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1) Houby a Lišejníky 

 

Houby a Lišejníky 

- prostudovat strany 102-111 v učebnici 

- zhlédnout prezentace k učivu, lze udělat z prezentace i zápis  

   Prezentace jsou dostupná na: https://www.dumy.cz/material/15141-houby-vyklad a 

https://dum.rvp.cz/materialy/lisejniky.html  
! Milí žáci, protože je tento zápis obsáhlý, můžete si jej vytisknout, doplnit 

schématy z učebnice a nalepit si do sešitu, nemusíte si to přepisovat!   

 

- Zápis do sešitu: 

 

Houby 
 

1. Houby jednobuněčné = kvasinky 
 
- viditelné pouze pod 
mikroskopem 
- rozmnožují se pučením 
- jsou to buňky heterotrofní -  
- žijí na rostlinách, v půdě, na povrchu 
těl živočichů 
 
- nejdůležitější kvasinka pivní 
- k výživě potřebuje cukr, který rozkládá 
na alkohol a oxid uhličitý => alkoholové kvašení 
- využívá se k výrobě piva, pečiva 
- slisované kvasinky s moukou = kvasnice 
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2. Houby mnohobuněčné 
 
- rozkládají odumřelé org. látky (hlavně dtřevo) na látky anorganické 
- heterotrofní způsob výživy – org. látky přijímají z prostředí v 
podobě roztoků 
- podle způsobu získávání živin rozlišujeme houby cizopasné, 
rozkladné 
- některé žijí v symbióze – s kořeny rostlin (hřib dubový) 
nebo se sinicí/řasou = lišejník 
 
a) Houby bez plodnic 
 
Plíseň hlavičková 
- běžná na hnijících potravinách 
- některé části podhoubí rostou svisle vzhůru a vrcholu tvoří kulaté 
výtrusnice s výtrusy 
 
Paličkovice nachová 
- v semenících trav a obilí, vytváří černo fialový vyčnívající z klasu 
(námel) 
 
Štětičkovec 
- používá se k výrobě některých sýrů nebo výrobě léků (penicilinu) 
 
Hlízenka 
- způsobuje moniliózu ovoce (kruhovité útvary na jablkách) 
 
Padlí 
- bělavé povlaky na stoncích, listech, plodech rostlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Houby s plodnicemi 
 
- plodnice vyrůstají z podzemního podhoubí 
- plodnice = třeň + klobouk 
- některé mladé houby na spodu klobouku závoj nebo celé   
  obalené plachetkou 
- na spodní straně klobouku se člení na lupenaté a rourkaté    
výtrusy se tvoří na povrchu lupenů, rourkách

 
!! Rozdíly mezi pečárkou polní a muchomůrkou zelenou !! 
 
Muchomůrka zelená  
- má pochvu, ze které vyrůstá třeň 
-  zbarvení lupenů bílé, ve stáří se zelenavým nádechem 
Pečárka polní 
- nemá pochvu 
- zbarvení lupenů v mládí růžové, ve stáří hnědočerné 
 
Houby jedlé  
– hřib smrkový, h. dubový, kozák březový, křemenáč osikový, 
klouzek obecný, liška obecná, muchomůrka růžovka, bedla vysoká, 
pečárka polní, pýchavka, hlíva 
 
Houby jedovaté  
– hřib satan, muchomůrka červená 
 
Houby smrtelně jedovaté 
 – muchomůrka zelená, závojenka olovová 
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Houby nejedlé  
- březovník obecný, choroš, troudnatec kopytovity 

 
Dřevokazné houby 
- dřevomorka 
 

LIŠEJNÍKY 
 
- složený organismus: vlákna houby + jednobuněčné sinice nebo 
řasa 
- houba a sinice (řasa) žijí v symbióze 
- tělo se nazývá stélka 
- sinice/řasa– zajišťuje fotosyntézou organické látky, houba dodává 
vodu 
- stélka lišejníků může být: 

• pevně přirostlá k podkladu – mapovník zeměpisný 

• ve formě lupínků – terčovka bublinatá 

• ve formě keříčků – dutohlávka sobí 
- jsou velmi citlivé na znečištěné ovzduší 
Řez stélkou lišejníku: 

a) korová vrstva 
 
b) vrstva s řasami nebo sinicemi 

 
 
c) vrstva houbových vláken 
 
 
d) spodní korová vrstva 
 
e) příchytná vlákna 
 

 
- využívají se jako přírodní barviva v lékárenství, potrava pro 
zvířata 
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