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31 Alternativní výživa rostlin
Kam chodit na houbičky? ● Zaručený návod, jak pěstovat hřiby na zahrádce. ● Podzemní www – síť rostlin.
● Když kradu, tak bezohledně. ● Když je hlad, sežeru své pomocníky. ● Už Adéla večeřela?

BOTANIKA

Naprostá většina rostlin je jako celek autotrofní. Přesto jsou uvnitř rostliny pletiva, která jsou pouze spotřebiteli asimilá-
tů – žijí heterotrofně (např. kořeny a jiné nefotosyntetizující části). Některé rostliny si pro příjem minerálních živin z půdy 
našly symbionty nebo hostitele, jiné ztratily schopnost fotosyntetizovat úplně a staly se parazity nebo mykotrofy. 

FOTOSYNTÉZA JE ZÁKLAD

Jde o volnější vztah rostliny 
s houbami. Vlákna vytvářejí 
na povrchu kořene hyfový 
plášť a pronikají do prosto-
ru buněčných stěn, kde vy-
tvářejí Hartigovu síť. Různé 
druhy rostlin vytvářejí různé 
specifi cké vazby s  vřecko-
výtrusými a stopkovýtrusý-
mi houbami.
Kam na houby? Hřib smr-
kový najdeme pod smrky, 
hřib dubový pod duby, ko-
zák březový, křemenáč osi-
kový, klouzek modřínový, 
tyto vazby zná každý houbař. 
Bez hostitelské dřeviny tyto 
houby pěstovat nelze. Vazbu 
halucinogenních lysohlávek 
(31/3) na trávu metlici trs-
natou zase každoročně kon-
trolují vyznavači alternativní 
mykologie.

EKTOMYKORHIZA 

Mykorhiza – oboustranně prospěšné soužití kořenů s vlákny (hyfami) hub (31/1). 
Žije v ní až 90 % vyšších rostlin. Byla prokázána i u prvních suchozemských rost-
lin a předpokládá se, že to byl jeden z klíčových kroků, který vyšším rostlinám 
umožnil výstup na souš. Hyfy hub pronikají do mezibuněčného prostoru primární 
kůry kořene (ektomykorhiza) nebo pronikají do jejich buněk (endomykorhiza).
Houba pomáhá rostlině, rostlina houbě. Houba zvětšuje absorpční povrch kořene rost-
liny a zprostředkovává příjem vody a minerálních živin, zejména sloučenin fosforu, dusí-
ku a draselných iontů. Chrání rostlinu před některými patogeny (třeba jinými houbami) 
a produkuje růstové hormony rostlin. Od rostliny houba čerpá sacharidy pro svou výživu.

Rostliny s mykorhizou výrazně lépe rostou. Proto se pěstované rostliny (stromky v les-
ních školkách, ale i pokojové a balkónové rostliny v květináčích záměrně očkují komer-
čně dostupnými suspenzemi výtrusů mykorhizních hub (31/2). Lze zakoupit i substráty 
pro pěstování obohacené o mykorhizní houby. 

Hyfy endomykorhizních hub pronikají do buněk primární kůry kořene, nedochází ale 
k  poškození celistvosti cytoplazmatické membrány. Tento typ mykorhizy je evolučně 
původnější a nachází se u většiny cévnatých rostlin. Symbiotické houby nejsou schop-
ny života mimo symbiózu. Některé typy endomykorhiz vytvářejí charakteristické útvary 
uvnitř buněk – váčkovité vezikuly nebo stromečkovité arbuskuly. 
Velice drobná semena orchidejí (čeleď vstavačovité) nedokáží bez mykorhizy vyklíčit. Houba se-
menáček vyživuje i organickými látkami. Vstavačovité vsadily na strategii mít co nejlehčí semena 
přenášená větrem, ale bez zásobních živin.

Mykorhizní houby vřesovcovitých přijímají dusíkaté sloučeniny ze saprotrofních hub, rozkládají-
cích opad, a tak umožňují vřesu nebo borůvce z čeledi vřesovcovitých růst na písčitých, minerál-
ně chudých půdách.

MYKORHIZA

ENDOMYKORHIZA 

31/2 Vliv mykorhizy na borovici

31/3 Lysohlávka kopinatá

31/1 Typy mykorhizy na řezu kořenem
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Vztah vstavačovitých a mykorhizních hub je velice těsný. Některé druhy orchidejí od oboustran-
ně prospěšné symbiózy (mutualismu) přecházejí na větší zneužívání vztahu a zmenšují své listy. 
Několik druhů našich orchidejí pak úplně ztrácí schopnost syntetizovat chlorofyl a fotosyntetizo-
vat a na houbě zcela parazitují. Tento vztah je vlastně parazitismem na houbě a nazývá se myko-
trofie (nebo také mykoheterotrofie).
Mykotrofie je evolučně mladý jev. Proto třeba vznik chlorofylu v nezelené běžné orchideji našich lesů – 
hlístníku hnízdáku (31/4)    – může dokončit zahřátí plamenem.  Svůj název dostal podle toho, že 
soubor jeho kořenových hlízek připomíná hnízdo červovitých hlístů. 
Stejně chlorofyl ztratily třeba hniláky (původní předpoklad byl, že žijí saprofyticky – hniložijně a aktivně 
rozkládají organický opad, ale tento způsob výživy u rostlin nenajdeme).

I některé rostliny se naučily během evoluce parazitovat. Berou svým hostitelům, jiným rostlinám, buď vodu a minerální látky, 
nebo roztoky produktů fotosyntézy – asimiláty, tedy cukry. Mají pro to přeměněné kořeny zvané haustoria (  kap. 37).

Schopnost měnit molekulu N2 na amonné kationty mají hlíz-
kové bakterie v kořenových hlízkách bobovitých (  kap. 22) 
nebo hlízky netvořící kořenová bakterie Frankia u olší.

Jde o  soužití hub a  zelených řas (případně jiných autotrofů) 
v těle lišejníku (  kap. 61). Ne vždy je takové soužítí idylické, 
hladovějící houba může své symbiotické řasy zčásti strávit.

Mixotrofie kombinuje strategii výživy autotrofů a heterotrofů pro zajištění zdrojů organického uhlíku a dalších prvků (N, P, Ca, Fe). Příkladem 
mixotrofie u rostlin jsou poloparazitismus, mykotrofie nebo strategie masožravých rostlin. 

MYKOTROFIE 

PARAZITISMUS  

FIXACE DUSÍKU LICHENISMUS 

MIXOTROFIE MASOŽRAVÝCH ROSTLIN

31 Alternativní výživa rostlin

Pokud si rostliny zachovaly schopnost fo-
tosyntézy, jsou zelené a  minerální roztoky 
čerpají z dřevních částí cévních svazků, na-
zývá se tento typ soužití poloparazitismus 
(hemiparazitismus, předpona hemi = polo).
Poloparaziticky se živí třeba někteří zástupci 
čeledi zárazovité, jako jsou černýše, světlíky 
nebo kokrhele. Aby byl tok roztoků dostatečný, 
ztrácejí schopnost zavřít průduchy a neustálým 
odpařováním vody rostlinu intenzivně obíra-
jí nejen o  anorganické ionty, ale částečně také 
o cukry. Nad zemí navíc svým hostitelům konku-
rují v boji o světlo.
Dalším známým poloparazitem je jmelí. Jeho bílými bobulemi se živí ptáci. Semeno 
s lepkavou nestravitelnou látkou na povrchu projde střevy ptáka a z výkalu se při-
lepí na větev stromu, kde vyklíčí (31/5). Lepkavý viscin se dříve používal jako lep na 
ptáky. Vyzkoušejte sami o Vánocích, jak po rozmáčknutí bobule lepí.  

Masožravky osídlují na živiny chudá 
stanoviště. Díky schopnosti enzy-
maticky rozkládat těla hmyzu a čer-
pat z nich sloučeniny dusíku, fosforu 
a vápníku obstojí v konkurenci s  ji-
nými rostlinami.  Pasti masožra-
vek jsou přeměněné listy, tedy ne 
květy jako ve filmu Adéla ještě ne-
večeřela (31/7). 

POLOPARAZITI 

MASOŽRAVKY

31/3 Lysohlávka kopinatá

31/4 Hlístník hnízdák

31/5 Klíčící jmelí

31/7 Rosnatka okrouhlolistá

Pokud si rostlinný pa-
razit nezachoval chlo-
rofyl a schopnost foto-
syntézy, musí odebírat 
z  lýkové části cévních 
svazků roztoky cukrů. 
Tyto rostliny se nazýva-
jí úplní paraziti (holo-
paraziti, předpona holo 
= celý)
Zcela paraziticky živiny 
získávají drobné liány 
zvané kokotice (31/6) nebo elegantní rostliny suchých 
strání zárazy. Zjara kvetoucí fialový podbílek šupinatý 
je trochu výjimečný, cukry získává intenzivním aktivním 
odpařováním roztoků z  kořenů habrů a  jiných stromů. 
Ale velice zředěné roztoky čerpá ze dřeva.

ÚPLNÍ PARAZITI

Minerálně chudá jsou rašeliniště. U nás na nich na-
jdeme rosnatky a  tučnice, ve Spojených státech 
špirlice nebo mucholapku podivnou. 
Na živiny chudší vody obývají plankton lovící bublinat-
ky . Pohyb sklapnutí listu mucholapky a otevření mě-
chýřkovité pasti bublinatek patří mezi nejrychlejší pohy-
by v rostlinné říši (  kap. 44).
V tropech je málo živin v korunách stromů, ale epi-
fytické láčkovky si konvicovitými láčkami s trávicí-
mi enzymy zajistí jejich dostatečný přísun. 

PŘÍKLADY 

31/6 Kokotice evropská
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34 Mechorosty
Pohádky z mechu a kapradí pro dospělé. ● Sperma rozcáknuté deštěm. ● Hřejivé zábaly v mrtvolkách raše-
liníků. ● Různé kadeřnické styly – učesaný dvouhrotec, rozcuchaný kostrbatec. ● Než byl objeven toaletní 
papír, byly mechy součástí každé domácnosti. 

BOTANIKA

S obecnou charakteristikou tohoto oddělení zelených rostlin s převažujícím gametofytem v životním cyklu jsme se seznámili 
v předchozí kapitole. Nyní představíme 3 třídy mechorostů – játrovky (s lupenitou nebo listnatou stélkou), mechy (dominující 
počtem druhů i biomasou) a hlevíky (se zelenými růžkatými tobolkami a obřími chloroplasty v buňkách).  Životní cyklus na 
obrázku, kde se střídají generace produkující výtrusy (sporofyt) a pohlavní buňky (gametofyt), náleží mechu ploníku. (34/1) 

Z výtrusů mechů, které se vysypávají z tobolky, vyrůstají vláknité, případně lupenité prvoklíčky (protonemata). Od po-
dobných vláknitých řas se odlišují kulovitými drobnými chloroplasty a šikmými přepážkami mezi buňkami. Z nich poté 
vyrůstají mechové rostlinky, buď odděleně samčí a samičí (tedy dvoudomé), nebo oboupohlavné (jednodomé). Jsou složené 
většinou z příchytných vlákem (rhizoidů), lodyžky (kauloidu) a lístků (fyloidů). Na lodyžkách vyrůstají pohlavní orgá-
ny – samčí pelatky (antheridia) a samičí zárodečníky (archegonia). 

MECHOROSTY 

GAMETOFYT  

Pelatky bývají rozlo-
ženy spolu s obalnými 
lístky do podoby často 
třeba žlutě nebo čer-
veně zbarvených „ky-
tiček“ na vrcholu me-
chové rostlinky. Kapky 
dešťové vody mohou 
při dopadu rozstřiko-
vat uvolněné sperma-
tozoidy do okolí. 

Dvoubičíkaté sperma-
tozoidy se šroubovi-
tě pohybují vodou na 
povrchu mechových 
rostlinek a putují k zá-
rodečníku, kde splynou 
s  vaječnou buňkou. 
Tím dojde k oplození.

STŘÍDÁNÍ GENERACÍ
Zelené mechové rostlinky patří ke 
generaci gametofytu, tedy gene-
raci tvořící gamety. Tato generace 
je haploidní, tj. má jedinou sadu 
chromozómů. Diploidní generace 
sporofytu je tvořena jen tobolkou, 
výtrusnicí, vynášenou nevětveným 
štětem, který je připojen ke game-
tofytu a jím vyživován. 

PELATKY 

Ze zygoty vyrůstá štět s tobolkou. Tobolka je krytá čepičkou (ta má původ v ga-
metofytu) a odehrává se v ní meióza, kdy se vytvoří haploidní výtrusy.
Za zralosti se uvolní víčko tobolky a otevře se obústí, které za suchého počasí umožní 
výtrusům vyletět z tobolky. Zuby obústí reagují změnou postavení na vlhkost, za sucha 
se vyklánějí ven a otevírají cestu výtrusům. Těmto pohybům, třeba i mrtvých částí rost-
linného těla, závislým na vlhkosti, se říká hygroskopické pohyby (řec. hygros = mokrý, 
vlhký). Stejně se stáčí i štět mechu zkrutku vláhojevného, který za sucha vytáhne štět 
s tobolkou co nejdále do výšky. U jiných druhů se může za zralosti celá tobolka rozpadat.

ZÁRODEČNÍK A SPOROFYT

34/1 Životní cyklus mechu ploníku
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Játrovky dostaly své jméno podle toho, že stélky jednoho 
typu – lupenitých játrovek – připomínají laloky jater. Pro 
játrovky jsou charakteristické několikabuněčné prvoklíčky.

Mechy jsou nejbohatší třídou mechorostů. Zahrnují kolem 12  000 druhů. Nej-
větší jsou příbuzní našich ploníků z Austrálie a Nového Zélandu, rod Dawsonia 
s 0,5 m dlouhými lodyžkami. Nejhojnějším ploníkem u nás je ploník ztenčený 
(34/1). Naše mechy umí růst skoro všude. Nejvíc v rašeliništích a v podrostu 
vlhčích horských lesů. Nápadně obrostlé jsou i skály (kyselé i vápencové) a stromy ve vlhkých údolích řek. V porostech mechů 
žijí bohaté ekosystémy drobných organismů (např. želvušky   kap. 79). Mechy mají velký význam při zadržování vody v krajině. 
Udává se, že 1 kg suchého rašeliníku zachytí až 20 l vody.

Na první pohled vypadají jako lupenité játrovky, ale jejich sporofyty jsou tvořeny zelenými podlouhými 
rohovitými tobolkami, které pukají dvěma podélnými švy.
Součástí pokožky tobolky jsou pravé průduchy. V buňkách jsou obří chloroplasty (často jediný v celé buňce), jejichž součástí 
může být také pyrenoid, bílkovinové tělísko enzymu RuBisCO (  kap. 30). To je znak společný hlevíkům a zeleným řasám.

Asi nejčastěji se setkáte s hlevíkem polním na podzim na strništích na kyselejších vlhčích polích (34/5).

Tuto lupenitou játrovku najdeme všude na vlhkých půdách 
vysypaných štěrkem, v dlažbě, na zdivu, časté jsou i v za-
hradnictvích.
Nepřehlédnutelné jsou deštníčkovité nosiče (receptakula) 
pohlavních orgánů, kdy na samičích poté dolů visí oranžo-
vé nenápadné tobolky. Na povrchu stélky jsou také malé 
pohárky se zelenými čočkovitými tělísky zvanými množil-
ky (gemy), kterými se porostnice rozmnožuje vegetativně. 
I tady v šíření gem pomáhají dešťové kapky (34/2). 

Nejvýznamnější mechové ekosystémy naší, 
ale i  severské přírody jsou rašeliniště. Na 
kyselých horninách (žuly, ruly, pískovce) 
s  nadbytkem vody vznikají společenstva 
tvořená rašeliníky. Najdeme je buď jako vr-
choviště v  našich pohraničních horách  , 
nebo jako slatiniště ve velkých pánvích Tře-
boňska nebo Máchova kraje. Rašeliníky díky 
svým hyalocytům (33/4) dokážou zadržovat 
velké množství vody. Nemají rhizoidy a jejich 
vzpřímené lodyžky celý život přirůstají na 
vrcholu, zatímco spodní část lodyžek odumí-
rá a mění se na rašelinu. Ta se v severských 
státech používala jako palivo a stavební ma-
teriál. U nás i dnes zejména jako zahradnický 
substrát nebo na zábaly v lázeňství. 

Milovníci jednodruhových trávníků bez dalšího života 
nemají rádi, když se jim v pěstěném trávníku šíří mechy. 
Zpětně ohnuté lístky má kostrbatec zelený, měříky 
mají tenké jednovrstvé lístky (34/4). Červenou lodyžku 
má travník Schreberův, který najdeme spíš v lesích a na 
travnatých stráních. Nechceme radit, jak snižovat druho-
vou diverzitu (pestrost) zahrad, ale připomenout musí-
me, že vápnění a pohnojení podpoří v konkurenci trávy.

I ve smrčinách pěstovaných jako monokultury (lesy, kde se pěstují stejnověké smrky 
na dřevo) najdeme bochánky bělomechu sivého (za sucha díky vzduchu v hyalocy-
tech zbělá) nebo dvouhrotce chvostnatého (ten má lístky sčesané na jednu stranu).

VODNÍ MECHY
Mechy rostou také pod vodou, v čistých tůních a potocích najdeme prameničku, akva-
risti znají „jávský mech“, tedy jihoasijskou měchýřku.

JÁTROVKY 

MECHY 

HLEVÍKY

Mechorosty

RAŠELINIŠTĚ

POROSTNICE MNOHOTVÁRNÁ 

MECHY V TRÁVNÍCÍCH

MECHY SMRČIN

nosič 
pelatek

lupenitá 
stélka

nosič zárodečníků

pohárek 
s gemamirhizoidy

tobolka

34/2 Porostnice mnohotvárná

34/4 Měřík příbuzný

34/5 Hlevík polní

34/3 Buňky kryjnice s modrými siličnými tělísky

Listnaté játrovky svou stavbou připomínají mechy, mají lístky, lodyžku 
i  rhizoidy. Lístky jsou nejčastěji rozložené do plochy a  ještě se k nim 
často připojuje řada malých břišních lístků. Lístky nemají střední žebro tvořené vodivými 
buňkami jako mechy. Pod mikroskopem se dobře poznají podle siličných tělísek rozlič-
ných tvarů, která patrně slouží jako ochrana před býložravci (34/3). Častou listnatou ját-
rovkou, připomínající mech měřík, je kapraďovka sleziníková.




