
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 dolipory, na nichž jsou parentozomy (čepičky), růst 
mycelia pomocí přezek
Primární mycelium – většinou jednojaderné (haploidní) 
Sekundární mycelium – dikaryotické (2 jaderné) 
Terciární mycelium – vytváří pseudoparenchym, plektenchym
plodnic.

Průřez přepážkou 
s doliporemVznik 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



Životní cyklus 
stopkovýtrusých 
hub



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)

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)



Typy plodnic 
Typy hymenoforů

PILOTHECIUM KRUSTOTHECIUM  HOLOTHECIUM
ROURKATÝ

LUPENITÝ

OSTNITÝ



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, chiastická
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 dolipory 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)



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



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: 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 



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



ŘÁD: TILLETIALES – Sněti mazlavé
Dříve spojován s předchozím řádem 
Obligátní parazité jako předchozí skupina 
Nevytváří se primární haploidní mycelium nebo 
kvasinková stadia 
Dikaryotické mycelium má v některých případech 
dolipory
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



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

Teliospora s 
promycelem
a basidio-
sporami



ŘÁD: TREMELLALES
Basidiospory klíčí sekundárními sporami nebo hyfou
Primární haploidní mycelium- somatogamií vzniká 
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



Tremella mesenterica
Rosolovka mozkovitá Tremella foliacea

Rosolovka listovitá



ŘÁD: AURICULARIALES
Basidiospory klíčí hyfou nebo konidiemi 
Sekundární mycelium může tvořit  přezky i dolipory, 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 



Hirneola auricula-judae
Ucho Jidášovo 



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

Calocera viscosa
Krásnorůžek
lepkavý



TŘÍDA: HOMOBASIDIOMYCETES
Basidie nedělená (holobasidie) 
Klíčení basidiospor je vždy pomocí hyfy
Nevznikají kvasinkové útvary ani sekundární spory
Makroskopické plodnice (basidiomata) 
Sekundární dikaryotické mycelium vzniká 
somatogamií
2 podtřídy:   HYMENOMYCETIDAE –obnažené 
hymenium alespoň v určité části života 

GASTEROMYCETIDAE –uzavřené 
hymenium



PODTŘÍDA: HYMENOMYCETIDAE

Gymnokarpní plodnice – od počátku obnažené 
hymenium

Hemiangiokarpní plodnice – hymenium se obnažuje 
během vývinu plodnice 
Plodnice mají často třeň (stipes) a klobouk (pileus)
U hemiangiokarpních plodnic i obaly – velum partiale a 
velum universale

Zralé basidie jsou aktivně odmršťovány – balistospory

9 řádů



ŘÁD: APHYLLOPHORALES
Plodnice gymnokarpní, nejčastěji typu krustothecia
Hymenofor hladký, rourkovitý, ostnitý
Plodnice jsou 1 nebo víceleté, 
Dřevní saprofyté, mohou přejít k parazitismu

Serpula lacrymans
Dřevomorka obecná – rozkládá 
dřevo



ŘÁD: CANTHARELLALES
Plodnice gymnokarpní, typ 
pilothecia nebo holothecia
Hymenofor ostnitý, lamelovitý, 
rourkatý nebo žilnatý, případně 
hymenofor povléká celou plodnici
Mykorhizní, saprofyté nebo 
fakultativní parazité Cantharellus cibarius

Liška obecná

Sparassis crispa
Kotrč kadeřavý

Ramaria formosa
Kuřátka sličná



ŘÁD: POLYPORALES
Plodnice gymnokarpní
krustothecia, často 
víceletá
Hymenofor rourkovitý 
nebo lamelovitý
Dužnina s 
monomitickým, 
dimitickým, 
trimitickým pletivem

Polyporus squamosus
Choroš šupinatý

Daedalea quercina
Síťkovec dubový 

Schizophyllum commune
Klanolístka obecná 

Ganoderma lucidum
Lesklokorka lesklá



ŘÁD: POLYPORALES
Fomitopsis pinicola
Troudnatec pásovaný

Piptoporus betulinus
Březovník obecný 

Fomes fomentarius
Troudnatec kopytovitý

Laetiporus sulphureus
Sírovec žlutooranžový

Trametes versicolor
Outkovka pestrá



ŘÁD: RUSSULALES
Přítomnost kulovitých buněk –
sférocysty
Plodnice – hemiangiokarpní pilothecia
Hymenofor lupenitý
Převážně mykorhitické druhy
V pletivu některých rodů se vyskytují 
mléčnice

Lactarius deliciosus
Ryzec pravý

Russula emetica
Holubinka vrhavka



ŘÁD: BOLETALES
Gymnokarpní nebo 
hemiangiokarpní plodnice
Pilothecium, pórovitý nebo 
lupenitý hymenofor
Monomitické pletivo
Saprofyté, mykorrhiza s 
jehličnany  a listnáči

Boletus edulis
Hřib obecný

Suillus grevilei
Klouzek smrkový

Xerocomus badius
Hřib hnědý

Boletus
satanas
Hřib 
satan 



Xerocomus
chrysenteron
Suchohřib 
žlutomasý

Leccinum
scabrum
Kozák březový

Leccinum aurantiacum
Křemenáč osikový



ŘÁD: AGARICALES
Hemiangiokarpní pilothecium
Lupenitý hymenofor, často je přítomno velum (plachetka) 
Důležitým znakem rozdělení do čeledí je barva výtrusného prachu
Saprofyté, slabí parazité  

Amanita
muscaria
Muchomůrka 
červená

Amanita
phalloides
Muchomůrka 
zelená



Macrolepiota procera
Bedla vysoká

Agaricus campestris
Žampion polní

Armillaria
mellea
Václavka 
obecná

Coprinus
atramentarius
Hnojník inkoustový



PODTŘÍDA: GASTEROMYCETIDAE
Hymenium uzavřené – plodnice angiokarpní
Pokud je hymenium obnažené, děje se to až po dozrání spor
Basidie – rozšiřovány pasivně – gastroidního typu, 
balistospory chybí
Přizpůsobeny xerotermnímu způsobu života
Plodnice má peridii (obal), glebu (teřich) s výtrusorodým 
pletivem, často se neplodné hyfy přemění na kapilicium,
někdy se teřich rozpadá na pecičky (peridioly), jindy je 
přítomen neplodný nosič – receptakulum



Řád: LYCOPERDALES
Plodnice jsou hypogeické nebo 
epigeické
Exoperidie brzo zaniká, endoperidie je 
vytrvalá
Někdy je část gleby sterilní- subgleba
Basidie chiastické
Saprofyté

Lycoperdon perlatum
Pýchavka obecná Geastrum sp.-

Hvězdovka

Řád: GEASTRALES
Plodnice subhypogeické
Exoperidie je třívrstevná, v 
glebě je kolumela
Teplomilné druhy



Řád: SCLERODERMATALES
Plodnice jsou epigeické nebo subhypogeické
Peridie se otevírá nepravidelným roztržením na vrcholu nebo 
hvězdicovitě
Gleba je členěna na menší části nebo se skládá z několika části 
přisedlých na stromatu

Astraeus hygrometricus
Hvězdák vlhkoměrný  

Scleroderma citrinum
Pestřec obecný 



Řád: NIDULARIALES

Plodnice epigeické kulovité nebo pohárkovité zakryté blankou

Gleba obsahuje uzavřené komůrky vystlané hymeniem, ve 
zralosti se rozpadá na pecičky (peridioly), obalené endoperidií

Cyathus striatus - Číšenka
rýhovaná

Crucibulum laeve – Pohárovka
obecná 



Řád: PHALLALES
Plodnice jsou hypogeicky se zakládající 
Peridie se otevírá rozpadem,  zůstává jako pochva
Někdy se vytváří receptakulum (nosič), který proráží peridie
a vynáší spory nahoru 

Phallus impudicus
Hadovka smrdutá 



Pomocné oddělení LICHENES  - Lišejníky

MUTUALISTICKÁ SYMBIÓZA (oboustranně výhodné soužití), 
někdy spíše HELOTISMUS (ujařmění) 

- FOTOBIONT (sinice (např. Nostoc, Chroococcus, 
Gleocapsa,..) řasa (Trebouxia, Trentepohlia, Chlorella), 
fotosyntézou dodává organické látky. Některé sinice jsou 
schopny ještě fixace vzdušného dusíku 

- MYKOBIONT (houba - Ascomycotina, méně 
Basidiomycotina), dodává vodu a anorganické látky, zajišťuje 
stélku a rozmnožovací orgány

Mykobiont proniká haustorii do buněk fotobionta, žádná 
lichenizovaná houba nemůže žít samostatně, fotobiont však 
ano. 



VÝZNAM LIŠEJNÍKŮ
Lišejníky osídlují extrémní stanoviště, narušují skalní 
podklad

Mají velmi pomalý růst a jejich stélky mohou být 
značného stáří

Jsou bioindikátory čistoty ovzduší (citlivé na exhaláty)

Potrava pro zvířata

Produkují lišejníkové kyseliny

Mají široké spektrum medicínsky cenných vlastností 
(antibiotické, protinádorové účinky)



STÉLKA
HOMEOMERICKÁ (buňky fotobionta a vlákna mykobionta

jsou volně  rozptýleny), např. lišejník r. Collema

HETEROMERICKÁ - rozlišená na jednotlivé vrstvy:  

Svrchní korová vrstva 
(izodiametrické buňky 
mykobionta)

Řasová vrstva (buňky fotobionta, 
do nichž pronikají haustorii hyfy   
mykobionta)
Dřeňová vrstva (rozvolněná vlákna 
mykobionta) 

Spodní korová vrstva (stejná jako 
svrchní vrstva, s otvory – cyfetami,  
a rhizoidy sloužícími k upevnění 
stélky



MORFOLOGICKÉ TYPY STÉLEK u heteromerických lišejníků
ASCOLICHENES

KOROVITÁ -přirostlá celou plochou, chybí spodní kůra –
Rhizocarpon geographicum

LUPENITÁ – plochá přirůstá k podkladu jen rhizinami -
Hypogymnia physodes

KEŘÍČKOVITÁ – k substrátu přirostlá jen v bazální části –
Cetraria, Usnea

podtyp: dimorfická stélka: část je lupenitá (thallus horizontalis)  
a  část  je keříčkovitě vystoupavá (thallus verticalis -
podecia), Cladonia

VLÁKNITÁ – jemná  s vlákny fotobionta opletenými vlákny 
mykobionta – Cystocoleus



ROZMNOŽOVÁNÍ LIŠEJNÍKŮ
NEPOHLAVNÍ - společné šíření obou složek:
1/ fragmentace stélky
2/ soredie – kulovité shluky houbových hyf s buňkami 
fotobionta, tvoří se buď roztroušeně na povrchu stélky, nebo 
ve shlucích zvaných sorály
3/ isidie - válcovité výrůstky z povrchu stélky se zachovanou 
heteromerickou stavbou všech tří vrstev

POHLAVNÍ - pouze mykobiont (askospory nebo bazidiospory), 
závislé na opětovném setkání s fotobiontem. 

Nejčastější typy plodnic – apothecium, perithecium, nebo 
askolokulární plodnice

Hymeniální gonidie – buňky fotobionta, které jsou rozšiřovány 
společně  se sporami hub  

Mnoho druhů lišejníků se pohlavně nerozmnožuje vůbec



Systém lišejníků

Podle mykobionta jsou lišejníky 
řazeny do systému hub jako 
LICHENIZOVANÉ HOUBY

-Pododd.: Ascomycotina, Tř. 
Ascomycetes - např. řády:
LECANORALES, VERRUCARIALES
(výhradně lichenizované houby) 
CALICIALES, LEOTIALES, 
SPHAERIALES, DOTHIDEALES (jen 
někteří zástupci jsou lichenizované
houby)

-Pododd.: Basidiomycotina, tř. 
Homobasidiomycetes –podtř. 
Hymenomycetidae (řády: 
THELEPHORALES, AGARICALES)

Basidiolišejník s 
Omphalina
umbellifera jako 
mykobiontem a 
zelenou řasou 
Coccomyxa



Hypogymnia physodes –
Terčovka bublinatá; 
příklad lupenité stélky

Rhizocarpon
geographicum
Lišejník (mapovník) 
zeměpisný; příklad 
korovité stélky



Cetraria islandica
Pukléřka islandská; 
příklad keříčkovité 
stélky

Collema
Huspeník –
příklad rosolovité 
stélky



Lobaria pulmonaria -
Důlkatec plicní – používán 
v homeopatických lécích 
proti kašli 

Xanthoria parietina –
Terčovník zední –
lupenitá stélka s 
apothecii



Cladonia
floerkana –
Dutohlávka 
vyzáblá

Cladonia pyxidata – Dutohlávka 
pohárovitá


