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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je přispět k ucelení biologického učiva pro střední školy, a to 

se zaměřením na téma „Hřibotvaré houby a jejich využití ve školní praxi". K naplnění cíle 

práce bylo nutné analyzovat odbornou a populárně vědeckou literaturu, vytvořit odbornou 

mykologickou část spolu s popsáním a charakteristikou sledovaného stanoviště. Další činnosti 

spojené s analýzou zahrnují přípravu pravidel mykofloristiky, zajištění fotodokumentace 

nalezených zástupců vyskytujících se v dané lokalitě, monitoring a analýza středoškolských 

učebnic z hlediska zařazení tématu, příprava návrhu na využití daného tématu ve výuce jako 

je vytvoření přípravy na vyučovací hodiny, vytvoření testu s autorským řešením a 

hodnocením, vytvoření pracovního listu - klíče k určování řádu Boletales (hřibotvarých hub) s 

vyhodnocením a v závěru propojení mezipředmětových vztahů. 

Výsledkem práce je zjištění skutečnosti, že ve středoškolských učebnicích je uvedený 

neaktuální systém hub. Tématice hub se příslušná literatura věnuje v menším rozsahu než 

jiným skupinám organismů. Tím pádem je náročné zvládnout celý obsah učiva týkajícího se 

daného tématu v plánovaném rozsahu. 

ABSTRACT 

The goal of my diploma work is to contribute to comprehension of biological teaching 

with the main emphasis on the theme „Boletales and their use in school praxis". In order to 

reach set goals, the thesis analyses scientific and popularly scientific literature, creates a 

scientific mycological part together with description and characteristics of observed 

standpoint. Other activities that were necessary to be undertaken include a preparation of 

mycofloristic rules, assuring of fotodocumentation of founded representatives appearing at the 

standpoint, monitoring and analysis of textbooks for secondary schools with respect to theme 

of teaching, preparation of results to be used for teaching, e.g. preparations of slides for 

lessons, making up a test with solution and evaluation, creating a working sheet - key to 

determination of cohort Boletales with evaluation and as conclusion interconnection with 

relations among subjects. 

The outcome reflects the contemporary situation of secondary school textbooks. The 

mushroom systems are outdated. Related literature focuses on the theme of mushrooms 

marginally. Therefore, it is very demanding to manage the whole content of curriculum 

regarding planned range. 



1. Úvod 

V dnešní době se české školství významně vyvíjí. Reforma, kterou prochází, se týká 

nejen obsahu učiva, ale i způsobu vyučování. V minulosti bylo požadováno dobře známé 

memorování, zatímco současnost klade důraz na studenta. Zajímá se o jeho ucelenou osobnost 

- myšlení, potřeby, zájmy a rozvoj. 

Pedagog již není jediným zdrojem informací, studenti získávají údaje z 

multimediálních prostředků jako je internet, televize, rádio apod. Role učitele se stává tím 

obtížnější - nejenže on sám musí rychle reagovat na kvantum stále nových a prohlubujících se 

informací, ale musí učit studenty orientovat se, reagovat, hodnotit, správně vybírat a 

především zaujmout správný názor a postoj k dané problematice. Motivace, povzbuzení a 

zájem o danou látku jsou další aspekty, které by měl učitel ve svých žácích prohlubovat. Proto 

využívá pestrou škálu moderních aktivizujících metod, forem výuky a prostředků. Patří k nim 

především internet a počítačové programy. Vše se promítá i do výuky biologie, která patří 

k jedné z nejrychleji se rozvíjejících vědních disciplín. Začlenění nových poznatků do 

středoškolského učiva je bohužel pomalejší. 

Cílem mé diplomové práce je přispět k ucelení biologického učiva, a to se zaměřením 

na téma „Hřibotvaré houby a jejich využití ve školní praxi". Ke splnění hlavního cíle jsou 

stanoveny cíle dílčí: 

analyzovat odbornou a populárně vědeckou literaturu a vytvořit odbornou 

mykologickou část, 

- popsat a charakterizovat sledovanou oblast, 

připravit pravidla mykofloristiky, fotodokumentaci nalezených zástupců, 

- analyzovat středoškolské učebnice z hlediska zařazení tématu, 

připravit návrh na využití daného tématu ve výuce, 

- vytvořit přípravu na vyučovací hodiny, 

vytvořit test, 

- vytvořit pracovní list - klíč k určování vybraných hřibotvarých hub, 

- propojit mezipředmětové vztahy. 
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2. Odborná mykologická část 

2.1. Základní charakteristika 

Houby (latinsky Fungi nebo také Mycetes nebo Mycota) jsou bohatou skupinou 

organismů. Těm menším, kterých je většina, říkáme mikromycety, houby tvořící velké 

plodnice nazýváme odborně makromycety. 

Od vyšších rostlin se houby zásadně liší absencí listové zeleně zvané chlorofyl. 

Jeho nepřítomnost má jasný vliv na způsob jejich života. Zelené rostliny zachycují sluneční 

záření a následně prostřednictvím chlorofylu přeměňují vodu a oxid uhličitý na cukr, což je 

základní organická látka, která je výchozí surovinou k tvorbě dalších organických látek jako 

jsou cukry, tuky, bílkoviny apod. Zároveň sám cukr slouží jako zdroj energie. Tento způsob 

výživy nazýváme autotrofní. 

Houby jsou na tom z pohledu výživy velmi podobně jako živočichové. Vše, co 

potřebují ke svému životu, dostávají již hotové, v podobě organických látek. Takovouto 

výživu nazýváme heterotrofní. 

Některé druhy hub odebírají potravu jiným živým organismům - rostlinám, 

živočichům i člověku. Parazitují na nich, oslabují je, způsobují celou řadu různých 

onemocnění, v nejhorším případě i zabíjejí. Rozšířenými parazity stromů jsou všem houbařům 

známé choroše vyvolávající hnilobu dřeva. Ani zvířata a člověk nejsou před houbovými 

parazity uchráněni. Typickými a častými jsou obtížně léčitelná kožní onemocnění, která jsou 

souhrnně označována jako mykózy. I v zemědělství mohou houby napáchat rozsáhlé škody. 

Druhou, výrazně větší skupinou jsou houby saprotrofní, které se vyživují z neživé 

organické hmoty. I ty člověku z velké části škodí. Řada plísní napadá potraviny a 

znehodnocuje je. Existuje celá řada hub - škůdců jako je dřevomorku domácí (Serpula 

lacrymans), která se nespokojí jen s podlahami, trámy a krovy, ale napadá i textil a knihy. 

Naštěstí mnoho plísní je pro život člověka prospěšných. Známé plísně se vyznačují 

specifickou vůní. Své místo našly především při výrobě sýrů a dalších potravin. 

Houby se používají například při výrobě kyseliny citrónové, řady léčiv, parfémů i 

plastických hmot. 

Houby, jejichž plodnice běžně sbíráme, se živí odpadní organickou hmotou, kterou 

lidé nevyužívají. Život bez hub si ani dnes nedovedeme představit. Saprotrofní houby 
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přiřazujeme k tzv. reducentům. Ve většině případů stojí na počátku rozkladu látkových zbytků 

a mrtvých těl rostlin i živočichů, který následně zakončují bakterie. Vracejí zpět půdě a do 

ovzduší vše, co spotřebovaly rostliny a co od rostlin převzali živočichové. Houby mají své 

nezastupitelné postavení a jsou důležitým článkem v cyklickém koloběhu biogenních prvků 

na zemi. Na vlastní oči se můžete sami přesvědčit i v běžném denním životě - po podzimních 

deštích nebo jarním tání na spadaném jehličí najdete stovky drobných houbiček. Jehličí 

prorostlé jejich podhoubím bývá matné, křehké, snadno se drobí a rozpadá v prstech, zatímco 

podhoubím nezasažené stejně staré jehličí je dosud nepoškozené, lesklé a pevné. Bez hub a 

baktérií by došlo k tak závažnému narušení biosféry, že by život na naší planetě ustal. 

Houby, které mají mimo jiné velký podíl na kráse našich lesů, z hlediska jejich 

hospodářského, klimatického, rekreačního, ale i estetického významu nelze docenit. Proto je 

nutné žákům vždy zdůrazňovat, že nejedlé houby či houby, které nesbíráme, neničíme. I ony 

mají své důležité místo v lese. 

2.2. Rozmnožování 

Rostliny se rozmnožují pomocí specifických útvarů, které nazýváme semena. V nich 

je uložen diferencovaný základ budoucí rostliny se zárodky kořenů, listů a stonku. Na rozdíl 

od rostlin se houby rozmnožují nediferenciovanými, většinou jednobuněčnými útvary - tzv. 

sporami (výtrusy). Studium hub se z větší části skládá z mikroskopování výtrusů a dalších 

útvarů jako jsou pletiva, rouška aj. Některé druhy hub je možné určovat pouze podle výtrusů. 

Jejich tvar, velikost, povrchová struktura jsou pro jednotlivé rody a také druhy 

charakteristické (viz obr.l). Výtrusy se liší i svou barevností. Práce vyžaduje kvalitní 

zvětšující mikroskop s měřicím zařízením, dobrou znalost mikroskopické techniky a 

především mykologické zkušenosti. 

Na zjištění druhu houby nestačí pouze pár výtrusů, potřebujeme jich statisíce. Jedná se 

o tzv. výtrusný prach, kterého si můžeme povšimnout již při sběru hub, pokud jím není 

poprášeno okolí. Získáme jej tak, že na bílý papír položíme klobouk vyvinuté plodnice 

rouškou (lupeny) dolů, přikryjeme ho sklenicí nebo jiným poklopem (aby plodnice nezaschla 

a jemné vzdušné proudy vypadávající výtrusy neroznášely) a necháme ležet několik hodin, 

v ideálním případě přes noc. Na papíře se objeví obrázek plodné části, který je vytvořený 

vypadanými výtrusy různé barvy, jež je typická pro daný rod nebo druh. Proto je v popiscích 

hub uváděna barva výtrusného prachu. 
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Dle místa a způsobu vzniku rozdělujeme výtrusy na endospory tvořící se uvnitř buněk 

a na exospory, které vyrůstají na buňkách. Zendospor jsou nejpodstatnější tzv. 

sporangiospory a pohyblivé zoospory, které jsou charakteristické pro nižší houby. Nepohlavní 

chlamydospory a pohlavní ascospory jsou naopak typické pro vyšší hlouby. U exospor se 

obvykle setkáváme s pohlavním rozmnožováním. Do této skupiny patří například 

bazidiospory nebo nepohlavní konidie, které vznikající pučením na koncích houbových 

vláken (tzv. hyf), popřípadě konidie vznikajícími zaškrcováním konců houbových vláken. 

Výtrusy — RůzM tvary výtrusů a zdobeni |ornara«nflka| bunetné blány 
výtrusu. 

a| * i c) jsou výtrusy vtaclutfých hub. d) aí n) výtrusy hub rfopkttych. 
«1 smri obecný (Mowhetfe eiculertfaj, b| paitftovke nachová (Cluvicepí 
purpurea), c) i M ý i letni (Tuber acif.-vu^r), d) ŠBfcovec Černý (StrcbiiDmy-
ce5 fioccopujJ, e) hcHublnkí půvabná (guuult arroera). fl holublnka 
vrhavka (RlkuIs erierka), g) holub inka medovonná (Rissula rail oteru) 
h| bfaovnik obecný (P»p*oporj5 befufínusj, ch) vlákníc« hv*idovy»rusná 
(InocifDe asferotpon), I) ryzec íentohiávek (Lacfarius Jignyohii), || po i 
va*a obecná (Amanita iMginana), k) lakovka (Leccana .'aetata), 1} rytec 
pak Ivy (Lxlařui oyrogahn). m| závojenke podtmfca (£moiom«t dy-
peafun;, n) mechovfca obecná (CliopUm prunu/us] 

Obr. 1: Výtrusy (Kluzák, Z.; Smotlacha, M.; Erhartovi, J. a M., 1985) 

2.3. Houby vyšší 

U vyšších hub je vlastní houba tvořená mnohobuněčnou stélkou složenou 

z jednotlivých houbových vláken - tzv. hyf, spletených v mycelium (podhoubí), které se 

rozrůstá na jednotlivých substrátech (v půdě, dřevě apod.) v řídkou pavučinovou síť. 

U hub rostoucích v půdě se jejich podhoubí rozrůstá zpravidla na všechny strany. 

Jelikož se plodnice tvoří na nejmladším podhoubí, vznikají tak „čarodějné" kruhy dosahující 
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mnohdy průměru až několik desítek metrů. Kruh je většinou plynulý a nepřerušovaný. 

Zbývají z něho různě dlouhé pásy či skupiny. Proto znalý houbař správně hledá „bratříčky". 

Jestliže známe roční přírůstek podhoubí pro daný druh houby a poloměr kruhu, vypočítáme 

stáří podhoubí. Některé druhy hub můžeme srovnávat s druhy stromů, pod kterými se běžně 

vyskytují. 

Některé typy hub tvoří z husté spleti podhoubí silné provazce nazývané 

rhizomorfy. Umožňují rozrůstat se široko do okolí a přečkat ve zdraví i krajně nepříznivé 

období. Pokud chceme rhizomorfy vidět, stačí sloupnout kus kůry z pařezu napadeného 

václavkou obecnou (Armillaria mellea). 

Dalším způsobem tvorby podhoubí jsou hlízo vité útvary zvané tzv. sklerocia. Mají 

za úkol zajistit houbám přežití nepříznivého období, a to především v zimě. Typickým 

příkladem je známý námel ze žitných klasů - jde o sklerocium houby paličkovice nachové 

(Claviceps purpureá). Jde o cennou surovinu používanou při výrobě léků, která brání 

vnitřnímu krvácení. 

Většina houbařů se zajímá o houby kvůli jejich použití v kuchyni. Pokud hledíme 

jen na energetickou hodnotu, podobají se lesní houby nejvíce zelenině. Pohled na 

potravinářskou hodnotu hub se vyvíjí. Ceníme si jich jako přirozeného doplňku stravy 

především pro obsah aromatických a jiných látek zlepšujících chuť pokrmů, navíc podporují 

trávení. Jsou velmi bohaté na skupinu vitamínů B a jako v jediných zástupcích rostlinné říše 

se v nich nachází provitamin D. Za zmínku určitě stojí značné množství stopových prvků, 

které nebývají časté v jiných potravinách. 

Při konzumaci hub je nutné dodržovat základní pravidla: 

- nezapomínat, že všechny houby jsou oproti jiným pokrmům těžko stravitelné, 

nikdy se nechtít nasytit jen samotnými houbami, 

houby vždy uvařit dokonale a vhodně upravit, 

- při přípravě hub používat minimálního množství tuku, 

- houby nekonzumovat se syrovým ovocem, zejména ne s peckovinami, 

- mnoho nezapíjet, zvláště ne alkoholickými nápoji, 

- k přípravě pokrmů brát plodnice vždy čerstvé, mladé, nerozměklé, nezapařené a 

nenahnilé, 

- houbové pokrmy j íst nej lépe čerstvě připravené, uchovávat pouze v chladničce. 
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2.4. Morfologie plodnic 

Menší skupina druhů má plodnice bezkloboukaté - lupenité, keřičkovité, kyj ovité, 

nálevko vité nebo rozlité podobající se tenkým povlakům. Většinou jsou plodnice kloboukaté, 

se třeném či bez něho. 

Třeň může mít tvar válcovitý, kyj ovitý, vřeteno vitý či soudečkovitý (viz obr. 2). 

Povrch bývá lysý, šupinkatý, tečkovaný, rýhovaný nebo je zdoben síťkou (viz obr. 3). Zvlášť 

důležité je jeho zakončení. Spodek bývá uťatý, zaoblený, vřetenovitý, hlízovitý, kořenující 

nebo je opatřen nitkovitými výběžky. Proto je před samotným určením houby nutné vyjmout 

plodnici ze substrátu celou a neodlomit třeň. Pozornost věnujeme i vnitřku třeně - může být 

plný, jindy dutý, případně vatovitě vycpaný. Podle připojení ke klobouku rozlišujeme třeň na 

středový, výstředný a postranní. Některé houby jsou bez třeně a přisedlý klobouk vyrůstá 

bokem přímo ze substrátu. A ještě na jeden důležitý znak je nutno upozornit - třeň 

vylomitelný můžeme snadno a hladce oddělit od klobouku, kdežto u třeně nevylomitelného se 

při jeho oddělování vytrhne i část dužniny klobouku nebo se nám třeň zlomí. 

(upraveno dle Kluzák, Z.; Smotlacha, M.; Erhartovi, J. a M., 1985) 

Tv«t tftwé; •] iihovfry, b) tence 
válcovitý, dutý, c| ilroce válcowttý. 
dl k bul ztenčený, e] fcyjovitý, 
I) fepovltý. gj ioudkavtty, 
h) kulovitý 

Obr. 2: Tvar třeně (Kluzák, Z.; Smotlacha, M.; Erhartovi, J. a M., 1985) 
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Obr. 3: Povrch třeně (Griinert, H. a R, 2005) 

I klobouk mívá rozmanité tvary: vypouklý, polokulovitý, kuželovitý, zvoncovitý, 

rozprostřený, plochý, prohloubený, nálevkovitý nebo s vyniklým hrbolem (viz obr. 4). Povrch 

bývá hladký, šupinatý, ostnitý, svraštělý nebo rozpraskaný. Pokožka klobouku může být tenká 

nebo tlustá, slupitelná nebo neslupitelná či jen částečně slupitelná, suchá, slizká nebo lepkavá, 

žíhaná, vláknitá, sametová a podobně. Důležité je povšimnout si i okraje klobouku, který 

může být ostrý, zaoblený, podvinutý, rýhovaný, zvlněný či třásnitý. Protože tvar klobouku i 

jeho okraj doznávají během vývoje mnohdy značných změn, je vždy žádoucí sebrat si 

plodnice v různých stadiích vývoje. 

Umíniv p l a " : íte-iinv f t a š - i v c . i m j vmštt. j 

wtiriilv !u tupím I r h u b i l : C S p ř í i v m I t r - not l n í « b « u v ¡•lOnKWitv n a t o . - wly 

Obr. 4: Tvary klobouků (Griinert, H. a R, 2005) 
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U některých druhů jsou mladé plodnice opatřeny ochrannými obaly. Buď je to 

plachetka obalující celou plodnici, která se růstem trhá a její zbytky zůstávají patrny na 

klobouku jako útržky či šupiny a na spodu třeně jako různě vyvinutá pochva, nebo jsou to 

kroužky nebo jen nepatrné bradavky. Jiné druhy mívají závoj chránící rouško na spodní straně 

klobouku. Je-li blanitý nebo sliznatý, zanechává na třeni prsten nebo val, z pavučinovitého 

zbývá v dospělosti na třeni jen nepatrný, mizivý, výtrusy zbarvený pásek a na klobouku jemné 

vlášení. Některé druhy mohou mít obaly oba, plachetku i závoj, z nichž zůstávají v dospělosti 

zmíněné zbytky. Řada druhů má však plodnice nahé, které jsou bez obalů. 

Mimořádně důležitá je část plodnice nesoucí rouško (hymenium), tzv. hymenofor. 

Může být hladký, hrbolatý, jamkovitý, vrásčitý či lištovitý. Hymenium nejčastěji pokrývají 

měkké ostny nebo je uvnitř rourek, nebo na povrchu lupenů - pak mluvíme o hymenoforu 

ostnitém, rourkatém a lupenitém. 

Protože tvar hymenoforu je znakem velmi nápadným, lze podle něj rozdělit 

skupinu hub stopkovýtrusých do několika skupin: 

rouško pokrývá povrch měkkých ostnů - hymenofor ostnitý, 

rouško vystýlá vnitřek rourek - hymenofor rouškatý, 

rouško pokrývá povrch lupenů - hymenofor lupenatý, 

hymenofor hladký, hrbolatý, jamkovitý, vrásčitý, lištovitý. 

2.5. Třída Basidiomycetes (stopkovýtrusé houby) 

Pohlavní výtrusy (basidiospory) se tvoří na stopečkách (sterigmatech) na 

kyj ovitých buňkách (basidiích) sdružených (s výjimkou řádu Uredinales - rzi) ve 

výtrusorodou vrstvu (rouško tzv. hymenium). Basidie jsou buď vícebuněčné nebo 

jednobuněčné. 

Rouško (hymenium) je složeno z basidií, na nichž se tvoří převážně čtyři, méně 

často dva výtrusy. Mimo basidií najdeme basidioly, tvarově podobné basidiím, ale bez 

sterigmat a výtrusů, dále nápadné cystidy, které většinou vynikají nad basidie a mívají tvar 

vřetenovitý, lahvicovitý, kyjovitý či měchýřkovitý. Někdy se na nich hromadí sekrety 

v podobě čepičky, barevné povlaky a podobně. Někdy se vyskytují i ostny - sety, rezavé 

barvy, tlustostěnné a zašpičatělé. 
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2.5.1. Systematické členění sledované skupiny hub 

Sledovaný řád hub Boletales (hřibotvaré) patří mezi zástupce oddělení 

Basidiomycota, třídy Basidiomycetes, podtřídy Agaricomycetidae (viz tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1: Základní členění oddělení Basidiomycota (zdroj: www.biolib.cz) 

Systém 
Oddělení Třída Podtřída Rád 

Basidiomycota Basidiomycetes 
(Agaricomycetes) 

Tremellomycetidae 

Ceratobasidiales 
Tulasnellales 
Dacrymycetales 
Tremallales 
Auriculariales 
Filobasidiales 
Cystofilobasidiales 

Basidiomycota Basidiomycetes 
(Agaricomycetes) 

Agaricomycetidae 

Polyporales 
Agaricales 
Boletales 
Thelephorales 
Russulales 
Hymenochaetales 
Cantharellales 
Phallales 

2.5.2. Řád Boletales (hřibotvaré) 
čeleď Astraeaceae - hvězdákovité 

čeleď Boletaceae - hřibovité 

rod Afroboletus 

druh Afroboletus azureotinctus Watling 

druh Afroboletus costatisporus (Beeli) Watling 

druh Afroboletus elegans Heinem. & Rammeloo 

druh Afroboletus lepidellus (E.-J.Gilbert ex Heinem.) Walting 

druh Afroboletus luteolus (Heinem.) Pegler & T.W.K.Young 

druh Afroboletus multijugus Heinem. & Rammeloo 

druh Afroboletus pterosporus (Singer) Pegler & T.W.K.Young 

rod Aureoboletus 

druh Aureoboletus auriporus (Peck) Pouzar 1957 

druh Aureoboletus gentilis (Quél.) Pouzar 1957 

druh Aureoboletus novoguineensis Hongo 1973 
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druh Aureoboletus subacidus (Murrill ex Singer) Pouzar 1957 

druh Aureoboletus thibetanus (Pat.) Hongo & Nagas. 1980 

rod Austroboletus 

druh Boletellus ananas (M.A.Curtis) Murrill, 1909 

druh Boletellus mirabilis (Murrill) Singer 1945 

rod Boletellus 

rod Boletinus 

rod Boletochaete 

druh Boletochaete bicolor (Massee) Singer, 1986 

druh Boletochaete setulosa M.Zang, 1986 

druh Boletochaete spinifera (Pat. & C.F.Baker) Singer, 1944 

rod Boletus - hřib 

druh Boletus aereus Bull, ex Fr. 1789 - hřib bronzový 

druh Boletus appendiculatus Schaeff. 1763 - hřib přívěskatý 

druh Boletus armeniacus Quél. 1884 

druh Boletus badius Fr. - hřib hnědý 

druh Boletus betulicola (Vassilkov) Pilát & Dermek 1974 

druh Boletus byssinus Schrad. 1794 

druh Boletus calopus Pers. 1801 - hřib kříšť 

druh Boletus carpinaceus Velen. 1939 

druh Boletus caucasicus Singer ex Alessio 1985 



druh Boletus chrysenteron Bull. 1791 - hřib žlutomasý 

druh Boletus cinnabarinus Wahlenb. 

druh Boletus cisalpinus (Simonini, H. Ladurner & Peintner) Watling & A.E. Hills 2004 

druh Boletus citrinus Ventura, 1863 - hřib citrónový 

druh Boletus clavipes (Peck) Pil. et Derm. 1974 

druh Boletus cookei Sacc. & P. Syd. 1899 

druh Boletus crataegi Smotl. 1952 

druh Boletus declivitatum (C. Martin) Watling 2004 

druh Boletus depilatus Redeuilh 1986 - hřib skvrnitý 

druh Boletus dupainii Boud., 1902 

druh Boletus edulis Bull. ex Fr. 1782 - hřib smrkový 

druh Boletus erythropus (Fr. ex Fr.) Krombh. 1821 - hřib kovář 

druh Boletus fechtneri Velen. 1922 - hřib Fechtnerův 
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druh Boletus ferrugineus Schaeff. 

druh Boletus flavus With. 1796 

druh Boletus fragrans Vittad. 1835 

druh Boletus gabretae Pilát, 1968 

druh Boletus immutatus (Pegler & A.E. Hills) A.E. Hills & Watling 2004 

druh Boletus impolitus Fr. 1838 - hřib plavý 

druh Boletus junquilleus (Quél.) Boud. 

druh Boletus kluzakii Šutara et Špinar, 2006 

druh Boletus legaliae Pilát 1968 

druh Boletus leucomelaena Pers. 

druh Boletus lignatilis Berk. & M.A. Curtis 1868 

druh Boletus lupinus Fr. ss. Romagnesi 

druh Boletus luridus Schaeff. ex Fr. 1774 - hřib koloděj 

druh Boletus megalosporus Berk. 1859 

druh Boletus moravicus Vacek 1946 

druh Boletus nigricans Pat. & C.F. Baker 

druh Boletus obscuratus (Singer) J. Blum 1969 

druh Boletus ornatipes Peck 1901 

druh Boletus persoonii Bon 1988 

druh Boletus pinicola Rea 

druh Boletus pinophilus Pilát & Dermek 1973 - hřib borový 

druh Boletus porosporus Imler ex Watling 1968 
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druh Boletus pruinatus Fr. & Hök 1835 - hřib sametový 

mař • M ' 

druh Boletus pseudoregius (Heinr.Huber) Estadés, 1988 

druh Boletus pseudosulphureus Kallenb. 1923 

druh Boletus pulverulentus Opat. 1836 

druh Boletus queletii Schulzer 1885 - hřib Quéletův 

druh Boletus radicans Pers. 1801 - hřib medotrpký 

druh Boletus radicatus Schwein. 

druh Boletus regius Krombh. 1832 - hřib královský 

druh Boletus reticulatus Schaeff. 1763 - hřib dubový 

druh Boletus reticuloceps M.Zang, M.S.Yuan, M.Q.Gong, Q.B.Wang & Y.J.Yao, 2005 

druh Boletus rhodopurpureus Smotl. 1952 

druh Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb. 1925 - hřib nachový 

druh Boletus ripariellus (Redeuilh) Watling & A.E. Hills 2004 
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druh Boletus rubellus Krombh. - hřib červený 

druh Boletus rubrosanguineus Cheype, 1983 

druh Boletus satanas Lenz 1831 - hřib satan 

druh Boletus satanoides Smotl. 1920 

druh Boletus spadiceomaculans H. Engel & W. Hartl 
druh Boletus speciosus Frost 1874 

druh Boletus spinari Hlaváček, 2000 

druh Boletus subappendiculatus Dermek, Lazebn. & J. Veselský 1979 - hřib horský 
*V ri 

druh Boletus subtomentosus L. 1753 - hřib plstnatý 

druh Boletus torosus Fr. 1835 

druh Boletus tumidus Fr. 

druh Boletus xanthocyaneus (Ramain) Romagn. 1976 

rod Buchwaldoboletus 

druh Buchwaldoboletus hemichrysus (Berk. & M.A. Curtis) Pilát 1969 

druh Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilát 1969 

druh Buchwaldoboletus sphaerocephalus (Baria) Watling & T.H. Li 2004 

rod Chalciporus - hřib 

druh Chalciporus hypochryseus (Šutara) Courtec., 1994 



druh Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille 1908 - hřib peprný 

druh Chalciporus pseudorubinus (Thirring) Pilát & Dermek, 1974 

druh Chalciporus rubinellus (Peck) Singer 1973 

rod Chamonixia 

druh Chamonixia albida (Massee & Rodway) Y.S. Chang & Kantvilas 1993 

druh Chamonixia bispora B.C. Zhang & Y.N. Yu 1989 

druh Chamonixia brevicolumna A.H. Sm. & Singer 1959 

druh Chamonixia caespitosa Rolland 1899 - šamonie modrající 

druh Chamonixia caudata (Zeller & C.W. Dodge) A.H. Sm. & Singer 1959 

druh Chamonixia mucosa (Petri) Corner & Hawker 1953 

druh Chamonixia octorugosa Corner & Hawker 1953 

druh Chamonixia pachydermis (Zeller & C.W. Dodge) G.W. Beaton, Pegler & T.W.K. Young 1985 

druh Chamonixia vittatispora G.W. Beaton, Pegler & T.W.K. Young 1985 

rod Dictyopus 

rod Fistulinella 

rod Frostiella 

rod Gastroboletus 

rod Gastrotylopilus 

druh Gastrotylopilus brunneus T.H. Li & Watling 1999 

rod Heimiella 

rod Heimioporus 

rod Ixechinus 

rod Krombholzia 

rod Leccinum Gray - kozák 

druh Leccinum aerugineum (Fr.) Lannoy & Estaděs 1991 - kozák zelenající 

druh Leccinum albostipitatum den Bakker & Noordel, 2005 - křemenáč bělotřeňový 
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druh Leccinum atrostipitatum A.H. Sm., Thiers & Watling 1966 - křemenáč černotřeňový 

druh Leccinum aurantiacum (Bull.) Grey, 1821 - křemenáč osikový 

druh Leccinum brunneogriseolum Lannoy & Estadě 1991 - kozák šedohnědý 

druh Leccinum cerinum M. Korhonen 

druh Leccinum crocipodium (Letellier) Watling 1961 - kozák dubový 

druh Leccinum decipiens (Singer) Pilát & Dermek, 1974 - křemenáč hnědý 

druh Leccinum duriusculum (Schulzer) Singer 1947 - kozák topolový 

druh Leccinum griseum (Quél.) Singer 1966 - kozák habrový 
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druh Leccinum holopus (Rostk.) Watling 1960 

druh Leccinum onychinum Watling 1994 

druh Leccinum oxydabile (Singer) Singer 

druh Leccinum palustre M. Korhonen 1995 

druh Leccinum percandidum (Vassilkov) Watling, 1960 

druh Leccinum piceinum Pilát & Dermek 1974 - křemenáč smrkový 

druh Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara 1989 - kozák habrový 

druh Leccinum quercinum Pil. - křemenáč dubový 

druh Leccinum rigidipes P.D. Orton 1988 

druh Leccinum roseofractum Watling 1968 

druh Leccinum roseotinctum Watling 

druh Leccinum rotundifoliae (Singr) A.H.Sm., Thiers & Watling, 1967 

druh Leccinum salicola Watling 1971 

druh Leccinum scabrum (Bull. ex Fr.) S.F.Gray - kozák březový 

druh Leccinum schistophilum Bon 1981 

druh Leccinum thalassinum Pilát & Dermek - kozák šedozelený 

druh Leccinum umbrinoides (J. Blum) Lannoy & Estadès 1991 
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druh Leccinum variicolor Watling 1969 

druh Leccinum versipelle (Fr. & H5k) Snell 1944 - křemenáč březový 

druh Leccinum vulpinum Watling 

rod Leucogyroporus 

rod Mucilopilus 

rod Paxillogaster 

druh Paxillogaster luteus E. Horák 1966 

rod Phylloboletellus 

rod Phylloporus - lupenopórka 

druh Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél. 1888 - lupenopórka červenožlutá 

druh Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres. 

rod Porphyrellus - hřib 

druh Porphyrellus porphyrosporus (Fr. & Hok) E.-J. Gilbert 1931 - hřib nachovýtrusý 

rod Pseudoboletus 

druh Pseudoboletus parasiticus (Bull.) Šutara 1991 

rod Pulveroboletus 

rod Retiboletus 

rod Rhodobolites 

rod Royoungia Castellano Trappe & Malajczuk 

druh Royoungia boletoides Castellano, Trappe & Malajczuk 1992 

rod Sclerogaster R.Hesse 

druh Sclerogaster compactus (Tul. & C. Tul.) Sacc. 1895 

druh Sclerogaster gastrosporioides Pilát & Svrček, 1955 

druh Sclerogaster hysterangioides (Tul.) Zeller & C.W. Dodge 1935 

druh Sclerogaster lanatus R. Hesse 1891 

rod Setogyroporus Heinem. & Rammeloo 

druh Setogyroporus verus Heinem. & Rammeloo 1982 
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rod Singeromyces M.M.Moser 

druh Singeromyces ferrugineus M.M. Moser 1966 

rod Sinoboletus M.Zang 

druh Sinoboletus duplicatoporus M. Zang 1992 

druh Sinoboletus fuscus M. Zang & C.M. Chen 1998 

druh Sinoboletus guizhouensis M. Zang & X.L. Wu 1995 

druh Sinoboletus maekawae M. Zang & R.H. Petersen 2001 

druh Sinoboletus magniporus M. Zang 1992 

druh Sinoboletus magnisporus M. Zang & C.M. Chen 1998 

druh Sinoboletus tengii M. Zang & Yan Liu 2002 

rod Strobilomyces - šiškovec 

druh Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. 1860 - šiškovec šiškovitý 

rod Suillellus 

rod Trachypus 

rod Tubiporus 

rod Tubosaeta E.Horak 

druh Tubosaeta alveolata Heinem. 1988 

druh Tubosaeta aureocystis M. Zang 2001 

druh Tubosaeta brunneosetosa (Singer) E. Horák 1967 

druh Tubosaeta calocystis (Heinem. & Gooss.-Font.) E. Horák 1967 

druh Tubosaeta goossensiae (Beeli) E. Horák 1967 

druh Tubosaeta heterosetosa Heinem. 1988 

rod Tylopilus - hřib 

druh Tylopilus felleus (Bull.: Fr.) Karst. 1881 - hřib žlučník 

rod Veloporphyrellus L.D.Gómez & Singer 

druh Veloporphyrellus africanus Watling 1993 

druh Veloporphyrellus pantoleucus L.D. Gómez & Singer 1984 

rod Wakefieldia Córner & Hawker 

druh Wakefieldia macrospora (Hawker) Hawker 1954 

druh Wakefieldia striaespora Córner & Hawker 1953 

rod Xanthoconium 
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druh Xanthoconium affine (Peck) Singer 1944 

druh Xanthoconium chattoogaense Wolfe 1987 

druh Xanthoconium montaltoense Wolfe 1987 

druh Xanthoconium montanum Wolfe 1987 

druh Xanthoconium purpureum Snell & E. A. Dick 1962 

druh Xanthoconium separans (Peck) Hailing & Both 1998 

druh Xanthoconium stramineum (Murrill) Singer 1944 

čeleď Boletinellaceae 

čeleď Calostomataceae 

čeleď Coniophoraceae - konioforovité 

čeleď Diplocystaceae 

čeleď Gasterellaceae 

čeleď Gastrosporiaceae - kuličkovité 

čeleď Gomphidiaceae - slizákovité 

čeleď Gyroporaceae - hřibovité 

čeleď Hygrophoropsidaceae - lištičkovité 

čeleď Hymenogasteraceae - hlízovité 

čeleď Leucogastraceae - hlízečkovité 

čeleď Melanogastraceae - černouškovité 

čeleď Octavianiaceae - masovkovité 

čeleď Paxillaceae - čechratkovité 

čeleď Pisolithaceae 

čeleď Protogastraceae 

čeleď Rhizopogonaceae - kořenovcovité 

čeleď Sclerodermataceae - pestřecovité 

čeleď Suillaceae - klouzkovité 

rod Endogonopsis 

(upraveno dle: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id59606/) 
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3. Charakteristika sledované oblasti 

Okres Jindřichův Hradec, kam spadá vybraná lokalita, je nejvýchodněji položeným a 

zároveň největším okresem Jihočeského kraje. Zaujímá rozlohu 1943,7 km . Tok řeky 

Lužnice je jeho jihozápadní osou, střední část tvoří Nežárka, východní výběžek protíná údolí 

Moravské Dyje. Nejsevernějším bodem celého okresu je místo v lese Vejhulcích 

severovýchodně od obce Březina, které tvoří trojmezí hranic s okresy Tábor a Pelhřimov. 

Nej východnějším místem je ohyb cesty nad pravostranným přítokem Želetavky, lkm od obce 

Budeč směrem na východ. Nejjižnějším místem je státní hranice s Rakouskem na 

jihozápadním okraji Českých Velenic. Nej západnějším bodem je Písčitá hora ve 

Velechvínském polesí severně od města Lišov (viz obr. 5 a 6). 

(upraveno dle Albrecht J. a kol., 2003 In: Mackovčin, P., Sedláček, M., 2003) 
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Na severozápadě a východě je povrch okresu tvořen plochými pahorkatinami; 

jihozápad zaujímá Třeboňská pánev a napříč okresem ve směru jihozápad - severovýchod 

probíhá Javořická vrchovina. Nej níže položeným místem okresu je jižní břeh zatopené 

pískovny západně od obce Vlkov na levém břehu řeky Lužnice. 
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Obr. 6: Mapa sledovaného stanoviště (podle Vojenské policie 2004; 1:11 000) 

Křemešnická vrchovina, mimo Jindřichohradecké pahorkatiny a severního výběžku 

okresu, zabírá také západní okraj Křižanovské vrchoviny. Typická část bioregionu je tvořena 

tektonicky zdviženým zarovnaným povrchem s výraznými okrajovými svahy a vrcholy, které 

se nad zarovnaný povrch zvedají. Převažují zde bikové bučiny, na vystupujících hřbetech a 

kopcích či v údolních zářezech se objevují květnaté bučiny, na skalnatých vrcholech i suťové 

lesy. 

3.1. Povrch 

Většinu území tvoří jednotvárný komplex pararul až migmatitů, ojediněle vystupují 

malé ostrůvky amfibolitů, ortorul nebo kvarcitů. Z pokryvů se vyskytují především kamenité 

svahoviny, drobné rašeliny, ojediněle i terciérní štěrkopísky. Reliéf má charakter členité 

pahorkatiny s výškovou členitostí 100 až 150 metrů, pouze na tektonicky zdvižených krách 

vystupujících kopců má charakter členité vrchoviny s výškovou členitostí 200 až 250 metrů. 

Typická výška bioregionu je 480 až 700 metrů. Vodní toky, vyjma Želivky a jejích přítoků, 

nemají zaříznutá údolí a zpravidla tečou v plochých sníženinách. Na kopcích z odolných 
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hornin (obzvlášť orthorul) jsou vyvinuty skalní útvary a četné mrazové sruby včetně 

balvanitých proudů. 

3.2. Biota 

Bioregion se nachází v mezofytiku a zaujímá přibližně západní polovinu 

fytogeografického okresu Českomoravská vrchovina a malý jihovýchodní cíp 

fytogeografického okresu Střední Povltaví. Vegetační stupně podle Skalického jsou 

suprakolinní až submontánní. 

V potenciální vegetaci převládají kyselé bučiny {Luzulo - Fagetum), o něco méně 

bučiny květnaté (Dentario enneaphyli - Fagetum, Festuco - Fagetum). Nižší zastoupení mají 

acidofilní doubravy (Genisto germanicae - Querciori). V náhradní lužní vegetaci převládají 

louky a pastviny svazů Arrhenatherion, Molinion, Cynosurion, Violion caninae. V minulosti 

byly více zastoupeny rašelinné louky (Caricion fuscae, Caricion demissae), na hlubších 

rašelinách i vegetace Eriophorion gracilis a Sphagno recurvi - Caricion canescentis. 

V širokém okolí rybníků jsou charakteristická společenstva vysokých ostřic (Magnocaricion 

elatae, Caracion rostratae). Na obnažených dnech rybníků je typický výskyt společenstev 

Elatini - Eleocharition ovatae. Vodní vegetace je přestavována společenstvy Lemnion 

minoris, Utricularion vulgaris, Nymphaeion albae. 

Fauna území je chudá, mezní a exklávní prvky jsou vzácné. Převažují druhy 

především hercynské, doznívá zde výskyt druhů alpského migrantu. V bioregionu se objevuje 

běžná hercynská fauna zkulturněných středních poloh Českomoravské vrchoviny s torzy 

fauny hercynských bučin. Torza rašelinných luk jsou po odvodnění již vesměs se zbytky 

charakteristické fauny (např. okáč Coenonympha tullia, hnědásek Melitaea diamina apod.). 

Koeficient ekologické stability je roven 1,0. 

3.3. Geomorfologické zařazení 

Dle Škopek, V., Kavka, V., Blechová, M., 2003 je popisované území součástí 

hercynského systému, subsystému hercynských pohoří a provincie Česká vysočina. V jejím 

rámci leží v soustavě Českomoravské, podsoustavě Českomoravská vrchovina a v podcelku 

Pacovská pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu se střední nadmořskou výškou 585 
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metrů a středním sklonem 3°35'. Převládající výšková členitost je 100 až 200 metrů. Nejnižší 

nadmořská výška je 415 metrů, nejvyšší pak 759 metrů (viz příloha 1). 

3.4. Hydrologie a pedologie 

Územím protéká Dírenský potok. Celé území je součástí povodí Vltavy. 

Co se týká půdních typů je na ploše katastru poměrně jednoduchá situace (viz 

obr. 7, 8 a 9). Okolí vodotečí a rybníků pokrývá charakteristický glej na polygenetických 

hlínách s eolickou příměsí a slabou příměsí štěrku, na převažující části katastru se nachází 

půdní asociace typické kambizemě vysoké variety z kyselých intruzín s primárním 

pseudoglejem (oglejenou půdou), která vytváří mezi Světci a Vícemilem souvislý ostrov. 

Obr. 7: Půdy podle půdních typů (podle Vojenská policie 2004; 1:11 000; legenda viz 

příloha 2) 
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Obr. 8: Půdy podle půdotvorného substrátu (podle Vojenská policie 2004; 1:11 000; 

legenda viz příloha 3) 
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Obr. 9: Půdy podle půdních druhů (podle Vojenská policie 2004; 1:11 000; legenda viz 

příloha 4) 
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3.5. Klimatologie 

Řešené území leží v mírně teplé oblasti, konkrétně na okraji klimatického okrsku 

MT 7. Klima je zde charakterizováno normálně dlouhým, mírným a mírně suchým létem, 

krátkými přechodnými obdobími s mírným jarem i podzimem. Zima je normálně dlouhá, 

mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhu. 

Základní klimatické charakteristiky: 

Počet letních dnů 30 až 40 

Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C 140 až 160 

Počet mrazových dnů l lOaž 130 

Počet ledových dnů 40 až 50 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3°C 

Průměrná teplota v červenci 16 až 17°C 

Průměrná teplota v dubnu 6 až 7°C 

Průměrná teplota v říjnu 7 až 8°C 

Průměrný počet dní se srážkami nad 1 mm 100 až 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 až 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 250 až 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 až 80 

Počet zamračených dnů 120 až 150 

Počet jasných dnů 40 až 50 

3.6. Původní vegetace dle rekonstrukčních map 

Při použití geobotanické rekonstrukční mapy lze zjistit, jaký vegetační kryt byl 

v minulosti (bez zásahů civilizace) pro krajinu typický, či které fragmenty vegetace jsou 

původní. Okolí vodotečí a rybníků pokrývají luhy a olšiny, převážnou část celého území tvoří 

acidofílní doubravy. 

Luhy a olšiny jsou typickým doprovodem vodních toků na jejich čtvrtohorních 

náplavech. Typickým jevem je pravidelné či alespoň občasné zaplavování a celkově vysoká 

hladina podzemní vody (nebo alespoň občas vystupující). Toto společenstvo tvoří převážně 

olše (Aldus sp.), jilm {Ulmus sp.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus 

robur) a vrby (Salix sp.). Keřové patro tvoří pak střemcha hroznovitá (Padus avium), bez 
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černý (Sambucus nigra), líska obecná (Corylus avellaná) a hlohy (Crataegus sp.). V bylinném 

patře nejčastěji rostou bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), netýkavka malokvětá 

(.Impatiens parviflora), ptačinec hajní (Stellaria nemorum) a svízel přítula (Galium aparine), 

různé ostřice a jim podobné rostliny se specifickými požadavky na půdní vlhkost. 

Acidofilní doubravy jsou chudé doubravy různého původu na silikátových 

podkladech, často podzolovaných, jejichž vodní režim je zcela závislý na dešťových srážkách. 

Dominantními dřevinami jsou zde dub letní (Quercus roburj a zimní (Q. petraea), bříza 

bradavičnatá (Betula verrucosa), borovice lesní (Pinus sylvestris), lípa velkolistá (Tilia 

platyphyllos), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a topol osika (Populus tremula). Keřové patro je 

relativně chudé, kromě narůstajících stromových dřevin jej tvoří jeřáby a krušina. Bylinné 

patro tvoří černýš luční (Melampyrum pratense), kručinka barvířská (Genista tinctoria) a 

kručinka německá (Genista germanica), jestřábník Lachenalův (Hieracium lachenalii), 

jestřábník savojský (Hieracium sabaudum), rozrazil lékařský (Veronica officinalis), metlice 

křivolaká (Deschampsia flexuosa), kostřava ovčí (Festuca ovina), ostřice kulkonosná (Carex 

pilulifera), bika bělavá (Luzula Luzuloides), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). 

Na mezotrofních lokalitách jsou časté druhy jako konvalinka vonná (Convallaria 

majalis), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium) a různé ostružiníky, na prosvětlených 

stanovištích lze nalézt druhy třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), v podmáčených 

místech ostřice třeslicovitá (Carex brizoides ) a hasivka orličí (Pteridium aquilinum). Na 

místech, kde nedošlo ke změně lesní kultury, se tato skupina nachází v relativně málo 

narušeném stavu, a to včetně bylinného patra. 

3.7. Stav krajiny, zemědělství a lesnictví 

Osídlení bioregionu je datováno až od počátku středověku. Lesy jsou z větší části 

převedeny na monokultury. V minulosti byly výrazně rozšířené louky a pastviny, zbytky jsou 

dnes silně poničené melioracemi, především na hranici s Třeboňskou pánví je celá řada 

menších rybníků. 

Stupeň zemědělského hospodaření v řešeném území je obvyklý a odpovídající 

tomuto klimatickému území. Okrsek je zařazen do regionu různorodého zemědělství převážně 

pahorkatin a vrchovin, obilnářsko - bramborářského regionu. Zemědělská výroba j e z větší 

části orientována na polaření, podstatná část zemědělského půdního fondu v řešeném území je 

zorněna, a proto zde ekosystém orné půdy nemůže fungovat bez vysoké tzv. dodatkové 
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energie, který se do něj vkládá formou hnojiv, pesticidů a lidské práce. Vzhledem 

k přizpůsobování krajiny těžké mechanizaci došlo v řešeném území ke zvětšování honů, 

plošnému odvodnění pozemků (a tím i zrychlení odtoku vody), zatrubnění vodotečí, k rušení 

remízků i k odstraňování solitérních dřevin, které bránily všem zmíněným záměrům. Výše 

uvedenými zásahy a jejich kombinací dosáhla labilita cenóz (především agrocenóz) 

zvýšeného stupně a vyžaduje v blízké budoucnosti dodatečné náklady na opatření omezující 

zejména vodní erozi a další negativní vlivy následovaném území. Realizace územního 

systému ekologické stability je jeden z kroků, které jsou schopny přispět k alespoň 

částečnému zvýšení ekologických kvalit krajiny. 

Některé pozemky dnes nejsou zemědělsky intenzivně využívány, což má z hlediska 

ekologie negativní i pozitivní projevy. Pozitivum této situace spočívá ve skutečnosti, že půda 

přestala být obracena a ošetřována často neúměrnými dávkami pesticidů a hnojiv, a tak je 

umožněn nerušený vývoj pedofauny. Negativem je fakt, že v současném sukcesním stádiu 

dominují na neobdělávaných pozemcích především plevelná a ruderální bylinná společenstva. 

Další osud ploch záleží na způsobu jejich využívání v budoucnu. 

Trvalé travní porosty řeší potřebu zeleného krmení hospodářských zvířat formou 

intenzivního způsobu hospodaření, tedy převážná většina travních porostů řešeného území má 

kulturní charakter, porosty jsou vy hnojené (často přehnojené) a druhově chudé. Extenzívně 

využívaných luk (lučních porostů polopřirozeného charakteru ve 3. stupni ekologické 

stability) je celkově méně. Jsou situovány převážně na pozemcích, které mají z hlediska 

zemědělské výroby méně příznivé vláhové poměry (tj. hydrická řada omezená nebo naopak 

zamokřená) nebo se jedná o lokality malovýměrové. Přirozené a přírodě blízké porosty (ve 4. 

až 5. stupni ekologické stability) se v řešeném území vyskytují především u Kačležského 

rybníka, blízko vodních toků (včetně skalních výchozů) a v lesních porostech. 

Současná sekundární skladba a struktura lesních porostů je oproti původní do 

značné míry změněna, původní dřeviny se vyskytují převážně jako příměs. Snahou je 

zvyšování podílu původních, především listnatých dřevin v lesních porostech všech věkových 

skupin a zvýšení odolnosti porostů. Při obnově porostů by neměly být používány dřeviny 

nepůvodní (například modřín, který je vhodný vyžívat pouze výjimečně pro potřeby 

zvyšování stability porostů). 
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3.8. Charakteristika ekotopu 

Biocentrum tvoří soubor mokřadních lesních společenstev a podmáčených sečených i 

nesečených lučních porostů a rybníků (Třešňovec, Prase, Hluboké jezero, Mělké jezero a 

Kachlíček). Převažují lesní porosty tvořené různověkými olšovými tyčovinami až slabými 

kmenovinami a směsi dřevin na podmáčených stanovištích. Luční porosty jsou významné 

zastoupením přirozeně rostoucích lučních druhů, s bohatě vyvinutým mechovým patrem, 

pomístně při okrajích s třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos). Část lučních porostů je 

neobhospodařovaná, s polopřirozenou až přirozenou druhovou skladbou. 

Na území najdeme hnědé lesní půdy, pseudogleje, slatinný glej, mullový (slatinný) 

moder, pro které je typická mírně až středně kyselá půda, a to převážně slatinná rašelina 

s trvale vysokou hladinou spodní vody, která je shora kyprá a zbahnělá. 

Bylinné patro zahrnuje mokřadní ostřice (Carex sp.), ostřici třeslicovitou (Carex), 

chrastici rákosovitou (Baldingera arundinacea), metlici trsnatou (Deschampsia caespitosa), 

skřípinu lesní (Scirpus sylvaticus), kopřivu dvoudomou (Urtica dioica), blatouch bahenní 

(Caltha palustris), vrbinu obecnou (Lysimachia vulgaris), kapraď osténkatou (Dryopteris 

carthusiana) nebo měřík (Mnium sp.). 

Stromové patro zahrnuje buk lesní (Fagus sylvaticá), smrk ztepilý (Picea excelsa), 

břízu bradavičnatou (Betula verrucosa), modřín opadavý (Larix decidua), duby (Quercus sp.), 

lípu srdčitou (Tilia cordata), borovici lesní (Pinus sylvestris), jedli bělokorou (Abies alba) aj. 

(upraveno dle Škopek, V., Kavka, V., Blechová, M., 2003) 
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4. Pravidla mykofloristiky 

4.1. Houbaření 

K výbavě každého houbaře patří ostrý, ideálně zavírací nůž a koš nebo pevný 

prodyšný košík. Plátěné a igelitové sáčky jsou naprosto nevhodné, houby se v nich zničí a 

zapaří. Zapařené houby jsou zdraví škodlivé a nebezpečné hlavně u malých dětí. 

„Profesionální" houbaři by neměli zapomenout na lupu pro rozlišení všech znaků. 

Plodnice se musí vybírat ze země celé, popřípadě houbu opatrně vykroutit, aby se 

nepoškodil podklad, ve kterém roste. Ideální je plodnici zespodu podebrat. Pokud dojde 

neopatrným vyjmutím a rozhrabáním mechu nebo půdy k porušení jemného podhoubí, začne 

rychle vysychat půda, která se stává neúrodnou. Každý správný houbař každou jamku po 

sebrané houbě zakryje. Plodnice je nejvhodnější očistit přímo na místě, zbavit je 

nepotřebných částí, jako je mech, dřevnaté třeny, sliz, příp. částí, které jsou značně narušené 

larvami hmyzu, slimáky apod. Nahnilé houby se nikdy nesbírají. Je nutné si pamatovat, že 

k jídlu jsou vhodné pouze ty houby, které houbař naprosto bezpečně zná a které mají 

dokonale vyvinuté poznávací znaky. 

4.2. Vlastní sběry 

Houby vhodné pro určování je vhodné sbírat zásadně celé, ideálně v několika 

exemplářích v různých stadiích vývoje. Očisťují se pouze od nejhrubších částic, aby nedošlo k 

setření nejjemnějších znaků. Okamžitě po sběru v lese je nejvhodnější každý druh jednotlivě 

uložit do papírových sáčků. Drobné a velmi křehké houby je výhodnější ukládat do pevných 

krabiček, kde hrozí menší riziko jejich poničení. Houby k určení není rozumné dávat mezi 

ostatní houby, které jsou určeny ke konzumaci. 

Je důležité poznamenávat si podstatné údaje - na jakém stanovišti houby rostly, 

v jakém lese, pod jakými stromy (pro větší jistotu je vhodnější přiložit k houbě ukázku rostlin 

s listem z okolí místa nálezu). Podle toho lze poznat, zda rostla v mechu, trávě či jehličí, na 

místě suchém či vlhkém, ve stínu nebo na slunci atd. Rovněž je důležité poznamenat si znaky, 

které rychle mizí nebo se mění, jako jsou pavučinovité zbytky závoje, ojínění, pach, barva a 
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barevné změny po pomačkání a na řezu, barva mléka za čerstva a při zasychání a jiné údaje, 

které mohou být pro určení důležité. Poznatky je nutné zpracovat okamžitě po návratu z lesa. 

V případě nejasností nebo pro potvrzení správného určení se lze obrátit na 

některého mykologa, přičemž ve většině měst České republiky fungují mykologické kroužky, 

které mají své houbařské poradny. Další variantou je zaslat houby, které chceme určit na 

některou z uvedených adres podle bydliště nálezce: 

- Československá mykologická společnost, ústřední houbařská poradna, 

Karmelitská 14, 118 00 Praha 1 - Malá Strana; 

- Krajská houbařská poradna, Vrázova 1005/2, 50003 Hradec Králové; 

- http://www.damyko.info/ForumA/viewtopic.php?t=428; 

- http ://www.myko. cz/index .php?action=aktual ity; 

- http://www.houbar.cz/default.aspx?show=4&text=59; 

- popř. stačí zadat pojem mykologická poradna do vyhledávače www.google.cz. 

4.3. Určování hub 

Houby je nutné vkládat po jednom vzorku, každý druh zvlášť do sáčků, které se 

číslují obyčejnou tužkou. Na přiložený papír pod totožnými čísly se vypíší konkrétní údaje: 

místo naleziště, názvy stromů a druh substrátu. Do pevné krabice se přiloží obálka s přesnou 

adresou. Volný prostor je dobré vyplnit senem, dřevitou vlnou nebo zmačkaným novinových 

papírem. Je nutné vyhnout se vlhké výplni. Je lepší, dojde-li do poradny zásilka zaschlá než 

shnilá a rozbředlá. Pro kontrolu je zapotřebí uschovat doma poznámky s čísly, pod kterými 

byly houby zaslány. 

Při sběru a určování je nutné kontrolovat nejen morfologické, ale i jiné znaky. 

Cenné informace poskytne dužnina. Zjišťuje se, zda-li je tvrdá nebo měkká, pevná, křehká 

nebo pružná, masitá či chrupavčitá, vatovitá, pórovitá, vláknitá či zrnitá, kožovitá, korkovitá 

nebo dřevnatá. Dužnina může mít v klobouku, ve třeni, při povrchu nebo uvnitř odlišné 

vlastnosti. Důležitým znakem je barva dužniny a její změny při rozkrojení plodnice. Žák by 

měl kontrolovat intenzitu a rychlost barevné změny. 

Pach i vůně mohou být významnou pomocí při přesném určení, přestože u řady 

druhů je lze slovy těžko popsat. Nejsou pro ně ve většinou případů přesně výstižné pojmy ani 

objektivní měřítko. Často se přirovnává k vůni nebo pachu jiných známých látek. Při testování 

pachu se přičichne nejprve k celé plodnici, až poté k rozemnuté dužnině. U některých hub se 
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projevuje vůně až ve stáří nebo v průběhu zasychání plodnic. Časem a praxí lze získat 

zkušenosti k určování hub pouze čichem bez otevřených očí. 

Chuť hub je problematickým znakem, dle kterého mohou určovat houby jen 

zkušení houbaři. Začátečníci a méně zkušení by se měli držet pravidla - neochutnávat houby 

vůbec, zejména proto, že chuť není ani v nejmenším rozhodujícím znakem pro určení jedlosti 

či jedovatosti houby. Rada hub s nepříjemnou chutí zasyrova může být po kuchyňské úpravě 

velmi chutná a naopak, příjemně chutnající houby mohou být smrtelně jedovaté. Dokonce 

řada známých a oblíbených druhů hub je zasyrova jedovatých nebo minimálně způsobuje 

zažívací potíže. Zjišťovat jedlost či nejedlost dle chuti je možné jen u holubinek a ryzců. Při 

ochutnávání se částečky houby nikdy nepolykají. 

Chemické určování hub je moderní způsob, který je stále častěji využíván. Používá 

se při něm roztoků chemikálií, které se kápnou na dužninu a podle vzniklého zabarvení se 

pozná, o jaký druh houby se jedná. Jde o metodu rychlou, jednoduchou, nenákladnou a u 

některých rodů přesnou, takže může být dobrou doplňkovou pomůckou i pro začátečníka. 

Chemické barevné reakce lze zkoušet pouze na částečkách vyříznutých z plodnice, které se 

následně odstraní, aby omylem nepřišly do jídla. 

Zkušení houbaři přesně vědí, pod kterými druhy stromů hledat žádané druhy. 

„Osikáče" rostou pod osikami, „březáky" pod břízami, klouzek žlutý pod borovicí, kdežto 

klouzek sličný pod modřínem. Podhoubí jmenovaných hub oplétá či prorůstá kořínky stromů 

a bere si výživné látky, které potřebuje. Jedná se především cukry. Stromu přitom nikterak 

neškodí, ba naopak jej zásobuje minerálními látkami, dusíkem a vodou. Vzniká zde soužití -

tzv. symbióza stromu s houbou, z něhož oba účastníci mají prospěch a které označujeme 

pojmem mykorrhiza. Houbař by si měl proto dobře všímat, jaké houby pod jakými stromy 

rostou, a podle toho „na ně chodit". Je to jedno z malých tajemství úspěšného houbaření a 

další důvod k tomu, abychom neničili houby, které nesbíráme. 

(upraveno dle Kluzák, Z.; Smotlacha, M.; Erhartovi, J. a M., 1985) 

4.4. Konzervace hub pro následnou preparaci 

Nej vhodnější a nejjednodušší způsob konzervace pro herbář je klasické sušení hub. 

Houby se před samotným sušením pokaždé pečlivě očistí. Při čištění je třeba zvýšené 

opatrnosti, aby nedošlo k porušení charakteristických určovacích znaků. Větší plodnice se 

půlí, menší se nechávají sušit celé. Přestože houby při procesu sušení mění svůj obvyklý tvar, 
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jsou velmi cenným důkazným materiálem. Správně vysušené houby se ukládají do obálek 

z balicího papíru. Na přední straně obálky je nutné vždy uvést jméno houby, přesné naleziště, 

druh porostu, podklad, datum samotného sběru, jméno sběratele a určujícího. 

(upraveno dle kol. autorů Bohdan Křísá, Karel Prášil, 1994) 

4.5. Bezpečnost práce 

Před návštěvou lesa je dobré se informovat o místech, kde se pravidelně vyskytují 

hadi, hlavně zmije. Je lepší se takovéto lokalitě vyhnout, případně se v místě jejich výskytu 

pohybovat s větší opatrností. 

Důležitá je i prevence proti klíšťatům, která přenášejí nebezpečné mozkové 

onemocnění - klíšťovou encefalitidu a boreliózu. Nejvíce klíšťat se vyskytuje v 

rozmezí května až června. Žijí v lesním porostu, a to převážně do výšky jednoho metru-

typické jsou houštiny a vysoká tráva. Proto po každé návštěvě lesa by mělo následovat 

prohlédnutí a případné přisáté klíště známým způsobem odstranit. Nezbytná je následná 

kontrola postiženého místa. V případě jakýchkoliv zdravotních problémů je nutná okamžitá 

odborná pomoc lékaře. 

Dalším závažným nebezpečím jsou jedovaté houby, které může sebrat neopatrný 

houbař nebo ten, kdo své znalosti přeceňuje. Proto je nutné mít vždy na paměti, že ke 

konzumaci jsou určeny pouze ty houby, které zcela bezpečně poznáme ve všech stadiích 

vývoje a se všemi vyvinutými poznávacími znaky. 

(upraveno dle Kluzák, Z.; Smotlacha, M.; Erhartovi, J. a M., 1985) 

4.6. Vlastní sběry - fotodokumentace 

Ve vybrané lokalitě se nachází řada zástupců fauny a flory (viz tabulka č. 1 a 2, obr. 

10). Z říše Fungi (houby), oddělení Basidiomycota (stopkovýtrusé), třídy Basidiomycetes, 

čeledi Boletaceae (hřibovité), řádu Boletales (hřibotvaré) najdeme níže uvedené druhy. Není-

li uvedeno jinak, jde o vlastní dokumentaci. 
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Tabulka č. 1: Přehled vlastních sběrů v roce 2008 

duben květen červen 
13. 27. 11. 24. 15. 29. 

hřib smrkový 0 1 3 0 2 3 
borový 0 0 1 0 0 2 
dubový 0 0 0 1 0 1 
kovář 0 0 0 0 1 2 
žlučník 0 0 0 0 0 0 
hnědý 0 0 0 0 3 7 
žlutomasý 0 0 0 0 4 4 

kozák březový 0 0 0 0 0 2 
křemenáč dubový 0 0 0 0 1 0 

březový 0 0 0 0 0 4 

červenec srpen září 
13. 27. 10. 17. 24. 7. 21. 

hřib smrkový 6 2 0 4 1 6 5 
borový 1 0 0 1 1 0 1 
dubový 0 1 0 0 0 1 0 
kovář 0 0 0 1 1 0 0 
žlučník 1 2 1 3 0 1 0 
hnědý 11 9 11 14 12 11 13 
žlutomasý 12 11 10 11 13 10 9 

kozák březový 1 3 3 1 2 2 3 
křemenáč dubový 2 6 5 5 3 5 4 

březový 7 8 8 12 3 6 2 

říjen listopad 
4. 18. 1. 16. 23. 

hřib smrkový 3 4 1 2 0 
borový 1 0 1 0 0 
dubový 2 1 0 0 0 
kovář 2 1 0 0 0 
žlučník 0 0 0 0 0 
hnědý 8 11 0 1 0 
žlutomasý 8 6 2 1 0 

kozák březový 3 4 6 2 0 
křemenáč dubový 3 0 0 0 0 

březový 0 2 0 0 0 



Tabulka č. 2: Přehled vlastních sběrů v roce 2009 

duben květen červen 
11. 25 2. 16. 6. 13. 

hřib smrkový 0 0 0 2 3 2 
borový 0 0 1 0 0 1 
dubový 0 0 0 1 1 0 
kovář 0 0 0 0 1 1 
žluěník 0 0 0 0 0 0 
hnědý 0 0 0 0 2 1 
žlutomasý 0 0 0 0 5 6 

kozák březový 0 0 0 0 0 1 
křemenáč dubový 0 0 0 0 1 0 

březový 0 0 0 0 0 1 

Obr. 10: Příklad vlastních sběrů (2008) 



4.6.1. Hřib borový - Boletus pinophilus (Pilát & Dermek 1973) 

Obr. 11: Hřib borový (Boletus pinophilus) 

Klobouk tohoto druhu bývá tmavě kaštanový nebo nachově hnědý, často svraskalý 

nebo nerovný, v mládí ojíněný a jakoby sametový, v dospělosti 10 až 20 cm široký. Zprvu 

bývá polokulovitý, pak vyklenutý až plochý. Na obvodu klobouku bývá mezi pokožkou a 

rourkami úzký, bělavý nebo nažloutlý proužek. Rourky jsou v mládí bělavé, v dospělosti 

žlutozelené až zelené. Póry jsou drobné, okrouhlé, zbarvené podobně jako rourky. Třeň je 

krátký, zpočátku soudkovitý, pak kyj ovitý nebo napuchlý, světle hnědý s načervenalým 

odstínem, ozdobený po celé délce velmi jemnou, hustou, hnědou síťkou (viz obr. 11). 

Dužnina bývá bílá, tuhá, neměnná, pod pokožkou klobouku vínově načervenalá. Chuť má tato 

houba lahodnou, vůni jemnou typicky hříbkovou. Výtrusný prach je olivově hnědý. 

Roste od května až do listopadu v lesích všech typů, zejména v písčitých borech, 

v nižších polohách. Je nejvyhledávanější ze všech „pravých hřibů". Pro svou masitost, malou 

červivost, vůni, chuť, stravitelnost a pověst nemá mezi hřiby konkurenta. Objevuje se 

od května jako první z hřibů, hlavním obdobím jeho růstu je konec léta a podzim. 

Možná záměna je s jedlým hřibem bronzovým (Boletus aereus), který roste od kvčna 

až do října pod buky, duby a kaštany jen v nej teplejších oblastech a jen velmi vzácně. 
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4.6.2. Hřib smrkový - Boletus edulis (Bull. ex Fr. 1782) 

Obr. 12: Hřib smrkový (Boletus edulis) 

Klobouk je matného vzhledu, jakoby ojíněný, bledý, světle nebo kaštanově hnědý, 

v mládí i čistě bílý, zprvu polokulovitý, pak vypouklý až plochý, ve stáří s pokožkou trochu 

loupavou, 5 až 20 cm široký. Rourky má zpočátku bílé, pak žlutozelené. Póry jsou drobné, 

okrouhlé, zbarvené podobně jako rourky, otlačením barvu nemění. Třeň bývá bílý, ve stáří 

zahnědlý zejména v dolní polovině. Tvar má zpočátku soudkovitý, později kyjovitý až 

válcovitý a je ozdobený jen ve své horní polovině nevýraznou, velmi jemnou síťkou. Dužnina 

je čistě bílá, neměnná, sladká, příjemně vonící. Chutná a voní jemně houbově. Výtrusný prach 

je olivově hnědý. Podobou se přibližuje hřibu borovému, ale roste ve smrčinách (viz obr. 12). 

Roste od července až do listopadu ve smrčinách, na podzim též v borech, listnatých a 

smíšených lesích, velmi hojně. Patří k nejhojnějším ze všech „pravých hřibů." 

Možná záměna je s jedlým hřibem dubovým (Boletus aestivalis), hřibem žlutavým 

(Boletus clavipes), nejedlým hřibem žlučníkem (Tylopilus felleus) a chutným hřibem 

březovým (.Boletus befulicolus). 
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4.6.3. Hřib dubový - Boletus reticulatus (Schaeff. 1763) 

Obr. 13: Hřib dubový (Boletus reticulatus) 

Klobouk má v mládí polokulovitý, pak vyklenutý až plochý, 4 až 20 cm široký, Šedo 

nebo kožově hnědý, sametový, hladký. Rourky jsou vysoké, v mládí bělavé, v dospělosti 

žlutozelené. Póry má drobné, okrouhlé, zbarvené jako rourky, pomačkáním barvu nemění. 

Třeň je zprvu soudkovitý, pak kyj ovitý, až válcovitý, většinou celý okrově hnědý, s výraznou, 

bělavou síťkou s velkými oky, zejména na horní polovině. Dužnina je bílá, neměnná (viz obr. 

13). Chuť i vůně jsou typicky houbové. Výtrusný prach je olivově hnědý. 

Roste od května až do listopadu v listnatých a smíšených lesích, hájích, rybničních 

hrázích, zvláště v trávě pod duby, buky, lipami, a to velmi hojně. Patří k vyhledávaným 

jedlým houbám, hodí se ke všem kuchyňským úpravám i konzervaci. Jedinou nevýhodou je, 

že ze všech „praváků" trpí nejvíce červivostí. 

Možné záměny jsou s jedlým hřibem smrkovým (Boletus edulis), nejedlým hřibem 

žlučníkem (Tylopilus felleus) a chutným hřibem žlutavým (Voletus clavipes), který roste od 

června až do října pod borovicemi na písčitých půdách, velmi vzácně. 
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4.6.4. Hřib žlučník- Tylopilus felleus ((Bull.: Fr.) Karst. 1881) 

Klobouk je v mládí polokulovitý, pak vypouklý až plochý, 5 až 15 cm široký, světle 

kožově hnědý, sametový. Rourky jsou vysoké, bílé, brzy růžové, poraněním rezavějí, nápadně 

dolů vyklenuté, jakoby pěnovité. Póry má okrouhlé, středně velké, zbarvené jako rourky, 

pomačkáním rezavější. Třeň je v mládí soudkovitý, později kyjovitý nebo válcovitý, nahoře 

špinavě žlutý, dole žlutohnědý, nápadný vyniklou hnědou síťkou, s velkými protáhlými oky. 

Dužnina je bílá, neměnná. Chutná odporně hořce, voní nenápadně. Výtrusný prach je růžový. 

Roste od června do září ve všech lesích, zvláště v jehličnatých velmi hojně. Pro 

silnou hořkost je nejedlý, požití může vyvolat gastrointestinální otravy. 

Možné záměny jsou s jedlým hřibem dubovým (Boletus aestivalis), hřibem smrkovým 

(Boletus edulis), hřibem žlutavým (Boletus clavipes). 

4.6.5. Hřib kovář - Boletus erythropus ((Fr. ex Fr.) Krombh. 1821) 

Klobouk má v mládí polokulovitý, pak vypouklý až plochý, 5 až 20 cm široký, 

tmavohnědý až černohnědý, sametový, suchý, ve stáří holý, 10 až 20 cm široký. Rourky jsou 

žlutozelené, u třeně vykrojené, poraněním modrozelenají. Póry jsou drobné, okrouhlé, 

zpočátku žluté, brzo však tmavě krvavě červené, otlačením modrají. Žlutá dužnina okamžitě 

modrá až zelenomodrá, následně se do šedožluta odbarvuje (viz obr. 14). Třeň je v mládí 

soudkovitý, pak kyjovitý až válcovitý, obvykle silný, bez síťky, červenohnědý celý hustě 

pokrytý drobnými, nachovými šupinkami. Chuť mírná, vůně příjemná, nikterak nápadná. 

Výtrusný prach je tmavě olivový. 

Roste od června do listopadu v jehličnatých a smíšených lesích. Ve vyšších polohách 

roste hojně, jinde roztroušeně. Kuchyňsky je všestranně použitelný po nezbytné delší tepelné 

úpravě. Syrový nebo nedovařený může vyvolat trávicí potíže. 

Možné záměny jsou s jedlým hřibem kolodějem (Boletus luridus). 
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Obr. 14: Hřib kovář (Boletus erythropus) 

4.6.6. Hřib hnědý - Boletus badius (Fr.) 

Klobouk má v mládí polokulovitý, v dospělosti plochý, vždy kaštanově hnědý, 

hladký, zprvu sametový, pak holý, suchý, za vlhka lepkavý, 5 až 12 cm široký (viz obr. 15). 

Rourky jsou bledé, později nažloutlé, ve stáří olivově zelené, poraněním modrozelenají. Póry 

jsou drobné, okrouhlé, zbarvené jako rourky, pomačkáním silně modrozelenají, pak hnědnou. 

Dužnina je bělavá, na řezu pod pokožkou slabě červenavá, nad rourkami modravá. Třeň je 

v mládí soudečkovitý, později válcovitý, často dole zahnutý a zúžený, hnědavý, podélně 

vláknitý, plný. Chuť i vůně jsou nevýrazné, příjemně houbové. Výtrusný prach je olivově 

hnědý. 

Obr. 15: Hřib hnědý (Boletus badius) 
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Roste od června až do října v jehličnatých a smíšených lesích, zvláště podhorských 

smrčinách velmi hojně. Kuchyňsky je všestranně použitelný. 

Možné záměny jsou s jedlým hřibem plstnatým (Boletus subtomentosus), hřibem 

modračkou (Boletus pulverulentus), hřibem moravským (Boletus moravicus). 

4.6.7. Hřib žlutomasý - Boletus chrysenteron (Bull. 1791) 

Klobouk má v mládí polokulovitý, v dospělosti až plochý, temně nebo olivově hnědý, 

sametový, 5 až 7 cm široký, později políčkovitě rozpukaný, v mezerách je mezi políčky 

vínově červený. Velké rourky jsou žluté, ve stáří žlutozelené a poraněním modrozelenají. 

Póry má velké, hranaté, u třeně protažené, zbarvené jako rourky, pomačkáním modrozelenají. 

Třeň je válcovitý, často prohnutý, plný, v horní třetině žlutý, nížeji karmínově červený. 

Dužnina je žlutavá, pod pokožkou klobouku a v bázi třeně hnědočervená, měkká, na řezu 

slabě modrá pak hnědočervená (viz obr. 16). Výtrusný prach pak hnědoolivový. Chuť je 

mírná až slabě nakyslá, vůně nenápadná. 

Obr. 16: Hřib žlutomasý (Boletus chrysenteron) 
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Roste od června až do listopadu ve všech lesích, zvláště jehličnatých velmi hojně. Je 

kuchyňsky všestranně použitelný, do octa a k sušení už méně vhodný. Sbírají se jen mladé 

plodnice, které se okamžitě zpracovávají. Starší bývají příliš měkké a často napadené 

plísňovým povlakem parazitické houby nedohubem zlatovýtrusným (Apiccrea 

chrysosperma). 

Možné záměny jsou s jedlým hřibem sametovým (Boletus fragilipes), hřibem 

červeným (Boletus rubellus), hřibem uťatovýtrusným (Boletus porosporus), který se objevuje 

ve smíšených lesích, zvláště pod „listnáči". 

4.6.8. Kozák březový - Leccinum scabrum ((Bull. ex Fr.) S.F.Gray) 

Klobouk má polokulovitý, později vyklenutý, 5 až 15 cm široký, světle šedohnědý až 

tmavohnědý, suchý, matný, někdy vrásčitý, za vlhka lepkavý. Rourky jsou u třeně vykrojené, 

v mládí bělavé, později šedohnědé, směrem dolů vyklenuté. Póry má drobné, okrouhlé, 

zbarvené jako rourky, otlačením barvu nemění. Třeň je dlouhý, poměrně tenký, směrem 

nahoru zúžený, bělošedý, pokrytý odstávajícími šedočernými šupinami (viz obr. 17). Dužnina 

je bělavá, na řezu barvu nemění, v mládí pevná, ve stáří v klobouku měkká, ve třeni dřevnatá, 

vláknitá. Chuť i vůně jsou jemné, nenápadné. Výtrusný prach je hnědý. 

Obr. 17: Kozák březový (Leccinum scabrum) 

Roste od července až do listopadu v lesích a hájích, výhradně pod břízami. Patří mezi 

hojné druhy hub. Kuchyňsky je všestranně využitelný, ale sbírají se jen mladé plodnice. 

Možné záměny jsou s jedlým kozákem topolovým (Boletus duriusculus) nebo 

kozákem habrovým (Boletus carpini). 
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4.6.9. Křemenáč dubový - Leccinum quercinum (Pil.) 

Klobouk má polokulovitý, pak vypouklý až téměř plochý, 4 až 15 cm široký, 

hnědooranžový nebo červenohnědý, sametový, suchý, matný (viz obr. 18). Rourky jsou 

smetanové, poraněním slabě fialoví. Póry jsou drobné, okrouhlé, šedobělavé, pak světle 

okrové. Třeň je v mládí břichatý nebo kyjovitý, později válcovitý, pod kloboukem ztenčený, 

plný, nahoře bělavý, dole červenohnědý, pokrytý jemnými, hnědočervenými šupinkami. 

Dužnina je bělavá, na řezu se zbarvuje rezavočerveně. Chuť má vynikající, vůní je nevýrazný. 

Výtrusný prach je hnědý. 

Roste od června až do října v listnatých lesích, na hrázích rybníků, pod duby převážně 

roztroušeně. Kuchyňsky je použitelný všestranně. 

Obr. 18: Křemenáč dubový (Leccinum quercinum) 

Je možné jej zaměnit s jedlým křemenáčem osikovým (Boletus aurantiacus), 

křemenáčem borovým (Lecinum vulpinum), křemenáčem smrkovým (Leccinum piceinum) 

nebo kozákem skořicovým (Lecinum subcinnamomeum). 
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4.6.10. Křemenáč březový - Leccinum versipelle ((Fr. & Hok) Snell 1944) 

Klobouk má polokulovitý, pak vypouklý až plochý, 4 až 20 cm široký, žlutooranžový, 

sametový, matný, suchý. Rourky jsou šedé, pak šedohnědé, póry drobné, okrouhlé, zbarvené 

jako rourky. Třeň je v mládí břichatý, pak kyj ovitý až válcovitý, pod kloboukem ztenčený, 

plný, bělavý, již od mládí pokrytý drobnými černými, v dospělosti černohnědými šupinkami 

(viz obr. 19). Dužnina je bělavá, na řezu se zbarvuje fialovorůžově, v bázi třeně modrozeleně. 

Chuť je jemná a vůně nevýrazná. Výtrusný prach má hnědou barvu. 

Roste od června až do října výhradně pod břízami v lesích všech typů, hájích i mimo 

les, převážně roztroušeně. Je všestranně kuchyňsky použitelný. 

Možná záměna je s jedlým křemenáčem černotřeňovým (Leccinum atrostipitatum). 

Obr. 19: Křemenáč březový (Leccinum versipelle) 

(upraveno dle Kluzák, Z.; Smotlacha, M.; Erhartovi, J. a M., 1985; 

Pilát, A.; Ušák, O., 1962; 

Pilát, A., 1970; 

http://www.houbar.cz/default.aspx?show=3) 
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5. Analýza tématu v aktuálně platných kurikulárních dokumentech a 

učebnicích 

Zásadním předpokladem pro splnění cílů mé diplomové práce byl rozbor Rámcových 

vzdělávacích programů a příslušné učebnicové literatury, která se vztahuje k danému tématu. 

5.1. Rámcové vzdělávací programy - RVP G 

Rámcové vzdělávací programy (dále RVP) vydává MŠMT. Vymezují rámce 

vzdělávání, které jsou závazné pro jednotlivé etapy (pro předškolní, základní a střední 

vzdělávání). RVP vychází z moderní strategie vzdělávání kladoucí důraz na klíčové 

kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a 

dovedností v praktickém životě. 

Pro střední proud vzdělání, na který je tato diplomová práce zaměřena, budou platit 

RVP pro gymnaziální a RVP pro střední odborné vzdělávání. Vymezují povinný obsah, 

rozsah a podmínky vzdělávání, které jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů 

(tzv. ŠVP), dále pro hodnocení výsledků, pro tvorbu a posuzování učebnic. Dále vymezují 

profesní profil absolventa a stanoví podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Školní vzdělávací program si každá škola vytváří sama a prezentuje 

jej ředitel školy. Stanovuje obsah vzdělávání uspořádaný do předmětů či jiných ucelených 

částí učiva. Schválením RVP dostali učitelé možnost vytvářet si svůj vlastní vzdělávací 

program, založený pouze na jejich vlastních představách, možnostech a zkušenostech s 

výukou. 

RVP G se orientačně dělí do osmi vzdělávacích oblastí. Každá vzdělávací oblast je 

tvořena vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory. Obsahuje 

charakteristiku vzdělávací oblasti, cílové zaměření vzdělávací oblasti a vzdělávací obsah. 

Vzdělávací obsah je propojený celek očekávaných výstupů a učiva, které jsou pro vytvoření 

ŠVP závazné. Do vzdělávacích oblastí (oborů) se promítají průřezová témata, která tvoří 

povinnou součást vzdělávání. Pomáhají doplňovat a propojovat to, co si žáci během studia 

osvojili. Jde o témata, která jsou v současnosti vnímána jako aktuální a mají ovlivňovat 

především postoje, systém hodnot a jednání žáků. 
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Tématika, kterou sleduje tato práce, se nachází ve vzdělávacím oboru biologie, jenž je 

součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávací oblast Člověk a příroda je dále 

členěna na vzdělávací obory jako jsou Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie a Geologie. 

Umožňuje žákům poznat složitou organizaci přírody, jejíž bariéry mezi jednotlivými 

úrovněmi organizace přírody reálně neexistují a jsou často jen v našem myšlení a izolovaných 

přístupech. 

(upraveno dle Jeřábek, J. a kol., 2007; 

http://www.vuppraha.cz/soubory/bio_geo_g.pdf) 

Téma práce zasahuje do vzdělávacího oboru biologie, vzdělávacího obsahu obecná 

biologie, biologie rostlin, živočichů, člověka a určitým dílem se dotýká i vzdělávací oblasti 

Člověk a zdraví a průřezového tématu Environmentální výchova. 

5.2. Analýza učebnic biologie 

Analýza učebnic byla provedena na základě studia následujících učebnic: Čabradová, 

Hasch, Sejpka, Vaněčková (2003); Kincl, Kincl, Jakrlová (2000); Kubát a kol. (2003); 

Jelínek, Zicháček (2006). 

Výsledkem analýzy je tabulka č. 3. V tabulce jsem hodnotila míru zachycení 

sledované části v souvislém učebnicovém textu ve škále jedna jako výborně až pět jako 

nedostatečně. 

Čabradová, Hasch, Sejpka, Vaněčková (2003), Přírodopis 6 

Tato učebnice je určena pro základní školy a víceletá gymnázia. Do analýzy jsem ji 

přibrala z důvodu srovnání s učebnicemi středoškolskými z hlediska množství učiva a 

grafického zpracování látky. Sledovaná problematika, stejně jako celá kniha, působí velmi 

pozitivně. Svou barevností, přehledností a aktuálními fotografiemi je vhodná především pro 

základní školy. Pro nižší gymnázium ji nedoporučuji z důvodu nižší obsahovosti. Velký 

dojem na mě publikace udělala tím, že kromě základního učiva obsahuje rozšiřující údaje 

oddělené změnou písma a úkoly k zamyšlení a procvičení v krajích každé strany. Zvídavý žák 

se tak naučí novým poznatkům a díky úkolům si získané informace osvojí. Pozitivní je obsah 

v úvodu, návody na laboratorní práce a rejstřík na konci učebnice. Sledované problematice 
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hub je věnováno šest stran, kde jsou z větší části barevné fotografie s krátkými odstavci textu. 

Význam má závěrečné shrnutí, zmínka o halucinogenních houbách a doplňující otázky a 

úkoly k probrané látce. Za zmínku stojí příručka pro učitele, která je podrobně rozpracovaná 

včetně cílů výuky, práce s učivem, prověření vědomostí a znalostí, mezipředmětových vztahů, 

pracovních sešitů a tipů na zpestření výuky. 

Kincl, Kincl, Jakrlová (2000), Biologie rostlin 

Jako jediná z učebnic má klasický skladný formát A5. Dle mého názoru je učivo 

nahuštěné, jediným odlišením jsou tučně vybarvené důležité pojmy a nadstandardní učivo je 

psáno menším písmem. Vzhledem k formátu a úspoře místa jsou všechny obrázky, nákresy a 

schémata jen v malém provedení. Chybí závěrečné shrnutí učiva, návody na praktickou 

činnost a zamyšlení žáka. Co mě zaujalo, je závěrečná tabulka na konci kapitoly týkající se 

srovnání charakteristiky znaků vřeckovýtrusých a stopkovýtrusých hub, což mi chybělo 

v ostatních učebnicích. V úvodu je obsah, v závěru rejstřík. Bohužel chybí jakékoliv barevné 

přílohy a úlohy k přemýšlení. Svým rozsahem je kniha vhodná pro studenty gymnázií, 

studentům se zaměřeným na biologii bych doporučila studium nadstandardního učiva psaného 

menším písmem. 

Kubát a kol. (2003), Botanika 

Učebnice slouží pro výuku na středních školách, pro svou náročnost však může být 

využita studenty vysokých škol s biologickým zaměřením. Celý systém a evoluce hub je 

pojata podrobně a srozumitelně. Bohužel řád Boletales zde není zmíněn, jsou uvedeni pouze 

vybraní zástupci. Čím se autor zabývá oproti jiným učebnicím podrobně, je nárys vývoje 

(evoluce) hlavních skupin hub, což jsem v jiné učebnici postrádala. Publikace je černobílá, 

barevné fotografie jsou pouze v obrazové příloze v zadní části. Přínosem pro studenta je 

výběrový přehled odborné a populárně naučné literatury, slovníček nejdůležitějších pojmů, 

rejstřík v závěru publikace a kontrolní otázky u každé kapitoly. Zajímavosti a poznámky jsou 

odděleny velikostí písma, důležité pojmy jsou tučně vyznačeny. Chybí závěrečné shrnutí 

nej podstatnějších informací. 

Jelínek, J., Zicháček, V. (2006), Biologie pro gymnázia 

Učenice odpovídá svým obsahem učivu čtyřletého gymnázia a vyšším ročníkům 

víceletých gymnázií. Svým pojetím je podle mého názoru vhodná především pro přípravu na 

maturitní zkoušku a přijímací zkoušky z biologie, neboť v učebnici je kompletně zahrnuto 

51 



požadované učivo. Pro klasickou výuku na mě působí příliš nahuštěně a oddělení obrázků a 

textu není příliš zdařilé. Přestože je kniha černobílá, je prokládána barevnými obrazovými 

přílohami, bohužel nikoliv v naší tématice. Přínosem pro studenty je závěrečný souhrnný test 

z biologie, který může být vodítkem při přípravě na přijímací pohovory. Nechybí seznam 

doporučené literatury a rejstřík na konci knihy, obsah v úvodu. Důležité pojmy jsou tučně 

vyznačeny v textu. Chybí závěrečné shrnutí nejpodstatnějších informací a úkoly k zamyšlení. 

Zajímavosti a poznámky nejsou odděleny velikostí písma. Kromě zkvalitnění přípravy ke 

studiu je učebnice dobrým doplňkových zdrojem pro učitele. 

Tabulka č. 3: Analýza učebnic (hodnotící stupnice 1 až 5; 1 výborně, 5 nedostatečně) 

Cabradová Kincl Kubát a kol. Jelínek 
(2003) (2000) (2003) (2006) 

Obsah učiva 3 2 1 2 
Doplňkové učivo 1 3 2 5 

Návody k další činnosti 1 5 4 5 
Otázky, úkoly 1 5 1 5 
Shrnutí učiva 1 5 5 5 

Obsah, Rejstřík 1 1 1 1 
Grafika 1 4 2 3 

Přehlednost 2 3 2 2 
Celkový dojem 2 3 1 2 

Nabídka studijních materiálů v oblasti biologie je poměrně široká a dostupná. Ve 

všech učebnicích je chybný systém hub, který musí v případě plánovaných přijímacích 

zkoušek student nastudovat sám - pokud nemá pedagoga sledující aktuální změny. Na 

gymnáziu bych pro výuku hub zvolila učebnici Kubát a kol (2003), Botanika především pro 

její obsahovost a věcnost. Studentům zabývajícím se problematikou podrobněji bych 

doporučila a následně požadovala studium nadstavbového učiva psaného drobnějším písmem; 

kontrolní otázky bych společně ověřovala po domácí přípravě na přírodovědném semináři. 

Všem studentům bych doporučila učebnici Jelínek, J., Zicháček, V. (2006), Biologie pro 

gymnázia, neboť by ji měl mít každý student gymnázia jako ucelený systém předmětu 

biologie. 
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6. Využití tématu ve školní výuce 

6.1. Příprava na vyučovací hodinu 

Téma: Houby 

Cíle: a) definovat houby, popsat jejich stavbu, charakterizovat rozmnožování, 

b) vlastními slovy popsat a odvodit výskyt, výživu a význam hub, 

c) znát základní dělení hub, 

d) jednotlivé skupiny hub charakterizovat, znát jejich typické znaky, uvést rozdíly mezi 

jednotlivými skupinami, vyjmenovat zástupce, 

e) porovnat spolu zaměnitelné houby. 

Opěrné pojmy: Hlenky, Chytridiomycety, Oomycety, houby pravé, Zygomycety, 

Ascomycetes, Basidiomycetes, Lichenes 

Nové pojmy: hyfa, mycelium, zoospory, sporangiospory, konidie, askospory, bazidiospory, 

plazmodium, námel, mykologie, mykorrhiza, lichenologie 

Pomůcky: nákres nebo nástěnný obraz houby (k popsání stavby), atlasy hub pro názornou 

ukázku hlavních zástupců, tabule - pro nově vytvářené pojmy 

Plán každé vyučovací hodiny: 5min. seznámení s výukou 

40min. vlastní výklad 

5min. závěrečné shrnutí 

Úvod: Co si vybavíte pod pojmem houba? Kde můžeme houby najít? Chodíte do lesa na 

houby? Jaký mají houby význam? Jsou všechny užitečné? Jaké znáte jedovaté houby? Která 

stanoviště jsou pro houby typická? 

Výklad: 

Houby - nižší eukaryotní organismy. Jednobuněčné i mnohobuněčné. Základní 

stavební jednotkou je houbové vlákno - hyfa. Hyfy se větví, proplétají a vytváří podhoubí -

mycelium. Vývojově nižší houby mají hyfy nepřehrádkované, vyšší houby mají příčné 
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přehrádky. Přehrádky rozdělují vlákno na jednotlivé buňky. Otvor vpřehrádkách zajišťuje 

spojení mezi sousedními buňkami. Vlákna mycelia se seskupují a vytváří pletiva, nejčastěji 

plektenchym. U vyšších hub z podhoubí vyrůstá plodnice. 

Houby se rozmnožují pohlavně i nepohlavně. Nejrozšířenější je nepohlavní 

rozmnožování pomocí různých typů výtrusů. Vývojově nejpůvodnější jsou pohyblivé výtrusy 

- zoospory. Nepohyblivé výtrusy vznikají buď ve sporangiích (sporangiospory), nebo se 

odškrcují z konců specializovaných hyf (konidie). U vřeckovýtrusých hub se výtrusy nazývají 

askospory (vznikají pohlavním způsobem) a u stopkovýtrusých bazidiospory. 

Výskyt: lesy, louky, pastviny, zahrady, lidská obydlí. Důležitým faktorem je vlhkost, 

teplota (podhoubí roste v teplotním rozmezí čtyři až čtyřicet stupňů Celsia) 

Výživa: Jako heterotrofní organismy se vyživují saprofyticky nebo paraziticky. 

Vysvětlit žáky význam těchto pojmů. Řada druhů žije v symbióze se sinicemi či zelenými 

řasami (lišejníky) nebo cévnatými rostlinami (mykorhiza). 

Význam: Rozkládají organické látky. Potrava. Produkce antibiotik, enzymů, vitamínů, 

alkaloidů, protirakovinných látek. Využití také v biologickém boji proti škůdcům. Jakým 

například.? Mšicím. Jaký znáte negativní význam hub? Původci chorob kulturních rostlin, 

zvířat i člověka. Některé houby jsou smrtelně jedovaté. Jiné způsobují značné hospodářské 

škody znehodnocováním zemědělských produktů, dřeva, textilií. 

Houby jsou starobylé organismy (doklady již z prvohor). Dnes rozlišujeme 4 oddělení: 

hlenky, chytridiomycety, oomycety a houby pravé. Studiem hub se nazývá mykologie 

(mýkés=houba). 

odd. Hlenky: jednoduché heterotrofní organismy. Od ostatních se liší přítomností 

plazmodia - slizovité, mnohojaderné plazmatické pohyblivé hmoty. Bývá nápadně zbarveno. 

Vyskytuje se na vlhkých tmavých místech v lesích, na pařezech. V pozdější fázi se na 

povrchu plazmodia vytváří plodničky, které obsahují kulovité haploidní spory s celulózní 

buněčnou stěnou. Jsou převážně saprofyti. Zástupci vlčí mléko, nádorovka kapustová. 
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odd. Chytridiomycety: starobylá skupina. Charakteristická je přítomnost 

jednobičíkatých zoospor i gamet v životním cyklu. Jednobuněčná stélka. Zástupce 

rakovinovec bramborový. 

odd. Oomycety (Řasovky): znaky - dobře vyvinuté mycelium, celulózní buněčná 

stěna, tvorba zoospor se dvěma nestejně dlouhými bičíky. Zástupci plíseň bramborová, 

vřetenatka révová. 

odd. Houby pravé: většina mnohobuněčných. Buněčné stěny obsahují chitin. Výtrusy 

jsou vždy nepohyblivé (narozdíl od předchozích oddělení). Významné třídy: zygomycety, 

vřeckovýtrusé houby, stopkovýtrusé houby. 

tř.: Zygomycety (houby spájivé): pohlavní rozmnožování=zygogamie. Vznikají 

zygospory. Nepohlavní rozmnožování pomocí sporangiospor. Zástupci kropidlovec černavý, 

plíseň hlavičková. 

tř.: Ascomycety (vřeckovýtrusé houby): mikro i makroskopické rozměry, s výjimkou 

kvasinek, mají dobře vyvinuté článkované mycelium. Tvorba pohlavních orgánů a 

jednobuněčných sporangií - vřecek. Vřecko (ascus) obsahuje 8 výtrusů zvaných askospory a 

otevírá se víčkem či štěrbinou. Nejčastější typ rozmnožování je nepohlavními výtrusy-

konidiemi. Pro kvasinky je typická jednobuněčná stélka. Pučením tvoří nepravé mycelium. 

Hospodářsky významní zástupci kvasinek jsou kvasinka pivní a vinná způsobující alkoholové 

kvašení cukerných substrátů. Využití - pivovarnictví, lihovarnictví. Dalšími zástupci 

vřeckovýtrusých hub je štětičkovec a kropidlák. Makroskopické plodnice mají smrže a lanýže, 

rychlé zahnívání ovoce způsobuje hlízenka ovocná. Mezi hospodářsky významné askomycety 

patří paličkovice nachová. Její podhoubí žije paraziticky v semeníku žita a jiných druhů čeledi 

lipnicovitých. Semeník se postupně mění v tmavý útvar zvaný námel. Z klasu vypadne na 

zem, kde přezimuje. Na jaře z něj vyrůstají paličkovité útvary s plodničkami. Námel obsahuje 

prudce jedovaté alkaloidy se širokým uplatněním v lékařství, proto se pěstuje i uměle. 

tř.: Basidiomycetes (stopkovýtrusé houby): vývojově nejvyšší skupina hub s dobře 

vyvinutým článkovaným myceliem. Ve vývojovém cyklu nevytváří pohlavní orgány. 

Z výtrusů vyrůstají hyfy primárního podhoubí. Po splynutí vláken dvou odlišných primárních 

mycelií dochází ke vzniku sekundárního mycelia, jehož buňky obsahují dvě, fyziologicky 
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rozdílná haploidní jádra. Za příznivých podmínek tvoří toto dvojjaderné mycelium plodnice, 

skládající se z třeně a klobouku. Splynutí obou haploidních jader nastává v koncích buněk 

vláken plodnice - bazidiích. Bazidie bývají přehrádkami rozděleny na 4 buňky. Obvykle 

uspořádány ve vrstvě zvané výtrusorodé rouško (hymenium), nejčastěji na spodní vrstvě 

klobouku. 

Zajímavou skupinou parazitických bazidiomycetů jsou rzi a sněti. Rzi mají 

článkované mycelium, rozvětvené v v mezibuněčných prostorách pletiv hostitele, do jejichž 

buněk vysílá haustorie. V napadených pletivech vznikají různé typy výtrusů, často nápadně 

zbarvené. Nejznámějším zástupcem je rez travní. Parazity vyšších rostlin, které napadají jen 

určité orgány hostitele (často semeníky), jsou sněti. Zástupcem je sněť pšeničná. 

Nejpočetnější skupinou stopkovýtrusých hub jsou zástupci lupenatých hub. Někdy je 

plodnice v mládí zahalena plachetkou a spodek klobouku kryje závoj. Na dospělé plodnici 

zbývá po obou obalech na třeni pochva nebo prsten. 

Významnou skupinou jsou také hřibovité houby. Jejich výtrusorodé rouško je 

uspořádané v podobě rourek. Mezi nejběžnější zástupce patří hřib hnědý, smrkový, kozák 

březový, křemenáč osikový. 

Mykorhiza znamená výskyt některých hub jen v blízkosti určitých druhů dřevin. Např. 

kozák březový roste vždy pod břízami, křemenáč osikový pod osikou. 

Řada stopkovýtrusých hub je jedlých, patří sem ovšem i houby smrtelně jedovaté. 

Muchomůrka zelená (podobná žampionu ovčímu), muchomůrka tygrovaná (podobná 

muchomůrce růžovce) či závojenka olovová (možnost záměny s čirůvkou májovkou). 

Hospodářské škody způsobují dřevokazné houby: choroše (rozkládající dřevní 

hmotu), václavky, dřevomorka domácí. 

Porovnání charakteristických znaků vřeckovýtrusých a stopkovýtrusých hub 

(vývojový cyklus, rozmnožování, výtrusy): 

Vřeckovýtrusé - ve vývojovém cyklu převládá jednojaderné primární mycelium, 

vytváří se orgány pohlavního rozmnožování a pohlavní výtrusy (askospory) se tvoří uvnitř 

vřecek (v počtu osm) 

Stopkovýtrusé - ve vývojovém cyklu převládá dvoujaderné sekundární mycelium, 

pohlavní orgány chybějí, při pohlavním rozmnožování splývají hyfy primárního mycelia a 

pohlavní výtrusy (bazidiospory) vznikají na povrchu bazidií (v počtu čtyři). 
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Lišejníky: složené organismy tvořené heterotrofní houbou a autotrofní složkou -

zelenou řasou, sinicí. Tím vzniká vysoce organizovaný celek. Podle vnějšího vzhledu 

rozlišujeme tři typy stélek: korovitá, která celou spodní stranou pevně přirůstá k podkladu, od 

něhož ji zpravidla nelze oddělit bez poškození (př. lišejník zeměpisný), dále je to 

nejrozšířenější typ stélky lupenitá stélka, která je rozprostřená do plochy s volnými, 

nepravidelně laloěnatými okraji (př. terěovka bublinatá). Posledním typem je keříěkovitá 

stélka, která je větvená, jen v jednom místě upevněná k podkladu, od něhož ji lze snadno 

oddělit (př. dutohlávky). Tyto druhy jsou citlivé na znečištění ovzduší, proto nesou název 

bioindikátory ovzduší. Věda studující lišejníky se nazývá lichenologie. 

Závěrečné shrnutí a upozornění na písemné zkoušení v následující hodině: 

1) Vyjmenujte významná oddělení a třídy hub. 

2) Čím se liší hlenky od ostatních skupin hub? 

3) Typickým zástupcem oddělení Chytridiomycetes je (doplňte)? 

4) Zařaď plíseň bramborovou v systému hub. 

5) Co znamená pojem námel? 

6) Porovnej vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé houby (mycelium, rozmnožování, výtrusy). 

7) Vyjmenuj a popiš tři typy stélek lišejníků. 

Příprava na vyučovací hodinu je v rozsahu jednoho měsíce; konkrétně po dvou 

vyučovacích hodinách týdně. Podle RVP je učivem stavba a funkce protist. Jako OVO 

(očekávané výstupy) biologie hub jsou - žák pozná a pojmenuje (s možným využitím různých 

informačních zdrojů) významné zástupce hub a lišejníků, posoudí ekologický, zdravotnický a 

hospodářský význam hub a lišejníků. 

Na co bych ráda upozornila je neaktuální systém hub ve všech učebnicích biologie. 

Jako pedagog jsem výuku vykládala dle gymnaziálních učebnic, tedy s neaktuálním 

systémem. Na aktuální systém jsem při výuce upozornila a odkázala budoucí maturanty 

z biologie na biologický seminář, kde se systém probere v aktuálním znění s ohledem na 

jejich maturitní zkoušku a následné přijímací řízení z předmětu biologie. 

6.2. Test na téma houby 

Vytvořila jsem standardní test o celkem deseti otázkách, které by podle mého názoru 

měly objektivně zhodnotit žákovu znalost tématu hub. Na konci každé otázky jsem uvedla 
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maximální počet bodů, který je při správné odpovědi možné získat. Test je kombinací 

uzavřených i otevřených odpovědí. 

1) Charakterizuj houby. 15 bodů/ 

2) Nakresli a popiš stavbu mladé a plně vyvinuté plodnice muchomůrky červené 

(Basidiomycetes). /6 bodů/ 

3) Porovnej charakteristické znaky vřeckovýtrusých a stopkovýtrusých hub. (vývojový 

cyklus, rozmnožování, výtrusy). /6 bodů/ 

4) Jak se chemicky liší buněčná stěna hub a rostlin? /2 body/ 

5) Vyjmenuj alespoň 5 příkladů hub škodlivých v zemědělství a lesnictví. /5 bodů/ 

6) Doplň následující věty: /6 bodů/ 

a) Paličkovice nachová patří mezi hospodářsky významné Její podhoubí žije 

v semeníku žita a jiných druhů čeledi lipnicovitých. Semeník se postupně změní v tmavý 

rohovitý útvar, známý jako (obsahuje prudce jedovaté alkaloidy). Z klasu vypadne na 

zem, kde přezimuje. Na jaře z něj vyrůstají paličkovité útvary s plodničkami. 

b) Zajímavou skupinu parazitických bazidiomycetů tvoří a 

Vyznačují se čtyřbuněčnými bazidiemi a absencí plodnic mají článkované 

mycelium, rozvětvené v mezibuněčných prostorách pletiv hostitele, do jejichž buněk vysílá 

haustoria. V napadených pletivech vznikají často nápadně zbarvené různé typy výtrusů. 

Naším nejznámějším zástupcem je 

7) Zakroužkuj správné odpovědi, případně doplň. /5 bodů/ 

Hlavní typy výtrusů hub jsou: 

a) zoospory 

b) sporangiospory 

c) askospory 

d) bazidiospory 

e)jiné, uveď jaké 
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8) Vyber vždy správnou odpověď. /5 bodů/ 

a) Muchomůrka růžovka patří ke smrtelně jedovatým houbám. ANO - NE 

b) Lupenitou stélku najdeme například u lišejníku zeměpisného. ANO - NE 

c) Bazidie bývají často celistvé, přehrádkami rozdělené na 4 buňky, uspořádané 

v souvislé vrstvě zvané výtrusorodé rouško (hymenium). ANO - NE 

d) Příkladem mykorhizy je růst kozáka březového pod břízami nebo křemenáče 

osikového pod osikou. ANO - NE 

e) Věda studující lišejníky se nazývá lichenologie. ANO - NE 

9) Zakroužkujte správné(á) tvrzení: /5 bodů/ 

Oddělení HLENKY: 

a) se od ostatních skupin hub liší přítomností plazmodia (slizovitá pohyblivá hmota). 

b) jsou převážně saprofyty. 

c) jsou primitivní heterotrofní organismy. 

d) Plodničky obsahují kulovité diploidní spory s celulózní buněčnou stěnou. 

e) Zástupci jsou nádorovka kapustová, vlčí mléko. 

10) Vyjmenuj jedlé houby, které znáš a sbíráš v lese. /5 bodů/ 

6.2.1. Autorské řešení 

1) eukaryotní organismy, dnes samostatná říše, jednobuněčné i mnohobuněčné 

organismy, utváření houbové stélky, houbové vlákno - hyfa, podhoubí (mycelium), plodnice, 

rozmnožování, výtrusy, výskyt, výživa, mykorhiza, význam, atd. 

2) podhoubí, třeň, klobouk, pochva, prsten, výtrusorodé rouško 

3) Vřeckovýtrusé: ve vývojovém cyklu převládá jednojaderné primární mycelium, 

vytváří se orgány pohlavního rozmnožování a pohlavní výtrusy (askospory) se tvoří uvnitř 

vřecek (v počtu osm). 
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Stopkovýtrusé: Ve vývojovém cyklu převládá dvoujaderné sekundární mycelium, 

pohlavní orgány chybějí, při pohlavním rozmnožování splývají hyfy primárního mycelia a 

pohlavní výtrusy (bazidiospory) vznikají na povrchu bazidií (v počtu čtyři). 

4) rostliny - celulózní BS 

houby - chitinová BS 

5) nádorovka kapustová, rakovinovec bramborový, plíseň bramborová, vřetenatka 

révová, hlízenka ovocná, rez travní, sněť pšeničná, choroš, václavka, dřevomorka domácí 

6 a) askomycety, námel 

b) rzi, sněti, rzi, rez travní 

7 a) b) c) d) e) - konidie 

8 a) NE 

b) NE 

c) ANO 

d) ANO 

e) ANO 

9 a) b) c) e) 

10) liška obecná, hřib hnědý, hřib smrkový, bedla jedlá, žampion, kozák březový, 

křemenáč osikový, muchomůrka růžovka, ryzec pravý, atd. 

6.2.2. Hodnocení testu 

50 až 45 bodů 1 

44 až 38 bodů 2 

37 až 31 bodů 3 

30 až 26 bodů 4 

25 a méně bodů 5 
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6.3. Pracovní list - klíč k určování Boletales (hřibotvarých hub) sledovaného 
stanoviště 

Klíč k určování je určen studentům středních škol, kteří v rámci exkurze poznávají a 

identifikují nasbírané plodnice. Nejprve popíší klobouk, který je navede na popis třeně a 

následně dužniny. Dle klíče již definitivně pojmenují plodnici. Obrázkové porovnání je 

možné v úplném závěru dle atlasu. 

Klobouk 

a) 5-15 cm široký, šedohnědý, černohnědý i) 

b) 3-8 cm široký, hnědý, olivově hnědý až okrově šedý, sametový, pod pokožkou s červeným 

pigmentem, v trhlinách rozpukaný j) 

c) 5-20 cm široký, tmavě hnědý, sametový k) 

d) 5-20 cm široký, světle až kaštanově hnědý, jemně ojíněný, matný 1) 

e) 6-15 cm široký, šedavě okrový nebo světle šedohnědý m) 

f) 8-20 cm široký, tmavě kaštanově nebo nachově hnědý, často svraskalý a nerovný, v mládí 

světlejší, ojíněný, jakoby sametový n) 

g) 5-12 cm široký, měkký, šedý, šedohnědý, tmavě hnědý až skoro černý t) 

h) 4-15 cm široký, oranžově žlutý nebo žlutohnědý o) 

Třeň 

i) bělavý, nahnědlý, hrubá síť, rourky bělavé, pak narůžovělé až masově hnědavé, směrem 

dolů vyklenuté p) 

j) tenký, načervenalý, rourky žluté, pak žlutozelené r) 

k) bez síťky, karmínově červené vločkovitý na žlutém podkladu s) 

1) bílý, ve stáří narezavělý, dole rozšířený, síťka jemná 

m) napuchlý, okrově šedohnědý s hrubou síťkou 

n) krátký, dole silně rozšířený, hnědavý, nahoře světlejší s jemnou síťkou 

o) se skoro černými šupinkami u) 

Dužnina 

p) bílá, hořká 

r) pozvolna modrající 
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s) citronově žlutá, na řezu tmavě modrající 

t) bělavá nebo našedlá, na řezu většinou neměnlivá, usušením černající 

u) na řezu špinavě růžově fialovějící, ve spodní části třeně modrozelenavá, pak tmavnoucí 

6.3.1. Vyhodnocení klíče 

a) i) - hřib žlučník 

b) j) r) - hřib žlutomasý 

c) k) s) - hřib kovář 

d) 1) - hřib smrkový 

e) m) - hřib dubový 

f) n) - hřib borový 

g) t) - kozák březový 

h) o) u) - křemenáč březový 

6.4. Mezipředmětové vztahy 

Dané téma je pro výklad zajímavé i z hlediska mezipředmětových vztahů, na které je 

kladen důraz i v nově zaváděných školních vzdělávacích programech. Oblast učiva týkající se 

hub popř. lišejníků lze velmi vhodně spojit s dalšími předměty, jako jsou zeměpis, dějepis 

nebo tělesná výchova. Nejideálnějším prostředkem pro propojení všech těchto okruhů je 

několikadenní exkurze. 

Za nejvíce efektivní považuji cykloturistickou exkurzi do jižních Čech, konkrétně do 

výše zmíněné lokality, kde jsou nejen kvalitní cykloturistické trasy a bohatá naleziště hub, ale 

v blízkém okolí se nachází i řada historických objektů (zámek Červená Lhota, historické 

centrum Jindřichova Hradce), geologických zajímavostí (lom Pilát s výskytem rutilů) a jiných 

pro žáky atraktivních míst jako je např. Provaznické muzeum v Deštné. 
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7. Diskuse 

Při snaze o splnění dílčích cílů jsem vycházela z vybraných současných učebnic 

biologie, přičemž jsem dospěla k závěru, že se ve všech publikacích objevuje neaktuální 

systém hub, což má za následek to, že se žáci o posledních výsledcích mykologie vůbec 

nemusí dozvědět. Záleží pouze na aktivitě a rozhledu pedagoga a na jeho průběžném 

vzdělávání, zda se tyto informace dostanou až ke studentům. 

Dle mého očekávání jsem zjistila, že tématu hub se autoři věnují v mnohem menším 

rozsahu než ostatním skupinám organismů, s kterými se studenti mohou potkat v běžném 

denním životě. Jako nejlepší z mnou hodnocených učebnic vyšla publikace Kubát a kol. 

(2003), Botanika. Přesto i v té jsou nedostatky v podobě chybějících obrázků nej známějších 

zástupců. Podstatně zde chybí závěrečné shrnutí a návody k další činnosti. Publikaci jako 

jedinou hodnotím pozitivně z hlediska obsahu. Téma je logicky přiřazeno k botanice, přičemž 

ve své praxi jsem se setkala nejčastěji s tím, že je vyučováno v prvním ročníku čtyřletého 

gymnázia ještě před zahájením tématu rostliny. 

Při přípravě vyučovací hodiny jsem se držela struktury, která je obvyklá ve většině 

dostupných učebnic, přičemž na podrobném probrání látky jsem počítala s čtyřmi týdny 

výuky daného tématu. Při ověřování vytvořených podkladů (příprava na vyučovací hodinu, 

test, klíč k určování vybraných hřibotvarých hub) v praxi s žáky jsem dospěla k očekávanému 

závěru, že vysvětlit mnou považované optimální množství učiva je v tomto časovém limitu 

nereálné. Vzhledem k nutnosti plnění tematického plánu jsou vyučující i žáci staveni před 

obtížný úkol, pokud chtějí dané téma plně obsáhnout. Proto je nesnadné dosáhnout splnění 

očekávaných výstupů, tak jak jsou stanoveny pro dané téma v RVP. Protože je náročné 

zorganizovat exkurzi žáků přímo do terénu, připravila jsem klíč pro určování hřibotvarých 

hub ze sledovaného stanoviště, pomocí kterého žáci mohou poznávat konkrétní druhy hub 

během praktického semináře. Při ověřování s žáky se projevila pozitivní zpětná vazba, 

protože žáci ocenili možnost vzít si jednotlivé exempláře do ruky a detailně se snimi 

seznámit a navíc pozitivně přijali návrh na uskutečnění možné exkurze s mezipředmětovým 

propojením. 

Pro praktickou část své práce jsem navštěvovala lokalitu nedaleko Červené Lhoty, kde 

jsem odebírala vzorky ve stanovených obdobích. Toto stanoviště jsem zvolila proto, že 

nedaleko odtud bydlím a navštěvuji je od svého dětství kvůli sběru hub a lesních plodů. 
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Zjistila jsem, že se zde nachází většina běžných zástupců řádu Boletales (hřibotvarých hub). 

Proto je toto stanoviště vhodné pro praktickou výuku, při které se žáci seznámí s nejčastěji se 

vyskytujícími druhy. 

Vzhledem k hlavnímu cíli mé práce a předchozímu shrnutí tématu považuji za 

nejpřínosnější propojení teoretické výuky s praktickou ukázkou zástupců sledovaného řádu, k 

čemuž je nej vhodnější několikadenní exkurze v terénu. 
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8. Závěr 

Hlavním cílem mé diplomové práce je přispět k ucelení biologického učiva na 

gymnáziích rozpracováním tématu „Hřibotvaré houby a jejich využití ve školní praxi". Ke 

splnění hlavního cíle byly stanoveny cíle dílčí. 

Prvním dílčím cílem a zároveň předpokladem pro realizaci cílů zbývajících bylo 

provedení analýzy v aktuálně platných kurikulárních dokumentech a učebnicích, které se 

vztahují k zmíněné problematice. Ve studijních materiálech jsem hodnotila, je-li sledované 

téma uvedeno v souvislém učebnicovém textu a celkový koncept studijní literatury tj. 

obsahová stránka, doplňkové učivo, návody k další činnosti, otázky, úkoly, shrnutí učiva, 

úvodní obsah, závěrečný rejstřík, grafika, přehlednost a celkový dojem. Většina učebnic 

obsahuje z větší části pouze základní informace o sledované problematice a malé množství 

obrazových materiálů a navazujících podnětů k samostudiu. Tato analýza tedy ukázala, že 

proces začleňování aktuálních poznatků z biologie do učebnic je často velmi zdlouhavý, což 

představuje problém s aktualizací učiva. Největší rozsah informací o problematice hub 

obsahuje středoškolská učebnice Kubát a spol., Botanika (2003). 

Po celkové analýze následovalo vytvoření výukových materiálů vztahujících se 

k tématice hub jako je příprava na vyučovací hodinu, test s autorským řešením a 

vyhodnocením, pracovní list - klíč k určování řádu Boletales (hřibotvarých hub) sledovaného 

stanoviště a propojení mezipředmětových vztahů. 

Při ověření v praxi se mi potvrdilo, že zvládnutí učiva v časovém plánu je nereálné. 

Proto je problematické splnit očekávané výstupy, tak jak jsou stanoveny pro dané téma 

vRVP. 

S ohledem na hlavní cíl mé práce považuji za nejpřínosnější propojení teoretické 

výuky s praktickou ukázkou zástupců popisovaného řádu. Organizace několikadenní exkurze 

v terénu pro žáky je podle mého názoru z tohoto hlediska nejvhodnější. 
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10. PŘÍLOHY: 

Příloha 1: Geologická mapa stanoviště (podle Tomas et al. 1981; 1:25 000) 
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Příloha 2: Legenda půdních typů (obr. 7) 

Seznam půdních typů 
kód v kód v kód v kód v 
databázi mapě půdní typ databázi mapě půdní typ 

0 0 1 1 litozem 035 35 kambizem eutrofní 

0 0 2 2 regozem 0 3 6 36 kambizem luvizemní 

0 0 3 3 ranker 0 3 7 37 kambizem pseudoglejová 

0 0 4 4 rendzina typická 0 3 8 38 kambizem rubifíkovaná 

0 0 5 5 rendzina litická 0 3 9 39 kambizem andozemní 

0 0 6 6 rendzina kambizemní 0 4 0 40 kambizem typická varieta kyselá 

0 0 7 7 rendzina rubifíkovaná 041 41 kambizem arenická varieta kyselá 

0 0 8 8 pararendzina typická 0 4 2 42 kambizem pelická varieta kyselá 
pararendzina kambizem pseudoglejová varieta 

0 0 9 9 kambizemní 043 43 kyselá 
pararendzina 

OlO 10 pseudoglejová 0 4 4 44 kambizem dystrická 
pararendzina kambizem arenická varieta silně 

O l l 11 rubifíkovaná 045 45 kyselá 

0 1 2 12 smonice 0 4 6 46 kambizem pelická varieta kyselá 

013 13 černozem typická 0 4 7 47 podzol typický 

014 14 černozem arenická 0 4 8 48 podzol arenický 

015 15 černozem pelická 0 4 9 49 podzol kambizemní 

016 16 černozem hnědozemní 0 5 0 50 podzol glejový 

017 17 černozem černicová 051 51 podzol rašelinový 

018 18 černice typická 0 5 2 52 pseudoglej primární 

0 1 9 19 černice arenická 053 53 pseudoglej luvizemní 

0 2 0 20 černice pelická 0 5 4 54 pseudoglej stagnoglejový 

021 21 černice glejová 055 55 pseudoglej rašelinový 

022 22 černice organozemní 0 5 6 56 glej typický 

023 23 šedozem typická 057 57 glej arenický 

024 24 šedozem hnědozemní 0 5 8 58 glej rašelinový 

025 25 hnědozem typická 0 5 9 59 rašelina 

026 26 hnědozem arenická 0 6 0 60 fluvizem typická 

027 27 hnědozem luvizemní 061 61 fluvizem psafitická 

028 28 hnědozem pseudoglejová 0 6 2 62 fluvizem arenická 

0 2 9 29 luvizem typická 063 63 fluvizem pelická 

0 3 0 30 luvizem arenická 0 6 4 64 fluvizem pseudoglejová 

031 31 luvizem pseudoglejová 065 65 fluvizem glejová 
0 3 2 32 kambizem typická 066 66 kultizem (antropogenní půda) 

033 33 kambizem arenická 067 67 výsypka 

0 3 4 34 kambizem pelická 0 6 8 68 lom, povrchový důl 
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Příloha 3: Legenda půdotvorného substrátu (obr. 8) 

Seznam půdotvorných substrátů 

kód v kód v 
databázi mapě půdotvorný substrát 

I. Nezpevněné (slabě zpevněné) sedimenty a svahoviny větší mocnosti 

OOl A terasové štěrky a štěrkopísky z karbonátového materiálu 

0 0 2 B terasové štěrky a štěrkopísky z kyselého materiálu 

0 0 3 C naváté písky 
0 0 4 D písky s eolickou příměsí či jinak zahliněné 

0 0 5 E písky bezkarbonátové 

0 0 6 F písky karbonátové 

0 0 7 G spraše 

0 0 8 H sprašové hlíny - prachovice 

0 0 9 I polygenetické hlíny s eolickou příměsí a slabou příměsí štěrku 

OlO J mocnější pokryvy výrazněji zvětralých svahovin než ve skupině II. 

O l l K. mocnější pokryvy karbonátových svahovin 

012 L mocnější pokryvy bazických svahovin 

013 M mocnější pokryvy svahovin v oblasti křemenců a paleozoických břidlic 

0 1 4 N svahoviny s bloky 

015 O morény 

016 P nivní bezkarbonátové sedimenty 

017 Q nivní karbonátové sedimenty 

018 R nevápnité jíly až sliny a jejich svahoviny 

0 1 9 S slínité jíly až sliny a jejich svahoviny 

0 2 0 T jílovitopísčité a písčitojílové předkvartérní sedimenty 

II. Svahoviny pokrývající pevné a zpevněné horniny 

021 a z kyselých a neutrálních instruzív 

0 2 2 b z rul a granulitů 

023 c ze svorů a fylitů 

0 2 4 d z kyselých a neutrálních efuzív 

025 e z bazických intruzív 

026 f z bazických metamorfitů 

027 g z bazických efuzív 

0 28 h z hadců 

0 2 9 i z vápenců 

0 3 0 j z tvrdých křemitých hornin 

031 k z nevápnitých pískovců České vysočiny 

0 3 2 1 z vápnitých pískovců České vysočiny 

033 m z břidlic a drob České vysočiny 
0 3 4 n z opuk 

035 0 z bezkarbonátových permských hornin 

036 P z karbonátových permokarbonských hornin 

037 q z flyšových břidlic slabě až silně karbonátových 

0 38 r z flyšových pískovců bezkarbonátových až karbonátových 
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Příloha 4: Legenda půdních druhů (obr. 9) 

Seznam půdních druhů 
kód v kód v 
databázi mapě půdní typ převládajícífrakce 

OOl 1 lehká půda písčité 
lehčí střední 

0 0 2 2 půda písčito-hlinité 
0 0 3 3 střední půda hlinité 

těžší střední 
0 0 4 4 půda jílovito-hlinité 
0 0 5 5 těžká půda jílovité 

Definice půdních druhů 

JIT, 

1 l.ehk& půda 4 Téžší střední půda 
2 LehkS střední půda 5 Těžší půda 
3 Střední půda 

Příklad označení atributů 

Pořadí: půdní typ-půdotvorný substrát-půdní druh 
kód v databázi popis význam 
013-007-003 13G3 černozem typická-spraše-střední půda 
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