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4. cvičení 
        Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA;  

  Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA - houby stopkovýtrusé  
 
SKUPINA HUB PŘEVÁŽNĚ S MAKROSKOPICKÝMI PLODNICEMI (=“KLOBOUKATÉ HOUBY“)   

nebo PLODNICE NETVOŘÍ 

BS: vícevrstevná, obsahuje chitin a polyglukany  

STÉLKA:  

� primitivní zástupci mají v haploidní fázi jednobuněčné kvasinkovité stélky nebo pučivé pseudomycelium 

� většina zástupců má dobře vyvinuté vláknité, přehrádkované mycelium, hyfy často splétají provazce 

(rhizomorfy) nebo sklerocia  

� v přehrádkách soudkovitý doliporus (chybí u Uredinales a Ustilaginales, ty mají převážně jednoduchý pór) 

DOLIPORUS=v místě otvoru je přehrádka (septum) oboustranně ztloustlá ve tvaru na obou koncích děravého 

soudku; obě strany jsou kryté membránovou čepičkou - parenthosomem 

 

MYCELIUM: 

� Primární  

=> vzniká přímým klíčením bazidiospory  

 => monokaryotické, haploidní 

=> u většiny zástupců (vyjma Uredinales) existuje jen krátký časový úsek příp. je nahrazeno  

kvasinkovitými buňkami, pseudomyceliem, nebo zcela chybí (u Tilletiales – zde kopulují přímo 

bazidiospory) 

� Sekundární 

=> vzniká somatogamicky splynutím 2 hyf primárního mycelia, nebo gameto-somatogamií (spojením  

      spermacie s přijímací hyfou u rzí) nebo kopulací bazidiospor bez tvorby primár. mycelia) 

 => je dikaryotické 

 => u většiny zástupců je to převažující fáze životního cyklu 

  => může růst řadu let bez tvorby plodnic!  

 => jeho růst je spojený s tvorbou přezek,  

tj. výrůstky zajišťující rovnoměrnou distribuci mitoticky se dělících jader do dceřiných buněk  

(přezky nejsou u všech skupin)  

� Terciární  

=> tvoří specializovaná pletiva plodnic; cytologicky je stejné jako sekundární 
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ROZMNOŽOVÁNÍ:  

� nepohlavní: méně významné, obvykle na dikaryotickém myceliu; fragmentací stélky, chlamydosporami 

(opouzdřením buněk monokaryotického mycelia) nebo exogenně vzniklými konidiemi (oidiemi 

=arthrokonidiemi nebo blastosporami) 

� pohlavní: somatogamie (hyfogamie), příp. gameto-somatogamie (kopulace spermacií s přijímací hyfou) 

nebo somatická kopulace bazidiospor (sporidií) nebo blastospor; 

     pohlavní orgány (gametangia) nejsou vytvořeny 

ŽC: dikaryotický!  

je značně omezena délka života haploidního primárního mycelia, po plazmogamii dlouhá dikaryotická fáze 

(sekundární a terciární mycelium), diploidní fázi představuje jediná buňka (zralá bazidie) 

SPOLEČNÝM ZNAKEM SKUPINY: 

= tvorba výtrusonosné stopky = bazidie, na které exogenně!!!!  na stopečkách (= sterigmatech) vyrůstajících 

na bazidii vznikají bazidiospory (nejčastěji po 4, vznikají po karyogamii a meióze, jsou to haploidní meiospory)  

 

 

 

 

 

 

 

BAZIDIE = terminální buňka dikaryotické hyfy 

� vyrůstají - přímo na myceliu (některé Heterobasidiomycetes)  

 - z klidových spor (teliospor, chlamydospor) (Uredinales, Ustilaginales, Tilletiales) 

  - nejčastěji jsou uspořádány do speciální vrstvy, tj. hymenia (výtrusorodé vrstvy) na povrchu   

   plodnice (Hymenomycetidae, některé Heterobasidomycetes) nebo uvnitř plodnice  

   (v glebě = teřichu; Gasteromycetidae) 

� pokud je meióza zpožděná, rozlišujeme - probazidie (místo karyogamie)  

 - metabazidie (místo meiózy) 

� podle stavby rozlišujeme - holobazidie = nedělená, 1 buňka nese 4 bazidiospory 

  - fragmobazidie = přehrádkami rozdělená na 4 buňky, z nichž každá nese  

   1 bazidiosporu 

� podle postavení vřeténka při meióze dělíme bazidie na:  

 - chiastické - dělicí vřeténko v příčné poloze („tlusté“ bazidie)  

 - stichické - dělicí vřeténko v podélné poloze („štíhlé“, protáhlé bazidie) 
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BAZIDIOSPORY:  

� tvorba – exogenně na sterigmatech (haploidní jádra po meióze projdou sterigmaty, na jejichž vrcholu  se 

vytvoří bazidiospory) 

� různý tvar i velikost, vždy jednobuněčné, většinou jednojaderné 

� determinace - barevnou reakcí stěn na chemická činidla (např. cyanofilní bazidiospory – barví se 

anilinovou modří v roztoku kyseliny mléčné po zahřátí intenzívně modře, amyloidní – barví se roztokem 

jódu modře až fialově, dextrinoidní – barví se roztokem jódu hnědočerveně) => taxonomický znak   

� uvolňování - aktivní (=balistospory, jsou odmršťovány) = z hymenomycetoidních (tj. typických pro  

                               Hymenomycetidae) bazidií 

 - pasivní = z gastroidních bazidií (typických pro Gasteromycetidae) 

� klíčení  - hyfou = základní typ (=> primární mycelium) 

 - jednotlivými buňkami (kvasinkovité, sekundární spory) 

PLODNICE (BAZIDIOMATA, BAZIDIOKARPY):  

� tvoří se za příhodných podmínek se na dikaryotickém myceliu  

� tvorba plodnic není časově/prostorově vázána na místo somatogamie (vznik bazidiomat není podmíněn 

pohlavním procesem) 

� nejedná se o plodnici v pravém slova smyslu (jako u Ascomycotina); pravá plodnice by měla obsahovat 

pohlavní orgány!!!! 

� jsou tvořené nepravým pletivem (plektenchym=terciální mycelium, cytologicky stejné jako sekundární) 

� jsou běžné ve třídě Homo-, i u některých Heterobasidiomycetes  

� podle umístění bazidií rozlišujeme plodnice:  

 - hymeniální - bazidie jsou v hymeniu = výtrusorodém roušku, které povléká celý povrch  

  plodnice nebo její část (=hymenofor - př. rourky, lupeny, lišty, ostny, hladký...) a může /  

  nemusí být kryté obaly 

 - geastrální - bazidie jsou uvnitř plodnice, v komůrkách gleby kryté blánou=peridií 

 ZÁSTUPCI: 

� saprofyté (půdní mikroflóra) 

� dřevokazné houby (enzymatickou činností rozkládají celulózu a lignin; napadají i živé stromy) 

� fakultativní i biotrofní parazité (rostlin, hmyzu i člověka) 

� symbionti - ekto/endomykorhiza s cévnatými rostlinami, s dalšími skupinami rostlin a hmyzu (termiti, 

blanokřídlý hmyz), minimum lichenizovaných hub, jen některé druhy  

VYUŽITÍ: 

� vyhledávané jedlé houby, ale i nebezpečné jedovaté houby, některé obsahují halucinogenní látky 

� farmaceutický průmysl (cytostatické látky, léky na žaludeční vředy, hnisavé rány, otoky) 
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SYSTÉM: 2 třídy (podle způsobu klíčení bazidiospor, typu bazidie a schopnosti tvořit kvasinkovité buňky) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA;  
  Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA - houby stopkovýtrusé;  

Třída: HETEROBASIDIOMYCETES  – řády netvořící plodnici 
 
 

• PRIMITIVN ĚJŠÍ, heterogenní skupina  

• BAZIDIOSPORY KLÍ ČÍ myceliem nebo kvasinkovitými buňkami schopnými pučení nebo sekundárními 

sporami nebo mikrokonidiemi 

• vzniká PRIMÁRNÍ HAPLOIDNÍ MYCELIUM , které může být déletrvající (u mikrocyklických rzí = 

jediná forma vegetativní stélky) 

• SEKUNDÁRNÍ DIKARYOTICKÉ MYCELIUM VZNIKÁ:   

 - somatogamií (somatogamická hyfogamie) 

 - gameto-somatogamií (spermacie s přijímací hyfou; Uredinales) 

 - splýváním bazidiospor bez tvorby primárního mycelia (Tilletiales)  

• BAZIDIE  - morfologicky variabilní: dělená, nedělená, stichická, chiastická  

  (patří nejen všechny řády, které mají fragmobasidii, ale i část řádů, které mají holobasidii)  

 - mohou se vytvářet přímo na myceliu, na sekundárních sporách, nebo v hymeniu plodnice 

• MAJÍ SCHOPNOST VYTVÁ ŘET KVASINKOVITÉ BU ŇKY , příp. SEKUNDÁRNÍ SPORY (spory 

vznikající z basidiospor) 

• PLODNICE (basidiomata) se vytváří u několika řádů (většinou hymeniální), často chybějí 
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                    Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA;  
        Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA - houby stopkovýtrusé;  

      Třída: HETEROBASIDIOMYCETES – řády netvořící plodnici 
        Řád: Uredinales - rzi 

 

- obligátní biotrofní parazité cévnatých rostlin, vyznačují se vysokou hostitelskou specifitou 

- buňky hostitele neusmrcují, ale způsobují hypertrofie, hyperplazie  

- intercelulární mycelium vysílá haustoria do buněk hostitele  

- hyfy s jednoduchými póry (nejsou vytvořeny čepičky doliporu), bez přezek 

- dlouhá haploidní fáze 

- mají fragmobazidie 

- netvoří plodnice, ale pod pokožkou hostitele ložiska výtrusů (oranžová, rezavá, hnědá až černá) 

- životní cyklus je složitý - heteroecické, dioecické = dvoubytné rzi střídají hostitele  

  (s mezihostitelem spojená haploidní pohlavní část ŽC, gameto-somatogamie) 

 - autoecické, monoecické = jednobytné rzi celý ŽC prodělají na 1hostiteli  

  

 - makrocyklické rzi - v životním cyklu 5 typů spor (spermacie, aeciospory,  

  urediospory, teliospory (tj. probazidie, která klíčí metabazidií), bazidiospory) 

 - mikrocyklické rzi - životní cyklus zkrácený o jednu/více fází 

- zástupci: 
� Puccinia graminis (rez travní)  

makrocyklický heteroecický druh  

 HH: zástupci Poaceae - zde uredia, telia, bazidie 

 MH: dřišťál (Berberis) nebo mahónie (Mahonia) - zde spermogonia + aecia 

 další zástupci rodu Puccinia parazitující na lipnicovitých (uredia+telia+bazidie), různí mezihostitelé 

(spermogonia+aecia): 

� Puccinia striiformis (rez plevová):  

 HH:  všechny druhy obilnin, trávy 

 MH:  neznámý 

� Puccinia recondita f.sp. tritici (syn. Puccinia triticina) (rez pšeničná): 

 HH:  pšenice (Triticum), trávy  

 MH:  žluťucha (Thalictrum) a zápalice (Isopyrum) 

� Puccinia coronata (rez ovesná):   

 HH:  oves (Avena), trávy  

  MH:  řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) a krušina olšová (Frangula alnus) 
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� Puccinia hordei (rez ječná): 

 HH:  ječmen (Hordeum) 

 MH:  snědek (Ornithogalum) 

� Puccinia dispersa (syn. P. recondita f.sp. secale) (rez žitná): 

 HH: žito (Secale), trávy 

  MH:  pilát lékařský (Anchusa officinalis) a prlina rolní (Lycopsis arvensis) 

další druhy rzí: 

� Puccinia sorghi (rez kukuřičná): 

 HH: kukuřice (Zea mays) 

 MH:  šťavel (Oxalis) 

� Puccinia allii (rez cibulová) 

 autoecický druh (nestřídá hostitele) 

 na listech cibulovin tvoří oranžová uredia a černá telia 

� Puccinia punctiformis (rez vonná) 

 autoecický druh (nestřídá hostitele) 

 na listech pcháče osetu (Cirsium arvense) tvoří rezavé kupky výtrusů (uredia a telia) 

� Gymnosporangium sabinae (rez hrušňová) 

 mikrocyklický (netvoří uredia) heteroecický druh 

  HH:  jalovec chvojka klášterská (Juniperus sabina), zde ale dnes jen sporadicky, z hlediska  

  epidemiologie významný jalovec čínský (Juniperus chinensis), který je dnes běžně vysazován jako  

  okrasný 

 - na větvích jalovců žlutohnědé až rezavé sloupce zimních výtrusů (telia), které jsou za vlhka  

    rosolovité, za sucha práší; z teliospr vyklíčí bazidie s bazidiosporami 

 MH:  hrušeň (Pyrus) 

  - oranžové skvrny s drobnými tmavými tečkami (spermogonia), na rubu pohárkovitá aecia  

    (ve zralosti roztřepená)   

� Cronartium ribicola (rez vejmutovková) 

 makrocyklický heteroecický druh 

 HH:  rybíz, angrešt (Ribes; hlavně rybíz černý=Ribes nigrum) 

  - na listech žlutozelené skvrny a na spodní straně nejprve žlutooranžové prášivé kupky (uredia)  

    urediospor, kterými se rez šíří 

 - v létě se na spodní straně listů tvoří hnědavé sloupky („chloupky“) teliospor (telia)  

 MH:  pětijehličnaté borovice – b. vejmutovka (Pinus strobus), b. limba (P. cembra) 

- brzy na jaře tvoří na větvích a kmenech žlutooranžová puchýřkovitá aecia s aeciosporami 
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� Uromyces pisi (rez hrachová) 

makrocyklický heteroecický druh 

HH:  Fabaceae (hlavně hrách=Pisum sativum) 

- na listech buď skořicově hnědé kupky letních výtrusů (uredia) nebo tmavohnědé kupky zimních  

  výtrusů (telia) 

MH:  pryšec (Euphorbia) 

- na listech oranžová aecia 

� Uromyces phaseoli (rez fazolová) 

   autoecický druh, nestřídá host., všechny vývoj. fáze na fazolu (Phaseolus vulgaris) 

   - nejprve na spodní straně listů bílé kupky (aecia) jarních výtrusů (aeciospor) 

   - v létě na listech a luscích rezavé kupky (uredia) letních výtrusů (urediospor) 

   - později černé kupky (telia) zimních výtrusů (teliospor) 

� Tranzschelia pruni-spinosae (rez švestková) 

heteroecický druh 

HH:  slivoň (Prunus) 

- na listech drobné žlutozelené skvrny a na rubu prášivé rezavé kupky urediospor (uredia)  

- potom černohnědé kupky teliospor (telia) 

MH:  sasanka (Anemone) 

- zde spermogonia a aecia 

� Phragmidium mucronatum (rez růžová) 

autoecický (jen rod Rosa) makrocyklický druh 

- brzy po vyrašení listů na starších větvích, později i na listech, výhonech a kališních listech   

  oranžové výčnělky (aecia)  

- později na na listech žluté až oranžové skvrny a na spodní straně drobné, žluté prášivé kupky  

  urediospor (uredia)  

- koncem léta a na podzim na listech černé kupky teliospor (telia) 

� Phragmidium rubi-idaei (rez maliníková) 

autoecický druh 

- na listech drobné žlutozelené skvrny a na jaře oranžová aecia s jarními výtrusy (aeciosporami) 

- na spodní straně listů oranžová ložiska (uredia) letních výtrusů (urediospor) 

- později hnědá až černá ložiska (telia) zimních výtrusů (teliospor)  
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� ŽIVOTNÍ CYKLUS UREDINALES:  
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                                   Řád: Ustilaginales – sněti prašné 
 

- obligátní biotrofní parazité krytosemenných rostlin  

- vyznačují se vysokou hostitelskou specifitou a organotropností (napadají hlavně reprodukční orgány,  

ale i stonky a listy hostitele a mění je na prášivou hmotu chlamydospor = teliospory, tlustostěnné  

odpočívající výtrusy vznikající rozpadem dikaryotického mycelia na jednotlivé buňky a jejich oblaněním) 

- primární haploidní mycelium  vzniklé klíčením bazidiospory se vyskytuje jen u některých druhů (jinak  

bývá úplně nahrazováno kvasinkovitými stadii) 

- v ŽC převažuje sekundární dikaryotické mycelium:  

- vzniká somatogamickou kopulací primárních mycelií, nebo kopulací bazidiospory s  

  primárním myceliem (gameto-somatogamie) nebo dvou sekundárních spor (vypučených  

  z bazidiospory) 

- je intercelulární s haustorii (řidčeji intracelulární) 

- má jednoduché póry (ne dolipóry), přezky vytváří  

- nepohlavní rozmnožování - hyfy prorážející na povrch hostitele odškrcují dikaryotické blastospory => 

další infekce 

- mají fragmobazidii (4buněčný promycel) 

- netvoří plodnice 

- zástupci: 

� Ustilago tritici = prašná sněť pšeničná (napadá pšenici a žito),  

� Ustilago nuda = prašná sněť ječná (napadá ozimý a jarní ječmen) 

- napadené rostliny zakrňují, tvoří snětivé klasy (kvítky přeměněny na černou  prášivou hmotu   

  chlamydospor) 

- klasy zpočátku kryty stříbřitou blankou, ta se trhá a spory se uvolňují 

- v období zrání z klasů zůstává jen prázdné vřeténko 

- ze snětivých klasů spory větrem přeneseny na blizny zdravých květů, kde vyklíčí -  

  infekce květů nebo embryí, v semeníku klidové stadium, až při klíčení obilek sněť  

  prorůstá do klasů a ničí je  

� Ustilago avenae = prašná sněť ovesná (napadá oves) 

- často bývají napadeny jen klásky ve spodní části laty 

- napadené rostliny zakrňují, klásky mají přeměněny na černou prášivou hmotu chlamydospor 

- klásky zpočátku kryty šedou blankou, ta se trhá a spory se uvolňují 

- v období zrání místo lat zůstávají zbytky rozrušených klásků 

- ze snětivých lat spory větrem přeneseny mezi otevřené pluchy, kde vyklíčí   

- mycelium přejde do klidového stadia; až při klíčení obilek - infekce klíčků 
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� Ustilago maydis = prašná sněť kukuřičná (napadá kukuřici) 

- na všech nadzemních orgánech velké nádory s tuhou šedobílou pokožkou, uvnitř nejprve     

  mazlavá, později prášivá černá hmota chlamydospor  

 
 

ŽIVOTNÍ CYKLUS USTILAGINALES:  
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                                                          Řád: Tilletiales – sněti mazlavé 
 

- obligátní biotrofní parazité jako předchozí řád (dříve s ním byly spojovány) zástupců čeledí Poaceae,  

Ranunculaceae, Asteraceae  

- tvoří mazlavá ložiska chlamydospor (teliospor) 

- nevytváří primární haploidní mycelium ani kvasinkovitá stádia 

- sekundární dikaryotické mycelium má primitivní doliopory (nebo ještě jednoduché póry) a většinou  

nevytváří přezky   

- mají holobazidii (1buněčný promycel) 

- netvoří plodnice 

- životní cyklus podobný jako u Ustilaginales, ale:  

- k meióze dochází často už v teliospoře a do promycelu se přesunou už haploidní     

  jádra (na rozdíl od Ustilaginales)  

- bazidiospory (sporidie) se tvoří ve větším počtu vějířovitě na vrcholu bazidie   

  (promycelu) 

- bazidiospory kopulují ještě na bazidii, pak klíčí hyfou/sek. sporami (ne!! pučením) 

- hostitele infikuje dikaryotická hyfa nejčastěji v půdě při klíčení rostliny  

  (infekce není předem v embryu! jako u Ustilaginales) 

- zástupci: 

� Tilletia caries = mazlavá sněť pšeničná (napadá hlavně pšenici, méně žito, některé trávy) 

- zkrácení stébla a delší klasy, které mají modrozelenou barvu a pluchy  rozevřenější (klásky dál od  

  sebe a odstávají od vřetene) 

- místo obilek tvorba snětivých hálek - ty jsou vyplněny hnědočernou, nejprve mazlavou, později  

  tvrdou hmotou chlamydospor zapáchající po slanečcích 

- infekce klíčků ze spor na povrchu obilek nebo v půdě, prorůstá do klasu 

� Tilletia controversa = sněť zakrslá (napadá ozimou pšenici, žito, některé trávy) 

- zkrácení stébla, nadměrné odnožování napadených rostlin  

- místo obilek tvorba malých, kulovitých, tvrdých hálek s chlamydosporami (připomíná   

  napadení snětí mazlavou) 

- infekce klíčků ze spor na povrchu půdy 

� Urocystis cepulae - způsobuje snětivost cibule nebo póru 

- polštářky spor sněti uspořádané v pruzích, prosvítají šedočerně pod pokožkou listů, rostliny  

  zpomalují růst 
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Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA;  
  Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA - houby stopkovýtrusé;  
Třída: HETEROBASIDIOMYCETES  - řády tvořící plodnici 

 

Řád: Tremellales – rosolovkotvaré 
 

- bazidiospory klíčí hyfou, konidiemi nebo sekundárními sporami 

 - mají fragmobazidie 

 - hyfy sekundárního mycelia mají dolipóry  a tvoří přezky 

 - nepohlavní rozmnožování konidiemi 

 - barevné plodnice rosolovité konzistence, vzácně chybí 

 - většinou dřevní saprofyté (i parazité) 

- zástupci: 

� Tremella mesenterica (rosolovka mozkovitá) 

� Tremella foliacea (rosolovka listovitá) 

 

Řád: Auriculariales – boltcovitkotvaré 
 

- bazidiospory klíčí hyfou, konidiemi nebo sekundárními sporami 

- mají fragmobazidie 

- hyfy sekundárního mycelia mohou mít dolipóry i přezky, často ale chybí 

- nepohlavní rozmnožování konidiemi, nevýznamné 

- pružné, rosolovité nebo chrupavčité plodnice, nebo se vůbec netvoří (jen myceliální povlaky na   

  povrchu s tvorbou bazidií) 

 - dřevní saprofyté, méně parazité 

- zástupci: 

� Hirneola auricula-judae (bolcovitka ucho Jidášovo) 

� Exidia plana (syn. E. glandulosa) (černorosol bukový) 

� Pseudohydnum gelatinosum (rosolozub huspenitý) 
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Řád: Dacrymycetales – kropilkotvaré 
 

- bazidiospory klíčí hyfou nebo mikrokonidiemi (sekundární spory se netvoří) 

- mají holobazidie (ale nahoře rozvětvené rozvětvené ve dvě prosterigmata, nesoucí sterigmata se sporami) 

- hyfy sekundárního mycelia mají dolipóry i p řezky 

- nepohlavní rozmnožování konidiemi nebo fragmentací hyf 

- plodnice jsou za vlhka slizké, polštářkovité, kyjovité nebo keříčkovité, díky vysokému obsahu β-  

karotenu jsou žluté až oranžové 

- dřevní saprofyté 

- zástupci: 

� Dacrymyces stillatus (kropilka rosolovitá) 

� Calocera viscosa (krásnorůžek lepkavý) 

� Calocera cornea (krásnorůžek rohovitý, syn. k. růžkatý) 
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• PRACOVNÍ LIST 4a 
 
Úkol č. 1: Pozorování letních a zimních výtrusů rzí, a chlamydospor sněti.  
 
Připrav mikroskopické preparáty letních nebo zimních výtrusů následujících rodů rzí (pokud jsou k dispozici 
vzorky) a snětí. Zakresli, popiš a nauč se rozlišovat jednotlivé rody a typy výtrusů podle jejich morfologie: 
rod Puccinia 
rod Uromyces 
rod Phragmidium 
rod Ustilago 

 
Příprava preparátu a pozorování:  
Preparáty rzí: Pomocí preparační jehly nebo skalpelu seškrábeme trochu spor rzí (z rezavých=uredií a černých 
ložisek=telií na napadených listech) do kapky vody na podložním sklíčku. Přikryjeme krycím sklíčkem a při 
vhodném zvětšení pozorujeme pod mikroskopem. 
Preparát sněti: Pomocí preparační jehly nebo skalpelu přeneste trochu spor z nádoru na kukuřici do kapky vody 
na podložním sklíčku. Přikryjeme krycím sklíčkem a při vhodném zvětšení pozorujeme pod mikroskopem. 
 
Řád:……………………… 
Nákres rod Puccinia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nákres rod Uromyces: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3. cvičení, strana 15 

• PRACOVNÍ LIST 4b 
 
Nákres rod Phragmidium: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řád:………………………. 
Nákres rod Ustilago: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úkol č. 2: S použitím atlasů, obrázků, příp. herbářových položek se nauč poznávat různé druhy rzí a snětí 
podle makroskopických příznaků na hostitelích. 

 
Úkol č. 3: S použitím atlasů, obrázků, příp. herbářových položek se nauč makroskopicky poznávat plodnice 
zástupce řádů Tremellales, Auriculariales a Dacrymycetales. 
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• PRACOVNÍ LIST 4c 

Úkol č. 4: Popiš obrázky a doplň: 
 
Řád: Uredinales 
 
Na jaře vznikají na mezihostiteli: 

 

1)………………... 
 
2)………………… 
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• PRACOVNÍ LIST 4d 
 

3) Letní ložiska spor se nazývají………………  
 
4) Spory, které slouží k šíření během vegetační sezóny se nazývají……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úkol č. 5: Zařaď: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


