  - typy plodnic

•plektothecium -
uzavřená plodnice s 
bazidiemi roztroušenými 
v glebě

lysothecium, 
schizothecium - uzavřené 
plodnice uvnitř s dutinami 
(vznikajícími lezí pletiva u 
lysothecií nebo jeho 
roztrháním u schizothecií) 
vystlanými hymeniem

aulaiothecium - uzavřená 
plodnice, do jejíhož nitra 
vrůstají lamely pokryté 
hymeniem

•klathrothecium - uzavřená 
plodnice, jejíž gleba je rozdělena 
větvenými lamelami a v době 
zralosti vynesena nahoru 
přídatným nosičem - receptakulem



Řád: LYCOPERDALES
Plodnice jsou hypogeické nebo 
epigeické schizothecium
Exoperidie brzo zaniká, endoperidie je 
vytrvalá
Někdy je část gleby sterilní- subgleba
Basidie chiastické
Saprofyté Lycoperdon perlatum -

Pýchavka obecná

Langermania gigantea -
Pýchavka obrovská Bovista plumbea -

Prášivka šedivá
Lycoperdon echinatum

– pýchavka ježatá



Řád: GEASTRALES
Plodnice subhypogeické 
schizothecium
Exoperidie je třívrstevná, v 
glebě je kolumela
Teplomilné druhy

Geastrum fimbriatum–
hvězdovka brvitá 

Řád: MELANOGASTRALES
Plodnice hypogeická, někdy až 
epigeická lysothecia
Peridie se nepravidelně 
rozpadá 
Gleba je tvořena lysigenními 
dutinami 

Melanogaster ambiguus -
Černoušek obojetný 
(nově řazené jako čeledi v rámci Boletales)



Řád: SCLERODERMATALES
Plodnice jsou epigeické nebo subhypogeické plektothecium
Peridie se otevírá nepravidelným roztržením na vrcholu nebo 
hvězdicovitě
Gleba je členěna na menší části nebo se skládá z několika části 
přisedlých na stromatu

Astraeus hygrometricus -
Hvězdák vlhkoměrný  

Scleroderma citrinum - Pestřec 
obecný 



Řád: GASTROSPORIALES
Plodnice kulovitá, hypogeická, 
dlouhá kořenující rhizomorfa
Gleba se rozpadá v prach spor   

Řád: TULOSTOMALES
Plodnice jsou kyjovitá nebo 
hlavičkovitá plektothecia 
obvykle se zřetelnou stopkou
Gleba buď není členěna nebo 
jsou vytvořeny komůrky

Tulostoma brumale -
Palečka zimní 

Řád: GAUTIERIALES
Plodnice jsou hlízovitá, 
hypogeická nebo epigeická 
klathrothecia, peridie jednoduchá, 
pomíjivá
Zástupce: Gautieria otthii, 
(Smržovec Otthův)

Gastrosporium simplex -
Kulička kořínkatá



Řád: NIDULARIALES

Plodnice epigeická 
kulovitá nebo 
pohárkovitá 
schizothecia zakrytá 
blankou

Gleba obsahuje 
uzavřené komůrky 
vystlané hymeniem, ve 
zralosti se rozapadá na 
pecičky (peridioly),
obalené endoperidií, 
které jsou přichycené 
vláknitými funiculi na 
konci s hapteronem



Řád: NIDULARIALES

Cyathus striatus -
Číšenka rýhovaná

Crucibulum laeve –
Pohárovka obecná 

Nidularia deformis (syn. 
N. farcta) – hnízdovka 

nacpaná 



Řád: PHALLALES
Plodnice jsou hypogeicky se zakládající klathrothecia
Peridie se otevírá rozpadem,  zůstává jako pochva
Někdy se vytváří receptakulum (nosič), který proráží peridie a 
vynáší spory nahoru 

Phallus impudicus –
Hadovka smrdutá 

Anthurus archeri -
Květnatec Archerův

Clathrus ruber – mřížovka 
červená



Pomocné oddělení LICHENES  - Lišejníky
Většinou se jedná o duální organismy. Každý lišejník  kombinuje sílu  a 
schopnosti   houby (MYKOBIONT) se schopnostmi  řasy nebo sinice 
(FOTOBIONT).

Houba získává  vodu a minerální látky, vytváří složitou stélku  a produkuje 
pohlavní i nepohlavní rozmnožovací struktury.  

Řasy  (nebo sinice)  žijí a fotosyntetizují  uvnitř houbové stélky, a  ačkoliv  
tvoří poměrně pouze  5-10%  celkové biomasy  lišejníku, dodávají  většinu  
výživy  celému organismu.  

V podstatě, houba  efektivně  ‚uloví' řasu  a a vztah je založen na využívání 
řasy houbou  nebo  na balancovaném parazitismu  spíše než na mutualistické 
symbióze,  jelikož  okolo  50% organických látek vyrobených řasou je 
ukořistěno  houbou, která tvoří vlastně pro řasu jakousi klec. (HELOTISMUS= 
ujařmění)

Při  vzniku lišejníku musí dojít k rozpoznání vhodného partnera (specifické 
vazebné bílkoviny na povrchu řasy, chemický impuls pro vznik stélky přichází 
od řasy, změní propustnost svých buněk pro cukry, které houba okamžitě 
začne využívat) 



FOTOBIONT
 25 rodů eukaryotických  zelených řas (Chlorophyta - e.g. Trebouxia, 
Trentepohlia, Coccomyxa, Cephaleuros) a 15 rodů  prokaryotických 
sinic (Cyanobacteria - e.g. Nostoc, Calothrix, Gloeocapsa a 
Scytonema).
 Je snazší konstatovat, že  fotobionti  více než 90%  lišejníků náleží  v 
podstatě do 3 rodů: 2 jsou zelené řasy – jednobuněčná Trebouxia  a 
vláknitá Trentepohlia a vláknitá sinice  rodu Nostoc.

Trebouxia

Sinice Nostoc. Modré šipky ukazují 
heterocysty, což jsou specializové 
buňky na fixování atmosférického 
dusíku  



Trentepohlia

Coccomyxa



MYKOBIONT

 Je známo okolo 15,000 až 20,000 lichenizovaných hub.
 Okolo  98% všech  lichenizovaných hub  spadá do  skupin  

Ascomycotina (Lecanorales, Verrucariales, Caliciales, 
Leotiales, Sphaeriales, Dothideales), ale také okolo 20  druhů  
náleží do skupiny Basidiomycotina (Thelephorales, Agaricales).

 Většina z těchto druhů není vůbec volně žijících (bez řasy) 
 Taxonomie lišejníků je založena v podstatě na charakteristikách 

mykobionta  

 lišejník je morfologicko-fyziologická jednotka, ve které je určitý druh houby 
svou výživou obligátně vázán na určitý druh řasy nebo sinice 
 NĚKDY BÝVÁ PARTNERŮ VÍCE NEŽ 2 (vztahy jsou vícečetné)
asi 500 druhů lišejníků přibírá do asociace druhého (sekundárního) 
fotobionta  - většinou je to sinice rodu Nostoc), jeden z nich však většinou 
dominuje a druhý, méně početný, většinou sídlí na povrchu v ostrůvcích 
nebo tzv. cefalodiích (=kulovité výběžky na povrchu /jsou uvnitř stélky, př. u 
Peltigera)
 někdy mohou být fotobionti i tři
 existují i lišejníky s více než jedním mykobiontem, druhý se označuje jako 
parasymbiont = lichenikolní houba (tj. houba, která roste na lišejníku) 



VÝZNAM LIŠEJNÍKŮ
Lišejníky osídlují extrémní stanovitě, narušují skalní podklad

Mají velmi pomalý růst a jejich stélky mohou být značného 
stáří

Jsou bioindikátory čistoty ovzduší (citlivé na exhaláty)

Potrava pro zvířata - tvoří 30-60% stravy sobů polárních (karibu) 
v zimním období [dutohlávky (hlavně Cladonia rangiferina) a hávnatky 
(Peltigera), 

Produkují lišejníkové kyseliny obsahují deriváty kyseliny vulpinové, 
která působí na CNS a způsobuje silné zrychlené dýchání vedoucí až k 
vyčerpání

Mají široké spektrum medicínsky cenných vlastností 
(antibiotické, protinádorové účinky) - Lobaria pulmonaria (důlkatec 
plicní) používán proti zápalu plic, 



STÉLKA
HOMEOMERICKÁ (buňky fotobionta a 
vlákna mykobionta jsou volně  
rozptýleny), např. lišejník r. Collema

Svrchní korová vrstva (izodiametrické 
buňky mykobionta)

Řasová vrstva (buňky fotobionta, do 
nichž pronikají haustorii hyfy   
mykobionta)

Dřeňová vrstva (rozvolněná vlákna 
mykobionta) 

Spodní korová vrstva (stejná jako svrchní 
vrstva, s otvory – cyfetami,  a rhizoidy 
sloužícími k upevnění stélky

HETEROMERICKÁ - rozlišená na jednotlivé vrstvy:  



MORFOLOGIE (VNĚJŠÍ VZHLED, RŮSTOVÉ FORMY) STÉLKY
u lišejníků s homeomerickou (stejnorodou) stavbou stélky

určen spíše fotobiontem (mykobiont tvarově pouze sleduje růst 
fotobionta)
rosolovitá - vzrůstem podobné korovitým, keříčkovitým 
nebo lupenitým stélkám, liší se ale homeomerickou 
stavbou a rosolovitou konzistencí po navlhčení (= díky slizu 

cyanobionta)
vláknitá - velmi jemná, tvořená vláknem fotobionta 
opleteným hyfami mykobionta
leprariová - práškovitá, morfologicky nediferencovaná

Lepraria – leprariová Collema flaccidum – rosolovitá 



MORFOLOGICKÉ TYPY STÉLEK u heteromerických 
lišejníků ASCOLICHENES

KOROVITÁ -přirostlá celou plochou, chybí spodní kůra –Rhizocarpon 
geographicum

LUPENITÁ – plochá přirůstá k podkladu jen rhizinami  - Hypogymnia 
physodes

KEŘÍČKOVITÁ – k substrátu přirostlá jen v bazální části – Cetraria, 
Usnea

podtyp: dimorfická stélka:
část je lupenitá (thallus horizontalis)  
a  část  je keříčkovitě vystoupavá 
(thallus verticalis -podecia), Cladonia
VLÁKNITÁ – jemná  s vlákny fotobionta  opletenými vlákny mykobionta 
– Cystocoleus



MORFOLOGICKÉ TYPY STÉLEK U BASIDIOLICHENES 
(podle typů plodnic stopkovýtrusých hub):  
KORTIKOIDNÍ - odpovídá zhruba korovité (pokrývá povrch, je 
rozlitá), podle kortex (=kůra) -rod Dictyonema
KLAVARIOIDNÍ kyjovitá -rod Multiclavula
AGARIKOIDNÍ (r.Omphalina) podle rodu Agaricus (rozlišená na třeň 
a klobouk) - rod Omphalina (resp. rod Lichenomphalina vyčleněný 
pro lichenizované typy tohoto rodu) - má nenápadnou 
lichenizovanou 

Lichenomphalina sp
Multiclavula sp.

Dictyonema sp.



ROZMNOŽOVÁNÍ LIŠEJNÍKŮ
NEPOHLAVNÍ - společné šíření obou složek:
1/ fragmentace stélky

2/ soredie – kulovité shluky houbových hyf s buňkami fotobionta, tvoří se 
buď roztroušeně na povrchu stélky, nebo ve shlucích zvaných sorály

3/ isidie - válcovité výrůstky z povrchu stélky se zachovanou heteromerickou 
stavbou všech tří vrstev

4/ fylidie - lupenitá obdoba isidií

5/ schizidie – šupinkovité útvary - odtržení povrchu stélky s fotobiontem 



Soralium se 
sorediemi

Soredie
Isidie 



ROZMNOŽOVÁNÍ LIŠEJNÍKŮ
POHLAVNÍ - pouze mykobiont (askospory nebo bazidiospory), závislé na 
opětovném setkání s fotobiontem. 

Nejčastější typy plodnic – apothecium, perithecium, nebo askolokulární 
plodnice

Hymeniální gonidie – buňky fotobionta, které jsou rozšiřovány společně  
se sporami hub  

Mnoho druhů lišejníků se pohlavně nerozmnožuje vůbec

Perithecia 



Apotecia, kde 
se tvoří 
pohlavní spory 
ascospory

Řez apoteciem s 
vřecky r. Physcia



Některé složky 
stélky lišejníků

sorediaizidie

apothecia

peritecia

podecium

rhiziny



Systém lišejníků
podle mykobionta jsou lišejníky řazeny do systému hub jako 
LICHENIZOVANÉ HOUBY
ASCOLICHENES
Pododd.: Ascomycotina, Tř. Ascomycetes  - např. řády: 
řády obsahují jen některé lichenizované zástupce: 

Ostropales; Leotiales; Dothideales, Lecanidiales
řády obsahující pouze lichenizované typy: 

Gyalectales; Lecanorales; Lichinales; Arthoniales; Pyrenulales
Verrucariales; - fotobionty jsou různé zelené řasy (př. 

Pleurococcus), ojediněle   zást. tříd Xantophyceae (různobrvky) a 
Phaeophyceae (chaluhy)

BASIDIOLICHENES - mykobiont je z pododd. Basidiomycotina, podtřídy 
Hymenomycetidae
- všechny známé lichenizované bazidiomycety patří do 4 čeledí 

Thelephoraceae, Corticiaceae, Clavariaceae a Tricholomataceae)



Lobaria pulmonaria -
důlkatec plicní – používán v 
homeopatických lécích 
proti kašli 

Xanthoria parietina –
terčovník zední –
lupenitá stélka s 
apothecii

ASCOLICHENES



Hypogymnia physodes –
terčovka bublinatá; 
příklad lupenité stélky

Rhizocarpon 
geographicum – lišejník 
(mapovník) zeměpisný; 
příklad korovité stélky



Cetraria islandica –
pukléřka islandská; 
příklad keříčkovité 
stélky

Collema polycarpon 
(huspeník mnohoplodý) 
– příklad rosolovité 
stélky



Evernia prunastri – větvičník 
slívový- ve starověku používán 
jako látka dodávající vůni při 
balzamování

Cladonia stellaris –
dutohlávka horská 



Cladonia 
floerkana –
dutohlávka 
vyzáblá

Cladonia pyxidata –
dutohlávka pohárovitá

Cladonia (syn. 
Cladina) arbuscula 
(syn. sylvatica) –
dutohlávka lesní



Peltigera canina –
Hávnatka psí, byla 
používána k léčení 
vztekliny 

Physcia caesia –
Terčovník šedý



Usnea sp. - Provazovka
Lecanora sp.-
Misnička



Calicium viride Baeomyces rufus –
malohubka plšivková


