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Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA – stopkovýtrusé h.
Společným znakem je vytváření basidie – zde probíhá karyogamie a 
meióza, vytváří se haploidní basidiospory
Stélka: vláknité mycelium, přehrádkované, ve stěně přehrádek jsou 
dolipóry, na nichž jsou parentozómy (čepičky), růst mycelia pomocí 
přezek
Primární mycelium – většinou jednojaderné (haploidní) 
Sekundární mycelium – dikaryotické (2 jaderné) 
Terciární mycelium - vytváří pseudoparenchym, plektenchym plodnic.

Průřez přepážkou s dolipóremVznik přezek



Pohlavní rozmnožování: 
Nejčastěji somatogamie (kopulace 2 
mycelií) 
U rzí (Uredinales) - gameto-
somatogamie – kopulace spermacií s 
přijímací hyfou 
Vznik dikaryotické basidie, kde probíhá 
karyogamie, meióza a následně vznikají 
basidiospory  
Basidie může být Nedělená (holobasidie)

Dělená (fragmobasidie)  
Stichická (vřeténko v podélné poloze)
Chiastická (vřeténko v příčné poloze)
Vzácně basidie vyrůstá přímo na myceliu 
(Uredinales)
Nepohlavní rozmnožování: méně 
významné-konidie, blastospory, 
fragmentace hyf



Karyogamie, meioza a 
tvorba basidiospor u 
HOMOBASIDIOMYCETES

Basidiospory u 
podtřídy 
Hymenomycetidae 
jsou balistospory-
jsou schopny 
aktivního 
odmršťování 



Životní cyklus 
stopkovýtrusých 
hub



Basidie
Nejčastěji jsou basidie v hymeniu (výtrusorodé vrstvě) na 
povrchu plodnic (Hymenomycetidae) nebo uvnitř plodnic v 
glebě (Gasteromycetidae) 
Mezi basidiemi jsou cystidy (kulovité buňky se zásobní nebo 
exkreční funkcí) 
Basidiospory – se tvoří na stopkách - sterigmatech a přirůstají 
místem – hilum 
U podtř. Hymenomycetidae jsou spory odmršťovány aktivně, u 
podtř. Gasteromycetidae pasivně
Basidiospory podle barvitelnosti:
Cyanofilní (barví se modře v anilinové modři a kyseliny 
mléčné)
Amyloidní (barví se roztokem jódu modře)
Dextrinoidní (barví se roztokem jógu hnědočerveně),  



Plodnice (Basidiokarpy) – útvary tvořené nepravým pletivem 
(plektenchymem) vznikající na myceliu 
Běžné ve třídě Homobasidiomycetes, ale i  u některých 
Heterobasidiomycetes
Typy:  Hymeniální (basidie v hymeniu (výtrusorodé rouško) 

na povrchu plodnice)
Geastrální (basidie uvnitř v glebě)

Mohou obsahovat tři typy hyf: generativní, skeletové, 
vazbové

Podle přítomnosti určitého typu hyf rozlišujeme pletiva: 
Monomitická - pouze generativní hyfy                          
Dimitická- generativní a skeletové hyfy                      
Trimitická- všechny typy hyf 
Amphimitická – generativní a vazbové hyfy 

Plodnice, které vytrvávají, mají obecně složitější hyfový 
systém (choroše) 



Typy plodnic 
Typy hymenoforů

PILOTHECIUM KRUSTOTHECIUM  HOLOTHECIUM
ROURKATÝ

LUPENITÝ

OSTNITÝ



Morfologické typy plodnic: 
PILOTHECIUM (plodnice dělená na klobouk a třeň,  jednoletá, 
hymenofor na spodní straně klobouku, překážku odsunuje 
(všechno je založeno v primordiu a jen to roste)
HOLOTHECIUM (bez klobouku a třeně, hymenium povléká 
celý povrch plodnice)
KRUSTOTHECIUM (někdy klobouk a třeň, postupně se vyvíjí –
koncentrické vrstvy, překážky obrůstá)            
PLEKTOTHECIUM - uzavřená plodnice s roztroušenými 
bazidiemi
LYSOTHECIUM – uzavřená plodnice s dutinami lysogenního 
typu vystlané hymeniem 
SCHIZOTHECIUM - uzavřená plodnice s dutinami 
schizogenního typu vystlané hymeniem
KLATHROTHECIUM - – uzavřená plodnice, jejíž gleba je 
rozdělena korálovitě větvenými lamelami, v době zralosti 
vynáší glebu na povrch přídatné receptakulum 



Typy plodnic 
Typy hymenoforů

PILOTHECIUM KRUSTOTHECIUM  HOLOTHECIUM
ROURKATÝ

LUPENITÝ

OSTNITÝ



Dictyophora multicolor
Klathrothecium

pýchavka
Lycoperdon perlatum
Lysothecium



VÝZNAM: saprofytické houby, mykorhizní houby, parazité 
(např. rzi a sněti) 
Jedlé houby, ale i prudce jedovaté (Amanita phalloides, 
Entoloma lividum), halucinogenní houby (Psilocybe)

SYSTÉM
2 Třídy: HETEROBASIDIOMYCETES           

HOMOBASIDIOMYCETES

Rozdíl mezi nimi je v přítomnosti či absenci kvasinkových 
buněk a sekundárních spor



Třída: HETEROBASIDIOMYCETES
Primitivnější, heterogenní skupina, 
Mají schopnost vytvářet kvasinkové buňky, příp. sekundární 

spory (spory vznikající z basidiospor),
Na základě těchto znaků sem patří nejen všechny řády, které 

mají fragmobasidii, ale i část řádů, které mají holobasidii
Basidiospory – klíčí myceliem nebo pučením
Vzniká primární haploidní mycelium,
Sekundární (dikaryotické) mycelium vzniká somatogamií, 

gameto-somatogamií (spermacie s přijímací hyfou) 
Basidie – morfologicky variabilní: dělená, nedělená, 

stichická, chistická
Basidie se mohou vytvářet přímo na myceliu, na 

sekundárních sporách, nebo v hymeniu plodnice. 
Plodnice (basidiomata) se vytváří u několika řádů, často 

chybějí
V současnosti – 15-20 řádů



ŘÁD: UREDINALES – RZI
Obligátní biotrofní parazité vyšších rostlin a kapradin, netvoří 
plodnice, spíš jen kupky (sory) spor pod epidermis hostitele
Chybí dolipóry v přehrádkách mycelia a netvoří se přezky
Pronikají do hostitele haustorii, mycelium je intercelulární, 
Vyznačují se hostitelskou specifičností, mají neobvykle složitý 
životní cyklus
Druhy makrocyklické (vytváří všechny typy spor) 
Druhy mikrocyklické (některé typy spor chybí)  
Časté je střídání hostitelů:

Druhy doubytné (heteroecické)
Druhy jednobytné (monoecické)

Zástupci:   Puccinia graminis, Puccinia triticina, Puccinia 
coronata, Cronartium ribicola, Gymnosporangium sabinae, 
Phragmidium mucronatum   



Životní cyklus 
rzi travní 

Typy spor:
basidiospory 
spermacie 
aeciospory 
urediospory 
teliospory



Spermogonia 
se 
spermaciemi

Aecia s 
aeciosporami

Uredie s 
uredinosporami

Telie s teliosporami 



Puccinia graminis – rez 
travní, aecia na dřišťálu 
(mezihostitel)

Puccinia graminis – rez 
travní, teliospory na 
listu trávy



Phragmidium 
mucronatum, rez růžová, 
telia  na listu růže 

Puccinia coronata, rez 
ovesná – uredia na ovsu, 
mezihostitel: řešetlák a 
krušina



Cronartium ribicola – rez 
vejmutovková, uredia na listech 
rybízu Cronartium ribicola –

rez vejmutovková, 
aecie na borovici 
vejmutovce



Gymnosporangium 
sabinae, rez hrušňová, 
aecia na hrušni Gymnosporangium 

sabinae, rez hrušňová, 
telia na jalovci 



ŘÁD: SEPTOBASIDIALES
Vytváří zvláštní typ symbiózy s 
červci, přecházející až v 
parazitismus, 
Houba přijímá od červců výživné 
látky, které červec saje z rostliny, a 
poskytuje na oplátku červcům 
ochranu před predátory, mladý hmyz 
roznáší spory houby
Mycelium se vytváří na substrátu, do 
těla hmyzu přecházejí haustoria 
houby, a vyvíjejí se uvnitř oběhového 
systému
Hyfy nevytvářejí přezky ani dolipóry
Vytvářejí primitivní plodnici s 
hymeniem, kde se tvoří basidie Řez houbou r.

Septobasidium pokrývající 
červce sajícího na listu

Septobasidium on Acacia 
sp.



ŘÁD: USTILAGINALES – SNĚTI PRAŠNÉ
Obligátní parazité  s vysokou specificitou   a 
organotropností  
Primární haploidní mycelium je vzácné, převažuje 
sekundární dikaryotické mycelium, vzniklé 
somatogamií, méně gameto-somatogamií 
Vznikají dikaryotické chlamydospory (TELIOSPORY),
zde dochází ke karyogamii, z ní vyroste 4- buněčný 
promycel (basidie, zde probíhá meióza), dělením 
vznikají basidiospory (sporidie) 
Plodnice se nevytvářejí 
Vyskytují se i kvasinkové  fáze  (časté při kultivaci, 
vzácněji v přírodě) 
Mycelium (hyfy) vytváří přezky, ale dolipóry chybí
Mycelium může být intercelulární nebo intracelulární 
Zástupci: Ustilago tritici, Ustilago maydis, U. segetum  



Životní 
cyklus sněti 
pšeničné
(Ustilago 
tritici)

promycel

Basidie 
(sporidie)

Chlamydospory 
(Teliospory)



Ustilago tritici – prašná 
sněť pšenično-ječná,
chlamydospory 
(teliospory) 

Ustilago tritici,  prašná sněť 
pšenično-ječná, příznaky na 
pšenici a ječmenu  



Ustilago maydis, prašná 
sněť kukuřičná - snětivý 
nádor na kukuřici

Ustilago segetum, 
prašná sněť ovesno-
ječná, příznaky na 
ječmeni 



ŘÁD: TILLETIALES – Sněti mazlavé
Dříve spojován s předchozím řádem 
Obligátní parazité jako předchozí skupina 
Primární haploidní mycelium nebo kvasinková stadia se 
nevytváří 
Dikaryotické mycelium má v některých případech 
dolipóry 
Plodnice se stejně jako u předchozího řádu nevytváří 
V teliospoře (chlamydospora) dochází ke karyogamii, 
meióze, dále klíčí 1- buněčným promycelem (basidie), na 
jehož vrcholu se vějířovitě vytváří 8-16-50 haploidních 
basidiospor (sporidií) 
Basidiospory kopulují ještě na basidii – klíčením vznik 
dikaryontního mycelia 

Zástupci: Tilletia caries, Tilletia controversa



Zdravá  a snětivá obilka 
pšenice napadená mazlavou 
snětí pšeničnou – Tilletia 
caries 

Tilletia controversa –
způsobuje nápadné 
zkrácení stébel  a 
květenství napadeních 
rostlinTeliospora s 

promycelem 
a basidio-
sporami



ŘÁD: EXOBASIDIALES
Vysoce specifičtí parazité rostlin (č. Ericaceae, 
Empetraceae, Theaceae, Saxifragaceae), vyvolávají 
skvrnitosti nebo deformace
Vláknité mycelium, bez přezek, jednoduché póry v 
přehrádkách
Mycelium intercelulární, haustoria do buněk hostitele
Plodnice se nevytvářejí 
Z dikaryotických hyf vznikají nedělené basidie
Zástupci:   Exobasidium vaccinii, Exobasidium 
rhododendri  



Exobasidium vaccinii, 
nádory na listech brusnice 
borůvky

Exobasidium 
rhododendri, nádory 
na listech 
rododendronu



ŘÁD: FILOBASIDIALES

Nepříliš přesně vymezený řád, 

Dikaryotické mycelium tvoří 
přezky, v přehrádkách je 
dolipór 

Vytváří jednotlivé basidie, při 
klíčení vznikají kvasinkové 
kolonie

Zástupce: Filobasidiela 
neoformans – je teleomorfou 
patogena Cryptococcus 
neoformans, který způsobuje 
kryptokokózu – těžkou 
systemickou mykózu 

Cryptococcus 
neoformans



ŘÁD: TREMELLALES
Basidiospory klíčí sekundárními sporami nebo hyfou
Primární haploidní mycelium- somatogamií vznik 
sekundární dikaryotické mycelium
Hyfy mají dolipóry a  tvoří přezky
Nepohlavní rozmnožování – konidiemi 
Pohlavní rozmnožování – tvorba plodnic (basidiomat) –
pilothecia, holothecia, krustothecia, vzácně plodnice 
chybí 
Basidie je dělená (fragmobasidie)
Dřevní saprofyté s nízkou specifitou 
Zástupci: Tremella mesenterica, Tremella foliacea, Exidia 
plana, Pseudohydnum gelatinosum



Tremella mesenterica
Rosolovka mozkovitá 

Tremella foliacea
Rosolovka listovitá

Basidie a hyfy 
ponořené v 
gelatinózní stélce 



Pseudohydnum gelatinosum
Rosolozub huspenitý

Exidia plana, 
černorosol bukový 



ŘÁD: AURICULARIALES
Basidiospory klíčí hyfou nebo konidiemi 
Sekundární mycelium může tvořit  přezky i dolipóry, často 
však chybí 
Plodnice – krustothecia, pilothecia, holothecia
Trama je rosolovitá nebo chrupavčitá
Některé rody netvoří plodnice
Basidie dělená – fragmobasidie
Nepohlavní rozmnožování nevýznamné - pomocí konidií 
Hyfy plodnice jsou uloženy v gelatinózním pouzdru, které má 
po vyschnutí plodnice znovu schopnost nasát velký objem 
vody
Většinou saprofyté na odumřelých částech rostlin, málo 
parazité 
Zástupci: Hirneola auricula-judae, Auricularia mesenterica,



Hirneola auricula-judae
Ucho Jidášovo Auricularia mesenterica

Bolticovitka namodralá 

Basidie ponořené 
v hladkém spodní  
části 



ŘÁD: TULASNELLALES
Dikaryotické mycelium  s 
přezkami a dolipórem
Plodnice krustothecia
Basidie nepřehrádkované 
Nespecializovaní parazité nebo 
saprofyté na mrtvém dřevě 
Zástupci: Thanatephorus 
cucumeris – její anamorfa: 
Rhizoctonia solani, způsobuje 
vločkovitost bramboru  

Rhizoctonia solani
kořenomorka 
bramborová



ŘÁD: DACRYMYCETALES
Basidiospory klíčí mikrokonidií nebo sekundární hyfou
Dikaryotické mycelium tvoří přezky i dolipór
Nepohlavní rozmnožování je pomocí konidií i 
fragmentací hyf 
Plodnice obsahují β-karoten, jsou žluté nebo oranžové
Pilothecia, holothecia, krustothecia
Basidiospory přehrádkované 
Dřevní saprofyté
Zástupci: Dacrymyces stillatus, Calocera viscosa, 
Calocera cornea



Dacrymyces 
stillatus
Kropilka 
rosolovitá 

Calocera viscosa
Krásnorůžek 
lepkavý

Calocera 
cornea,
Krásnorůžek 
růžkatý


