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Kam chodit na houbičky?Kam chodit na houbičky? ● Zaručený návod, jak pěstovat hřiby na zahrádce.Zaručený návod, jak pěstovat hřiby na zahrádce. ● Podzemní www – síť rostlin.Podzemní www – síť rostlin.
● Když kradu, tak bezohledně.Když kradu, tak bezohledně.

FOTOSYNTÉZA JE ZÁKLAD

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

MYKORHIZA

Mykorhiza  – oboustranně prospěšné soužití kořenů s  vlákny (hyfami) hub 
(25/1). Žije v ní až 90 % vyšších rostlin. Byla prokázána i u prvních suchozem-
ských rostlin a předpokládá se, že to byl jeden z klíčových kroků, který vyšším 
rostlinám umožnil výstup na souš. Hyfy hub pronikají do mezibuněčného pro-
storu primární kůry kořene (ektomykorhiza), nebo pronikají do jejich buněk 
(endomykorhiza). «1»
HOUBA ROSTLINĚ A ROSTLINA HOUBĚ
Houba zvětšuje absorpční povrch kořene rostliny a zprostředkovává příjem vody a minerál-
ních živin, zejména součenin fosforu, dusíku a draselných iontů. Chrání rostlinu před někte-
rými patogeny (třeba jinými houbami). Od rostliny houba čerpá sacharidy pro svou výživu. 

EKTOMYKORHIZA
Volnější vztah vytváří rostliny s houbami ektomykorhizy. Vlákna obalují povrch 
kořene a pronikají do mezibuněčného prostoru buněčnými stěnami. Různé druhy 
rostlin vytvářejí různě specifi cké vazby hlavně se stopkovýtrusými houbami.

ENDOMYKORHIZA
Hyfy endomykorhizních hub pronikají do buněk primární kůry kořene, nedo-
chází ale k  poškození celistvosti cytoplazmatické membrány. Tento typ my-
korhizy je evolučně původnější a nachází se u většiny cévnatých rostlin. Sym-
biotické houby nejsou schopny života mimo symbiózu. 
MYKOTROFIE
Vztah vstavačovitých a mykorhizních hub je velice těsný. Některé druhy orchidejí od 
oboustranně prospěšné symbiózy (mutualismu) přecházejí na větší zneužívání vztahu 
a zmenšují své listy. Několik druhů našich orchidejí pak úplně ztrácí schopnost synte-
tizovat chlorofyl a fotosyntetizovat a na houbě zcela parazitují. Tento vztah je vlastně 
parazitismem na houbě a nazývá se mykotrofi e (nebo také mykoheterotrofi e). Najde-
me ho například u hlístníku hnízdáku (25/3).

25/2 Vliv mykorhizy na borovici

25/3 Hlístník hnízdák

Využití mykorhizy. Rostliny s  my-
korhizou výrazně lépe rostou, jsou 
odolnější k suchu a k některým pato-
genům, proto se pěstované rostliny 
(třeba stromky v  lesních školkách, 
nebo i  pokojové a  balkónové rostliny 
v  květináčích), záměrně očkují ko-
merčně dostupnými suspenzemi vý-
trusů mykorhizních hub (25/2). Jsou 
dostupné i  substráty pro pěstování 
obohacené o mykorhizní houby. «1»

Kam na houby. Hřib smrkový najde-
me pod smrky, hřib dubový pod duby, 
kozák březový, křemenáč osikový, 
klouzek modřínový, tyto vazby zná 
každý houbař. Bez hostitelské dřevi-
ny tyto houby pěstovat nelze. Vazbu 
halucinogenních lysohlávek na trávu 
metlici trsnatou zase každoročně 
kontrolují vyznavači alternativní my-
kologie. 

Orchideje. Velice drobná semena orchide-
jí (čeleď vstavačovité) nedokáží bez endo-
mykorhizy vyklíčit. Houba semenáček vy-
živuje i organickými látkami. Vstavačovité 
vsadily na strategii mít co nejlehčí semena 
přenášená větrem, ale bez zásobních živin.

25  Alternativní výživa rostlin

25/1 Typy mykorhizy na řezu kořenem
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1. Doplňte tabulku. Do 4. až 6. sloupce napište ANO, nebo NE podle toho, zda je rostlina uvedeného procesu schopna.

Název rostliny Obrázek Typ výživy Fotosyntéza
Samostatný příjem 

všech minerálů
Samostatný 
příjem vody

rosnatka okrouhlolistá 
sasanka hajní
hnilák smrkový 
záraza devětsilová 
černýš luční
hrách setý
vstavač mužský

PARAZITISMUS

I některé rostliny se naučily během evoluce parazitovat. Na odebírání roztoků 
z cévních svazků hostitelské rostliny mají přeměněné kořeny zvané haustoria 
(  kap. 31).

POLOPARAZITI
Pokud si zachovaly schopnost fotosyntézy, jsou 
zelené a minerální roztoky čerpají z dřevních částí 
cévních svazků, nazývá se tento typ soužití polo-
parazitismus (hemiparazitismus, předpona hemi 
= polo). Příkladem je třeba ve větvích stromů žijící 
jmelí nebo na bylinách parazitující černýš. «1»

ÚPLNÍ PARAZITI
Pokud si rostlinný parazit nezachoval chlorofyl 
a schopnost fotosyntézy, musí odebírat z  lýko-
vé části cévních svazků roztoky cukrů. Takové 
rostliny se nazývají úplní paraziti (holoparazi-
ti, předpona holo = celý). Příkladem mohou být 
drobné liánovité kokotice (25/5), parazitující tře-
ba na kopřivách nebo mateřídoušce. 

MASOŽRAVKY
Masožravé rostliny osídlují na živiny chudá stanoviště. Díky schopnosti en-
zymaticky rozkládat těla hmyzu a  čerpat z  nich to, co jim v  půdě schází, si 
mohou vylepšit svou živinovou bilanci a lépe tak konkurovat jiným druhům 
rostlin. «2»«3»

PŘÍKLADY

Minerálně chudá jsou rašeliniště, u nás na nich najdeme rosnatky (25/6), ve 
Spojených státech mucholapku podivnou. 
V tropech je málo živin v korunách stromů, ale epifytické láčkovky si konvico-
vitými láčkami s trávicími enzymy zajistí dostatečný přísun živin. 

Lišejníky. O lichenismu, tedy symbióze 
řasy a houby v lišejníku (  kap. 48).

Mixotrofie kombinuje strategii výživy 
auto- 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.  «2» 

Pasti masožravek jsou přeměněné lis-
ty, tedy nikdy květy jako ve filmu Adé-
la ještě nevečeřela. «3»

BOTANIKA

Jmelí. Známým poloparazitem je jme-
lí. Jeho bílými bobulemi se živí ptáci. 
Semeno s  lepkavou nestravitelnou 
látkou na povrchu projde střevy ptáka 
a z výkalu se přilepí na větev stromu, 
kde vyklíčí (25/4). Lepkavá látka se 
dříve používala jako lep na ptáky. Vy-
zkoušejte sami o Vánocích, jak bobule 
po rozmáčknutí lepí. «1»

Fixace dusíku. O této schopnosti bo-
bovitých rostlin pomocí symbiotických 
hlízkových bakterií (  kap. 18). 

A B C D E GF

25/4 Klíčící jmelí

25/5 Kokotice evropská

25/6 Rosnatka okrouhlolistá
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28  Mechorosty
Pohádky z mechu a kapradí pro dospělé.Pohádky z mechu a kapradí pro dospělé. ● Sperma rozcáknuté deštěm.Sperma rozcáknuté deštěm. ● Hřejivé zábaly v mrtvolkách Hřejivé zábaly v mrtvolkách 
rašeliníků.rašeliníků. ● Různé kadeřnické styly – učesaný dvouhrotec, rozcuchaný kostrbatec.Různé kadeřnické styly – učesaný dvouhrotec, rozcuchaný kostrbatec. ● Než byl objeven Než byl objeven 
toaletní papír, byly mechy součástí každé domácnosti.toaletní papír, byly mechy součástí každé domácnosti.

MECHOROSTY

S obecnou charakteristiku tohoto 
oddělení zelených rostlin s převa-
žujícím gametofytem v  životním 
cyklu jsme se seznámili v  před-
chozí kapitole. Nyní představíme 
zajímavé zástupce mechorostů. 
Dělíme je na 3 třídy  – játrovky
(s  lupenitou nebo listnatou stél-
kou), mechy (dominující počtem 
druhů i  biomasou) a  hlevíky (se 
zelenými růžkatými tobolkami 
a obřími chloroplasty v buňkách). 

 Životní cyklus znázorněný na 
obrázku náleží mechu ploníku
(28/1).

GAMETOFYT
Z  výtrusů mechů, které se vysypávají z  tobolky, vyrůstají převážně vlákni-
té prvoklíčky. Z  nich poté vyrůstají mechové rostlinky, buď odděleně samčí 
a samičí (dvoudomé), nebo oboupohlavné (jednodomé). Jsou složené většinou 
z příchytných vlákem (rhizoidů), lodyžky a lístků. Na lodyžkách vyrůstají po-
hlavní orgány – samčí pelatky a samičí zárodečníky. «1» «2»

SPOROFYT
Ze zygoty vyrůstá štět s  tobolkou. Tobolka je krytá čepičkou (ta má původ 
v gametofytu) a odehrává se v ní meióza, kdy se vytvoří haploidní výtrusy.
Za zralosti se otevře víčko tobolky a za suchého počasí umožní výtrusům vyle-
tět z tobolky. Dopadnou -li na vlhkou půdu, vyroste z nich prvoklíček a cyklus 
se uzavírá.

JÁTROVKY

Játrovky dostaly své jméno podle toho, že stélky jednoho typu – lupenitých 
játrovek – připomínají laloky jater. Vedle toho existují listnaté játrovky po-
dobné mechům.

POROSTNICE MNOHOTVÁRNÁ
Tuto lupenitou játrovku najdeme všude na 
vlhkých půdách vysypaných štěrkem, v dlaž-
bě, na zdivu, časté jsou v zahradnictvích.
Nepřehlédnutelné jsou deštníčkovité nosiče
pohlavních orgánů, kdy na samičích poté 
dolů visí oranžové nenápadné tobolky. Na po-
vrchu stélky jsou také malé pohárky se zele-
nými čočkovitými tělísky zvanými množilky 
(gemy), kterými se porostnice rozmnožuje 
vegetativně. I tady v šíření gem pomáhají deš-
ťové kapky (28/2). 

SPERMATOZOIDY 
A OPLOZENÍ

Dvoubičíkaté spermatozoidy se vy-
mrskají nebo jsou dešťovou kapkou 
katapultovány z pelatek. Šroubo-
vitě se pohybují vodou na povrchu 
mechových rostlinek a  putují k  zá-
rodečníku, kde splynou s vaječnou 
buňkou. Tím dojde k oplození. «1»

PŘEVAHA GAMETOFYTU
Zelené mechové rostlinky patří ke ge-
neraci gametofytu, tedy generaci tvo-
řící gamety, která je haploidní, tj. má 
jedinou sadu chromozómů. Zatímco 
diploidní generace sporofytu je tvoře-
na jen tobolkou, výtrusnicí, vynášenou 
nevětveným štětem, který je připojen 
ke gametofytu a jím vyživován. «2»

28/1 Životní cyklus mechu ploníku
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28/2 Porostnice mnohotvárná
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zárodek
(embryo)

zygota
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BOTANIKA

1. Doplňte do tabulky názvy generací životního cyklu mechů (gametofyt, sporofyt, pohlavní, nepohlavní generace) a ploidií
(haploidní, diploidní, n, 2n).

Název generace Pohlavní/nepohlavní Ploidie Symbol ploidie
n

2n

U následujících anatomických struktur vyberte ty, které jsou součástí gametofytu, a podtrhněte je:
vaječná buňka  lístek  příchytné vlákno (rhizoid)  štět  výtrus  lodyžka spermatozoid  pelatka  tobolka 
zárodečník  zygota  prvoklíček

2. Rašelina je nejpoužívanějším produktem mechorostů. Používá se v mnoha oborech. Spojte použití rašeliny s vlastnostmi,
které ji k danému použití předurčují.

MECHY

Mechy jsou nejbohatší třídou mechorostů, zahrnují kolem 12 000 druhů. Naše 
mechy vyhledávají spíš kyselejší lesní vlhké půdy, mají velký význam při zadr-
žování vody v krajině. Udává se, že 1 kg suchého rašeliníku zachytí 20 l vody.

RAŠELINIŠTĚ
Nejvýznamnější mechové ekosystémy naší, ale i severské přírody jsou rašelini-
ště. Na kyselých horninách (žuly, ruly, pískovce) s nadbytkem vody vznikají spo-
lečenstva tvořená rašeliníky. Rašeliníky díky svým hyalocytům (27/4) dokážou 
zadržovat velké množství vody. Nemají rhizoidy a jejich vzpřímené lodyžky celý 
život přirůstají na vrcholu, zatímco spodní část lodyžek odumírá a mění se na 
rašelinu. Ta se v severských státech používala jako palivo a stavební materiál. 
U nás zejména jako zahradnický substrát nebo na zábaly v lázeňství  «1» 

MECHY V TRÁVNÍCÍCH
Milovníci jednodruhových trávníků bez dalšího živo-
ta nemají rádi, když se jim v  pěstěném trávníku šíří 
mechy. Zpětně ohnuté lístky má kostrbatec zelený, 
měříky mají tenké jednovrstvé lístky (28/3). Červenou 
lodyžku má travník Schreberův, který najdeme spíš 
v lesích a na travnatých stráních. 
Nechceme radit, jak snižovat druhovou diverzitu (pes-
trost) zahrad, ale připomenout musíme, že vápnění 
a pohnojení podpoří v konkurenci trávy. «2»«3» 

Existují dva typy rašelinišť. Najdeme 
je buďto jako vrchoviště v našich po-
hraničních horách , nebo jako slati-
niště ve velkých pánvích, jako je Tře-
boňsko nebo Máchův kraj. «1»

MECHY SMRČIN 
I  ve smrčinách pěstovaných jako mo-
nokultury (lesy, kde se pěstují stejno-
věké smrky na dřevo) najdeme bochán-
ky bělomechu sivého (za sucha díky 
vzduchu v  hyalocytech zbělá) nebo 
dvouhrotce chvostnatého (ten má 
lístky sčesané na jednu stranu). «2»

HLEVÍKY
Na první pohled 
vypadají jako lu-
penité játrovky, 
ale jejich sporo-
fyty jsou tvořeny 
zelenými podlou-
hými rohovitými 
tobolkami, které 
pukají dvěma po-
délnými švy. 
Asi nejčastěji se 
setkáme s hlevíkem polním na pod-
zim na strništích na kyselejších vlh-
čích polích (28/4). «3»

28/3 Měřík příbuzný

28/4 Hlevík polní

1.  Izolační stavební materiál (Grónsko, Kanada).
2.  V zemědělství a zahrádkářství přidávána

do půdních substrátů.
3.  Zábaly a koupele užívané v lázeňské balneoterapii

na pohybový aparát a kožní onemocnění.
4.  Suší se na ní kouřem slad,

z kterého se pak dělá skotská whisky.
5.  Průmyslové palivo (Irsko, Finsko),

palivo v domácnostech (Irsko, Skotsko).
6. Přidává se do filtrů v akváriích.
7.  Studijní paleontologický materiál, uchovává pylová

zrna a výtrusy pro palynologický výzkum historických
změn flóry.

a)  Dobrá nasákavost, schopnost se hydratovat, díky
pórovité struktuře, ale i chemickému složení.

b)  Vonné fenolové látky (eugenol, vanilin, guajakol)
vznikající tepelným rozkladem rašeliny za nepřístupu
vzduchu.

c)  Huminové kyseliny jednak okyselují vodu, jednak snižují
tvrdost (fungují jako iontoměniče), působí baktericidně.

d)  Vysušená díky vysokému obsahu vzduchu brání sálání
tepla.

e)  Dobře konzervuje, díky bakteriostatickým účinkům
nedochází k rozkladu sporopoleninu.

f) Obsahuje 53–58 % uhlíku.
g)  Mokrá má vysokou měrnou tepelnou kapacitu (dlouho

drží teplo), navíc obsahuje látky s adstringentními (svíra-
vými) a baktericidními účinky.




