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HOUBOVÉ ORGANISMY 
V současnosti toto označení zahrnuje nejen pravé houby 
(Fungi), ale i další zástupce ze skupiny Protista: říše 
Protozoa a Chromista
Jedná se o  polyfyletickou skupinu, která sdružuje 
eukaryotické heterotrofní organismy z různých 
taxonomických skupin 
Chybí jim plastidy, asimilační barviva a tudíž nejsou schopni 
autotrofní výživy
Produktem metabolismu je glykogen
V přírodě fungují jako reducenti – organické látky převádějí 
na anorganické
Podle výživy se rozdělují na parazity (obligátní, fakultativní), 
saprofyty, symbionty (mykorhiza, lichenismus)
Dříve zmiňovaný chitin jako výhradní složka buněčné stěny 
není platný pro všechny houbové organismy, někdy BS 
obsahuje i celulózu, popř. manany



SYSTÉM HUB
V současnosti existuje více systémů, které všechny 
mají své opodstatnění
Stále je postavení některých skupin nejasné

Říše: PROTOZOA (prvoci)
Jednobuněčné, plazmodiální organismy bez 
buněčných stěn v trofické fázi, bičíky (pokud jsou 
přítomny) nemají tuhá mastigonemata
Oddělení: MYXOMYCOTA
Oddělení: PLASMODIOPHOROMYCOTA



Říše : CHROMISTA

Jednobuněčné nebo vláknité organismy, buněčná stěna 
tvořena převážně celulózou, bičíky (pokud jsou přítomny) 
mají alespoň jeden bičík  s tuhými mastigonematy

Oddělení: LABYRINTHULOMYCOTA                            
Oddělení: OOMYCOTA                                              
Oddělení: HYPHOCHYTRIOMYCOTA

Říše: FUNGI (HOUBY) 

Jednobuněčné nebo vláknité organismy (hyfy mohou tvořit 
mycelium, plektenchym, pseudoparenchym), buněčná stěna 
je tvořena převážně chitinem a β- glukanem, bičíky (pouze u 
Chytridiomycota) nemají mastigonemata

Oddělení: CHYTRIDIOMYCOTA                                     
Oddělení: EUMYCOTA



Postavení houbových organismů  mezi ostatními organismy



Říše: PROTOZOA 

Oddělení: MYXOMYCOTA –
HLENKY
Heterotrofní organismy na rozhraní 
rostlinné a živočišné říše
Vytváří pohyblivá stádia -
myxomonády, myxaméby nebo 
plasmodia – nemají buněčnou 
stěnu, pouze periplast bílkovinného 
původu
Plodnice (sorokarpy, sporokarpy), 
obsahují výtrusy 
Systém: 2 třídy: ACRASIOMYCETES 
a MYXOMYCETES

Klíčící spora hlenky s 
myxamébou

Plasmodium
Physarum roseum



Třída: ACRASIOMYCETES, buněčné hlenky, akrázie
Vyskytují se na rostlinných zbytcích, živí se pohlcováním 
bakterií a kvasinek
Pohyblivé haploidní myxaméby, shlukují se za pomoci látky 
akrasinu
Vytváří pseudoplasmodium- jedná se o shluk améb, 
jednotlivé buňky nesplývají 
Vytváří plodnice sorokarpy se sporami (v buněčné stěně 
není celulóza), zatím nebyl pozorován pohlavní proces
Jediný řád ACRASIALES, zástupce: Acrasis rosea

Acrasis
rosea



Třída: MYXOMYCETES (slizovky)
Myxaméby mohou v vlhku přecházet v 2-bičíkaté myxomonády
Tvoří pravá diploidní plasmodia (mnohojaderný slizovitý útvar, 
mezi buňkami jsou plasmodesmy, nelze je tlakem rozdělit).
Nepohlavní rozmnožování - dělením myxomonád a myxaméb
Pohlavní rozmnožování – izogamie (splynutí myxomonád nebo 
myxaméb) – karyogamie – diploidní plasmodium - meiosa -
vznik výtrusů s buněčnou stěnou  (celulóza)
Z plasmodia vznikají plodnice (sporokarpy):

Sporangium (samostatný, drobný, přisedlý nebo stopkatý)
Aethalium (velký polštářovitý bez stopky)
Plasmodiokarp (přisedlý sporokarp síťovitého tvaru) 

Buněčná stěna (celulózní) je pouze u sporokarpů a výtrusů 

Živí se pohlcováním bakterií, prvoků, kvasinek, spor hub, 
vyskytují se na zbytcích dřeva



PLASMODIOKARP,
Hemitrichia serpula

AETHALIUM 
Fuligo
septica, 
Slizovka
tříslová

Typy sporokarpů

SPORANGIUM Arcyria
denudata, vlnatka

Kapilicium a spory



Životní cyklus 
slizovky (tř. 
Myxomycetes)



Lycogala
epidendrum
Vlčí mléko obecné 

Fuligo septica
Slizovka tříslová

Arcyria denudata
Vlnatka

Zástupci:



Trichia varia – Vlasatka

Stemonitis fusca
Pazderek hnědý Ceratiomyxa fruticulosa

Válečkovka keříčkovitá



Oddělení: PLASMODIOPHOROMYCOTA
Obligátní parazité řas, oomycetů a cévnatých rostlin, 
vyvolávají hypertrofii a hyperplazii buněk 
Paraplasmodium uvnitř hostitele, výživa osmotrofní, 
myxaméby chybí, myxomonády mají 2 bičíky
Paraplasmodia – haploidní (sporangiogenní) a diploidní 
(cystogenní) 
Nedochází k tvorbě sporokarpů
Rozšiřování a přetrvávání zabezpečují odpočívající výtrusy, v 
buněčných stěnách spor není celulóza, ale chitin
Tř. PLASMODIOPHOROMYCETES, řád: 
PLASMODIOPHORALES,
Někteří zástupci jsou přenašeči některých hospodářsky 
významných virových onemocnění



Životní cyklus 
nádorovky
kapustové 
(Plasmodiophora
brassicae), 
napadající 
kořeny 
brukvovitých 
rostlin 



Kořeny brukve (r. Brassica) 
napadené nádorovkou
kapustovou (Plasmodiophora
brassicae)

Spongospora subterranea
Prašná strupovitost brambor



Říše : CHROMISTA
Jednobuněčné nebo vláknité organismy, buněčná stěna 
tvořena převážně celulózou, bičíky (pokud jsou přítomny) mají 
alespoň jeden bičík  s tuhými mastigonematy
Oddělení: LABYRINTHULOMYCOTA
Výskyt v mořských biotopech, saprofyté nebo parazité 
mořských řas, vyšších rostlin 
Mají pohyblivé buňky nebo 
nepohyblivé kulovité stélky, 
buňky mají ektoplasmatické
výběžky a těmi se spojují ve 
filoplasmodia
Rozmnožování nepohlavní: 
sporangia (zoospory nebo 
aplanospory), zoospory s dvěma 
bičíky, jeden hladký, druhý tužší 
péřitý, pohlavní rozmnožování: 
izogamie

Labyrinthula, kolonie buněk 
v ektoplazmatické síti



Oddělení: OOMYCOTA
Vodní nebo suchozemské organismy, saprofytické, 
fakultativně nebo obligátně parazitické  
Stélka: u primitivních typů: Jednobuněčná endobiotická
stélka (uvnitř protoplastu hostitele, bez buň. stěny), 
monocentrická (ze stélky vzniká 1 sporangium) 

eukarpická (část se přemění v rozmnožovací orgán) 
holokarpická (celá se přemění v rozmnožovací orgán)

U většiny druhů: cenocytické (nepřehrádkované) mycelium,
rozvětvené, eukarpická polycentrická stélka (vzniká více 
sporangií)

Eukarpická
monocentrická
endobiotická
stélka

Holokarpická
endobiotická
stélka

Cénocytické
mycelium

Eukarpická
polycentrická 
stélka



Pohlavní rozmnožování 
(oogametangiogamie: oogonium, 
anteridium), vznik oospory
Homothalické druhy (ke kopulaci 
stačí 1 stélka) 
Heterothalické druhy (ke kopulaci 
je potřeba 2 odlišných stélek)

Oogonium obsahující 
několik oosfér

Oogonium s jednou 
oosférou (r. Bremia )

Anteridium a oogonium
Bremia lactucae



Nepohlavní rozmnožování: sporangium – většinou terminální, 
spory – zoospory (jeden typ – monoplanetismus, nebo dva 
druhy – diplanetismus) , nebo klíčí celé sporangium hyfou -
přechod na suchozemský způsob života
Zoospory – 2 bičíky (péřitý a téměř hladký)  
Fylogenetická příbuznost s heterokontními řasami (Xanthofyta) na 
základě ultrastruktury bičíků
Buněčná stěna z celulózy a β-glukanu, odlišná syntéza lyzinu, 
zásobní  látky mykolaminariny

Dvoubičíkaté zoospory r.
Phytophthora

Zoosporangium Phytophthora
palmivora s uvolňujícími se 
zoosporami 



Životní cyklus 
vřetenatky révové 
(Plasmopara
viticola)



SYSTÉM – 2 podtřídy SAPROLEGNIOMYCETIDAE 
PERONOSPOROMYCETIDAE

Podtř. SAPROLEGNIOMYCETIDAE
Rozvětvené cenocytické mycelium, tvoří větší počet oosfér v 
oogoniu, saprofyté na rostlinných a živočišných zbytcích, 
méně parazité 
1 řád SAPROLEGNIALES, zástupce Saprolegnia parazitica, 

r. Saprolegnia sporangium

parazit na rybách nebo racích



Podtř. PERONOSPOROMYCETIDAE
jedna oosféra v oogoniu, stélka monocentrická nebo vláknitá; 
4 řády, zmíníme 
Ř: PYTHIALES (intracelulární nebo intercelulární vláknitá 
stélka, zoosporangia se tvoří na nediferencovaných hyfách 
nebo sporangioforech neomezeného růstu, někdy může celé 
sporangium klíčit vláknem, vodní a půdní saprofyté, i obligátní 
parazité)

Sporangium Pythium
debaryanum (způsobuje 
hnillobu kořenů zeleniny)

Pythium debaryanum způsobuje 
padání klíčních rostlin



Phytophthora infestans -
Plíseň bramborová na 
hlíze bramboru

Na plodech 
rajčat

Phytophthora infestans
Sporangiofor a spory 

Na listu 
rajčete



Řád: PERONOSPORALES
zástupci jsou obligátní vysoce specializovaní parazité rostlin, 
mají  cenocytické intercelulární mycelium (do buněk vysílají 
haustoria), vytvářejí na povrchu napadených orgánů 
zoosporangia, která  většinou klíčí vláknem 
Další řády: LEPTOMITALES (saprofyté na tlejících zbytcích 
ve  vodě), LAGENIDIALES (obligátní parazité sladkovodních 
řas, drobných živočichů), 

Plasmopara
viticola
Vřetenatka 
révová, 
parazit na 
vinné révě



Bremia lactucae
Plíseň salátová, 
příznaky napadení

Bremia lactucae
sporangiofor



Pseudoperonospora
cubensis
Plíseň okurková, příznaky 
napadení na listu okurky

Pseudoperonospora
cubensis
sporangia



Peronospora destructor
sporangia a 
sporangiofory

Peronospora 
destructor

Plíseň cibulová 
příznaky napadení 
na listu cibule



Albugo candida
Plíseň bělostná
příznaky na kokošce pastuší 
tobolce, napadá i další 
brukvovité

Průřez rostlinou 
napadenou Albugo
candida



Oddělení: HYPHOCHYTRIOMYCOTA
Malá skupina, morfologicky podobná 
chytridiomycetům, ale biochemicky a 
ultrastrukturálně spíš oomycetům. 
Stélka – holokarpická (monocentrická),                                        
- eukarpická (monocentrická nebo  
polycentrická) 
Buněčná stěna obsahuje i celulózu i chitin
Nepohlavní rozmnožování: sporangia, 
zoospory   
Pohlavní rozmnožování: izogamie
Výskyt ve sladkovodních a 
mořských vodách, parazité na 
řasách, houbách,  nebo na 
živočiších 
1 třída: 
HYPHOCHYTRIOMYCETES
1 řád: HYPHOCHYTRIALES

Anisolpidium sp.-
parazit řas



ŘÍŠE FUNGI
Jednobuněčné nebo vláknité organismy (hyfy mohou tvořit 
mycelium, plektenchym)

Buněčná stěna je tvořena převážně chitinem a β- glukanem, 
bičíky (pouze u Chytridiomycota) nemají mastigonemata

Systém: 2 oddělení: CHYTRIDIOMYCOTA a EUMYCOTA



Oddělení: CHYTRIDIOMYCOTA
Stélka jednobuněčná (holokarpická, eukarpická), 
nejodvozenější druhy mají cenocytickou (mnohojadernou, 
nepřehrádkovanou) stélku s tzv. pseudosepty, často s rhizoidy
Buněčná stěna je tvořena chitinem a β- glukanem

Holokarpická
stélka, celá se 
přemění na sporangium

Eukarpická stélka, část 
se přemění na sporangium

Monocentrická

Endobiotická Epibiotická Interbiotická

Polycentrická



Nepohlavní rozmnožování:
zoosporangium
(operkulátní, inoperkulátní)       
1 bičíkaté zoospory

Pohlavní rozmnožování: 
isogamie, anizogamie, 
oogametangiogamie, 
gametangiogamie, 
somatogamie

Primárně vodní organismy, ale často i v půdě; saprofyté, 
parazité (na řasách, houbách, rostlinách, drobných 
živočiších), jsou schopny rozložit i chitin, celulózu, keratin; 
systém: 1 třída: CHYTRIDIOMYCETES  

1 bičíkatá 
zoospora

Samčí  a samičí gametangium
uvolňující gamety (anizogamie)  Zoo-

sporangium



Třída: CHYTRIDIOMYCETES   4 řády na základě odlišností v 
ultrastruktuře zoospor
Řád: CHYTRIDIALES
Stélka primitivní, jednobuněčná, často endobionti (uvnitř 
hostitelské buňky), holokarpní, pohlavní rozmnožování: 
isogamie, somatogamie
Většinou parazité rostlin a řas, méně saprofyté

Rhizophydium sp.
Častí parazité řas a 
pylových zrn 

Phlyctidium
scenedesmi, parazit řas 
r. Scenedesmus

Řasa Oedogonium



Synchytrium endobioticum,
Rakovinovec bramborový 
způsobuje nádory na hlízách 
bramboru (hypertrofie a hyperplazie)

Klíčící prosorus v hostitelské 
buňce

Polyphagus
euglenae, parazit řas 
r. Euglena, vyživuje 
se najednou z více 
hostitelů 



Životní cyklus rakovinovce bramborového - Synchytrium
endobioticum



Řád: SPIZELLOMYCETALES
Stélka primitivní, jednobuněčná, 
rozmnožování isogamické, od 
předchozího řádu se liší odlišnou 
strukturou zoospor 
Parazité vyšších rostlin i hyperparazité
jiných chytridiomycetů
Další řády: BLASTOCLADIALES, 
MONOBLEPHARIDALES (saprofyté, 
parazité, vodní nebo půdní organismy) 

zoospory Sporangia v buňkách kořene

Nejvýznamnějším 
zástupcem je 
Olpidium
brassicae, 
způsobuje nekrózu 
a černání 
hypokotypu
klíčních rostlin č. 
Brassicaceae



Oddělení: EUMYCOTA
Buněčná stěna- převážně chitin a β- glukan (ale i chitosan, β-
manan)
Úplná absence bičíkatých stadií
Stélka je většinou tvořená myceliem, jen výjimečně jednotlivými 
buňkami nebo pseudomyceliem
Hyfy přehrádkované (Ascomycotina, Basidiomycotina) nebo 
nepřehrádkované (Zygomycotina), a přehrádky oddělují pouze 
reprodukční orgány 
Hyfy tvoří mycelium – může vytvářet různé struktury: 
Rhizomorfy (pevné tlusté svazky hyf), 
Haustoria (získávání živin z buněk hostitele)
Sklerocium (struktura k přežívání nepříznivých podmínek)
Stroma (struktura, kde dochází k vytvoření plodnice)
Hyfy tvoří nepravá pletiva – plektenchymy

prozenchym (protáhlé buňky s mezibuněčnými prostory)
pseudoparenchym (izodiametrické buňky) 



Prozenchym Pseudoparenchym

Sklerocium

Stroma

Haustorium



Nepohlavní rozmnožování: 
Může probíhat na haploidním i dikaryotickém myceliu
U některých druhů je známo pouze nepohlavní stádium -
anamorfa
Možná fragmentace hyf, častější je tvorba spor:

Sporangiospory (vznik 
endogenně ve sporangiích)

Konidie (vznik exogenně na 
konidioforech) 
Konidiofory se nacházejí 
izolovaně nebo seskupené v
konidiomatech



Pohlavní rozmnožování
Často je oddělená plazmogamie (splynutí cytoplazem) a 
karyogamie (splynutí jader), takže vzniká dikaryofáze
Typy pohlavního rozmnožování: 
Často: gametangiogamie, gameto-gametangiogamie, 

somatogamie, somato-gametangiogamie
Méně často: gameto-somatogamie, gametogamie, autogamie
Tvorba plodnic je typická pro většinu zástupců pododd. 
Ascomycotina a Basidiomycotina

Původ Eumycota se odvozuje od předků oddělení  
Chytridiomycota
Systém: 3 pododdělení: ZYGOMYCOTINA, ASCOMYCOTINA, 
BASIDIOMYCOTINA



bazidiomataaskomatachybí Plodnice

somatogamie,
meiospory
(bazidiospory) 
vznikají exogenně na 
bazidii

gametangiogamie
,  meiospory
(askospory) 
vznikají 
endogenně 
ve vřeckách

gametangiogamie, 
zygosporangium
s jedinou meisporou
(zygospora)

Pohlavní 
rozmnožování

exogenně vznikající 
konidie

exogenně 
vznikající konidie

endogenně vznikající 
sporangiospory

Nepohlavní 
rozmnožování

přítomnavětšinou 
přítomna

chybíDikaryofáze

přehrádkované -
dolioporus

přehrádkovanénepřehrádkovanéMycelium

BasidiomycotinaAscomycotinaZygomycotina



Pododd.: ZYGOMYCOTINA
Stélka: cenocytické (nepřehrádkované) mycelium, 
přehrádky oddělují reprodukční orgány 
Nepohlavní rozmnožování: sporangia se
sporangiosporami vzniklými endogenně 

Sporangia Rhizopus
stolonifer

Detailní pohled 
na sporangium
se sporami, 
uprostřed 
sporangia je 
kolumela



Pohlavní rozmnožování:  
Gametangiogamie
(mnohojaderná 
gametangia) vznik 
zygospory, z  ní vznik
sporangia
Některé druhy jsou
homothalické, jiné
heterothalické
Význam: suchozemští  
saprofyté a parazité, 
hlavně v půdě, někdy 
specializovaní parazité 
hub, drobných 
živočichů, mykorhizní d.
Systém: 2 třídy: 
ZYGOMYCETES a
TRICHOMYCETES

progametangia

Kopulace 
gametangií, 
boční buňky 
jsou 
suspensory

Tlustostěnná 
zygospora, vyklíčí  
a vytvoří 
meiosporangium



Třída: ZYGOMYCETES
Cenocytické mycelium, někdy přepážky 
Nepohlavní  rozmnožování: sporangia s endogenními 
sporami
Pohlavní  rozmnožování: gametangiogamie, vznik 
tlustostěnné zygospory, homothalické, heterothalické druhy
Vyvinutější druhy vytvářejí kolem vzniklé zygospory spleť hyf 
– předchůdce plodnice 

Saprofyté, parazité (rostlin, hmyzu, člověka, hub), koprofilní
druhy, mykorhizní druhy

Produkce některých důležitých látek: kys.mléčná (např. 
Rhizopus stolonifer, R. oryzae),  kys. fumarová (R. stolonifer), 
fermentace sóji, rýže, produkce alkoholu

Systém: 7 řádů 



Životní cyklus 
Rhizopus nigricans



ŘÁD: MUCORALES
Cenocytické mycelium, přepážky pod reprodukčními orgány, 
tvorba stolonů, tvoří sporangia (velké množství spor) a 
merosporangia (1 sporová sporangia) 
Saprofyté, rozkládají snadno využitelné substráty (max. škrob), 
někteří jsou parazité 

Mucor mucedo
Plíseň hlavičková, roste na 
koňském trusu; zygospora

Rhizopus nigricans
Kropidlovec černavý, častá 
plíseň na cukernatých 
substrátech



Řád: ENDOGONALES
Hypogeické druhy, půdní 
saprofyté
Zygospory obaleny spletí 
hyf – vznik sporokarpu

Endogone lactiflua,
zygosporangium, půdní 
saprofyt

Řád: GLOMALES
Hodně druhů vytváří 
endomykorhizu (vesiculo-
arbuskulární) s vyššími rostlinami, 
pohlavní rozmnožování je vzácné

Glomus
geosporum, 
sporokarp

Glomus, 
arbusculus v 
kořenovém vlásku



Řád: ENTOMOPHTHORALES
Mycelium v mládí cenocytické, později přehrádky, 
článkované, jednosporová sporangia (postupná redukce 
sporangií na konidiosporangia), rozpad mycelia na hyfová
tělíska, somatogamie
Parazité hmyzu, rostlin, hub, i saprofyté
Další řády: Řád: ZOOPAGALES, DIMARGARITALES, 
KICKXELLALES (parazité hub, členovců  nebo saprofyté),  

Hmyz napadený r. 
Entomophthora muscae

Sporangia Enthomophthora
muscae (způsobující tzv. muší 
mor) rostoucí na těle hmyzu


