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6. cvičení 
        Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA 

Třída: HOMOBASIDIOMYCETES  
podtřída: GASTEROMYCETIDAE - houby b řichatkovité 

 
- ZRALÉ BAZIDIOSPORY  jsou pasivně rozšiřovány (větrem, vodou, hmyzem) =  
  GASTROIDNÍ TYP (balistospory chybí) 
- PLODNICE S ANGIOKARPNÍM VÝVOJEM, GEASTRÁLNÍHO TYP U (hymenium  
  je uzavřené uvnitř plodnice v teřichu (=glebě) krytém okrovkou=peridií (proto břichatky) až  
  do dozrání spor, pak dojde k jejich uvolňování buď rozpadem peridie, nebo jedním či více  
  otvory na vrcholu plodnice) 
- 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 U GASTEROMYCETIDAE:    

� na povrchu je různě tlustý obal (okrovka=peridie), který je často rozdělen na dvě 
(vnější okrovka = exoperidie a vnitřní okrovka = endoperidie) nebo více vrstev 
(např. u hadovek je vyvinuta ještě třetí, střední vrstva (mesoperidie) v podobě 
slizovité tzv. galerty) 

� uvnitř vnitřní okrovky je plodná část plodnice (teřich=gleba), tvořená výtrusorodým 
pletivem, které obvykle vytváří komůrky nebo labyrintovité prostory  s vnitřními 
stěnami pokrytými hymeniem 

– nebo jsou bazidie uloženy jednotlivě /ve shlucích volně v celém teřichu 
– někdy se teřich rozpadá na jednotlivé pecičky (=peridioly) 
� během zrání spor dochází k rozrušení pletiv teřichu,  

 některé hyfy ale ztloustnou a přetrvávají do zralosti jako vatovité vlášení  
           =kapilicium obklopující výtrusy 

� v bázi plodnice je u některých rodů sterilní pletivo =subgleba (u pýchavek)  
 zvláštním typem subgleby je nosič (=receptakulum), který vyzvedává plodnou část  
            vysoko nad povrch půdy (u hadovek) nebo sloupek (=kolumela) (př. u hvězdovek) 
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ZÁKLADNÍ MORFOLOGICKÉ TYPY PLODNIC U GASTEROMYCETID AE: 
- 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 („třeň“) 
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Řád: Sclerodermatales – pestřecotvaré (nově jako čeleď ř. Boletales) 
- plodnice typu – epigeické nebo subhypogeické plektothecium kulovitého až hlízovitého  
  tvaru, obvykle s rhizoidálním myceliem 
- peridie – tuhá, vícevrstevná nebo členěná na exo- a endoperidii, v době zralosti  
  hvězdovitě praská nebo se nepravidelně roztrhává na vrcholku 
- teřich – sterilními stěnami členěný na menší části, v době zralosti se práškovitě rozpadá,  
  kapilicium je vytvořeno pouze u rodu Astraeus 
- převážně saprofyté rostoucí v lesích, na stepích a travnatých místech, některé rody jsou  
  mykorhizní 
- zástupci: Scleroderma citrinum – pestřec obecný 
                  Scleroderma verrucosum – pestřec bradavičnatý 
       Astraeus hygrometricus – hvězdák vlhkoměrný (syn. vláhojevný) 
                  Pisolithus arrhizus – měcháč písečný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řád: Geastrales – hvězdovkotvaré (nově jako čeleď ř. Phallales) 
- plodnice typu – subhypogeické schizothecium v mládí kulovitého tvaru   
- peridie – vícevrstevná, exoperidie je 3-vrstevná (vnější vrstva je kožovitá, střední tvořená  
  hustě propletenými hyfami a vnitřní, pevně spojená se střední, je parenchymatická); ve  
  zralosti tlakem vnitřních vrstev vnější kožovitá vrstva exoperidie hvězdovitě praská v  
  několik cípů, které se ohýbají dolů a tím vynesou nad povrch půdy kulovitý teřich krytý  
  tenkou endoperidií; teřich může být přisedlý nebo umístěný na různě dlouhém krčku 
- teřich – složený z radiálních komůrek, které vycházejí z kyjovité kolumely; výtrusy jsou  
  uvolňovány malým otvorem na vrcholu (rod Geastrum - hvězdovka) nebo několika  
  roztroušenými otvory (rod Myriostoma - mnohokrčka); kapilicium je vytvořeno 
- saprofyté, rostou na stepích, lukách a v lesích, mnohé jsou teplomilné 
- nejedlé 
- zástupci: rod Geastrum (ve stř. Evropě 27 druhů) 
                         Geastrum quadrifidum – hvězdovka smrková 
                         Geastrum minimum – hvězdovka maličká 
                         Geastrum fimbriatum – hvězdovka brvitá 
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Řád: Lycoperdales – pýchavkotvaré (nově jako čeleď ř. Agaricales) 
- plodnice typu – hypogeické nebo epigeické schizothecium kulovitého nebo palicovitého  
  tvaru 
- peridie – 2-vrstevná, exoperidie brzy zaniká,  endoperidie je tuhá, vytrvalá, otevírá se  
  většinou otvorem na vrcholku  
- teřich – tvořený schizogenními, radiálně protaženými komůrkami vystlanými  
  hymeniem, v době zralosti je práškovitý, kapilicium je vytvořeno; může být přítomna  
  centrální pseudokolumela a u někt. rodů zůstává spodní část sterilní (=subgleba) 
- převáž. saprofyté rostoucí na loukách, v lesích, na stepích, někt. rostou na dřevě 
- v mládí, pokud je dužnina na řezu čistě bílá, je řada druhů jedlých 
- zástupci: Bovista plumbea – prášivka šedivá 
                  Bovista nigrescens – prášivka černavá 
                  Calvatia (Handkea) excipuliformis – pýchavka palicovitá 
                  Calvatia (Handkea) utriformis – pýchavka dlabaná 
                  Lycoperdon perlatum – pýchavka obecná 
                  Lycoperdon pyriforme – pýchavka hruškovitá  
                  Lycoperdon echinatum – pýchavka ježatá 
                  Langermannia (Calvatia) gigantea – pýchavka obrovská 
                  Mycenastrum corium – škárka hvězdicovitá 
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-Rod Bovista (prášivka) (ve stř. Evropě 9 druhů) 
- plodnice kulovité, většinou přisedlé, někdy je vyvinuta sterilní báze (subgleba) 
- okrovka v mládí bílá až nažloutlá, později se vnější exoperidie v kusech odlupuje  a je  
  viditelná tmavá vnitřní endoperidie s otvorem na temeni 
- teřich je v dospělosti šedohnědý, olivově hnědý nebo černohnědý 
- saprofyté 
- zástupci: Bovista plumbea – prášivka šedivá  
                  Bovista nigrescens – prášivka černavá  
                  Lycoperdon perlatum – pýchavka obecná  
                  Lycoperdon pyriforme – pýchavka hruškovitá 
                 Lycoperdon echinatum – pýchavka ježatá 
                 Calvatia (syn. Handkea) excipuliformis – pýchavka palicovitá 
                 Calvatia (Handkea) utriformis – pýchavka dlabaná 
                 Langermannia (Calvatia) gigantea – pýchavka obrovská 
                 Mycenastrum corium – škárka hvězdicovitá 
 
Řád: Nidulariales – hnízdovkotvaré (nově jako čeleď ř. Agaricales) 
- plodnice typu – epigeické schizothecium kulovitého nebo pohárkovitého tvaru, zakryté  
  blankou (=epifragmou), po otevření má plodnice tvar číšky nebo nálevky   
- peridie – 1-6vrstevná, otevírá se hvězdovitým nebo nepravidelným prasknutím epifragmy 
- teřich – obsahuje schizogenní, uzavřené komůrky vystlané hymeniem, v dospělosti se  
  rozpadá na jedno nebo více čočkovitých tělísek peciček (=peridiol), přičemž jedna  
  peridiola obsahuje jednu komůrku teřichu; peridioly jsou přichycené k vnitřní stěně peridie  
  slizovitou hmotou nebo vláknitými poutky (=funiculi)  ukončenými tzv. hapteronem; při  
  prudkém dešti jsou peridioly vymršťovány z číškovité plodnice, svinutý funiculus se  
  uvolní a pomocí hapteronu se přichytí na okolní vegetaci, obal peridiol se rozruší a spory  
  jsou uvolňovány; kapilicium není vytvořeno 
- převážně saprofyté na mrtvém dřevě, vzácně se vyskytují mezi trávou; nejedlé 
- zástupci: Nidularia deformis (N. farcta) – hnízdovka nacpaná 
                  Crucibulum crucibuliforme (C. laeve) – pohárovka obecná 
                  Cyathus striatus – číšenka rýhovaná 
                  Cyathus olla – číšenka hrníčková 
                  Sphaerobolus stellatus – hrachovec hvězdovitý  
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Řád: Phallales - hadovkotvaré 
- plodnice typu – hypogeicky se zakládající klathrothecium různého tvaru, které se tvoří na  
  silném myceliálním provazci 
- peridie – obvykle vícevrstevná, otevírá se rozpadem nebo tlakem  
  pseudoparenchymatického nosiče (=receptakula) a zůstává zachována na bázi plodnice v  
  podobě pochvy 
- teřich – v dospělosti se rozpadá ve slizkou kaši s výtrusy a s hnilobným zápachem  
  lákajícím hmyz, který výtrusy rozšiřuje 
- převážně pozemní saprofyté, ojediněle rostou na tlejícím dřevě 
- rozšíření hlavně v tropech (hadovka smrdutá ale v tropech chybí) 
- zástupci: Phallus impudicus – hadovka smrdutá 

 
  
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
                  Mutinus caninus – psivka obecná  
                  Anthurus (=Clathrus) archeri – květnatec Archerův 
                  Clathrus ruber – mřížovka červená 
 
Řád: Tulostomatales - palečkotvaré 
- plodnice – „paličkovité“ plektothecium rozdělené na kulovitou horní část a dlouhou  
  stopku ponořenou v zemi, která se tvoří z hypogeické části 
- peridie – 1- nebo 2-vrstevná (exoperidie brzy mizí a její zbytek zůstává zachován na bázi  
  stopky v podobě pochvy, endoperidie je tenká a v době zralosti nepravidelně praská nebo se  
  vytváří 1 či více otvorů) 
- teřich – buď není členěný nebo jsou komůrky vytvo řeny labyrintovit ě stočenými částmi  
  pletiva, za zralosti se rozpadá v práškovitou hmotu, kapilicium je přítomno /chybí  
- převážně pozemní saprofyté, většinou rostou ve skupinách, v mechu na otevřených  
  suchých a výslunných místech v oblastech teplomilné květeny (lesostepní stráně, pastviny),  
  na lehčích vápnitých půdách 
- zástupci: Tulostoma brumale – palečka zimní – naše nejhojnější palečka 
                  Tulostoma fimbriatum – palečka brvitá  – vzácnější  
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Řád: Hymenogastrales – hlízotvaré (nověji řazené jako čeledí Rhizopogonaceae, 
Melanogastraceae a Hymenogastraceae v rámci Boletales) 
- saprofyté nebo mykorhizní druhy (všechny Rhizopogony) 
- rostou úplně pod zemí nebo v povrchové vrstvě  
- netvoří kapilicium 
- zástupci: Rhizopogon luteolus – kořenovec žlutavý  

            Rhizopogon roseolus – kořenovec načervenalý  
            Melanogaster variegatus – černoušek pestrý  

 
 
 

SHRNUTÍ Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA  
TŘÍDA HETEROBASIDIOMYCETES 

• primární mycelium  může být déletrvající, příp. je nahrazeno:  
kvasinkovitými buňkami a sekundárními sporami  

• bazidie vznikají  
v hymeniu  
přímo na myceliu 
na sekundárních sporách 

• řády s fragmobazidií a část řádů s holobazidií 
• sekundární dikaryotické mycelium vzniká  
 somatogamickou hyfogamií 

 gameto-somatogamií  
 kopulací bazidiospor  

• různé typy pórů v přehrádkách hyf 
• mohou a nemusí mít plodnice 

 
TŘÍDA HOMOBASIDIOMYCETES 

• primární mycelium existenčně omezeno na krátký časový úsek 
 klíčení basidiospor vždy pomocí hyfy (=primární mycelium),  
 netvoří kvasinkovitá stadia ani sekundární spory 

• bazidie vznikají v hymeniu 
• pouze řády s holobazidií 
• sekundární dikaryotické mycelium vzniká somatogamií b. primárního mycelia 
• sekundární mycelium má vytvořené přezky a dolipóry 
• makroskopické plodnice - často třeň a klobouk 
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SHRNUTÍ t řída: HOMOBASIDIOMYCETES  
 
Podtřída HYMENOMYCETIDAE  

• Typ plodnice dle umístění bazidií 
Hymeniální (bazidie v hymeniu na povrchu plodnice) 

• Typ plodnice dle krytí hymenia 
Gymno- a hemiangiokarpní 
 Obaly   
velum (partiale a universale) 

• Typ plodnice dle morfologie 
Holothecium 
Pilothecium 
Krustothecium 

• Bazidie – z hlediska uvolňování spor 
hymenomycetoidní 

• Uvolňování bazidiospor 
aktivně – balistospory 
 
Podtřída GASTEROMYCETIDAE  

• Typ plodnice dle umístění bazidií 
Geastrální (bazidie uvnitř plodnice - v hymeniu v „komůrkách“ nebo jednotlivě ve 
skupinkách po celé plodnici) 

• Typ plodnice dle krytí hymenia 
Angiokarpní 
 Obaly   
peridie 

• Typ plodnice dle morfologie 
Plektothecium 
Schizothecium 
Klathrothecium 

• Bazidie – z hlediska uvolňování spor 
gastroidní 

• Uvolňování bazidiospor 
pasivně 
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LICHENES – lišejníky, lichenizované houby 
 

- LIŠEJNÍKY JSOU KOMPLEXNÍ ORGANISMY a představují symbiotické  
  společenství 2 složek - mykobionta (=houbové složky) a fotobionta (=fotosyntetizující  
  složky, tj. řasy nebo sinice)  
- DEFINICE: lišejník je morfologicko-fyziologická jednotka, ve které je určitý druh houby  
  svou výživou obligátně vázán na určitý druh řasy nebo sinice  

• tento specifický vztah složek lišejníku se označuje jako LICHENISMUS  
(obecně se sice uvádí jako typ symbiózy, ale bylo zjištěno, že vzájemné  
vztahy mezi mykobiontem a fotobiontem mohou přecházet od oboustranně výhodného 
svazku =mutualizmu až k negativnímu =parazitizmu) 
- NĚKT. HOUBY MOHOU TVO ŘIT LIŠEJNÍK S R ŮZNÝMI DRUHY 
FOTOBIONT Ů, takovéto lišejníky se stejným mykobiontem, ale různými fotobionty pak 
mohou mít různý vzhled (tvar stélky) 
- NĚKDY BÝVÁ PARTNER Ů VÍCE NEŽ 2 (vztahy jsou vícečetné) 
- asi 500 druhů lišejníků přibírá do asociace druhého fotobionta, jeden z nich však většinou  
  dominuje a druhý, méně početný, většinou sídlí na povrchu v ostrůvcích nebo tzv.  
  cefalodiích (=kulovité výběžky na povrchu 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)  

• MYKOBIONT  
- je houbová složka, která v lišejníkové stélce obvykle převládá (vzácněji je s fotobiontem v  
  rovnováze - př. u rodu Collema) a ve spojení s fotobiontem určuje morfologický tvar  
  stélky (při vzniku stélky se utvoří okraj z konců hyf =prothallus, který určuje tvar stélky;  
  může být jinak zbarvený než vlastní stélka a neobsahuje fotobionty – ty se ve stélce objeví  
  až později ) 
- dodává vodu ze srážek s minerálními látkami v ní obsaženými, poskytuje vhodné  
  prostředí pro růst a výměnu plynů a zajišťuje struktury pro pohlavní a nepohlavní  
  rozmnožování  
- jen zcela výjimečně schopen samostatné existence bez fotobionta a v přírodě se proto tyto  
  houby samostatně nevyskytují 
- mykobiont je z pododdělení Ascomycotina (=ASCOLICHENES) 

• tento typ lišejníků převažuje (více jak 90%)  
• lichenizace zde dosáhla vysokého stupně specializace, lichenizované typy tvoří 

většinou samostatné rody, ale i čeledi nebo řády 
• rody zahrnující jak lichenizované tak nelichenizované typy jsou vzácné 

- mykobiont je z pododdělení Basidiomycotina, podtřídy Hymenomycetidae  
  (=BASIDIOLICHENES)  

• lichenizace stopkovýtrusých je poměrně vzácná 
• většina lichenizovaných typů patří do rodů společně s nelichenizovanými typy a jsou s 

nimi morfologicky zcela shodné (př. u rodu Omphalina)  
• samostatné rody lichenizovaných typů jsou vzácné, samostatné čeledi a řády nejsou 

známé 
- vzhledem k tomu, že lichenizované houby pocházejí z různých taxonomických skupin,  
  předpokládá se, že BĚHEM EVOLUCE SE LICHENISMUS VYVINUL NEJMÉN Ě  
  DVAKRÁT NEZÁVISLE NA SOB Ě (jednou u vřecko- a podruhé u stopkovýtrusých) 
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• FOTOBIONT  
- je fotosyntetizující složka, buď řasová (fykobiont)  nebo sinicová (cyanobiont) 
- poskytuje celému organismu organické látky, které vyrobil fotosyntézou  
- fotobiontem je asi v 8%-ech případů sinice (15 rodů, př. Chroococcus,Gloeocapsa,  
  Nostoc, Scytonema, Stigonema aj.)  
- v převážné většině je fotobiontem zelená řasa (23 rodů, př. Trebouxia – rod přítomný  
  nejméně v polovině druhů lišejníků a pravděpodobně se jako jediný nevyskytuje v přírodě  
  volně, Coccomyxa, Trentepohlia aj.) 
- na rozdíl od mykobiontů patří většina fotobiontů k samostatně se vyskytujícím druhům  
  řas a sinic (tj. mohou růst nezávisle) 
- určitý druh řasy / sinice může být fotobiontem mnoha druhů lišejníků (často  
   i systematicky zcela nepříbuzných) 
 

VNIT ŘNÍ ANATOMICKÁ STAVBA STÉLKY  – rozlišujeme dva typy: 
 

1) lišejníky s homeomerickou (stejnorodou) stavbou stélky 
– morfologicky tvoří vláknitou, rosolovitou nebo leprariovou stélku  
– obě složky (mykobiont a fotobiont) jsou ve stélce rovnoměrně rozptýleny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- zástupci: 

Collema (huspeník) – lupenitá zavlhka rosolovitá stélka 
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2) lišejníky s heteromerickou (vrstevnatou) stavbou stélky 
– morfologicky mají korovitou, lupenitou nebo keříčkovitou stélku 
– stélka je rozlišena v několik základních vrstev a fotobiont je soustředěn  

 v určité (=řasové) vrstvě 

 
a) svrchní korová vrstva  
- vždy vytvořená 
-většinou složená z izodiametrických buněk mykobionta, tvořících pseudoparenchym 
-z této vrstvy někdy vyrůstají plodnice vzniklé pohlavním rozmnožováním mykobionta 
b) řasová (gonidiová) vrstva  
- různě silná, tvořená zelenými fotosyntetizujícími  buňkami fotobionta obalenými hyfami  
  mykobionta  
- toto pletivo je rozvolněné, plektenchymální 
- houbová vlákna tvoří haustoria vysávající z fotobiontů živiny (do buněk fotobionta pronikají   
  jen u lišejníků s korovitou stélkou, tj. intracelulární haustoria; u lupenitých a keříčkovitých  
  se vlákna mykobionta jen omotávají kolem buněk fotobionta, tj. intercelulární haustoria)   
- některé druhy haustoria netvoří a vzájemnou výměnu látek umožňují tenké BS 
c) vrstva dřeňová  
- tvořená dlouhými, vzájemně propletenými a rozvolněnými  hyfami mykobionta, mezi nimiž  
  jsou dutiny 
d) spodní korová vrstva  
- někdy je vytvořená (chybí u korovitých) 
- má stejnou stavbu jako svrchní korová vrstva 
- vyrůstají z ní rhizoidální hyfy=jednotlivá houbová vlákna nebo rhiziny=svazky vláken, obojí  
  zprostředkovávají kontakt se substrátem 
- nerovnoměrným růstem korové a dřeňové vrstvy vznikají u některých lišejníků průlomy  
  dřeňové tkáně do spodní korové vrstvy = cyfely (mají význam pro vodní režim a výměnu  
  plynů) nebo dochází k ztenčení/přerušení kůry = pseudocyfely (mají podobnou funkci,  
  jsou častější a mohou se vyskytovat i ve svrchní korové vrstvě)  
- u lišejníků se stálým tloustnutím stélky odstředivým směrem dochází k postupnému  

 

 

 

 

 
  

1

3 

2 

4
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  odumírání korové vrstvy, která bývá nahrazena bohatým větvením hyf ve svrchní  
  řasové vrstvě; korová vrstva starších jedinců je pak vyplněná odumřelými buňkami  
  fotobionta ze svrchní řasové vrstvy kromě spodních stran se někdy i na okrajích stélek (př.  
  Physcia aj.) vyskytují rhizoidální výr ůstky =cilie nebo =fibrily  a obojí jsou tvořeny svazky  
  hyf 
 

MORFOLOGIE (VN ĚJŠÍ VZHLED, RŮSTOVÉ FORMY) STÉLKY 
 

1) tvar 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 
2) tvar lišejníků s heteromerickou (vrstevnatou) stavbou stélky - určen mykobiontem 
A) u Ascolichenes: 
korovitá (krustózní) - celou spodní plochou vrostlá nebo přirostlá k substrátu, že ji nelze bez  
                  poškození oddělit nebo jen velmi těžko (do herbáře se sbírá s podkladem) 
 - většinou nemá vytvořenou spodní korovou vrstvu 
lupenitá - plošně rozložená, na okraji laločnatá, laloky (lobus, mn. č. lobi) jsou dorsiventrální  
                 (mají zřetelně rozlišenou svrchní a spodní stranu) a mohou od podkladu odstávat 
               - k podkladu přirůstá v jednom (střed stélky =pupek, u rodu Umbilicaria) nebo  
                 několika místech (pomocí příchytných vláken (rhizin) a od podkladu ji lze oddělit  
keříčkovitá - stužkovitá nebo okrouhlého průřezu, většinou bohatě rozvětvená 
               -  k podkladu je upevněna v jednom místě rhizinami nebo příchytnými terčíky 

většinou negativně (vystoupavě), ale i pozitivně geotropicky rostoucí (tj. převislá, 
dolů visící „vousovitá“ /provazovitá stélka, větvící se v radiálně stavěná vlákna (na 
průřezu mají jednotlivé vrstvy v soustředných kruzích), u epifytických druhů rodů 
Usnea a Bryoria)   

dimorfická (dvojtvará)  - u rodů Cladonia, Baeomyces, Stereocaulon 
- rozlišená na lupenitou/korovitou přízemní část (=thallus horizontalis) a 

keříčkovitou vystoupavou část (=thallus verticalis; u r. Cladonia jsou to jsou 
šídlovité, keříčkovité nebo nálevkovité útvary =kmínky (=podecia), na jejichž 
vrcholech jsou apothecia, tzn. jsou to nosiče plodniček) 

B) u Basidiolichenes: klasifikace podle plodnic stopkovýtrusých hub 
kortikoidní  - odpovídá zhruba korovité (pokrývá povrch, je rozlitá), podle kortex (=kůra) 

- rod Dictyonema (Agaricales, Hygrophoraceae) - převážně tropické druhy,  
                  rostou od nížin až po vysoké nadmořské výšky, na zemi, skalách, v mechu nebo  
                  na tlejícím dřevě 
klavarioidní  - kyjovitá    
                     - rod Multiclavula (vzhledem připomíná rod Calocera) 
agarikoidní - podle rodu Agaricus (rozlišená na třeň a klobouk) 

- rod Omphalina (resp. rod Lichenomphalina vyčleněný pro lichenizované typy  
                  tohoto rodu) - má nenápadnou lichenizovanou stélku, která obsahuje drobné  
                  zelené kuličky  (řasa rodu Coccomyxa) propojené řídkou sítí houbových vláken,  
                  lupenatá plodnice je naopak nelichenizovaná, je velká, nápadná (vypadá jako  
                  nelichenizovaná lupenatá houba)  
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ROZMNOŽOVÁNÍ 
 

1) lišejníky se rozmnožují především NEPOHLAVN Ě konidiemi (nejčastěji v pyknidách)  
nebo častěji vegetativními útvary  

� lišejníky se rozmnožují především NEPOHLAVN Ě konidiemi (nejčastěji v 
pyknidách) nebo častěji vegetativními útvary - tento způsob rozmnož. zajišťuje 
tvorbu a šíření diaspor obsahujících obě složky lišejníkové stélky, 
mykobionta+fotobionta; mohou být různé typy: 

A) fragmentace - úlomky stélky mohou za příznivých podmínek dorůst v novou stélku  (př. u  
       rodů Cladonia, Parmelia) 
          - u někt. druhů se celá stélka rozpadne na drobné části (př. u Lecanora esculenta) 
B) soredie - mikroskopické útvary tvořené buňkami fotobionta opletenými hyfami  
 mykobionta 

 - vznikají v řasové vrstvě tím, že množící se buňky fotobionta jsou obalovány hyfami 
mykobionta, ty ztrácejí kontakt s ostatními hyfami a vzniká tak práškovitá hmota 

            - uvolňují se rozrušením korové vrstvy 
            - nejběžnější typ; u některých druhů mohou vznikat na celém povrchu stélky  

(=sorediózní stélka) - př. u druhu Cladonia fimbriata nebo jsou omezeny jen na určité 
část stélky =sorály (=specifická místa tvorby soredií většinou na okraji stélky, mohou 
se tvořit i na izidiích =izidiální sorály), mohou mít různý tvar  

            - v krajním případě je celá stélka představována difúzně rozptýlenými sorediemi (u  
            rodu Lepraria) 
C) izidie - makroskopické, válcovité (nebo lupenovitá obdoba =fylidie ) výrůstky stélky, které  
            obsahují mykobionta i fotobionta a mají zachovanou stejnou anatomickou stavbu  
            jako stélka (tj. heteromerickou) a na povrchu jsou pokryté korovou vrstvou 
            - vznikají protržením korové vrstvy a tím proniknutím vnitřních vrstev stélky ven  

 - většinou se snadno neulamují a k jejich regeneraci v novou stélku nebo jejich 
uvolnění dochází až po odumření lišejníkové stélky 

            - u některých druhů je jimi stélka na povrchu zcela pokrytá (=izidiózní), př. u  
            některých druhů rodů Parmelia, Physconia 
            - netvoří se vůbec u některých lupenitých a rosolovitých lišejníků 
D) schizidie - šupinkovité útvary vznikající odtržením povrchu stélky s fotobiontem  (př. u  
                       rodu Baeomyces) 
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2)POHLAVNÍ  
- je omezeno pouze na mykobionta!! 
- tvoří se buď plodnice vřeckovýtrusé / stopkovýtrusé houby s výtrusy (bazidio- nebo  
  askospory) 
- vzniklé výtrusy jsou závislé na opětovném setkání s fotobiontem, aby znovu mohla  
  vzniknout stélka lišejníku  
- fotobiont se většinou se vzniklými pohlavně vzniklými výtrusy mykobionta nešíří!!! ,    
  proto se u některých druhů vyvinuly tzv. hymeniální gonidie, kdy buňky řas pronikají do  
  hymenia plodnice houby  

� ASKOMATA: 
– askohymeniálního typu - miskovité apothecium (častější) nebo perithecium 

/askolokulárního typu (pseudoperithecium) 
A) apothecia - jsou barevná (červená/hnědá); dáno tím, že steril. vlákna parafýzy obsahují  
                         pigment 
            - rozlišují se 2 typy  - lecanorové - má světlý stélkový okraj (vlastní tmavý okraj  

apothecia =excipulum není vidět, protože gonidiová a korová 
vrstva zde vybíhají až k okraji hymenia)  

   - lecideové - má pouze vlastní tmavý okraj excipulum,  
                                               protože gonidiová a korová vrstva končí pod apotheciem 
B) perithecia - ponořená lahvicovitá plodnice s ostiolem 

� BAZIDIOMATA: 
– rozlitá, klavarioidní  nebo agarikoidní  
 

 
VÝSKYT LIŠEJNÍK Ů 

– na Zemi rozšířeny od pólů k rovníku , některé rostou i ve vysokých nadmořských 
výškách, na pouštích, řada druhů je téměř kosmopolitně rozšířená, jiné druhy 
vykazují omezené areály 

– soužití dvou organismů ve stélce lišejníků umožňuje osídlení i extrémních stanovišť, 
kde je nižší konkurence ostatních skupin rostlin a také, protože snášejí velké výkyvy 
obsahu vody ve stélce a vodu mohou přijímat celým povrchem těla 

– mají význam jako pionýrské půdotvorné organismy (př. na povrchu skal podporují 
erozi tím, že houbová vlákna pronikají do substrátu a rozrušují ho x mohou ale i 
zpevňovat půdu před erozí, což je známo z pouští), často osídlují nově vzniklá nebo 
ještě neosídlená stanoviště  

– nejčastější substráty:  
- horniny - rostou na povrchu skal, kamenů, zídek (=epilitické druhy) 
nebo celé stélky do horniny vrůstají a pouze plodnice se vyvíjejí nad 
substrátem (=endolitické druhy) 

 - borka stromů - epifyté rostoucí na povrchu (=epifloedické druhy)  
- nebo celé stélky do borky vrůstají a pouze plodnice se vyvíjejí nad 
substrátem (=endofloedické druhy) 

 - holá zem - vzácněji, listy - v tropech 
– některé druhy jsou velmi citlivými indikátory zne čištění ovzduší 

 - projevuje se zonací porostů lišejníků od centra znečištění 
 - lišejníkům škodí hlavně imise oxidu siřičitého SO2, který                                             

narušuje vnitřní stabilitu buněk, znemožňuje fotosyntézu a má vliv na 
rozmnožování dalšími látkami, které mají negativní vliv na růst 
lišejníků jsou sloučeniny těžkých kovů, fluor, brom a radioaktivní  

                                 spad, hlavně 137Cs a 90Sr (jsou schopny ve svých stélkách  
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hromadit až desetkrát větší množství radioaktivních prvků než ostatní 
rostliny) 

– v citlivosti různých lišejníků ke znečištění jsou rozdíly 
 - lišejníky s fotobiontem sinicí jsou obecně velmi citlivé  
 - nejcitliv ější ke znečištění ovzduší jsou lišejníky s keříčkovitou stélkou 

- tolerantní jsou misničky (Lecanora) a některé lišejníky s krátkou 
vegetační dobou  

– také jsou indikátory stanovištních podmínek  
 - mnoho lišejníků má specifické nároky na chemismus substrátu, (tj. 

pH / přítomnost N),  řada druhů je nitrofilních jako př. Physcia, 
Xanthoria, proto jsou schopny odolávat znečištění prostředí oxidy 
dusíku) 

 
    RŮST LIŠEJNÍK Ů 
– v porovnání s ostatními houbami rostou velmi pomalu 
– nejpomaleji rostou lišejníky s korovitou stélkou (během 20 let přírůstek nejvýše 1 

mm), arktické a alpinské druhy dokonce potřebují desítky let, aby dosáhly plodnosti 
– lišejníky s lupenitou a keříčkovitou stélkou rostou rychleji 
– v našich podmínkách rostou lišejníky téměř celoročně (i pod bodem mrazu) 
 

    STÁŘÍ LIŠEJNÍK Ů 
– epifytické lišejníky žijí několik desítek let, epilitické i několik set let 
– lišejníky s korovitou stélkou se dožívají velmi vysokého věku (př. stáří některých 

stélek rodů Rhizocarpon, Lecidea aj. se odhaduje až na 1000-4500 let!!! 
– lišejníky s lupenitou a keříčkovitou stélkou se dožívají méně (asi 10-40 let) 
 

    VÝZNAM A VYUŽITÍ LIŠEJNÍK Ů 
– jsou důležitým zdrojem potravy pro některé živočichy   

 - v tundře a subarktických oblastech tvoří 30-60% stravy sobů  
polárních (karibu)  v zimním období [dutohlávky (hlavně Cladonia                                   
rangiferina) a hávnatky (Peltigera), případně i epifytní rody Bryoria a Usnea] 

 - v Lybijské poušti se na lišejníku Rhizoplaca esculenta  pasou ovce 
 - potrava pro řadu bezobratlých (slimáci, chvostoskoci, brouci, želvušky, 

roztoči i termiti) 
 - v Laponsku jsou lišejníky sušeny jako krmivo na zimní období pro                                   

krmení domácích sobů 
– lokálně i jako potrava pro člověka  
 - př. biblický údaj o Lecanora esculenta - tzv. „mana“ 

 - v severských oblastech jako příměs do mouky (Gyrophora esculenta - 
„iwataké“, méně Cetraria islandica a Cladonia stellaris), Cladonia ranginifera 
(dutohlávka sobí) se tradičně vyjímala z předžaludků ulovených sobů a posléze 
byla konzumována 

– využití antibiotického působení lišejníkových kyselin (tj. sekundární metabolity) 
– odpradávna se využívají v lidovém léčitelství (účinné látky jsou také sekundární  
 metabolity) 

 - př. Cetraria islandica (pukléřka islandská) je dodnes používaná jako složka 
plicních čajů a proti kašli, v minulosti byl Lobaria pulmonaria (důlkatec plicní) 
používán proti zápalu plic, Usnea (provazovka) pro růst vlasů, Parmelia 
sulcata (terčovka brázditá) proti bolestem hlavy, Peltigera canina                                             
(hávnatka psí) pro léčení vztekliny atd. 
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 - toto použití bylo ale často založeno na pověrách souvisejících s  
                    morfologickou podobností stélek lišejníků s některými lidskými orgány ;c)  

– pro výrobu barviv  (opět využití sekundárních metabolitů), př. druhy rodu Rocella se  
používaly pro výrobu fialových barviv - orceinů, lakmusu, v Severní Americe se 
z druhu Letharia vulpina získává žluté barvivo) 

– ve voňavkářství pro výrobu parfémů (př. Evernia prunastri a Pseudevernia  
 furfuracea) 
– jako výchozí surovina pro vyčiňování kůží 
– jako dekorace (Usnea, na výrobu hřbitovních věnců Cladonia stellaris)  
– jako palivo, repelent proti hmyzu, jed, konzervant, k různým magickým rituálům 

a dokonce jako narkotikum a halucinogen 
– dnes se používají k určování stáří usazenin  
 

    NEGATIVNÍ VLIV LIŠEJNÍK Ů 
– některé lišejníky jsou prudce jedovaté!!!! (obsahují deriváty kyseliny vulpinové,  

která působí na CNS a způsobuje silné zrychlené dýchání vedoucí až k 
vyčerpání),  

– jiné mohou vyvolávat alergické dermatitidy (kyselina everniová, kyselina usnová) 
– lišejníky rodu Cladonia produkují do půdy chemické látky, které zastavují klíčení  
 semen a růst mladých rostlin 
– poškozují stavby a umělecká díla (sochy) 

 
SYSTÉM 

- lišejníky vznikly polyfyleticky   
- je známo přibliž. 13500-17000 druhů lišejníků a každoročně js. popisovány další 
- dnes jsou licheniz. houby řazeny do systému hub podle svého mykobionta  
- z nomenklatoric. hlediska se vědecká jména lišejníků vážou k mykobiontům 

 
� ASCOLICHENES - mykobiont je z pododd. Ascomycotina  
- řády obsahují jen některé lichenizované zástupce:  

Ostropales -fotobionty jsou nejčastěji zelené řasy (Trentepohlia, Trebouxia, vzácně sinice) 
Leotiales  - fotobiontem je zelená řasa Coccomyxa (Baeomyces - malohubka) 
Dothideales - (jen ojedinělé rody jsou lichenizované), Lecanidiales 

- řády obsahující pouze lichenizované typy:  
Gyalectales - fotobiontem nejč. zástup. Chlorophyta=zelených řas -Trentepohlia   
Lecanorales - patří sem nejméně polovina všech známých lichenizovaných hub 
                    - fotobionty jsou zelené řasy i sinice 
Lichinales - fotobionty jsou pouze sinice (kokální – Gloeocapsa, Chroococcus, vláknité –  
                    Nostoc, Stigonema, Scytonema, Calothrix aj.) 
Arthoniales -fotobionty jsou zelené řasy (např. Trentepohlia, Protococcus) 
Pyrenulales -fotobiontem je nejčastěji zelená řasa Trentepohlia  
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) 
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LIŠEJNÍKY S KOROVITOU STÉLKOU  
- lišejníky vznikly polyfyleticky   
- je známo přibliž. 13500-17000 druhů lišejníků a každoročně js. popisovány další 
- dnes jsou licheniz. houby řazeny do systému hub podle svého mykobionta  
- z nomenklatoric. hlediska se vědecká jména lišejníků vážou k mykobiontům 

           nejjednodušší korovité lišejníky nemají organizovanou stélku – kolonie řas obklopují  
           a uzavírají nediferencované shluky hyf  
– práškovité stélky r. Lepraria 
– endolitické lišejníky hyfové shluky a řasy na skalách či těsně pod povrchem 

– podobně lišejníky žijící na borce (mezi buňkami) stromů 
• jejich askokarpy se pak objevují na povrchu podkladu 

– nejspecializovanější pod povrchem skal v Antarktidě - několik málo druhů r. 
Buellia, Lecidea 

• tvoří téměř kontinuální vrstvy mezi krystaly  
Většina korovitých lišejníků má jasně diferenciovanou stélku těsně přitisklou a těžko 
oddělitelnou = jednotlivé vrstvy pronikají do podkladu 
 okraj stélky často bez řasy = prothalus 
 rostou na povrchu skal a stromů, listů (= foliikolní lišejníky pouze na  
                                 povrchu  nikdy nepronikají epidermis) 

• specializovanější – rozpraskané nebo dvůrkaté stélky (r. Rhizocarpon)  
• u pokročilejších typů okraj stélky vytváří laloky těsně přitisklé k podkladu  (r. 

Dimelaena, Diploicia), ale stále bez spodní kůry  
• nejpokročilejší druhy – stélka tvořena drobnými hustými šupinkami  

 jednotlivé laloky částečně odkloněny od podkladu stále bez spodní kůry 
– lišejníky rostoucí na zemi = r. Cladonia, Catapyrenium a Psora  
– u rodu Cladonia z této primární stélky vyrůstají útvary s radiální stavbou  

 = podecia (nesoucí často apothecia) 
- zástupci: 
Rhizocarpon geographicum (lišejník zeměpisný) – žlutozelená černě lemovaná rozpraskaná  
                                              stélka, černá apothecia, kyselé skály 
Lecanora muralis (misnička zední) – korovitá na okraji laločnatá stélka žlutozelená až  
                              bílozelená, apothecia pokrývají střední část stélky, na všech horninách, i  
                              beton ve městech 
Lecidea (šálečka) 
 
Lupenité lišejníky = dorziventrální stélka s jasně rozlišenou spodní a svrchní stranou různých 
tvarů a  velikostí  

• lístečkovité nebo jazykovité laloky nejsou pevně přirostlé k podkladu = stélka volná a 
přichycená rhiziny   

• hlavně r. Cetraria, Parmelia, Physcia a Xanthoria. 
• na skalnatých podkladech rostou umbilikátní  lišejníky  

 = kruhová stélka uprostřed přichycená  stopkou 
 tato neobvyklá forma se vyvinula nezávisle v několika nepříbuzných  
                                 skupinách lišejníků - u pyrenomycetů, např. r. Dermatocarpon nebo u  
                                 diskomycetů (r. Rhizoplaca, Omphalodium a čel. Umbilicariaceae)  
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- zástupci: 
Peltigera canina (hávnatka psí) – velká šedá lupenitá laločnatá stélka, na okraji laloků hnědá  
                             apothecia, skály, pařezy a báze stromů – ve stínu 
Parmelia (Hypogymnia) physodes (terčovka bublinatá) – laočnatá šedá stélka se sorály, je  
                             dutá – oddělená dolní a horní kůra), na větvích a kmenech, i horninách 
Lobaria pulmonaria (důlkatec plicní) – zelená až šedohnědá, laloky důlkaté, stromy, skály –  
                                   na horách 
Xanthoria parietina (terčník zední) – oranžovožlutá stélka, na zdech, kůře stromů, skalách 
Umbilicaria (pupkovka) – okrouhlá stélka přirostlá k podkladu uprostřed v jednom bodu  
                     nazývaném pupek (nemá rhiziny), šedá až černohnědá, na skalách 
 
Keříčkovité lišejníky - vystoupavé nebo poléhavé  

• větvené vlasovité chomáče nebo  prstovité útvary různé velikosti:  
– drobné druhy r. Cladonia jsou vysoké až 10 cm a 1-2 mm silné 
– naopak druhy r. Usnea mohou být až 5 m dlouhé při podobné tloušťce 

• ! vnit řní stavba je radiální  
– na průřezu je stélka buď okrouhlá (Cladonia) anebo zploštělá (Evernia) 
– hustá vnější kůra, tenká gonidiová vrstva a dřeň  
– střed dutý = dutohlávky (Cladonia) 

 nebo naopak plný a pevný = Bryoria 
- zástupci: 
Cetraria islandica (pukléřka islandská) – přechodný typ stélky mezi lupenitou a keříčkovitou  
                               - je keříčkovitá ale větve jsou do trubky svinuté lupeny (jako nálevky),  
                                 dozelena, kyselá půda, pastviny, bor. lesy, jako léčivka Cetraria nivalis  
                                 (pukléřka sněžná) 
Cladonia (dutohlávka) – tvoří přízemní šupiny + směrem vzhůru kmínky = podecia  
               (keříčkovitě větvená, šídlovitá nebo pohárkovitá) 
podecia nesou hnědá nebo červená apothecia 
C. rangiferina (dutohlávka sobí) – keříčkovitá podecia zahnutá dolů, šedá stélka 
C. arbuscula (dutohlávka lesní) – keříčkovitá podecia zahnutá dolů, žlutozelená stélka,  
                       výslunná stepní stanoviště 
C. coccifera (dutohlávka červcová) - pohárkovitá podecia, červená apothecia, kyselé půdy 
C. fimbriata (dutohlávka třásnitá) – pohárkovitá podecia, pohárky uvnitř jemně moučnatě  
                      sorediozní, hlinité půdy 
C. pyxidata (dutohlávka pohárkatá) – pohárkovitá podecia, uvnitř pohárků izidiózní (bez  
                     soredií), sutě a vřesoviště 
C. verticillata (dutohlávka přeslenitá) – patrovitá podecia, ze středu pohárku pučí nový  
                        pohárek, kyselé půdy  
Evernia prunastri (větvičník slívový) – žlutozelená stélka, roste kolmo na kmen (ne přitisklá  
                              ke kůře), dobře rozlišený světlý, bílý rub a zelený líc, kůra stromů 
Pseudevernia furfuracea (terčovka otrubčitá) - šedá stélka, vespod na okraji bílá a ve středu  
                                          kde přirůstá ke stromu tmavá až černá, spousta izidií, kůra stromů 
Alectoria ochroleuca – žlutozelená stélka, na zemi – kyselý substrát, na horách 
Usnea (provazovka) – terč kterým přirůstá ke kůře a visí dolů v podobě provazů, zelená až  
            šedá stélka 
Bryoria – taky typ provazovka, hnědá nebo černá stélka, spíš porůstá kmen (přitisklejší ke  
                kmeni, nemá terč) 
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PRACOVNÍ LIST 6 
Gasteromycetidae, Lichenes 

 
1. Napiš typ stélky dle anatomie a morfologie a popiš. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Popiš a doplň:  

Typ plodnice dle vývoje 

Typ plodnice dle krytí hymenia 

Typ plodnice dle morfologie 
 
Napiš příklad zástupce, který tuto plodnici tvoří a zařaď do systému 
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