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Houbařský rok na Znojemsku



Piktogramy použité v knize:

Názvosloví hub používané v knize je sjednoceno podle Přehledu hub střední Evropy (česká 
a vědecká jména), dále dle atlasu hub informačního portálu nahuby.sk (slovenská jména), 
doporučení Britské mykologické společnosti (anglická jména) a podle checklistu němec-
ké myko� óry vydaného Německou společností pro mykologii (německá jména). V  atlasové 
části knihy je nalevo od jména hlavního popisovaného druhu obdélník s gra� ckým vyjá-
dřením barvy výtrusného prachu. Vpravo je uvedena římskými číslicemi měsíců obvyklá 
doba frukti� kace.

zákonem chráněný druh 
(podle vyhlášky MŽP ČR č. 
395/1992 Sb.)

léčivý

jedlý, vynikající

jedlý, chutný

jedlý, chuťově ale nevalný 
nebo nepříjemně výrazný

jedlý po důkladné tepelné 
úpravě (v syrovém stavu 
působí zdravotní potíže)

jedlý, ale u citlivějších osob 
může vyvolat alergie či trávící 
potíže

nejedlý nebo bez 
kuchyňského významu

smrtelně jedovatý (působí až 
smrtelné otravy)

prudce jedovatý (působí těžké 
otravy trvale poškozující 
organismus, většinou ale ne 
smrtelné)

mírně jedovatý (působí lehké 
otravy bez trvalých následků)

zajímavost, případně další 
doplňující informace jako je 
možnost záměny nebo tip pro 
sběr

recept

  Medailonky autorů

Ing. Radomír Němec (1979)
Absolvent zahradní a krajinářské architektury na MENDELU v Brně, pracuje jako bota-
nik Jihomoravského muzea ve Znojmě.
Rád chodí od dětství na houby. Jedna z prvních hub, kterou určil jako osmiletý kluk pod-
le legendárního Smotlachova atlasu, byla časně jarní smržovitá houba kačenka česká. Je 
držitelem osvědčení o absolvování zkoušky ze znalosti hub, opravňující ke  komerčnímu 
nakládání s houbami v potravinářství. 

Mgr. Milan Šenkýř (1985)

Absolvent botaniky na PřF MU Brno (2015). Od téhož roku pracuje jako botanik 
 Jihomoravského muzea ve Znojmě.
Houby ho zajímají již od dětství, kdy rád nabourával jednotvárnost v košíku rodičů, kte-
ří se omezovali jen na sběr hříbků, přidáváním hlavně lupenatých druhů. Avšak tepr-
ve studium a následná práce v muzeu pozvedly jeho zájem na odbornou úroveň. Rád se 
šťourá v mikrostrukturách hub.

Mgr. Marek Čapoun (1973)
Absolvent studia psychologie na FF MU Brno, od roku 1998 pracuje jako klinický psy-
cholog na psychiatrickém oddělení Nemocnice Znojmo.
K zájmu o houby ve smyslu praktického houbaření jej přivedli rodiče, v posledních le-
tech se zaměřuje na systematické poznávání myko� óry Znojemska a fotografování hub.

Poznámka: Informace o jedlosti a nejedlosti jsou sjednoceny podle Přehledu hub střední Evropy.


