
Vývoj života na Zemi – Obecná biologie – Biologie hub

Pracovní sešit s interaktivními úlohami 
pro 6. ročník základní školy

– ukázka – 

Martin Dančák

Michaela Sedlářová

Daniel Ševčík

Veškerá práva, zejména právo autorské a licenční, jsou v držení nakladatelství Prodos spol. s r. o. Publikace ani žádná její část nesmí být reproduko-
vána, zpracována ani šířena elektronickými či jinými metodami bez písemného souhlasu držitele práv s výjimkou případů povolených zákonem.

p ř í rodopis 6



Recenzovali: Mgr. Bc. Pavel Kopta, Mgr. Miroslav Rosík

Schválilo MŠMT čj. 29 630/2010-22 dne 7. 3. 2011 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro 
vzdělávací obor Přírodopis s dobou platnosti šest let.

Tato publikace je zpracována podle RVP ZV. Podporuje dosažení očekávaných výstupů z tematické oblasti Člověk a příroda na druhém 
stupni ZŠ.

ISBN 978-80-7230-258-1

Sv é  v ě d o m o s t i  z  k a p i t o l y  H o u b y  h o d n o t í m   b o d y  z  c e l k o v ý c h  110 .

Zopakuj si! Jde to lépe? Skvěle!

25 55 85 1100

 1  2  3  4  52. d i s k u s e ,  ú v a h a 

 1  2  3  4  55. p r á c e  s  t e x t e m 

 1  2  3  4  5t e s t

h r a 

 1  2  3  4  5p r á c e  s e  z d r o j i  ( i n t e r n e t ,  e n c y k l o p e d i e ,  a t l a s y) 

číslo úlohy orientační ikona aktivní ikony
(obrázek, pdf, ActivInspire)

bodové 
sebehodnocení žáka

 1  2  3  4  53. p o k u s ,  p r a k t i c k á  ú l o h a 

 1  2  3  4  5p r o c v i č o v á n í 1.

4.

6.

7.

hodnoticí bodová škála na konci kapitoly (bodový součet sebehodnocení ze všech cvičení)



 

Obsah
Tajenka..................................................................................................................................................... 4
1. Planeta Země ............................................................................................................................5
2. Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi ..................................................................................8
3. Biosféra ..................................................................................................................................15
4. Třídění organismů .................................................................................................................23
5. Viry ........................................................................................................................................28
6. Bakterie a archea ....................................................................................................................33
7. Houby .....................................................................................................................................39
Základy mikroskopování ........................................................................................................................ 51
Náměty pro laboratorní práce.................................................................................................................54
Závěrečné opakování ............................................................................................................................... 57



 –  4 3 

 1  2  3  4  512.

a) Roztřiď makromycety podle typu plodnice.

ohnivec šarlatový, liška obecná, hřib dubový, pýchavka hruškovitá, boltcovitka ucho Jidášovo, 
muchomůrka pošvatá, žampion polní, krásnorůžek lepkavý, václavka obecná, kozák dubový, 
troudnatec kopytovitý, sírovec žlutooranžový

pLodNICe ČLeNěNÁ NA třeŇ A kLoBoUk JINAk ČLeNěNÁ pLodNICe

b) Kde se tvoří výtrusy u plodnic, které nejsou členěné na třeň a klobouk? Uveď příklady.

TA J E N K A :  2 .  p í s m e n o  ř e š e n í  ▷  13.

Naší největší jedlou houbou je  obrovský. Průměr jeho plodnice může dosáh
nout 50 cm a hmotnost až 10 kg. Chybějící rodové jméno houby získáš vyluštěním šifry. Nevíšli 
si s řešením rady, použij nápovědu.

pařez, klobouk, 
veverka, anténa, 
kalhoty, tráva, 
zobák, pes, šiška, 
tužka, kmen, oko, 
bota, mrak, okno,  
vodítko, mraveniště, 
ocas, list, košík, 
etiketa, hřib, 
ucho, keř, zajíc, 
brouk, křídlo, cop, 
hlemýžď

Nápověda: Najdi a pojmenuj rozdíly mezi oběma obrázky. Pojmy vyhledej mezi 
ostatními a označ si jejich první písmena.

�.  H o u b y 
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a) Napiš alespoň čtyři názvy hub, jejichž druhové jméno je odvozeno od jména stromu, pod 
kterým se vyskytují.

	

	

b) Mohl/a by sis doma v květináči vypěstovat některou z výše uvedených hub? Vysvětli.

	

	

	

c) Vyhledej alespoň dvě houby, které žijí v mykorhizní symbióze s rostlinami (a nejsou přitom 
uvedeny v učebnici na obr. 7.38). Doplň tabulku.

1. houba 2. houba

Název houby

Mykorhizní symbióza s rostlinou

 1  2  3  4  515.

a) Zakroužkuj důležité poznávací znaky hub, které využiješ k jejich určení při sběru.

tloušťka	třeně	 přítomnost	prstenu	 chuť

tvar	plodnice	 vzhled	lupenů	či	rourek	 vůně

barva	plodnice	 množství	nalezených	hub	 barva	podhoubí

počet	lupenů	či	rourek	 přítomnost	pochvy	nebo	strupů		 velikost	výtrusů

b) Označ chyby, které se vloudily mezi výčet důležitých zásad pro sběr hub. Opravu vysvětli.
1.	Sbíráme	pouze	houby,	které	bezpečně	známe.	Na	druhou	stranu	trocha	riskování	k	houbaření	
patří.
2.	Nesbíráme	houby	nahnilé	nebo	nasycené	vodou.
3.	Při	sběru	vykroutíme	plodnici	z	podkladu	–	oddělíme	ji	tím	od	podhoubí.	Houbu	očistíme	na	
stejném	místě,	aby	se	mohly	zbytky	podhoubí	opět	uchytit	v	půdě.
4.	Nasbírané	houby	ukládáme	nejlépe	do	uzavřené	tašky	(popř.	sáčku,	kabely),	protože	udrží	hou-
by	čerstvé.	Ve	vzdušném	prostředí	(např.	košík)	houby	snadno	vyschnou	a	znehodnotí	se.

 1  2  3  4  514.

7.  H o u b y 
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Urèování hub (makromycet)


Má houba tøeò?


Má i klobouk?


Jsou na spodní stranì
klobouku rourky?


Má plodnice keøíèkovitý
tvar?


Má houba kulovitý tvar?


Je slizká?


Má miskovitý tvar?


Roste pod zemí?


Má uvnitø oválné útvary?


Má kyjovitý tvar?


Je vrchní èást plodnice
silnì zprohýbaná?


Je plodnice širší než
je její výška?


Jsou pod kloboukem
lupeny?


Má plodnice prsten
a pochvu?


Je klobouk èervený
a se strupy?


Má plodnice pochvu?


Má plodnice prsten?


Má hladký klobouk?


Vyrùstá ze døeva?


Roste na døevì?


Je klobouk ?trychtýøovitý


Vytéká pøi poranìní
mléko?


8  høib smrkový


1  bedla vysoká


2a mladá plodnice hadovky smrduté


4  smrž obecný


5  hlíva ústøièná


9  vatovec obrovský


 10 liška obecná


 11 ucháè obecný


3  muchomùrka èervená


6  krásnorùžek lepkavý


7  boltcovitka ucho Jidášovo


 12 ryzec borový


 13 muchomùrka pošvatá


 pohárovka obecná14 


 václavka obecná15 


 pýchavka obecná16 


 žampion zápašný17 


  18 troudnatec kopytovitý


 lišák zprohýbaný19 


 kvìtnatec Archerùv20 


 muchomùrka zelená21 


 holubinka vrhavka22 


 jelenka obecná23 
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ANO
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NE
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NE


ANO
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ANO


ANO


ANO


ANO


NE


NE


NE


ANO


ANO


ANO


NE


NE


NE


NE


NE


ANO


ANO


NE


ANO


NE


ANO
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ANO


2b dospìlá plodnice hadovky smrduté


Je plodnice èervená?


NE


ANO
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5. Nasbírané houby si doma znovu pečlivě prohlédneme a vyfotíme se s nimi.
6. Porovnáme barvu našich hub s houbami vyobrazenými v atlase. Je důležité, aby se barvy přesně 
shodovaly, v opačném případě raději houby vyhodíme.
7. Sbírat houby by neměli lidé slabozrací nebo barvoslepí.
8. V případě otravy houbami nejprve shromáždíme skrojky požitých hub nebo zbytky jídla. Poté 
ihned přivoláme lékařskou pomoc. Nesnažíme se vyvolat u otráveného zvracení, neboť by mohlo 
dojít ke znečištění okolí.

Přečti si pozorně následující dva texty. Poté splň úkoly.

Než se začaly vyrábět moderní léky, kte
ré známe dnes, uplatňovaly se v léčení 
metody tradičního léčitelství založené 
na přírodních zdrojích. Kromě využí
vání nejrůznějších rostlin a plodů sahá 
daleko do minulosti i využití hub. Už 
ledový muž Ötzi u sebe před 5 tisíci 
lety měl dva kousky houby březovní
ku obecného, který se dodnes používá 
v lidové medicíně. Severoameričtí indi
áni používali k léčení výtrusový prach 
z pýchavek, jihoameričtí indiáni zase 
plodnice brazilského žampionu. A celá 
řada hub se používala k léčení v Asii, 
zejména v Číně. Lesklokorka lesklá, 
outkovka pestrá, housenice čínská, 
pórnatka kokosová nebo houževnatec 
jedlý (šiitake) se používaly k léčení, 
aniž by byly známy jejich účinné látky. 
Teprve moderní věda tyto látky odhali

la a některé z nich se dokonce získávají 
z hub v čisté podobě. Mezi přibližně 
dvěma tisíci jedlých druhů hub je asi 
sedm set léčivých, které navíc u zdra
vých lidí zvyšují odolnost organismu. 
Jednou ze známých a nejvíce rozší
řených léčivých hub je šiitake (šii = 
strom podobný kaštanu, take = hou
ba), lahodná, chuťově výrazná hou
ba pocházející z Japonska. Její léči
vé účinky jsou známy v japonském 
léčitelství už asi 2 tisíce let. Upravuje 
množství cholesterolu a vysoký krevní 
tlak, má protivirové účinky, podporuje 
imunitu, a dokonce je zkoumána i jako 
prostředek v boji proti rakovině. 
Houževnatec jedlý si můžete vypěsto
vat i v našich podmínkách. Důležitý 
je výběr dřeva. Potřebujete polena 
s neporušenou kůrou ze zdravého 

listnatého stromu (dub, buk, habr, 
bříza, ...) o průměru asi 15 cm a dél
ce kolem jednoho metru. Do polen 
se navrtají asi 10 cm od sebe otvory, 
do kterých se vkládají špalíčky sazby 
(podhoubí). Sazbu lze koupit např. 
v zahradních centrech, cena se pohy
buje kolem 300 Kč za kilogram. Díry 
se sadbou je dobré utěsnit voskem, aby 
se do dřeva nedostala infekce. Osazená 
polena je potřeba navlhčit, přikrýt ige
litem (nebo přímo vložit do igelitového 
pytle) a umístit do prostoru s teplotou 
20 až 25 stupňů. Jakmile se začnou 
tvořit plodnice, houba potřebuje také 
světlo, a to asi 10 hodin denně. Prv
ní sklizně se dočkáte asi po půl roce. 
Houby se sklízejí denně, rostou, dokud 
neodčerpají z polen všechny živiny. 
Potom je třeba začít od začátku.

Houba jako lék

Kromě hub jedlých, nejedlých, jedova
tých a léčivých existuje skupina hub, 
které obsahují omamné (halucino
genní) látky. Patří mezi ně např. lyso
hlávky, které rostou i u nás (lysohlávka 
tajemná, lysohlávka kopinatá, vzácně 
lysohlávka česká). Vyskytují se od srp
na do prosince na vlhkých místech, 
nejčastěji podél lesních cest. Rostou 
ve skupinách na tlejícím dřevě a dřevě
ných zbytcích listnatých stromů. 
Omamné látky obsažené v plodnicích 
lysohlávek vyvolávají po požití halu
cinogenní opojení a ovlivňují celkový 

psychický stav. Množství omamných 
látek obsažených v plodnicích se liší, 
proto nelze předvídat sílu účinku. Prv
ními příznaky otravy jsou brnění rukou 
a nohou, pocit chladu, poruchy rovno
váhy a závratě. Později je přehlušují 
zrakové a sluchové halucinace, které 
mohou být příjemné i nepříjemné. Pro
jevy otravy trvají 6 až 12 hodin. Otrava 
lysohlávkami není sama o sobě smrtel
ná, přesto může mít tragické následky. 
Lidé po jejich požití mohou prožívat 
děs a hrůzu, které je v rizikovém pro
středí vedou k jednání, jež je ohrožuje. 

U další skupiny lidí se dostavují stavy 
příjemné euforie, které odbourávají 
sebekontrolu a mohou vést k jednání 
ohrožujícímu zdraví či život. K takové 
tragédii došlo v roce 2000 v Brně, kde 
lysohlávkami omámený dvacetiletý 
student vyskočil z okna ve čtvrtém 
patře. Na následky zranění krátce nato 
zemřel. Lékaři také varují, že lysohláv
ky vedle popsaných účinků na vědomí 
vyvolávají zužování až uzavírání srdeč
ních cév. Je popsán případ osmnácti
letého mladíka, který si takto přivodil 
těžký infarkt.

Houba jako nebezpečná droga

�.  H o u b y 

 1  2  3  4  516.
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a) Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá (P), lživá (L), nebo o jejich pravdivosti nel
ze rozhodnout (N).

V tradičním léčitelství se od pradávna uplatňovaly i houby. P – L – N
Houby se využívaly k léčení v Evropě a Asii. P – L – N
Léčivé účinky hub znali i indiáni a domorodé kmeny v Africe. P – L – N
V čínské medicíně se uplatňovala např. lesklokorka lesklá, 
outkovka pestrá, housenice čínská, pórnatka kokosová nebo šiitake. P – L – N
Z Japonska pochází známá léčivá houba lysohlávka tajemná. P – L – N
Léčivé účinky houby šiitake jsou známy už asi 2 tisíce let. P – L – N
V medicíně se využívá i lysohlávka. P – L – N
Šiitake roste od srpna do prosince na tlejícím dřevě jehličnatých stromů. P – L – N
Sadbu lysohlávky lze zakoupit a pěstovat ji v domácích podmínkách. P – L – N
Omamné látky z plodnic lysohlávek způsobují otravu. P – L – N
Lysohlávka je lahodná, chuťově výrazná houba. P – L – N
V současné době je známo asi 700 druhů hub, které mají léčivé účinky. P – L – N
Požití lysohlávek může způsobit jednání, které ohrožuje zdraví či život člověka. P – L – N

b) Mumie člověka, který dostal přezdívku Ötzi, je jeden z nejpozoruhodnějších archeologic
kých nálezů 20. století (1991). Zjisti o něm co nejvíce zajímavých informací a seznam s nimi 
spolužáky a spolužačky prostřednictvím krátkého referátu. 

Poznámky:

 

 

c) V textu jsou uvedeny názvy několika hub, které mají léčivé účinky. Vyber si jednu z nich 
a zjisti o ní tyto informace:

Název houby

vzhled

výskyt

Léčivé účinky

Zajímavosti

d) Diskutujte o účincích omamných látek. Hledejte argumenty, jimiž byste odradili kamaráda 
či kamarádku od experimentování s drogami.

�.  H o u b y 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Doplň neúplné jméno druhu každé houby. Využij Přehled hub v učebnici na str. 76–79. Tajen
ka ti prozradí vědecké jméno nejjedovatější houby na světě, proti jejímuž jedu doposud nebyla 
přes veškeré úsilí vědců nalezena protilátka. Jaký je český název této houby?

 1. obecná
 2. jízlivá
 3. obecná
 4. vrhavka
 5. májovka
 6. kopytovitý
 7. olovová
 8. hajní
 9. smrdutá
 10. Archerův
 11. ústřičná
 12. lesklá
 13. dubový
 14. smrkový
 15. vysoká
 16. plstnatý
 17. pražský

18.

Oblíbené anglické jídlo je polévka s mušlemi a divokými houbami. Uměl/a by sis ji objednat? 
Potřebná slova ti odhalí šifra. Pokud si nevíš s řešením rady, použij nápovědu.

S oup with   and w i ld  .

Č3m m3ň 5m3m2, t3m v3c s2 t4h4 5č3m2. Pr4t4ž2 s2 h4dn2 5č3m2, v3c t4h4 v3m2. 
1l2 v3m2-l3 v3c, z1s2 v3c z1p4m2n2m2. Č3m v3c z1p4m2n2m2, t3m m3ň v3m2. 
T1k pr4č s2 vl1stn2 5č3m2?

Nápověda: Zopakuj si pořadí samohlásek, A = 1. Soustřeď se na 
znaky psané tučně a kurzivou.

 1  2  3  4  5

Český název houby:

�.  H o u b y 

17.




76


přehled hub
Příklady stopkovýtrusných hub


Hřib satan (!) (a) roste vzácně v teplo
milných listnatých lesích. Požití hou
by může způsobit žaludeční a střevní 
obtíže. Záleží na délce jejího tepelné
ho zpracování (po vaření delším než 
30 minut by měl být hřib satan neškod


Kapitola 7: Houby


Bedla vysoká (+) roste od července 
do října ve vysoké trávě lesních pasek. 
Objevuje se každoročně na témže místě 
a během roku mohou plodnice vyrůst 
několikrát. Bedla vysoká je velmi chut
ná houba, která obvykle není napadána 
larvami hmyzu. 


Kozáka dubového (+) najdeme od červ
na do září za tepla a sucha pod duby, 
buky a habry. Je to jediný u nás rostoucí 
druh kozáka se žlutě zbarveným rouš
kem (u ostatních druhů je bělavé). Klo
bouk je hnědooranžový. Kozáky pozná
me podle tmavých šupinek na třeni. 


Čeleď žampionovité – rouško je lupe
naté, mladá plodnice má závoj a na tře
ni poté prsten, nikdy nemá plachetku, 
a proto ani pochvu.


Hřiby jsou většinou jedlé, velmi chutné, 
a proto houbaři vyhledávané. Nejběž
nější je hřib smrkový (+), který nevyrůs
tá pouze pod smrky, ale i pod různými 
listnáči [7.38a]. Od podobných hřibů se 
liší povrchem klobouku, který je hlad
ký, po dešti se krásně leskne a je vidět 
už na dálku. 


ný) a na tom, v jakém množství je hou
ba pozřena. Vzhledově mu může být 
podobný běžný hřib žlučník (-) (b), 
lidově nazývaný hořčák. Hřib satan 
má ale světlý povrch klobouku, rourky 
jsou oranžově červené a na řezu plod
nice mírně zmodrá. Třeň je na žlutém 
podkladu opatřen drobnou červena
vou síťkou. Nejsteli si přesto jisti, stačí 
ponechat plodnici jeden den při poko
jové teplotě – hřib satan začne nepří
jemně hnilobně páchnout. 


Hřib kovář (+), lidově zvaný modrák, 
roste od května do září hlavně v jehlič
natých lesích, jen zřídka v listnatých. 
Má hnědý klobouk v mládí se žlutým, 
později s červeným rouškem. Třeň 
nemá síťku. Je velmi chutný, ale je nut
ná delší tepelná úprava. Dříve byl jeho 
výskyt vzácný, ale v posledních letech se 
do našich lesů vrací.


Žampionů u nás roste ve volné příro
dě několik druhů. Žampion polní (+) 
[7.23b] se vyskytuje v létě a na pod
zim na hnojených loukách, pastvinách 
a polích, většinou ve skupinách. Žam-
pion hajní (+) (a) najdeme na okraji 
lesa. Některé druhy jsou nejedlé, např. 
žampion zápašný (-) (b). Nejčastěji se 
však asi setkáváte se žampiony v obcho
dech a restauracích, do nichž jsou dodá
vány z pěstíren [7.37]. 


Čeleď hřibovité – rouško je rourkovité, 
mladá plodnice nemá obaly, následně 
tedy ani prsten, pochvu a strupy.


a


b


a


b
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Muchomůrka zelená (!!!) je naší nej
jedovatější houbou. Mladá plodnice 
má plachetku [7.24] i závoj, po nichž 
zůstane výrazná bělavá pochva a bílý 
blanitý prsten na třeni. Klobouk je lesk
lý, bez strupů, barevně hodně proměn
livý (obvykle bílý až zelený). Příznaky 
otravy se projevují nejdříve 8 hodin po 
požití. Otrávený pociťuje únavu, trpí 
žaludeční nevolností, průjmy, bolest
mi hlavy a zimnicí. Pátý den obvykle 
dochází k selhání jater, případně ledvin. 
Téměř každá druhá otrava muchomůr
kou zelenou je smrtelná, stačí přitom 
pozření jediné plodnice! 


žampionů, které však mají v dospělosti 
růžově až čokoládově zbarvené lupeny 
a třeň mají vždy bez pochvy. 


Čeleď muchomůrkovité – rouško je 
lupenaté, mladá plodnice má plachetku 
i závoj.


Muchomůrka červená (!) je běžnou 
ozdobou našich jehličnatých lesů, v nichž 
roste od července do listopadu. Nápadný 
klobouk má oranžovou až tmavě čer
venou barvu a je pokryt bílými strupy. 
Plodnice obsahuje toxiny s omamnými 
účinky, ale není zdaleka tak nebezpeč
ná jako u jiných muchomůrek. Byla 
lidovým prostředkem k zabíjení much 
(její původní název byl muchomorka). 
Klobouk se máčel v oslazené vodě nebo 
v mléce, mouchy sály z povrchu klobou
ku sladký roztok i s rozpuštěnými jedy, 
byly omámené a snadno se chytaly. 


Muchomůrka jízlivá (!!!) roste vzácně 
od července do září v jehličnatých a smí
šených lesích. Klobouk je zcela hladký, 
mléčně bílý, štíhlý třeň je dole kulovitě 
ztlustlý, má prsten i pochvu. Vzhledem 
se podobá některým bílým druhům 


Muchomůrka pošvatá (pošvatka obec-
ná) (-) roste nejčastěji od srpna do září 
ve všech lesích. Klobouk je šedý až okro
vý, na okraji rýhovaný, u mladé plodnice 
zvonovitě vyklenutý, později rozložený. 
Třeň je štíhlý a ponořený do dlouhé běla
vé pochvy, nemá prsten. Po delší tepel
né úpravě je tato houba jedlá, ale syrová 
nebo nedovařená může způsobit potíže.


Čeleď holubinkovité – rouško je lupe
naté, plodnice je bez obalů. Dužnina se 
snadno láme. 


Holubinky mají rozmanité barvy 
[7.23a]. Po rozlomení třeně uvidíte 
zrnitou dužninu (u ostatních rodů hub 
vláknitou). Některé druhy holubinek 
jsou velmi chutné, jiné obsahují toxiny. 
Když bezpečně rozeznáte holubinku, 
ale nejste si jisti přesným druhem, sta
čí kousíček ochutnat. Pokud vás během 
půl minuty nezačne pálit jazyk, můžete 
holubinku bez obav sebrat – tento 
druh nebude jedovatý. Holubinky jsou 
mykorhizní. Podobně vypadají ryzce, 
které ale po poranění roní mléko, např. 
ryzec plstnatý (-) (na obrázku). 


Holubinka vrhavka (!) (a) roste přede 
vším v jehličnatých lesích nebo pod 
břízami. Je spolu s holubinkou smr
dutou (!) jedinou mírně jedovatou ho
lubinkou z asi stovky druhů rostoucích 


a


b
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Liška obecná (+) žije v mykorhize 
s řadou stromů, roste např. ve smr
činách s mechem nebo v březových 
hájích. Tvarově i barevně je velmi pro
měnlivá. Lupeny „sbíhají“ na třeň, který 
jde obtížně oddělit od klobouku (stejně 
jako např. u bedly). Je to naše nejméně 
červivějící, velmi chutná houba.   


v ČR. Otrava se projevuje nepříjemný
mi žaludečními problémy, naštěstí bez 
trvalých následků. Jedlá je např. podob
ná holubinka Barlova (+) (b) rostoucí 
pod duby. 


Čeleď čirůvkovité – rouško je lupena
té, plodnice bez obalů, třeň s vláknitou 
dužninou.


Čirůvka májovka (+) (a) roste na 
travnatých stanovištích (i v zahradách 
a v parcích) a na okrajích lesů. Jeli 
teplo a vlhko, objevuje se brzy na jaře. 
Plodnice s bílou až krémovou barvou 
klobouku rostou často v kruzích. Pro
spívala lidem nemocným cukrovkou. 
Někdy si ji lidé pletou se smrtelně jedo
vatou závojenkou olovovou (!!!) (b), 
která však roste později. 


Stopkovýtrusné houby z jiných čeledí


Pýchavka hruškovitá () [7.29] roste od 
srpna do listopadu ve velkých skupinách 
na tlejícím dřevě, a to na rozdíl od ostat
ních pýchavek, které najdeme na trav
natých plochách. Plodnice, které nejsou 
členěné na třeň a klobouk, nejsou jedlé, 
protože páchnou po svítiplynu. Pýchav-
ka obecná (+) (na obrázku) je naopak 
jedlá, velmi chutná houba. Mladé plod
nice jsou na řezu bílé. 


Pohárovka obecná (-) vytváří na dřevě 
zvláštní pohárkovité plodničky [7.28]. 
Uvnitř každé mladé plodnice je něko
lik oválných útvarů, které jsou za vlhka 
vystřelovány ven. Po vyschnutí jejich 
stěna praskne a uvolní se výtrusy.


Hlíva ústřičná (+) (na obrázku) a hlíva 
plicní (+) jsou dřevokazné houby s krát
kým třeněm přisedlým ke kmeni stro
mu a kloboukem nepravidelného tvaru. 
Plodnice jsou uspořádané nad sebou 
v trsech, které mohou dosahovat hmot
nosti i několika kilogramů. Hlívu ústřič
nou si můžete vypěstovat i doma, např. 
ve sklepě nebo na balkoně. Na internetu 
nebo ve specializovaných obchodech je 
možné koupit „sadbu“ (podhoubí naro
stlé na obilkách), kterou umístíte do 
vlhké slámy v igelitovém pytli. Po čase 
vyřízněte v pytli otvory, jimiž plodnice 
vyrostou ven.


Hadovka smrdutá (-) poutala pozor
nost už v dávných dobách svým bizar
ním tvarem a odporným zápachem. 
Mladá kulovitá plodnička, tzv. vajíčko 
(na obrázku), je jedlá. Po prasknutí z ní 
vyroste až 30 cm vysoký bílý dutý třeň, 
který má na horním konci žeberna
tý klobouček se zeleným páchnoucím 
slizem s výtrusy [7.34]. Ty nejsou roz


Václavka obecná (+) se objevuje od kon
ce září až do listopadu. Vyrůstá z pařezů 
a z kořenů jehličnatých, ale i listnatých 
stromů [7.7] v bohatých trsech. Václavka 
obvykle rozkládá odumřelé dřevo, může 
však působit i jako parazit. Na oslabe
ných stromech potom způsobuje velké 
škody. Je velmi hojná a chutná. 


a


b
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nášeny větrem jako u většiny hub, ale 
mouchami, které přitahuje pach.


Troudnatec kopytovitý (-) roste na 
kmenech nebo pařezech listnatých stro
mů [7.25]. Dříve se z jeho rozklepaných 
plodnic vyráběly klobouky. Vysušená 
měkká vláknitá část troudnatce sloužívala 
v minulosti jako troud (podpalový mate
riál) nejen k zakládání ohně, ale i k zapa
lování střelného prachu při střelbě ze 
zbraní. Ve starém Řecku používali troud 
lékaři k vypalování povrchových ran 
a dodnes tuto metodu využívají k léčení 
zranění některé indiánské kmeny. 


Dřevokaznou klanolístku obecnou (-) 
poznáme podle vějířovitého uspořádání 
lupenů vespod klobouku, který bokem 
přirůstá k substrátu. Vrchní strana klo
bouku je bílá a chlupatá. Nápadná je 
v zimě na živých i odumřelých kmenech 
a na větvích listnatých stromů.


Dřevomorka obecná (-) je dřevokaz
ná houba, která může být hrozbou pro 


Lesklokorka lesklá (+) je po staletí 
opěvována v čínské a japonské literatu
ře pro své léčivé účinky – byla považo
vána za elixír života. Patří mezi houby, 
které se pěstují k léčebným účelům. Je 
dřevnatá, a proto se mele na prášek. Je jí 
přisuzována schopnost regulovat krevní 
tlak, hladinu tuků a cukrů v krvi a příz
nivě ovlivňovat imunitní systém. 


Smrž obecný (+) se objevuje na jaře 
na slunných stráních nebo na okrajích 
lesů, často roste na zbytcích kůry [7.36]. 
Vyskytuje se i ve městech, třeba na 
udržovaných plochách zeleně vysypa
ných drtí z kůry stromů. Výskyt smržů 
ve městech se odráží i v názvu druhu 
smrž pražský (+) (na obrázku). Ros
te mezi domy, na nádražích, ale třeba 
i ve skladech továren. Přestože gurmáni 
považují smrže za delikatesu (plodnice 
jsou jedlé a chutné), toho pražského 
nejezte. Houby ve svém těle hromadí 
kovy a množství škodlivin v plodnicích 
smrže pražského je s ohledem na jeho 
životní prostředí příliš vysoké. 


Nápadné červené plodnice druhu zva
ného květnatec Archerův (-) rostou po
dobně jako u hadovky z „vajíčka“, pách
nou, a tak lákají hmyz, který rozšiřuje 
jejich výtrusy. Dospělá plodnice má 4–8 
ramen a připomíná chobotnici s cha
padly rozprostřenými na všechny stra
ny. S květnatcem se můžete setkat od 
května do října. Roste ve vyšších polo
hách ve vlhkých listnatých lesích a na 
loukách. Pochází z Austrálie, do Evropy 
se dostal se zásilkou bavlny a poprvé byl 
nalezen ve Francii roku 1914, u nás asi 
před 50 lety.


Ucháč obecný (!) roste poměrně vzác
ně od března do května v jehličnatých 
a smíšených lesích, nejčastěji na holé 
půdě nebo v mechu a jehličí. Celé plod
nice jsou duté, zprohýbané a mají klo
bouky nepravidelného tvaru [7.35]. Ve 
starší literatuře najdeme, že jeho jed se 
tepelnou úpravou či sušením odstra
ňuje. To je však nespolehlivé, k otravě 
ucháčem může dojít po několikáté kon
zumaci (i v mnohaletém intervalu). 


Příklady vřeckovýtrusných hub


dřevěné části staveb, protože ve vlhku 
rozkládá dřevo [7.19]. Má velmi odolné 
podhoubí, které se těžko odstraňuje a je 
schopné prorůstat přilehlé zdivo nebo 
beton (viz obrázek). Napadené dřevo 
je nutné ze stavby co nejdříve odstranit 
a důkladně zlikvidovat, nejlépe spá
lením, jinak hrozí, že se mikročástice 
houby (výtrusy, úlomky podhoubí) roz
nesou po okolí a dojde k šíření nákazy. 
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