5. cvičení
Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA;
Třída: HOMOBASIDIOMYCETES
ROZDÍLY MEZI Ascomycotina a Basidiomycotina
(vřeckovýtrusými a stopkovýtrusými houbami)
1) pohlavní proces (gametangiogamie x somatogamie nebo gameto-somatogamie);
2) rozsah dikaryotické fáze (jen askogenní hyfy x vegetativní sekundární mycelium);
3) poměr jaderných fází v životním cyklu (ŽC haplodikaryotický x dikaryotický);
4) charakter meiospor (endospory x exospory);
5) vznik plodnice (přímá x nepřímá návaznost na pohlavní proces);
6) ultrastruktura stěny hyf (dvouvrstevná x vícevrstevná);
7) typ póru v septech hyf (jednoduché póry x dolipóry)
Třída Homobasidiomycetes
- VÝVOJOVĚ ODVOZENĚJŠÍ, homogenní skupina
- BAZIDIOSPORY KLÍČÍ vždy pomocí hyfy (=primárním myceliem)
- SEKUNDÁRNÍ DIKARYOTICKÉ MYCELIUM:
vzniká pouze somatogamií hyf primárního mycelia
má vytvořené přezky a dolipóry s parenthosomem
- BAZIDIE
vždy holobazidie, většinou chiastické, obvykle se 4 bazidiosporami
- NEMAJÍ SCHOPNOST VYTVÁŘET KVASINKOVITÉ BUŇKY,
příp. SEKUNDÁRNÍ SPORY nebo MIKROKONIDIE
- PLODNICE (basidiomata) se vytváří, různé typy, makroskopické, s diferencovaným
hymenoforem
- SYSTÉM podle vývoje plodnic rozlišujeme 2 podtřídy:
podtřída Hymenomycetidae (houby rouškaté)
podtřída Gasteromycetidae (břichatky)
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PLODNICE (BAZIDIOMATA, BAZIDIOKARPY)
- tvoří se za příhodných podmínek se na dikaryotickém myceliu
- jejich tvorba není časově/prostorově vázána na místo somatogamie
- jsou tvořené nepravým pletivem (plektenchymem = terciální mycelium, cytologicky
stejné jako sekundární), plektenchym může být tvořen až třemi typy hyf:
generativní hyfy - tenkostěnné, větvené, přehrádkované
vegetativní hyfy – skeletové (kosterní) - tlustostěnné, nevětvené, téměř bez přehrádek
- vazbové (spojovací) - tlustostěnné, větvené, téměř bez přehrádek
- podle přítomnosti určitého typu hyf rozlišujeme pletiva:
monomitická – pouze generativní hyfy
dimitická – generativní a skeletové hyfy
amphimitická – generativní a vazbové hyfy
trimitická – všechny tři typy hyf
PODLE UMÍSTĚNÍ BAZIDIÍ ROZLIŠUJEME PLODNICE:
1) hymeniální: bazidie jsou v hymeniu = výtrusorodém roušku, které povléká celý povrch
plodnice nebo její část (= hymenofor, př. rourky, lupeny, lišty,hroty, ostny,
nebo je hladký...) a může / nemusí být kryté obalem (=velum)
podtřída Hymenomycetidae
2) geastrální: bazidie jsou v hymeniu uvnitř plodnice, v komůrkách gleby kryté blánou
(okrovkou = peridií)
podtřída Gasteromycetidae
PODLE OBALŮ A STUPNĚ KRYTÍ HYMENIA BĚHEM ŽC ROZLIŠUJEME
PLODNICE:
1) gymnokarpní - hymenium je od počátku obnažené
- u chorošů a některých hřibů (podtř.Hymenomycetidae)

2) angiokarpní - uzavřená plodnice
- hymenium je skryto v glebě obalené okrovkou (=peridií) až do dozrání
spor!!
- u břichatek (podtř. Gasteromycetidae)
3) hemiangiokarpní - hymenium je v raných stádiích zakryto jedním nebo dvěma obaly,
během vývoje plodnice (už před zralostí spor!!!!) se obnaží
- u lupenotvarých a některých hřibotvarých (podtř.Hymenomycetidae)
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VELUM (OBAL HEMIANGIOKARPNÍ PLODNICE):
1) částečný = závoj = velum partiale:
- obaluje pouze část plodnice, kde je hymenium (hymenofor)
- po roztržení na třeni pozůstatky jako blanitý prstenec(annulus),mezi třeněm
a okrajem klobouku pavučina(kortina) (pavučinec) /manžeta (muchomůrka),
nebo může blanitý závoj zůstat viset na okraji klobouku, který pak vypadá
jako lemovaný zoubky, obvyklé je i jeho slizovatění (slizák)
2) celkový = plachetka = velum universale:
- obaluje celý základ (=primordium) plodnice
- během vývoje plodnice se protrhne a v dospělosti zůstávají jeho zbytky jako
pochva (volva) na bázi třeně a bradavky (strupy) na povrchu klobouku

-v užším pojetí jsou hemiangiokarpní pouze ty, které mají velum universale (2) (př.
Agaricales), plodnice jen s velum partiale (1) se nazýv. pseudoangiokarpní

podtřída: HYMENOMYCETIDAE - houby rouškaté
- ZRALÉ BAZIDIOSPORY jsou aktivně odmršťovány = BALISTOSPORY
- PLODNICE GYMNOKARPNÍ nebo HEMIANGIOKARPNÍ, HYMENIÁLNÍ - bazidie
jsou v hymeniu (výtrusorodá vrstva), které povléká celý povrch plodnice, nebo pouze část
= hymenofor
- PODLE MORFOLOGIE (TVARU PLODNICE a UMÍSTĚNÍ HYMENOFORU)
ROZLIŠUJEME PLODNICE TYPU:holothecium, pilothecium a krustothecium
1) Holothecium - bez klobouku a třeně, hymenium povléká celý povrch plodnice
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2) Pilothecium - jednoletá plodnice
- dělená na třeň (stipes) a klobouk (pileus)
- hymenofor je na spodní straně klobouku
- pokud při růstu narazí na překážku, odsune ji, protože vše je založeno už
v primordiu a jen se zvětšuje

resupinátní

hericioidní
agarikoidní

kantharelloidní

pleurotoidní
cyfeloidní

3) Krustothecium - jednoletá/víceletá plodnice
- postupně se vyvíjí (koncentricky vrstvená), překážky obrůstá
- někdy členěná na klobouk a třeň
- hymenofor pokrývá spodní část klobouku nebo nerozlišené plodnice

korticioidní
hydnelloidní
stereoidní
stereoidní

ganodermatoidní
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fomit
fomitoidní

STAVBA PLODNICE U HYMENOMYCETIDAE:
=> bazidie vyrůstají ze subhymenia (=vrstva buněk pod hymeniem), které roste na tramě
[trama=sterilní plektenchymatické pletivo plodnice, tvořící buď celou plodnici (u
holothecia/resupinátní plod.) nebo vrstvu nesoucí hymenium=trama klobouku]
STAVBA HYMENIA (VÝTRUSORODÉ VRSTVY):
- bazidie
- bazidioly - sterilní buňky podobné bazidiím, netvoří spory
- tvoří vlastně kostru hymenia a jsou podpůrnými buňkami pro vlastní bazidie
(obdoba parafýz v theciu vřeckatých hub)
- vznikají u některých rodů v subhymeniu a u některých v tramě
- cystidy - velké! sterilní buňky, morfologicky odlišné od hyf
- v hymeniu leží paralelně s bazidiemi
- mohou vznikat i mimo hymenium
- různé funkce (exkreční, ochranná, zásobní…)
- podle umístění na plodnici:
dermatocystidy (pileocystidy)-v pokožce klobouku
kaulocystidy - na třeni
cheilocystidy - vyrůstají na ostří lupenů
pleurocystidy - vyrůstají na ploše lupenů
sety - dlouhé tenké brvovité buňky
- hnědě zbarvené, tlustostěnné a na konci zašpičatělé, prorůstající hymeniem
a často ostnitě vyčnívající z hymenia
a další…..
Pro zajímavost
„čarodějné kruhy“, anglicky „fairy rings“ (fairy v překladu = „čarodějka, rusalka, víla..“)
• název má původ v dávné minulosti, kdy byly tyto kruhy pokládány za místa, kde se
shromažďují čarodějnice ;c), nebo kde tančily víly
• projevují se jako plodnice rostoucí v kruhu
• vznikají tak, že podhoubí se rozrůstá přibližně rovnoměrně od středu do stran
(směrem ven) a plodnice vyrůstají tam, kde podhoubí přirůstá (= po obvodu kruhu,
který se každý rok zvětšuje), od středu postupně odumírá, protože už nemá výživu;
větší kruhy mohou být přerušené, rozpadají se a vznikají tak oblouky nebo pruhy
• v místech růstové zóny podhoubí může docházet k odumírání rostlin (projevuje se
jako nekrotická zóna), na vnitřní straně kruhu, kde jsou živiny z rozložené hmoty
naopak tráva bují silně (zóna tmavě zelené trávy)
• některé čarodějné kruhy jsou staré stovky let (nejstarší známý kruh má průměr
1km a je cca 700 let starý)
• čarodějné kruhy tvoří asi 60 druhů převážně stopkovýtrusých hub, často rostoucích
výhradně v travnatých společenstvech (na loukách a pastvinách), ale i v parcích nebo
v lese
• čarodějné kruhy tvoří např. Agaricus arvensis (žampión=pečárka ovčí), Agaricus
campestris (žampión=pečárka polní), Amanita muscaria (můchomůrka červená),
Bovista dermoxantha (prášivka maličká), Calocybe gambosa (čirůvka májovka),
Calvatia cyathiformis (pýchavka fialová), Clitocybe nebularis (strmělka mlženka) a
někt. další druhy, Entoloma sinuatum syn. lividum (závojenka olovová), Gomphus
clavatus (stročkovec kyjovitý), Langermania gigantea (pýchavka obrovská), Lepista
nuda (čirůvka fialová) a některé další druhy rodu, Lycoperdon perlatum syn.
gemmatum (pýchavka obecná), Macrolepiota procera (bedla vysoká), Marasmius
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oreades (špička travní), Sarcodon imbricatus (lošák jelení), Tricholoma pardinum
(čirůvka tygrovaná), Tuber melanosporum (lanýž černovýtrusý;vřeckatá houba!!)

JEDOVATÉ HOUBY A JEJICH ÚČINKY
JEDOVATÉ HOUBY, POŠKOZUJÍCÍ VNITŘNÍ ORGÁNY, ČASTO SE
SMRTELNÝMI NÁSLEDKY
(způsobují otravy nazývané faloidní a orelanový syndrom)
 muchomůrky obsahující amanitin a falloidin (Amanita phalloides=m. zelená, A.
virosa=m. jízlivá, A. verna=m. jarní), podobně působící jedy byly zjištěny u
některých malých bedel, některé čepičatky a třepenitka svazčitá
- tj. cyklopeptidy=bílkoviny kruhovitě uspořádané a tato jejich struktura je důvodem,
- proč se varem nerozkládají a neničí
- příznaky otravy se projevují 5-12 hodin po požití hub silným zvracením (až celý den
trvajícím), kolikovitými bolestmi břicha a průjmem, pak dochází k selhání jater, k
úmrtí asi pátý den otravy
 pavučince (Cortinarius, př. plyšový=orellanus) obsahující jed orellanin poškozující
na ledviny a otrava má velmi!! dlouhou inkubační dobu (až 20 dní)
JEDOVATÉ HOUBY, PŮSOBÍCÍ NA NERVOVÝ SYSTÉM
(způsobují otravy nazývané muskarinový syndrom)
 houby obsahující kyselinu ibotenovou, muscimol a muscazon (Amanita
pantherina=m. tygrovaná, A. muscaria=m. červená), muskarin (v muchomůrkách
je ho málo, ale vysoký obsah je u vláknic, hlavně vláknice
Patouillardovy=začervenalé (Inocybe Patouillardii), dále ho obsahují helmovky
např. ředkvičková (Mycena pura) a bílé strmělky z rodu Clitocybe
- příznaky otravy se dostavují často už hodinu po požití pocením, slzením a zvýšenou
tvorbou slin, dušností, poruchami zraku a srdečního rytmu
- může se dostavit i stav připomínající opilost (ale bez zvracení a průjmu, takže je
nutné zajistit vyprázdnění žaludku); účinky muskarinu ruší atropin (jed rulíku
zlomocného)
 některé houby s malými plodnicemi jako lysohlávky (Psilocybe), mrvele
(Panaeolus) obsahující účinnou látku psilocybin způsobují stav opojení a halucinace;
může dojít k předávkování
JEDOVATÉ HOUBY, ZPŮSOBUJÍCÍ ŽALUDEČNÍ A TRÁVICÍ POTÍŽE
(zvracení a průjem)
 většinou jde o lehčí otravy (bez vážnějších následků) s doprovodnými příznaky jako
stavy strachu, silné slinění a pocení, způsobené menšími závojenkami (jarní,
vmáčklá), různými hnědými čirůvkami, některými holubinkami a ryzci s palčivou
chutí, pestřece (Scleroderma), někt. kuřátka, žampióny ze skupiny zápašných
(Agaricus xanthodermus), hřib satan (Boletus satanas) a kříšť (B. calopus)
 výjimka jsou otravy závojenkou olovovou (Entoloma eulividum) a čirůvkou
tygrovanou (Tricholoma pardalotum), které mohou v těžkých případech otravy
způsobit i smrt
OTRAVY ZPŮSOBUJÍCÍ ALERGIE (způsobují otravy nazývané paxilový syndrom)
 způsobené čechratkou podvinutou (Paxillus involutus) a dalšími houbami
- čechratka je silně jedovatá v syrovém stavu nebo nedostatečně tepelně upravená
- obsahuje muskarin, acetylcholin, hemolyzin a hemagglutinin
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-

jednak způsobuje gastrointestinální (žaludečně střevní) otravy, jednak alergie, kdy
tělo vytváří protilátky (antigeny) proti látkám obsaženým v čechratce a při
opakovaném požívání může dojít k protireakci těla na antigenový komplex, což bývá
spojeno s rozpadem červených krvinek
- příznaky otravy jsou nevolnost, zvracení, průjmy, bolesti břicha a ledvin, v těžších
případech zimnice spojená s horečkou, může dojít k selhání ledvin
 alergie (paxilový syndrom) mohou způsobovat i klouzek obecný (Suillus luteus),
pravděpodobně i ucháč obecný (Gyromitra esculenta) z Ascomycetes (ten obsahuje
jed gyromitrin, s podobnými účinky jako amanitin u muchomůrek, způsobuje
gyromitrinový syndrom)
HOUBY VYVOLÁVAJÍCÍ POTÍŽE VE SPOJENÍ S ALKOHOLEM
(antabusová reakce)
 některé houby jsou ve spojení s alkoholem mírně jedovaté a mají „antabusový
účinek“ (antabus = látka podávaná alkoholikům při odvykací terapii), účinnou látkou
je coprin, který byl objeven v hnojníku inkoustovém (Coprinus atramentarius)
- jedná se o otravy acetaldehydem z oxidovaného alkoholu
- příznaky jsou zrudnutí obličeje, bušení srdce, dušnost, většinou po několika hodinách
samy odezní
Četnost otrav houbami
 otrav nebo přiotrávení houbami se v Česku objevuje v průměru asi 300 ročně, umírají
v průměru asi 1-3 lidé, přičemž v poslední době jsou úmrtí velmi sporadická
 nejčastější jsou otravy muchomůrkou zelenou a muchomůrkou panterovou

OTRAVY HOUBAMI PRIMÁRNĚ NEJEDOVATÝMI
HOUBY SCHOPNÉ VÁZAT VE SVÝCH PLODNICÍCH TĚŽKÉ KOVY
(KADMIUM, OLOVO, RTUŤ)
 ve zvýšeném množství se mohou ukládat př. u žampiónů př. ovčí (Agaricus
arvensis), bedel (bedla vysoká = Macrolepiota procera, bedla červenající =
Macrolepiota rhacodes)
HOUBY SCHOPNÉ VÁZAT VE SVÝCH PLODNICÍCH RADIOAKTIVNÍ LÁTKY
(PŘ. CÉZIUM)
 ochota přijímat cézium je u různých druhů různá, více např. u suchohřibu hnědého
(Boletus badius), lakovky (Laccaria), šťavnatky pomrazky (Hygrophorus
hypothejus)
OTRAVA ZE ZKAŽENÝCH HUB
 další možností, jak se „otrávit nejedovatými houbami“ je otrava ze zkažených hub
(např. zapařených)
 otravu způsobuje jed produkovaný mikroorganismy a plísněmi, které se v nevhodně
skladovaných houbách a houbovitých pokrmech namnožily
 princip je podobný jak u otravy ze zkaženého masa
NĚKOLIK OBECNÝCH ZÁSAD, JAK SE VYHNOUT OTRAVĚ HOUBAMI
 sbírám pouze houby, které dobře znám
 pokud nejsem skutečný znalec, vyhýbám se složitým rodům (např. pavučince) a
všemu, kde hrozí riziko záměny
 při sebemenší pochybnosti nechám houbu být
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 vyhýbám se oblastem, kde by se mohly v houbách koncentrovat nebezpečné
kontaminanty (okraje cest s rušnou automobilovou dopravou, skládky, všelijak
zamořená území)
 nesbírám příliš staré houby, v nichž už začaly hnilobné procesy; totéž platí pro houby
přemrzlé
 nesbírám příliš mladé houby, u kterých nejde druh bezpečně poznat
POVĚRY O OTRAVÁCH HOUBAMI
Pověra: Jedovaté houby jsou pestře zbarvené. - Není pravda. Řada smrtelně jedovatých hub
je bílá nebo má nenápadnou barvu (např. muchomůrka zelená či muchomůrka jízlivá).
Pověra: Jedovaté houby nejsou ožírané slimáky a hmyzími larvami. - Není pravda, např.
muchomůrka zelená je pro hmyz neškodná a jeho larvy se v ní běžně vyskytují. Plži je též
hojně vyhledávaná.
Pověra: Jedovaté houby černají při styku se stříbrným nádobím či cibulí. - Není pravda.
Řada hub černá, ovšem spíše při vyschnutí a zvadnutí, a to bez ohledu na přítomnost cibule
nebo nádobí a už vůbec bez ohledu na to, zda jsou jedovaté či nikoliv.
Pověra: Dlouhé převaření či smažení zlikviduje každý jed. - Není pravda. Pouze některé
jedovaté houby se po tepelné úpravě stanou jedlými (např. hřib satan), avšak většina toxinů je
tepelně vysoce stabilní a var je neničí. Všechny smrtelně jedovaté houby vyskytující se na
českém území si uchovávají svoji jedovatost i po dlouhodobé tepelné úpravě.
Pověra: Když se spletu, tak se mi udělá špatně, a když nebudu váhat a nechám si vypláchnout
žaludek, tak se mi nic hrozného nestane. - Chybný předpoklad. Řada smrtelně jedovatých
druhů hub je zákeřná tím, že otrava se objeví až velmi dlouho po požití, tedy v okamžiku, kdy
už je jed vstřebán a napáchal nevratné škody. To platí například u muchomůrky zelené, ale
zejména u pavučince plyšového – u něj se první příznaky mohou objevit dokonce až po 3
týdnech, kdy lékaři mohou konstatovat už jen těžké poškození (nebo úplné a definitivní
selhání) ledvin a trvalou invaliditu (případně smrt) pacienta.
Pověra: Jedovaté houby chutnají odporně. - Není pravda. Naopak, řada smrtelně jedovatých
hub je obecně označována jako chuťově vynikající, speciálně muchomůrka zelená a
muchomůrka jízlivá jsou považovány za velmi chutné houby. František Smotlacha, legenda
české mykologie, k tomu napsal: „Všechny houby opravdu jedovaté mají chuť a vůni
příjemnou nebo aspoň nenápadnou a většinou i sympatický vzhled.“ Jinak…………..všechny
houby jsou jedlé, některé však jen jednou……. ;c)
Pověra: Co roste na pařezu (resp. na dřevě), to je jedlé. - Není pravda. Například smrtelně
jedovatá čepičatka jehličnanová běžně vyrůstá z padlých stromů a pařezů
SYSTÉM (názory na členění této podtřídy do řádů a zařazení jednotl. rodů do těchto
řádů se liší systém od systému!!! (největší přesuny hlavně u dřevokazných hub))
Řád: Polyporales
Řád: Hymenochaetales
Řád: Aphyllophorales
Řád: Thelephorales
Řád: Cantharellales
Řád: Agaricales
Řád: Boletales
Řád: Russulales
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URČOVACÍ ZNAKY:
Plodnice: zda je rozlišená na třeň a klobouk a zda je rozlišen hymenofor

Klobouk: velikost, tvar, barva, povrch (pokožka), okraj, tvar a barva hymenoforu:
u lupenů, lišt, ostnů - způsob připojení ke třeni, zda (ne)jsou sbíhavé, ostří - jeho
tvar, barva, pevnost při doteku,
u rourek - zda (ne)jsou sbíhavé, barva rourek a jejich ústí=pórů, změny po otlačení)

Třeň: velikost, tvar, konzistence (šťavnatý, dřevnatý…), barva, povrch (př. vláknitý, síťka
nebo šupinky), (ne)přítomnost prstene, báze [(ne)přítomnost pochvy na bázi a její tvar],
jak se chová na lomu (vláknitě se třepí / se „sýrovitým lomem“), zda je/není dutý
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Dužnina: zbarvení, příp. jeho změny při otlaku / rozkrojení, vůně, chuť, konzistence, pokud
roní mléko, tak jeho barva
Výstrusy a výtrusný prach: tvar a ornamentika povrchu výtrusů, barva v. prachu
Výskyt: naleziště (př. pod kterými stromy, půdní vlastnosti, u dřevokazných druh dřeviny),
roční doba výskytu

Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA;
Pododdělení: BASIDIOMYCOTINA;
třída: HOMOBASIDIOMYCETES;
podtřída: HYMENOMYCETIDAE
Řád: Polyporales - chorošotvaré
- plodnice typu – gymnokarpní, masité, kožovité nebo dřevnaté konzistence, většinou
víceleté krustothecium fomitoidního nebo ganodermatoidního typu, vzácněji jednoletá n.
přezimující pilothecia pleurotoidního, kantharelloidního nebo cyfeloidního typu; často
pozitivně geotropické (klobouky se otáčejí kolmo dolů, aby mohly vypadávat výtrusy
- hyfový systém plodnice - monomitický, dimitický nebo trimitický (skeletové a vazbové
hyfy způsobují tvrdou, dřevnatou konzistenci!!!)
- hymenofor - lamelovitý nebo rourkatý, od tuhé dužniny neoddělitelný a pevně s ní srostlý
- dřevní saprofyté nebo saproparazité:
• řadíme sem dřevokazné houby (lignivorní a celulózovorní) způsobující rozklad
dřeva: bílá hniloba = rozkládány jsou všechny složky BS (lignin, hemicelulóza,
celulóza), přičemž vláknitá struktura dřeva zůstává dlouho zachována, dřevo
výrazně světlá měkne, je lehké a vytváří se v něm nápadné komůrky, nakonec se
drobí, ale nikdy se kostkovitě netrhá, výskyt hlavně na dřevě listnáčů;
nebo hnědá hniloba = lignin rozkládán jen minimálně, dřevo se kostkovitě!!!
rozpadá na křehkou, ligninovými látkami červenohnědě zbarvenou masu, kterou lze
rozdrtit na prach, výskyt hlavně na dřevě jehličnanů
• většinou nejedlé (příp. jedlé jen měkké mladé plodnice)
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- zástupci:
Fomes fomentarius – troudnatec kopytovitý
Fomitopsis pinicola – troudnatec pásovaný
Daedalea quercina – síťkovec dubový
Daedaleopsis confragosa – síťkovec načervenalý
Piptoporus betulinus – březovník obecný
Fistulina hepatica – pstřeň dubový
Laetiporus sulphureus – sírovec žlutooranžový
Meripilus giganteus – vějířovec (trsnatec) obrovský
Grifola frondosa (syn. Polyporus frondosus) – trsnatec lupenitý
Grifola frondosa (syn. Polyporus frondosus) – trsnatec lupenitý
Albatrellus ovinus – krásnopórka mlynářka
Albatrellus confluens – krásnopórka žemlička
Ganoderma lucidum – lesklokorka lesklá
Ganoderma applanatum (G. lipsiense) – lesklokorka ploská
Trametes versicolor – outkovka pestrá
Trametes hirsuta – outkovka chlupatá
Trametes gibbosa – outkovka hrbatá
Pycnoporus cinnabarinus – outkovka rumělková
Osmoporus odoratus (Gloeophyllum odoratum) – anýzovník vonný
Gloeophyllum sepiarium – trámovka plotní
Polyporus squamosus – choroš šupinatý
Oligopolyporus caesius (Postia caesia) – bělochoroš modravý
Oligopolyporus caesius (Postia caesia) – bělochoroš modravý
Merulius tremellosus (syn. Phlebia tremellosa) – dřevokaz rosolovitý
Schizophyllum commune – klanolístka obecná
Lentinus (Panus) tigrinus – houževnatec tygrovaný
Lentinus edodes - houževnatec jedlý
známý jako „shii-take“ = „houba z dubu“ (Shii=dub; take=houba) a používaný už od dob
dynastie Ming, říká se jí také „elixír života“ nebo „houba dlouhověkosti“, pěstuje se na dřevu
listnatých stromů, nejlépe dubu, buku nebo břízy, plodnice obsahují ergosterol, vitamíny B1,
B2 a D2, draslík a zinek a další stopové prvky a jsou bohaté na polysacharidy a bílkoviny s
esenciálními aminokyselinami, má široké spektrum léčivých účinků (snižuje množství
cholesterolu v těle, má protivirové,antibakteriální, antialergenní, detoxikační, protirakovinné a
regenerační účinky, má blahodárné účinky na činnost jater, posiluje imunitu (díky obsahu
glukanu lentinanu - působí mimo jiné jako antioxidant a zachycovač volných radikálů),
snižuje vysoký krevní tlak, pomáhá posilovat srdce, zlepšuje potenci, působí proti migréně,
chronické únavě, bolestem hlavy, akné, pomáhá zmírňovat kloubní potíže, díky velmi nízké
kalorické hodnotě je vhodná při redukčních dietách), extrakt shii-take v koncentrované
podobě (prášek, tabletky, kapky) se užívá k léčbě rakoviny, AIDS, cukrovky, dýchacích potíží

Řád: Hymenochaetales - kožovkotvaré
- plodnice typu - gymnokarpní krustothecium tvaru hydnelloidního, ganodermatoidního,
fomitoidního, stereoidního nebo korticioidního
- hyfový systém mono- nebo dimitický, charakteristická je přítomnost set (tlustostěnných
hnědých protáhlých buněk v hymeniu nebo tramě plodnice)
• hyfy bez přezek
• dužnina plodnice má rezavohnědou barvu
• hymenofor - rourkatý, vzácně lamelovitý nebo hladký
• dřevní saprofyté, dřevokazné houby, parazité
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- zástupci:
Inonotus spp. – rezavec
Phellinus spp. – ohňovec
Coltricia perennis – ďubkatec pohárkovitý

Řád: Aphyllophorales (tento rod nově řazen do Russulales)
- plodnice typu - gymnokarpní krustothecium tvaru korticioidního nebo stereoidního,
1- nebo víceleté, papírovité, kožovité, korovité nebo masité
- hymenofor - hladký nebo rourkatý nebo ostnitý
- dřevní saprofyté, mohou přejít k fakult. parazitismu
- zástupci:
Stereum hirstutum – pevník chlupatý
Chondrostereum purpureum – pevník nachový
Stereum frustulatum (Xylobolus frustulosus) – pevník rozpraskaný
Serpula lacrymans – dřevomorka domácí
Serpula himantioides – dřevomorka lesní

Řád: Thelephorales - plesňákotvaré
- plodnice typu - gymnokarpní krustothecium, hydnelloidní, stereoidní nebo korticioidní
- hyfový systém monomitický
- hymenofor - ostnitý, řidčeji rourkatý, bradavčitý, hladký
- dřevní saprofyté, často mykorhizní houby
- zástupci:
Sarcodon imbricatus (syn.Hydnum imbricatum) – lošák jelení
Hydnellum spp. – lošák (lošákovec)
Thelephora terrestris – plesňák zemní

Řád: Cantharellales – liškotvaré
- plodnice typu - gymnokarpní krustothecium, pilothecium n. holothecium
- hymenofor - ostnitý, lamelovitý, rourkatý nebo žilnatý nebo hymenium povléká celou
plodnici; bazidie chiastické i stichické!!! (u r. Cantharellus)
- tvar plodnice - různý (kyjovitý, keříčkovitý, nálevkovitý)
- mykorhizní houby, saprofyté nebo fakultativní parazité
- jedlé, nejedlé i jedovaté druhy
- zástupci:
Clavariadelphus pistillaris – kyj Herkulův (tento rod nově
řazen do Gomphales?, Phallales?)
Clavaria purpurea – kyjanka purpurová (tento rod nově řazen
do Boletales?)
Macrotyphula fistulosa – kyj rourkatý (paluška rourkovitá)
(tento rod nově řazen do Agaricales?)
Ramaria spp. – kuřátka (tento rod nově řazen do Gomphales?, Phallales?)
Clavulina spp. – kuřátečka (tento rod nově řazen do Gomphales?, Phallales?)
Sparassis crispa – kotrč kadeřavý (tento rod nově řazen do Polyporales)
Hericium clathroides (H. coralloides) – korálovec bukový (tento rod nově řazen do
Russulales)
H. flagellum – korálovec jedlový (tento rod nově řazen do Russulales)
Cantharellus cibarius – liška obecná (cibarius=„jedlá“)
Craterellus cornucopioides – stroček trubkovitý
Hydnum (Dentium) repandum - lošák (lišák) zprohýbaný
Cvičení5, strana12

Řád: Boletales - hřibotvaré
- plodnice typu - gymnokarpní nebo hemiangiokarpní (velum partiale = závoj je
přítomno), jednoleté, masité pilothecium (plodnice rozlišená na třeň a
klobouk na spodní straně s hymenoforem) agarikoidního nebo
pleurotoidního typu
- hyfový systém plodnice - monomitický
- přezky se tvoří často jen na myceliu, v plodnicích pak jen u některých rodů (př. Paxillus)
- hymenofor – rourkatý, méně lupenatý, od dužniny klobouku lehce oddělitelný
- saprofyté, převážně mykorhizní (mají ektotrofní n. endotrofní mykorhizu s listnáči nebo
jehličnany) často s vazbou jen na jeden nebo několik málo druhů dřevin, i parazité hub a
dřevní saprofyté (př. Paxillus aj.)
- jedlé, nejedlé, jedovaté (i smrtelně)

JAKÉ HLAVNÍ ZNAKY SLEDOVAT PŘI URČOVÁNÍ HŘIBŮ:
Klobouk:
barva pokožky a její povrch (plstnatý, slizký, popraskaný….), barva rourek
barva ústí rourek (=pórů), změna barvy rourek a pórů po otlačení / na řezu
(modrání, příp. jiná změna barvy)
Třeň:
tvar, barva povrchu, povrchové struktury (může být hladký, vláknitý, se
síťkou, se šupinkami)
případná přítomnost zbytků velum partiale (prsten), jejich konzistence a barva
Dužnina:
změna barvy na řezu, vůně a chuť
Výstrusy a výtrusný prach: barva
Výskyt:
typ půdy, stromy pod kterými rostou
- zástupci:
Rod Tylopilus (hřib, podhřib) - na povrchu třeně síťka
- světlé rourky, otlačením nemodrající
- dužnina na řezu nemodrající
- výtrusný prach růžový
- nejedlé
Tylopilus felleus – hřib (podhřib) žlučový („žlučník, žlučák, hořčák“)
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Rod Boletus (hřib) - „pravák“ - na povrchu třeně více/méně výrazná síťka
- rourky bílé až žlutozelené, po otlačení nemodrající
- dužnina na řezu neměnící barvu
- výtrusný prach olivově hnědý
- mykorhizní, jedlé a výborné
Boletus edulis – hřib smrkový
Boletus reticularis – hřib dubový
Boletus pinophilus (syn. B. pinicola) – hřib borový
Boletus appendiculatus – hřib přívěskatý
Boletus calopus – hřib kříšť
Boletus radicans (s. B. albidus, B. amarus)-h.medotrpký (podezřelý)
Boletus satanas – hřib satan (satanas = „pekelný“) druh, který má (je):
světlý klobouk, na povrchu třeně síťku
rourky s červeným ústím, po otlačení modrající
dužninu na řezu modrající
výtrusný prach olivově hnědý
mykorhizní, jedovaté aspoň za syrova
- možnost záměny s dalš.druhy s červeným ústím rourek a/nebo světlým klob. (koloděj,
kovář, kříšť)
- klobouk světlý (x koloděj, kovář), bělavě šedý, stříbřitě až olivově hnědý;
- rourky žluté až olivové, s červeným ústím! (x kříšť), po otlačení modrají nebo zelenají;
- třeň dole rozšířený, základní barva je žlutá, s karmínově červenou! střední částí nebo je
červený v celé spodní části (x koloděj, kovář), na povrchu v horní polovině! červená
síťka (x kovář šupinky)
- dužnina špinavě bílá, místy žlutavá, na řezu slabě modrající (x u koloděje a kováře
silně), u starších plodnic může mít odporný hnilobný zápach (x koloděj, kovář, kříšť ne);
- výskyt dost vzácně v teplomilných (x kříšť, kovář) listnatých lesích (hlavně pod duby,
buky, habry), na vápnitých půdách; jedovatý, zasyrova prudce, způsobuje velmi
bolestivé žaludeční potíže doprovázené silnými průjmy s následnou dehydratací
organismu
Boletus luridus – hřib koloděj (kolář) (luridus = „plavý, bledý“)
Boletus erythropus (syn. B. luridiformis) – hřib kovář
Rod Xerocomus (suchohřib) - klobouky většinou plstnaté
- třeň větš. štíhlý s hladk. povrchem, bez kresby
- rourky po otlačení modrající!!, dužnina na řezu modrající!!
- výtrusný prach olivově hnědý
- částečně mykorhizní, jedlé
Xerocomus (syn. Boletus) badius – (sucho)hřib hnědý
Xerocomus (syn. Boletus) chrysenteron – (sucho)hřib žlutomasý, „babka“
Xerocomus (syn. Boletus) subtomentosus – (sucho)hřib plstnatý
Xerocomus (syn. Pseudoboletus) parasticus – (sucho)hřib příživný
Rod Porphyrellus (hřib)
Porphyrellus pseudoscaber (syn. P. porphyrosporus, Boletus pseudoscaber) – hřib
nachovýtrusý
Rod Suillus (klouzek) - klobouk většinou velmi slizký a lepkavý, se závojem / bez!!
- třeň s prstenem /bez!!
- rourky po otlačení (ne)modrající
- výtrusný prach žl-hnědý, okrově hnědý až olivově hnědý
- mykorhizní s jehličnany; po odstranění slizké pokožky jedlé
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Suillus grevillei (S. elegans, Boletus elegans) – klouzek modřínový (syn. k. sličný)
Suillus luteus (syn. Boletus luteus) – klouzek obecný
Suillus granulatus (syn. Boletus granulatus) – klouzek zrnitý
Suillus bovinus (syn. Boletus bovinus) – klouzek kravský
Rod Suillus (klouzek) - klobouk není slizký a lepkavý, pokožka neslupitelná!!
- klobouk bez závoje!!, třeň bez prstenu!!
- rourky po otlačení+dužnina na řezu modrající!!
- výtrusný prach žl-hnědý, okrově hnědý až olivově hnědý
- mykorhizní s jehličnany
- jedlé
Suillus variegatus (syn. Boletus variegatus) – klouzek (hřib) strakoš
Rod Chalciporus (hřib/klouzek)
Chalciporus (syn. Suillus, Boletus) piperatus – hřib (klouzek) peprný
Boletinus (Boletus, Suillus) cavipes [hřibovec (hřib, klouzek) dutonohý]
Rod Leccinum (kozák, křemenáč)
klobouk lysý, povrch třeně pokrytý šupinkami
rourky bílé /našedlé, po otlačení nemodrající
dužnina na řezu červenající /černající /modrající
výtrusný prach žlutohnědý až olivově hnědý
mykorhizní s listnatými a jehličnatými stromy, hlavně s břízami, i duby, habry, topoly,
smrky
jedlé a chutné
křemenáče (x kozákům)
- jsou robustnější
- často mají načervenalé/naoranžovělé klobouky (ne vždy)
- pokožka klobouku na okraji je trochu převislá (přečnívá)
- pevnější dužnina, kvalitnější jedlé houby
Rod Leccinum (kozák) - klobouk lysý, povrch třeně pokrytý šupinkami
- rourky bílé /našedlé, po otlačení nemodrající
- dužnina na řezu červenající /černající /modrající
- výtrusný prach hnědý
- jedlé a chutné
Leccinum carpini (syn. L. pseudoscabrum, L. griseum) – kozák habrový
Leccinum (Krombholzi(ell)a) scabr-um(-a) – kozák březový
Leccinum versipelle (syn. L. testaceoscabrum, L. rufescens) – křemenáč březový
Rod Leccinum (křemenáč, „janek“) - klobouk načervenalý, třeň pokrytý šupinkami
- rourky bílé /našedlé, po otlačení nemodrající
- dužnina na řezu červenající /černající /modrající
- výtrusný prach hnědý
- po povaření jedlé a chutné
Leccinum aurantiacum (syn. L. rufum, L. versipellis) – křemenáč osikový
Rod Strobilomyces (šiškovec) - klobouk šupinatý, v mládí se závojem
- na povrchu třeně šupinky
- rourky šedé/šedohnědé,po otlačení nemodrající
- dužnina na řezu červenající, pak černající
- výtrusný prach tmavě hnědý
Strobilomyces strobilaceus (S. floccopus)–šiškovec šupinatý (syn. šiškovitý, černý)
Rody s lupenatým hymenoforem (někdy řazené do Agaricales, ale mají blíž k Bol.)
Gomphidius (slizák), př. jedlý G. glutinosus (s. mazlavý)
Paxillus (čechratka), př. Paxillus involutus – čechratka podvinutá,
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Paxillus atrotomentosus – čechratka černohuňatá
Hygrophoropsis (lištička) Hygrophoropsis aurantiaca – lištička pomerančová

Řád: Agaricales – žampiónotvaré (nejpočetnější řád)
- plodnice typu – hemiangiokarpní (v mládí zahalené obaly), jednoleté masité, šťavnaté
pilothecium (plodnice rozlišená na třeň a klobouk na spodní straně s
hymenoforem, třeň někdy redukovaný) většinou agarikoidního nebo
kantharelloidního, vzácně jiných typů (pleurotoidní, cyfeloidní,
resupinátní)
- hyfový systém plodnice - monomitický
- přezky a dolipóry přítomny
- hymenofor - lupenatý
- hlavně saprofyté na rostlinných zbytcích (v humusu), slabí parazité nebo mykorhizní dr.
- jedlé [vyhledávané jsou Macrolepiota (bedla), Agaricus (žampion), Armillaria (václavka),
některé druhy rodů Tricholoma, Lepista (čirůvky) aj.], nejedlé, jedovaté [i smrtelně; z
rodů Amanita (muchomůrka), Entoloma (závojenka), Inocybe (vláknice), Cortinarius
(pavučinec)]
JAKÉ HLAVNÍ ZNAKY SLEDOVAT PŘI
URČOVÁNÍ LUPENATÝCH HUB:
Klobouk: barva pokožky a její povrch
barva lupenů
zda jsou lupeny volné! nebo přirostlé ke
třeni
způsob, jakým jsou lupeny přirostlé ke
třeni! a zda (ne)sbíhají po třeni
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Znaky na klobouku

Třeň: x Russulales (také s lupeny) se na lomu třepí,má podélně vláknitou strukturu,neroní
mléko
barva povrchu
s prstenem nebo bez (+vlastnosti prstenu)
na bázi s pochvou nebo bez (+vlastnosti pochvy)
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Dužnina: změna barvy na řezu
vůně a chuť
Výstrusy a výtrusný prach: barva (důležitý znak pro rozdělení do čeledí!)
Výskyt: v kterém období v roce obvykle rostou
na dřevě / zemi (pak vlastnosti půdy)
stromy pod kterými rostou
-zástupci:
1. čeleď Pleurotaceae-hlívovité
Rod Pleurotus - hlíva (někdy řazená k dřevokazným chorošům, ale má lupeny)
- výtrusný prach bílý až bělavě fialovošedý
- některé druhy mohou mít plachetku
- většinou saprofyté (n. saproparazité) na dřevě
Pleurotus ostreatus – hlíva ústřičná (angl. „oyster mushroom“)
- klobouk modrošedý, šedofialový nebo šedohnědý, shora hladký, holý, masitý a pružný;
tvaru lasturovitého, vějířovitého, polokruhovitého,
- lupeny bílé až šedavé, na třeň dlouze sbíhavé a tam příčně pospojované;
- třeň bělavý, na bázi s plstnatým vlášením, postranní, krátký a tuhý;
- výskyt hojně, v hustých trsech nebo střechovitě nad sebou na kmenech a pařezech listnáčů
(často buků, vrb, ořešáků, bříz, topolů nebo jeřabin), vzácněji jehličnanů;
- roste na podzim a v zimě (plodí teprve po prvních nočních mrazících); jedlá a chutná
- (japobsky „hiratake“, čínsky „pinggu“), používá se v tradiční čínské /japonské medicíně a
původně nejspíš z Číny i pochází, ale postupně se rozšířila do oblastí téměř po celém světě;
pěstuje se na dřevěných špalcích nebo na slámě;
- mimo jídel se užívá i sušená nebo ve formě prášku ze sušených hub a přípravků s extraktem
hlívy (tablety,kapsle s práškem drcené houby,přidává se do krémů proti akné, bradavicím a
léčbu hemeroidů,sirupů,bonbónů)
- je to přírodní zdroj minerálů a vitamínů (vitamíny skupiny B, vitaminy C, D a K, železo,
draslík, fosfor, zinek, jód, bor, selen, chróm atd.), dále obsahuje např. bílkoviny, mastné
kyseliny a vlákninu, monosachar., polysacharidy chitin a chitosan, beta 1,3 d-glukan
pleurotin, který má antibiotické a antitrombotické účinky a látku lovastatin, která snižuje
cholesterol v krvi;
- účinky: zlepšení metabolismu, čištění střev a zlepšení peristaltiky střev, urychluje
přirozenou regeneraci buněk, zpomaluje proces stárnutí, zmírňuje i únavu, napomáhá lepšímu
zvládání stresových situací, snižuje hladinu cholesterolu a krevního cukru, příznivě ovlivňuje
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krevní tlak, zvyšuje imunitní a regenerační schopnost buněk, posiluje imunitní systém a
zvyšuje odolnost proti infekcím (účinkuje proti zánětlivým onemocněním - virovým,
bakteriálním a plísňovým), účinkuje proti hemeroidům, ekzémům, jako lék i prevence proti
rakovině, arterioskleróze, při léčení popálenin, zvyšuje tvorbu červených krvinek mimo kostní
dřeň, ovlivňuje kvalitu a vitalitu pokožky, má hojivý vliv na akné a bradavice, preparáty s
obsahem glukanů urychlují hojení ran, mírní alergické projevy, udržuje zdravé klouby a
šlachy
Pleurotus dryinus – hlíva dubová
2. čeleď Tricholomataceae - čirůvkovité
- nejpočetnější čeleď, zástupci mají:masité až vláknité plodnice s
velem / bez vela s centrálním / postranním třeněm
- lupeny ke třeni přirostlé až dlouze sbíhavé
- výtrusný prach většinou bílý (příp. smetanové/narůžovělé barvy)
- zahrnuje rody:
Marasmius (špička) - drobné houby kožovitě /chrupavkovitě tuhé konzist., schop. zcela
vyschnout a při dešti znovu ožít
- klobouk polokulovitý, kuželovitý, vyklenutý až plochý
- lupeny často řídké a ztluštělé, výtrusný prach bílý
- některé druhy s nápadným zápachem
- saprofyté na dřevě / půdě (na rozklád. se větvičkách, kůře, pařezech,
spadaném listí, zbytcích trav)
- jedlé i nejedlé druhy
Marasmius oreades – špička obecná
Marasmius rotula – š. kolovitá
Marasmius scorodonius – špička česneková
Marasmius alliaceus – špička cibulová
Laccaria (lakovka) (v ČR 10 druhů)
- menší houby s plodnicemi křehkými, hygrofánními (=měnícími barvu
podle toho, zda jsou suché/vlhké)
- klobouk polokulovitý, vyklenutý až plochý, uprostřed vmáčklý, masově
růžové /červenohnědé /purpurově hnědé /fialové barvy
- lupeny tlusté, řídké a oddálené!, široce přirostlé až sbíhavé,
- výtrusy výrazně ostnité, výtrusný prach bílý
- mykorhizní, na zemi v listnatých a jehličnatých lesích
- všechny nejedovaté
Laccaria amethystina (syn. amethystea) – lakovka ametystová
Laccaria laccata – lakovka laková (obecná)
Laccaria bicolor – lakovka dvoubarvá
Mycena (helmovka) (ve střed. Evropě přes 150 druhů)
- drobné, jemné houby, klobouk tenký, zvonovitý až kuželovitý, s (někdy
průsvitně) rýhov. okrajem
- lupeny různě přirostlé, světlé, výtrusný prach bílý; třeně dlouhé
- některé druhy při poranění vylučují bílou / červenou tekutinu (mléko)
- některé nápadně páchnou po amoniaku (dusíkatě), některé malé druhy
voní po ředkvičkách a byl v nich objeven jed muskarin
- saprofyté na dřevě nebo na zemi na rostl. zbytcích, v listnatých a
jehličnatých lesích, i mimo les
- jedlé, nejedlé i jedovaté druhy
Mycena pura – helmovka ředkvičková
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Collybia (Gymnopus) (penízovka) (ve střed. Evropě asi 30 druhů)
- malé až střední houby
- klobouk polokulovitý, vyklenutý až plochý, na povrchu hladký, lysý
- lupeny připojené, nesbíhavé
- třeň masitý, tužší, ohebný
- výtrusný prach bílý až narůžovělý
- saprofyté na dřevě nebo na zemi na rostlinných zbytcích (humus,
hrabanka z jehličnanů, listí, rozkládající se plodnice hub), v listnatých
a jehličnatých lesích
- jedlé i nejedlé druhy
Collybia (syn. Gymnopus) fusipes – penízovka vřetenonohá
Collybia (syn. Gymnopus) dryophila – penízovka dubová
Collybia butyracea – penízovka máslová
Collybia confluens – penízovka splývavá
Flammulina (penízovka) (ve střed. Evropě 2 druhy)
- klobouk na povrchu slizký
- třeň tmavě sametový!
- výtrusný prach bílý
- saprofyté na dřevě hlavně listnáčů,
- rostou v trsech
- jedlé druhy
Flammulina velutipes – penízovka sametonohá
Oudemansiella (slizečka, penízovka) Xerula (penízovka), Megacollybia (penízovka)
- klobouk lesklý nebo sametový
- lupeny široké a tlusté, volně připojené, bílé až bělavé
- třeň často hluboce kořenující a s myceliovými provazci
- výtrusný prach bílý
- saprofyté, ve všech typech lesů (hlavně listnatých), v parcích, na dřevě
(kmenech, starých pařezech a rozkládajících se kořenech)
- většinou jedlé
Oudemansiella mucida – slizečka (penízovka) porcelánová (slizká)
Tricholoma (čirůvka) (ve střed. Evropě přes 70 druhů)
- masité plodnice; klobouk většinou v mládí kuželovitý nebo
polokulovitý, pak vyklenutý až plochý
- třeně většinou bez prstene
- lupeny u třeně mírně vykrojené, připojené malým zoubkem!
- výtrusný prach bílý
- mykorhizní houby
- jedlé, nejedlé i jedovaté druhy (hl. druhy s šedými/hnědými klobouky)
Tricholoma equestre (syn. T. flavovirens) – čirůvka zelánka
Tricholoma sulphureum – čirůvka sírožlutá
Tricholoma portentosum – čirůvka havelka
Tricholoma terreum – čirůvka zemní
Tricholoma saponaceum – čirůvka mýdlová
Calocybe (čirůvka) (ve střed. Evropě 13 druhů, často zářivých barev, jsou ale vzácnější)
- lupeny připojené zoubkem nebo sbíhavé; výtrusný prach bílý až smetanový
- saprofyté, na travnatých stanovištích, ale i v lesích; naše jedlé?
Calocybe gambosa (syn. Tricholoma gambosum) – čirůvka májovka
- možnost záměny s vláknicí Inocybe Patouillardii rostoucí také na jaře!!!!!!!
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- klobouk krémově bělavý!, okrově nažloutlý nebo až nahnědlý (x vláknice za sucha
červená), lysý (x vláknice), tlustě masitý, vyklenutý až plochý (x vláknice špičatěji
kuželovitý), s podvinutým okrajem, ve stáří často zvlněný
- lupeny bílé! (x vláknice), vel. husté (x vláknice), u třeně vykrojené a zoubkem
připojené
- třeň bělavý!, podélně vláknitý, tlustý, často krátký
- dužnina bílá, vůně a chuti moučné! (x vláknice); výtrusný prach bílý
- výskyt velmi hojně, jednotlivě, ve skupinách nebo kruzích!,
- na otevřených travnatých místech! (na loukách, pastvinách, v sadech, parcích,
zahradách,
i na travnatých okrajích lesů, pod křovinami), na půdách bohatých vápníkem;
- jarní houba (roste od dubna do poloviny června, NE NA PODZIM!!)
- jedlá a výborná staročeská houba
Tricholomopsis (šafránka, čirůvka) (ve střed. Evropě 3 druhy)
- klobouk vyklenutý až plochý, živě zbarvený se žlutou základní barvou
- lupeny zlatožluté, u třeně mírně vykrojené, připojené malým zoubkem!
- výtrusný prach bílý až smetanově bílý
- saprofyté na dřevě jehličnanů
- nejedlé druhy (mohou způsobit poruchy trávení)
Tricholomopsis rutilans – šafránka (čirůvka) červenožlutá
Tricholomopsis decora – šafránka (čirůvka) ozdobná
Lepista (čirůvka / strmělka) (ve střed. Evropě 9 druhů)
- klobouk plochý až hluboce nálevkovitý
- lupeny zoubkem přirostlé až sbíhavé; výtrusný prach bílý až masově narůžovělý
- saprofyté, na zemi v lesích/mimo les; jedlé i nejedlé druhy
Lepista nuda – čirůvka fialová
Lepista inversa (syn. L. flaccida, Clitocybe inversa) – čirův. (strmělka) přehrnutá
Lepista gilva (syn. Clitocybe gilva) – strmělka žlutá
Clitocybe (strmělka) (ve střed. Evropě přes 100 druhů)
- klobouk plochý, vmáčklý nebo až nálevkovitý (kantharelloidní typ)
- lupeny po třeni sbíhavé; výtrusný prach bílý až smetanový
- saprofyté, na zemi v lesích
- jedlé, nejedlé i jedovaté druhy (ty obsahují muskarin)
Clitocybe nebularis (syn. Lepista nebularis) – strmělka mlženka
Clitocybe gibba – strmělka nálevkovitá
Clitocybe odora – strmělka anýzka
Pseudoclitocybe (strmělka) - podobné rodu Clitocybe, ale jsou silně hygrofánní
- výtrusy jsou silně amyloidní (v roztoku jódu modrají)
Pseudoclitocybe cyathiformis – strmělka číškovitá
Melanoleuca (tmavobělka) (ve střední Evropě přes 20 druhů)
- čirůvkovité houby s převážně tmavě zbarvenými klobouky
- lupeny světlé, obvykle bílé, zoubkem připojené
- výtrusný prach bílý až smetanový
Melanoleuca cinereifolia– tmavobělka šedolupenná
Melanoleuca melaleuca (syn. polioleuca) – tmavobělka obecná
Melanoleuca brevipes – tmavobělka krátkonohá
Lyophyllum (líha) (ve střed. Evropě 12 druhů)
– velmi různorodý: většina druhů výrazně trsnatě rostoucích, jiné jsou netrsnaté a
černající
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– plodnice masité, pružné a tuhé, čirůvkovitého vzhledu (líha nahloučená) nebo
vzhledu bílých strmělek (líha srostlá)
– klobouky nejprve sklenuté, pak většinou rozložené (často nepravidelně), většinou
světlé (bílé, bělavé, světle hnědé nebo žlutavé)
– lupeny husté, přímo přirostlé až lehce sbíhavé, světlé (bělavé, krémové, smetanově
krémové až sv. hnědé)
– třeň na bázi většinou trsnatě srostlý s dalšími, také světlý (bělavý, smetanový,
nažloutlý, sv. hnědý),
– výtrusný prach bílý až smetanový
– saprofyté na holé zemi, na půdách bohatých živinami, podle druhu v lesích i mimo
les (zahrady, sady, parky, stromořadí)
– jedlé /nejedlé (v některých dřív považovaných za jedlé byly objeveny toxiny; př. líha
srostlá obsahuje lyophyllin, který může mít mutagenní, až rakovinotvorné účinky)
Lyophyllum aggregatum (syn. L. decastes) – líha nahlučená
Lyophyllum connatum – líha srostlá
Lyophyllum fumosum (syn. L. conglobatum) – líha klubčitá
Lyophyllum loricatum – líha chrupavčitá
Armillaria (Armillariella) (václavka) (dnes v Evropě celkem 5 druhů)
- původní druh Armillaria mellea byl rozdělen a dnes představuje komplex 5 malých
druhů, jejichž přesné vymezení není dosud jednoznačné (rozdíly v odlišném zbarvení
jednotlivých částí atd.)
- výtrusný prach bílý až slabě krémový (x podobná šupinovka)
- většinou parazité rostoucí v trsech na dřevě (mrtvém i živém)
Armillaria (syn. Armillariella) mellea – václavka obecná
- klobouk medově žlutý, masově nebo medově hnědý (na okraji někdy bílý), hustě
posetý malými vločkatými šupinkami (mohou se ale smývat), v mládí okrajem spojený
bílým /žlutavým závojem s třeněm
- lupeny zpočátlu bělavé, pak masově zbarvené (x podobná šupinovka kostrbatá), na třeň
krátce sbíhavé
- třeň nahoře bělavý, směrem k bázi masově nahnědlý, na bázi nažloutlý, vláknitý až
šupinatý,
s blanitým prstenem (bělavým, vespod na okraji žlutým!) (x šupinovka kostrbatá),
na bázi často tvoří hnědé provazce hyf (=rhizomorfy), prorůstajících pod kůrou stromů
chuť po delším žvýkání malého kousku syrové houby svíravá mýdlová pachuť (x
šupinovka kostrbatá)
- výskyt pravá václavka obecná roste v hustých trsech na pařezech a kmenech listnáčů
(dubů, buků, habrů a ovocných stromů) v teplejších oblastech
- jedlá, ale za syrova mírně jedovatá (vyvolává žaludeční obtíže), měla by se aspoň 30
minut povařit!!!!!,
- sbírat by se měly jen mladé klobouky; u některých lidí vyvolává i alergické příznaky
(připomínají účinky čechratky podvinuté)
Armillaria (syn. Armillariella) ostoyae (syn. A.obscura) – v. Ostoyova (syn. smrková)
Armillaria (syn. Armillariella) bulbosa (syn. lutea, gallica) – václavka hlízovitá
Armillaria (syn. Armillariella) borealis – václavka severská
Omphalina (kalichovka) (ve střed. Evr.asi 20 druhů)
- drobné houby s nálevkovitými klobouky, často proužkovanými, (u rodu
Rickenella na klobouku a lupenech cystidy), lupeny sbíhavé
- rostou v mechu, na játrovkách, trávě, větvích a dřevu
- lichenizované houby
Rickenella (kalichovka)
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3. čeleď Amanitaceae - muchomůrkovité
- masité plodnice s centrálním třeněm snadno vylomitelným
- v mládí zahalené obaly, které zanechávají bradavky /útržky na
klobouku a pochvu (někdy redukovanou na vločky) na bázi třeně (tj.
zbytky velum universale, plachetky) a manžetu na třeni (tj. zbytek
velum partiale, závoje)
- lupeny volné
- výtrusný prach bílý
- zahrnuje rody:
Rod Limacella (slizobedla) - nepočetný rod hub
- klobouk slizký nebo lepkavý, hladký
- lupeny bílé, bělavé nebo žlutavé
- třeň s blanitým prstenem nebo slizovitou prstenčitou zónou
- v ČR 4 druhy, vzácný výskyt, jako saprofyté na zemi v listnatých a
jehličnatých lesích
- jedlé i nejedlé druhy
Limacella guttata – slizobedla slzivá
Limacella glioderma – slizobedla mazlavá
Rod Amanita (muchomůrka) (v Čechách roste asi 25 druhů)
- klobouk v mládí většinou polokulovitý, pak vyklenutý až plochý, často se zbytky
plachetky
- lupeny trvale bílé
- třeň se zbytky závoje v podobě límečku (manžety) a plachetky v podobě pochvy
- mykorhizní houby, na holé zemi
- jedlé, nejedlé i smrtelně jedovaté
Amanita muscaria – muchomůrka červená
- (český název pochází od toho, že v minulosti byla její šťáva používaná k hubení much;
mouchy ji olizovaly a uhynuly)
- klobouk zářivě červený!! nebo oranžový, vybledlý do žlutooranžové, s okrajem
rýhovaným!!, na povrchu pokrytý pomíjivými (smývají se deštěm), kruhovitě
uspořádanými bílými bradavkami!!, lupeny bílé
- třeň čistě bílý, vláknitý, na bázi s bělavou až nažloutlou hlízou se soustřednými kruhy
bradavek!
- límeček vytrvalý, blanitý, zplihlý, bílý až žlutavý, hladký!! a velmi dlouhý!!
- dužnina bílá, jen pod pokožkou klobouku výrazně žlutá, bez výrazné vůně a chuti
- výskyt hojně, jednotlivě nebo ve skupinách, hlavně v jehličnatých lesích (pod smrky,
borovicemi), méně v listnatých (často pod břízami, ale i buky, duby, lípami), na
kyselých písčitých půdách
- jedovatá, obsahuje kyselinu ibotenovou – hlavně v dužnině a lupenech, která se
odbourává na muscimol, který účinkuje na CNS a způsobuje poruchy vědomí,
halucinace a stavy podobné opilosti
Amanita caesarea – muchomůrka císařka
Amanita citrina – muchomůrka citrónová
Amanita porphyria – muchomůrka porfyrová
Amanita pantherina – muchomůrka tygrovaná (syn. panterová)
- klobouk okrově hnědý až šedohnědý!!, pokrytý pomíjivými, malými (x šedivka)
bílými vločkatými zbytky plachetky (bradavkami), okraj výrazně rýhovaný!! (x šedivka)
lupeny bílé, úzké
- třeň bílý, hladký, na bázi s podlouhlou hlízou s bílou polovolnou pochvou odsedlou od
třeně, a nad hlízou jsou 1-2 prstenčité kroužky!! (vypadá to jako shrnuté ponožky),
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límeček ne moc široký, zplihlý, bílý, nahoře nerýhovaný!! (x šedivka); dužnina stále
bílá, vůně po ředkvi /řepě;
- výskyt dost hojně, jednotlivě nebo ve skupinách, v listn., smíš. a jehličn. lesích, hlavně
v teplejších oblastech!!
- smrtelně jedovatá (má podobné účinky jako m. červená, ale silnější; obsahuje derivát
kyseliny ibotenové panterin, tj. mykoatropin)
Amanita spissa (syn. A. excelsa) – muchomůrka šedivka
Amanita rubescens – muchomůrka růžovka, „masák“
Amanita phalloides – muchomůrka zelená
- možnost záměny s jedlými čirůvkami trávozelenou (Tricholoma aeruginea) a zelánkou
(T. equestre) a pečárkami
- klobouk někdy bílý (u albínů: var. alba), většinou ale olivově zelený, žlutozelený až
hnědavě olivový, jemně radiálně (paprsčitě) vláknitý!!, pokožka většinou bez zbytků
vela (vzácně s bílými blanitými útržky), lupeny bílé, husté
- třeň na bělavém /žlutavém podkladě zelenavě žíhaný (příp. u albínů téměř bílý stejně
jako klobouk), pod límečkem hladký /blanitě vločkatý, na bázi hlízovitý, s blanitou,
bílou /smetanově zbarvenou, volnou vakovitou pochvou !! („kalich smrti“), límeček
blanitý, zplihlý, bílý, shora slabě rýhovaný!! (nebo hladký), často pomíjivý
- dužnina bílá, pod pokožkou klobouku mírně žlutě nazelenalá!!, vůně příjemně
medově!! nasládlá;
- výskyt velmi hojně, jednotlivě nebo ve skupinách, v listnatých lesích a stromořadích
(hlavně pod duby, buky, habry), méně v jehličnatých lesích (pod borovicemi), na
bohatých půdách;
smrtelně jedovatá i v malém množství!!!!! a jedovaté látky se tepelnou úpravou ani
sušením neničí, obsahuje amanitin a falloidin a způsobuje prudké bolesti, úporné
zvracení a průjmy, pak selhání jater (hepatotoxický syndrom, rozpad BS jaterních
buněk) a smrt; je ale zajímavé, že ji často najdeme ožranou od slimáků a zvěře
Amanita verna – muchomůrce jarní
- klobouk čistě bílý, nevláknitý, třeň bílý
- výskyt hlavně pod duby, i jinými listnáči na neutrálních půdách nebo vápnitých
půdách, hl. v teplejších oblastech
- smrtelně jedovatá
Amanita virosa – muchomůrka jízlivá
- klobouk bílý!!, v mládí typicky kuželovitý (a dlouho zůstává, někdy se vůbec do šířky
nerozvine!!), později rozložený s nízkým hrbolem, pokožka bez zbytků plachetky, za
vlhka mírně slizký, okraj nerýhovaný!!; lupeny čistě bílé
- třeň bílý, na bázi hlízovitý s blanitou těsně přiléhající pochvou!! často vězící hluboko v
půdě, hl. v mládí je třeň hodně odstále vlnatě plstnatý (vláknitý), límeček slabě
vyvinutý, pomíjivý, často potrhaný, zplihlý, bílý
- dužnina vůně zpočátku po ředkvi, později nepříjemně nasládlá;
- výskyt nehojně, dost vzácně, hlavně v jehličnatých (pod smrky), méně listnatých lesích
(pod buky, břízami, duby), v podhorských a horských oblastech, na kyselých půdách
- smrtelně jedovatá (obsahuje amanitin a faloidin a způsobuje prudké bolesti, zvracení a
průjmy, pak selhání jater příp. ledvin a smrt)
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4. čeleď Agaricaceae - pečárkovité
- masité plodnice s centrálním třeněm, který se dá od dužniny klobouku
lehce oddělit
- pokožka klobouku je často šupinatá nebo vločkovitá
- lupeny volné, husté, vysoké, tenké
- výtrusný prach bílý (bedly), červeno-, rezavě- až tmavohnědý
(pečárky)
- na třeni prsten
- rostou na zemi, humusu, hnoji
Rod Lepiota – bedla
- plodnice malé až střední velikosti
- klobouk s šupinami
- lupeny světlé, bělavé, výtrusný prach bílý
- na třeni často pomíjivý blanitý prsten, nebo jen vláknitá /vlnatá prstenovitá
zóna
- saprofyté
- nejedlé nebo jedovaté, často nepříjemné vůně
Lepiota cristata – bedla hřebenitá
Lepiota aspera – bedla ostrošupinná (drsná)
Lepiota echinacea – bedla ježatá
Rod Macrolepiota – bedla
- plodnice většího vzrůstu
- klobouk s šupinami
- lupeny bělavé až okrové , výtrusný prach bílý
- na třeni posuvný! blanitý prsten
-saprofyté
- jedlé
Macrolepiota procera – bedla vysoká
Macrolepiota rhacodes (syn. rachodes) – bedla červenající
Rod Agaricus – pečárka, žampión (ve střed. Evr. přes 80 druhů)
-klobouk v mládí kuželovitý / polokulovitý, pak vyklenutý až plochý
- lupeny volné (na třeň nepřirostlé), zbarvené růžově, šedorůžově až (ve
zralosti) čokoládově hnědě
- výtrusný prach v mládí růžový, ve zralosti tmavohnědý (nikdy bílý)
- třeň na bázi často hlízovitě rozšířený, ale bez pochvy!!!, s převislým
/vzpřímeným prstenem
- dužnina často mění po poranění barvu do žluté, červené nebo rezavé
- saprofyté, v lesích a mimo les (parky, sady, zahrady, louky, pastviny)
- jedlé, nejedlé i jedovaté
Agaricus bisporus var. albidus – žampión dvouvýtrusý
Agaricus bisporus – žampión dvouvýtrusý (pečárka dvouvýtrusá)
Agaricus campestris – pečárka polní
Agaricus arvensis – pečárka ovčí
Agaricus macrosporus – pečárka velkovýtrusá
Agaricus xanthoderma (syn. xanthodermus) – pečárka zápašná
Agaricus sylvaticus – pečárka lesní
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5. čeleď Entolomataceae - závojenkovité
- připomínají Tricholomataceae,
- třeň středový nebo postranní, i když se tak jmenují, závoj nemají!
- výtrusný prach světle nebo tmavě růžový
Rod Entoloma – závojenka (ve střed. Evropě více než 160 druhů)
- plodnice jsou útlé až dužnaté (pak připomínají čirůvky)
- různé velikosti a zbarvení, klob. v ml. polokulovitý /kuželovitý, vyklenutý,
pak až plochý
- lupeny zpočátku světlé (vzácně nahnědlé nebo fialové), brzy ale začnou
růžovět sporami, přirostlé, sbíhavé nebo téměř volné
- výtrusný prach lososově načervenalý /růžový
- saprofyté, většinou žijí na zemi v trávě, křovinách,
- vzácněji vyrůstají ze dřeva (postranním třeněm)
- i jedlé, ale hodně druhů jedovatých
Entoloma clypeatum – závojenka podtrhla
Entoloma sepium – závojenka sadovka (syn. z. červenající)
Entoloma lividum (syn. E. eulividum, E. sinuatum) – závojenka olovová
- klobouk barvy slonové kosti, světle okrový až olovově šedý, hedvábný, zprohýbaný,
nehygrofánní;
- lupeny v mládí žlutavé, pak růžové (x podtrnka, sadovka, s. mlženka), zralé jsou
lososově růžové, ve stáří až hnědorůžové, žlutá barva ale dlouho zůstává u okraje
klobouku, široce nebo zoubkem připojené, řidší x mlžence
- třeň bílý, podélně vláknitý; dužnina vůně příjemně sladce moučné (x s. mlženka
pronikavě nasládle)
- výskyt nepříliš hojně, jednotlivě nebo ve skupinách, v teplejších oblastech v listnatých
lesích (hl. pod duby, buky, habry), na vápnitých půdách, v létě (červenec až září)!;
- prudce jedovatá (silné průjmy, úporné zvracení a kruté bolesti břicha), možnost
záměny s podobnou strmělkou mlženkou
6. čeleď Pluteaceae - štítovkovité
- plodnice masité s centrálním třeněm snadno z klobouku vylomitelným
- lupeny tenké, vysoké, husté, volné, ve stáří růžové, výtrus. prach růžový
- u některých rodů na bázi třeně pochva!
- saprofyté
Rod Pluteus – štítovka (ve střed. Evropě asi 46 druhů)
- klobouk v mládí zvonovitý /polokulovitý, pak vyklenutý až plochý
- lupeny sporami zbarvené růžově
- určovacím znakem je stavba pokožky klobouku (tvořená protáhlými hyfami
nebo kulovitými buňkami)
- na odumřelém dřevě!; jedlé i nejedlé
- největší a nejhojnější druh
Pluteus cervinus (syn. P. atricapillus) – š. jelení
Rod Volvariella – kukmák (ve střed. Evropě 12 druhů)
- klobouk v mládí zvonovitý /polokulovitý, pak rozložený, světlých barev
- mladé plodnice mají plachetku!, třeň bez prstenu, na bázi s blanitou pochvou!
- výtrusný prach růžový nebo hnědorůžový
- v lesích i mimo les, na zemi! na rostlinných zbytcích /starých plodnicích hub
- jedlé i nejedlé; v asijských zemích se kukmáky pěstují na rýžové slámě
Volvariella murinella – kukmák myší
Volvariella gloiocephala (V. speciosa) – kukmák okázalý
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7. čeleď Strophariaceae - límcovkovité
- masité plodnice s centrálním třeněm
- klobouk kuželovitý nebo polokulovitý, vyklenutý až plochý
- často jsou vyvinuté cheilo-, pleuro- i chrysocystidy
- zřetelně vyvinuté velum zanechává na třeni prsten
- výtrus. prach hnědý, purpurově hnědý, purpurově černý
- saprofyté na zemi, často na tlejícím dřevě nebo jiných rostl.
zbytcích
- jedlé, nejedlé, jedovaté
Rod Stropharia – límcovka (ve střed. Evropě 16 druhů)
- klobouk je mazlavý; třeň často s prstenem; výtrusný prach purpurově hnědý
- saprofyté, rostou v půdě nebo na dřevě
- i jedlé, ale některé druhy jsou z hlediska jedovatosti považovány za
podezřelé
Stropharia aeruginosa – límcovka měděnková
Stropharia caerulea (syn. cyanea) – límcovka modrá
Rod Hypholoma – třepenitka (ve střed. Evropě 17 druhů)
- klobouk je holý; třeň bez prstenu, někdy s prstenčitým páskem
- lupeny v době zralosti tmavě hnědé až černofialové
- výtrusný prach purpurově hnědý
- saprofyté, rostou v trsech na dřevě
- i jedlé, některé druhy jsou hořké, 1 druh prokazatelně jedovatý
Hypholoma fasciculare (fascicularis) – třepenitka svazčitá
Hypholoma capnoides – třepenitka maková
Hypholoma sublateritium – třepenitka cihlová
Rod Pholiota – šupinovka (některé druhy dnes jako Flammula – plaménka
nebo Kuehneromyces – opeňka) (ve střed. Evropě asi 30 druhů)
- klobouk slizký nebo suchý, šupinatý, bělavý, žlutý nebo oranžově hnědavě
žlutý, sklenutý / polokulovitý, pak rozložený; výtrusný prach světle až rezavě
hnědý
- saprofyté, často rostou v trsech na dřevě, v rašeliništích, na spáleništích
- jedlé i nejedlé
Pholiota squarrosa – šupinovka kostrbatá
Kuehneromyces (syn. Pholiota) mutabilis – opeňka měnlivá
Rod Psilocybe – lysohlávka (po změnách provedených některými mykology v taxonomii a
zařazení většiny druhů rodů Stropharia či Hypholoma!!!! do rodu Psilocybe dnes se
počet uznávaných druhů přibližuje až číslu 180, přičemž počet psychoaktivních druhů se
pohybuje kolem 80)
- klobouk za vlhka většinou slizký, temně hnědý, hygrofánní (při vysychání bledne do
žlutavě hnědé)
- lupeny jsou většinou temně hnědé s bílým ostřím, krátce sbíhavé až přirostlé
- na lupenech nejsou chrysocystidy (na rozdíl od ostatních Strophariaceae)
- saprofyté, často rostou na zemi, trusu, v mechu, na travnatých plochách a tlejících
kouscích dřeva,
- výskyt na určitých lokalitách je velmi proměnlivý a nevyzpytatelný)
- jedlé i nejedlé, některé!! obsahují psychoaktivní, halucinogenní látky (psilocin a
psilocybin), říká se jim „houbičky, magic mushrooms“
Psilocybe semilanceata – lysohlávka kopinatá
Psilocybe coprophila
Psilocybe bohemica – lysohlávka česká
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ZPŮSOBY „POUŽITÍ“ LYSOHLÁVEK
 velmi často se tyto houby užívají syrové či usušené
 jindy se rozemílají a z drtě se připravuje odvar
 jinou možností je přidávání houby do polévek a jiných jídel a nápojů (čaje), při tepelné
úpravě ale dochází ke značným ztrátám účinných látek
 v některých případech se dokonce kouří usušené houby - o efektu této aplikace však
lze pochybovat
PŘÍZNAKY INTOXIKACE
 jsou podobné intoxikacím jinými halucinogenními látkami jako jsou meskalin,
lysergamid či LSD (avšak bez prudkého myšlenkového tempa a agitovanosti LSD, a
bez změn osobnosti občas se vyskytujícím u meskalinu). Projevy těchto intoxikací
jsou rozdílné intenzity podle vnímavosti a dispozice uživatele.
 doba, po které se začínají projevovat účinky alkaloidů psilocybinových hub, závisí na
způsobu jejich použití i vnímavosti intoxikovaného. Jsou-li houby dobře rozžvýkány a
ponechány delší dobu v ústech, objevují se první příznaky asi po 10 minutách.
Spolknuté houby způsobují delší prodlevu (asi 40 minut) a zároveň i zhruba poloviční
účinnost díky proniknutí pouze poloviny účinných látek žaludeční a střevní stěnou.
 počáteční příznaky intoxikace jsou bolesti hlavy, pocity neklidu a malátnosti spojené s
bezděčným zíváním (často bez ospalosti), výjimečně křeče, poruchy rovnováhy, třes a
pocení
 psychickými příznaky jsou deformace vnímání objektivní reality (později plynule
přecházející v pocity rozbití a prohloubení časových a prostorových souvislostí,
deformace tváří a osob, všechny barvy nabírají teplé pastelové odstíny,
kaleidoskopický efekt), dále jsou přítomny změny nálady, stav euforie, pocit štěstí, jen
výjimečně deprese a podrážděnost (toto do značné míry závisí na psychickém stavu
předcházejícímu aplikaci)
 častými projevy jsou též nauzea, zimnice a slabost v nohou
 tyto pocity mají většinou krátké trvání a jsou během 30 minut vystřídány celkovým
tělesným uvolněním
 otrava psilocybinem a psilocinem, trvá (s výraznými projevy) většinou 5-6 hodin (viz
graf) a je příčinou již uvedených zrakových halucinací, psychózy spojené s
depersonalizací, poruch vnímání času, směru i vzdálenosti. Spolu s halucinacemi
vznikají falešné představy, intoxikovaný je vystaven ukvapeným rozhodnutím, které
mohou být příčinou nehod a úrazů. Intoxikace většinou končí náhle (údajně ji lze
přerušit např. barbituráty či neuroleptiky).
 akutní toxicita hub je poměrně nízká (smrtelná dávka psilocybinu pro člověka je asi 17
gramů)
 největší nebezpečí psilocybinových hub spočívá v riziku neuvážených ukvapených
rozhodnutí, které mohou být příčinou různých zranění až smrti.
 na lysohlávky si lze již během krátké doby užívání vytvořit značnou toleranci. To také
vysvětluje proč někomu stačí 10 klobouků lysohlávek, zatím co někdo jich potřebuje k
dosažení stejných účinků přes 40. Navíc při častém opakování také ztrácí zážitek s
lysohlávkami svou "božskost", takže je nejlepší omezit se pouze na 4 až 10 dávek
ročně.
Rod Agrocybe – polnička (ve střed. Evropě 12 druhů)
- klobouk bílý, smetanový, okrově /červenavě hnědý, sklenutý /polokulovitý,
pak plochý (rozložený), na okraji někdy se zbytky vela
- výtrusný prach tmavě hnědý; třeň tlustý, často s prstenem
- saprofyté, rostou v trávě, v humusu, v hrubém opadu stromů nebo na dřevě
- jedlé i nejedlé
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Agrocybe pediades - polnička plstěná
Agrocybe praecox - polnička raná
Agrocybe dura - polnička tuhá
Agrocybe aegerita (cylindracea) - polnička topolová
8. čeleď Bolbitiaceae - slzečníkovité
- drobné, tenké, masité plodnice s centrálním třeněm
- v pokožce klobouku jsou často cheilocystidy charakteristického tvaru
- lupeny tenké, vysoké, ke třeni přirostlé
- výtrusný prach rezavě hnědý, rezavě okrový nebo hnědý
- saprofyté, na exkrementech, na zemi, dřevě a jiných zbytcích rostlin
Rod Bolbitius – slzečník (ve střed. Evropě 6 druhů)
- malá skupina štíhlých a křehkých, saprofytických hub bez vela a prstenu
- klobouk bělavý nebo žlutý, paprsčitě rýhovaný, rychle vadnoucí /
rozplývající se (ráno se rozvinou a na konci dne zvadnou), vejčitý, pak
kuželovitý až zvonovitý, nakonec ploše rozložený s nízkým hrbolkem; lupeny
rezavé, výtrusný prach rezavě hnědý
Bolbitius vitellinus – slzečník žloutkový
Bolbitius coprophillus – slzečník koprofilní
Rod Conocybe (Pholiotina, Galera) – čepičatka (ve střed. Evropě přes 50 druhů)
• hlavním rodovým znakem je hymeniformní pokožka klobouku (=podobně
uspořádaná jako rouško, hymenium), z kulovitých buněk, připomíná dlažební kostky
• je to velice obtížný rod na určování, křehké houby, často s dlouhým třeněm
• klobouk světle žlutý, smetanový, žlutohnědý, rezavohnědý, v mládí zvonovitý nebo
kuželovitý,
• Pholiotina (x Conocybe) mají dobře vyvinuté velum partiale, jehož zbytky mohou
zůstávat na okraji klobouku
• třeň ojíněný nebo pýřitý, některé druhy mají na třeni prsten
• výtrusný prach žlutohnědý až okrově hnědý
• Conocybe mají kuželkovité!! cheilocystidy, u Pholiotina ne
• saprofyté, rostou na zemi, na travnatých místech, i na hnoji, v lesích i mimo les (v
parcích, zahradách, na loukách)
• nejedlé
Conocybe (Pholiotina) aporos - čepičatka prstenčitá
Conocybe tenera- čepičatka úzká
Conocybe (Pholiotina) arrhenii - čepičatka Arrhenova
Conocybe lactea - čepičatka mléčná
Rody Panaeolus (Panaeolina) – mrvel, kropenatec (ve střed. Evr. asi 14 druhů)
- klobouk většinou zvonovitý, šedohnědý nebo hnědý až hnědočerný
- lupeny černě kropenaté na světlejším podkladu (v důsled. nestejnoměr.
dozrávání spor), ve zralosti černé
- výtrusný prach purpurově černý až černý, u rodu Panaeolus jsou výtrusy
bradavčité, u Panaeolina hladké
- koprofilní druhy, na hnoji nebo na silně vyhnojených místech, často travnatých
- jedovaté nebo nejedlé
Panaeolus (Panaeolina) foenisecii - mrvel (kropenatec) otavní
Panaeolus sphinctrinus (syn. Papilionaceus) - mrvel (kropenatec) parabolický
Panaeolus fimicola (syn. olivaceus) - mrvel (kropenatec) hnojní
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9. čeleď Coprinaceae - hnojníkovité
- masité plodnice s centrálním třeněm
- lupeny tenké, volné nebo široce přirostlé
- výtrus. prach tmavohn.,černohnědý až černý (hnojníky),purpur. černý až
černý (křehutky,pláčivky)
- saprofyté, rostou na zemi, na hnoji, trusu, dřevě, zbytcích bylin
Rod Coprinus – hnojník (hník) (ve střed. Evr. přes 100 druhů)
- křehké houby s většinou krátkým životním cyklem (plodnice se velmi rychle
vyvíjí a současně s dozráváním výtrusů se nejprve lupeny, pak celá plodnice
od okraje kašovitě rozplývá (=autolyzuje)
- na černou inkoustovou tekutinu s výtrusy
- klobouk vejcovitý, zvonovitý nebo kuželovitý
- saprofyté, na dřevě nebo vyhnojené půdě
- jedlé i nejedlé (příp. za urč. podmínek jedovaté)
Coprinus atramentarius – hnojník (hník) inkoustový
- klobouk zvonovitý, světle šedý až šedohnědý, ve střední části světle hnědý a jen jemně
hnědě šupinkatý!, vrásčitě rýhovaný, ve stáří na okraji potrhaný a rozplývá se!;
- lupeny v mládí světle šedé, pak purpurově hnědé až černé a roztékající se!, úzce
připojené, husté
- třeň bělavý, jemně vláknitý, dutý, ve spodní části rozšířený a s prstenovitými zbytky
vela
- výskyt hojně, obvykle v trsech, vyrůstá ze zbytků rozloženého dřeva listnáčů
zanořeného v zemi,v lesích i mimo les (v parcích, zahradách, na okrajích cest, polích,
loukách), často na vyhnojených! nitrofilních synantropních stanovištích
- jedlý, ale v kombinaci s alkoholem vyvolává otravy (nejedovatý koprin, který
zastavuje odbourávání alkoholu v těle a dochází pak k otravě meziproduktem rozkladu –
acetaldehydem)
Coprinus comatus – hnojník (hník) obecný
Coprinus disseminatus – hnojník (hník) nasetý
Coprinus micaceus – hnojník (hník) třpytivý
Rody Psathyrella – křehutka, Lacrymania - pláčivka (ve střed. Evr. přes 100 druhů)
- velmi útlé, křehké, dužnaté plodnice (podobné hnojníkům, ale neroztékají
se), často se zbytky vela na okraji klobouku a na třeni
- klobouk polokulovitý, zvonovitý nebo kuželovitý, pak sklenutý až
rozložený, není radiálně rýhovaný,
- je hygrofánní
- lupeny úzce nebo široce připojené
- třeně dlouhé
- saprofyté, na rozkládajícím se dřevě nebo půdě
- jedlé i nejedlé
Psathyrella obtusata - křehutka otupělá
Psathyrella hydrophila (syn. piluliformis) - křehutka vláhomilná
Psathyrella spadicea - křehutka kaštanová
10. čeleď Cortinariaceae - pavučincovité
- podobné čirůvkovitým
- masité plodnice s centrálním třeněm
- pokožka klobouku je složená z radiálně uspořádaných hyf
- plachetka může být vyvinutá nebo chybí, závoj bývá přítomný v
podobě pavučinky (kortiny)
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- výtrusný má různé odstíny hnědé /rezavé, jen výjimečně je bílý
- často jsou vyvinuté cystidy
- většinou mykorhizní (ektotrofní mykorhiza), rostou v humusu, na
dřevu, v mechu
Rod Hebeloma – slzivka (ve stř. Evr. asi 20 druhů) (nově někdy řazen do čeledi
Hymenogastraceae)
- malá skupina bělavých, světle okrově hnědých nebo hnědých hub
- klobouk často silně slizký, mazlavý, polokulovitý, pak vyklenutý (až
plochý), s velem nebo bez
- lupeny zvlněné, hlínově až skořicově zbarvené a někdy vylučující kapičky
(""slzící"")
- často s výraznou vůní (po ředkvi, mýdlovou, nasládlou...) a hořkou chutí
- výtrusný prach šedohnědý nebo rezavě hnědý
- mykorhizní, v lesích i mimo les; nejedlé (nepoživatelné)
Hebeloma longicaudum - slzivka dlouhotřeňová
Hebeloma subsaponaceum - slzivka mýdlovitá
Hebeloma radicosum - slzivka kořenující
Hebeloma mesophaeum - slzivka opásaná
Rod Cortinarius – pavučinec (ve střed. Evr. asi 600 obtížně určitelných druhů)
- plodnice dužnaté /štíhlé, v mládí kryté plachetkou, která zanechává zbytky
na okraji klobouku a bázi třeně a závojem v podobě pavučiny (kortiny)
spojující okraj klobouku s třeněm, která po rozevření klobouku zůstává na
třeni jako prstenčitá zóna, která pak zrezaví vypadanými výtrusy
- klobouk většinou vyklenutý (polokulovitý), pak plochý (vyklenutý), suchý
a matný nebo slizký (na základě toho se dělí do podrodů)
- lupeny rezavě hnědé, výtrusný prach žlutohnědý, skořicově až rezavě hnědý
- mykorhizní, v listnatých a jehličnatých lesích
- jedlé (př. pavučinec náramkovitý = Cortinarius armillatus, p. různý = C. varius,
p. modrý = C. coerulescens, p. anýzový = C. odorifer), nejedlé (př. p. elegantní =
C. elegantior, p. mazlavý (=plavooranžový) = C. collinitus, p.odchylný = C.anomalus,
p. meruňkový = C. armeniacus, p. sírový = C.sulfurinus, p. kozlí = C. traganus),
jedovaté (p. plyšový = C. orellanus)…pavučince se radši nedoporučuje vůbec sbírat!!
Cortinarius orellanus – pavučinec plyšový
- klobouk živě rezavě oranžový!, oranžově hnědý až červenavě tmavohnědý, jemně
plstnatý, často jemně vláknitý, vyhrblý (s nízkým hrbolkem), dlouho podvinutý, v
mládí se zbytky vela na okraji;
- lupeny šafránově žluté až skořicově rezavě hnědé! (poprášené rezavě hnědými
výtrusy), široce připojené až sbíhavé, řídké, tlusté
- třeň žlutý až rezavě žlutý, tlustý, podélně vláknitý, v mládí s pomíjivými zbytky
nažloutlého vela!, ve spodní části někdy mírně zúžený (nebo naopak mírně rozšířený),
dužnina nažloutlá až narezlá, vůně mírně po ředkvičkách
- výskyt vzácně, jednotlivě nebo ve skupinách, v listnatých lesích (hlavně pod duby,
méně pod buky a břízami), častěji v teplejších oblastech, v nižších polohách
- smrtelně jedovatý (obsahuje toxin orellanin těžce poškozující ledviny, otrava má
velmi dlouhou dobu latence!!, než se projeví příznaky)
Rod Inocybe – vláknice (ve střed. Evr. asi 150 obtížně určitelných druhů)
- početná skupina obvykle malých hub
- klobouk typicky radiálně rozpukaný a vláknitý / šupinatý, nejprve kuželovitý
/zvoncovitý, pak rozložený, hrbatý, na třeni /okraji klobouku kortina
- některé druhy mají hlízovitě ztloustlou bázi třeně
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- výtrusný prach hnědý
- většinou mykorhizní (ale i saprofytické)
- nejedlé, řada jedovatých druhů (obs. toxin muskarin)
Inocybe patouillardii (syn. erubescens) – vláknice Patouillardova (syn. začervenalá)
- klobouk zpoč. bílý nebo bělavý, pak okrově nahnědlý a hl. za suchého počasí
/pomačkáním / stářím červenající, nízce tupě vyhrblý, v mládí se zbytky vela na okraji,
pokožka radiálně vláknitá a při rozevírání klobouku rozpukaná,
- lupeny šedožluté až šedohnědé s olivovým nádechem, červenající / červeně skvrnité,
zoubkem přirostlé, cystidy pouze na ostří, jsou kyjovité, štíhle válcovité, tenkostěnné a
lysé,
- třeň bělavý, bělavě růžový, při poranění /stářím silně červenající, nahoře vločkatý,
směrem dolů vláknitý, dolů mírně rozšířený, dužnina bílá, červenající, vůně zpočátku
téměř příjemně ovocná, nasládlá, pak odporně páchnoucí po lihu / spermatu, chuti
nepříjemně nasládlé
- výskyt nepříliš hojně, jednotlivě nebo ve skupinách, pod listnáči (hlavně pod buky,
duby, habry, lípami a javory), na vápnitých půdách, v prosvětlených listnatých lesích,
často mimo les v zahradách, parcích a alejích pod křovinami, hlavně v teplejších
oblastech nížin a pahorkatin
- prudce jedovatá (obsahuje velké množství muskarinu), možnost záměny s čirůvkou
májovkou (obě rostou na jaře)!!
Rod Galerina – čepičatka (ve stř. Evropě přes 50 druhů čepičatek)
- plodnice malé, křehké, masité, medově žluté
- klobouk zvonovitý, pak rozložený
- jen 3 evropské druhy mají na třeni prsten
- výtrusný prach rezavě až skořicově hnědý
- saprofyté, rostou v mechatých místech, mezi mechy i na nich a na dřevě
- nejedlé nebo jedovaté
Galerina marginata – čepičatka jehličnatá
Rod Rozites – sluka (ve střed. Evr. asi 150 obtížně určitelných druhů)
- velké pozemní houby
- lupeny bledé až hnědavé, výtrusný prach rezavý, prsten botkovitý
Rozites (syn. Cortinarius) caperatus (syn. caperata) – sluka svraskalá
11. čeleď Hygrophoraceae - šťavnatkovité
- šťavnaté nebo voskovité plodnice, často vlhké, pokryté slizem
- s pomíjivým velem /bez vela
- světle až pestře zbarvené
- lupeny tlusté a prořídlé, přirostlé /sbíhavé, voskovité
- bazidie nápadně dlouhé a úzké
- výtrusný prach bílý až smetanový
- některé druhy jsou mykorhizní
Rod Hygrophorus –šťavnatka (plžatka)
- klobouk často silně slizký, mazlavý, v mládí někdy kuželovitý, jinak
polokulovitý, vyklenutý, později až plochý
- lupeny široce připojené až/nebo sbíhavé
- mykorhizní, výskyt v jehličnatých, smíšených i listnatých lesích
- většinou jedlé, i nejedlé
Hygrophorus hypothejus – šťavnatka pomrazka
Rod Hygrocybe – voskovka (dříve šťavnatka)
- plodnice zářivých barev (žlutá, okrová, oranžová, červená, zelená…),
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mohou být celé mazlavé /suché
- klobouk polokulovitý až plochý, často ale vyklenutý až kuželovitý
- lupeny připojené (úzce / široce), někdy zoubkem sbíhavé
- dužnina křehká a skelně průsvitná
- saprofyté, výskyt na travnatých okrajích lesů, loukách a pastvinách
- i jedovaté - vyvolávají lehčí otravy

Řád: Russulales - holubinkotvaré
•

plodnice typu – hemiangiokarpní (závoj ale je vyvinutý jen vzácně, takže nemají
prsten), jednoleté masité pilothecium (plodnice rozliš. na třeň a klobouk na spod.
straně s hymenoforem) kantharelloidního až agarikoidního typu (s centrálním
třeněm)
 dužnina plodnice:
 je velmi křehká, pórovitá (hlavně dužnina třeně), bez vláknité struktury, protože:
– zatímco u ostatních skupin jsou třeně složené z protáhlých hyf ležících rovnoběžně s
povrchem třeně a dužnina se proto při lomu vláknitě třepí
– u Russulales je dužnina tvořena shluky kulovitých /měchýřkovitých buněk
(=sférocyst) ostrůvkovitě rozloženými mezi válcovité hyfy, lom třeně je „sýrovitý“,
a u čerstvých plodnic je přitom slyšet lupnutí; podobně se rozpadají i lupeny (jsou
křehké a lámavé)
 se u holubinek a ryzců liší v rozložení sférocyst v tramě lupenů:
– u většiny ryzců tyto buňky buď chybí úplně, nebo alespoň v části lupenů blíže ostří
– u holubinek jsou roztroušeny v podstatě rovnoměrně
 obsahuje zvláštní hyfy - mléčnice (=lactifery), u ryzců vyplněné mlékem
(=latexem), takže při poranění roní mléko, jehož barva je důležitý určov. znak; u
holubinek bez latexu
 hyfový systém plodnice – monomitický, přezky nejsou vyvinuty
 hymenofor – lupenatý, lupeny (lamelly) jsou buď stejně dlouhé (u holubinek), nebo
se střídají s lupénky (lamellulami) různé délky (u ryzců); v hymeniu jsou sterilní
cystidy a mohutné bazidie
 v pokožce klobouku se u některých skupin objevují tzv. dermatocystidy (=kyjovité
hyfy se zaobleným vrcholem nebo zašpičatělé, někdy protažené v násadec ukončený
špičkou či paličkou;od ostatních hyf se odlišují především přítomností tělísek
působením určitých chemic. činidel černajících)
 velmi zajímavá+obec. málo známá vlastnost je vel. silná luminiscence většiny
holubinek v UV světle
 většinou žijí v ektotrofní (ale i endotrofní) mykorhize s lesními dřevinami
 jedlé, nejedlé, jedovaté
JAKÉ HLAVNÍ ZNAKY SLEDOVAT PŘI URČOVÁNÍ RUSSULALES:
Klobouk:velikost, tvar, okraj, barva a vlastnosti povrchu, popř. slupitelnost svrchní pokožky
poměr četnosti mezi lupeny a lupénky, hustota lupenů, barva, konzistence, tvar, šířka
a tloušťka lupenů, připojení lupenů ke třeni, ostří lupenů
Třeň: délka, barva, povrch
Dužnina: změna barvy na řezu (při porušení pletiv) vůně a chuť
Výtrusy a výtrusný prach: barva, tvar, u holubinek je důležitým determinačním
mikroznakem, ornamentika povrchu výtrusů
Makrochemické reakce: barevné účinky různých chemických látek na houbová pletiva
Výskyt: v kterém období v roce obvykle rostou, vlastnosti půdy, stromy pod kterými rostou
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- zástupci:
Rod Russula – holubinka (ve stř. Evropě přes 200 druhů, většinu jde přesně určit jen na
základě mikroskopických znaků a barevných chemických reakcí)
- plodnice dužnaté, křehké, mléčnice bez mléka
- klobouk sklenutý až rozložený se středem čas. vmáčklým,s pokož. zářivých
barev,často slupitelnou
- lupeny přirostlé nebo skoro volně připojené, silné, dužnaté a křehké
- výtrusný prach bílý, smetanový, žlutý, okrový
- třeň se sýrovitým lomem
- mykorhizní; jedlé nebo nejedlé, i jedovaté
Russula aeruginea – holubinka trávozelená
Russula virescens – holubinka nazelenalá
Russula vesca – holubinka mandlová
Russula cyanoxantha – holubinka namodralá
Russula xerampelina (syn. erythropoda) – holubinka révová
Russula emetica – holubinka vrhavka
Russula ochroleuca – holubinka hlínožlutá
Russula foetens – holubinka smrdutá
Rod Lactarius – ryzec (ve stř. Evropě přes 80 druhů)
- plodnice pevné, mléčnice s mléčnou tekutinou, latexem (na řezu nebo lomu
roní mléko, které u některých druhů může měnit barvu)
- klobouk vyklenutý, pak vmáčklý až rozloženě nálevkovitý
- lupeny sbíhavé, výtrusný prach bílý, smetanový, žlutavý n. pleťově růžový
- dužnina křehká, třeň se sýrovitým lomem
- mykorhizní; jedlé, nejedlé nebo mírně jedovaté
Lactarius deliciosus – ryzec pravý
Lactarius deterrimus – ryzec smrkový
Lactarius volemus – ryzec syrovinka
Lactarius piperatus – ryzec peprný
Lactarius rufus – ryzec ryšavý
Lactarius turpis (syn. necator) – ryzec šeredný
Lactarius torminosus – ryzec kravský
Lactarius pubescens – ryzec chlupatý
Lactarius vellereus – ryzec plstnatý

5. praktické cvičení Systém a evoluce nižších rostlin, část houby
ÚKOLY
Oddělení: Eumycota
Pododd. Basidiomycotina, Tř. Homobasidiomycetes, Podtřída Hymenomycetidae
Úkol č. 1: Zapište si základní rozlišovací znaky a ekologickou charakteristiku zástupců
následujících čeledí. S použitím obrázků, atlasů, příp. herbářových položek (u
dřevokazných hub) se naučte tyto druhy poznávat:
Řád: Polyporales
Řád: Hymenochaetales
Řád: Aphyllophorales
Řád: Thelephorales
Řád: Cantharellales
Řád: Agaricales
Řád: Boletales
Řád: Russulales
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