TERÉNNÍ PRŮ VODCE
pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze
v CHKO Litovelské Pomoraví

kapitola houby
Bronislav Hlůza / Jiří Lazebníček

!
"

TERÉNNÍ PRŮVODCE
pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze
v CHKO Litovelské Pomoraví

kapitola houby
Prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc.
Ing. Jiří Lazebníček

!
"
!
"
1

OBSAH
1

Houby CHKO Litovelské Pomoraví

2

2

Historie výzkumu hub

3

3

Přehled a kategorizace ohrožených druhů hub
v CHKO Litovelské Pomoraví

3

4

Literatura

4

5

Terénní průvodce

5.1 Plané loučky (PR − Olomouc-Hejčín − Horka nad Mor.)

5

5.2 Les u křižovatky silnice z Červenky do Králové
s žel. tratí z Červenky do Moravičan − PR U Trati (Červenka)

6

5.3 Vrapač (NPR − Mladeč)

8

5.4 Kačení louka (PR a okolí PR − Moravičany)

9

5.5 Velký Bradlec (PR a okolí − Moravičany − Stavenice)

10

6

11

Fotografie s komentářem

1 HOUBY CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ
CHKO Litovelské Pomoraví zahrnuje komplex lužních lesů s mozaikou lučních enkláv v aluviu řeky Moravy mezi Olomoucí,
Litovlí a Mohelnicí. Lesy zaujímají přibližně 60 % plochy CHKO. Kromě lužních lesů je na území zastoupena řada dalších
lesních typů, nejrozšířenějším z nich je buková doubrava s ostřicí chlupatou. V oblasti Třesína se na devonských vápencích nacházejí bukové a javoro-bukové doubravy. Místy však má v CHKO vysoké zastoupení nepůvodní smrk. Bohatá mykoflóra lesních a lučních porostů zatím není dostatečně a cílevědomě prozkoumaná.
Zatím byly na území CHKO Litovelské Pomoraví nalezeny 672 taxony hub (druhy, poddruhy, variety). Jejich seznam (checklist) se průběžně doplňuje.
Na kulturních loukách roste celá řada druhů hub. Význačnou luční houbou je žampión (pečárka) polní (Agaricus campestris). Jeho plodnice často vyrůstají hromadně, zejména na loukách pohnojených močůvkou. V trávě roste špička obecná
(Marasmius oreades), často v kruzích nebo pruzích. Mezi jarní druhy, rostoucí na loukách, patří polnička raná (Agrocybe
praecox) a jedovatá závojenka jarní (Nolanea verna). Na podzim vyrůstá na loukách čirůvka dvoubarvá (Lepista saeva).
Louky a pastviny jsou také vhodným prostředím pro růst několika druhů pýchavek a prášivek.
Na houby bývají bohaté travnaté okraje lesů. Travnatý porost s křovinami a stromy vytváří příhodné mikroklima pro růst
hub. Na jaře zde rostou např. různé druhy smržů a jedlá čirůvka májovka (Calocybe gambosa). Ozdobou výslunných lesních okrajů a pasek je bedla vysoká (Macrolepiota procera).
V lužních lesích (hlavně zaplavovaných) roste poměrně málo humusových hub. Vyskytují se zde smrže a ucháče, místy
čirůvka májovka a polnička raná. Za význačnou houbu zaplavovaných lužních lesů se považuje houževnatec tygrovaný (Lentinus tigrinus). V lužních lesích roste mnoho druhů chorošovitých hub, vázaných na různé druhy vrb, topolů, dubů a dalších
listnáčů. Mezi ně patří např. síťkovec dubový (Daedalea quercina), síťkovec načervenalý (Daedaleopsis confragosa), ohňovec obecný (Phellinus igniarius), outkovka vonná (Trametes suaveolens), pstřeň dubový (Fistulina hepatica) aj.
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V dubo-habrových lesích roste celá řada hřibovitých hub, např. hřib dubový (Boletus aestivalis), hřib kovář (Boletus
erythropus) a hřib plstnatý (Boletus subtomentosus). Hojné jsou holubinky, např. holubinka mandlová (Russula vesca),
holubinka namodralá (Russula cyanoxantha), holubinka nazelenalá (Russula virescens ) aj. Z velkých ryzců zde např.
rostou ryzec peprný (Lactarius piperatus) a ryzec plstnatý (Lactarius vellereus). Po teplých deštích se v létě objevuje
často hromadně smrtelně jedovatá muchomůrka zelená (Amanita phalloides), prudce jedovatá muchomůrka tygrovaná
(Amanita pantherina) a jedlá muchomůrka růžovka (Amanita rubescens). Bohatě je zastoupena celá řada dalších rodů
lupenatých hub. Z břichatek zde kromě pýchavek (pýchavka obecná − Lycoperdon perlatum, pýchavka hruškovitá − Lycoperdon pyriforme, pýchavka závojová − Lycoperdon mammiforme) roste např. hadovka smrdutá (Phallus impudicus),
psivka obecná (Mutinus caninus) a pestřec obecný (Scleroderma citrinum). Na odumřelých kmenech, pařezech a na zemi
ležících větvích listnáčů roste celá řada lignikolních druhů hub, např. dřevnatka parohatá (Xylaria hypoxylon), dřevnatka
kyjovitá (Xylaria polymorpha), outkovka pestrá (Trametes versicolor), lesklokorka ploská (Ganoderma lipsiense), lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum) aj.
Druhotné smíšené lesy jsou na houby rovněž bohaté, neboť v nich rostou jak druhy vázané mykorhizou na listnáče, tak
na jehličnany, jako např. různé druhy hřibů, muchomůrek, pavučinců aj. Velký počet druhů zde patří také k humusovým
saprofytům. Kromě různých druhů muchomůrek a hřibovitých hub zde roste např. čechratka podvinutá (Paxillus involutus)
i čechratka černohuňatá (Paxillus atrotomentosus), řada druhů holubinek, např. holubinka černající (Russula nigricans),
holubinka smrdutá (Russula foetens), holubinka révová (Russula xerampelina) a také řada ryzců, např. jedlý ryzec syrovinka (Lactarius volemus) a nejedlý ryzec šeredný (Lactarius turpis). Mnoho druhů roste na kmenech, pařezech nebo
opadaných větvích stromů, jako např. hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus), opeňka měnlivá (Kuehneromyces mutabilis),
šupinovka kostrbatá (Pholiota squarrosa) a různé druhy václavek (Armillaria sp. div.).
Z břichatek zde roste např. pýchavka obecná (Lycoperdon perlatum), pýchavka hruškovitá (Lycoperdon pyriforme), pestřec obecný (Scleroderma citrinum), hadovka smrdutá (Phallus impudicus), hvězdovka červenavá (Geastrum rufescens) aj.
Ve smrkových monokulturách roste velký počet mikromycetů i makromycetů. Mykoflóra mladých smrčin je jiná než mykoflóra starších kultur nebo vysokého lesa. Z hřibovitých hub v nich roste především hřib smrkový (Boletus edulis), hřib
hnědý (Boletus badius), hřib žlutomasý (babka) (Xerocomus chrysenteron) a hřib žlučník (Tylopilus felleus). Méně častý je
hřib nachovýtrusný (Porphyrellus psudoscaber) a šiškovec černý (Strobilomyces floccopus). V mladých smrčinách roste
jedlý ryzec smrkový (Lactarius deterrimus), ve smrkových porostech můžeme nalézt ryzec oranžový (Lactarius mitissimus), ryzec ryšavý (Lactarius rufus) a ryzec šeredný (Lactarius turpis). Z holubinek je častá holubinka mandlová (Russula
vesca), holubinka namodralá (Russula cyanoxantha), holubinka dívčí (Russula puellaris), na podzim holubinka hlínožlutá
(Russula ochroleuca). Ve smrkových lesích roste několik druhů muchomůrek, např. jedovatá muchomůrka červená (Amanita muscaria) a jí podobná, ale méně častá muchomůrka královská (Amanita regalis), rovněž jedovatá. Jedovatá je také
běžná muchomůrka citrónová (Amanita mappa) a muchomůrka porfyrová (Amanita porphyria). Jedlá je muchomůrka
růžovka (Amanita rubescens). Jí podobná muchomůrka šedivka (Amanita spissa) je sice také jedlá, ale nepříliš chutná,
navíc se může zaměnit za muchomůrku tygrovanou (Amanita pantherina).
U kořenů smrků nebo na jejich pařezech roste šafránka červenožlutá (Tricholomopsis rutilans). Dříve bývala mnohem hojnější liška obecná (Cantharellus cibarius). Jí se podobá nejedlá lištička pomerančová (Hygrophoropsis aurantiaca). V létě

a na podzim vyrůstá jedlá bedla červenající (Macrolepiota rhacodes), typicky podzimní houbou je jedlá čirůvka fialová
(Lepista nuda). Koncem léta a na podzim roste na smrkových pařezech václavka smrková (Armillaria ostoyae).
Z břichatek je ve smrkovém lese běžná pýchavka obecná (Lycoperdon perlatum) a hadovka smrdutá (Phallus impudicus).
Na smrkových pařezech často vyrůstá krásnorůžek lepkavý (Calocera viscosa). Vytváří nápadné, pružné, vidličnatě rozvětvené oranžové plodnice. Dále můžeme na smrkových pařezech nalézt tyto druhy: troudnatec pásovaný (Fomitopsis
pinicola), kořenovník vrstevnatý (Heterobasidion annosus), anýzovník vonný (Gloeophyllum odoratum), bělochoroš hořký
(Postia stiptica) a bělochoroš modravý (Postia caesia).

2 HISTORIE VÝZKUMU HUB
Protože většina území dnešní CHKO byla v době druhé světové války součástí zabraných Sudet, začal intenzivnější a cílevědomý výzkum tohoto území až po roce 1945.
Mezi mykology, kteří se o průzkum lesního komplexu zasloužili, patří především Jaroslav Kupka (1911−1999) z Uničova.
Na území CHKO soustavně sledoval výskyt hub od roku 1946. V roce 1998 vyšla jeho práce Houby chráněné krajinné oblasti
Litovelské Pomoraví, v níž shrnul výsledky svého celoživotního mykologického výzkumu v tomto území. Podařilo se mu
zjistit údaje pro 303 taxony hub (Kupka 1998). Jeho soupis hub se stal základem pro check-list hub CHKO Litovelské Pomoraví, který sestavují a v současné době doplňují B. Hlůza a J. Lazebníček. Oba tito mykologové se výzkumem hub v CHKO
Litovelské Pomoraví zabývají už několik desítek let. Na základě rozboru údajů J. Kupky o nálezech jednotlivých druhů hub
byl publikován také Návrh na červený seznam ohrožených druhů hub v CHKO Litovelské Pomoraví (Hlůza 1998).
V druhé polovině minulého století se kromě J. Kupky zabývala mykoflórou budoucí CHKO Litovelské Pomoraví také trojice
zanícených olomouckých amatérských mykologů, a to Ladislav Rychtera, Bohumil Knoflíček a Bohumil Řihošek.
Po vyhlášení CHKO v roce 1990 se do mykologického výzkumu zapojili také brněnští mykologové (L. Jankovský, V. Antonín,
A. Vágner, Z. Bieberová, D. Kalousek). Dílčí inventarizační průzkum makromycet PP Třesín provedla M. Vašutová (Vašutová
2007). V současné době pokračuje výzkum mykoflóry a ověřování výskytu hub na lokalitách v CHKO Litovelské Pomoraví,
jehož se účastní kromě již uvedených současných mykologů také mykoložka Ing. H. Deckerová z Ostravy a amatérský mykolog L. Kašpárek z Haukovic u Uničova.

3 PŘEHLED A KATEGORIZACE OHROŽENÝCH DRUHŮ HUB
V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Druh:

Stupeň ohrožení:

HOUBY VŘECKOVÝTRUSÉ − ASCOMYCETES:
lopatička kyjovitá − Spathularia flavida Pers.: Fr.

ohrožená

mísenka oranžová − Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel

téměř ohrožená

stopečka pýřitá − Helvella macropus (Pers.: Fr.) P. Karst.

zranitelná

vodnička potoční − Cudoniella clavus (Alb. et Schw.: Pers.) Dennis

téměř ohrožená

voskovička černavá − Holwaya mucida (S. Schulzer) Korf & Abawi

ohrožená

HOUBY STOPKOVÝTRUSÉ − BASIDIOMYCETES:
Nelupenaté − Aphyllohorales:
bělochoroš lužní − Postia subcaesia (A. Davi) Jülich

ohrožený

bránovitka mléčná − Irpex lacteus (Fr.: Fr.) Fr.

ohrožená

choroš oříš − Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

zranitelný

ježatec různozubý − Creolophus cirrhatus (Pers.: Fr.) P. Karst.

téměř ohrožený

kuřátka finská zakouřená − Ramaria fennica var. fumigata (Peck) Schild

kriticky ohrožená

kuřátka květáková − Ramaria botrytis (Pers.: Fr.) Ricken

údaje nedostatečné

kuřátka sličná − Ramaria formosa (Pers.: Fr.) Quél.

údaje nedostatečné

kuřátka zlatá − Ramaria aurea (Schaeff.: Fr.) Quél.

údaje nedostatečné

kuřátka žlutá − Ramaria flava (Schaeff.: Fr.) Quél.

údaje nedostatečné

plesňák karafiátový − Thelephora caryophyllea (Schaeff.) Fr.

kriticky ohrožený
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pórnatka chlebová − Perenniporia medula-panis (Jacq.: Fr.) Donk

ohrožená

škrobnatec terčovitý − Aleurodiscus disciformis (DC.: Fr.) Pat.

kriticky ohrožený

troudnatec jasanový − Perenniporia fraxinea (Bull.: Fr.) Ryv.

ohrožený

trsnatec lupenitý − Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S. F. Gray

téměř ohrožený

trsnateček kosťový − Osteina obducta (Berk.) Donk

ohrožený

Hřibovité − Boletales:
hřib královský − Boletus regius Krombh.

ohrožený

hřib rubínový − Rubinoboletus rubinus (W. G. Smith) Pil. et Dermek

ohrožený

kozák bílý − Leccinum holopus (Rostk.) Watling

téměř ohrožený

kozák dubový − Leccinum crocipodium (Letell.) Watling

ohrožený

Lupenaté − Agaricales:
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čirůvka fialková − Calocybe ionides (Bull.: Fr.) Donk

údaje nedostatečné

čirůvka modřínová − Tricholoma psammopus (Kalchbr.) Quél.

zranitelná

čirůvka opálená − Tricholoma ustaloides Romagn. 1954

údaje nedostatečné

čirůvka tygrovaná − Tricholoma pardalotum Her. et Kotl.

kriticky ohrožená

hnojník strakatý − Coprinus picaceus (Bull.: Fr.) S. F. Gray

zranitelný

holubinka černobílá − Russula albonigra (Krombh.) Fr.

ohrožená

holubinka olšinná − Russula alnetorum Romagn.

téměř ohrožená

líha páchnoucí − Lyophyllum rancidum (Fr.) Sing.

téměř ohrožená

lysohlávka česká − Psilocybe bohemica Šebek

ohrožená

muchomůrka olšová − Amanita friabilis (P. Karst.) Bas

ohrožená

pavučinec fialovolilákový − Cortinarius balteatus (Fr.: Secr.) Fr.

údaje nedostatečné

pavučinec hezoučký − Cortinarius bibulus Quél.

zranitelný

pavučinec náramkovcový − Cortinarius praestans (Cordier) Gillet

ohrožený

pavučinec skořicově žlutý − Cortinarius cinnamomeoluteus P. D. Orton

údaje nedostatečné

ryzec lilákový − Lactarius lilacinus (Lasch) Fr.

ohrožený

šťavnatka holubinková − Hygrophorus russula (Schaeff.: Fr.) Quél.

ohrožená

štítovka bělavá − Pluteus pseudoroberti M. M. Moser & Stangl

údaje nedostatečné

štítovka bílá − Pluteus pellitus (Pers.: Fr.) Kumm.

téměř ohrožená

Břichatkovité − Gasteromycetes:
psivka obecná − Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr.

téměř ohrožená
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5 TERÉNNÍ PRŮVODCE
5.1 PLANÉ LOUČKY (přírodní rezervace)
Rezervace se nachází na katastrálním
území Olomouce-Černovíru, Olomouce-Řepčína a Horky nad Moravou.
Nadmořská výška cca 200 m n. m.
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GPS: 49°37’21” N, 17°13’58” E
bod v přehledové mapě č.1
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Předmětem ochrany jsou slatinné louky,
fragmenty měkkého luhu, meandrující
tok s břehovými porosty a tůně s ohroženými druhy rostlin a živočichů.
Na lokalitě bylo zatím nalezeno 155 taxonů hub.

PP Bázlerova
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Olomouc-Černovír

OHROŽENÉ DRUHY HUB:
Kriticky ohrožený druh:
● kuřátka finská zakouřená − Ramaria
fennica var. fumigata (Peck.) Schild
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Téměř ohrožený druh:
● hnojník strakatý − Coprinus picaceus
(Bull.: Fr.) S. F. Gray
● holubinka olšinná − Russula alnetorum
Romagn.
Zranitelný druh:
● pavučinec napitý − Cortinarius bibulus
Quél.
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Ohrožené druhy:
● bělochoroš lužní − Postia subcaesia
(David) Jülich 1982
● muchomůrka olšová − Amanita friabilis
Karst.
Muchomůrka olšová zde byla nalezena
v roce 1996 A. Vágnerem. V té době to
byl pravděpodobně první nález tohoto
druhu na Moravě.
● ryzec lilákový − Lactarius lilacinus
(Lasch: Fr.) Fr.

0

M

lý n

sk
ý

Olomouc-Černovír
p.

0

200

400 m

VÝBĚR DRUHŮ VHODNÝCH PRO POZOROVÁNÍ:
Ekologie hub se zabývá studiem vzájemného vztahu hub a životního prostředí. Lidé si většinou spojují pozorování, růst
a sběr hub jen s lesem. Mnoho druhů hub však roste od časného jara až do pozdního podzimu také v travnatých porostech
− na lukách, pastvinách, v zahradách, sadech a parcích, v trávě pod křovinami, také podél lučních a polních cest i v trávnících na sídlištích. Po celý rok můžete provádět fenologická pozorování hub. (Fenologie je nauka o časovém průběhu
základních životních projevů organismů v závislosti na změnách počasí, střídání ročních období a prostředí. Předmětem
zkoumání jsou obecně se opakující jevy v životě rostlin, živočichů a hub.) Při výpravách za houbami pozorujte a zapisujte výskyt jednotlivých druhů. Postupem si tak sestavíte kalendář hub a v příštích letech už budete vědět, kdy a kam
se můžete vypravit jednotlivé druhy pozorovat i sbírat. A tak můžete začít svá pozorování např. při procházce přírodní
rezervací Plané loučky.
Podhoubí hub (mycelium) je velmi citlivé na vlhkost půdy. Plodnice se objevují někdy do několika dnů po dešti zejména
u tzv. podeštných druhů, které se často vyznačují drobnými a tenkými plodnicemi a za sucha rychle mizí, jejich podhoubí
však v půdě přežívá.
Brzy po prvních jarních deštích se na travnatých místech objevují drobné plodnice špičky obecné. Mnozí houbaři ji považují za nejlepší polévkovou houbu. Roste houfně od jara do listopadu. Od podobných drobných druhů hub se liší hlavně
pružným třeněm a příjemnou houbovou vůní. Je třeba dát pozor na možnou záměnu za prudce jedovatou zvonovku jarní.
Podhoubí špičky obecné žije v symbióze (soužití) s kořeny trav a její plodnice tvoří tzv. čarovné (čarodějné) kruhy a pruhy. Tráva v těchto kruzích je tmavší, popř. místy i mizí. Plodničky špičky obecné nehnijí, ale jen zasychají a mohou po novém dešti „oživnout“.
Ale i další druhy hub rostou na loukách i v lesích v kruzích nebo pruzích. Podhoubí se v půdě paprskovitě rozrůstá a jeho
vlákna časem vytvoří podzemní kruh, na němž se vytvářejí nové plodnice. Zjistíme-li, o kolik centimetrů se za rok poloměr kruhu zvětší, můžeme vypočítat stáří podhoubí. Kromě špičky obecné je vhodným objektem pro pozorování čarovných kruhů např. muchomůrka červená, čirůvka fialová, pýchavka obecná nebo vatovec obrovský.
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V květnu upoutají hromadným výskytem dva druhy jedlých hub − čirůvka májovka a závojenka podtrnka. Je nutné plodnice obou druhů důkladně prostudovat, protože může dojít k záměně za jedovaté druhy − např. za vláknici začervenalou
(Patouillardovu) nebo za různé nejedlé nebo jedovaté druhy závojenek.
Čirůvka májovka má klobouk bělavý, žlutavý, až okrový, lupeny úzké, husté, bělavé, až nažloutlé. Chuť i vůni má příjemně moučnou. Roste v trávě na okraji lesů, v zahradách a parcích pod listnatými stromy a keři.
Závojenka podtrnka má klobouk bělavý, šedý nebo šedohnědý, s hrbolkem ve středu, dosti řídké, masově růžové lupeny.
Chuť i vůně je moučně okurková (připomíná vůni syrové okurky).
Prudce jedovatá vláknice začervenalá má v mládí plodnici bílou nebo bělavou, stářím a dotekem rumělkově červenající.
Klobouk s hrbolem má ve stáří paprsčitě rozpukanou pokožku. Lupeny jsou v mládí špinavě narůžovělé, později olivově
hnědavé, se světlým ostřím. Dužnina nepříjemně páchne.

5. 2 LES U KŘIŽOVATKY silnice z Červenky do Králové s žel. tratí z Červenky do Moravičan
Lokalita se nachází na katastrálním území Červenky.
Nadmořská výška cca 245−250 m n. m.

PP U přejezdu

GPS: 49o44’30” N, 17o02’42” E
bod v přehledové mapě č. 2
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Na lokalitě převažuje smíšený les (dub,
buk, habr, bříza, lípa, javor klen, smrk,
borovice, modřín), místy je jehličnatý
porost s převahou smrku.
Součástí popisovaného území je i lokalita
U přejezdu (přírodní památka). Předmětem ochrany jsou populace přirozeně
se vyskytujících druhů rostlin z čeledi
vstavačovitých (Orchideaceae) a jejich
prostředí − biotop, tvořený přírodě blízkým společenstvem smíšeného listnatého
lesa 2. lesního vegetačního stupně (tzv.

hercynskou a polonskou dubohabřinou,
černýšovou doubravou).
Na lokalitě byly zatím nalezeny 194 taxony hub, většinou v blízkém okolí přírodní
památky U přejezdu.

262 Jelení kop.

PP U přejezdu

OHROŽENÉ DRUHY HUB:
Ohrožený druh:
● kozák dubový − Leccinum crocipodium
(Letell.) Watling
Téměř ohrožené druhy:
● mísenka oranžová − Aleuria aurantia
(Pers.: Fr.) Fuckel
● psivka obecná − Mutinus caninus
(Huds.: Pers.) Fr.
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Nové Zámky

VÝBĚR DRUHŮ VHODNÝCH PRO POZOROVÁNÍ:
Různorodost životního prostředí (porosty listnaté, smíšené i jehličnaté) se projevuje bohatostí druhů hub. Nejvíce druhů
připadá na houby symbiotické, jejichž podhoubí vytváří mykorhizu s kořeny vyšších rostlin, a saprofytické, získávající živiny z odumřelých částic organického původu.
Na plodnicích smrtelně jedovaté muchomůrky zelené můžeme pozorovat vývoj a vzhled plodnic a seznámit se s jejich
významnými znaky. Rozhrábněte šetrně okolí spodní části třeně muchomůrky. Zjistíte, že se v půdě nachází podhoubí
(vyrostlo z výtrusů), na němž se za vhodných podmínek (vlhkost, teplota) vytvářejí základy mladých plodnic v podobě
drobných klubíček (primordia). Ta se postupně zvětšují, dostanou se na povrch a jejich růst pokračuje. Vyrůstají z nich
plodnice tvořené třeněm a kloboukem.
Na plodnicích muchomůrky zelené můžeme pozorovat důležité znaky pro určení − pochvu a prsten. Mladé plodnice této
muchomůrky mají dva obaly: celkový obal (plachetku) a částečný obal (závoj). Během růstu plodnice se obaly trhají
a na plodnici zanechávají zbytky. Z celkového obalu zůstává naspodu třeně volný nebo částečně přirostlý vakovitý útvar
zv. pochva, na klobouku zbytky plachetky v podobě útržků (bradavek nebo šupinek). Z částečného obalu zůstává na třeni
blanitý prsten.
Mezi nejdůležitější znaky této smrtelně jedovaté houby patří bílé lupeny, zelená barva klobouku, na třeni prsten a na jeho
bázi volná pochva.
Některé skupiny hub mají v mládí plodnici zahalenou jen celkovým obalem (např. pošvatka obecná − zbytek obalu vytvoří
na bázi třeně pochvu, prsten chybí), nebo celkový obal chybí a částečný obal v mládí zahaluje lupeny nebo rourky. Po jeho
protržení zůstává na třeni prsten (např. bedly, žampióny nebo klouzky). Tyto houby nemají naspodu třeně nikdy pochvu.
Celá řada hub však nemá v mládí žádný obal, takže na plodnicích nemůžeme pozorovat pochvu ani prsten. Jsou to např.
holubinky a ryzce.
Prohlédněte si pozorně jejich plodnice. Zatímco dužnina třeně se u mnohých hub skládá z vláken (např. hřiby, kozáky,
bedly, štítovky), u holubinek a ryzců tvoří dužninu skupiny velkých kulovitých buněk. Ryzce se od holubinek liší tím, že
v dužnině obsahují mléčnice a na řezu roní mléko.
Při určování holubinek je kromě barvy klobouku a slupitelnosti pokožky od okraje ke středu klobouku významná např.
i chuť a vůně dužniny a barva výtrusného prachu. Jedlá holubinka namodralá má lupeny nelámavé (jakoby mastné)
a chuť příjemně houbovou. Jedlá holubinka mandlová má chuť jakoby lískově oříškovou, její klobouk bývá naspodu často
žlutooranžově skvrnitý. Dužnina jedlé, barevně velmi proměnlivé holubinky révové páchne ve stáří a při zavadání slanečkem.
Nepalčivá dužnina jedlé holubinky dívčí skvrnitě žloutne a rezaví. Nejedlá, ostře palčivá holubinka smrdutá s okrovým
nebo žlutohnědým kloboukem nepříjemně páchne jakoby po spáleném oleji.
U ryzců patří mezi významné určovací znaky kromě barvy mléka i jeho chuť. Velké plodnice nepoživatelného ryzce peprného a ryzce plstnatého mají ostře palčivé bílé mléko. Bílé palčivé mléko nejedlého ryzce zlatomléčného na lomu
houby nebo zraněním lupenů ihned sírově žloutne. Jedlý ryzec smrkový má mléko oranžové.

!
"
7

5.3 VRAPAČ (národní přírodní rezervace)
Lokalita se nachází na katastrálním území Mladče.
Nadmořská výška cca 230 m n. m.
NPR Vrapač

GPS: 49o42’32” N, 17o02’23” E
bod v přehledové mapě č. 3
Předmětem ochrany je přirozený ekosystém rozsáhlého lužního lesa v nivě
řeky Moravy a jejího ramene Malá
Voda. Lesní porosty tvoří zejména tvrdý luh, složený z jasanu ztepilého
(Fraxinus excelsior), jilmů (Ulmus sp.),
habru obecného (Carpinus betulus)
a dubu letního (Quercus robur).
V NPR Vrapač bylo zatím nalezeno
195 taxonů hub.
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OHROŽENÉ DRUHY HUB:
Kriticky ohrožený druh:
● kuřátka finská zakouřená − Ramaria
fennica var. fumigata (Peck.) Schild
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Ohrožené druhy:
● bělochoroš lužní − Postia subcaesia
(David) Jülich 1982
● troudnatec jasanový − Perenniporia
fraxinea (Bull.: Fr.) Ryv.
● voskovička černavá − Holwaya mucida
(S. Schulzer) Korf & Abawi
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Téměř ohrožené druhy:
● psivka obecná − Mutinus caninus
(Huds.: Pers.) Fr.
● trsnatec lupenitý − Grifola frondosa
(Dicks.: Fr.) S. F. Gray
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Druh v ČR s nedostatečnými údaji:
● štítovka bělavá − Pluteus pseudoroberti Mos. & Stangl

VÝBĚR DRUHŮ VHODNÝCH PRO POZOROVÁNÍ:
Lužní les poskytuje vhodné životní podmínky nejen houbám hniložijným (saprofytickým) a symbiotickým, ale i cizopasným (příživným, parazitickým), které napadají živé stromy a keře. Často zde také můžeme nacházet druhy polopříživné
(saproparazitické), které rostou na živých dřevinách, jsou však schopné žít i v mrtvém dřevě (pařezy, opadané větve)
a rozkládají dřevní hmotu. Houby, které rozkládají dřevo, se označují jako lignikolní (dřevožijné, „dřevokazné“).
Nápadné plodnice vytváří choroš šupinatý. Jednoleté plodnice s okrouhlým, polokruhovitým nebo vějířovitým šupinatým
kloboukem vyrůstají od jara do podzimu na kmenech, větvích a pařezech listnáčů (např. buk, jírovec, topol, vrba, ořešák
vlašský). Plodnice vyrůstají často v trsech, mají v průměru až přes 50 cm. Jejich trsy váží až několik kilogramů. Mladé plodnice jsou jedlé. Dužnina má výrazně okurkově moučnou chuť i vůni. Choroš šupinatý je velmi škodlivá houba. Jeho podhoubí způsobuje intenzivní bílou hnilobu dřeva, jež vede k postupnému usychání celého stromu. Činností podhoubí vznikají
v kmenu a větvích napadených stromů dutiny. Při větším větru se proto často ulamují větve nebo se strom i přelomí.
Sírovec žlutooranžový je dalším dobře poznatelným druhem. Jeho plodnice jsou 10−40 cm veliké, přirostlé ke kmenu
zúženým bokem bez třeně. Na povrchu vrásčité vějířovité klobouky vyrůstají v bohatých trsech nad sebou. V mládí jsou
sírově žluté nebo žlutooranžové. Bledě žlutavá, v mládí velmi měkká a šťavnatá dužnina je později suchá, křehce drobivá. Rourky na spodní straně klobouku jsou krátké, v mládí zářivě žluté. Chuť a vůně je nakysle dřevová. Jednoleté,
v mládí jedlé plodnice rostou od jara do podzimu na kmenech živých i odumřelých listnáčů (např. vrba, topol, dub, akát,
ale i třešeň, jabloň nebo ořešák). Podhoubí působí intezivní červenou hnilobu jádrového dřeva. Ztrouchnivělé dřevo má
načervenalou, až červenohnědou barvu. Je suché, lehké a kostkovitě se rozpadá. Hniloba postupuje v napadeném stromě
rychle, strom odumírá. Pevnost kmene se snižuje, při větrech a bouřích se zdánlivě zdravý kmen často přelomí.

Zbarvením plodnic je velmi nápadná další chorošovitá houba outkovka rumělková. Její polokruhovité, živě rumělkové
plodnice jsou 2−12 cm široké a mají korkovitou konzistenci, k substrátu přirůstají bokem. Na padlých kmenech vyrůstají
plodnice často v řadě vedle sebe. Outkovka rumělková roste dosti vzácně v létě a na podzim na mrtvých kmenech, větvích
a pařezech listnáčů (buk, bříza, jeřáb, třešeň).
Na destrukci dřevní hmoty se podílejí také lupenaté houby. Mezi ně patří např. šupinovka kostrbatá. Suchý, žlutý, až
rezavohnědý klobouk má 2−10 cm v průměru, v mládí je vejčitě uzavřený, později téměř ploše rozložený, s plochým hrbolem uprostřed. Husté, většinou kruhovitě uspořádané šupiny na povrchu klobouku jsou rezavě hnědé, ostré. Úzké, dosti
husté, světle žluté, až rezavohnědé lupeny jsou ke třeni připojeny zoubkem. Na bledě žlutém, šupinkatém válcovitém
třeni je vločkovitě šupinkatý prsten. Dužnina má ředkvový pach a nahořklou chuť. Výtrusný prach je okrově hnědý. Plodnice rostou v létě a na podzim v bohatých trsech na pařezech, mrtvých kmenech a hlavně na bázi živých kmenů listnatých
a jehličnatých stromů, většinou topolů, bříz a lip, někdy i smrků a jedlí. Houba je sice jedlá, ale málo kvalitní. Mycelium
působí pomalé trouchnivění napadeného dřeva, šíří se především v nejspodnější části kmenů a v kořenech. Může se snadno zaměnit za jedlé václavky, ty však mají bílý výtrusný prach.
Dalším dobře poznatelným druhem, významným z fytopatologického hlediska, je šupinovka zhoubná. Tato robustní houba
má slizký, světle hnědavý, nikdy však žlutý klobouk 5−15 cm široký, v mládí polokulovitý, později rozložený. Na klobouku
s podvinutým okrajem jsou vláknité, zprvu bílé, později hnědavé šupiny. Husté, světle až tmavě šedohnědé lupeny mají
nepravidelně zoubkované ostří. Bledý, šupinatý, 5−15 cm dlouhý a 1−3 cm široký třeň bývá na bázi často ztluštělý. Na třeni je mizivý vatovitě šupinkatý prsten.
Bledá dužnina se silně houbovou vůní chutná hořce. Tato nejedlá houba roste na podzim jednotlivě i trsnatě především
na živých topolech, vrbách a na jejich pařezech.

5.4 KAČENÍ LOUKA (přírodní rezervace) A OKOLÍ PR
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Lokalita se nachází na katastrálním území Moravičan.
Nadmořská výška cca 245 m n. m.

9

GPS: 49°45’ N, 16°59’50” E
bod v přehledové mapě č. 4
Důvodem ochrany jsou pestrá společenstva vodní hladiny, mokrých luk a olšin.
V širším okolí lokality se nachází jednak
jehličnatý les s převahou smrku, jednak
smíšený les (smrk, borovice, modřín,
dub letní, habr obecný, javor klen, javor
mléč, bříza bělokorá aj.).
V PR Kačení louka a v jejím blízkém okolí byly zatím nalezeny 84 taxony hub.

PR Kačení louka
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OHROŽENÉ DRUHY HUB:

Moravičany

Ohrožený druh:
● ryzec lilákový − Lactarius lilacinus
(Lasch: Fr.) Fr.
Zranitelný druh:
● bělochoroš lužní − Postia subcaesia
(David) Jülich 1982
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VÝBĚR DRUHŮ VHODNÝCH PRO
POZOROVÁNÍ:

Doubravice

Dřevokazné houby rostoucí na živých
dřevinách anebo na mrtvém dřevě poskytují mnoho příležitostí k pozorování
v terénu.
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Mezi významné škůdce lesních porostů patří různé druhy václavek (např. václavka obecná, václavka smrková). Kmeny
stromů napadených václavkou smrkovou bývají často nápadné tím, že se na bázi nápadně lahvovitě rozšiřují. Na kůře můžeme pozorovat vytékající pryskyřici (smolotok). Podhoubí (mycelium) václavky se v napadeném dřevě rozrůstá v podobě
plísňovitých bělavých svazečků vláken a rozrušuje zejména dřeňové paprsky kmene a pletivo kolem pryskyřičných kanálků. Proto se přítomnost václavky ve stromě často prozrazuje smolotokem. Starší vlákna podhoubí václavky se splétají
ve svazečky, obklopené černohnědou korovitou vrstvou. Proto můžeme pod kůrou stromů nebo pařezů často nalézt černé
válcovité nebo ploché, síťovitě spojené, uvnitř bílé tkanice. Jsou to rhizomorfy. Kmenem stromu prorůstají dosti vysoko,
avšak nikoliv až k větvím. Odloupneme-li kůru ležícího kmene smrku nebo buku napadeného václavkou, můžeme pod ní
nalézt spleť rhizomorf až několik metrů dlouhou.
Mycelium václavky napadá mladé i velmi staré stromy a působí intenzivní, rychle se šířící bílou hnilobu dřeva. Ztrouchnivělé dřevo prorostlé jejím podhoubím v noci bíle, až modravě světélkuje. Tento jev se nazývá bioluminiscence. Někdy
můžeme v létě nebo na podzim za vlhké noci v lese pozorovat, že světélkuje celý pařez, na němž rostou plodnice václavky. Možná se vám podaří, že světélkující dřevo s myceliem václavky, přenesené domů a vlhčené dešťovou vodou, bude
světélkovat i v těchto „laboratorních“ podmínkách. Velmi slabě také světélkují hlízky (sklerocia) penízovky hlíznaté,
ukryté ve starých, už zčernalých plodnicích velkých holubinek a ryzců (např. holubinka černající, ryzec peprný). Luminiscence probíhá jen za určitých podmínek − je nutná přítomnost enzymu luciferázy, kyslíku, vhodné vlhkosti a optimální
teploty 10−25°C.

5.5 VELKÝ BRADLEC A OKOLÍ
Lokalita se nachází na katastrálním území Moravičan.
Nadmořská výška cca 340−351 m n. m.
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Velký Bradlec je nejvyšší vrchol (341 m
n. m.) lesního komplexu lesa Doubravy
u modře značené turistické trasy mezi
Moravičany a Úsovem. Cesta prochází
úseky smíšeného i jehličnatého (převážně smrkového) lesa. V blízkosti vrcholu
se nachází přírodní rezervace Bradlec.
Důvodem ochrany je starý bukový porost. Bylinné patro je zde celkem chudé.
Na lokalitě Velký Bradlec bylo zatím nalezeno 237 taxonů hub.

OHROŽENÉ DRUHY HUB:
Kriticky ohrožený druh:
● škrobnatec terčovitý − Aleurodiscus
disciformis (DC.) Pat.

345
Jelení v.

Ohrožený druh:
● lysohlávka česká − Psilocybe bohemica
Šebek

342Bradlec
Moravičanské j.

PR Doubrava

Téměř ohrožené druhy hub:
● mísenka oranžová − Aleuria aurantia
(Pers.: Fr.) Fuckel
● psivka obecná − Mutinus caninus
(Huds.: Pers.) Fr.
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Druhy v ČR s nedostatečnými údaji:
● čirůvka violková − Calocybe ionides
(Bull.: Fr.) Donk
● kuřátka květáková − Ramaria botrytis
(Pers.: Fr.) Ricken

VÝBĚR DRUHŮ VHODNÝCH PRO POZOROVÁNÍ:
U mnohých hub se projevuje vliv zemské tíže (geotropismus) na růst a vývoj plodnic. Tento jev můžeme dobře pozorovat
např. na plodnicích stopkovýtrusých hub. Jejich třeně rostou směrem vzhůru, jsou negativně geotropické. Třeně trsnatých hub (např. václavky nebo šupinovky kostrbaté) vyrůstající po straně kmene nebo pařezu bývají proto často na bázi
zakřivené. Hymenofor stopkovýtrusých hub (např. lupeny, rourky, ostny), na němž se tvoří výtrusy, je pozitivně geotropický, je orientován směrem dolů. Nápadný je geotropismus chorošů. Jejich plodnice vyrůstají na kmenech nezávisle
na jejich sklonu tak, že rourky směřují vždy svisle dolů.
Vhodným objektem pro pozorování jsou plodnice troudnatce kopytovitého, vyrůstající na svislém kmeni. Když strom
padne, plodnice nemá již vertikální orientaci a další vývoj rourek na její původně spodní straně se zastaví. Nové rourky se
začnou vyvíjet na původní boční straně plodnice a nové plodnice vyrůstají opět tak, že jejich rourky směřují zase svisle
dolů. Na padlém kmenu pak podle různé orientace plodnic můžeme zjistit, které plodnice jsou starší a které se vyvinuly
až po pádu kmene.
Dospělé plodnice hub uvolňují velké množství výtrusů, takže někdy jehličí, mech nebo tráva pod nimi jsou poprášené výtrusným prachem. Jeho barva je významným znakem při určování lupenatých hub. Nasbírejte různé druhy hub a doma si
udělejte jednoduchý pokus: Odřízněte třeň plodnice těsně pod kloboukem a klobouk položte lupeny, rourkami nebo ostny
dolů na list papíru (nejlépe šedé nebo tmavé barvy). Klobouk přikryjte sklenicí. Během několika hodin (nebo přes noc)
vypadá na papír výtrusný prach. Odklopíme-li nádobku a zvedneme klobouk houby, zjistíme, že vypadaný výtrusný prach
vytvořil obrazec − sporogram. Lze jej uchovat např. přestříkáním lakem na vlasy.
Barvu výtrusného prachu můžeme předem odhadnout již podle barvy lupenů. Plodnice se světlými lupeny mívají výtrusný prach světlý, s tmavými lupeny tmavý. Protože v mnoha případech nevíme, jakou barvu výtrusného prachu můžeme
očekávat, je vhodné při zhotovování sporogramu klobouk houby položit jednou polovinou na světlý papír, druhou na papír
tmavý.
Např. muchomůrky a bedly mají výtrusný prach bílý, holubinky bílý, až žloutkový, kukmáky a štítovky růžový, pavučince
a šupinovky rezavě hnědý, žampióny (pečárky) hnědočerný, hnojníky černý, hřiby zelenošedý.
Počet uvolněných výtrusů nelze přesně spočítat. Výpočty za krátké časové období však ukazují na obrovské množství.
Např. outkovka pestrá uvolnila z plochy 10 cm2 za 24 hod. 1,4 miliardy výtrusů. Chorošovitá houba lesklokorka ploská
s plodnicí o ploše 929 cm2 uvolnila za 6 měsíců 5,5 triliónu spor. Teprve při tomto propočtu si uvědomíme, kolik je kolem
nás v ovzduší výtrusů hub, ale např. i pylu a dalších částic, které znepříjemňují život alergiků!
Klobouky ve spodních částech trsů václavek a hlívy ústřičné bývají někdy jakoby poprášené světlým prachem nebo potažené světlými vlákny. Není to plíseň, ale výtrusy, z nichž některé už začaly klíčit ve vlákna podhoubí.
Některé lupenaté a hřibovité houby tvoří mykorhizu (soužití podhoubí s kořeny stromů) jen s určitými mykorhitickými
partnery. Např. kozák březový a křemenáč březový rostou jen pod břízami, křemenáč osikový pod osikami, klouzek
modřínový jen pod modříny. Někdy však můžeme nalézt jejich plodnice, i když mykorhitická dřevina na lokalitě již není.
V půdě však mohou přetrvávat její kořeny ještě několik let, a proto zde dále rostou i její mykorhitické houby.

6 FOTOGRAFIE S KOMENTÁŘEM
HLENKY:
1
Vlčí mléko červené
(Lycogala epidendrum)
Vytváří jednotlivě nebo ve skupinách kulovité
nebo polštářovité plodnice 3−15 mm široké,
v mládí světle růžové, pak narůžověle šedé,
nakonec šedohnědé. Peridie (obal plodnice)
je křehká, puká na vrcholu. Je to nejběžnější
hlenka na trouchnivých pařezech a kmenech
v lesích všeho druhu, plodnice se podobají maličkým pýchavkám. Roste velmi hojně
od jara do zimy (V.−XI.).
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VŘECKOVÝTRUSÉ HOUBY:
2
Padlí dubové
(Microsphaera alphitoides)
Cizopasná houba. Koncem jara a na počátku
léta se rozrůstají bílé moučnaté povlaky podhoubí na svrchní straně listů dubů. Na listech
dubů je padlí častým zjevem.

3
Smrž vysoký
(Morchella elata)
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Plodnice jsou duté, křehké, tence masité. Okrově hnědý až šedohnědý klobouk je 3−10 cm
vysoký a 3−8 cm široký, tupě kuželovitý, podélně ostře žebrovitý s hranatými a protaženě okrouhlými prohlubeninami. Okrajem je
klobouk přirostlý k dutému bělavému třeni
8−12 cm vysokému a 3−5 cm tlustému. Roste na jaře (IV.−V.) zejména na okrajích lesů,
v parcích a zahradách. Jedlý.
Záměna: Jedlý smrž obecný nemá špičatý klobouk. Jedovatý ucháč obecný a jedlý ucháč obrovský mají klobouky mozkovitě
zprohýbané.

4
Svraštělka javorová
(Rhytisma acerinum)
Cizopasná houba. Napadá jen listy javorů.
Nákaza nastává v květnu. Na listech se tvoří
nápadné nažloutlé, později černé, žlutě lemované skvrny. Jsou to trvalá stadia (sklerocia) houby. V nich zjara na spadaných listech
vyrostou vřeckaté plodničky. Výtrusy, které
ulpí na spodní straně mladých listů, se rozrůstají v podhoubí. Na listech javorů častá
od května do zimy.

5
Dřevnatka kyjovitá
(Xylaria polymorpha)
Dřevnaté plodnice jsou černé, kyjovité,
nepravidelně hruškovité, protáhle vejčité,
4−10 cm vysoké, až 3 cm tlusté, na povrchu
často drsné, uvnitř čistě bílé. Roste naspodu
kmenů a na pařezech listnáčů celý rok.

6
Dřevnatka parohatá
(Xylaria hypoxylon)
Roste celý rok na pařezech, opadaných větvích a mrtvém dřevu. Plodnice vyrůstají hustě vedle sebe, jsou 3−8 cm vysoké, tuhé,
smáčklé, parohovitě rozvětvené, dole dřevnaté a černě štětinaté, nahoře na koncových
větvích bílé. Její podhoubí způsobuje světélkování dřeva.

STOPKOVÝTRUSÉ HOUBY:
7
Krásnorůžek lepkavý
(Calocera viscosa)
Plodnice jsou pomerančově žluté, až oranžové, vidličnatě nebo keříčkovitě rozvětvené,
slizké, pružné, tuhé. V létě a na podzim hojný druh na pařezech a kořenech jehličnanů.
Nejedlý.
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STOPKOVÝTRUSÉ HOUBY − NELUPENATÉ:
8
Bělochoroš modravý
(Postia caesia)
Dřevní houba s kloboukem 1−6 cm širokým.
Plodnice a rourky jsou původně bílé, avšak
dospíváním nebo pomačkáním modrají. Plodnice k dřevu přirůstají obyčejně širokým bokem nad sebou. Dužnina je bílá, zaživa dosti
měkká, za sucha tvrdá. Roste velmi hojně
v létě a na podzim hlavně na jehličnanech,
především na smrkových pařezech.
Záměna: Podobný choroš lužní (Postia subcaesia) roste na listnáčích.

9
Březovník obecný
(Piptoporus betulinus)
Velmi hojný a dobře poznatelný choroš, rostoucí výhradně na břízách. Plodnice jsou
5−20 cm široké, bokem nebo zcela kratičkým třeněm přirostlé, konzolovité nebo ploše kopytovité, na okraji podvinuté. Pokožka
je světle okrová nebo šedohnědá. Rourky
s drobnými póry jsou krátké, bělavé. Dužnina
je v mládí měkká. Roste od léta do podzimu.
Je považován za nejškodlivější houbu na břízách.

10
Liška obecná
(Cantharellus cibarius)
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Celá plodnice je žloutkově žlutá, klobouk je
2−9 cm široký, později nálevkovitý, na okraji zprohýbaný. Nízké lupínkovité lišty sbíhají
dlouze na dole zúžený třeň. Houba příjemně ovocně voní. Roste v létě a na podzim
ve všech lesích, hlavně v borech. Jedlá tržní
houba.
Záměna: Podobná je nejedlá lištička pomerančová (Hygrophoropsis aurantiaca), má
výraznější oranžové zbarvení, hustší lupeny,
nemá ovocnou vůni.
Jedlý lišák zprohýbaný (Dentinum repandum) velmi připomíná lišku, má však pod kloboukem ostny.

11
Kotrč kadeřavý
(Sparassis crispa)
Krémová nebo okrová kulovitá plodnice
se podobá květáku nebo mycí houbě, je
10−35 cm široká. Silný bělavý třeň je ponořený v zemi. Nad zemí se mnohonásobně
větví v ploché, na koncích kadeřavě vlnité
a drobně zubaté lupínky. Roste v létě u báze
borovic a modřínů. Jedlý.
Záměna: Vzácný kotrč štěrbákový roste
z kořenů nebo při bázi dubů, rovněž vzácný
kotrč Němcův roste při bázi jedlí. Oba tyto
druhy jsou také jedlé.

12
Lupeník březový
(Lenzites betulina)
Jednoleté suché korkovité plodnice mají vějířovitý, až růžicovitý klobouk 3− 8 cm široký,
bokem přirostlý. Jemně plstnatý klobouk je
šedavý nebo žlutavý, soustředně páskovaný,
často zelený od porostu řas. Naspodu má
bělavé, kožovité nebo našedlé lupeny spojované příčkami. Roste celé léto a na podzim
na různých listnáčích, hlavně na březových
pařezech.
Záměna: Podobný povrch klobouku má outkovka pestrá (Tramenes versicolor) a outkovka chlupatá(Trametes hirsuta), oba tyto
druhy však mají rourky.

13
Outkovka rumělková
(Pycnoporus cinnabarinus)
Polokruhovitý klobouk 2−10 cm široký je přirostlý bokem ke kmenům nebo větvím listnáčů. Na povrchu i uvnitř je rumělkově červený.
Živě rumělkové jsou i rourky, jejich ústí jsou
malá. Roste v létě a na podzim jen na listnáčích (buk, bříza, jeřáb, třešeň). Nápadný,
dosti vzácný druh. Nejedlá.

14
Pstřeň dubový
(Fistulina hepatica)
Klobouk 2−30 cm široký a 2−6 cm tlustý,
červený nebo červenohnědý, tlustě jazykovitý nebo polokruhovitý, přirostlý k dřevině
zúženým bokem nebo kratičkým postranním
třeněm. Póry jsou drobné, okrouhlé, dužnina červená jako uzené maso, velmi šťavnatá.
Chuť i vůně nakyslá. Roste v létě a na podzim
(VIII.−X.) především na starých dubech a jejich pařezech. Jedlý.
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15
Sírovec žlutooranžový
(Laetiporus sulphureus)
Klobouky až 30 cm široké jsou bělavé, žlutavé, sírožluté, místy až oranžové, šťavnaté,
masité, křehké, vyrůstají obyčejně po několika nad sebou. Jsou k podkladu přirostlé
bokem, bez třeně. Staré klobouky jsou suché
a mění se v bílou drobivou hmotu podobnou
vápnu. Trsy plodnic mohou vážit až několik
kg. Roste koncem jara a v létě hojně na živých i odumřelých listnáčích (duby, vrby, topoly aj.). V mládí jedlý.
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16
Stroček trubkovitý
(Craterellus cornucopioides)
Duté plodnice s ohrnutým zvlněným okrajem
jsou 4−10 cm vysoké. Jsou nahoře otevřené,
mají ohrnutý, zvlněný okraj. Dužnina je šedočerná, chrupavčitá, velmi křehká, na spodní
straně plodnice téměř hladká. Roste hromadně, často v trsech od srpna do podzimu
v humózních listnatých a smíšených lesích,
zvláště pod buky a duby. Jedlý. Houba připomíná šedočernou trubku.
Záměna: Podobná je jedlá liška nálevkovitá
(Cantharellus tubaeformis), je však tmavě
žlutohnědá a naspodu klobouku má žebrovité
lišty.

17
Troudnatec kopytovitý
(Fomes fomentarius)
Víceleté plodnice jsou 10−30 cm široké
a asi stejně vysoké, mají tvar obrácené konzoly, přirůstají k dřevině bokem. Na povrchu
jsou koncentricky brázdité, sazově šedé nebo
bledě hnědavé. Rourky jsou mnohonásobně vrstevnaté, hnědé, jejich okrouhlé póry
malé, bělavé, až světle šedé. Výtrusný prach
je bílý. Dužnina je korkovitá, poměrně tvrdá,
dřevově hnědá. Roste hojně celý rok na listnáčích, především na bucích a břízách.
Záměna: Podobný ohňovec obecný (Phellinus igniarius) roste především na vrbách
a topolech. Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) roste hlavně na jehličnanech.
Lesklokorka ploská (Ganoderma lipsiense)
má tenčí plodnice a hnědavý výtrusný prach.

18
Troudnatec pásovaný
(Fomitopsis pinicola)
V obrysu polokruhovitá plodnice je 10−30 cm
široká a 2−8 cm vysoká. K podkladu přirůstá širokým bokem. Hrbolaté plodnice jsou
na povrchu barevně pásované, v nejstarší části šedé, až šedočerné, k okraji smolně lesklé,
hnědočervené, žlutooranžové, na okraji mají
žlutavý nebo bílý lem. Póry jsou malé, žlutavé. Dužnina je dřevově zbarvená. Roste hojně po celý rok na živých i mrtvých stromech,
především na smrcích a břízách.
Záměna: Troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius) roste jen na listnáčích. Lesklokorka ploská (Ganoderma lipsiense) má tenčí
plodnice a hnědavý výtrusný prach.

STOPKOVÝTRUSÉ HOUBY − LUPENATÉ:
19
Bedla vysoká
(Macrolepiota procera)
Je to naše nejvyšší lupenatá houba. Klobouk
10−25 cm široký, v mládí palicovitý, v dospělosti deštníkovitě rozložený, s odstálými
hnědými šupinami. Lupeny jsou bílé, velmi
vysoké. Třeň je vláknitý, pevný, hnědě příčně žíhaný nebo rozpukaný na drobné šupinky.
Prsten na třeni má dvojité ostří a je posunutelný. Dužnina je bílá, neměnná. Roste na
vyhřátých okrajích lesů všeho druhu od července do října. Velmi dobrá jedlá houba.
Záměna: Dobře poznatelný druh. Nejvíce
podobná je jedlá bedla červenající (Macrolepiota rhacodes), která má nešupinatý třeň
a dužninu na řezu červenající.

20
Čechratka černohuňatá
(Paxillus atrotomentosus)
Tmavohnědý, jemně plstnatý, nálevkovitý,
až jednostranně laločnatý klobouk může být
15 i více cm široký. Lupeny jsou husté, nízké,
na třeň sbíhavé. Jsou světle žlutavohnědé, při
dotyku neztmavnou. Výstředný nebo postranní třeň je krátký, tlustý, hnědočerně sametový. Dužnina je světle žlutohnědá, ve třeni
velmi tuhá, lehce nakyslé chuti i vůně. Houba
roste výhradně na dřevu jehličnanů, podle
tmavohnědě sametového třeně je dobře poznatelná. V létě a na podzim hojná. Není jedovatá, ale ani chutná.
Záměna: Jedovatá čechratka podvinutá
(Paxillus involutus) nemá sametový třeň.
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21
Čechratka podvinutá
(Paxillus involutus)
Okrově, až rezavě hnědý klobouk je 5−15 cm
široký, zprvu polokulovitý, později rozložený,
na středu vmáčklý a slizký, má dlouho podvinutý plstnatý, jemně vroubkovaný okraj.
Husté a úzké lupeny jsou světlejší než pokožka klobouku, pomačkáním rezavě hnědnou.
Poměrně krátký, válcovitý třeň barvy klobouku pomačkáním tmavne. Nažloutlá dužnina
poraněním rezaví, až hnědne. Roste v létě
a na podzim v lesích všeho druhu, ale i mimo
les ve stromořadích a parcích, často pod břízami. Jedovatá.
Záměny: Čechratka černohuňatá (Paxillus
atrotomentosus) má krátký, tlustý, černohnědě sametový třeň, roste na starých pařezech jehličnanů.
22
Čirůvka fialová
(Lepista nuda)
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Celá houba je v mládí ametystově fialová.
Fialový klobouk je hladký, s tenkým podvinutým okrajem, 6−15 cm široký, ve stáří bledne, až hnědne. Nevysoké husté lupeny jsou
fialové. Třeň je dosti krátký, fialový, pevný,
dole mírně napuchlý. Dužnina je fialová, ve
stáří masově hnědá, příjemně vonná. Roste
od září v řadách nebo kruzích v jehličnatých
i listnatých lesích. Zasyrova je mírně jedovatá, po dostatečně dlouhé tepelné úpravě
dobrá jedlá houba.
Záměny: Houbu lze zaměnit za nejedlé nebo
i jedovaté fialově zbarvené druhy pavučinců
(např. pavučinec kozlí − Cortinarius traganus). Pavučince mají ve stáří lupeny zbarvené
od výtrusného prachu do rezavohněda.
23
Čirůvka májovka
(Calocybe gambosa)
Tlustě masitý klobouk bělavé, žlutavé nebo
pleťové barvy, 6−10 cm široký, je dlouho
silně podvinutý. Bělavé lupeny jsou nízké a velmi husté, bělavý třeň krátký, silný,
tuhý. Bílá dužnina má silnou moučnou vůni
i výraznou moučnou chuť. Výtrusný prach je
bílý. Roste na jaře, někdy už od konce dubna,
hlavně však v květnu na travnatých místech,
na okrajích lesů v křovinách, zahradách, pod
akáty a trnkami apod. Výborná jedlá houba.
Záměny: Prudce jedovatá vláknice začervenalá (Inocybe erubescens) roste na podobných stanovištích ve stejné době, má
vláknitý, ve stáří červenající klobouk a šedohnědé lupeny. Lupeny jedovaté závojenky
olovové (Entoloma sinuatum) později růžovějí. Májovce je podobná jedlá závojenka
podtrnka (Entoloma clypeatum). Roste rovněž na jaře v sadech, parcích a na okrajích

lesů, pod švestkami, trnkami, hlohy a jinými
růžokvětými dřevinami. Má růžový výtrusný
prach, chuť i vůně dužniny je moučná.
24
Hlíva ústřičná
(Pleurotus ostreatus)
Klobouky 5−15 cm široké mají škeblovitý tvar,
tvoří trsy a jsou uspořádány střechovitě nad
sebou. Mají modrošedou, olivově hnědavou
nebo černofialovou barvu. Mladé plodnice
mají podvinutý okraj klobouků. Bělavé nebo
krémové husté lupeny sbíhají daleko na třeň.
Výtrusný prach je bělavý nebo lehce lilákový.
Bílá dužnina je ve stáří často tuhá. Roste hojně od října do prosince (někdy až do února)
především na kmenech nebo pařezech listnáčů (buk, topol, vrba, ořešák). Dobrá jedlá
houba, pěstuje se i v kulturách.

25
Hnojník inkoustový
(Coprinus atramentarius)
Šedé klobouky jsou zprvu vejčité, později
zvoncovité, asi 8 cm široké, po délce hluboce rýhované. Lupeny jsou v mládí bělošedé,
později hnědé a nakonec černé. Třeň je bílý,
hladký, v mládí plný, později dutý, 6−15 cm
vysoký. Při stárnutí plodnice vlhnou, tmavnou a nakonec se rozplývají v černohnědou
tekutinu podobnou inkoustu. Roste od května
do listopadu v trsech na hnojené půdě, na lukách a polích, v zahradách, na kompostech
a rumištích. Jedovatý.
Záměny: Podobný jedlý hnojník obecný (Coprinus comatus) je zpočátku bílý, na klobouku má hrubé šupiny.

26
Hnojník obecný
(Coprinus comatus)
Nápadná bílá, 8−10 cm vysoká houba. Zvonovitý, hrubě šupinatý klobouk je na středu
naokrovělý. Bílý válcovitý třeň s prstenem
je 10−20 cm vysoký. Výtrusný prach je černý. Houba se brzy roztéká v černou kašovitou hmotu (autolýza). Roste hojně v létě
a na podzim na silně pohnojených místech
a v trávě. Mladé plodnice jsou jedlé.
Záměna: Jedovatý hnojník inkoustový (Coprinus atramentarius) roste na podobných
místech. Šedý, až nahnědlý klobouk nemá šupiny, ale je podélně rýhovaný, skoro hladký.
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27
Holubinka mandlová
(Russula vesca)
Klobouk má v průměru 4−12 cm, v mládí je
téměř kulovitý, později rozložený, uprostřed
obyčejně vmáčklý, na okraji krátce rýhovaný. Do poloviny slupitelná pokožka klobouku
je nejčastěji masově červená s odstíny šedé,
až hnědě fialové, často rezavě skvrnitá. Mandlově bílé lupeny jsou úzké, husté, ve stáří
na ostří rezavě skvrnité. Bílý třeň je krátký,
velmi tvrdý, naspodu ztenčený a rezavějící.
Bílá dužnina na poraněných místech rezaví,
má příjemnou sladce mandlovou chuť. Roste
v létě a na podzim ve všech lesích. Jedlá.
Záměny: Podobná jedlá holubinka namodralá(Russula cyanoxantha) se liší pružnými
nelámavými lupeny. Jedlá holubinka celokrajná (Russula polychroma) má lupeny záhy
zbarvené žlutookrově.

28
Holubinka namodralá
(Russula cyanoxantha)
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Masitý, 6−15 cm široký klobouk je obvykle
rozmytě modravý s odstíny fialové, purpurové, zelenavé nebo šedozelené barvy. Pokožka je do jedné třetiny slupitelná. Čistě
bílé lupeny se dají smáčknout bez polámání,
na omak se zdají být mastné jako slanina.
Třeň je válcovitý, 5−12 cm dlouhý, 1,5−3 cm
široký, plný, bílý, někdy fialově naběhlý. Dužnina má příjemnou chuť i vůni. Roste v létě
a na podzim ve všech lesích, ale také v parcích a stromořadích. Jedlá.
Záměny: Všechny podobné holubinky, které
přicházejí v úvahu, mají křehké a lámavé lupeny.

29
Holubinka nazelenalá
(Russula virescens)
Klobouk měděnkové nebo šedozelené barvy
je 5−12 cm široký, dlouho polokulovitě sklenutý, tvrdý, na okraji zrnitě rýhovaný. Sametová pokožka rozpraskává záhy v políčka.
Je slupitelná jen na okraji. Lupeny i výtrusný prach jsou bílé nebo bledé. Třeň je čistě
bílý, vrásčitý, tvrdý. Dužnina mírné chuti je
náchylná k rezavění. Roste v létě a na podzim v lesích všeho druhu, hlavně pod listnáči.
Jedlá, velmi chutná houba.
Záměna: Podobná, rovněž jedlá holubinka
trávozelená (Russula aeruginea) má křehkou
plodnici, dužnina je mírně palčivé chuti. Nezkušení houbaři zaměňují holubinku nazelenalou za smrtelně jedovatou muchomůrku
zelenou (Amanita phalloides), která však má
na třeni prsten a na kulovité bázi třeně vysokou pochvu.

30
Křemenáč březový
(Leccinum versipellis)
Klobouky 6−18 cm široké, v mládí polokulovité, často se světlejším blanitým lemem,
později rozložené, až polštářkovité, suché,
žlutooranžové, až oranžově červenohnědé.
Naspodu mají krátké špinavě šedé rourky,
jejichž ústí jsou šedá. Válcovité třeně jsou
8−16 cm dlouhé a 2−4 cm široké, bělavé, pokryté hnědočernými, až černými šupinkami.
Dužnina na řezu živě zelenomodrá. Roste
v létě a na podzim ve všech lesích, vždy však
jen pod břízami nebo blízko bříz. Jedlý.
Záměna: Podobný jedlý křemenáč osikový
(Leccinum aurantiacum) má tmavěji červenohnědý klobouk, na třeni červenohnědé
šupinky. Dužnina na řezu šedě růžoví. Roste
vždy jen pod osikami.

31
Límcovka měděnková
(Stropharia aeruginosa)
Měděnkově zelený, tence masitý, slizký klobouk, široký 3−10 cm, má na okraji bílé vločky. Lupeny jsou v mládí šedavé, později až
čokoládové, nepříliš husté. Třeň je 4−8 cm
dlouhý a 3−5 mm široký, zelený nebo zelenomodravý, světlejší než klobouk, bělavě drobně šupinkatý, s pomíjivým prstenem. Dužnina
je zelenavě bílá, výtrusný prach černohnědý.
Roste v létě a na podzim v lesích na tlejícím
dřevě. Nejedlá.
Záměny: Trochu podobná je jedlá zelenomodrá nebo šedozelenavá strmělka vonná
(Clitocybe odora), která má třeň hladký,
vláknitý, bez prstenu a šupin, roste v lesích
a má nápadnou anýzovou vůni.

32
Muchomůrka červená
(Amanita muscaria)
Klobouk o průměru 7−15 cm je v dospělosti až
ploše rozložený, živě rumělkově, až korálově červený nebo zářivě oranžový. Je pokrytý
bělavými nebo nažloutlými bradavkami. Dužnina je těsně pod pokožkou žlutá, jinak bělavá, neměnlivá. Lupeny jsou bělavé, někdy
trochu žlutavé, dost široké a husté. Bílý válcovitý třeň je 8−15 cm dlouhý, 1,5−3 cm široký, dole ztluštělý v řepovitou hlízu. Nahoře
má bělavý hladký prsten. Roste hojně v létě
a na podzim (VI.−XI.) v lesích jehličnatých,
smíšených a listnatých hlavně pod břízami
a smrky, někdy houfně. Jedovatá.
Záměna: Rovněž jedovatá podobná muchomůrka královská (Amanita regalis) má játrově hnědý klobouk s naokrovělými bradavkami.
Roste jen pod smrky.
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33
Muchomůrka tygrovaná
(Amanita pantherina)
Polokulovitý, tence masitý klobouk 5−10 cm
široký je v mládí polokulovitě sklenutý, později ploše rozložený, na okraji krátce výrazně rýhovaný. Klobouk je žlutohnědý nebo
okrověhnědý, ve stáří vybledající, na povrchu pokrytý malými nepravidelnými bělavými bradavkami. Dužnina klobouku je tenká,
bílá, neměnlivá. Lupeny jsou bělavé, dosti
husté, úzké. Válcovitý, štíhlý a křehký třeň
je dole ztluštělý v kyjovitou hlízu, která je
nahoře lemovaná „odstřiženou“ pochvou, vytvořenou jen jako obruba. Na třeni je bílý,
tence blanitý nerýhovaný prsten. Roste hojně
v létě a začátkem podzimu ve všech lesích.
Je prudce jedovatá.
Záměna: Jedlá, avšak nedobrá muchomůrka šedivka (Amanita spissa) nemá rýhovaný
okraj klobouku, má však široký rýhovaný prsten. Jedlá muchomůrka růžovka (Amanita
rubescens) má široký rýhovaný prsten, její
dužnina poraněním a stářím růžoví.
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34
Muchomůrka zelená
(Amanita phalloides)
Mladá plodnice, obalená bílou celkovou plachetkou, připomíná vajíčko. Tence masitý klobouk je v mládí polokulovitě sklenutý, později
ploše rozložený, 5−12 cm široký. Pokožka klobouku je žlutozelená, až hnědozelená, vrostle tmavěji vláknitá, na povrchu bez bradavek
nebo s 1−2 zbytky celkové plachetky. Bělavá,
neměnlivá dužnina má nenápadnou vůni. Bělavý nebo nazelenalý třeň je 8−15 cm dlouhý,
1−2,5 cm široký, dole nápadně hlízovitě rozšířený s vysokou cípatou bílou pochvou. Bílý
prsten na třeni je jemný a splihlý. Tato smrtelně jedovatá houba roste v létě a na podzim
především v listnatých a smíšených lesích,
nejčastěji pod duby, buky a habry, někdy však
také v jehličnatých lesích pod borovicemi.
Záměna: Podobná mírně jedovatá muchomůrka citrónová (Amanita mappa) má třeň
naspodu s uťatou hlízou. Nezkušení houbaři
zaměňují muchomůku zelenou za žampióny
nebo zeleně zbarvené holubinky.
35
Opeňka měnlivá
(Kuehneromyces mutabilis)
Tence masitý klobouk je 2−8 cm široký,
v mládí polokulovitý, potom rozložený, často s hrbolem, okrově, medově, až skořicově
hnědavý, zavlhka na okraji tmavší. Husté,
nejprve žlutavé, později až rezavohnědé lupeny jsou v mládí zastřeny bělavým závojem.
Dutý, často prohnutý třeň má blanitý, hnědavě poprášený prsten. Pod prstenem je třeň
drobně rezavohnědě šupinkatý, až vláknitý.

Výtrusný prach je rezavě hnědý. Houba roste
od dubna do prosince v trsech na pařezech
nebo mrtvých kmenech listnáčů. Jedlá.
Záměna: Podobná smrtelně jedovatá šupinovka jehličnanová roste v trsech i jednotlivě na kmenech, větvích a pařezech hlavně
jehličnanů. Má moučnou vůni a chuť.
36
Ryzec ryšavý
(Lactarius rufus)
Klobouk je 3−7 cm široký, ploše rozložený,
až prohloubený, obyčejně s ostrým hrbolkem
uprostřed, červenohnědý, až rezavohnědý,
hladký, matný. Lupeny jsou husté, krémové, až okrové. Třeň je barvy klobouku, dutý.
Houba roní bílé, neměnné, sladké palčivé
mléko. Roste od května do pozdního podzimu
v jehličnatých a smíšených lesích. Nejedlý.
Záměny: Jedlý a chutný ryzec syrovinka
(Lactarius volemus) má žlutooranžový nebo
červenohnědý klobouk, krémové, až naoranžovělé lupeny poraněním rezavějí, roní bílé,
neměnlivé, sladké mléko.
37
Ryzec smrkový
(Lactarius deterrimus)
Klobouk 3−8 cm široký, v mládí polosklenutý s široce podvinutým okrajem, později
rozložený, až vmáčklý. Klobouk je červenooranžový nebo masově okrový, místy trochu
nazelenalý, má naznačené šedozelené kruhy.
Dužnina je křehká, bledě okrová, poraněním
roní mrkvově oranžové mléko. Dosti řídké
a široké lupeny jsou světle oranžové, poraněním zelenají. Dutý válcovitý třeň je 5−10 cm
dlouhý a 1−1,5 cm široký, žlutooranžový, až
masově červenavý. Chuť je zasyrova nepříjemně škrablavá, vůně příjemně houbová.
Roste koncem léta a na podzim dosti hojně
v jehličnatých lesích, zvl. v trávě v mladých
smrčinách. Velmi dobrá jedlá houba.
Záměna: Podobný jedlý ryzec borový (Lactarius pinicola) má kratší třeň a roste jen pod
borovicemi.
38
Strmělka mlženka
(Clitocybe nebularis)
Klobouk je popelavě šedý, v mládí jakoby
bělavě zamlžený, 10−15 cm široký, ploše rozložený, až prohloubený, tlustě masitý. Husté
lupeny jsou bělavé, až žlutavé. Bělošedý silný
třeň (5−12 cm dlouhý a 1,5−4 cm široký) je
dole ztlustlý. Bílá dužnina má výrazně aromatický pach. Roste na podzim v lesích všeho
druhu ve skupinách a pruzích. Jedlá, ale nedobrá, příliš aromatická.
Záměny: Podobná je mnohem menší jedlá
strmělka kyjonohá (Clitocybe clavipes), má
olivově šedý klobouk a měkký kyjovitý třeň.
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39
Šafránka červenožlutá
(Tricholomopsis rutilans)
Sklenutý, až rozložený, tupě hrbatý klobouk,
na okraji vláknitý a 4−12 cm široký je živě
žlutý s oranžově, vínově, až purpurově červenými vlnatými šupinkami. Lupeny má zlatožluté, široké. Žlutý třeň s měkkými, oranžově,
vínově, až purpurově červenými šupinkami
je 3−12 cm vysoký a 1−3 cm široký. Dužnina je světle žlutá, až krémová. Roste v létě
a na podzim na starých pařezech a skrytých
kořenech jehličnatých stromů, hlavně borovic. Jedlá.
Záměna: Podobná vzácná jedlá šafránka ozdobná (Tricholomopsis decora) má zlatožlutý
klobouk s drobnými soustřednými olivově, až
tmavě hnědými šupinkami.

40
Šiškovec černý
(Strobilomyces floccopus)
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V mládí má kulovitý klobouk tmavě šedý nebo
šedohnědý, později vyklenutý, šedočerný,
v černé, plstnatě špičaté a odstávající šupiny
roztrhaný, 5−12 cm široký. Rourky jsou zprvu
bělavé, pak šedé, pomačkáním černají, jejich
ústí jsou černá, hranatá. Pevný, štíhlý, šedý,
plstnatě šupinatý třeň bez prstenu po doteku
černá. Bílošedá dužnina na řezu lehce červená, pak černá. Roste v létě a na podzim
v jehličnatých i listnatých lesích. Jedlý. Je
nezaměnitelný tím, že jako naše jediná hřibovitá houba má hrubě šupinatý klobouk.

41
Špička obecná
(Marasmius oreades)
Na okraji vroubkovaný klobouk má v průměru
2−5 cm. V mládí je polokulovitý, později tupě
kuželovitý, až ploše rozložený, na temeni se
širokým, nízkým a tupým hrbolem. Klobouk je
žemlový nebo světle masový, za vlhka tmavší.
Vysoké řídké lupeny bývají o něco bledší než
klobouk, u třeně jsou vykrojené. Velmi pružný, nelámavý válcovitý třeň je až 7 cm vysoký a 0,3−0,4 cm tlustý, světlejší než klobouk.
Celá houba velmi příjemně houbově voní. Vyrůstá po dešti od jara do podzimu většinou
mimo les na trávnících, v trávě na lukách,
pastvinách a okrajích cest. Je jedlá, sbírají
se jen kloboučky. Často roste v kruzích nebo
pruzích.
Záměna: Nejedlá penízovka splývavá (Collybia confluens) se liší nahloučeně trsnatým
růstem po 5−10 plodnicích, výrazně plstnatým třeněm a výskytem jen v lesích. Jedovaté vláknice (Inocybe) mají vláknitý klobouk,
nemají pružný třeň.

42
Šupinovka kostrbatá
(Pholiota squarrosa)
Houba rostoucí v početných trsech na pařezech a bázích stromů má slámově, až zlatě
žlutý klobouk s jemnými, až hrubými odstálými červenohnědými šupinami. Klobouk bývá
5−15 cm široký, v mládí podvinutý. Husté lupeny jsou bledě žluté, později skořicově rezavé, výtrusný prach okrově hnědý. Plný, bledě
žlutý, 6−15 cm dlouhý a 0,8−2 cm široký třeň
je hnědorezavě hustě šupinkatý, na bázi často
bíle plstnatý. Na třeni je blanitý, často roztrhaný prsten s odstálými hnědočervenými
šupinami. Chuť i vůně dužniny je ředkvovitá.
Roste v létě a na podzim především na listnáčích. V mládí jedlá, ale málo kvalitní houba.
Záměna: Jedlé václavky (Armillaria) mají
v mládí na hnědém klobouku jemné, přitisknuté šupinky, světle hnědavý třeň bez
šupin s širokým vatovitým, bělavým, často
nažloutlým prstenem. Podobná nejedlá šupinovka zhoubná (Pholiota destruens) roste
jen na topolech a vrbách, má bledou, hořkou
dužninu silně houbového pachu.
43
Třepenitka svazčitá
(Hypholoma fasciculare)
Trsnatá houba má klobouk 2−7 cm široký, v mládí polokulovitý, potom rozložený,
většinou s tupým hrbolem, sírově žlutý, až
žlutozelený, uprostřed často červenavý, až
hnědavý. Lupeny jsou přirostlé, husté, úzké,
sírově žluté, až žlutozelené, později hnědě
olivové a nakonec fialově černavé. Třeň je
sírově žlutý, vláknitý, válcovitý, dutý, dole
hnědavý. Dužnina má houbovou vůni a velmi
odpornou hořkou chuť. Houba je mírně jedovatá. Plodnice vyrůstají od května do listopadu hojně na dřevě listnáčů i jehličnanů.
Záměna: Jedovatá třepenitka cihlová (Hypholoma sublateritium) se liší většinou zřetelně červeným kloboukem. Jedlá třepenitka
maková (Hypholoma capnoides) nemá nikdy
lupeny žlutozelené, ale bělošedé a později
kouřově šedé, až šedofialové. Má mírnou (nikoliv hořkou) chuť.
44
Václavka smrková
(Armillaria ostoyae)
Klobouky jsou 5−12 cm široké, polokulovitě
sklenuté, později rozložené, červeně hnědé,
s černohnědými šupinami na povrchu. Lupeny
jsou hnědavě, až masově zbarvené. Výtrusný
prach je bílý. Třeň s bělohnědavým prstenem
je 5−12 cm dlouhý a 1−2,5 cm široký. Roste
trsnatě na podzim naspodu kmenů a pařezech
jehličnanů, hlavně smrků a borovic. Jedlá
po dostatečně dlouhé tepelné úpravě.

!
"
25

Záměna: Jedlá václavka obecná (Armillaria
melea) se liší až medově žlutým, skoro hladkým kloboukem a žlutým prstenem. V mládí
jedlá šupinovka kostrbatá (Pholiota squarrosa) má na klobouku a na třeni hrubší odstávající šupiny a hnědý výtrusný prach.
45
Žampion zápašný
(Agaricus xanthoderma)
Polokulovitý, až rozložený klobouk o průměru
5−15 cm je většinou vápnitě bílý. Lupeny jsou
bělavé, růžové, až šedohnědé. Bílý, až bělavě
smetanový třeň je 5−15 cm vysoký a 1−2 cm
tlustý, na bázi až hlízovitě ztlustlý. Poraněním plodnice výrazně chromově žloutne, a to
nejen na povrchu klobouku a třeně, ale hlavně uvnitř báze třeně. Má nepříjemný karbolový nebo inkoustový pach (výrazný zejména při
vaření). Roste v lesích, na loukách, v zahradách a sadech od května do října. Jedovatý.
Záměna: Jedlý žampion ovčí (Agaricus arvensis) má bílý nebo bělavý klobouk, pomačkáním žloutnoucí. Dosti husté a široké lupeny
jsou zprvu bledé, pak světle masově červené
a ve stáří čokoládově hnědé. Houba příjemně
anýzově voní.
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BŘICHATKY (GASTERALES)

46
Hadovka smrdutá
(Phallus impudicus)
Bílá mladá podzemní plodnice je kulovitá
nebo vejčitá, pružná, v průměru má až 6 cm,
vespod má bílý myceliový „kořínek“. Z vajíčka vyrůstá bílý, křehký, pórovitý, 10−18 cm
vysoký a 2−4 cm široký nosič („noha“), zakončený žebernatým, tupě špičatým kloboukem.
Klobouk je potažený tmavě olivově zeleným
slizem, odporně páchnoucím mršinou. Roste
hojně v létě a na podzim (VI.−XI.) v lesích
všeho druhu, ale také v parcích a zahradách.
Nejedlá.
Záměna: Podobné mladé vejčité podzemní
plodnice má příbuzná nejedlá psivka obecná
(Mutinus caninus). Nosič je 5−15 cm vysoký,
1 cm tlustý, na vrcholu živě červený, potažený zeleným, pak olivově hnědým slizem.
Páchne jen málo. Roste nejčastěji ve skupinách na tlejícím dřevě pařezů.

47
Hvězdovka červenavá
(Geastrum rufescens)
Mladá plodnice je uzavřená, 2,5−5 cm široká, kulovitá, částečně ukrytá pod povrchem
půdy. Vnější obal (okrovka) dozrálé plodnice rozpukává v 5−8 dužnatých, na horní
straně růžových, až hnědočervených laloků,
jež se rozprostírají na povrchu půdy do šíře
5−10 cm. Uprostřed je přirostlý teřich (podobný malé pýchavce) s brvitým ústím. Roste
jednotlivě koncem léta a na podzim v lesích
jehličnatých i listnatých. Nejedlá.
Záměna: Hvězdovky jsou díky svému vzhledu
nezaměnitelné za jiné houby.

48
Pestřec obecný
(Scleroderma citrinum)
Nepravidelně kulovité, až hlízovité plodnice jsou 3−10 cm široké. Dužnina na průřezu
plodnicí je v mládí bělavá, pak špinavě růžová, nakonec makově šedá, až černá. Při
dozrání se vnitřek plodnice změní v tmavě
šedozelený výtrusný prach. Roste od června
do října ve všech lesích. Má silnou aromatickou vůni a chuť. Je jedlý pouze v mládí v malém množství, jinak je mírně jedovatý.
Záměna: Mírně jedovatý pestřec bradavčitý
má třeňovitě prodlouženou bázi plodnice se
svazky podhoubí.

49
Pýchavka hruškovitá
(Lycoperdon pyriforme)
Plodnice jsou 2−5 cm vysoké a 2−3 cm široké,
hruškovité, v mládí bílé a pokryté drobnými
zrnéčky, později hnědnou. Plodnice je v mládí na průřezu bílá, později zelenavě žlutá, až
olivově hnědá. Plodnice rostou trsnatě na pařezech a tlejícím dříví. Jednotlivé plodnice
jsou spojeny bílými myceliovými provazci.
Zcela mladé plodnice jsou jedlé. Uschlé plodnice vytrvávají do jara. Jedlá.
Záměna: Pýchavka obecná (Lycoperdon perlatum) má povrch plodnice hustě pokrytý
ostny. Všechny podobné druhy pýchavek jsou
v mládí jedlé.
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50
Pýchavka obecná
(Lycoperdon perlatum)
Plodnice jsou obráceně hruškovitého tvaru,
1,5−8 cm vysoké a až 5 cm široké. Povrch
je zamlada bílý nebo bělavý, hustě pokrytý
1−2 mm dlouhými ostny, obklopenými malými bradavkami. Zcela zralá plodnice je suše
papírovitá, otvírá se na vrcholu malým otvorem, z něhož vyletují výtrusy. Roste v létě
a na podzim ve všech lesích, ale i mimo les
v trávnících a na pastvinách. Jedlá.
Záměna: Pýchavka hruškovitá (Lycoperdon
pyriforme) je na povrchu jemně zrnitá, často
už v mládí hnědavá. Roste na dřevě. Všechny pýchavky jsou v mládí jedlé, pokud mají
na průřezu bílou dužninu.

51
Vatovec obrovský
(Langermannia gigantea)
V mládí bílá, později kožově hnědavá kulovitá plodnice naší největší břichatkovité houby bývá 15−50 cm široká. Ve stáří plodnice
praská a její pokožka (okrovka) se snadno
odlupuje v kusech. Celá plodnice je vyplněna
výtrusorodou hmotou, která se ve stáří rozpadá ve velkých chuchvalcích. Vyrůstá po deštích od července do září na dusíkem bohatých
místech v zahradách, na loukách, pastvinách
a v křovištích. Jedlá. K přípravě pokrmů se
však používají jen mladé, pevné a uvnitř ještě bílé plodnice.
Záměna za jinou houbu nepřipadá v úvahu.
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