
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Pedagogická fakulta 

Katedra biologie a environmentálních studií 

 

 

 

Makromycety Loučenské pahorkatiny 

(Janovská přehrada)  

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

Autor: Simona Svobodová 

Vedoucí práce: PhDr. Petr Novotný 

 

Praha 2014 

 



Klíčová slova: 

Houby   

Mostecká přehrada  

Loučenská hornatina  

Makromycety  

Mykologický průzkum 

 

Key words: 

 

Mushrooms 

Mostecká barrier 

Loučenské highlands 

Macromycets 

Mycological research 

  



Prohlášení 
 

Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením PhDr. Petra 

Novotného s vyznačením všech pouţitých pramenů a spoluautorství.  

Souhlasím se zveřejněním bakalářské práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve 

znění pozdějších předpisů.  

Byla jsem seznámena s tím, ţe se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona 

č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

Práce nebyla vyuţita k získání jiného nebo stejného titulu.  

Souhlasím s uloţením své bakalářské práce v databázi Theses.  

 

V Litvínově dne  18.11.2014                                    Podpis 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Touto cestou bych chtěla poděkovat PhDr. Petrovi Novotnému za průběţné konzultace 

bakalářské práce a za praktické rady a Mgr.Martinu Kříţovi za odborné vedení práce,  za 

moţnost vyuţít jeho znalostí  problematiky. 



Anotace: 

Mykologický průzkum probíhal v letech 2012 – 2013 v části Loučenské hornatiny, a to 

v oblasti Mostecké přehrady (vodní dílo Janov, místně je uţívaný název Janovská přehrada). 

Jde o první studii v dané lokalitě. Výskyt makromycetů byl sledován při častých návštěvách 

dané oblasti. Cílem bylo vlastním pozorováním  ověřit údaje získané z odborné literatury 

a doplnit je o vlastní poznatky a vyhodnotit získané údaje o četnosti výskytu  hub v dané 

lokalitě. 

 



Abstract: 

 

Mycological research proceedeed in the years 2012-2013  in the part of Loučenské highlands, 

in the region of Mostecká barrier (water work of Janov, local name Janovská barrier). It´s the 

first study in this locality. The occurrence  of macromycets was observed during frequent 

visits in this region. The target was to verify the data acquired from the technical literature by 

my own observation and to complete them with my own pieces of knowledge and to evaluate 

acquired data about  the frequency of occurrence of  mushrooms in this region. 

  



Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................................................. 8 

2 Lokalita Mostecká přehrada .............................................................................................................. 9 

2.1. Geologie.................................................................................................................................. 12 

2.2 Hydrologie, klima .................................................................................................................... 15 

2.2.1 Toky Hamerského údolí ................................................................................................... 16 

2.3 Historie a význam přehrady ..................................................................................................... 18 

2.4 Flora a fauna ............................................................................................................................ 20 

2.5 Dopravní dostupnost ................................................................................................................ 22 

3 Makromycety .................................................................................................................................. 23 

3.1 Obecná charakteristika ............................................................................................................ 23 

3.2 Ekologie hub ............................................................................................................................ 24 

3.3  Biodiverzita hub ..................................................................................................................... 26 

3.4 Úbytek hub v ČR ..................................................................................................................... 27 

4 Výzkumná část ................................................................................................................................ 28 

4.1 Cíle........................................................................................................................................... 28 

4.2 Metodika .................................................................................................................................. 28 

4.3 Zásady mykologického průzkumu........................................................................................... 31 

4.4  Časový harmonogram monitoringu ........................................................................................ 33 

4.5 Běţné druhy makromycet ........................................................................................................ 34 

5 Výsledky a porovnání ...................................................................................................................... 38 

5.1 Zjištěné druhy .......................................................................................................................... 38 

5.2 Přehled hlavního zjištění ......................................................................................................... 40 

6 Diskuse ............................................................................................................................................ 46 

7 Závěr ................................................................................................................................................ 47 

8 Literatura ......................................................................................................................................... 48 

9 Přílohy ............................................................................................................................................. 50 

 

 



 
8 

 
 

1 Úvod 

Cílem mojí práce je zmapování a zmonitorování výskytu makromycetů v okolí Janovské 

přehrady, která je součástí Loučenské hornatiny a spolu s Klínoveckou hornatinou vytváří 

celek Krušných hor. Vzhledem k úzké vazbě makromycet na skladbu vegetace jsem se 

zaměřila zejména také na podrobné prostudování podmínek dané lokality, a to pomocí 

literatury nebo vlastním  pozorováním a zkoumáním.  

Práce je rozčleněna na několik na sebe navazujících celků – ve druhé kapitole se zaměřuji 

zevrubnou rešerši na lokalitu Mostecké přehrady, spadající do Loučenské hornatiny. Zabývám 

se geologickými a hydrologickými podmínkami lokality a skladbou vegetace. Ve třetí 

kapitole se zabývám faktory ovlivňující výskyt hub a jejich ekologií. Čtvrtá kapitola je 

věnována zásadám mykologického průzkumu, podle nichţ jsem postupovala.                          

V páté kapitole uvádím jiţ samotný průzkum dané lokality. Oblast jsem intenzivně 

monitorovala v letech 2012-2013. 

V závěru práce sumarizuji zhodnocení lokality z hlediska druhového bohatství, výskytu 

dominantních a vzácných druhů. 

Téma své bakalářské práce jsem záměrně zaměřila na výskyt makromycetů v uvedené oblasti. 

K této lokalitě mám velmi kladný vztah jiţ od dětství.   
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2 Lokalita Mostecká přehrada 

Mostecká přehrada (vodní dílo Janov) leţí na soutoku Loupnice a Klínského potoka nad 

Litvínovem - Janovem. Přehrada se rozprostírá v krásném Hamerském údolí, které je součástí 

Loučenské hornatiny a spolu s Klínoveckou hornatinou dotváří litvínovskou část Krušných 

hor.  

 

 

Obrázek 1 - Orientační mapka (převzato z http://spravnimapa.topograf.cz/ustecky-kraj) 
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                                                 Obrázek 2 - Orientační mapka podrobněji (převzato z www.mapy.cz) 

 

                                                             

 

Krušné hory vystupují v úzkém pruhu podél severozápadní hranice Čech. Směr pohoří je 

severovýchod – jihozápad v délce 130 km. Na české území zasahuje jen asi třetina pohoří, 

zbytek patří saské oblasti Německé republiky.  

Krušné hory jsou geomorfologickým celkem v rámci Krušnohorské hornatiny, která se dělí na 

Klínoveckou a Loučenskou hornatinu (Demek a kolektiv 1987). Krušné hory tvoří 

orografickou jednotku, která spolu se Smrčinami, Slavkovským lesem, Tepelskou plošinou, 

pánevními podkrušnohorskými oblastmi, Doupovskými horami, Českým středohořím 

a Děčínskými stěnami tvoří širší krušnohorskou soustavu. 

Co se týká geomorfologického členění sousedí Krušné hory na SV s Děčínským mezihořím, 

na JV se stýkají podél krušnohorského zlomu s mosteckou kotlinou, Doupovskými horami 

a sokolovskou kotlinou. Rozhraní na JZ mezi Krušnými horami a Smrčinami probíhá podél 

zlomové linie Nový Kostel – Luby, která je pokračováním  mariánskolázeňského zlomu.  

http://www.mapy.cz/
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Loučenská hornatina leţí v severní části Krušných hor. Jde o jeden ze dvou 

geomorfologických podcelků Krušných hor. Vrcholová část hornatiny je plochá, s mírným 

sklonem k severozápadu, na jihovýchodní straně ukončena ostrým zlomovým svahem 

(Demek a kolektiv 1987)       

Nejvyšším vrcholovým místem Loučenské hornatiny je Loučná (956 m n.m.), nejníţe 

poloţeným místem je obec Telnice (368 m n.m.). Na severu Loučenská hornatina sousedí 

s Německem, na jihu je oddělena od prostoru krušnohorskou pánví, na západě hraničí 

s klínoveckou hornatinou a na východě končí Nakléřovským průsmykem. Loučenská 

hornatina se dále dělí na další územní okrsky pojmenované podle sídelních útvarů.                                                          

Na jedné straně patří Krušné hory k nejnavštěvovanějším místům České republiky kvůli své 

přírodě a památným místům. Na straně druhé se řadí mezi nejzdevastovanější hory díky 

palivoenergetickému a chemickému průmyslu. Naštěstí v posledních letech se devastace 

krajiny zpomaluje a ţivotní podmínky a prostředí se začíná zlepšovat.  
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2.1. Geologie 

Vznik Krušných hor byl ovlivněn kadomským i variským vrásněním, ovšem jejich současná 

podoba byla dokončena alpínským vrásněním, a to vyzdviţením kerné desky v třetihorách. 

Geologické podloţí tvoří především ruly a svory krušnohorského krystalinika s místy 

vyskytujícími se ţulovými a křemennými porfyry. Vývoj Krušných hor byl ovlivněn 

kadomským vrásněním koncem starohor a počátkem prvohor, kdy došlo k vytlačení 

a přeměně sedimentů moře, které pokrývalo oblast Českého masivu, v krystalické břidlice – 

ruly, migmatity, svory, fylity. Při vrásnění bylo vytvořeno antiklinorní pásmo s rulami 

v centrální části a svory a fylity v obalových sériích. Celá stavba byla poté zpevněna variským 

vrásněním koncem prvohor, kdy v několika fázích došlo k proniknutí  ţulového magmatu do 

okolních hornin a vzniku krušnohorského plutonu. Další důleţitou etapou ve vývoji Krušných 

hor jsou třetihory, kdy vlivem tlaku alpínského vrásnění byly Krušné hory porušeny četnými 

zlomy (SV – JZ krušnohorský zlom a SSZ – JJV mariánskolázeňský zlom). Vzniklo tak 

jednostranně ukloněné kerné pohoří, spadající do našeho území příkrým svahem zlomového 

původu a vytvořily se pánve (Chebská, Sokolovská a Mostecká).(Škvor 1975).   

Geologicky se tedy na popisovaném území nachází převáţně rula a svory krušnohorského 

krystalinika s četnými vloţkami odolnějších hornin jako jsou variské ţuly a ţulové porfyry, 

které na mnohých místech vystupují na povrch. Horniny jsou bohaté na kovonosné rudy, 

především cín, ţelezo, olovo, kobalt, stříbro, nikl ad. 
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                                Obrázek 3 - Vymezení Loučenské hornatiny, červeně (převzato z www.mapy.cz) 

  

http://www.mapy.cz/
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                     Obrázek 4 - Podloží v okolí přehrady (převzato z http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/) 

 

červená barva znázorňuje výskyt ortoruly, typ horniny – metamorfit, mineralogické složení – muskovit biotit,zrnitost- 
středně  zrnitá až hrubozrnná z období paleozoika 

žlutá barva – kamenitý až hlinito-kamenitý sediment z období kenozoika 

růžová barva – metagranit až metagranodiorit 

zelená barva – výskyt amfibolitu 

hnědá barva znázorňuje paralulu 
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2.2 Hydrologie, klima 

Podnebí je zde silně ovlivněno reliéfem. Počasí je ovlivňováno západním prouděním, roční 

úhrny sráţek přesahují i 1000 mm a charakterizují oblast nadměrně vlhkou. Průměrná roční 

teplota kolísá mezi 4 – 6°C. Vzhledem k nadmořské výšce je zde klima studené a vlhké. 

Vlivem převahy západních a severních větrů se počasí mění velmi rychle. Vlhká inverzní 

oblačnost, prudké bouře s větry hlavně na podzim a v zimě. Zimy bývají převáţně studené, 

jsou tu krátká, několikatýdenní léta, která jsou ovšem poměrně teplá. Sníh zde padá 

maximálně 100 dní v roce. Výskyt mrazíků můţe být ještě i v červnu a první mrazíky se 

mohou dostavit uţ v září  (Červený a kolektiv 1984). 

 

 

                           Obrázek 5 - Úhrn srážek, černě zobrazená lokalita (převzato z http://voda.chmi.cz/hr05/obr/m11m.jpg) 
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2.2.1 Toky Hamerského údolí 

Území je pramennou oblastí mnoha potoků. Jiţní svah Loučenské hornatiny je rozčleněn 

krátkými hlubokými údolími odvodňovanými do řeky Ohře a Bíliny. Přítoky jsou většinou 

bystřinného charakteru, zejména v horských úsecích. Mosteckou pánev odvodňuje řeka 

Bílina. Řeka Bílina patří mezi nejvodnatější a nejdelší toky, jejím významným přítokem je 

Srpina. Řeka Bílina pramení na úbočích hor severozápadně od Chomutova. Přijímá další 

potoky nejen z hor, ale také během svého dalšího toku. Teče jen ve výjimečných případech ve 

svých původních korytech. Nynější tok je nejen regulován a překládán, ale také veden 

potrubím. Jedním horským potokem, který je přítokem řeky Bíliny, je potok Loupnice, který 

protéká Hamerským údolím, kde se nachází Mostecká přehrada. Loupnice pramení 

v Krušných horách na jihovýchodním svahu vrchu Kamenec v nadmořské výšce 781 metrů 

nad mořem. Tvoří hlavní tok vlévající se do Mostecké přehrady. Dále teče přes Hamerské 

údolí do městské části Litvínov – Janov, kde je jejím přítokem Janovský potok. Na konci 

dvanáctikilometrového toku se potok Loupnice vlévá do řeky Bíliny. 

Na horských potocích se nachází i několik umělých nádrţí, které slouţí jako zásobárny pitné 

vody. Pro Mostecko a Teplicko slouţí vodní nádrţ Fláje. V Krušných horách najdeme 

i jezera, např. jezera rašelinná, říční, která vznikají přirozeným erozním působením toku nebo 

vlivem člověka při vodohospodářských úpravách toku, antropogenní, která vznikají 

v souvislosti s těţební činností. 
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Obrázek 6 - Vodní díla (převzato z http://www.vyletnik.cz/turisticke-trasy/severni-cechy/krusne-hory-a-podkrusnohori-
stred/2141-naucna-stezka-flajska-hornatina/) - upraveno 

 

 

  

http://www.vyletnik.cz/turisticke-trasy/severni-cechy/krusne-hory-a-podkrusnohori-stred/2141-naucna-stezka-flajska-hornatina/
http://www.vyletnik.cz/turisticke-trasy/severni-cechy/krusne-hory-a-podkrusnohori-stred/2141-naucna-stezka-flajska-hornatina/
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2.3 Historie a význam přehrady 

Mostecká přehrada je vodárenskou nádrţí se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady 

není volně přístupná. Nádrţ byla vybudována pro zásobování města Mostu a několika dalších 

okolních obcí pitnou vodou. Stavba hráze byla zahájena v červnu 1911 a dokončena 

v prosinci 1913. Hráz je tíţná, zděná z lomového kamene. Přípravné práce byly započaty uţ 

roku 1910, kdy se v Hamerském údolí začalo kácet a čistit dno budoucí nádrţe. Zapotřebí 

bylo také vyřešit silniční situaci, spojení nové trasy s okresní silnicí vedoucí z Janova do 

Mníšku.  

 

                               Obrázek 7 - Pohled na přehradu (převzato z  www.poh.cz/vd/janov.htm) 

 

Soutěţ vyhrála po předloţení návrhu profesora stuttgartské techniky Ing. R. Weyraucha 

německá firma. Firma začala ještě v květnu 1911 s přípravnými pracemi, dělníci byli 

především Chorvati a Italové, najatí hlavně pro betonování a práce s kamenem. Stavba 

přehrady byla téměř dokončena v prosinci 1913 a 5. ledna 1914 pouze pokusně zadrţovala 

poprvé vodu. 16.ledna proběhla kontrola hejtmanem a bylo uděleno první povolení 

k zadrţování vody do objemu jednoho milionu m
3
. Od tohoto povolení proběhlo několik 

utěsňovacích  prací a následně mnoho let přehrada slouţila svému  účelu. Aţ do konce druhé 

světové války stačila Mostecká přehrada pokrývat stále rostoucí spotřebu pitné vody na 

http://www.poh.cz/vd/janov.htm
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Mostecku. Teprve v roce 1950 se přistoupilo k přípravě výstavby Flájské přehrady na  

Flájském potoku,  která je dosud v dobrém stavu a slouţí k vodárenským  účelům. 

Mostecká přehrada prošla v letech 2003 - 2010 celkovou rekonstrukcí. Při rekonstrukci byly 

sanovány průsaky, opravou prošla přístupová šachta, štoly a spojovací šachta. Byla provedena 

injektáţ a zhotoveny drenáţní vrty. Nyní jiţ přehrada neslouţí vodárenským účelům, ale 

pouze pro zadrţení případné přívalové vody a samotná hráz je technickou památkou. 
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2.4 Flora a fauna 

Krušné hory náleţí k vegetačnímu stupni smrkobukojedlovému a jedlobukovému. Lesní půdní 

fond zabírá zejména hnědé lesní půdy, které jsou na mnohých místech podzolové. Západní 

část krušných hor je zalesněna od nadmořské výšky 500 – 600 m. Ve východní části byl les 

zemědělstvím zatlačen aţ do horských oblastí (Červený a kolektiv 1984). 

Díky působení člověka se rostlinstvo podstatně změnilo. Někdejší smíšené lesy, které 

pokrývaly většinu území, byly díky těţbě rud vykáceny a nahrazeny smrkovými 

monokulturami. Během 20. století ovšem nedokázaly odolat průmyslovým imisím, 

přemnoţení škůdců, vichřicím a námrazám, coţ vedlo k jejich postupné likvidaci. Ovšem  

díky sníţením emisí v poslední době  imisní holiny z našich lesů mizí postupným 

zalesňováním odolnějšími druhy dřevin, především vysazením modřínů, smrkem pichlavým, 

jeřábem. Místy se ovšem zachovaly zbytky původních bučin, především v okolí nad údolími 

horských potoků. Proto většinou lesy hřebenových plošin tvoří smrkové monokultury, jiţní 

svahy jsou porostlé smíšenými porosty a buky. 

Území mého sledování tedy pokrývají nejrůznější porosty stromového, keřového i bylinného 

patra. Ve stromovém patře se nachází především dub letní /Quercus robur/, dub zimní / 

Quercus petraea/, buk lesní /Fagus sylvatica/. Místy se setkáme s břízou bělokorou /Betula 

pendula/, břízou pýřitou /Betula pubescens/, roztroušeně se vyskytuje modřín opadavý /Larix 

decidua/, smrk ztepilý /Picea abies/, mezi další listnaté stromy patří výskyt habr obecný 

/Carpinus betulus/, lípa srdčitá /Tilia cordata/, v zamokřených oblastech olše lepkavá /Alnus 

glutinosa/ a v neposlední řadě topol osika /Populus tremula/. Z bylinného patra se zde nachází 

chmel otáčivý /Humulus lupulus/, popenec obecný /Glechoma hederacea/, kapraď samec 

/Dryopteris filix – mas/, ostruţiník /Rubus/, pryskyřník plazivý /Renunculus repens/, svízel 

/Galium/, dymnivka dutá /Corydalis cava/, kopřiva dvoudomá /Urtica dioica/, netýkavka 

malokvětá /Impatiens parviflora/ a mnoho dalších bylin. Plocha lesa je, co do skladby 

rostlinných společenstev, velmi různorodá a mozaikovitá. 

V údolích vodních toků Loupnice a Klínského potoka se vytvořila na záplavových půdách  

společenstva luţných lesů, ze stromového patra se zde nacházejí olše /Alnus/, jasan ztepilý 

/Fraxinus excelsior/, javor /Acer/ a jilm /Ulmus/, z bahenních rostlin je to především přeslička 

bahenní /Equisetum palustre/ a devětsil bílý /Petasites albus/. Vyskytují se zde i suťové lesy, 
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coţ je ovlivněno sklonem svahu. Z keřového patra jsou to zástupci především lísky /Corylus/, 

bezu /Sambucus/ a meruzalky /Ribes/.  

Loučenská hornatina patří k zóně listnatého smíšeného lesa, pro kterou je typický výskyt 

různých druhů ptáků dravých i zpěvných,  jako je káně lesní, poštolka obecná, zřídka se 

objeví jestřáb lesní nebo krahujec obecný. Ze zástupců pěvců a šplhavců se vyskytuje křivka 

obecná, hýl obecný, ořešník kropenatý, různé druhy sýkorek, sojka, strakapoud a kukačka 

obecná. V oblasti monitorovaného území je moţné zahlédnout přemnoţenou lovnou zvěř - 

srny a divoká prasata. Z drobných hlodavců především myšice a rejsky. K vidění je zde i liška 

obecná. V blízkosti přehrady kolem vás skáče nespočetné mnoţství skokana hnědého. 
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2.5 Dopravní dostupnost 

K přehradě se nejlépe dostaneme pěšky nebo na kole po lesní cestě, která začíná za konečnou 

MHD v obci Kříţatky. K přehradě je samozřejmě moţné se dostat i jinými přístupovými 

lesními cestami, které jsou turisticky značené červenou nebo modrou barvou. V poslední době 

se přehrada stává velmi navštěvovaným místem, které obyvatelstvo vyuţívá k nejrůznějším 

činnostem. 

 

                                       Obrázek 8 - Turistická trasa (převzato z http://www.turistika.cz/mapy) 
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3 Makromycety 

3.1 Obecná charakteristika 

Houby patří do obrovské a vývojově pokročilé skupiny eukaryotických organismů. Houby 

jsou tedy heterotrofní organismy, nejsou schopné vyuţívat energii slunečního záření a oxidu 

uhličitého pro tvorbu organických látek, získávají tedy organické látky ze svého okolí. Do něj 

vylučují své enzymy a štěpí jimi sloţité organické látky na menší jednotky, které pak 

vstřebávají a pouţívají pro výstavbu svých buněk. Makromycety neboli velké houby (pozn. 

mají okem rozeznatelné plodnice). Tato skupina obsahuje vybrané zástupce dvou vývojově 

nejpokročilejších skupin vřeckovýtrusných (vřeckatých) a stopkovýtrusných hub 

(Ascomycota, Basidiomycota).  Všech hub zástupců říše Fungi je popsáno kolem 100000 

druhů. Makromycety známe hlavně v podobě plodnic. Hlavní část ţivota hub se ale odehrává 

skrytě ţijícího podhoubí uvnitř susbtrátu nebo hostitele u symbiotických hub ještě ve spojení 

s partnerem. První fází skrytého ţivota hub je šíření výtrusů (askospor a bazidiospor), aktivně 

nebo pasivně uvolněných z plodnic. Nejčastěji jde o šíření vzduchem, vodou 

a prostřednictvím ţivočichů. Pokud se výtrusy dostanou k vhodnému místu, za příhodných 

podmínek začnou klíčit a vyrůstá z nich klíční hyfa. Mezi základní podmínky patří určitá 

teplota a dostatečná vlhkost. Klíční hyfy rostou, větví se a postupně vzniká podhoubí 

(mycelium), které představuje tělo houby. Tvorba plodnic (fruktifikace) vzniká u lupenatých 

a hřibovitých hub z klubíčka hustě propletených hyf podhoubí (nodulus), ze kterého se vyvine 

zárodek plodnice (primordium). V primordiu uţ jsou vytvořeny základy klobouku, třeně 

i rouška. Prakticky členíme na mikromycety, které většinou netvoří plodnice, okem jsou 

neidentifikovatelné, pro určení je nutné pouţít mikroskop. Makromycety tvoří okem 

rozeznatelné plodnice, některé druhy se dají dobře poznat jiţ v terénu. (Holec 2012 ) 
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3.2 Ekologie hub 

Ekologie všeobecně zkoumá vztahy mezi organismy a jeho ţivotním prostředím i vztahy 

různých organismů mezi sebou. Houby všeobecně jsou typické heterotrofní absorptivní 

výţivou. V ekosystémech zastávají funkci destruentů, tedy rozkladačů organické hmoty. 

V případě konkrétních druhů makromycetů tento způsob výţivy uplatňují zejména jako 

saprotrofní, mykorhizní nebo parazitické organismy, méně často i jako lichenizované houby 

nebo endofyti.  

Saprofytické houby rostou většinou na mrtvých nebo zetlelých rostlinných organismech, na 

spadaném listí, jehličí, odpadlé kůře, tlejícím dřevě nebo na hnoji. Jako rozkladači 

organických látek hrají houby velmi významnou roli v ekologii lesa, starají se o rychlý 

rozklad spadaného listí, větví, přispívají k přirozenému koloběhu látek. Výsledkem rozkladné 

činnosti hub je vznik humusu. Tyto houby tvoří společně s bakteriemi a některými půdními 

ţivočichy tzv. detritový potravní řetězec: ten vede od odumřelé rostlinné a ţivočišné hmoty 

přes nekrofágy a saprofágy, kteří mrtvou organickou hmotu narušují, zvětšují aktivní plochu 

a urychlují tak proces rozkladu, po houby, které zprostředkují konečnou mineralizaci. 

Jednoduché minerální látky, které se z hub dostanou do půdy, jsou pak znovu přístupné 

primárním producentům k syntéze organických sloučenin. Bakterie umoţňují rozklad ve 

vlhkém prostředí a nedokáţou jako právě houby proniknout hluboko do větších pevnějších 

částí. Houby tím ţe mají tuto schopnost velice snadno mechanicky rozruší a zpřístupní prostor 

dalším dekompozitorům. Výskyt saprofytických druhů je v nejsvrchnějších horizontech 

půdního profilu. Aby se mohly tvořit plodnice je důleţitá pro tyto houby půdní vlhkost. Proto 

mycelium musí nahromadit velké mnoţství vody při čemţ se sniţuje dostupný kyslík, který 

pro houby jakoţto aerobní organismy je nepostradatelný. Příkladem saprofytních druhů jsou 

např. hnojníky /Coprinus/, čirůvka rodu Lepista ad. Mezi saprofytní houby patří také různé 

druhy chorošovitých /Polyporales/, lupenotvarých /Agaricales/, které se podílejí na rozkladu 

dřeva (Holec 2012). 

 Parazitické houby ţijí na úkor jiných, převáţně rostlinných organismů. Osidlují mohutné 

stromy. Vlákna parazitických hub vnikají do tkáně rostliny a postupně vytvářejí hustě 

spletenou síť z plstnatých bílých svazečků, které svému hostiteli neustále odnímají ţiviny 

a tím je postupně usmrcují. Existují ale také parazitické houby, které ţijí na jiných houbách 
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a jsou přitom vázány na jeden zcela určitý druh. Houby mohou parazitovat na rostlinách, 

ţivočiších, ale také na jiných houbách. Pokud je houba zcela závislá na hostitelském 

organismu mluvíme o ní jako o obligátním parazitovi. Houba nezahubí svého hostitele, 

sniţuje ovšem jeho ţivotaschopnost. S tímto typem se setkáváme především 

u mikroskopických druhů hub. Pokud houba ţije i na jiných substrátech jde o parazitismus 

fakultativní. Houba nemá takovou schopnost proniknout obranou hostitelského organismu, 

proto bývají napadeni spíše jedinci poranění nebo oslabení. Dochází ovšem na rozdíl od 

obligátního parazitismu ke zničení tkání nebo usmrcení hostitele. Jde především 

o makromycety na dřevinách zejména houby chorošovité /Polyporales/. Příkladem můţe být 

i např. suchohřib cizopasný /Xerocomus parasiticus/ parazitující na pestřeci /Scleroderma/. 

Symbiotické houby naopak obklopují svými hyfami kořeny zelených rostlin, aby získali nutné 

ţiviny. Tento způsob ţivota, ze kterého oba organismy mají uţitek, nazýváme Mykorrhizou. 

Ta představuje ţivotní partnerství, která má pro ekologii lesa zásadní význam. Patří sem celá 

řada mykorhizních druhů, tento stav je velmi důleţitý pro rostliny, některé jsou zcela závislé 

na přítomnosti houby, pro některé jsou houby jakýmsi bonusem. Mykorhiza se dělí na 

ektotrofní a endotrofní. Toto rozdělení vychází z anatomické charakteristiky houbových 

struktur přítomných v rostlině. U ektomykorhizy se mycelium houby dostává přes 

rhizodermis do kořenového kortexu, ovšem nikdy neproniká do nitra buněk. Nejčastější je 

u dřevin zejména jehličnanů. Jde především o stromy mírného pásu, proto je tento druh 

mykorhizy v našich zeměpisných šířkách nejrozšířenější, např. rody Boletus, Amanita, 

Russula, Tricholoma. Endomykorhiza se liší tím, ţe houbové hyfy pronikají aţ do vlastních 

buněk kořenové kůry. Houby ovšem nikdy nepenetruje cytoplasmatickou membránou. Patří 

sem např. rod Ramaria. (Houby – přeloţil Jiří Váňa 2001) 

Díky těmto vztahům je nezbytné si hned při nálezu plodnice poznamenat kde a v jakých 

podmínkách rostly, zda na louce, pastvině či v lese, pod kterými druhy stromů a jak asi 

starými. Zda rostly v mechu, trávě, listí, jehličí, na místě vlhkém či spíše suchém, ve stínu, 

polostínu či v plném světle, na zemi nebo na dřevě ţivých či mrtvých stromů, na dřevě dosud 

pevném či značně ztrouchnivělém. Houby jsou ţivotem závislé nejen na určitých druzích 

zelených rostlin, ale i na podmínkách prostředí společenstev těchto rostlin a jsou velmi citlivé 

na jeho změny. Proto v mnoha případech mohou být houby také ukazatelem podmínek 

ţivotního prostředí a jejich změn. 
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3.3  Biodiverzita hub 

Houby se vyskytují v rozmanitých biotopech a klimatických zónách. Mnohé ţijí dokonce i ve 

vodě, jiné dávají přednost tmě, dalším se opět daří za chladu nebo horka. Některé houby se 

dokonce vyvíjejí v bahně aţ při 55°C, zatímco jiným se daří od arktické tundry se zápornými 

teplotami aţ po pouštní regiony s teplotami kolem 60°C. Také světlo má velký význam pro 

růst všech organismů, přičemţ potřeba intenzity a mnoţství světla je nesmírně rozmanitá, 

světlo má tedy vliv stimulující nebo inhibující. Lesy jsou nejvhodnějším prostředím pro vývin 

hub, koncem léta a na podzim se tam vyvíjejí ve větším počtu jejich plodnice.  

Je řada faktorů, které ovlivňují výskyt hub v přírodě. Nejdůleţitějším faktorem výskytu 

určitého druhu houby v přírodě je přítomnost substrátu ( u saprotrofních hub), mykorrhizního 

partnera (u mykorrhizních hub) a hostitele (u parazitů a endofytů). Fyzikální a chemické 

vlastnosti geologického podkladu jsou důleţité hlavně pro pozemní houby. Pro houby je 

taktéţ velmi důleţitý chemismus podloţí a půdy a pH substrátu. Podle toho na jaké půdě 

houby rostou, dělíme houby na druhy bazifilní – podloţí je tvořené vápencem, dolomitem, 

bazickými či alkalickými horninami jako je čedič, znělec. Druhy kalcifilní , které rostou na 

vápenci, dolomitu, opuce, vápnité spraši. Acidofilní druhy rostou v oblastech s podloţím 

tvořených např. ţulami, rulami, svorem nebo pískovcem.  

Velmi důleţitý je také obsah ţivin v půdě. Mykorrhizní houby se vyhýbají místům s vyšším 

obsahem dusíku v půdě. Velký význam mají pro výskyt hub i fyzikální vlastnosti podloţí 

a půdy. Mezi další faktory ovlivňující růst hub patří mnoţství humusu v půdě, nadmořská 

výška, klima, přirozenost biotopu – jednotlivé druhy se výrazně liší tím, zda preferují 

přirozené nebo člověkem ovlivněné aţ uměle vytvořené ekosystémy. Faktorem, který 

ovlivňuje výskyt makromycet je činnost člověka. Vliv člověka totiţ v řadě případů 

biodiverzitu hub dokonce zvyšuje nebo obohacuje o druhy dříve nepřítomné, zejména 

umělým udrţováním bezlesí nebo náhradou původních lesních společenstev za kulturní lesy. 

Řada druhů hub rostoucích v biotopech vytvořených nebo silně ovlivněných člověkem je 

závislá na pravidelném hospodaření v krajině. Z toho všeho tedy vyplývá, ţe výskyt určitého 

druhu houby na určité lokalitě je dán širokým komplexem nejrůznějších faktorů, které se 

značně liší od těch, které určují výskyt např. cévnatých rostlin. (Katalog biotopů ČR, Chytrý 

2001) 
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3.4 Úbytek hub v ČR 

Od 70. let 20. století byl v mnoha evropských zemích včetně tehdejšího Československa 

zaznamenán výrazný úbytek řady druhů i celých systematických skupin hub. Ústupem byly 

postiţeny lesní i nelesní biotopy. Nejen mykologové, ale i houbaři pocítili tento úbytek např. 

v Krušných horách, Krkonoších došlo k vymizení většiny druhů hub tvořících ektomykorhizy, 

přičemţ zde přetrvaly druhy vyznačující se širokou ekologickou amplitudou. Příkladem můţe 

být čechratka podvinutá /Paxillus ivolutus/, hřib hnědý /Xerocomus badius/, hřib ţlučový 

/Tylopilus felleus/ad. Intenzita tohoto úbytku nápadně korespondovaly s mapou imisního 

zatíţení, které v ČR kulminoval v 80. letech dvacátého století. Vliv průmyslových imisí, 

zejména tzv. kyselých dešťů se stal nepochybně nejdůleţitějším činitelem, který způsobil 

ústup mnoha druhů hub. Obecně lze příčiny úbytku hub rozdělit na přirozené a člověkem 

způsobené. Mezi přirozené příčiny patří například klimatické změny, jimţ je v poslední době 

vystaven evropský kontinent jde o extrémní průběh počasí, vyznačující se prudkými 

teplotními změnami na jaře a na podzim, nevyrovnaný průběh sráţek s dlouhými obdobími 

suchého a teplého počasí a přívalovými dešti způsobujícími povodně. Tyto změny houbám 

celkově nesvědčí. Postupné změny ve vegetaci je další přirozený jev a dalším problémem je 

změna hospodaření na loukách a pastvinách. Zarůstání bezlesých rašelinišť náletovými 

dřevinami, coţ má za následek ústup hub. (Holec 2012). 
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4 Výzkumná část 

4.1 Cíle  

Cílem mojí práce bylo zmapování a zmonitorování výskytu makromycetů v okolí Mostecké 

přehrady. Nejprve jsem musela získat informace o dané lokalitě, prozkoumat terén nejen 

pomocí literatury. Moje práce začala v roce 2011-2012, kdy mne především zajímala 

vegetace, fauna, podloţí. Aţ v roce 2012-2013 proběhlo samotné monitorování výskytu 

makromycet.  Monitorování probíhalo od června 2012 aţ do ledna 2013. Po zmapování 

lokality a monitorování výskytu makromycet bylo dalším cílem vytvořit přehlednou tabulku 

výskytu hub v jednotlivých sektorech, v jednotlivých obdobích. 

4.2 Metodika 

Monitorovací plochu jsem si rozdělila na sektory. Podrobně jsem zhodnotila studovanou 

lokalitu ohledně přírodních společenstev a tam kde jsem uznala za vhodné jsem sektory 

rozdělila. Rozdělila jsem je podle stupně vegetace, svahu leţící na severu a jihu. Celkem je 

6 sektorů.   
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Obrázek 9 - Rozdělení plochy (převzato z www.mapy.cz) - dokreslen náčrt 

Území A1 

Jde o velmi prosvětlený příkrý, jiţní svah. Dominance Fagus sylvatica s Quercus rubra. 

Keřové patro zde není vytvořeno. Je zde ovšem zastoupeno travnaté a mechové patro. Místy 

jsou vytvořené ostrůvky se stromovými zástupci Betula pendula, Larix decidua a Picea abies. 

Jde o sušší oblast.  

Území A2 

Území je velmi příkře vedené ve stínu na jiţní straně. Zástupci listnatých stromů Quercus 

rubra, Quercus petraea a místy Fagus sylvatica. Místo je velmi tmavé s velmi silnou vrstvou 

listnaté hrabanky, postupně jiţ tlející. Místy vystupují drobné skalky. Území je přehrazené 

periodicky tokem, který je závislý na sráţkách a odtávání sněhu. Místa jsou občas velmi 

podmáčená.  

Území A3 

Navazuje periodicky na tok vytvářející se odtáváním sněhu nebo sráţkami. Výskyt více 

rozestoupených listnatých stromů  Quercus rubra, Quercus petraea, Fogus sylvatica. Dále se 

nachází jiţ slabší vrstva listové hrabanky. Toto území se celkově zdá velmi prosvětlené 

a provzdušnělé. Území ohraničuje Klínský potok u kterého jsou zástupci Carpinus betulus, 

Alnus glutinosa, Corylus. Z keřového patra Humulus pupulus, Glechoma hederacea. 

Z bylinného patra Dryopteris filix, Rananculus repens, Anemone nemorosa, Hepatica nobilis , 

Caltha palustris,Equisetum palustrae, Petasites albus.  

Území A4 

Území se nachází na rozhraní severojiţního svahu, velmi mírně příkrého. Ze stromového 

patra se nachází Quercus rubra, Fagus sylvatica dost značně od sebe vzdálené s velmi silnou 

vrstvou listové hrabanky. Z bylinného patra je zde velmi hojně výskyt Hepatica nobilis . 

Tímto územím prochází rozcestí kde z jedné strany se vlévá do přehrady Klínský potok, ze 

strany druhé potok Loupnice. U potoka Loupnice je místo pouze s jedním zástupcem Populus 

http://www.mapy.cz/
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tremula, jinak je na místě pouze travnatý porost. Místo je zakončeno cestou, která vede 

směrem na rozhlednu Jeřabina. 

Území B1 

Směrem od obce Kříţatky vede lesní cesta k vodní nádrţi Mostecká přehrada. Plocha se 

nachází na severní straně, mírně skloněné. Jde o velmi suchou oblast, kde se nachází Quercus 

rubra a Fagus sylvatica se silnou vrstvou listnaté hrabanky. Místy se ojediněle nacházejí 

vystouplé horniny. Po 600 metrech se krajina mění ve vlhčejší oblast. Nacházíme se asi 200 

metrů vzdáleně od přehrady. Ze stromových zástupců převládá Betula pendula, Betula 

pubescens, Carpinus betulus, místo ojediněle menšího vzrůstu Larix decidua a Picea abies. 

Z keřového patra Rubus, Humulus lupulus. Místo je velmi vlhké. Místo je přehrazené 

horninovým útesem. 

Území B2 

Na tomto území se nachází smíšený les se zástupci Betula pendula, Quercus rubra, Fagus 

sylvatica, Larix decidua, Picea abies, Carpinus betulus, Alnus glutinosa. Z keřového patra 

Humulus lupulus, Glechoma hederacea, Rubus, Sambucus, Ribes. Je zde velká hojnost 

popadaného stromoví. Jde o severní velmi vlhký, mírně zkosený svah. Místy se nachází 

Dryopteris filix- mas. Velmi slabá vrstva pouze místy listové hrabanky. Místy se nachází 

Petasites albus, Equisetum palustre, Impatiens parviflora. 

Zvolenou lokalitu jsem navštěvovala v pravidelných intervalech od června 2012 – ledna 2013, 

se snahou prozkoumat tyto následující lokality – holou půdu, listovou hrabanku, břehy 

potoků, ţivé a tlející odumřelé stromy. Mé monitorování probíhalo formou poznávání pomocí 

klíčů a spolupráce s panem Mgr. Martinem Kříţem z České mykologické společnosti. Houby 

jsem pro výzkum fotila i sbírala. Na místě jsem si zapisovala místo výskytu, aby informace 

o ekologii hub byly co nejúplnější. Všímala jsem si, na jakém substrátu houba roste, zdali jsou 

plodnice jednotlivé nebo se nacházejí ve velkém počtu.  

 

 



 
31 

 
 

4.3 Zásady mykologického průzkumu 

Při sběru a určování hub si všímáme nejen morfologických znaků, ale také jsou důleţité 

vzhled, barva, chuť, vůně i různé pachy hub. Co se týká morfologických změn, velmi důleţitý 

je pro určování povrch klobouku. Klobouk můţe být hladký nebo drsný, svraskalý, ţilnatý aţ 

síťnatý, rýhovaný, brázditý aţ ţebernatý. Na povrchu klobouku někdy zůstanou zbytky 

blanitého obalu - plachetky, který v mládí zakrýval celou plodnici a růstem plodnice se 

potrhal. Její zbytky jsou nejlépe patrné na kloboucích muchomůrek jako bílé nebo ţlutavé 

blanité útrţky nebo bradavky. Pokud byla plachetka pevněji přirostlá, zůstávají z ní na 

klobouku rozmanitě utvářené šupiny. Klobouk některých hub zakrývá ještě další obal, který 

se nazývá závoj, z něhoţ zůstanou někdy na okraji klobouku mladých plodnic rozmanité 

třásně. Naspodu klobouku jsou buď lupeny, nebo rourky. Jsou velmi důleţitým znakem podle 

toho, jak jsou lupeny klobouku připojeny k třeni. Tvar třeně je různý. Dalším důleţitým 

znakem je dolní zakončení třeně. Podle tohoto znaku často rozlišíme mezi sebou houby, které 

jsou si jinak dost podobné.  

 

Obrázek 10 - Tvary třeně (převzato z http://www.dumazahrada.cz/zahrada/2012/9/6/jak-rozpoznavat-houby/) 

http://www.dumazahrada.cz/zahrada/2012/9/6/jak-rozpoznavat-houby/
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Dalším znakem je, jak jsou lupeny klobouku připojeni k třeni. Významná je i barva lupenů, 

jeţ je dána jednak barvou buněk jejich duţniny, barvou výtrusného prachu, který se tvoří na 

povrchu lupenů. Při určování některých hub je důleţité všimnout si i ostří (hrany) lupenů, 

které můţe být rovné nebo zubaté někdy zvlněné nebo potrhané. 

 

Obrázek 11 - Tvary lupenů (převzato z http://www.dumazahrada.cz/zahrada/2012/9/6/jak-rozpoznavat-houby/) 

 

Důleţité údaje nám poskytuje duţnina. U ní zjišťujeme, zda je tvrdá, pevná, křehká, masitá 

nebo chrupavčitá, pórovitá, vláknitá, koţovitá, korkovitá nebo dřevnatá. Důleţitým znakem je 

barva duţniny, která se mění při rozkrojení. My si všímáme jakou změnou intenzivní 

a rychlostí se barva mění. 

Výtrusný prach můţeme získat tak, ţe klobouk houby umístíme hymenoforem dolů pod 

neprodyšný poklop a necháme cca 24 hodin poloţený na papíře. Získaný prach lze uchovávat 

v obálkách pro další potřeby. 

http://www.dumazahrada.cz/zahrada/2012/9/6/jak-rozpoznavat-houby/
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 Chuť hub je problematickým znakem, v určovací literatuře se často setkáváme s označením 

chuti jako houbová, ředkvová, zemitá, alkalická, palčivá, mentolová, zatuchlá, marcipánová, 

ovocná. Při ochutnávání hub se rozţvýkává kousek duţniny, který okamţitě vyplivneme. Ale 

pozor, ochutnávají opravdu zkušení. Ostatním se nedoporučuje, chuť totiţ není rozhodujícím 

znakem houby pro to, zda je houba jedlá či nejedlá. Houby s chutí za syrova nepříjemnou 

mohou být po kuchyňské úpravě velmi chutné a naopak. Příjemně chutnající houby mohou 

být smrtelně jedovaté. Zjišťovat jedlost či nejedlost podle chuti můţeme jen u holubinek. 

Holubinky jsou palčivé především v lupenech, zbytek plodnice je bez chuti. Dalším znakem 

můţe být pach či vůně, který můţe rozhodnout a pomoc při přesném určení. Obyčejně se 

přirovnává k vůni nebo pachu jiných známých látek. Zkoušíme-li pach, čichneme nejprve 

k celé plodnici, potom k rozemnuté duţnině. U některých hub se projevuje vůně aţ ve stáří 

nebo při zasychání plodnic.  

Další můţe být chemické určování, jde o modernější způsob určování  pomocí 

makrochemických reakcí. Pouţívá se při něm roztoků některých chemikálií, které kápneme na 

duţninu a podle vzniklého zabarvení poznáme, o jakou houbu se jedná. Chemické barevné 

reakce zkoušíme na částečkách vyříznutých z plodnic. Vyuţíváme například roztoku zelené 

skalice,  hydroxidu draselného,  Lugolův roztok (Kapesní atlas hub1, 2 -1986). 

Mikroskopické znaky jsem nepozorovala pro nedostatečnou zkušenost. Pro přesnou 

determinaci  některých  taxonů  jsou  však  nepostradatelné. 

 

4.4  Časový harmonogram monitoringu 
 

Sběr hub začal na přelomu  května a června v roce 2012 a ukončila jsem  jej v lednu 2013. 

Tato vegetační sezóna byla velmi suchá, minimální počet sráţek, proto můj seznam hub je 

velmi úzký. Snaţila jsem se vţdy jednou za 14 dní projít všechny vymezená území a jednou  

v týdnu jsem se zaměřovala na určitá území podle sráţkových podmínek a také podle toho, 

kde byl v předešlých sezónách výskyt hub. 

Květen 2012 – velmi suché, teplé počasí, prošla jsem  si všechna stanoviště 

Červen 2012 – v prvním týdnu celé monitorované území, druhá půlka měsíce pouze sektor A1, 

A2, A3, A4 
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Červenec 2012 – prvních čtrnáct dní opět velmi suché počasí minimální výskyt A1 – A4,                   

druhá polovina velmi hojně sráţek,  27.7.  výskyt A1- A4,  28.7. – B1, B2 

Srpen 2012 – první polovina A1-A4, druhá polovina A1-B2 

Září 2012 – zaměřeno na území B1, B2, A4, A3, 30.9. B1, B2, A4 

Říjen 2012 – prošla jsem po čtrnáctidenní pauze B1,B2,A4 

Listopad 2012 – území B1, B2, A4 po čtrnácti dnech 

Prosinec 2012 – území B1, B2, A4, A3 

Leden 2012 – pouze cesty, první sníh, mráz 

 

4.5 Běžné druhy makromycet 

Podle mé statistiky a mých údajů  jsem našla největší výskyt těchto druhů: 

Suchohřib žlutomasý /Xerocomus chrysenteron/ - nevelký hříb zvaný téţ babka. Klobouky 

mohou být 3-8 cm široké, v mládí polokulovité, později polštářkovité, ţlutohnědavé nebo 

okrově hnědé, pravidelně drobně políčkovitě rozpukávající. Naspodu se nacházejí ţluté aţ 

ţlutozelené póry. Ţlutá duţnina na řezu slabě modrá. Roste velmi hojně od jara aţ do 

podzimu brzy po dešti v listnatých, smíšených a jehličnatých lesích někdy i v křovištích, 

parcích a zahradách, spíše pod listnáči. Jde o jedlou velmi podobnou houbu hřibu 

sametovému /Xerocomus pruinatus/, který se liší nerozpukávajícím kloboukem, větší velikostí 

a růstem aţ na podzim. 

Hřib dubový /Boletus reticulatus/ - tento hřib jsem doloţila pouze v sektoru A1, ale opravdu 

ve velmi hojném mnoţství.  Klobouky jsou 5-18 cm široké, v mládí polokulovité, později 

polštářovité aţ rozloţené, suché, okrové nebo koţově hnědavé naspodu s drobnými, bělavými 

později aţ ţlutozelenavými póry. Třeň je velmi soudkovitá. Duţnina bílá. Roste hojně aţ 

velmi hojně od jara do podzimu v listnatých a smíšených lesích, na hrázích rybníků, ve 

stromořadích hlavně pod duby, ale i pod lipami a buky. Jedlý druh. Hřib dubový je velmi 

podobný hřibu smrkovému /Boletus edulis/, který se liší světle či tmavě hnědým kloboukem, 

v mládí lehce slizkým, světlou síťkou na třeni a růstem hlavně pod smrky. 
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Muchomůrka červená /Amanita muscaria/ - výskyt hlavně na území A1 spolu s hřibem 

dubovým. Jde o naši nejznámější muchomůrku, která se pozná podle krásně červeného 

klobouku s bílými bradavkami na povrchu. Klobouky jsou 6-15 cm široké. Naspodu s bílými 

lupeny a bílým třeněm, který je dole hlízovitě ztlustlý a nahoře nese bělavý, hladký prsten. 

Roste většinou velmi hojně v létě a na podzim v jehličnatých, smíšených a listnatých lesích, 

někdy houfně hlavně pod břízami, ale i pod smrky. Jedovatá houba. Muchomůrka červená se 

rovněţ podobá muchomůrce královské /Amanita regalis/, která se liší játrově hnědým 

kloboukem s naokrovělými bradavkami na povrchu a růstem jen pod smrky. 

Nejhojnější výskyt podzimní houby je čirůvka fialová /Lepista nuda/ - má velmi nápadně 

modrofialové zbarvení. Klobouky jsou 5-15 cm široké, v mládí sklenuté, s tenkým, 

podvinutým okrajem, později rozloţené aţ prohloubené, nejprve ţivě fialové později aţ 

hnědavé. Naspodu klobouku velmi výrazně fialové husté lupeny. Třeň taktéţ fialová. Roste 

většinou hojně koncem léta a hlavně na podzim v humusu jak v lesích listnatých a smíšených, 

tak i jehličnatých. Jedlá houba. Čirůvka fialová je do určité míry podobná rovněţ jedlé 

čirůvce dvoubarvé /Lepista saeva/, která se liší hlavně tím, ţe má fialový pouze třeň a růstem 

v trávě mimo les. 

Liška obecná /Cantharellus cibarius/ - ojedinělý nález v sektoru B1 a B2. Klobouk můţe být 

2-7 cm široký, v mládí zaoblený, ve stáří rovný aţ nálevkovitě prohloubený. Klobouk s tření 

ţluté barvy, pouze výtrusy jsou bezbarvé. Roste jen místy dosti hojně aţ vzácně od jara do 

zimy. Můţeme ho nalézt v lesích jehličnatých, smíšených i listnatých, hlavně však v borech. 

Liška obecná je velmi podobná rovněţ jedlé, avšak poněkud méně často se vyskytující lišce 

bledé /Cantharellus pallens/, která se liší větší masitostí a bělavou barvou klobouku. 

Trsnatec lupenitý /Grifola frondosa/ - nález v sektoru B1, najít plodnice bývá velmi 

náhodné, jde o velmi dobrou jedlou houbu, která roste při bázi starých dubů. Plodnice jsou 

trsnaté, tvořené z mnoha nevelkých lupenitých, protáhle klínovitých, šedých, lysých a dosti 

tenkých kloboučků, které přecházejí ve větvící se, bělavý, tlustý třeň. Roste nehojně aţ vzácně 

v létě a počátkem podzimu skoro výhradně na bázích a kořenech starých, ţivých dubů 

popřípadě na jejich pařezech. Často tvoří velké trsy. Do určité míry je trsnatec podobný 

nejedlému vějířovci obrovskému /Meripilus giganteus/, který má hnědavé, vějířovité 

plodnice. 
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Lakovka ametystová /Laccaria amethystea/- nález na území B1. Jde o velmi jasně 

poznatelnou houbu kvůli svému krásně ametystově modrého zbarvení celé plodnice, hlavně 

lupenů. Klobouky jsou 2-5 cm široké, okrouhlé, zprvu polokulovitě sklenuté, později aţ ploše 

rozloţené, na středu vmáčklé, fialové aţ ametystově modré, za sucha a ve stáří světlejší aţ 

šedavé. Lupeny jsou taktéţ fialové. Roste velmi hojně v létě a na podzim, hlavně v listnatých 

a smíšených lesech. Jde o jedlou houbu. Nelze ji zaměnit za ţádný jiný druh. 

Václavka smrková /Armillaria ostoyae/ - můj nález z území B1 a B2. Z komplexu druhů 

kolem václavky obecné je václavka smrková nejlépe poznatelná. Klobouky jsou 5-12 cm 

široké, dosti tenkomasé, fialově aţ červeně hnědé, na povrchu s černohnědými šupinami, 

naspodu s masově aţ hnědavě zbavenými lupeny. Roste místy velmi hojně koncem léta a na 

podzim naspodu ţivých i odmuřelých stromů a pařezech, především jehličnanů, hlavně 

smrků, ale i borovic. Jde o jedlou houbu, podobnou aţ po tepelné úpravě václavce obecné 

/Armillaria mellea/, která se liší aţ medově ţlutým, skoro hladkým kloboukem i ţlutým 

prstenem.  

Špička cibulová /Marasmius alliaceus/ - nález z území A4 a B1, najdeme ji především 

v horských bučinách na leţících kmenech nebo větvích buků. Je cítit zřetelně po cibuli. 

Kloboučky jsou 1,5-3,5 cm široké, v mládí sklenuté, později aţ skoro rozloţené, koţově 

ţlutavé aţ šedohnědé, naspodu s bělavými řídkými lupeny. Pod kloboukem se nachází 

hnědavý, rovný třeň. Roste místy hojně na tlejících větvičkách, větvích, kmenech, dřevu 

některých listnatých dřevin, především buku, v podhorských a horských bučinách. Je jedlá, do 

určité míry podobná nejedlé špičce rohonohé /Marasmius cohaerens/, která se liší masově 

zbarveným kloboukem a hnědým, rohovitým, lesklým třeněm. 

Muchomůrka růžovka /Amanita rubescens/ - nález z území A1, A2 a B1. Jde o velmi 

chutnou muchomůrku. Klobouky jsou 5-18 cm široké, v mládí polokulovitě sklenuté, později 

polosklenuté aţ ploché. Klobouky jsou masité, masově růţové aţ červenavě hnědé, pokryté 

bělohnědavými bradavkami, naspodu s bílými, rezavě skvrnitými lupeny a bělorůţovým 

třeněm. Duţnina poraněním lehce růţový. Roste velice hojně v létě a na podzim v listnatých, 

smíšených i jehličnatých lesích, ale i na hrázích rybníků, ve stromořadích, parcích. 

Muchomůrka růţovka je podobná prudce jedovaté muchomůrce tygrované /Amanita 

pantherina/, která se liší ţlutohnědě zbarveným, na okraji rýhovaným kloboukem a hladkým, 

nerýhovaným prstenem. 
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Poslední houbou, o které se chci zmínit je troudnatec kopytovitý /Fomes fomentarius/, který 

se na všech monitorovacích lokalitách nacházel celoročně. Tento choroš znají lidé zejména 

z buků, na nichţ tvoří pěkné kopytovité, na povrchu bělošedé plodnice, které byly kdysi 

pouţívány jako zápalná hubka. Roste velmi hojně jakoţto vytrvalý druh téměř po celý rok na 

ţivých i odumřelých kmenech, větvích a pařezech výhradně listnáčů – buky, duby, břízy, 

topoly, javory, ořešáky, lípy, jilmy, vrby. Jde o nejedlý druh. Troudnatec kopytovitý je velmi 

podobný troudnatci pásovanému /Fomitopsis pinicola/, který má povrch klobouku do 

červenohněda, ţlutavé rourky a postrádá zrnité jádro.  
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5 Výsledky a porovnání 

V této části předkládám seznam nalezených druhů s charakteristikou stanoviště, popisuji výše 

zmíněná území z hlediska zastoupení různých druhů hub. Uvádím taktéţ dominanci druhů 

v jednotlivých oblastech.  

5.1 Zjištěné druhy 

Taxon, název český 

1. Amanita muscaria – muchomůrka červená  

2. Amanita rubescens – muchomůrka růţovka 

3. Armillaria mellea – václavka obecná 

4. Asmillaria ostoyae – václavka tmavá 

5. Boletellus fragilipes – hřib sametový 

6. Boletus reticulatus – hřib dubový 

7. Boletus edulis – hřib smrkový 

8. Boletus pinophilus – hřib borový 

9.Boletus calopus – hřib kříšť 

10. Cantharellus cibarius – liška obecná 

11. Coprinus comatus – hnojník obecný 

12. Grifola frondosa – trsnatec lupenitý 

13. Laccaria amethystina – lakovka ametystová 

14. Lactarius porninsis – ryzec modřínový 

15. Lactarius deterrimus – ryzec smrkový 

16. Lactarius subdulcis – ryzec nasládlý  

17. Lactarius volemus – ryzec syrovinka 

18. Lactarius torminosus – ryzec kravský 

19. Leccinum scabrum- kozák březový 

20. Leccinum rufescens – křemenáč březový 

21. Lepista nuda – čirůvka fialová 

22. Macrolepiota procera – bedla vysoká 

23. Marasmius alliaceus – špička cibulová 



 
39 

 
 

24. Mycena renati – helmovka medonohá 

25. Paxillus involutus – čechratka podvinutá 

26. Russula aurata – holubinka zlatá 

27. Russula paludosa – holubinka jahodová 

28. Russula puellaris – holubinka dívčí 

29. Russula aeruginea – holubinka trávozelená 

30. Russula cyanoxantha – holubinka namodralá 

31. Russula vesca – holubinka mandlová 

32. Strobilomyces strobilaceus – šiškovec černý 

33. Suillus flavus – klouzek sličný 

34. Tricholoma vaccinum – čirůvka kravská 

35. Xerocomus badius – hřib hnědý 

36. Xerocomus chrysenteron - hřib ţlutomasý 
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5.2 Přehled hlavního zjištění 

Oblast jsem začala monitorovat od června 2012 do ledna 2013. Většinou  jsem  úseky 

navštěvovala podle teplotních a sráţkových podmínek.  

Tabulka č. 1 -  výskyt makromycet v jednotlivých  sektorech 

Taxon A1 A2 A3 A4 B1 B2 

Amanita muscaria x           

Amanita rubescens x x     x   

Armillaria melea           x 

Armillaria ostoyae         x x 

Boletellus fragilipes   x x x     

Boletus calopus x           

Boletus edulis x       x   

Boletus pinophilus x           

Boletus reticulatus x           

Cantharellus cibarius         x x 

Coprinus comatus       x     

Grifola frondosa         x   

Laccaria amethystina         x   

Lactarius deterrimus         x   

Lactarius pominsis       x x x 

Lactarius subdulcis   x x       

Lactarius torminosus x x     x x 

Lactarius queletus x x x   x x 

Leccinum rufescens x           

Leccinum scabrum     x       

Lepista nuda   x x x x   

Macrolepiota procera x           

Marasmius alliaceus       x x   

Mycena zephirus         x x 

Paxilius involutus       x x   

Russula aurata x           

Russula paludosa         x x 

Russsula puellaris         x   

Rusula aeruginea x           

Rusula cyanoxantha x           

Rusula vesca x           

Strobilomyces strobilaceus     x       

Suillus flavus x       x x 

Tricholoma vaccinum         x   

Xerocomus badius       x     

Xerocomus chrysenteron x x x x x x 
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Tabulka č. 2 – zobrazení hojnosti makromycet 

Taxon A1 A2 A3 A4 B1 B2 

Amanita muscaria 2 0 0 0 0 0 

Amanita rubescens 1 1 0 0 1 0 

Armillaria melea 0 0 0 0 0 4 

Armillaria ostoyae 0 0 0 0 3 3 

Boletellus fragilipes 0 2 1 2 0 0 

Boletus calopus 1 0 0 0 0 0 

Boletus edulis 1 0 0 0 1 0 

Boletus pinophilus 1 0 0 0 0 0 

Boletus reticulatus 2 0 0 0 0 0 

Cantharellus cibarius 0 0 0 0 1 1 

Coprinus comatus 0 0 0 2 0 0 

Grifola frondosa 0 0 0 0 3 0 

Laccaria amethystina 0 0 0 0 2 0 

Lactarius deterrimus 0 0 0 0 1 0 

Lactarius pominsis 0 0 0 1 1 1 

Lactarius subdulcis 0 2 1 0 0 0 

Lactarius torminosus 1 1 0 0 2 1 

Lactarius queletus 2 1 1 0 2 2 

Leccinum rufescens 1 0 0 0 0 0 

Leccinum scabrum 0 0 1 0 0 0 

Lepista nuda 0 2 2 2 1 0 

Macrolepiota procera 1 0 0 0 0 0 

Marasmius alliaceus 0 0 0 2 1 0 

Mycena zephirus 0 0 0 0 3 3 

Paxilius involutus 0 0 0 2 2 0 

Russula aurata 1 0 0 0 0 0 

Russula paludosa 0 0 0 0 1 1 

Russsula puellaris 0 0 0 0 2 0 

Rusula aeruginea 2 0 0 0 0 0 

Rusula cyanoxantha 2 0 0 0 0 0 

Rusula vesca 1 0 0 0 0 0 

Strobilomyces strobilaceus 0 0 1 0 0 0 

Suillus flavus 1 0 0 0 2 1 

Tricholoma vaccinum 0 0 0 0 3 0 

Xerocomus badius 0 0 0 2 0 0 

Xerocomus chrysenteron 1 2 2 2 1 2 

       Legenda: 0 - nevyskytuje se 
   

 
1 - výskyt po jedné 

   

 

2 - výskyt v hojném množství po 
jedné 

 

 
3 - výskyt v trsech 

   

 
4 - výskyt v hojném množství v trsech 
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Tabulka č.3 - četnost výskytu v roce 2012 

Taxon červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Amanita muscaria 1 2 1 0 0 0 0 

Amanita rubescens 1 1 1 0 0 0 0 

Armillaria melea 0 0 0 1 2 0 0 

Armillaria ostoyae 0 0 0 1 1 1 0 

Boletellus fragilipes 0 0 1 2 2 1 0 

Boletus calopus 0 1 0 0 0 0 0 

Boletus edulis 0 2 1 0 0 0 0 

Boletus pinophilus 0 1 1 0 1 0 0 

Boletus reticulatus 0 2 2 0 0 0 0 

Cantharellus cibarius 0 0 1 1 1 0 0 

Coprinus comatus 0 0 0 0 2 0 0 

Grifola frondosa 0 0 0 1 2 0 0 

Laccaria amethystina 0 0 0 1 2 2 0 

Lactarius deterrimus 0 0 0 2 2 1 0 

Lactarius pominsis 0 0 0 1 2 1 0 

Lactarius subdulcis 0 0 0 1 1 0 0 

Lactarius torminosus 0 0 0 0 1 1 0 

Lactarius queletus 0 0 0 1 1 1 0 

Leccinum rufescens 0 1 1 0 0 0 0 

Leccinum scabrum 0 0 0 1 0 0 0 

Lepista nuda 0 0 1 2 2 2 0 

Macrolepiota procera 0 1 1 0 0 0 0 

Marasmius alliaceus 0 0 0 1 2 1 0 

Mycena zephirus 0 0 0 1 2 2 0 

Paxilius involutus 0 0 1 1 0 0 0 

Russula aurata 0 1 1 0 0 0 0 

Russula paludosa 0 0 1 1 1 0 0 

Russsula puellaris 0 0 0 1 1 0 0 

Rusula aeruginea 0 2 1 0 0 0 0 

Rusula cyanoxantha 0 1 1 0 0 0 0 

Rusula vesca 0 1 0 0 0 0 0 

Strobilomyces strobilaceus 0 0 0 0 1 1 0 

Suillus flavus 0 1 1 0 1 0 0 

Tricholoma vaccinum 0 0 0 1 2 1 0 

Xerocomus badius 0 0 1 2 2 0 0 

Xerocomus chrysenteron 0 0 1 2 2 0 0 

        

 
Legenda: 0 - nevyskytuje se 

    

  
1 - vyskytuje se jednotlivě 

   

  
2 - vyskytuje se hojně 
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Z tabulek je patrné, ţe výskyt makromycet se omezil na studované lokalitě na přechodu 

července a srpna na území A1,A2,A3 a B2, řekla bych v důsledku dlouhodobého sucha. 

K druhému vrcholu došlo na konci září aţ do konce října, kdy byl velký výskyt lupenitých 

převáţně na území A4, B1, B2. Celkem jsem nalezla 36 druhů makromyceet. Na území A1 14 

druhů, A2 – 5 druhů, A3 – také 4 druhy, A4 – 7 druhů, B1 – nejvíce vyskytujících se druhů 17 

a území B2 jsem našla 9 druhů. Na území A1 se nejvíce nacházeli hřiby v období července 

a začátkem srpna. Území A2,A3 jsem nacházela ojediněle makromycety v období červenec – 

říjen. A4 se můţe pyšnit velkým výskytem hřibu hnědého /Xerocomus badius/ a to na začátku 

září aţ do poloviny října. Území B1 a B2 je území na severní straně, kde se velmi dobře drţí 

vlhkost, makromycetům se zde velmi daří od poloviny září aţ do listopadu. Je zde i dost 

tlejícícho dřeva, na  kterém  se nacházejí některé druhy lupenitých  makromycet. 
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6 Diskuse 

Za vegetační období 2012/2013 jsem zaznamenala výskyt 36 druhů makromycet. Bohuţel 

nemám moţnost výsledky mého bádání s ničím porovnávat. Dosud nebyl vedený ţádný 

záznam o výskytu makromycet v této lokalitě. Podle mykologa pana Mgr. Kříţe je 

nepravděpodobné výskyt pěti druhů,  které jsem měla uvedené v tabulce a to Boletus luridus, 

Boletus aereus, Boletus queletii, Hygrophorus erubescens a Lactarius deliciosus. Vzácný 

výskyt jsou pro něj Boletus pinophilus a Grifola  frondosa. Pro doloţení je zvykem mít 

herbářovou poloţku,  případně s fotodokumentací jakoţto  nejlepším  prostředkem pro rychlý 

prvotní úsudek. Je to tak i obecně vyţadováno, kdy běţné druhy stačí zapsat a to 

nejzajímavější z lokality nějakým  způsobem doloţit pro moţnost budoucího ověření. 

Z průzkumu  v lokalitě jsem proto pořizovala digitální fotodokumentaci, která však byla 

kompletně zničena při havárii pevného disku mého pracovního počítače. 

Není sice moţné srovnávat s výzkumy na sledované lokalitě, nicméně zmíněný mykolog Kříţ 

uvádí z nedalekého údolí Lomského potoka u Litvínova (území o rozloze 21 hektarů) za 

jediný den průzkumu 30.8.2014 celkem 90 druhů makromycetů. Vypuštění přehrady na skoro 

deset let by nemělo podle názoru pana Mgr. Kříţe mít téměř ţádný vliv na mykroflóru. 

Podstatné je především dostatečné mnoţství sráţek. Coţ ve vegetačním období mého 

monitoringu bylo opravdu minimální, převládalo, jak se jiţ zmiňuji výše, suché počasí. 

Vzhledem k dobré dostupnosti lokality pěšky ze spodní části hamerského údolí nebo MHD 

z místní části Kříţatky  a příznivému terénu je území celoročně vhodné pro další sledování 

v rámci školní výuky. Ţáci mohou výlety do okolí přehrady spojit se studiem například 

obojţivelníků a bohaté flóry, a také mohou studovat výskyt hub a přispět tak ke 

zdokumentování makromycet v průběhu více let, získat poznatky o výskytu makromycet 

i v závislosti na měnících se povětrnostních podmínkách. Lokalita je pro školní výuku vhodná 

i samotnou stavbou tělesa přehrady, které je významnou technickou památkou a ţáci se 

mohou seznámit s dílem, které v době svého vzniku patřilo k nejvýznamnějším vodním dílům 

Evropy. 
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7 Závěr 

Během vegetační sezóny 2012 - 2013 jsem provedla monitorování výskytu makromycet na 

všech dostupných substrátech. Většinou jsem svá označená území navštěvovala podle 

teplotních a sráţkových podmínek. 

Jiţ dříve jsem toto území navštěvovala a na celém území si myslím se nacházelo podstatně 

více druhů hub neţ ty, které já jsem našla během jednoho vegetačního období. Důsledkem 

menšího výskytu makromyceet je podle mého názoru více listové hrabanky, jsou zde velké 

nánosy a velmi pomalu probíhá rozklad, podkladem jsou převáţně kyselé půdy. Velké období 

sucha a velmi malé mnoţství sráţek. Přesto se odváţím napsat, ţe studovanou lokalitu 

hodnotím jako druhově poměrně rozmanitou, myslím, ţe je to i velkou diverzitou zde 

rostoucích dřevin. 

Z  výskytu makromycet na označeném území jsem provedla statistiku, ze které je patrné, ţe 

výskyt makromycet se omezil na studované lokalitě na přechodu července a srpna na území 

A1, A2, A3 a B2, řekla bych v důsledku dlouhodobého sucha. K druhému vrcholu došlo na 

konci září aţ do konce října, kdy byl velký výskyt lupenitých převáţně na území A4, B1, B2. 

Celkem bylo nalezeno 36 druhů makromyceet. 
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Obrázek 21 - Území severní svah B2-foto autora 

 

Obrázek 22 -  Lokalita B1 - foto autora 
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Obrázek 23 - Lokalita B2 - foto autora 
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Obrázek 24 - Lokalita B2 – foto autora 

 

Obrázek 25 - Pohled na jižní svah území A2 z protilehlé strany 
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Obrázek 26 - Pohled na přehradu ze severního svahu - foto autora 

 

 

 


