
Zajímavé informace o houbách pro děti i rodiče 

Bedla vysoká 

 Tygrovaný (šupinkatý) třeň 

 Prstýnek chutná jako lískový oříšek 

 

Bedla zahradní 

 Kdysi považovaná za jedovatou 

 Po škrábnutí do třeně slabě zoranžoví 

až zčervená 

Bedla červenající 

 Je jedlá, ale mnohým lidem 

způsobuje nepříjemné alergie 

 Má hladký třeň 

Klouzek žíhaný 

 Kombinovat s jinými houbami 

 Doporučuje se nezapíjet alkoholem 

 

Pýchavky - po rozkrojení bílé 

 Jedlé 

 

- po rozkrojení žlutoolivové 

 Nesbíráme 

 

Holubinky (jak je poznáme) 

 Nemají prstýnek 

 Nemají pochvu 

 Třeň se netřepí na vlákna 

 Mají kulovité buňky 

 Nepoteče z ní mléko 

 Pokud nepálí na jazyku je jedlá 

 Výborné jsou škvarky z holubinek 

 

Kovář a koloděj 

 Min. 15 min tepelně upravit 

 Na řízky slabší plátky 

 Žluté kováře a žluté hřiby nesbíráme, 

jsou vzácné 

 

Hřib královský, moravský – nesbíráme – 

pokuta 5 000Kč 

 

Hořčák 

 Pokud seberete, nevyhazujte, ale 

usušte a rozemelte na prášek. 

 0,5 lžičky prášku do lž. bílého jogurtu 

užíváme při bolestech žaludku nebo 

žlučníku 

Babky 

 Nesušíme 

 Zpracováváme nejlépe v den sběru, 

nejpozději do druhého dne. 

 

Hlíva ústřičná 

 Podpora imunitního systému 

 V lékárnách přípravek 

GLUCAMEDIC (užívá se 3x denně) 

Na podzim výborný jako prevence 

proti chřipkám 

 

Žampióny 

 Pokud okamžitě po škrábnutí 

chromově zežloutne, je jedovatý 

 Pokud zčervená, je jedlý 

 Pokud nemění barvu, je jedlý 

 

Muchomůrka růžovka x m. tygrovaná 

 Jedlá muchomůrka růžovka má 

rýhovaný prsten 

 Jedovatá muchomůrka tygrovaná má 

hladký prsten. 

 Obě muchomůrky mají na klobouku 

bradavky 

Pavučinec plyšový  
 Nejnebezpečnější houba na světě 

obsahující orelanin. První příznaky 

otravy mohou nastat za týden i 

později. 

 

 

Obecně –  

 houby vonící po ředkvích jsou 

většinou jedovaté 

 žampiony, které chromově 

zežloutnou do 3 sek. po škrábnutí 

jsou mírně jedovaté. 

 



 

Muchomůrka zelená 

 Muchomůrka má zespodu třeně 

tzv.kalich smrti. Pozor může mít i 

bílý klobouk!  

 

 

NATUR ATLAS 

 fotosoutěž pro děti o hodnotné ceny 

 Houbařské kvízy 

 Podrobně zpracované typy otrav 

 

 

 


