
Askomycota II.





Phyllum: Ascomycota

• Subphyllum: Taphrinomycotina

• Class:Taphrinomycetes

• Order: Taphrinales

• Class:Neolectomycetes

• Order: Neolectales

• Class:Pneumocystidomycetes

• Order: Pneumocystidales

• Class:Schizosaccharomycetes

• Order: Schizosaccharomycetales

• Subphyllum: Saccharomycotina

• Class:Saccharomycetes

• Order: Saccharomycetales

• Subphyllum: Pezizomycotina

• Class:Arthoniomycetes

• Order: Arthoniales

• Class:Dothideomycetes

• Subclass:Dothideomycetidae

• Order: Capnoidales

• Dothideales
Myriangiales

•Subclass:Pleosporomycetidae

•Order: Pleosporales

Botryosphaeriales

Hysteriales

Pattelariales

Jahnulales

•Class:Eurotiomycetes

•Subclass:Chaetothyriomycetidae

•Order: Chaetothyriales

Pyrenulales

Verrucariales

•Subclass:Eurotiomycetidae

•Order: Coryneliales

Eurotiales

Onygenales



•Subclass:Mycocaliciomycetidae

•Order: Mycocaliciales

•Class:Laboulbeniomycetes

•Order: Laboulbeniales

Pyxidiophorales

•Class:Lecanoromycetes

•Subclass:Acarosporomycetidae

•Order: Acarosporales

•Subclass:Lecanoromycetidae

•Order: Lecanorales

Peltigerales

Teloschistales

•Subclass:Ostropomycetidae

•Order: Agyriales

Baeomycetales

Ostropales s.l.

Pertusariales

Candelariales

Umbilicariales



• Class:Leotiomycetes

• Order: Cyttariales

Helotiales

Rhytismatales

Erysiphales

Thelebolales

• Class:Lichinomycetes

• Order: Lichinales

• Class:Orbiliomycetes

• Order: Orbiliales

• Class:Pezizomycetes

• Order: Pezizales

• Class:Sordariomycetes

• Subclass:Hypocreomycetidae

• Order: Coronophorales

Hypocreales

Melanosporales

Microascales

•Subclass:Sordariomycetidae

•Order: Boliniales

Chaetosphaeriales

Coniochaetales

Diaporthales

Ophiostomatales

Sordariales

•Subclass:Xylariomycetidae

•Order: Xylariales

Calosphaeriales

Meliolales

Phyllachorales

Trichosphaeriales

Lahmialaes

Medeolariales

Tribidiales



Schoch C.L et al. (2009) The Ascomycota Tree of Life: A Phylum-wide Phylogeny Clarifies the Origin and Evolution of Fundamental
Reproductive and Ecological Traits. Syst. Biol. 58(2): 224-239



•Subphyllum: Taphrinomycotina

•Class:Taphrinomycetes

•Order: Taphrinales

(Starší členění: tř:Archiascomycetes)

•Rod: Taphrina

•Biotrófní parazité rostlin

•Napadené rostlin jsou nápadné deformacemi a čarověníky, protože houba vyvolává u 
rostlin nadměrnou produkci auxinů a cytokininů (hypertrofie pletiv)

•Parazituje endogenně dikaryotickým myceliem







Taphrina deformans(kadeřavost broskvoní)



•Class:Pneumocystidomycetes

•Order: Pneumocystidales

•Rod: Pneumocystis

•Houbové organismy žijící paraziticky 
v plicích savců (zápaly plic) ve formě 
sporocytů

•Krysy - P. carini

•Člověk- P. jirovecii

•n fáze– trofická binární dělení buněk 
-jako améby -konstrikcí.

•Trofické buňky jsou pevně vázané na  
na savčí pneumocyty

•Fúzí dvou trofických buněk vzniká  
diploidní zygota –silnostěnné cysty s 
osmi askospórami

•Glykoproteinové antigeny



•Class:Schizosaccharomycetes

•Order: Schizosaccharomycetales

•Schizossacharomyces plombe

•S. octosporus

•S.japonicus



a. nová buňka roste pouze od staré části buňky
b. než dojde k růstu bipolárnímu. V rostoucí buňce jsou mikrotubuly orientované 

longitudiálně a aktinová vlákna jsou depozitována v růstových vrcholech.
c. během mitózy se mikrotubuly stávají součástí jádra (vnitrobuněčné tělísko a 

aktin tvoří prstenec v blízkosti jádra (d., e)

f. Prstenec tvoří základ stěny septa, dokud se jádra nerozdělí a následně migrují k 
pólům, pak se vnitrojaderné tělísko rozdělí a kolem jader se vytvoří síť z 
mikrotubulů

g. Po oddělení buněk se aktin re-lokalizuje ke pólům buněk



•Subphyllum: Saccharomycotina

•Class:Saccharomycetes

•Order: Saccharomycetales

Rod: Saccharomyces sp.



•Většinou 2n organismus

• počet chromosomů 16 (n) a 32 (2n)

•Askospóry uvolněné z aska  jsou (n) sekretují peptidové hormony – dvou opačných pohlaví (párovacích typů), jsou 
přijímány a identifikovány receptory na buňkách (opačných) a spouští reakci zastavující mitotické dělení v G1 fázi 
a zároveň stimuluje transkripci párovacích specifických genů a dochází k vzájemné polarizaci buněk.  Na povrchu 
buněk jsou sekretovány glykoproteiny a dochází k tzv. pohlavní aglutinaci buněk.

•Plasmogamie

•Karyogamie

•Výsledkem je 2n buňka, která se nepohlavně rozmnožuje pučením











Rod: Candida sp.  - anamorfní druhy Saccharomycetales

Candidaspp. je kosmopolitní rod, tyto kvasinky můžeme najít jako saprofytické na 
povrchu ovoce, rostlin, v moři nebo ve spojení se savci a hmyzem (165 druhů).

Candida albicans

1. polymorfní organismus- kvasinky, septátní hyfy, pseudohyfy, silnostěnné 
chlamydospóry

2. Přepnutí z fáze kvasinkovité do myceliární– teplota nad 37°C, pH neutrální, 
nutriční deficience, krevní sérum (opak – přepnutí z fáze myceliární do 
kvasinkovité)

3. Hyfa je kryta manoproteiny – adhesivní k savčím proteinům (adhesiny)

4. Hyfa sekretuje aspartyl proteázy a lipázy – degradace savčí BS

5. Permanentně 2n organismus

6. candidózy



•Subphyllum: Pezizomycotina

•Class:Dothideomycetes

•Subclass:Dothideomycetidae

•Order: Dothideales

•Venturia ineaqualis
anamorph. Spilocaea pomi

Čeleď: Venturiaceae



•Subclass:Pleosporomycetidae

•Order: Pleosporales

Zhang Y, Schoch CL, Fournier J, Crous PW, Gruyter J De, Woudenberg JHC, Hirayama K, Tanaka K,
Pointing SB, Hyde KD. 2009. Multi-locus phylogeny of the Pleosporales: a taxonomic, ecological and 

evolutionary re-evaluation. Studies in Mycology 64: 85–102.[3]

•Askohymeniální vývoj askomat 
– pseudothecia, hysterothecia, 
myriothecia

•Melanizovaná stromata na 
substrátu

•Melanizované askospóry

•Pseudoparafýzy

•Bitunikátní aska



Cercospora sp.



The genus Hysterium (Clade C). A-B. Hysterium 
pulicare (CBS 123377 [BPI 878723], USA).

C-F. Hysterium angustatum (ANM 120 [ILLS], 
USA). G-K. Hysterium vermiforme (GKM 1234 [BPI

879785], Kenya).

L-Q. Hysterium barrianum sp. nov. (ANM 1495 [ILLS 
59908 = holotype], USA).

Scale bar (habitat) = 500 µm; Scale bar 
(spores and asci) = 20 µm.

Fig. 2 from Boehm et 
al. 2009b.

Order: Hysteriales



•Class:Eurotiomycetes

•Subclass:Eurotiomycetidae







•Class:Leotiomycetes







•Class:Leotiomycetes





Řád:Helotiales

•Class:Leotiomycetes





•Class:Leotiomycetes















Class:Pezizomycetes
Order: Pezizales



Pezizales:

•Operkulátní aska s amyloidní reakcí 
(Melzer)

•Tvar, velikost, přítomnost gutul, 
ornamentace askospór

•Zakončení parafýz (větvení, barva aj.)























Subclass:Hypocreomycetidae



Tvorba sklerocia námele ze 
sfaceliové fáze





•Subclass:Sordariomycetidae



Cryphonectria parasitica– rakovina kůry kaštanovníku

• Původ – Asie (Castanea mollisima(Čína)a Castanea crenata(Japonsko)
• Počátkem 20. Století –čínští imigranti přiváží sazenice C. mollisimado 

Ameriky is chorobou (první nález 1902)
• Houba se rychle rozšířila a zdecimovala populaci Castanea dentatav USA –

katastrofa- odlesnění, eroze půdy, dřevní průmysl etc.
• Evropa: Portugalsko a Španělsko – sazenice z USA
• 1925 – Belgie Anglie a ve 30. Letech Itálie
• V Evropě nedošlo k takovým ztrátám jako v Americe – hypovirulentní kmeny 

patogena, ale latentním hostitelem mohou být i duby

http://botit.botany.wisc.edu/toms_fungi/images/pycncomp.jpg



Cryphonectria parasitica– rakovina kůry kaštanovníku

1. Hypovirulence C. parasiticav evropských populacích je způsobena dsRNA 
virem CHV1

2. C. parasiticaje heterothalický druh s klonálními vlastnostmi a pohlavní fází 
(Ascomycota: Dothidiales)

3. Mycelia jsou schopná tzv. vegetativní kompatibility (přenos hypovirulentního 
viru) a vznikají tak kmeny, které mění své patogenní vlastnosti (vc geny)

4. Samotné onemocnění se projevuje prosycháním koruny kaštanovníků od 
vrcholu, suché listí neopadává. Na kůře a kambiu dochází k barevným 
nekrotickým změnám. V lýku pod nekrózami se tvoří žlutooranžové mycelium. 
Později se vytváří v místě rakoviny nepohlavní plodnice – pyknidy s 
pyknospórami. Pohlaví fáze se projevuje tvorbou perithecií ve stromatu. 
Konidie i askospóry jsou roznášeny větrem na velké vzdálenosti.



Cryphonectria parasitica



Ophiostomatózy, grafiózy
• Ceratocystis, Ophiostoma
• Ophiostoma novo-ulmi, Ophiostoma ulmi - grafióza jilmů (Dutch elm 

diseases)
• Ceratocystis fagacearum– odumírání a vadnutí dubů 
• Ekologie těchto hub se spjatá s hmyzem – (Scolytus scolytus-lýkožrouti a 

kůrovci
• 1910  - Dutch elm disease, (DED)
• Evropa, popsaná v Holandsku – prosychání větví a koruny postupné odumírání 

stromů v důsledku tvorby tylóz v cévních svazcích(Ophiostoma ulmi (původně 
asijský druh?))

• 1930 Amerika –intenzivní výsadby a masivní úhyny stromů
• 1967s – Anglie, dovoz jilmového dřeva z USA, nové  virulentní kmeny 

Ophiostoma novo-ulmi (úhyn 20 milionů stromů v Evropě)
• Invazní a destruktivní patogeni





http://jpkc.ynau.edu.cn/course/zwbl/ben/Tushi/synnema.jpg





Subclass:Xylariomycetidae
Order: Xylariales










