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SYSTÉM HOUBOVÝCH ORGANISM Ů – 2. Cvičení 
 

Říše FUNGI (houby pravé) 
• STÉLKA:  1buněčná/vláknité mycelium 

• BS: převážně chitin a ß-glukan 

• BIČÍKY:  pouze u zástupců Chytridiomycota  a jsou bez mastigonemat 

• VÝŽIVA :  absorpční / osmotrofní  

  zásobní látkou je glykogen 

• SYSTÉM: 2 oddělení  

 CHYTRIDIOMYCOTA  (primitivnější, ještě mají bičíkatá stádia) 

 EUMYCOTA  (nemají bičíkatá stádia, rozsáhlá skupina, různé evoluční stupně) 

 

Říše FUNGI; Oddělení CHYTRIDIOMYCOTA,  
Třída: CHYTRIDIOMYCETES – h. buněnkotvaré 

 

• STÉLKA:  mikroskopická, 1buněčná 1jaderná NEBO mnohojaderná (holokarpická, nebo eukarpická s 
rhizoidy nebo větveným rhizomyceliem pro uchycení v substrátu a k výživě) 
- u nejodvozenějších typů cenocytické mycelium dělené pseudosepty (tj. perforovanými přehrádkami z 
jiných látek než BS)  

• BS: chitin a amorfní β-1,3- a β-1,6-glukan 

• ROZMNOŽOVÁNÍ:  

– nepohlavní: jednobičíkatými zoosporami, které vznikají v mnohojaderných zoosporangiích           
jejich rozdělením na jednojaderné části 

– pohlavní: gametogamie (izo-, aniso-, oo-) méně gametangiogamie/somatogamie            

• SYSTÉM: založen na ultrastruktuře zoospor, 4 řády 

• ZÁSTUPCI:  asi 100 rodů s přibližně 1000 druhy 

– saprofyté – převážně sladkovodní, příp. ve vlhké půdě 
– parazité – obligátní, nekrotrofní (hub, rostlin, živočichů) 

 

� ekonomicky významné škody na pěstovaných rostlinách působí: 

• z řádu SPIZELLOMYCETALES:  

Olpidium brassicae (způsobuje padání klíčních rostlinek brukvovitých (zaškrcení a 
odumření hypokotylu) 

• z řádu BLASTOCLADIALES:   

Physoderma maydis (hnědá skvrnitost kukuřice)   

Physoderma alfalfae (nádory na kořenech+stoncích vojtěšky) 

• z řádu CHYTRIDIALES :  

Synchytrium endobioticum (rakovinovec bramborový) 
endobiotická, holokarpní stélka, květákovité nádory na hlízách brambor, přísně karanténní  
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ŽIVOTNÍ CYKLUS:  
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Jednobičíkaté zoospory v půdě napadají hlízu v místě očka nebo lenticely. Protoplast pronikne do buňky, bičík 
zůstane vně. Napadená buňka hypertrofuje, určité látky parazita podmiňují neorganizované dělení okolních buněk 
a tak vznikne charakteristický nádor. Protoplast v infikovaných buňkách se zvětší a vytvoří tlustou, žlutohnědou 
stěnu. Tak vznikne letní výtrus = prosorus. Ten ihned klíčí tak, že jeho stěna praskne a do zbývajícího prostoru 
v buňce hostitele vyhřezá protoplast opatřený jemnou blanou. Současně probíhají mitotická dělení jádra i jader => 
protoplast je mnohojaderný. Plazma se rozčlení do 4 – 9 částí, které mezi sebou vytvoří tenké stěny a tím vznikne 
shluk = sorus 4 – 9 sporangií. Stěna hostitelské buňky praskne, sporangia se uvolní a pórem v jejich stěně vyrejdí 
ven zoospory, které šíří infekci během vegetační sezóny. 
Pro vývin je důležitý časový úsek, v němž se ve sporangiích tvoří a zrají zoospory. Není-li v tomto úseku dostatek 
vlhkosti, vytvoří se menší zoospory, které se chovají jako gamety =  
= planogamety, takže pak sporangia považujeme za gametangia. 
Kopulací dvou planogamet vzniká zygota, která infikuje hostitele. Proces dále postupuje obdobně pouze se tím 
rozdílem, že ve zveličelé buňce vznikne tlustostěnný odpočívající výtrus, který přetrvává zimu a uvolňuje se do 
půdy rozpadem pletiv nádoru. Na jaře probíhají redukční a mitotická dělení, počet jader se zmnoží. Stěna 
odpočívajícího výtrusu praskne, vně vyhřezne protoplast = zoosporangium, z něhož vyrejdí množství 
jednojaderných 1n bičíkatých zoospor. 
 

Říše FUNGI; Oddělení EUMYCOTA   
• BIČÍKATÁ STÁDIA zcela chybí  

• BS: převážně chitin a ß-glukan (ale i chitosan, ß-manan) 

• STÉLKA: tvořena hyfami (vláknité mycelium), jen výjimečně jednotlivými buňkami nebo 

pseudomyceliem (=pučením rozdělené buňky zůstávají spojené ve vlákna)  

- hyfy nepřehrádované s přehrádkami oddělujícími jen reprodukční orgány (Zygomycotina) nebo 

přehrádkované (Ascomycotina, Basidiomycotina) 

 - hyfy tvoří nepravá pletiva = plektenchymy:  

• prozenchym - protáhlé buňky s mezibuněčnými prostory  

• pseudoparenchym – z izodiametrických buněk 

 - mycelim může vytvářet různé struktury:   

• sklerocium (tvrdý útvar pro překonání nepříznivých podmínek) 

• stroma (struktura, v níž se tvoří plodnice) 

• rhizomorfy (provazcovitá spleť hyf) 

• ŽC – převážně haploidní nebo dikaryotický, vzácně diploidní:  

během pohlavního rozmnožování jsou plazmogamie a karyogamie oddálené: dvojjaderná fáze vývoje 

= dikaryofáze (u Zygomycotina jen náznaky)    

• SYSTÉM: 4 pododdělení (Zygomycotina, Ascomycotina, Deuteromycotina, Basidiomycotina)  
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• PŮVOD:  odvozován od předků oddělení Chytridiomycota 
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Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: ZYGOMYCOTINA - houby spájivé  

• STÉLKA: mnohojaderné cenocytické mycelium, přehrádky se mohou tvořit u starších 

mycelií nebo mohou oddělovat rozmnožovací struktury 

• BS: chitin, chitosan aj. 

• ROZMNOŽOVÁNÍ:  

– nepohlavní: sporangia s nepohyblivými, endogenně vzniklými sporangiosporami  

• vývojová tendence od mnohosporických k monosporickým 

– pohlavní: izogametangiogamie = zygogamie, kdy splynutím gametangií vzniká zygosporangium 

s jednou tlustostěnnou zygosporou 

– homothalické a heterothalické druhy 

• ZÁSTUPCI: rychle rostoucí druhy hub mikroskopických rozměrů 

• SYSTÉM: 2 třídy (Zygomycetes, Trichomycetes) 

 
ŽIVOTNÍ CYKLUS:  
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Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododd.: ZYGOMYCOTINA; T řída: ZYGOMYCETES 

 

                            Řád: Entomophthorales  
 

– mycelium je v mládí cenocytické, později  se tvoří přehrádky, rozpad mycelia na hyfová tělíska 

– fakultativní nebo obligátní parazité hmyzu 

– některé druhy mohou vyvolávat onemocnění u zvířat i lidí  (kůže, podkožního vaziva); případně 

parazité rostlin 

• Entomophthora – hmyzomorka, entomofágní houba  

– E. muscae – hmyzomorka muší, původce mušího moru:  

sporangium vyklíčí na povrchu těla mouchy ve vlákno => vroste dovnitř => rozroste se a 

rozpadne na hyfová tělíska; moucha uhyne => na povrchu těla vyrostou sporangiofory => 

monosporická sporangia („konidie“) aktivně vystřelena (lepkavý povrch - další infekce) 

 

                                         Řád: Mucorales  
 

– mycelium je cenocytické, přepážky se tvoří pod reprodukčními orgány 

– diferenciace na rhizoidy, stolony a sporangiofory, tvoří sporangia, uvnitř 

kolumela (její tvar - určovací znak) s velkým množstvím spor 

– především půdní saprofyté (rozkládají snadno využitelné substráty); někteří jsou parazité 

 

� Mucor - druhově početný rod 

 - sporangiofory vyrůstají ze substrátu jednotlivě  

 - mnohosporová sporangia 

 - především půdní saprofyté 

M. hiemalis - plíseň zimní 

M. mucedo - plíseň hlavičková  

   - koňský trus, tlející organické substráty 

� Rhizopus  

- svazečky sporangioforů propojeny stolony 

- na substrátech bohatých cukrem (zkvašování) 

R. nigricans (syn. stolonifer) - kropidlovec černavý 

    - na zbytcích rostlin, sýra, chleba, skladované ovoce  
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                          Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA   
                               Pododdělení: ASCOMYCOTINA - houby vřeckaté 

 
• NEJPOČETNĚJŠÍ SKUPINA HO - cca 60 % známých taxonů 

• SPOLEČNÝM ZNAKEM SKUPINY = pohlavní proces vede ke vzniku vřecka (ascus, mn.č. asci), tj. 

meiosporangium, ve kterém endogenně vznikají askospory (většinou po 8, vznikají po meióze a mitóze, 

jsou to haploidní meiospory) 

- vřecka se mohou tvořit v plodnicích (askomatech) z dikaryotických askogenních hyf  (platí pro tř. 

Ascomycetes) 

• MNOHO ZÁSTUPCŮ ŽIJE JEN v anamorfním stádiu, vřecka a askospory se u nich za normálních 

podmínek netvoří (anamorfy jsou řazeny do pomocného pododdělení Deuteromycotina) 

• STÉLKA: u většiny haploidní přehrádkované mycelium,  v přehrádkách jednoduchý pór (umožňuje 

průchod cytoplazmy a organel) 

 (méně se vyskytují jednotl. buňky/jejich kolonie, příp.pučivé pseudomycelium)  

• SYSTÉM: 2 třídy (Hemiascomycetes, Ascomycetes) 

 
 
     Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: ASCOMYCOTINA 

         Třída: HEMIASCOMYCETES  
 

• STÉLKA : vláknité mycelium nebo redukovaná na jednotlivé buňky rozmnožující se 

pučením, nebo vzniká pučivé pseudomycelium (=pučením rozdělené buňky zůstávají spojené ve vlákna)  

 - přehrádky mohou být vytvořeny nebo ne, celistvé nebo s pórem 

• BS: 1vrstevná, převažující složkou jsou glukany a manany, u některých skupin i chitin nebo celulóza 

• ROZMNOŽOVÁNÍ:  

     - nepohlavní: pučením tvorba blastospor (=nepohlavní výtrus vzniklý pučením) 

     - pohlavní: somatogamie (hologamie i hyfogamie), vzácně jiné typy (gametangiogamie, gametogamie) 

- výsledkem je dikaryotická buňka, ale vegetativ. dikaryotic. mycelium se tvoří pouze u ř. Taphrinales 

- u této třídy se netvoří plodnice 

- vřecka jsou primitivní a nevznikají z askogenních hyf, nemají otevírací aparát 

• ZÁSTUPCI: hlavně půdní nebo epifytičtí/epizoičtí saprofyté (někteří žijí v trávicím traktu), někteří i 

parazité rostlin  
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Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: ASCOMYCOTINA, T řída: HEMIASCOMYCETES 
 

                            Řád: Saccharomycetales 
 

– stélka je redukovaná, tvořená samostatnými buňkami / pučivým 

pseudomyceliem 

– převažuje nepohlavní rozmnožování pučením a tvorba blastospor 

– při pohlavním rozmnožování z 1jaderné zygoty vznikají primitivní v řecka 

– zástupci jsou převážně saprofyté na substrátech obsahujících cukry 

– využití v biotechnologiích – fermentace cukrů  (rozklad na etanol a CO2) a syntéza organických 

látek 

� Saccharomyces cerevisiae - kvasinka pivní 

- haplo-diplobiotický cyklus (v kultuře pohromadě haploidní i diploidní buňky) 

  - výroba piva, vína, droždí 

 
                            Řád: Taphrinales 

 

– specializovaní parazité 2děložných rostlin, způsobují hyperplazie a 

hypertrofie (deformace, kadeření a nádory listů a plodů nebo napadají 

letorosty a způsobují čarověníky) 

– v hostiteli – vláknité přehrádkované dikaryotické mycelium vzniklé somatogamií z blastospor 

nebo párováním jader v pseudomyceliu 

– na povrchu hostitele mycelium vytváří chlamydospory (=tlustostěnné spory vzniklé endogenně z 

hyfové buňky hub; zde fungují jako askogenní buňky), z nich karyogamií zygota, ze které se vyvine 

primitivní vřecko 

– přežívají saprofyticky na povrchu hostitele v podobě kvasinkovitých buněk či 

monokaryotického (haploidního) pučivého pseudomycelia, rozmnožujícího se blastosporami 

 

� Taphrina deformans - kadeřavka (syn. palcatka) broskvoňová  

- novotvary listů broskvoně (kadeřavění, vypouklé červené puchýře) 

- blastospory přežívají v pupenech, rašením listů se aktivují 

� Taphrina pruni - kadeřavka švestková, syn. palcatka švestková nebo bouchoř švestkový  

- znetvoření plodů švestky => tzv. bouchoře 

� Taphrina betulina - kadeřavka březová; Taphrina insititiae - puchýřnatec slívový   

- způsobují čarověníky letorostů  



 2. cvičení, strana 9 

Kdy a jak bylo objeveno droždí 

Člověk používal droždí od pradávna – dávno před vznikem písma. Egypťané ho k pečení chleba využívali 
již před pěti tisíci lety. Tehdy však ještě nerozuměli procesu kvašení. Tuto chemickou reakci považovali 
za zázrak. Lidé nejprve připravovali pokrmy na bázi obilovin: kaše nebo placky. Ty tvořily základ jejich 
každodenní stravy. Později zjistili, že pokud těsto ponechají působením kvasinek přítomných ve 
vzduchu přirozeně zkvasit, placky zvětší objem a získají novou strukturu a vůni. Tak položili 
základ pečení chleba. 
 
Říká se, že k pečení prvního galského a iberského chleba v prvním století našeho letopočtu 
byla používána pivní sedlina. Šlo v podstatě o kvasnice, které byly při hlavním kvašení piva 
vyneseny na povrch do pěny. Přidáním kvasnic do těsta lidé dosáhli nejen toho, že těsto rychleji 
nakynulo, ale také toho, že takto upečený chléb byl kypřejší a chutnější.  

V roce 1857 Louis Pasteur objevil, že kvašení způsobují živé organismy, kvasinky. Dokázal, že 
buňky kvasinek mohou žít jak za přístupu vzduchu, tak bez něho. Díky Pasteurovi a jeho objevům bylo 
rovněž zjištěno, že jsou to právě kvasinky, které přispívají k utváření vůní a chutí chleba.  

Kvasinky 

Kvasinky jsou živé mikroorganismy, používané pro zajištění kynutí. Nejznámější kvasinkou je 
Saccharomyces cerevisiae: Její název je odvozen od slova cukr (Saccharo) a od slova houba 
(Myces). Rod cerevisiae znamená v latině „pivní“. Právě tato kvasinka se používá při pečení 
chleba. 
V současné době jsou na vědecké úrovni šlechtěny kmeny pekařských kvasinek podle jejich 
schopností vykynout chlebové těsto tak, aby bochníky měly správnou velikost, texturu, chuť a vůni. 
 

Jak fungují za přístupu kyslíku 
Při aerobní reakci, která probíhá za přítomnosti kyslíku, kvasinky dýchají a hojně se rozmnožují. 
Nedochází zde ke tvorbě alkoholu. Cukr, který kvasinky spotřebovávají, se přeměňuje na oxid 
uhličitý a na vodu. Tento proces je doprovázen uvolňováním velkého množství energie, která 
kvasinkám umožňuje růst a nepohlavně se rozmnožovat pučením. Během pučení se na mateřské 
buňce vytvoří pupen, který se postupně zvětšuje. Jakmile dosáhne dostatečné velikosti, dojde 
k oddělení obou buněk a může být zahájeno nové pučení.  
Tento metabolický proces je procesem dýchání. Využívají ho drožďárny k množení kvasinek: 

CUKR + KYSLÍK --> CO2 + VODA + VELKÉ MNOŽSTVÍ ENERGIE 

Jak fungují za nepřítomnosti kyslíku 
Bez přítomnosti kyslíku probíhá zkvašování, což je anaerobní reakce, při které je cukr z velké 
části přeměněn na alkohol, aniž by docházelo k významnějšímu uvolňování energie. Je to 
proces, který probíhá při přípravě těsta. Kvasinkám chybí přívod kyslíku. Během metabolického 
procesu kvašení se cukr obsažený v mouce přeměňuje na alkohol, který se v průběhu pečení 
odpaří, a na oxid uhličitý, který způsobuje kypření těsta a zvětšuje jeho objem. Při kvašení 
dochází i k uvolňování energie. Té je však tak malé množství, že vystačí jen k přežití 
kvasinek, nikoli k jejich dalšímu rozmnožování.  

CUKR --> CO2 + ALKOHOL + MALÉ MNOŽSTVÍ ENERGIE 
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Využití kvasinek 

Pekařské droždí:  
• Čerstvé pekařské droždí musí být skladováno při teplotách od 1 do 10 °C, což je teplota, při 

které droždí nepracuje, a tím je garantována jeho kvalita po celou dobu trvanlivosti až do okamžiku 
jeho spotřeby. Opakované vystavování droždí vyšším a nižším teplotám je oslabuje. Droždí 
jsou živé mikroorganismy, které by při mísení těsta neměly dlouhodobě přijít do přímého kontaktu s 
jinou surovinou, především se solí, která může negativně ovlivnit průběh kynutí. Droždí proto 
přidávejte přímo do mouky a sůl vsypte před mísením těsta mimo dosah droždí. Také se vyvarujte 
kontaktu droždí s vysokou teplotou, protože teplota nad 55°C buňky droždí ničí. Při mísení těsta proto 
přidávejte vodu nebo mléko s maximální teplotou 40 °C. 

 
• V průběhu běžného kynutí těsta připraveného z vody, mouky, soli a droždí, rozlišujeme dvě fáze: 

Nejprve probíhá fermentace přirozených cukrů přítomných v mouce (asi 1,5% její 
hmotnosti) a asimilovaných droždím.  
Druhá fáze představuje fermentaci maltózy, což je sladový cukr obsažený v mouce. Maltóza 
vzniká působením určitých enzymů – amyláz - na moučný škrob poškozený při mletí obilí.  

Pokud se do těsta přidá cukr, sacharóza nebo glukóza, fermentuje tento cukr ještě před 
maltózou. To znamená, že v pečivu, jako je například brioška, spotřebovávají kvasinky zejména 
sacharózu. Zbytek sacharózy, která není v průběhu kynutí spotřebována kvasinkami, 
dodá pečivu sladkou chuť.  

Účinek amyláz mouky doplňuje svým působením maltáza. Jde o enzym droždí, který štěpí 
maltózu na jednoduchý cukr, glukózu. Droždí transformuje glukózu na oxid uhličitý (díky kterému 
pečivo nabývá na objemu a střídka získává pórovitý vzhled) a na alkohol (který se v průběhu 
pečení odpaří). Droždí rovněž vytváří aromatické sloučeniny, které přispívají k utváření 
charakteristické vůně a chuti pečiva. 

Potravinářské droždí: „Potravinářským droždím“ nazýváme neaktivní kvasinky, které jsou 
pro své chuťové a nutriční vlastnosti přidávány do potravinářských výrobků za účelem 
zvýraznění jejich chuti nebo vůně. 
Používají se také ke zlepšení struktury výrobků s nižším obsahem tuku nebo ke snížení kyselosti či 
hořkosti.  
Toto droždí nachází své uplatnění třeba i při výrobě sýrů nebo masa, kde pomáhá zdůraznit různorodost 
chutí. 
Použitím droždí jako „zvýrazňovače chuti“ je také možné dosáhnout snížení dávek soli v potravinářských 
výrobcích a hotových jídlech. Jsou běžně užívány při přípravě vývarů, polévek, omáček a dalších 
pokrmůJednou z etap při kvašení vína je přeměna hroznového cukru na alkohol. A právě v této fázi 
výroby vína hrají významnou roli kvasinky.  

Vinařství: Divoké kvasinky jsou přirozeně přítomny na slupkách bobulí hroznů vinné révy, ale 
k samotné fermentaci neboli kvašení samy nestačí. Proto byly vyšlechtěny speciální odrůdy 
kvasinek pro vinařský průmysl. Tyto čisté odrůdy jsou pro ekonomickou a především jakostní výrobu 
vín podstatně jistější. Oceňujeme mimo jiné jejich schopnost dodávat vínu specifické aroma, 
například banánové, které je obzvlášť vyhledáváno třeba u Beaujolais. Rovněž dokáží zdůraznit 
odrůdový charakter vína (jako u vín bílých Sauvignon nebo Chardonnay), mají vliv na tvorbu pěny, 
přispívají k dokvašování nápoje přímo v láhvi (důležitý faktor při výrobě šampaňského), jsou odolnější 
vůči vyšším koncentracím alkoholu a konečně jsou také schopny přizpůsobit se různým způsobům 
přípravy vína. 
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Krmivo pro zvířata: Živé kvasinky používané jako krmné aditivum pro zvířata řadíme do 
kategorie tzv. probiotik. „Probiotikum“, opak slova „antibiotikum“, je výraz řeckého původu a znamená 
„pro život“. V množství mnoha miliónů živých buněk obsažených v jednom gramu jsou kvasinky 
dodávané do krmiv přírodními aditivy, které zlepšují celkový stav zvířat (pokles rizika vzniku acidóz, 
redukce stresu, lepší tělesný stav ...), zvyšují ukazatel žravosti, a mají tedy významný vliv na 
hospodářské výsledky chovu dobytka.  

Jaké živiny a vitamíny obsahuje čerstvé pekařské 
droždí? 

Samy o sobě mají kvasinky vysokou nutriční hodnotu, neboť obsahují celou řadu živin a vitamínů. V 
prvé řadě je droždí bohatým zdrojem vitamínů typu B: 

• vitamín B1 (thiamin) se podílí na uvolňování energie ze sacharidů obsažených v potravě, je 
také důležitý pro srdeční a nervovou soustavu; 

• vitamín B2 (riboflavin) se podílí na uvolňování energie ze sacharidů obsažených v potravě, má 
vliv na zdravou pokožku, dobrý zrak a správné fungování trávicího ústrojí; 

• vitamín B3 (niacin) se podílí na uvolňování energie ze sacharidů obsažených v potravě, 
pomáhá udržovat zdravou pokožku, příznivě ovlivňuje trávicí ústrojí a nervový systém 

Kromě vitamínů B obsahuje pekařské droždí ještě bílkoviny (především aminokyseliny) a minerály 
(zvláště chrom), jsou bohaté na proteiny, uhlohydráty, lipidy. Představují i významný zdroj 
minerálních solí a oligo-elementů, které se v nich přirozeně hromadí. Mimoto jsou schopny 
vytvářet Omega 3 nenasycené mastné kyseliny. 

Odborné studie ukázaly, že droždí může pomáhat lidem trpícím: 
• nespavostí - niacin a vitamín B12 společně produkují serotonin, mozkovou chemikálii, která má 

vliv na klidný spánek; 
• únavou - vitamíny typu B se podílí na uvolňování energie ze sacharidů obsažených v potravě a 

příznivě tím ovlivňují lidský organismus. 
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Výroba pekařského droždí 

K výrobě pekařského droždí se u nás používá výlučně řepná melasa. Melasa se skladuje 
v melasnicích, ze kterých je přečerpávána do nádrží, kde se připravuje melasová zápara. V některých 
závodech se k tomu používá varná káď, ve které se melasa při určitém pH (většinou kolem 3-4) 
povařuje s částí živin. Dochází k tzv. čiření melasy (vysrážení nežádoucích koloidních látek, které by 
zhoršovaly růst kvasinek). Vzhledem k tomu, že melasa má nedostatek dusíku a fosforu, musíme 
oba prvky přidat, a to většinou ve formě amoniaku a fosforečné kyseliny.  
 
Kvasinky se připravují v laboratoři (laboratorní propagace) v několika stupních  až do objemu 20 
litrů. Odtud se asepticky převedou do prvního stupně provozní propagace. Laboratorní 
propagace je anaerobní, v provozní propagaci se již občas slabě větrá. Kvasinky postupně 
adaptujeme na vyšší větrání a nižší obsah živin. Proto se v provozu  provádí kultivace tzv. 
násadních (generačních) kvasinek. Dalším důvodem pro přípravu jednotlivých generací je příprava 
neustále většího množství zákvasu pro další stupeň. 
 
Syntetická media používaná při kultivacích mikroorganizmů musí být doplněna celým 
spektrem anorganických a organických látek. Z anorganických látek to bývá hlavně dusík 
(většinou ve formě amonných solí, ale může to být často i dusík aminokyselin, amidů, bílkovin aj.), 
fosfor (většinou jako fosfát), draslík, hořčík, síra a další prvky, které označujeme jako stopové. Při 
použití malasy máme výhodu, že velkou většinu látek již tato surovina obsahuje. Z růstových faktorů se 
nejčastěji přivádí biotin.  
 
Z připravovaného média vyloučené kaly se oddělují sedimentací, filtrací nebo odstřeďováním. 
Mezi jednotlivými generacemi je vždy zařazeno odstřeďování a propírání čistou vodou. 
Výsledkem je kvasničné mléko. Kvasinky se v podobě kvasničného mléka skladují i několik dní při 
teplotě 50C. Čiré médium (ředění - melasa : voda = 1:1,5) je připraveno v přítokových nádržích pro 
dávkování do jednotlivých provozních stupňů (včetně propagace). Vzhledem k tomu, že melasa 
není sterilizována, je třeba při vyšší kontaminaci melasy upravit postup přípravy média. pH při 
fermentaci se udržuje na hodnotách kolem 4,2-5,2. Při vyšší kontaminaci bakteriemi je třeba pracovat 
při nižším pH. Kultivace kvasinek v jednotlivých stádiích probíhá za větrání zředěných 
melasových zápar, přičemž jejich koncentrace se určí podle účinnosti použitého aeračního systému. 
Jednoduché řízení procesu spočívá v regulaci přítoku zápary podle obsahu etanolu v médiu nebo podle 
obsahu rozpuštěného kyslíku. Kultivace expedičního droždí probíhá již prakticky bez tvorby 
etanolu. Fermentační postup je diskontinuální - přítokový. Teplota kultivace bývá kolem 30-340C. Doba 
fermentace je ovlivněna koncentrací melasy a pohybuje se od 10 do 18 hodin. Proces je značně 
náročný na dodávku kyslíku. Poslední 1-2 hodiny kultivace expedičního droždí se nepřidává již žádný 
přítok.  
 
Po skončení kultivace se musí kvasinky rychle oddělit od zápary, což se děje odstředěním na 
kontinuálních odstředivkách. Kvasničné mléko se několikrát propírá vodou, aby se z produktu 
vytěsnila co nejvíce melasa; její přítomnost snižuje významně trvanlivost droždí. Koncentrace 
kvasničného mléka je kolem 15% hm. sušiny. Filtrací kvasničného mléka se získá biomasa o 
koncentraci kolem 26-30% hm. sušiny. Při konečné operaci se upravuje koncentrace vody a na 
liberkovacím stroji vznikají kvádry o určité hmotnosti. 

 
Zdroj - internet: 
http://www.vseodrozdi.cz/cs/ 
http://www.sci.muni.cz/mikrob/kvasbiotech/pekarske/drozdi.html 
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 Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: ASCOMYCOTINA,  
                                   Třída: ASCOMYCETES - houby vřeckovýtrusé 

 
• STÉLKA : mikroskopická / makroskopická - vláknité přehrádkované mycelium,  

 v přehrádkách s jednoduchým pórem  

• BS: 2vrstevná, obsahuje chitin a polyglukan 

• ROZMNOŽOVÁNÍ:  

     - nepohlavní: nepohyblivými konidiemi 

     - pohlavní: gametangiogamie (askogon s trichogynem a anteridium, jsou obvykle vícejaderné)  

-  i modifikace: gameto-gametangiogamie, somato-gametangiogamie, somatogamie, autogamie  

- u této třídy se tvoří plodnice (askokarpy); vřecka vznikají z koncových buněk 2jaderných askogenních 

hyf (hákováním, karyogamií, meiózou) => "pravé" v řeckaté houby  

� ŽC je haplo-dikaryotický s převažující haploidní fází !  

• SYSTÉM: dřív členěné do skupin podle typů plodnic nebo ontogeneze plodnic; dnes se dělí do řádů 
 

TYPY VŘECEK u ASCOMYCETES 

� protunikátní ascus (protoascus) - stěna jednovrstevná, není žádný otevírací aparát, pasivní uvolňování 

spor po rozpadu nebo zeslizovatění stěny zralého vřecka 

� unitunikátní ascus - stěna dvouvrstevná, obě vrstvy tenké a spojené = otevírají se současně 

 - 2 typy otevírání: u. operkulátní – otevírají se víčkem 

  u. inoperkulátní – otevírají se štěrbinou nebo pórem na vrcholu  

� bitunikátní ascus - stěna dvouvrstevná, ale ze dvou funkčně rozdílných vrstev, před dozráním spor vnější 

vrstva (exotunica obalující exoascus) praskne a vyhřezne vnitřní vrstva se sporami (endotunica obalující 

endoascus), spory jsou aktivně uvolňovány pórem na vrcholu (turgor) 
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PLODNICE (ASKOKARPY, ASKOMATA)  

Stavba  - sterilní část plodnice =pletiva z haploidních (monokaryotických) hyf 

 - fertilní část =dikaryotické hyfy; u odvozenějších typů jsou vřecka uspořádána ve výtrusorodé vrstvě =  

   theciu / hymeniu 

 

ČLENĚNÍ PLODNIC ASCOMYCETES PODLE ONTOGENETICKÉHO VÝVOJE   

• typ askohymeniální  

 - plodnice se vyvíjí souběžně s růstem askogenních hyf (uvnitř jsou obvykle unitunikátní vřecka,  

             na povrchu plodnice nebo v primárních dutinách => parafýzy a perifýzy, tj. sterilní hyfová zakončení) 

 - patří sem základní morfologické typy plodnic (kleistothecium, perithecium, apothecium) 

• typ askolokulární  

 - nejprve se vytvoří základ plodnice (tzv. askostroma), vzniká přímo na sterilním myceliu,  

        jedná se o pseudoparenchymatický útvar => v něm gametangia  

 - teprve pak následuje pohlavní proces, v askostromatu lyzigenně => sekundární dutiny,  

        do nichž prorůstají již vytvořeným pletivem askogenní hyfy a pseudoparafýzy 

 - uvnitř jsou obvykle bitunikátní vřecka  

 - vlastní stěna plodnice se netvoří 

 - patří sem morfologické typy plodnic jako pseudoapothecium, pseudoperithecium, hysterothecium 

 

ZÁKLADNÍ MORFOLOGICKÉ TYPY PLODNIC u ASCOMYCETES  

� Kleistothecium - primitivní, kulovitá plodnice, je to obal naplněný vřecky, nemá otevírací aparát, neobsahuje 

parafýzy 

� Perithecium - lahvicovitý tvar, polouzavřená plodnice (nahoře ústí=ostiolum), v bazální části kyjovitá vřecka 

s výtrusy, mezi nimi sterilní buňky (parafýzy), u ústí vřecka sterilní perifýzy; bývá zanořená do stromatu 

� Apothecium - makroskopická, otevřená plodnice, miskovitý tvar (terč) se stopkou nebo bez, výtrusorodá 

vrstva (hymenium) nese kyjovitá vřecka proložená parafýzami 
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Plodnice  Kleistothecium  Perithecium  Apothecium  

Tvar     

Vřecka 
   Uspořádána 

   

   Sterilní hyfová 
zakončení (n)  

   

Uvolnění askospor     
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Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: ASCOMYCOTINA, T řída: ASCOMYCETES - houby vřeckovýtrusé 
 

ŽIVOTNÍ CYKLUS: 
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Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: ASCOMYCOTINA, T řída: ASCOMYCETES 
 

                                   Řád: Eurotiales 
 

– bohatý řád mikroskopických hub 

– převažuje anamorfa, tj. konidiofory s konidiemi (zelené povlaky plísně) 

– v životě mnohých zástupců se teleomorfa ani nevyskytuje), pokud ano => tvoří             

protunikátní v řecka a kleistothecia 

– zástupci - převážně saprofyté na organických zbytcích (plesnivějící potraviny,  krmiva, v bytech), 

méně často parazité rostlin, živočichů nebo člověka  

– mohou produkovat mykotoxiny nebo antibiotika  

– jejich spory jsou v prostředí všudypřítomné => hospodář. škody, alergie u vnímavějších jedinců 

– využití v biotechnologiích - farmaceutický (výroba antibiotik), chemický a potravinářský průmysl 

(výroba plísňových sýrů, salámů) 

 

� Aspergillus - kropidlák  (tj. anamorfa), jednotlivé druhy mají teleomorfy řazené k rodům                                        

např. Eurotium, Emericella, Fennellia, Neosartorya aj. 

- charakteristický tvar konidioforu (na konci rozšířený v kulovitý měchýřek=vesiculus, hustě 

pokrytý 1 nebo 2 řadami fialid, na nich řetízky konidií=fialospor) 

- využití  – k produkci organických kyselin (citronové, glukonové…) - A. niger, A. itaconicus A. ochraceus 

 – některé kmeny A. flavus / A. niger se používají při úpravě a fermentaci kávy (hl. v Orientu) 

- produkují mykotoxiny (např. zapařené plody podzemnice olejné) - A. versicolor, A. flavus (zvláště 

nebezpečný a karcinogenní aflatoxin B) 

- způsobují aspergilózy, tj.choroby zvířat i lidí (dýchací cesty, rohovka, střední ucho) - A. fumigatus,            

A. flavus, A. niger 
 

� Penicillium - štětičkovec (tj. anamorfa), jednotlivé druhy mají teleomorfy řazené k rodům  

Eupenicillium a Talaromyces 

- u většiny druhů není teleomorfa známa 

- charakteristický tvar konidioforu - vytváří štětičku (penicillus), nesoucí svazčitě či přeslenitě uspořádané 

buňky (metuly, fialidy, na nich řetízky konidií=fialospor) 

- využití  – produkce antibiotik (P. chrysogenum syn. P. notatum - penicilín, P. griseofulvum -    

   griseofulvin proti dermatomykózám),      

  – výroba sýrů (P. roquefortii, P. camembertii, P. candidum) + salámů (P. nalgiovense)  

- některé druhy způsobují skládkové hniloby ovoce a zeleniny (P. corymbiferum,P. digitatum,P.cyclopium, 

P. expansum, P. italicum)  



 2. cvičení, strana 18 

Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA; Pododdělení: ASCOMYCOTINA, T řída: ASCOMYCETES 
 

                                 Řád: Erysiphales 
 

– obligátní vysoce specializovaní ektoparazité cévnatých rostlin z čeledí Asteraceae, 

Betulaceae, Fabaceae, Fagaceae, Polygonaceae, Rosaceae, Salicaceae 

– vytvářejí většinou na povrchu pletiv hostitele přehrádkované mycelium 

– do epidermálních buněk hostitele vysílají haustoria 

– nepohlavní oidie (tj. typ arthrokonidií=vznikají rozpadem myceliálních vláken), v řetízcích,  

  postupně zrají (nejstarší na konci); anamorfy jsou sdruženy v rodu Oidium 

– tvoří unitunikátní v řecka a kleistothecia na povrchu s přívěsky (=apendixy) (někdy označována 

jako „erysifální perithecia“ nebo chasmothecia)  

– typický příznak napadení padlím - na povrchu všech zelených částí rostlin bílé moučnaté skvrny 

splývající v povlak (později může být hnědý) a v něm mohou být tmavá zrníčka (=kleistothecia), 

silně napadená pletiva žloutnou nebo hnědnou a zasychají 

– rozlišovací znaky rodů/druhů:  

  nepohlavní stádium - morfologie konidioforů (hl. bazální buňky) a konidií 

  pohlavní stádium - tvar, větvení a délka apendixů u kleistothecií, počet vřecek v kleistotheciu 

ZÁSTUPCI:  

Oidium neolycopersici – padlí rajčatové 

Blumeria graminis (dříve jako E. graminis) – padlí travní  

Golovinomyces cichoracearum (dříve jako Erysiphe cichoracearum) – padlí čekankové/okurkové 

Erysiphe pisi – padlí hrachové, E. polygoni – padlí rdesnové 

Erysiphe heraclei (syn. Erysiphe umbelliferarum) – padlí miříkovitých 

Erysiphe betae – padlí řepné 

Sphaerotheca pannosa – padlí růžovitých (syn. padlí broskvoňové) 

Sphaerotheca mors-uvae – americké (hnědé) padlí angreštové  

Sphaerotheca macularis, anamorfa Oidium fragariae – padlí jahodníkové 

Microsphaera grossulariae – evropské padlí angreštové 

Microsphaera alphitoides – padlí dubové 

Podosphaera xanthii (syn. P. fusca); dříve jako Sphaerotheca fuliginea, syn. S. fusca) - padlí tykvovitých 

Podosphaera leucotricha – padlí jabloňové  

Uncinula necator – padlí révové 

Sawadea bicornis a Sawadea tulasnei – padlí javorové 

Phyllactinia gutata – padlí lískové, Phyllactinia fraxini – padlí jasanové 
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• PRACOVNÍ LIST 2a 
 

Úkol č. 1: Pozorování sporangioforů u Rhizopus (kropidlovec) nebo Mucor. 

Tyto druhy rozkládají organické zbytky. Jejich povlaky najdeme na nejrůznějších potravinách, uskladněném 
ovoci a zelenině. Tvoří bílé vatovité nepřehrádkované mycelium a na něm sporangiofory s černými kulovitými 
sporangii se sporangiosporami.  

a) Zařaď do systému: 

rod Rhizopus rod Mucor 

 

 

 

 

 

 

 

b) Připrav mikroskopické preparáty sporangioforů se sporangii rodu Rhizopus / Mucor. Zakresli, popiš a nauč se 
poznávat zástupce této taxonomické skupiny podle tvaru sporangioforů. 
 
Příprava preparátu a pozorování: Pomocí preparační jehly přeneseme část mycelia do kapky vody na podložním 
skle. Přikryjeme krycím sklíčkem a při vhodném zvětšení pozorujeme pod mikroskopem. 
 
Nákres: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. cvičení, strana 20 

• PRACOVNÍ LIST 2b 
 

Úkol č. 2: Pozorování kvasinek (Saccharomycetes cerevisiae). 

Kvasinky lze nalézt všude tam, kde je vylučován cukr, např. ve šťávě poraněných stromů, v květním nektaru 
apod. Žijí i v trávicím ústrojí živočichů a člověka a v půdě, kde také přezimují. Ve velkém množství žijí v kvasícím 
víně a pivu. Lze je pěstovat v tekutých živných roztocích i na pevných půdách.  

a) Zařaď do systému: 

Saccharomycetes cerevisiae 

 

 

 

 

b) Mikroskopuj kvasinky, nakresli jednotlivé buňky, z nichž některé pučí.  
 
Příprava preparátu a pozorování: Kapátkem přeneseme malé množství  suspenze droždí do kapky vody na 
podložním sklíčku (!!!!!suspenze je moc hustá a musí se zředit vodou, aby bylo možné pozorovat jednotlivé 
buňky!!!!!) a přikryjeme krycím sklíčkem. Pozorujeme v mikroskopu při silném zvětšení.  
 
Nákres: 
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Úkol č. 3: S použitím atlasů a obrázků se nauč makroskopicky poznávat následující druhy: 

ŘÍŠE: FUNGI 
ODDĚLENÍ: CHYTRIDIOMYCOTA  
 Synchytrium endobioticum 
ODDĚLENÍ: EUMYCOTA 

 Mucor mucedo 
 Rhizopus nigricans 
 Taphrina deformans 
 Taphrina pruni 

Taphrina betulina 
 

Ascomycetes zahrnují zhruba polovinu všech známých druhů hub. Český název se vztahuje k tvorbě vřecek   
(1 vřecko – ascus). Vřecko se tvoří jako výsledek pohlavního procesu. Mnoho vřeckovýtrusých hub tvoří plodnice, 
ve kterých jsou shromážděna vřecka v podobě výtrusorodé vrstvy – výtrusorodého rouška (thecium/hymenium). 
Tyto plodnice bývají většinou na coenocytickém myceliu. Kromě toho se mohou vřeckovýtrusé houby 
rozmnožovat pomocí výtrusů vzniklých nepohlavním procesem – konidií.  
 

Úkol č. 4: Pozorování konidioforů rodů  Penicillium (štětičkovec) a Aspergillus (kropidlák) . 

Rozkládají organické zbytky. Jejich zelené povlaky najdeme na nejrůznějších potravinách, uskladněném ovoci 
a zelenině. Mnohobuněčná mnohojaderná vlákna jejich podhoubí se větví v pravidelných intervalech a jsou 
rozdělena přepážkami. U rodu Penicillium se nosič štětičkovitě větví. Na koncových buňkách jsou řetízky konidií. 

.  

a) Zařaď do systému: 

rod Penicillium rod Aspergillus 
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• PRACOVNÍ LIST 2d 
 

b) Připrav mikroskopické preparáty konidioforů rodů Penicillium a Aspergillus. Zakresli, popiš a nauč se rozlišovat 
tyto rody podle způsobu větvení jejich konidioforů. 
 
Příprava preparátu a pozorování: Z povrchu sýra nebo jiného substrátu přeneseme pomocí preparační jehly část 
mycelia s konidiofory do kapky vody na podložním skle. Přikryjeme krycím sklíčkem a při vhodném zvětšení 
pozorujeme pod mikroskopem. 
 
Nákres Penicillium: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nákres Aspergillus: 
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• PRACOVNÍ LIST 2e 
 

Úkol č. 5: Z obalů plísňových sýrů nastuduj a napiš, které druhy plísní se používají k výrobě konkrétních 
sýrů (Hermelín, Vltavín, Niva atd.).  

bílá plíseň na povrchu:  sýr druh plísně 

 

 

 

 

modrozelená plíseň uvnitř: sýr druh plísně 

 

 

 

 
 

Úkol č. 6: Pozorování konidioforů a kleistothecií zástupců řádu Erysiphales. 

Jedná se o obligátní vysoce specializované parazity cévnatých rostlin. Pohlavním rozmnožováním 
(gametangiogamií) vznikají plodnice = kleistothecia, charakteristická svými apendixy (přívěsky). 

a) Zařaď  Erysiphales do systému: 

 

 

 

 

 

 

 
b) Připrav mikroskopické preparáty konidioforů a různých typů kleistothecií následujících zástupců řádu 
Erysiphales. Zakresli, popiš a nauč se poznávat konidiofor padlí a rozlišovat jednotlivé druhy podle morfologie 
kleistothecií: 
 
konidiofory - Oidium neolycopersici nebo Blumeria graminis  
kleistothecium s apendixy   - Golovinomyces cichoracearum nebo některý z druhů rodu Erysiphe 
 - Microsphaera alphitoides  
 - Uncinula necator / Sawadea bicornis  
 
Příprava preparátu a pozorování:  
Preparát konidioforů: Pomocí preparační jehly nebo skalpelu přeneseme část mycelia s konidiofory do kapky 
vody na podložním skle. Přikryjeme krycím sklíčkem a při vhodném zvětšení pozorujeme pod mikroskopem.  
 
Preparát kleistothecií: Pomocí preparační jehly nebo skalpelu OPATRNĚ (aby se nepolámaly apendixy) 
seškrábeme kleistothecia (tmavá zrníčka v bílém myceliu na listu hostitele) do kapky vody na podložním sklíčku. 
Přikryjeme krycím sklíčkem a při vhodném zvětšení pozorujeme pod mikroskopem. Určíme podle klíče. 
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Nákres konidioforu padlí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákres kleistothecia Golovinomyces cichoracearum nebo Erysiphe sp.: 
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• PRACOVNÍ LIST 2g 
 
Nákres kleistothecia Microsphaera alphitoides: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nákres kleistothecia Uncinula necator nebo Sawadea bicornis:  
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Úkol č. 7: S použitím atlasů a obrázků se nauč poznávat zástupce řádu Erysiphales podle makroskopických 
příznaků na hostitelích. 
 
 
Úkol č. 8:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


