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Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub 

Pravidla: 

• Z vybraných 10 hub rozeznat alespoň 9 a určit jedlá/nejedlá/jedovatá, popřípadě znát houbu 

se, kterou se dá zaměnit

 

Hřib kovář 

Jedlý 

Roste v jehličnatých, smíšených i listnatých lesích. 

Roste od října do května. Dá se splést s hřibem 

Kříšť, který je nejedlý, někdy se uvádí mírně 

jedovatý. 

 

Liška obecná 
Jedlá 

Roste od června do října, jednotlivě nebo ve skupinách 

v listnatých i jehličnatých lesích, zejména pod 

borovicemi, smrky a buky. 

 
 

 

 

 

 

 

Holubinka zlatá 
Jedlá 

Nehojně v listnatých a smíšených lesích, pod duby, 

buky, habry, lískami a lípami mimo les na hrázích 

rybníků a v parcích. Narazit na ní můžeme v období od 

července do října. 

 

 

Muchomůrka zelená 
Jedovatá 

Roste především v listnatých lesích od července do 

podzimu. Doprovází především duby, ale také habry a 

buky. Vzácněji ji lze nalézt i v borových lesích. 
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Ryzec hnědý 
Jedovatý 

Ve smíšených a jehličnatých lesích, často na 

rašeliništích a kyselých půdách pod borovicemi smrky 

a břízami. Objevuje se od července do listopadu. 

 

Klouzek obecný 
Jedlý 

Roste dost hojně, jednotlivě nebo ve skupinách pod 

borovicemi se dvěma jehlicemi ve svazku od nížin až 

do vysokohorského stupně. Najít jej můžeme od 

května do listopadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křemenáč březový 
Jedlý 

Od června do října. Roste pod břízami, i v smrčinách, 

ale i mimo les, ve vřesovištích, rašeliništích atd.  

 

 

Čirůvka holubičí 
Jedlá 

Roste vzácně pod listnáči od srpna do října. Často se 

zaměňuje s čirůvkou bílou a čirůvkou žloutnoucí, ale 

pozor tyto dvě jsou nejedlé. 
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Bedla vysoká 

Jedlá 

Bedla vysoká roste od července do října, někdy i do 

listopadu, nejvíce však v září. Často vyrůstá ve 

skupinách ve vysoké trávě lesních pasek, na okraji lesů 

listnatých i jehličnatých, nejvíce však ve smíšených 

lesích. 

 

Hlíva ústřičná 
Jedlá 

Na kmenech a pařezech listnáčů, často buků a 

ořešáků, ale i na břízách či černém bezu. Vzácněji i na 

jehličnanech. Při mírných zimách roste od října až do 

února. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřib satan 
Jedovatý 

V teplomilných listnatých lesích, především pod habry, 

habrové doubravy, buky a duby. Od června do září. 

 

Muchomůrka růžovka 
Jedlá 

Roste hojně v červnu až listopadu, v lesích všech typů. 

Vyskytuje se v celém mírném pásmu severní 

polokoule. Roste často i za suššího počasí. Je dosti 

hojná, nejvíce roste v srpnu a v září. 
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Hřib koloděj 
Jedlý 

Roste hojně v červnu až říjnu ve všech lesích, hlavně 

na okrajích, ale i mimo les, zvláště pod duby, lipami a 

jedlemi ale i břízami. 

 

Hřib královský 
Jedlý 

Vyskytuje se pod listnáči, zejména v bučinách a 

doubravách, dubo-habrových hájích na vápencích ale 

vzácně i na nevápenatých půdách pod duby a buky, 

vzácně i pod břízami. Od května do září. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřib žlučník 
Nejedlý 

Jehličnaté lesy na chudých a kyselých půdách, ve 

stejném typu listnatých lesů na ztrouchnivělých 

pařezech a kolem nich. Vyskytuje se od června do 

října. Můžeme si jej splést s hřibem dubovým, 

smrkovým a hnědým. 

 

Pečárka ovčí 
Jedlá 

Velmi hojně v listnatých a smíšených lesích, i ve 

smrčinách, v křovinách, parcích, na pastvinách. Roste 

od července do listopadu. 
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Muchomůrka červená 
Jedovatá 

Roste hojně, jednotlivě nebo i ve skupinách v 

jehličnatých, vzácněji i listnatých lesích nebo mimo les 

pod svými mykorhizními partnery, zejmény smrky, 

borovicemi a břízami. Od července do listopadu. 

 

Hřib dubový 
Jedlý 

Roste od května do listopadu, většinou po vydatných 

deštích. Byly ovšem zaznamenány případy nálezu této 

houby v pozdním listopadu, kdy plodnice byly již 

zmrzlé. Vyskytuje se v listnatých lesích pod duby, 

buky, ale je možné jej také nalézt v lese březovém, 

nebo pod lípami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holubinka rudonohá 
Nejedlá 

Roste ve smrčinách, na kyselém podloží a to 

především ve vyšších polohách. Roste od července do 

listopadu. 

 

Muchomůrka tygrovaná 
Jedovatá 

Roste jednotlivě i ve skupinách dost hojně ve všech 

druzích lesů. Vyskytuje se od května do října. 

 

 

 


