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Anotace:  Tento pracovní list slouží k opakování učiva o zástupcích hub 
vřeckovýtrusých a stopkovýtrusých. Do výuky je vhodné jej 
zařadit v rámci laboratorního cvičení nebo jako samostatnou 
práci. Časová dotace na vypracování je asi 45 minut.  
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Houby vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé 

1. Vyhledejte v literatuře následující zástupce askomycetů a zjistěte 
o nich základní informace:  

 

název houby stručná charakteristika význam pro člověka 

paličkovice nachová   

štětičkovec (Penicilium)   

padlí   

kropidlák   

lanýž černý   

smrž obecný   

ucháč obecný   

hlízenka ovocná   



  VY_32_INOVACE_BI.3.03 

2. Vyhledejte v atlase a v jiné literatuře houby uvedené v boxu. 
Rozdělte tyto houby do tabulky (houby se mohou vyskytovat ve 
více sloupcích): 

 

 

muchomůrka 
červená 

hřib 
hnědý 

kozák 
březový 

choroš 
šupinatý 

žampion 
ovčí 

bedla 
vysoká 

křemenáč 
osikový 

dřevomorka 
domácí 

václavka 
obecná 

holubinka 
trávozelená 

ryzec 
pravý 

hlíva 
ústřičná 

hřib 
smrkový 
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3. Vyhledejte v literatuře snadno zaměnitelné prudce jedovaté 
houby s houbami jedlými a naučte se je rozlišit. Do tabulky 
napište nejdůležitější poznávací znaky: 

 

 

  muchomůrka zelená žampion ovčí 

klobouk   

třeň   

výtrusy   

 

 

 

 

  muchomůrka tygrovaná muchomůrka růžovka 

klobouk   

třeň   

výtrusy   



  VY_32_INOVACE_BI.3.03 

 

 

  závojenka olovová čirůvka májovka 

klobouk   

třeň   

výtrusy   
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Řešení 

1. Vyhledejte v literatuře následující zástupce askomycetů a 
zjistěte o nich základní informace:  

 

název houby stručná charakteristika význam pro člověka 

paličkovice nachová 

podhoubí parazituje 
v semeníku lipnicovitých 

rostlin (např. žita), semeník 
mění v námel 

námel je zdroj alkaloidů, 
využití v lékařství 

štětičkovec (Penicilium) 
bohatě větvený konidiofor 

(tzv. štětka) 

výroba antibiotik (P. 
notatum, P. chrysogenum), 
potravinářství – zrání sýrů 

(P.rocquefortii, P. 
chamembertii) 

padlí 
vytváří bělavé povlaky na 

povrchu rostlin 
parazité rostlin (p. révové, 

jabloňové, dubové) 

kropidlák 
rozkládá organickou 

hmotu, povlaky na 
potravinách 

prudce jedovaté a 
karcinogenní mykotoxiny 

(aflatoxiny) 

lanýž černý plodnice v podzemí 
jedlá houba (specialita), 

pěstován ve Francii 

smrž obecný 
tvoří plodnice, klobouk 
žebrovitě zprohýbaný 

jedlá houba 

ucháč obecný 
tvoří plodnice, klobouk 

mozkovitě laločnatý 
jedovatá houba 

hlízenka ovocná 
soustředné kružnice kupek 

konidií na ovoci 
moniliová choroba ovoce 
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2. Vyhledejte v atlase a v jiné literatuře houby uvedené v boxu. 
Rozdělte tyto houby do tabulky (houby se mohou vyskytovat 
ve více sloupcích): 

 

 

muchomůrka 
červená 

hřib 
hnědý 

kozák 
březový 

choroš 
šupinatý 

žampion 
ovčí 

bedla 
vysoká 

křemenáč 
osikový 

dřevomorka 
domácí 

václavka 
obecná 

holubinka 
trávozelená 

ryzec 
pravý 

hlíva 
ústřičná 

hřib 
smrkový 
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choroš 
šupinatý 

hřib hnědý 
václavka 
obecná 

václavka 
obecná 

kozák březový 

dřevomorka 
domácí 

kozák březový hlíva ústřičná hlíva ústřičná 
křemenáč 

osikový 

václavka 
obecná 

křemenáč 
osikový 

muchomůrka 
červená 

hřib hnědý hřib smrkový 

hlíva ústřičná hřib smrkový žampion ovčí kozák březový  

  bedla vysoká 
křemenáč 

osikový 
 

  
holubinka 

trávozelená 
hřib smrkový  

  ryzec pravý žampion ovčí  

   bedla vysoká  

   
holubinka 

trávozelená 
 

   ryzec pravý  
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3. Vyhledejte v literatuře snadno zaměnitelné prudce jedovaté 
houby s houbami jedlými a naučte se je rozlišit. Do tabulky 
napište nejdůležitější poznávací znaky: 

 

 

  muchomůrka zelená žampion ovčí 

klobouk 
odstíny zelené, lupeny husté, 

volné, bílé 

kuželovitý, zvonovitý až 
rozložený 

bílý (citronově žlutý nádech) 

lupeny bledé až čokoládově 
hnědé 

třeň 

pochva vysoká, blanitá, cípatá 

nazelenale šupinkatý 

dužnina bílá (pach syrové 
brambory) 

tlustý, válcovitý bez pochvy, 
poraněním žloutne (jinak bílý) 

dužnina bílá 

výtrusy bílý prach čokoládově hnědý prach 
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  muchomůrka tygrovaná muchomůrka růžovka 

klobouk 

široce rozložený 

žlutohnědý, okraj rýhovaný 

koncentricky usp. bílé útržky 
závoje 

lupeny bílé, pak smetanové 

polokulovitý, sklenutý 

načervenalý, červenohnědý 

bělavé až načervenalé zbytky 
plachetky 

lupeny husté, vysoké, bílé, 
později načervenalé 

třeň 

hladký, úzký, snadno opadavý 
prsten 

dole zduřelý v hlízu (2-3 šikmo 
sestavené prstence) 

dužnina bílá, neměnná, pach po 
syrových bramborách) 

dole rozšířený, vínově 
načervenalý 

prsten široký, hustě rýhovaný 

dužnina bílá, červenající 

výtrusy bílé bílé 

 

 

 

 

 

 

  závojenka olovová čirůvka májovka 

klobouk 
vyklenutý, později rozprostřený 

slonovinově bílý až šedohnědý 

široký, nízce klenutý, na okrajích 
podvinutý 

bílý až krémový nádech 

lupeny husté, nízké, bílé 

třeň 

bělavý, velký, uvnitř houbovitý 

lupeny žlutavé, později masově 
červené, husté, široké 

dužnina bílá, voní po mouce 

tlustý, tuhý, bílý, válcovitý 

dužnina bílá, silná okurkově-
moučná vůně 

výtrusy růžový prach bílý prach 
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Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí software: 

• Microsoft Office 2010 

Použitý zdroj: 

• JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia. 8.rozšířené 
vydání.Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2006, ISBN 80-7182-217-5. 

• BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj z biologie. 1.vydání.Brno: Didaktis, 2003, 
ISBN 80-86285-67-7.  

• KINCL, Lubomír; KINCL, Miloslav; JAKRLOVÁ, Jana. Biologie rostlin. Praha: 
Fortuna, 1993, ISBN 80-7168-090-7.  

 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


