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Houby? Co jsou vlastně houby zač? 

 Ne každá plíseň je plíseň a ne každá houba je houba

 Říše Protozoa; odd. Myxomycota, hlenky

 Říše Chromista (Stramenophila); odd. Oomycota, houby „vaječné“

 Říše Fungi: odd. Chytridiomycota - chytridiomycety, odd. Eumycota – pravé houby 
(Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, „Deuteromycetes“ „Lichens“ 
(llichenizované houby).

 Makromycety – pomocný termín pro houby s viditelnými plodnicemi „neozbrojené 
oko“

 Nepůvodní druhy archeomycety, neomycety, efemeromycety (80.léta 
20. stol.)



Které houby vyhovují přívlastků „invazní“?

 Jak zkoumaný druh může ovlivnit  druhovou diverzitu? Záleží na jejím 
životním stylu (ekologická, neboli funkční skupina hub) 

 Saprofyti (rozkladači opadu rostlin, dřeva, v půdním humusu)

 Symbionti  na gradientu:

od dobré přátelské spolupráce (např. mykorhizy) 

k vykořisťování (paraziti, biotrofní, nekrotrofní)



Invazivní druh 

 Invazivní druh je v geograficky vymezeném území nepůvodní, šíří se do 
přírodních biotopů a negativně ovlivňuje původní populace organismů: buď 
je přímo vytlačuje konkurencí o přírodní zdroje, nebo je přímo poškozuje 
patogenním působením.  

Fytopatologie lesnická a zemědělská

1996 Státní rostlinolékařská správa , SRS, od 2014 spadá pod Ústřední 
kontrolní a zkušební úřad v zemědělství ÚKZÚZ

EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organisation), 
navazující zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči.

vyhláška č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při 
dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich 
rozšiřování na území ČR a o soustavné rostlinolékařské kontrole.



Karanténní organismy v lesnictví s ohlašovací 
povinností (Jankovský 1998)

Ohlašovací povinnost:
Bakterie: Bakteriální spála růžovitých rostlin Erwinia amylovora
Houby: rakovina kaštanovníku Cryphonectria parasitica , 
rakovina platanu Ceratocystis fimbriata f. sp. platani , 
rez Melampsora medusae
červená sypavka borovice, Mycosphaerella pini ; 
Méně závažné kategorie:  další sypavky: M. dearnessii, M. gibsonii; 
Botryosphaeria laricina (K. Sawada) Y. Zhong, 

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, 
Rzi: Chrysomyxa arctostaphyli, Cronartium spp. - neevropské druhy, Endocronartium spp. - neevropské druhy, 
Gymnosporangium spp. - neevropské druhy, Melampsora farlowii
Vřeckovýtrusné: Mycosphaerella laricis – leptolepidis , Mycosphaerella populorum
Basidiomycety- choroš Phellinus weirii
Baktérie: mykoplazmy - původce bakteriální nekrózy lýka jilmu Elm phloem necrosis phytoplasma.
Fytokaranténní bakterie, Xyllela fastidiosa, vektorem savý hmyz. V ČR nepotvrzena (ÚKZÚZ, 28. 6. 2017 ).



Dozorčí orgány pro šíření patogenních hub a 
houbových organismů

Mykózy primární a sekundární na člověku a živočiších, humánní a 
veterinární medicína, Hygienické stanice, Státní veterinární správa

Houbová onemocnění volně žijících organismů, MŽP a Agentura 
ochrany přírody a krajiny, AOPK



Patogenní houby na dřevinách v ČR, stav 
březen 2016 – zavlečené a invazní

Celkem 90 druhů zavlečených patogenů 
(hub a houbám podobných). 
Celkem 52 jsou invazní druhy. 
V grafu jsou hodnoceny 43 druhy



Myxomycety, hlenky:
slizovka tříslovitá,  Fuligo septica, saprofyt



Oomycety – řasovky (dříve houby vaječné)

 Račí mor- hnileček račí
 „americký brouk“ - teda rak

 Bezpříznakoví přenašeči

 Fytoftory, rod Phytophthora sp. a další 
lahůdky (ČSFO).

 Černý a Strnadová, 2011: Onemocnění olší 
způsobený druhem Phytophthora alni… 
Management napadedných porostů. 
VÚKOZ Průhonice.



Aphanomyces astaci – neférová konkurence

Tenhle to přinese A tenhle to odnese



Opatření proti račímu moru
Převzato z mzp.cz

• Nevypouštět akvarijní 
druhy

• Nestěhovat raky na novou 
adresu 

• Dezinfikovat vše co přijde 
do kontaktu s infikovanými 
zvířaty nebo vodou

• „ale hlásit se to musí“ 
AOPK



Fytoftory, patogeni dřevin

 Druhy rodu Phytophthora na dřevinách

 V ČR celkem 25 druhů

 16 z nich jsou invazní (v Evropě)

 Původní v ČR 1 druh, v Evropě 5 druhů  

 Ostatní jsou nepůvodní

 28% v přírodních stanovištích (invazní)

 P. alni (3 poddruhy), P. plurivora

 24% antropogenní (parky, aleje)

 28% ve školkách a zahradních centrech

Rozpadající se mokřadní 
olšina poblíž řeky Úhlavy
napadená plísní olšovou 
(Phytophthora ×alni). 
Foto K. Černý



Phytophthora cinnamomi



Phytophthora plurivora



Phytophthora x alni  po 20 letech v ČR



Fungi, říše hub

Chytridiomycety

Žijí ve vlhkém a vodním 
prostředí, šíří se bičíkatými 
buňkami, jsou schopné 
proniknout do tkání

„pravé houby“ Eumycota

Žijí především v suchozemském 
prostředí, mají vnější trávení a jsou 
vybaveny různými enzymatickými 
sestavami, jsou schopné proniknout 
do tkání. Tvoří plodnice s pohlavními 
výtrusy, mnohé se množí i 
nepohlavními výtrusy. 

Vřeckovýtrusné houby, Ascomycety

Stopkovýtrusné houby, Basidiomycety



Chytriomykózy obojživelníků 
Citlivost k infekci spojená se schopností imunitní odpovědi naznačuje  

společnou evoluci patogenu a hostitele

Batrachochytrium dendrobatidis

Bezocasí obojživelníci

 90. léta Austrálie, Střední 
Amerika, retro až do r. 1933 
africké drápatky 

 Evropa: Zjištěna u 1/3 druhů  v 15 
státech (Civiš a kol., Ochrana 
přírody 4/2010)

 Rozšířenní na celém území v ČR

 Hyperkeratosa a hyperplasie kůže, 
poškození funkcí  kůže 
(osmoregulace).

Batrachochytrium salamandrivorans

Ocasatí obojživelníci

 Dovoz infikovaných trnočolků
vietnamských (Asie), 2010

 Vyhynutí mloka skvrnitého v 
Belgii, úhyny čolka velkého

 Nyní cca 500 km západně 
našich hranic



Opatření proti chytridiomykózám obojživelníků

• Zabránění vzniku nových ohnisek 
nákazy přísnou kontrolou dovozu 
exotických obojživelníků.

• Realizování záchranných transferů 
obojživelníků s ohledem na toto 
onemocnění

• Vzhledem k 97% úspěšnosti Bs v 
likvidaci mloků se jeví jako nutné , pro 
zachování tohoto druhu v ČR, 
vybudování záchranného stacionáře s 
dostatečnými počty jedinců a ekotypů.



Odkud se vzaly chytridiomykózy a jak se jích zbavit

• Šíření ze zájmových 
chovů

• Likvidace celých 
populací a druhů



Detekce chytridiomykózy v ČR



Invazní patogeni dřevin – příčiny šíření/ochrana

Vliv klimatických extrémů – dlouhá suchá a horká období

Globální transport zboží, nekontrolovaný dovoz okrasných rostlin

Genetické změny patogenů

Znečištěné prostředí a ztráta odolnosti dřevin////

Silná rostlinolékařská kontrola sadebního materiálu i u okrasných 
rostlin

Vyhledávání a uchovávání resistentních jedinců (dřevin) a jejich 
následné množení

Kácení a chemické postřiky vcelku nepomáhají



Zavlečené a invazivní vřeckovýtrusné, Ascomycety

 Grafióza jilmů, Dutch elm disease, Ophiostoma novo-ulmi, sev. Amerika, 60. 
léta 20. stol.

 Odumírání jasanů, Ash die back, Hymenoscyphus fraxini, Chalara fraxinea, SV 
Asie, konec min. století

 Odumírání smrku pichlavého, kloubnatka smrková, Gemmamyces piceae, Asie

 Červená sypavka borovic, Mycospaerella pini, Dothistroma septospora , 1999 –
sazenice borovice černé z Maďarska, Střední Amerika, 



Hymenoscyphus fraxini, Chalara fraxinea, ash dieback = hynutí jasanů, E: poprvé v 
Polsku, 1992, rychle postupuje Evropou a Severní Amerikou, původ nejistý, asi SV Asie



http://www.mykologie.net/images/houby/Hymenoscyphus%20albidus.jpg



Kloubnatka smrková, Gemmamyces piceae na smrku pichlavé, Picea 
pungens, v Krušných horách. Zavlečená z Asie (?) 

http://www.lesaktualne.cz/wp-content/uploads/2014/12/kloubnatka-na-pupenu.jpg
https://www.Ziva.avcr.cz/nepuvodni-invazni-patogeny-drevin-vyzva-nebo-predem-ztraceny-boj



Bradavkatka parazitická, Eutypella parasitica, 
rakovina na kmenech javoru klenu, zavlečena ze 
Severní Ameriky, též na javoru červeném a javoru 
jasanolisté,. 



Cryptostroma corticale, sazová nekróza kůry javoru klenu, 
původní v Severní Americe. V ČR objevena 2003, Kellnarová 2005
,, vymíráni javorů ve městech v horkých suchých létech“

www.skodcoviadrevin.sk/skodca/rakovina-kory



Padlí, Erysiphales, vřeckovýtrusné houby

 V Německu je známo 141 druhů padlí, z toho je 50 druhů zavlečených – 1/3

 V ČR je 27 druhů na dřevinách, z toho 7 je zavlečených. Tři druh jsou 
karanténní.

 Padlí révové, Uncinula necator, Sev. Amerika, kolem roku 1850 do Evropy

 Padlí dubové, Microsphaera alphitoides, Asie? naturalizovalo u nás asi před 
100 let, 1907.



Padlí dubové, Microsphaera alphitoides, 
zavlečeno do Evropy v 19. století, naturalizovno



Padlí révové, Uncinula necator, pův. Sev. 
Amerika, kolem roku 1850 do Evropy



Zavlečené stopkovýtrusné houby patogenní, rzi 
a sněti

Rez na topolech, bez dalšího 
mezihostitele, Melampsora medusae, 
počátek 21. stol., karanténní druh

Rez vejmutovková,Cronartium 
ribicola, černý rybíz/vejmutovka



Zavlečené stopkovýtrúsné houby, 
makromycety, ne invazní

Límcovkovité, Strophariaceae, na novém substrátu, na štěpce, parky, 
zahrady.

 Lysohlávka modrající, Psilocybe cyanescens (Kew, 1911, původ ze 
Sev. Ameriky)

 Límcovka oranžová, Leratiomyces ceres (Evropa ve 20.letech 20. 
stol., původ z Austrálie)

 Límcovka Percevalova, Leratiomyces percelvalii (Evropa do 60.let. 
vzácný druh, pak na vzestupu)

 Polnička vrásčitá, Agrocybe rivulosa

Ekologicky podobná kategorie: květnatec Archerův, Clathrus archeri



Saprofytní basidiomycety na synantropních stanovištích – efemerní,
límcovky, květnatec Archerův, pečárka dvouvýtrusá, slzečník měnlivý



Zavlečené druhy mykorhizních hub se svými 
dřevinami

 Suillus lakei, Rhizopogon 
villosulus/douglaska tisolistá

 Suillus tridentinus (EN), S. 
viscidus, S. elegans/modřín 
opadavý

 Suillus  placidus/borovice 
vejmutovka



Děkujeme za Vaši pozornost. 


