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Charakteristické rysy hub
●Houby mají ze všech původců rostlinných chorob největší význam. 

●Ve  středoevropských podmínkách je jimi vyvoláno asi 
82 - 84 % všech ekonomicky závažných chorob rostlin. 

●Podílejí se asi 60 % na ztrátách vyvolaných všemi biotickými původci 
chorob rostlin. 

●Přesto mezi ekonomicky závažné druhy hub patří jen nepatrný zlomek  
(necelé 1,5 %) z celkového množství fytopatogenních druhů, kterých je 
kolem 10 tisíc.

●Nauka zabývající se studiem hub se nazývá MYKOLOGIE.



Základní zařazení do systému
● Eukaryota

Říše: Protozoa (Protista)

● Odd. Myxomycota – hlenky 

● Odd. Plasmodiophoromycota

Říše: Chromista (Straminipili)

● Odd. Oomycota – houby vaječné

Říše: Fungi (+odd. Mikrosporidie)

● Odd. Chitridiomycota „plísně buněnkovité“

● Odd. Zygomycota – houby spájivé

● Odd. Ascomycota – houby vřeckovýtrusné (+ pomoc. odd. 
Deuteromycota)

● Odd. Basidiomycota – houby stopkovýtrusné



Houby

jsou jednobuněčné nebo vícebuněčné eukaryotní 
organizmy (mají diferencované jádro) 

způsoby výživy: paraziticky či saprofyticky

Živiny jsou přijímány absorpcí ve formě roztoků.

Heterotrofie odlišuje houby od autotrofních zelených 
rostlin.



Houby
● Eukaryotní, většinou vláknité, mikroskopické 

organismy, charakteristická je dikaryotizace
● Buň. stěna z chitinu a glukanů, bez obsahu celulózy 

(výj. = Oomycota (Říše chromista))
● Více než 100 000 známých druhů (odh. 1,5 mil)
● Více než 10 000 způsobuje choroby rostlin
● Heterotrofní výživa, většina má saprotrofní 

schopnosti, produkce extracelulárních enzymů
● Někteří zástupci – obligátní parazité nebo biotrofové
● Neobligátní parazité – fakultativní saprotrofové nebo 

fakultativní parazité



Buňka hub
Houbová buňka obecně je eukaryotická

charakteristické znaky:
● pravé jádro, jaderná membrána, chromozómy
● zmnožení membrán, kompartmentace
organely: jádro, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, 

mitochondrie, vakuoly, peroxisómy, buněčná stěna

Eukaryotická buňka je v podstatě trojfázový systém:

● nukleo a cytoplazma
● systém uvnitř membránových útvarů
● systém uvnitř organel



Eukaryotická buňka



Morfologie
● Hyfa = houbové tělo bez ohledu na diferenciaci 
● Mycelium = jen vegetativní část, nikdy plodnice 

nebo jiný reprodukční orgán - bývá různě zbarvené 
od bělavého přes růžové, šedozelené až k 
černohnědému a černěšedému

Pouze u chytridiomycota je vegetativní stélka tvořena 
jedinou buňkou (nikdy améboidní) – u ostat. 
oddělení je myceliální

Základní hyfové útvary:
● Mycelium – vegetativní, zajišťuje výměnu látek a 

energie mezi houbou a prostředím.
● Reprodukční struktury – sporangiofory, konidiofory, 

stromata, plodnice



Morfologie

● Hyfa – u vývojově odvozenějších přehrádkované
● Septa – dělí hyfu na jedno, dvou nebo vícejaderné 

úseky
● U Zygo- a Chytridiom. se tvoří alespoň při tvorbě 

reprodukčních struktur a u starých orgánů



Morfologie
●Vývojově nejnižší skupiny hub (Myxomycota a část Chytridiomycet)  
nemají hyfy a netvoří podhoubí.

●Eukarpická stélka - vzniká na vyšším vývojovém 
stupni (část skupiny Phycomycetes) a je diferencována
ve vegetativní a rozmnožovací část 

● Holokarpický thalus – vegetativní stélka je složena z jediného nahého 
protoplastu, který se v době rozmnožování celý přeměňuje v jeden 
(Olpidiaceae) nebo více (Synchytriaceae) fruktifikačních orgánů



Mycelium

●intercelulární - rozrůstá se v mezibuněčných prostorech hostitele

●intracelulární - roste z jedné buňky do druhé v těle hostitele

●extracelulární (povrchové) - houby porůstají podhoubím  povrch 
hostitele,  které prostřednictvím bočních hyf vniká do epidermálních 
buněk, kde vytváří haustoria, 

která slouží k absorbci živin 



Rhizoctonia solani –
přehrádkovaná hyfa



Konidie a konidiofory – Penicillium spp.



Specializované typy hyf a mycelií:

● Apresorium (přísavka), často se vyskytující modifikace 
hyfy – přichycuje se i k mrtvým částem buněk.

● Haustorium – výběžky do živých buněk, sloužící jako 
čerpadlo.

● Průrazníková hyfa – proniká skrz celulózní buněčnou 
stěnu (za pomoci enzymů); proráží vrstvu kutikuly (ztenčí se 
na minimum a proniká tlakem kolem 1 atmosféry)

● Perenující (přezimující) mycelium – většinou v 
obnovovacích pupenech cévnatých rostlin – ty houby, které 
způsobují na jaře systémovou infekci

● Hypnospora (odpočívající spora) – chlamydospory, 
zygospory



Multihyfální útvary (systémy) nalezneme u Asco- a 
Basidio-; též u Deuteromycota (tvoří je 
přehrádkované hyfy)

● Rhizoidy – mohou mít funkci jen přichycovací, ale 
také vyživovací např. u Rhizopus (rhizomycelium, 
např. Cytridiomycota je komplikovanější útvar 
spojující sporangia)

● Rhizomorfa – tlustostěná hyfa nebo soubor hyf 
(hyfový provazec)

● Sklerocia – odpočinkové útvary pro přečkání 
nepříznivého období, jsou zásobárnou živin, když z 
nich vyrůstají plodnice (apothecia hlízenky –
Sclerotinia) nebo stromata (paličkovice - Claviceps)

● Stromata – útvar do nějž jsou zanořeny plodnice, je 
jim mechanickou ochranou



Nepravá houbová pletiva:

Plektenchymy (tvorba plodnic)
● Prozenchym – pokud je patrný původ z hyf
● Pseudoparenchym – jednotl. hyfy nejsou zřetelné
Somatické struktury z plektenchymu
● Stromata (v nich se tvoří plodnice)
● Sklerocia
● Pseudosklerocia – těsné myceliální shluky



Příjem živin

● Příjem živin umožňuje řada enzymů a organických 
kyselin produkovaných hyfami do prostředí.

● Pomocí nich jsou rozkládány jednotlivé látky, 
obsažené v substrátu (cukry, škrob, celulóza, lignin, 
bílkoviny, tuky aj.) na jednoduší a ty pak slouží k 
zajištění výživy a potřebné energie houbového 
organismu.



Rhizopus - hyfa (rhizomycelium – všimněte si 
nestejné tloušťky v porovnání s hyfou R. solani 

výše)



Zygospory – tvořené fůzí 
dvou gametangií (Rhizopus 
nigricans) (Zygomycetes)



Hyfa - agaricus



Chlamydospora Phytopthora ramorum – tlustostěnná, 
melanizovaná odpočivná spora



Chlamydospora a hyfy 
Phytopthora ramorum



Zoosporangium se zoosporami 
Pytopthora ramorum



Zoospory Pytopthora ramorum



Ekologie hub

Životní strategie hub:
● saprofyté (dekompozitoři, přeměňují organickou 

hmotu na anorganickou)
Parazité (saproparazité)
● nekrotrofové (napadají živá pletiva, která po 

usmrcení využívají jako zdroj živin)
● biotrofové (napadají a využívají živá pletiva)
● hemibiotrofové (postupně přecházejí k 

nekrotrofnímu způsobu života – jen málo 
zástupců)



Výživa hub

● Saprofyticky - z neživého nebo odumřelého organického materiálu 
● Paraziticky - na živých rostlinách, živočiších a člověku 
● Saproparaziticky - v průběhu ontogeneze prodělávají  houby nejdříve 

parazitickou, později saprofytickou fázi, patří sem velká většina hub
● Obligátní (závazné) parazity  - řadí se sem jen malá skupinka 

fytopatogenních  hub jsou to např. rzi, padlí 
● Mykorrhiza - soužití mycelia  hub s kořeny vyšších rostlin.
● Lichenisma - těsné soužití houby se sinicí nebo řasou, dávající vznik 

ekologicky i morfologicky odlišnému organismu - lišejníku
● Někdy mohou houby společně s jinými organismy vytvářet 

symbiotický svazek. 



REPRODUKCE

● Reprodukční struktury jsou vše, co není
vegetativní stélka: 

● konidiofory s konidiemi, sporangiofory a 
sporangia, plodnice a spory (u hlenek sporokarpy 
nebo sorokarpy)



Nepohlavní rozmnožování

● U řady hub je nepohlavní rozmnožování 
dominantní

● Několikrát během vegetační sezóny
● Velké množství jedinců
● Nejjednodušší způsob je prostá fragmentace hyf
Nepohlavní stádium = mitosporická houba 

(anamorfa)
Pohlavní = meiosporická houba (teleomorfa)
Holomorfa = (anam. + teleom.) 



● U Chytridiomycota - nepohlavní zoospory s 
jedním bičíkem; u ostatních vždy bezbičíkaté 
(aplanospory)

nepohlavní spory vznikají buď :
● endogenně ve sporangiích - tzv. sporangiospory, 

nebo zoospory (u Chytridiomycota)
● exogenně na hyfách (specializovaných odnožích -

konidioforech) - tzv. konidie



Základní typy vzniku konidií: 

● thalický: hyfa se rozdělí přepážkami a pak rozpadne na jednotl. buňky 
=> thalokonidie = arthrokonidie (thalokonidiemi jsou v jistém 
smyslu i chlamydospory - tlustostěnné přetrvávající buňky vznikající 
na myceliu) – mohou se zvětšovat i po oddělení

● blastický: konidie vypučí z konidiogenní buňky. Blastospora se 
zvětšuje již před oddělením konidiogenní buňky přehrádkou

holoblasticky (účast všech vrstev bun. stěny) nebo 

enteroblasticky (vnější stěna se protrhne, konidii utvář vnitřní vrstva/-
y/) -

● porospory (vypučí z buňky a následně se oddělí bun. stěnou), 

● fialospory (vytvářejí se ve specializ. buňkách - fialidách a uvolňují se 
ústím z těchto buněk),

● anelospory (také se vytvářejí ve specializ. buňkách; každá další 
konidie protrhne přepážku po oddělení předchoží konidie => vznikají 
"límečky")





Základní typy Konidiomat (seskupení konidioforů)

Sporodochium (ložisko) – poduškovitý útvar, kde jsou palisádově, 
hustě uspořádány konidiofory. Vždy na povrchu hostitele (u 
parazitických hub)

Acervulus (klubíčko) – je vždy ponořené v pletivu hostitele. Zakládá 
se pod epidermis nebo kutikulou, při dozrávání protrhává tkáň 
hostitele

Koremie (synnema) – svazek dlouhých, vzpřímených, spletených 
konidioforů, které se na vrcholu rozvolňují

Pyknidy – kulovité nebo lahvicovité útvary s ostiolem (ústím). Na 
povrchu hostitele nebo zanořené, jejich vnitřek je vystlán 
konidiofory

Konidie bývají spojeny ve slizovitou hmotu a ve zralosti jsou 
vytlačovány ústím ven.







Pyknida s konidiemi (které 
nazýváme pyknospory) uvnitř –

otvor = ostiolum



Chytridiomycota



zoospora Allomyces 
Chytridiom



Zygomycetes



Pohlavní rozmnožování (vlastní houby)
při pohlavním rozmnožování u většiny vlastních hub 

není spojena plazmogamie s karyogamií -
● karyogamie následuje s určitým zpožděním a do 

životního cyklu je vložena dikaryotická fáze
(označovaná n+n), charakteristická tzv. 
konjugovanými mitózami (současné mitózy obou 
jader)
celý cyklus tedy je: 

● haploidní fáze => plazmogamie => dikaryofáze 
=> karyogamie => diploidní fáze (obvykle 
omezena jen na zygotu) => meioza => zpět 
haplofáze



Základní typy pohlavního procesu:
● Gametogamie – pouze Chytridiomycota, pasivně pohyblivé 

gamety

● Gametangiogamie – častá (Z.,A.,B.) samčí gametangium = 
anteridium, samičí = oogonium

● Gameto-gametangiogamie – A. – samčí gametangium 
nahrazují aplanogamety

● Somato-gametangiogamie – A. – není běžná – místo jader 
antheridií jádra nediferencované somatické hyfy

● Somatogamie – hlavně hyfogamie - častá 
(Schizosaccharomycetales = hologamie)

● Gameto-somatogamie – spermatizace u Uredinales

● Autogamie – nahodile se objevuje u A.



Obecný životní cyklus hub





Základní typy životních cyklů
Protozoa

************životní cyklus Plasmodiophora brassicae ************

● životní cyklus: z cysty vyklíčí bičíkatá primární zoospora => 
přichytí se na hostitele => směrem k buněčné stěně hostitele se 
vytvoří "trn" => vakuola v buňce se zvětšuje => tlak plazmy na 
"trn" prorazí stěnu hostitele => protoplast parazita se přelije do 
buňky hostitele => zde dělení jader => vznik mnohojaderných 
primárních (haploidních) neboli sporangiogenních
paraplazmodií => v létě se rozdělí na jednotlivá sporangia
(gametangia), v každém 4-8 spor (gamet) => uvolní se z 
hostitele do půdy => další infekce; některé spory přejmou v půdě
úlohu gamet a kopulují => pouze plazmogamie => 2-jaderné 
zoospory pronikají zase do hostitele => pomnožením jader 
vzniká sekundární (diploidní) neboli cystogenní 
paraplazmodium => karyogamie => meioza => tlustostěnné 
cysty

● ************************************************************************



Chromista

**************Obecný životní cyklus Oomycota *********
● Nepohlavní:
● mycelium => zoosporangium => primární zoospory =>

cysta => sekundární zoospory => cysta => klíčení 
zoospory => mycelium (celý cyklus haploidní)

● Pohlavní:
● mycelium => tvorba samčího antheridia a samičího 

oogonia => splynutí => zygota (diploidní) => meioza 
=> oospory => klíčení => mycelium 

****************************************************************





Antheridium – samčí gametangium



Oogonium – samičí gametangium (oosféra = samičí gameta uvnitř 
oogonia)



Fungi

******************Oecný životní cyklus Chytridiomycota********

● Nepohlavní
● Mycelium => zoosporangium => diploidní zoospora =>

cysta => mycelium 

● Pohlavní:

● mycelium => zoosporangium 2n => haploidní zoospora po 
meioze => cysta => gametofytické mycelium =>
gametangia (samčí a samičí gamety) => 2 n pohyblivá 
zygota => cysta => mycelium 

*******************************************************************





*************Oecný životní cyklus zygomycota *************
● Nepohlavní:
● mycelium => vyrostou sporangia => spory => vyklíčí 

hyfou v mycelium
● Pohlavní:
● mycelium => + a – pohlavní typ => gemetangia s n 

haploidními jádry => plasmogamie => heterokariotické 
zygosporangium => karyogamie => diploidní jádra 2n 
zygosporangia => meioza => sporangium => spory =>
vyklíčí v mycelium 

****************************************************************





**************Obecný životní cyklus Ascomycota***********

● Nepohlavní:

● Mycelium => konidiofory => konidie => klíčení => mycelium

● Pohlavní:

● mycelium + (pohl. Typ +) / mycelium – (pohl. Typ - ) (Dnes 
označované A1A2; Aa (bipolárně heterothalické), nebo 
A1A2B1B2 nebo AaBb (tetrapolárně heterothalické) – (tj. 4 
skupiny geneticky rozdílných jedinců) => plazmogamie 
(splynutí mycelií) => askogonium a antheridium => vzniká 
dikaryotická hyfa => tvoří se askokarp => na askokarpu 
vznikají dikaryotická vřecka => karyogamie => diploidní 
zygota => meioza => čtyři haploidní jádra => mitoza =>
osm askospor => askospory klíčí v mycelium.

************************************************************





*****obecný životní cyklus Basidiomycota *********
● Mycelium => + a – typ => plasmogamie =>

dikariotické mycelium => basidiokarp + 
dikariotická bazídie (2 jádra) => karyogamie =>
jednojaderná diploidní jádra v bazidiích =>
meióza => bazidie se 4 haploidními jádry => 4 
přívěšky = bazidiospory => uvolňují se, klíčí v 
haploidní mycelium.

*******************************************************
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