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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.

13.

TA JENK A: 2. písmeno řešení ▷

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. Nevíš-li
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

5

Nápověda: Najdi a pojmenuj rozdíly mezi oběma obrázky. Pojmy vyhledej mezi
ostatními a označ si jejich první písmena.
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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
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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 houby čerstvé. Ve vzdušném prostředí (např. košík) houby snadno vyschnou a znehodnotí se.
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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.
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Přečti si pozorně následující dva texty. Poté splň úkoly.

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

P–L–N
P–L–N
P–L–N
P–L–N
P–L–N
P–L–N
P–L–N
P–L–N
P–L–N
P–L–N
P–L–N
P–L–N
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.
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

obecná
jízlivá
obecná
vrhavka
májovka
kopytovitý
olovová
hajní
smrdutá
Archerův
ústřičná
lesklá
dubový
smrkový
vysoká
plstnatý
pražský

12.
13.
14.
15.
16.

Český název houby:
17.

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 w ith

and w i l d

.

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?

5

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

Autoři fotografií – pracovní sešit:
Dančák Martin – s. 23/úl. 1 (A, C, D, E); Hájková Petra – s. 23/úl. 1 (B); Sedlářová Michaela – s. 49/úl. 22, s. 52; Hra v kapitole 4: Coy Brad
(flickr.com) – s. 26/úl. 8 (orangutan); *~Dawn~* Busy Bee ~ Be back SOON! (flickr.com) – s. 26/úl. 8 (sysel); Feldstein Scott (flickr.com) –
s. 26/úl. 8 (levhart); Grand-Duc (commons.wikimedia.org) – s. 26/úl. 8 (sob); IJsendoorn-Kuijpers Marieke (flickr.com) – s. 26/úl. 8 (makak);
Johnson Michael (flickr.com) – s. 26/úl. 8 (šimpanz); Kaminski Peter (flickr.com) – s. 26/úl. 8 (orel); Law Keven (flickr.com) – s. 26/úl. 8 (ovce);
Leo-setä (flickr.com) – s. 26/úl. 8 (svišť); Massas Peter (flickr.com) – s. 26/úl. 8 (ondatra); Nygaard Stig (flickr.com) – s. 26/úl. 8 (pavián);
Pettitt Martin (flickr.com) – s. 26/úl. 8 (daněk); Vernon Alan (flickr.com) – s. 26/úl. 8 (kojot, medvěd); Vikne Ernst (flickr.com) – s. 26/úl. 8
(vlk); Studený Radomír – s. 26/úl. 8 (křeček); woodleywonderworks (flickr.com) – s. 26/úl. 8 (koza); Zimmermann Jean-Louis (flickr.com) –
s. 26/úl. 8 (krokodýl)
Autoři fotografií – interaktivní úlohy:
Kapitola 2: awi.de – 6D (Alfred Wegener)
Kapitola 3: ars.usda.gov – 6E; Garland Paul (flickr.com) – 6C; Hašler Petr – 5B; Kupos (commons.wikimedia.org) – 6D
Kapitola 4: Anemoneprojectors (flickr.com) – 1B (03-2, 04-4); Bff (commons.wikimedia.org) – 1B (05-4); Color Line (flickr.com) – 1B (03-3);
Crusier (commons.wikimedia.org) – 1B (jedle bělokorá, 08-1); Cyanocorax (flickr.com) – 1B (07-2); Dančák Martin – 1A (A, B, D, E);
Dicktay2000 (flickr.com) – 1B (02-4); Elfodelposque (commons.wikimedia.org) – 1B (09-2); Euphro (flickr.com) – 1B (09-3); Forestry Images
(commons.wikimedia.org) – 1B (05-5, 07-4); Fox (naturamediterraneo.com) – 1B (10-5); García Fernández Luis (commons.wikimedia.org) –
1B (05-1); Hagens Wouter (commons.wikimedia.org) – 1B (06-3); Hájková Petra – 1A (C); Harrison JJ (commons.wikimedia.org) – 1B (10-4);
Chefranden (flickr.com) – 1B (02-3); Jones Adam (commons.wikimedia.org) – 1B (01-2); Katovich Steven (forestryimages.org) – 1B (smrk
pichlavý, 02-2); Kunev Georgi (imagesfrombulgaria.com) – 1B (03-5); Litha (picasaweb.google.com) – 1B (borovice kleč, 01-1); Mamjodh
(flickr.com) – 1B (04-3); MDBolin (flickr.com) – 1B (05-2); Mitchell Daryl (flickr.com) – 1B (02-1); Mohlenbrock Robert H.
(commons.wikimedia.org) – 1B (07-3); Mongo (commons.wikimedia.org) – 1B (02-5, 04-5); MPF (commons.wikimedia.org) – 1B (smrk
ztepilý, 10-1); Nautical2k (flickr.com) – 1B (01-5); Nestmaker (flickr.com) – 1B (03-4); Nikanos (commons.wikimedia.org) – 1B (jalovec
obecný, 05-3); Nova (commons.wikimedia.org) – 1B (01-3); O´Brien Joseph (commons.wikimedia.org) – 1B (borovice vejmutovka, 07-1);
Opiola Jerzy (commons.wikimedia.org) – 1B (06-4); Paseos por los Alpes (flickr.com) – 1B (08-2); Pastilletes (flickr.com) – 1B (08-4); Prazak
(commons.wikimedia.org) – 1B (04-2); Przykuta (commons.wikimedia.org) – 1B (modřín opadavý, 04-1); Radiofish (flickr.com) – 1B (07-5);
San Martin Gilles (flickr.com) – 1B (06-2); Speifensender (commons.wikimedia.org) – 1B (10-3); Treehouse1977 (flickr.com) – 1B (borovice
lesní, tis červený, 03-1, 09-1); Vassil (commons.wikimedia.org) – 1B (08-3); Vincentz Frank (commons.wikimedia.org) – 1B (09-4, 09-5);
Wikipedi (commons.wikimedia.org) – 1B (smrk ztepilý, 10-2); Wlcutler (flickr.com) – 1B (borovice černá, 06-1); Ziarnek Krzysztof
(commons.wikimedia.org) – 1B (01-4); Zwittnig Benjamin (arnes.si) – 1B (08-5)
Kapitola 5: phil.cdc.gov – 4D (virus chřipky)
Kapitola 6: ars.usda.gov – 4A, 6A (bakterie); phil.cdc.gov – 6A (virus); The Library of Congress (flickr.com) – 6A (Louis Pasteur)
Kapitola 7: Archenzo (commons.wikimedia.org) – 15E (12b, 13b, 19b); Belli Arria (flickr.com) – 15A–B (dřevomorka domácí); Blumenbiene
(flickr.com) – 15E (9b, 15b); Bruna Fabio (flickr.com) – 9C (hřib smrkový); Colros (flickr.com) – 15E (10b); Coune Fréderic
(commons.wikimedia.org) – 15E (11b); Cressler Alan (flickr.com) – 15A–C (pohárovka obecná), 15E (14a); Čekanavičius Tomas
(commons.wikimedia.org) – 15E (9a); D J Kelly (commons.wikimedia.org) – 15E (19a); Dave-F (flickr.com) – 15E (16a); Debabrata
(flickr.com) – 12B (les); Dohduhdah (commons.wikimedia.org) – 12B, 15A–D (krásnorůžek lepkavý), 15E (6a); Downing Jenny (flickr.com) –
15E (7b); Fabio Bruna (flickr.com) – 15E (8b); Fornax (commons.wikimedia.org) – 15E (17b); Frankenstoen (flickr.com) – 15E (4b, 5a); Gaisler
Jan – 12C, 15A–D (hřib kovář); Hodge Michael (flickr.com) – 15D (smrž obecný), 15E (4a); Hollinger Jason (flickr.com) – 11B, 12B
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