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3. 
 

EUKARYOTICKÉ ORGANIZMY 

 
 

     Medzi eukaryotické organizmy patria riasy (majú chlorofyl lokalizovaný 

v chloroplastoch), prvoky (celý život ostávajú v podobe jednej bunky),  huby (nemajú 

chlorofyl, sú to nezelené organizmy). Eukaryotické organizmy žijú v podobe jednej 

bunky, viacerých buniek alebo v podobe plazmódia. Majú jedno alebo viac jadier. Jadro 

má jadrovú membránu a vegetatívne bunky majú bunkové steny. Zložitú štruktúrnu 

organizáciu bunky vytvára súbor špecializovaných organel v cytoplazme, pričom 

základom je biomembrána. Všetky organely súborne označujeme termínom membránová 

sústava bunky. 

 

 3. 1. Rozdiely medzi prokaryotickými a eukaryotickými bunkami 

 

 Základné rozdiely medzi prokaryotickými a eukaryotickými bunkami sú 

v genetickej, cytoplazmovej a povrchovej štruktúre. 

 

 Genetickú štruktúru eukaryotických buniek charakterizujú nasledujúce znaky:  

- počet chromozómov je väčší ako jeden, 

- jadro je v pokojovom štádiu, t. j. v interfáze obalené jadrovou membránou, 

- replikáciu chromozómov zabezpečuje mitotické delenie bunkového jadra, 

- DNA sa nachádza aj v organelách (mitochondrie, chloroplasty), 

- tri formy RNA-polymerázy na syntézu ribozómovej RNA, transférovej RNA 

a mediátorovej RNA. 

 

 Cytoplazmová štruktúra je daná prítomnosťou organel, ktoré chýbajú v  

prokaryotických bunkách (endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát) alebo sú 

odlišné (ribozómy, vakuoly). 
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      Endoplazmatické retikulum je sieť membránových štruktúr spojených s  

cytoplazmovou membránou. Vo vnútorných priestoroch endoplazmatického retikula sa 

zhromažďujú peptidy, z ktorých sa syntetizujú bielkoviny a tie sú ďalej odvádzané 

mechúrikmi. Proteosyntéza sa viaže na aktivitu ribozómov endoplazmatického retikula. 

 Ribozómy eukaryotickej bunky  nachádzajúce sa v cytoplazme majú tendenciu 

pripájať sa k endoplazmatickému retikulu, z čoho usudzujeme, že endoplazmatické 

retikulum sa nepriamo zúčastňuje na syntéze bielkovín. Ribozómy sú zložením 

a štruktúrou podobné prokaryotickým. Sú však o 50 % väčšie. Označujú sa ako 

80S ribozómy. 

 Golgiho aparát je zložitý membránový útvar, ktorý vytvára rôzne záhyby. 

Zhromažďujú a upravujú sa tu látky z vnútorného prostredia cez cytoplazmovú 

membránu do vonkajšieho prostredia. 

 Mitochondrie riadia a usmerňujú oxidačné procesy, t. j. slúžia na dýchanie bunky. 

Typická mitochondria má dva membránové obaly, a to vonkajšiu obalovú membránu 

a vnútornú membránu. Vnútorná membrána vybieha dovnútra mitochondrie v podobe 

lamiel, ktoré ju sčasti prehrádzajú. Sú to tzv. mitochondriálne priehradky, tzv. kristy. Na 

vnútornej membráne sú lokalizované enzýmy, ktoré sú zodpovedné za transport 

elektrónov z organických substrátov na kyslík a za tvorbu energie, súvisiacej s týmto 

prenosom v procese dýchania. 

 Lyzozómy sú malé mechúriky obalené membránou. Obsahujú veľké množstvo 

hydrolytických enzýmov, napr. proteázy a fosfatázy. Rozkladajú a vylučujú nepotrebné 

látky z bunky. 

  Plastidy sú organely, ktoré sa nachádzajú v rastlinných bunkách, kde sa 

uskutočňuje fotosyntéza. Z mikroorganizmov sa nachádzajú iba v riasach. Plastidy sa 

môžu diferencovať na chloroplasty (obsahujú chlorofyl), chromoplasty (obsahujú 

karotenoidy) a amyloplasty (obsahujú škrob).   

  Vakuoly sú útvary, ktorých semipermeabilný obal sa nazýva tonoplast. Vakuoly sa 

nachádzajú predovšetkým v bunkách rastlín a z eukaryotických mikroorganmizmov 

v bunkách prvokov a húb. Obsahujú roztoky rôznych zásobných látok a tiež nepotrebné 

produkty metabolizmu. 
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 Povrchové štruktúry 

 Bunková stena sa nachádza z vonkajšej strany cytoplazmovej membrány a má tri 

vrstvy. Vonkajšia obsahuje peptidoglykany a slizové látky. Stredná, najdôležitejšia, 

určuje tvar buniek. Obsahuje 80 až 90 % stenových polysacharidov lignín, chitín (u húb) 

a celulózu (u rias). Vnútorná vrstva je bielkovinového charakteru, obsahuje tiež lipidy 

a ďalšie zložky.  

 Povrchovými organelami sú bičíky a brvy. Eukaryotický bičík vyrastá vždy 

z bazálneho telieska. Vonkajšiu časť bičíka obaľuje výrastok cytoplazmovej membrány, 

ktorý uzatvára systém mikrotubulárnych útvarov. Bičíky a fimbrie sú organely pohybu 

u mnohých prvokov a rias. 

 

      3. 2. Mikroskopické huby - mikromycéty a kvasinky 

 

      Huby patria do osobitnej ríše v rámci živých organizmov. Mikroskopické huby 

ako jednobunkové až viacbunkové organizmy sú stabilnou zložkou každej terestrickej 

mikrobiocenózy, pričom sa významnou  mierou podieľajú na tvorbe biomasy. Tá 

predstavuje až 0,05 - 0,1 % z hmotnosti pôdy. Podiel baktérií je 0,003 - 0,03% 

a aktinomycét 0,008 - 0,016% z hmotnosti pôdy. Mikroskopické huby sa v prírode 

vyskytujú na najrozmanitejších substrátoch a nachádzajú sa takmer všade (pôda, voda, 

vzduch, potraviny, rastliny, živočíchy, nevhodne uskladnený archivovaný materiál 

a pod.). Je opísaných viac ako 100 000 druhov húb, z nich okolo 100 býva pôvodcami 

humánnych alebo veterinárnych mykóz. Niekoľko ďalších stoviek druhov môže 

spôsobovať oportúnne infekcie.  

 Podľa stavby bunky a bunkových organel sú mikroskopické huby eukaryotické 

organizmy. Vegetatívne bunky a spóry väčšiny húb majú pevnú bunkovú stenu.  Hlavné 

komponenty bunkovej steny sú glukan a chitín, zriedkavo iné makromolekuly, napr. 

celulóza alebo chitozan. V bunkách sú prítomné ďalšie organely, ako mitochondrie, 

ribozómy, vakuoly, lipozómy a iné inklúzie zásobných látok. Zoospóry a gaméty 

niektorých jednoduchších húb bunkovú stenu nemajú. Vegetatívna stielka niektorých 

parazitických húb tiež nemá bunkovú stenu. Stenu tvorí sieť mikrofibríl, medzi ktorými 

je amorfná zložka. Bunkovú stenu tvoria polysacharidy, bielkoviny, lipidy a ďalšie 
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zložky. Sieť mikrofibríl tvorí najčastejšie chitín, menej celulóza a necelulózové glukany. 

Po odstránení bunkovej steny ostáva protoplast obalený cytoplazmatickou membránou 

s typickou stavbou eukaryotickej bunky, t. j. endoplazmatické retikulum, ribozómy, 

vakuoly, mitochondrie, jadro. Ako rezervné látky sa u húb vyskytujú lipidy a glykogén. 

Nikdy to nie je škrob. 

 Podľa typu výživy, t. j. podľa toho, čo je pre huby zdrojom C (organické látky) sú 

to heterotrofné organizmy - nemajú chlorofyl, ale ich výživa závisí na organických 

zlúčeninách. Do okolitého substrátu vylučujú tráviace enzýmy a takto získané živiny 

následne prijímajú cez bunkovú stenu.  

 Základom ich stielky je vlákno, hýfa, ktorá vzniká klíčením jednej rozmnožovacej 

bunky, spóry. Hýfa sa opakovane rozvetvuje, pričom rast prebieha len na konci hýf. 

Splietaním vláken, hýf, vzniká mycélium, ktoré je substrátové  a vyživuje organizmus 

a vzdušné, ktoré sa rozrastá nad substrátom a vytvárajú sa na ňom pohlavné a nepohlavné 

štruktúry rozmnožovania. Mycélium môže byť cénocytické - trubicovité, kedy nie sú 

vytvorené priehradky a plazma sa voľne pohybuje. Priehradky sa môžu vytvárať iba pod 

rozmnožovacími orgánmi (Zygomycota), alebo v starších kultúrach. Alebo je vlákno 

priehradkované, keď v jednom oddelení môže byť jedno, alebo aj viac jadier 

(Mitospórické huby - Deuteromycota, Ascomycota, Basidiomycota).   

      Mikroskopické huby (Obr. 21) sa vyskytujú  vo všetkých biotopoch (pôda, voda, 

vzduch) a na rôznom rozkladajúcom sa materiáli. Atakujú však aj plast, sklo, kovy, 

vonkajšie a vnútorné steny bytov, archivované a v depozitoch uložené predmety. Pôda, 

ktorá vytvára mikroskopickým hubám veľmi dobré existenčné podmienky, t. j. dostatok 

tepla, vlhkosti, organických látok a chráni ich pred slnečným žiarením, je však 

považovaná za ich prirodzený biotop. Mikroskopické huby spolu s inými skupinami 

mikroorganizmov (baktérie, aktinomycéty)  tvoria tzv. mikróbny pool, kde sú jednotlivé 

skupiny paritne zastúpené. K porušeniu rovnováhy mikróbneho poolu dochádza 

v pôdach, ktoré sú poškodené vplyvom rôznych antropogénnych faktorov (napr. 

acidifikáciou, vplyvom ťažkých  kovov a toxických prvkov, veľkými dávkami hnojiva, 

ropnými odpadovými látkami, resp. inými škodlivinami, ktoré sa dostali do pôdy po 

rôznych ekologických haváriách). V takomto narušenom  prostredí hynú citlivé 

organizmy a sú nahrádzané inými. Obyčajne hynú, resp. vo výraznej miere ustupujú 
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baktérie, ktoré sú na nízke hodnoty pH prostredia veľmi citlivé a na ich miesto sa 

dostávajú odolnejšie mikroskopické huby. Pri výraznom premnožení mikroskopických 

húb je veľmi dôležité poznať ich rodovú a druhovú skladbu, aby nedošlo k tzv. toxikácii 

pôdy. 

 

Absidia sp. Zygorhynchus sp.

Rhizopus sp.

Aspergillus sp. Penicillium sp.

Stachybotrys sp.

Alternaria sp.

Curvularia sp.  

 

Obr. 21. Mikroskopické huby (Šimonovičová a kol. 2002, 2008). 
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      V porovnaní s pôdou sa v oveľa menšom množstve  mikroskopické huby 

nachádzajú vo vode (pôvodné, tzv. autochtónne druhy). V prípade sekundárneho 

znečistenia vody, napr. pri záplavách alebo rôznych haváriách sa do vody dostane  veľké 

množstvo organických látok rôzneho pôvodu. Môže to mať za následok niekoľkonásobne 

vyšší výskyt  mikroskopických húb, predovšetkým tzv. autochtónnych druhov, ktoré sa 

do vôd dostanú napr. z pôdy.  Je to veľmi dôležitý poznatok, najmä zo zdravotného 

hľadiska. Mikroskopické huby sa nachádzajú aj vo vzduchu, a to najmä vo forme spór. 

Kontaminácia je prašná, najmä z pôdy. 

 

     3. 3. Spôsob života a význam mikroskopických húb 

 

      Všetky huby sú chemoorganotrofné, t .j. nemôžu rásť bez prítomnosti organických 

zdrojov uhlíka. Organické látky sú pre ne súčasne aj zdrojom energie. Podľa zdroja 

organického uhlíka rozdeľujeme huby na:  

      Saprotrofné, ktoré žijú na rozkladajúcej sa odumretej organickej hmote rastlinného 

a živočíšneho pôvodu. Touto rozkladnou činnosťou sa mikroskopické huby veľmi 

aktívne podieľajú na kolobehu C v prírode.  Biodegradácia organického materiálu sa 

uskutočňuje však aj na iných miestach, kde spôsobuje poškodenie materiálu a vážne 

problémy (napr. poškodenie až výrazná deštrukcia umeleckých predmetov, drevených 

plastík, obrazových plátien, ale aj predmetov bežnej spotreby, ako napr. knihy, 

poškodenie stien v bytových priestoroch a pod.). 

      Biotrofné huby žijú na iných organizmoch. Medzi biotrofné huby zaraďujeme: 

1. Parazitické formy, ktoré získavajú živiny z rastlinných alebo aj živočíšnych tiel, 

prípadne aj z iných húb. Sú to buď obligátne, t. j. záväzné parazity alebo sú to huby, ktoré 

vo svojom vývinovom cykle prekonajú fázu parazitickú a potom saprotrofickú. Sú to tzv. 

saproparazity. Fakultatívne parazity predstavujú skupinu, ktorá žije saprotrofným 

spôsobom života, ale za určitých podmienok, resp. príležitostne prejdú na parazitický 

spôsob života.   

2. Symbiotické huby spolunažívajú s inými organizmami. Symbiotický spôsob života je 

v prírode veľmi dôležitý. Najznámejší spôsob je mykoríza, ktorá predstavuje 

spolunažívanie húb s koreňmi vyšších rastlín. 
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3. Lichenizmus je ďalším typom symbiózy. Je to tesné spolužitie huby s riasou alebo 

sinicou na takom stupni, že vznikne morfologicky a ekologicky samostatný organizmus - 

lišajník. 

4. Huby dravce, ktoré majú význam vo vzťahu k háďatkám. Pomocou špeciálnych 

orgánov ich usmrcujú mechanicky alebo toxínmi, ktoré vylučujú. Z usmrtených tiel 

využívajú predovšetkým bielkoviny. 

 

    Význam mikroskopických húb v pôdach je veľmi veľký, pretože sa podieľajú na 

tvorbe pôdnej štruktúry tým, že mycéliom opletajú pôdne čiastočky.  

     Potravinársky priemysel využíva mikroskopické huby najmä pri výrobe syrov 

s modrou alebo bielou plesňou (Penicillium roqueforti, kedy sa kultúra nachádza vo 

vnútri syrovej hmoty a P. camemberti, P. candidum, kedy sa kultúra nachádza na 

povrchu syrového bochníka), pri výrobe mliečnych produktov, chleba, alkoholických 

nápojov, trvanlivých salámov (Penicillium nalgiovense, kedy sa kultúra nachádza na 

povrchu a dodáva mäsovej hmote chuť a udržiava vlhkosť), pri výrobe fermentovaných 

potravín (sója) v Ázii - druhy rodu Rhizopus, Mucor, Aspergillus. 

      Chemický priemysel, biotechnológie používa mikroskopické huby pri výrobe 

organických kyselín (kys. citrónová - Aspergillus niger, Penicillium glabrum; kys. 

glukónová - Penicillium chrysogenum), enzýmov (celuláza, hemiceluláza - Trichoderma 

viride; pektináza - Aspergillus niger, Botrytis cinerea; lipáza - Aspergillus oryzae), 

vitamínov, hormónov, rastových látok a pod.   

      Farmaceutický priemysel využíva niektoré druhy húb na výrobu antibiotík (ATB), 

najmä penicilínu - PNC (Penicillium  chrysogenum). PNC je antibiotikum stredného 

spektra s primárne baktericídnym účinkom. Je to zmes niekoľkých biologicky aktívnych 

látok, označovaných ako penicilíny, z ktorých je najdôležitejší penicilín G (perorálne 

použitie) a penicilín V (intravenózne použitie). Dnes sa veľa ATB na báze PNC vyrába 

synteticky. 

 Poľnohospodárstvo využíva mikroskopické huby v tzv. biologickom boji  proti 

škodlivému hmyzu a parazitom kultúrnych rastlín. Druh Beauveria bassiana je účinný 

voči pásavke zemiakovej, Verticillium lecani napáda larvy v skleníkoch. Lytické enzýmy 
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druhu Trichoderma harzianum prenikajú  do pletív patogéna, napr. Rhizoctonia solani, 

čím ho poškodzujú.  

 Lesníctvo využíva širokú škálu entomopatogénnych druhov mikroskopických húb 

pri ochrane drevín, pričom je veľmi dôležitý výber vhodného druhu, resp. kmeňa. 

U týchto kmeňov sa zámerne zvyšuje virulencia, biomasa sa produkuje umelo na živných 

pôdach a následne sa kmene aplikujú napr. do polomových oblastí alebo na stromové 

lapáky. Registrované biopreparáty sa vyrábajú napr. z druhov Paecilomyces  

fumosoroseus, P. javanicus, P. farinosus, Tolypocladium niveum, Beauveria bassiana 

(Mycotrol, Boverol), Verticillium lecani (Mycotal, Vertalec) a iné. 

 V odpadovom hospodárstve sa črtá možnosť ich využitia pri riadenej degradácii, 

resp. likvidácii komunálneho odpadu (druhy rodu Trichoderma, Aspergillus, 

Penicillium).  

 V environmnetálnych biotechnológiách pri procesoch odstraňovania, resp. 

znižovania koncentrácie iónov ťažkých kovov a toxických prvkov (Al, Pb, Hg, Cd, As, 

Cr a pod.) najmä z vodného prostredia. Tu sa uplatňujú druhy Saccharomyces cerevisiae, 

Cladosporium cladosporioides, Rhizopus arrhizus, Trichoderma atroviride, Aspergillus 

niger, Penicillium chrysogenum a mnohé ďalšie. Využíva sa tak živá biomasa 

(akumulácia), ako aj biomasa imobilizovaná (sorpcia). 

  

      3. 4. Stručné rozdelenie mikroskopických húb 

 

 Mikroskopické huby patria do ríše húb Fungi. Hierarchickým spôsobom sú 

usporiadané nižšie taxonomické jednotky, ktoré je možné rozoznať podľa príslušnej 

prípony:  

 

Oddelenie: - mycota 

Trieda: - mycetes 

Rad: - ales 

Čeľaď: - aceae 
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 Nasledujú rody, ktoré sú zložené z druhov. Druhové meno je binomické, t. j. 

pozostáva z mena rodu a druhového prívlastku. Všetky latinské názvy biologických 

skupín sa píšu kurzívou. Umelo vytvorené skupiny, napr. Dematiaceae (tzv. čierne huby) 

nemajú oficiálne latinské názvy, a teda sa nepíšu kurzívou. Každý druh je 

štandardizovaný podľa svojho prvého opisu. Vysušená vzorka sa uchováva v oficiálnom 

herbáriu na neskoršie porovnávacie štúdie, tzv. typová vzorka. Ak vysvitne, že rovnaký 

druh bol opísaný dvakrát pod dvomi rôznymi menami, platí staršie meno a novšie sa 

stáva synonymom. 

 Mnoho druhov prechádza istým životným cyklom,  a teda ich možno nájsť ako 

oddelené nezávisle sporulujúce organizmy aj dosť odlišnej morfológie (pleomorfizmus). 

Biochemické a fyziologické vlastnosti takýchto oddelených organizmov sú však takmer 

identické. Charakteristickým druhom pleomorfizmu je striedanie sexuálnej a asexuálnej 

generácie. Každá z týchto generácií sa môže rozmnožovať nezávisle, pričom tvorí 

sexuálny alebo asexuálny talus (telo, stielku). Sexuálny talus sa nazýva teleomorf 

a asexuálny anamorf. Celý organizmus sa potom označuje ako holomorf. Niektoré huby 

majú rôzne typy vzájomne nezávislých anamorfov, ktoré nazývame synanamorfy. 

Teleomorfy a (syn-) anamorfy môžu mať svoje vlastné mená, ale tieto všetky udávajú ten 

istý organizmus a meno teleomorfu je nadradené.  

 

 Doteraz je známych 6 hubových oddelení. Podľa molekulových fylogenetických 

dát, niektoré z nich už však nie sú považované za huby a naopak, iné organizmy 

preukázali svoj vzťah k hubám.  Napr. Mycetozoa a Mesomycetozoa (patogény - parazity 

vo vodnom prostredí, na rozhraní medzi hubami a živočíchmi, klinicky významný je druh 

Rhinosporidium seeberi) sú zaradené do ríše Protista, Oomycota (na rozdiel od iných húb 

u týchto organizmov iba pohlavné bunky - gaméty: samčie anterídium a samičie 

oogónium sú haploidné, kým ich thallus je diploidný; sú tu známe dva rady: 

Saprolegniales - vodné druhy, niektoré patogénne pre ryby a Peronosporales - pôdne 

organizmy a rastlinné patogény, pričom druh Pythium insidiosum  má klinický význam) 

patrí do ríše Chromista. Keďže sa podobajú na huby, hovorí sa im „pseudohuby“.  
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 Ríša pravých húb Eumycota sa delí na oddelenia: Chytridiomycota, Zygomycota, 

Ascomycota a Basidiomycota. Zygomycota sú vo vývojovom zmysle nižšie organizmy, 

majú neseptovaný talus.  

 

 Oddelenie Chytridiomycota - fylogeneticky sú považované za najprimitívnejších 

predstaviteľov vlastných húb. Sú to jednobunkové typy alebo majú vytvorené 

cénocytické mycélium. Väčšinou však vodné druhy s malým talusom, pravdepodobne 

s fylogenetickým vzťahom k riasam. Gaméty a asexuálne spóry sú pohyblivé s jedným 

bičíkom na konci. Po kopulácii sa vytvorí nový talus, ktorý produkuje jednobičíkaté 

zoospóry alebo pohyblivé gamety. Hojne sa vyskytujú vo vodách (sladkých i slaných), 

ale aj v pôde, rašeline. Žijú ako obligátne parazity na iných chytrídiách, cievnatých 

rastlinách alebo na hmyze, ale aj ako saprotrofy. Hospodársky význam majú parazity 

kultúrnych rastlín, napr. Synchytrium endobioticum (spôsobuje rakovinu zemiakov, čo je 

prísne karanténna choroba a klíčivosť spór je až 20 rokov), Physoderma mayidis (napáda 

kukuricu), druhy rodu Olphidium (poškodzujú kapustoviny), Rhizophydium pollinis-pini  

(napáda peľové zrná borovice). Niektoré druhy môžu spôsobovať ochorenia 

chladnokrvných zvierat, napr. obojživelníkov. Humánne mykózy zatiaľ neboli popísané. 

 

      Oddelenie Zygomycota rozdeľujeme na triedu Zygomycetes a Trichomycetes. 

      Pre predstaviteľov 1. triedy Zygomycetes je charakteristická tvorba bohatého 

vzdušného mycélia vatovitej  alebo plstnatej konzistencie.  Mycélium je céenocytické, 

mnohojadrové bez priehradok. Tie sa vytvárajú pravidelne pod rozmnožovacími orgánmi 

a starnutím kultúry nepravidelne na mycéliu. Vzdušné mycélium je pomerne vysoké, 

u niektorých  druhov až do výšky 1 - 2 cm. Je väčšinou svetlých farieb (krémové, 

svetlohnedé), menej tmavosivé alebo hnedé. Bunkové steny obsahujú chitozan a chitín. 

Rozmnožujú sa nepohlavne pomocou sporangiospór, ktoré majú rôznu veľkosť a tvar. 

Vznikajú vo vnútri vakovitých útvarov tzv. sporangiách (druhy rodu Mucor, Absidia, 

Rhizopus). Sporangiá obsahujú množstvo jadier, z ktorých sa po oddelení cytoplazmy 

vyvinú sporangiospóry. 

  Časť sporangiofóru, ktorá preniká až do sporangia sterilnou časťou je tzv. 

kolumela. Niekedy sporangiofór prechádza do sporangia lievikovitou rozšíreninou, tzv. 
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apofýzou (Absidia spp.). Po rozpade steny sporangia zostáva na jeho báze tzv. golierik. 

Tvar a veľkosť sporangia a tiež kolumely je dôležitým diagnostickým znakom pri rodovej 

a druhovej identifikácii. Dozreté sporangiospóry sa uvoľňujú do prostredia a sú schopné 

dať základ novej kultúre. U druhov rodu Absidia a Rhizopus sporangiofóry vyrastajú vo 

zväzkoch na oblúkovite ohnutých vláknach, tzv. stolónoch. Na stolónoch sa v mieste 

kontaktu mikroskopickej huby s podkladom vytvárajú rizoidy, čo sú štruktúry podobné 

koreňovému systému.  Rody, ktoré sú vývojovo na vyššej úrovni, vytvárajú väčší počet 

drobných sporangií s malým počtom spór. Sú to tzv. sporangioly, ktoré nemajú kolumelu 

(Thamnidium sp.). Niektoré rody vytvárajú jednospórové sporangioly, ktoré odpadávajú 

a vyklíčia priamo vo vlákno. Tieto sporangioly už predstavujú konídie (Cunninghamella 

sp.). U iných rodov je koncová časť sporangiofóru hlavičkovite rozšírená a na nej 

vyrastajú viacbunkové sporangioly. Majú pretiahnutý tvar a rozpadávajú sa na jednotlivé 

konídie. Tento útvar je tzv. merosporangium (Syncephalastrum sp., Piptocephalis sp.). 

Najviac vyvinuté rody majú konídiofór zakončený viacbunkovými vetvami, 

sporokládiami, na ktorých hrebeňovite vyrastajú sporogénne bunky (fialidy) a na nich sa 

odškrcujú konídie (Coemansia sp.)  (Obr. 22, 23). 

 

 
Obr. 22. Morfologické štruktúry zygomycét (Crous a kol. 2009). 
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Obr. 23. Fruktifikačná štruktúra Mucor pusillus (orig. Piecková). 

 

 

     Ďalším typom nepohlavných endogénnych spór sú chlamydospóry, vznikajúce 

zhlukovaním a obalením rôzne veľkých úsekov mnohojadrovej protoplazmy hýf. 

Posledným typom sú exogénne spóry, tzv. oídie (nazývané tiež artrospóry, artrokonídie) a 

gemy, charakterizované tvorbou retiazok rôzne dlhých elipsovitých alebo guľovitých 

spór. Po rozpade mycélia z týchto útvarov vyrastie nová stielka. 

     Pohlavné rozmnožovanie spočíva v splývaní dvoch koncových vláken (+) a (-) 

orientovaných na tom istom mycélium (homotalické druhy) alebo na dvoch rôznych 

mycéliach (heterotalické druhy). Zdurená koncová časť je tzv. progametangium. Po 

vytvorení priehradok na oboch splývajúcich koncoch, progametangiách sa vytvára 

viacjadrové gametangium. Stredná dotyková stena sa rozpúšťa a vzniká zygosporangium 

obaľujúce hrubostennú a tmavú zygospóru. Zygospóra je diploidná (2 n) a pred jej 

vyklíčením dochádza k redukčnému deleniu (meióze), (Obr. 24). 

 Vzdušné mycélium rastie veľmi rýchlo, a preto sa ako prvé na organickom 

substráte z mikroskopických húb objavujú práve predstavitelia tohto oddelenia.  

Substrátové mycélium je vždy svetlej farby. Patria tu predovšetkým saprotrofné formy 

žijúce v pôde na odumretých zvyškoch organického materiálu rastlinného, ale aj 

živočíšneho pôvodu (Absidia cylindrospora var. cylindrospora, Mucor hiemalis f. 

hiemalis, Mortierella spp.). Niektorí predstavitelia žijú výlučne na hmyze (Pilobolus 

cyistallinus), na prezretom ovocí (Rhizopus stolonifer var. stolonifer, Mucor 
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wosnessenskii) a tiež na rôznych skladovaných potravinách (Rhizopus stolonifer var. 

stolonifer). Patogénnych druhov je tu pomerne málo, napr. Absidia corymbifera, ktorý 

vyvoláva ochorenie dýchacích ciest tak u človeka, ako aj u niektorých zvierat. Niektoré 

druhy mukorov a rizopov sa používajú pri výrobe fermentovaných potravín (najmä 

ázijských), organických kyselín, ale spôsobujú aj hnilobu zrelého ovocia a zeleniny.  

 

 
 

Obr. 24. Životný cyklus zygomycét (de Hoog a kol. 2000). 

  

 

      Medzi typických predstaviteľov zaraďujeme napr. Absidia coreulea var. coreulea, A. 

glauca var. glauca, A. repens, Actinomucor elegans, Circinella muscae,  Cunninghamella 

echinulata, C. elegans, Micromucor ramannianus var. ramannianus, Mortierella alpina, 

Mucor mucedo, M. plumbeus, Rhizopus arrhizus, Thamnidium elegans, Zygorhynchus 

heterogamus. 

      Predstavitelia 2. triedy Trichomycetes predstavujú parazitické formy biologicky 

viazané na hmyz, mnohonôžky a článkonožce, kde žijú v zažívacom trakte. Mycélium je 
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prichytené na stene čreva a nepreniká do buniek hostiteľa. Bazálna časť má špeciálny 

aparát na prichytenie k hostiteľovi. Ich mycélium je výrazne redukované, vetvené alebo 

nevetvené a špirálovite stočené.  Patria sem druhy rodov Harpella, Smittium, Asellaria,  

Amoebidium, Enterobryus, Enteropogon. 

 

 Oddelenie Ascomycota 

 

 Talus je septovaný, pričom septá majú zvyčajne jednoduché póry s Woroninovými 

telieskami alebo mikropóry. Asexuálne, t. j. nepohlavné spóry (konídie) majú veľmi 

rôznorodú morfológiu. Väčšina druhov sa rozmnožuje asexuálne, pričom v kultúre rastú 

ako kvasinky, célomycéty alebo hýfomycéty. U niektorých je známe teleomorfné, t. j. 

pohlavné štádium. Haploidné gametangiá sa zvyčajne tvoria v plodničke. Samčie 

anterídium a samičie askogónium obsahujú jadrá. Po splynutí dvoch buniek askogónium 

obsahuje množstvo jadier opačného pohlavia. Z takejto bunky vyrastie krátka 

dikaryotická hýfa, pričom dve jadrá v každej bunke pochádzajú od jedného z rodičov. 

Koniec hýfy sa špirálovito zatočí a prebehne v nej mitóza. Následne jeden pár jadier 

fúzuje, druhý sa stratí. Po karyogamii a meióze sa v asku endogénne tvoria haploidné 

spóry. Výsledné askospóry (väčšinou 8 alebo iný násobok 4) klíčia na haploidné 

mycélium (talus pozostávajúci z hýf) alebo kvasinky (oddelené pučiace bunky). Pučiace 

bunky alebo hýfy sa môžu znova nezávisle rozmnožovať v anamorfnom cykle (Obr. 25a, 

b).  

 

 
 

Obr. 25a. Životný cyklus askomycét (Samson a kol. 1996).  
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Obr. 25b. Životný cyklus askomycét (de Hoog a kol. 2000). 

 

 

 Asky týchto húb sú zvyčajne uzavreté v plodničkách (askokarpy), ktoré môžu byť 

v mycéliu izolované (napr. Byssochlamys spp.) alebo obalené v stróme - v mase 

vegetatívnych hýf. Morfológia plodničiek je dôležitá z taxonomického hľadiska, pričom  

môžu mať miskovitý tvar (apotécium), guĺovitý alebo polguľovitý (kleistotécium) alebo 

fľaškovitý (peritécium). Väčšina mitospórických (konídiálnych húb - Fungi imperfecti) 

sú anamorfnými štádiami v životnom cykle askomycét (napr. aspergilly, penicílliá a. i.) 

(Obr. 26). 

 Mnoho askomycétnych druhov je xerofilných, často sa nachádzajú na sušených 

produktoch, bývajú to tzv. skladové huby alebo patria k termorezistentným hubám. 

Niektoré z nich produkujú mykotoxíny.  
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Obr. 26. Rozmnožovacie štruktúry askomycét (Samson a kol., 1996). 

  

 

 Anamorfné huby (mitospórické, konídiálne huby) - u mnohých asexuálnych húb nie 

je známe teleomorfné štádium. Pravdepodobne u väčšiny z nich by patrilo do 

Ascomycota, u niektorých do Basidiomycota. Anamorfné huby sa zatrieďujú umelo podľa 

svojich makromorfologických znakov (rast kultúry) a mikromorfologických znakov 

(asexuálne fruktifikačné štruktúry) do tzv. pomocných jednotiek.  

 

 Pomocné pododdelenie Mitospórické, konídiálne huby  - rozdeľujeme na 

pomocnú triedu Blastomycetes a  Hyphomycetes. 

     Do 1. pomocnej triedy Blastomycetes, tzv. nesporogénne kvasinky, zaraďujeme 

mnohé klinicky významné rody a druhy, t. j. také, ktoré sa rozmnožujú pri 37 
o
C, čo je 

teplota ľudského tela. Medzi klinicky významné druhy možno zaradiť napr.: 

Cryptococcus neoformans - spôsobuje kryptokokózu, pľúcne neuromykózy, C. 

interdigitalis - spôsobuje dermatomykózy. Druhy rodu Torulopsis vytvárajú iba 

kvasinkovité bunky a predpokladá sa, že niektorí zástupcovia môžu byť aj anamorfami 

pravých kvasiniek. Nachádzajú sa na rôznych substrátoch, napr. T. utilis  (tzv. jedlá 

kvasinka) je pestované pre veľký obsah vitamínov a antibiotické účinky, T. kefir je 

súčasťou mliečnych kultúr typu kefír. Druh T. rotundata je patogén a sprevádza pľúcne 

TBC. Druhy rodu Candida vytvárajú pseudomycélium alebo pravé mycélium, 



55 

 

nachádzajú sa na rôznom substráte a pôsobia aj ako patogény. Napr. C. albicans  

spôsobuje kandidózu, dermatomykózy, ochorenie vnútorných slizníc  (ústa, tráviaca 

sústava, pošva a pod.), napáda a poškodzuje pľúca, centrálnu nervovú sústavu (CNS) a C. 

tropicalis spôsobuje bronchomykózy v tropických krajinách. Trichosporon cutaneum  

spôsobuje ochorenie vlasov a kože, T. pullulans sa vyskytuje na rôznych rastlinách, ale 

tiež v mäse a mliečnych výrobkoch. 

 

      Do 2. pomocnej triedy Hyphomycetes, tzv. vláknité huby, zaraďujeme  od 7 000 do 

10 000 doteraz známych predstaviteľov. Do tejto triedy patrí rad Moniliales a čeľade 

Moniliaceae, Dematiaceae, Stilbaceae, Tuberculariaceae. 

      Zástupcovia radu Moniliales vytvárajú voľné vzdušné mycélium na substráte 

a s časti do neho prenikajú mycéliom substrátovým. Na vzdušnom mycéliu sa vytvárajú 

rôzne dlhé nosiče, tzv. konídiofóry nesúce fialidy s konídiami. Vyrastanie konídiofórov 

(buď jednotlivo alebo v sporodochiách), tvorba fialíd (ich tvar a rozmery) a pod., to 

všetko sú diagnostické znaky dôležité pri identifikácii jednotlivých rodov a druhov. 

 

1) Čeľaď Moniliaceae - predstavitelia vytvárajú buď hyalínne alebo svetlo sfarbené 

mycélium a tiež svetlé konídie. Vzdušné mycélium býva biele, krémové, ružové, žlté, 

zelené, modrozelené a pod. Substrátové mycélium je tiež svetlej farby.  

      Medzi najznámejších predstaviteľov patria druhy rodu Acremonium, napr. A. 

murorum, ktorý má kozmopolitné rozšírenie s častým výskytom v rôznych typoch pôd, v 

rizosfére mnohých rastlín, na rozkladajúcom sa organickom materiáli a pod. Rod 

Trichoderma má kozmopolitné zastúpenie a širokú škálu druhov. Trichoderma viride sa 

vyskytuje v rôznych geografických regiónoch. Podukuje celulázy, hemicelulázy, 

antihubové a antibakteriálne ATB. Vyskytuje sa  v pôde, na odumretom organickom 

materiáli, vo vlhkých bytoch na papierových tapetách, v kuchyni na vonkajšom povrchu 

neglazovanej keramiky, vo vzduchu a v bytovom prachu. Poškodzuje stavebný materiál, 

ale aj minerálne vlákna používané na izoláciu pred presakujúcou vodou. Produkuje širokú 

škálu sekundárnych metabolitov, napr. pachybazín, chryzofanol, emodín, trichodermín, 

trichotoxín A. Spôsobuje alergie typu I. Druh T. harzianum  uprednostňuje kyslé 

prostredie. Dobre utilizuje škrob a celulózu. Tento druh je možné využiť v biologickom 
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boji voči niektorým parazitickým mikroskopickým hubám, ktoré spôsobujú ochorenie 

poľnohospodárskych rastlín.  

      Rod Botrytis s druhom Botrytis cinerea je kozmopolit v rôznych pôdnych typoch, 

na rastlinách a na ovocí.  Je to veľmi výdatný producent pektinolytických enzýmov, ktoré 

sú aktívne pri nízkych hodnotách pH. Pektinolytická aktivita spolu so schopnosťou 

rozkladať glukózu, celulózu a kutín umožňuje druhu vo veľmi krátkej dobe znehodnotiť 

napr. plný košík jahôd. U ľudí pracujúcich v skleníkoch spôsobuje alergickú astmu.  B. 

cinerea má veľké uplatnenie pri výrobe vín - Tokajské výbery (3 až 6 putňové). 

Základom na výrobu sú cibéby, t. j. zhrozienkovatené bobule hrozna napadnuté druhom 

B. cinerea, ktoré sa vytvárajú len pri vhodných klimatických podmienkach (teplá 

a dlhotrvajúca suchá jeseň). Oberajú sa ručne vo vinohradoch pri neskorom zbere hrozna 

a zalievajú sa Tokajským samorodým suchým vínom. Ako miera na pridávanie cibéb do 

vína sa používa putňa (drevená noša na oberanie hrozna) a váha cibéb jednej putne je 22 - 

25 kg. Ako miera na víno, ktorým sa zalievajú cibéby, je gönczký sud s objemom 136 l. 

      Druhy rodu Verticillium sa vyskytujú ako saprotrofy na zvyškoch rastlín, ale aj ako 

parazity na rastlinách, vyšších hubách a tiež na hmyze. Rod Paecilomyces s druhom 

Paecilomyces variotii je termotolerantný až termofilný druh izolovaný zo vzduchu 

a prachu, veľmi častý v teplých a vlhkých oblastiach. Produkuje ferirubín, viriditoxín, 

variotín a fuzigén, ktorý má antifungálny účinok. Druh znehodnocuje potraviny, napr. 

ovocné džúsy, cereálie, ale aj papier, jutu, PVC, stavebné aj úžitkové drevo. Z atypických 

substrátov atakuje očné šošovky, kožu, fotografický papier a tabak do cigár. Je to 

oportunistický patogén spôsobujúci alergie a mykózy. 

      Rod Penicillium  s druhmi P. chrysogenum - producent PNC, P. camemberti - 

využívaný v potravinárskom priemysle pri výrobe syrov typu kamembert, brie a pod. Zo 

sekundárnych metabolitov produkuje kys. cyklopiazónovú, palitanín, fumigaklavín A a 

B. Druh produkuje mykotoxíny najmä po predĺženom skladovaní v nevhodných 

podmienkach. Syry tohto typu, t. j. s bielou plesňou sa musia držať v chladničke 

a vyberajú sa hodinu pred konzumáciou, kedy môžu byť pri izbovej teplote.  Druh P. 

expansum  - kozmopolitný druh, veľmi častý v domácnostiach vo vzduchu a v bytovom 

prachu. Z mykotoxínov produkuje patulín, citrinín, ktorý má nefrotoxický účinok, 

chetoglobozín C a roquefortín. Druh utilizuje pektín, celulózu a v archívoch papier. Druh 
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P.  roqueforti má fermentačné schopnosti, ktoré sa využívajú pri výrobe a zrení syrov 

typu rokfort, gorgonzola a pod. Produkuje lipolytické a proteolytické enzýmy. Zo 

sekundárnych metabolitov rokfortín C, kys. mykofenolovú, PR-toxín. V tzv. modrých 

syroch je ich produkcia minimálna. Druh P. chrysogenum  výrazne poškodzuje stavebné 

materiály, papierové tapety, glej, lepidlo, drevené odrezky, archivovaný materiál, maľby 

obrazov. Zo sekundárnych metabolitov produkuje PNC ako prvé známe ATB, ktorého 

deriváty sa dodnes používajú pri výrobe penicilínu F a G. Kolónie penicílií zvyčajne rastú 

rýchlo, v rôznych odtieňoch zelenej, niekedy sú biele, väčšinou zamatového vzhľadu. 

Konídiofóry môžu rásť priamo zo substrátu (zamatové), zo vzdušného mycélia (plstnaté), 

z plazivých snopkovitých hýf (povrazcovité) alebo zo vzpriamených, oddelených alebo 

kompaktne snopkovitých hýf (zväzkovité alebo synnematózne). Konídiofóry sú hyalínne, 

hladkostenné alebo hrubostenné, jednotlivo oddelené (mononematózne) alebo snopkovité 

(synnematózne), s jednou stopkou končiacou buď praslenom fialíd (monoverticilátne) 

alebo typickým štetcom (penicillom). Penicillus pozostáva z vetiev (ramy) a metúl, ktoré 

nesú praslen fialíd. Rozvetvenie konídiofórov môže byť jednoduché (biverticilátne), 

dvoj- (terverticilátne) alebo tri- a viacnásobné (kvarterverticilátne). Fialidy sú zvyčajne 

fľaškovitého tvaru s valcovitou spodnou časťou a kratším krkom, alebo kopijovité. 

Konídiá v dlhých, suchých retiazkach sú usporiadané buď v stĺpcoch alebo rozbiehavých 

lúčoch, bývajú guľovité, elipsoidné, valcovité až mierne rožkovité, hyalínne alebo 

zelenkavé, hladkostenné alebo drsnostenné. Niektoré druhy produkujú skleróciá (Obr. 27, 

28).  

 
 

Obr. 27. Morfologické štruktúry penicíllií (Samson a kol. 1996).  
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 Teleomorfy sú najčastejšie druhy rodov Eupenicillium, Talaromyces, Hamigera a i. 

 Mnohé penicílliá sú častými kontaminantmi akýchkoľvek substrátov 

a potenciálnymi producentmi viacerých mykotoxínov. Klasifikácia penicílií do druhov je 

založená najmä na tzv. polyfázickom princípe, t. j. kombinácií mikromorfologických  

a makromorfologických charakteristík, chemického profilu sekundárnych metabolitov, 

ekologických čŕt, resp. aj molekulovej genetickej analýzy.  

 

 

 

Obr. 28: Fruktifikačná štruktúra Penicillium sp. (orig. Piecková). 

  

 

      Rod Aspergillus s druhmi A. flavus - kozmopolit izolovaný zo širokej škály 

substrátov, ako sú napr. potraviny, morská voda, vtáčie hniezda, koža, bavlna, textílie, 

papier, stavebné materiály, drevo a drevené výrobky. Druh má široké použitie 

v biotechnológiách, produkuje širokú škálu enzýmov (maltáza, keratináza, lipáza, 

proteáza a pod.), tiež aflatoxíny (B1 a B2), kys. cyklopiazónovú, kójovú a aspergilovú. 

Môže spôsobiť infekciu očí, uší a niekedy aj pľúc a srdca. Druh A.  fumigatus - 

termotolerantný druh schopný rásť od 12 do 57 
o
C. Je to kozmopolit častý  v bytovom 

prachu, vo vzduchu vnútorných priestorov, v rôznych typoch pôd, na rozkladajúcom sa 

rastlinnom  materiáli. Degraduje aj PVC. Produkuje rôzne organické kyseliny a enzýmy 

vrátane proteáz. Zo sekundárnych metabolitov produkuje gliotoxín, kys. kójovú, 

fumigatín, fumigacín. V ľudskom organizme vyvoláva mykózy, najmä 

u imunokompromitovaných a HIV pozitívnych pacientov, vyvoláva alergie typu I 

a aspergilózy dýchacieho aparátu.   Kozmopolitný druh A. niger je častý v bytovom 
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prachu, v pôde, rastlinnej opadanke, v sušených orieškoch a semenách, na rôznom 

textilnom materiáli (konope, juta, bavlna), na archivovanom materiáli a tiež na niektorých 

plastických hmotách. Produkuje širokú škálu sekundárnych metabolitov, z ktorých 

malformín C a niektoré nafto-γ-chinóny pôsobia toxicky. Z priemyselného hľadiska je 

tento druh dôležitý v odpadovom hospodárstve, najmä pre schopnosť degradovať 

plastické látky, celulózu a schopnosť biosorbcie ťažkých kovov. Kontaminuje tiež 

niektoré potraviny (vajcia, mäso, cibuľa). U ľudí vyvoláva otomykózy, t. j. ochorenie uší, 

priedušiek a pridružuje sa tiež k TBC. Druh A.  oryzae produkuje mnohé enzýmy 

(amyláza, amyloglukozidáza), ktoré majú komerčné využitie v Ázii a v Japonsku pri 

fermentácii sóje a sójových výrobkov. Aspergillus versicolor je xerofilný druh rastúci od 

4 do 40 
o
C. Utilizuje uhľovodíky na báze motorových olejov. Degraduje škrob, celulózu, 

tuky a bielkoviny. Poškodzuje drevené dlážky, konštrukcie, papierové tapety, kožu,  

nevhodne uskladnené semená, seno a z potravín džemy, ovocné džúsy, mäso a syry. Zo 

sekundárnych metabolitov produkuje geosmín, cyklopenín, cyklopenol, verzikolorín, 

ktorý má antibakteriálny účinok a karcinogénny sterigmatocystín.  

 Kolónie aspergilov zvyčajne rastú rýchlo, sú sfarbené v rôznych odtieňoch bielej, 

žltej, hnedej, zelenej až po čiernu so zamatovým povrchom. Konídiofóry sú neseptované 

a nevetvené stonky s hruškovitou zdureninou na konci - tzv. vezikula. Fialidy pučia 

priamo z vezikuly (uniseriátne - v jednom rade) alebo z metúl (biseriátne - vo dvoch 

radoch). Vezikula, fialidy, metuly a konídiá tvoria typickú konidiálnu hlavičku. Konídiá 

bývajú v suchých retiazkach, buď v kompaktných stĺpcoch alebo lúčovito sa rozbiehajúce 

(radiálne), sú jednobunkové s rôznou ornamentáciou, hyalínne alebo sfarbené. Niektoré 

druhy (napr. A. ustus, A. versicolor) môžu produkovať hűlle bunky (jednotlivo alebo 

v retiazkach, hrubostenné alebo hladkostenné) alebo skleróciá (pevné, zvyčajne guĺovité 

zhluky hýf) (Obr. 29, 30a - c). 

 Teleomorfy sú najčastejšie druhy rodov Eurotium, Emericella, Neosartorya.  

 Aspergilly sú častými kontaminantmi bežných substrátov. V subtrópoch a trópoch 

bývajú častejšie ako penicílliá. Niektoré druhy sú významné ako humánne alebo zvieracie 

patogény (napr. A. fumigatus) alebo produkujú toxické metabolity (A. flavus, A. 

ochraceus).  
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Obr. 29. Morfologické štruktúry aspergilov (Samson a kol. 1996). 

 

 

 Iné majú význam pri fermentácii orientálnych potravín (A. oryzae), či 

v biotechnologickej výrobe organických kyselín a enzýmov (A. niger). Identifikácia je 

väčšinou založená na morfologických znakoch. V súčastnosti sa delia do 6 podrodov: 

Aspergillus, Fumigati, Ornati, Clavati, Nidulantes, Circumdati s celkovo 17 sekciami 

(napr. sekcia Fumigati, Nidulantes, Versicolor, Flavi, Nigri, Circumdati). 

 

 
 

Obr. 30a. Fruktifikačná štruktúra Aspergillus versicolor (orig. Piecková). 
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Obr. 30b. Fruktifikačná štruktúra Aspergillus sp. (orig. Piecková). 

 

 

 
 

Obr. 30c. Pohlavné rozmnožovacie útvary Eurotium amstelodami (anamorf Aspergillus 

amstelodami) (orig. Piecková). 

 

   

2) Čeľaď Dematiaceae -  predstavitelia vytvárajú  vzdušné mycélium tmavých farieb 

(tmavozelené, hnedé až čierne). Substrátové mycélium je tiež tmavej farby (hnedé až 

čierne). Aj konídie alebo len konídie sú tmavých farieb. Z predstaviteľov sem 

zaraďujeme druhy rodov Humicola (H. grisea, H. nigrescens), Gilmaniella,  

Aureobasidium s druhom A. pullulans, tzv. čierna kvasinka. Atakuje celulózové 

komponenty bunkovej steny, produkuje enzýmy, ktoré rozkladajú surový textilný 

materiál z rastlín (ľan a konope), ktoré podliehajú ešte ďalšiemu spracovaniu. Druh je 

častý vo vnútornom prostredí kuchýň, kúpeľní, na drevených okenných rámoch. Na 

drevených maľovaných povrchoch je schopný penetrovať maľbu a vytvoriť tmavé bodky. 

Medzi atopickými pacientami spôsobuje alergie. Rody Torula, Phialophora, 
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Stachybotrys s druhom S. chartarum - kozmopolit so širokým rozhraním rastu (od 2 do 

40 
o
C), ktorý má silnú celulolytickú aktivitu. Vyskytuje sa v prostredí ťažkých kovov 

a toxických prvkov (napr. As). Zo sekundárnych metabolitov produkuje napr. 

trichotecény verukarín J, roridín E, satratoxín F, G a H, pričom všetky vyvolávajú 

dermatotoxické a cytotoxické symptómy. Rod Cladosporium s druhmi C. 

cladosporioides, C. herbarum, C. resinae - ktoré sú psychrofilné, schopné rásť pri -6 
o
C 

a atakujúce celulózu, pektín a lignín. Druhy rodov Stemphylium, Helminthosporium, 

Alternaria s druhmi A. alternata, A. tenuissima, A. chartarum - spolu s druhmi rodu 

Cladosporium vyvolávajú astmu. Medzi ďalších zástupcov patria druhy rodov 

Curvularia, Arthrinium a  Oidiodendron. 

 

3) Čeľaď  Stilbaceae -  predstavitelia vytvárajú mycélium aj konídie svetlej i tmavej 

farby. Konídiofóry vytvárajú zväzkovité útvary, tzv. korémie alebo izárie. Rod 

Doratomyces s druhom D. stemonitis, ktorý sa vyskytuje ako hojný saprofyt na 

rastlinných zvyškoch, v humuse a na rastlinách čiastočne ponorených do vody. Toleruje 

prostredie ťažkých kovov a toxických prvkov (napr. As). 

 

4) Čeľaď  Tuberculariaceae - predstavitelia vytvárajú svetlé aj tmavosfarbené konídie. 

Konídiofóry vytvárajú ploché alebo vankúšovité ložiská, tzv. sporodochiá. Zaraďujeme 

tu rod Fusarium spp. s druhmi F. nivale, F. verticillioides, F. solani, F. oxysporum, F. 

culmorum, F. poae, F. graminearum - žijú saprofyticky, ale aj paraziticky na viacerých 

poľnohospodárskych plodinách (obilie, zemiaky, paradajky a pod.). Zo sekundárnych 

metabolitov sú významné fuzáriové toxíny, a to najmä zearalenon, deoxynivalenol, 

fusarín C a fumonizíny. Veľmi nebezpečný je výskyt fuzáriových toxínov v krmivách. 

Patria sem aj druhy rodov Cylindrocarpon,  Myrothecium. 

 Kolónie fuzárií sú zvyčajne rýchlorastúce, svetlých, jasných farieb (od telovej, cez 

žltú, ružovú k fialovým až modro-zeleným odtieňom). Vzdušné mycélium býva plstené, 

vlnité, rôznej hustoty, prípadne až chýba. Konídifóry sú zvyčajne vetvené, v niektorých 

prípadoch redukované na jednotlivé fialidy, niekedy tvoria vankúšikovité zhluky 

(sporodochiá) alebo sú pokryté slizovitou vrstvou spór mastného vzhľadu (pionnoty).  

Fialidy sú zvyčajne štíhle a predĺžené, vačšinou s jedným otvorom pre spóry, ale 
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u niektorých druhov je otvorov viac v dôsledku sympodiálnej tvorby spór (polyfialidy). 

Existujú 3 typy konídií: makrokonídiá - jednoseptované až mnohoseptované, rožkovité až 

vretenovité, zvyčajne s charakteristickou bazálnou bunkou („nôžka“) a niekedy 

s predĺženou koncovou bunkou. Bývajú slizovité, tvoria sa v sporodochiách alebo 

pionnotoch (snopčekovité zhluky konídiofórov zlepené slizom), u niektorých druhov aj 

na vzdušnom mycéliu, mikrokonídiá - menšie jednobunkové až dvojbunkové konídiá 

v retiazkach alebo slizovitých hlavičkách na vzdušnom mycéliu. Tvoria sa len 

u niektorých druhov, buď jedného tvaru, alebo ide o tvarovú zmes (elipsoidné, vajcovité, 

guľaté, citrónovité atď.); mezokonídiá-septované, rožkovité konídiá na vzdušnom 

mycéliu s veľkosťou medzi makro- a mikrokonídiami. Tvoria sa jednotlivo na 

polyfialidách. Niekedy sa tvoria aj chlamydospóry umiestnené interkalárne, jednotlivo, 

v retiazkach alebo zhlukoch v hýfach alebo v konídiách. Občas sa možno stretnúť aj so 

skleróciami (Obr. 31, 32a, b). 

  

 

 

 

Obr. 31. Morfologické štruktúry fuzárií (Samson a kol., 1996). 

 

 

 Teleomorfy sú najčastejšie druhy rodov Nectria a Gibberella. 

 

 Väčšina fuzárií patrí k pôdnym hubám s celosvetovým rozšírením, niektoré sú 

fytopatogénne - spôsobujú hnilobu koreňov, stoniek alebo plodov, prípadne vädnutie 
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rastlín. Niektoré druhy sú patogénne pre človeka a zvieratá, alebo spôsobujú kazenie 

uskladneného materiálu a sú významnými producentmi mykotoxínov. Druhová 

identifikácia je veľmi náročná. 

 

 
 

Obr. 32a. Fruktifikačná štruktúra Fusarium sp. (orig. Piecková). 

 

 
 

Obr. 32b. Rozmnožovacie spóry Fusarium sp. (orig. Piecková). 

 

 

Do 3. pomocnej triedy Coelomycetes - zaraďujeme fytopatogénne huby, ktoré vytvárajú 

tzv. acervuly a pyknidy. Sú to útvary ohraničené konídiogénnymi bunkami. Pyknida je 

útvar ponorený v substráte, napr. v liste a acervulus je útvar vytvorený na jeho povrchu. 

Mnohé rody vytvárajú nekrotické farebné škvrny na povrchu napadnutých rastlín. Patrí 

sem rod Phoma (Phoma herbarum je častý saprofyt na stonkách rastlín),  Phomopsis,  
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Septoria (S. apiicola spôsobuje septoriózy na listoch zeleru, S. lycopersici na listoch 

rajčiakov), Colletotrichum (C. trifolii napáda ďatelinu, C. lini ľan),  Melanconium, 

Ascochyta (A. pisi spôsobuje škvrnitosť na listoch hrachu, šošovice), druhy rodu 

Phyllosticta, Phomopsis, Coryneum a ďalšie. 

 

Do 4. pomocnej triedy  Agonomycetes - zaraďujeme rody a druhy, ktoré vytvárajú len 

sterilné mycélium bez akéhokoľvek fruktifikačného štádia. Do rodu Sclerotium 

zaraďujeme skleróciové útvary najrozmanitejšieho tvaru, ktoré môžu patriť tak 

k vreckatovýtrusným (Ascomycota) ako aj stopkatovýtrusným hubám (Basidiomycota).  

Rod Rhizoctonia s parazitickým druhom R. solani vytvára   sterilné mycélium, ktoré je 

parazitické a spôsobuje v skladoch ochorenie zemiakových hľúz  a hnilobu mrkvy.  Rody 

Cystocoleus (C. ebeneus) a Racodium sú lichenizované typy rastúce na vlhkých 

a tienistých skalách. 

 

 

 Oddelenie Basidiomycota 

 Talus pozostáva zo septovaného dikaryotického mycélia, často s tzv. spriažkami, čo 

sú mostíky medzi priliehajúcimi bunkami, ktoré umožňujú prestup jadier od jesnotlivých 

rodičov. Septá sú perforované jedným centrálnym pórom. Stena pórového kanálu je často 

charakteristicky zdurená, tejto štruktúre sa hovorí dolipór. Spóry tvoria haploidné 

mycélium s krátkou životnosťou. Vhodne orientované bunky sa skrížia, prebehne 

plazmogamia, ale karyogamia je oneskorená. Vznikne heterokaryón so spriaškami, ktorý 

prežíva väčšinu životného cyklu, vrátane tvorby plodničiek. Karyogamia a bezprostredne 

po nej meióza prebieha v bazídiu, kde sa produkujú exogénne meiospóry (bazídiospóry). 

Tieto sa zvyčajne uvoľňujú silou (Obr. 33).  
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Obr. 33. Životný cyklus bazídiomycét (de Hoog a kol. 2000). 

 

 

 Väčšinou tu patria klobúkaté huby, nie huby mikroskopické, z tých sú významné 

napr. kvasinky Cryptococcus spp., spôsobujúce ochorenia pľúc, CNS a i., alebo lipofilné 

kvasinky Malassezia spp. 


