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HOUBY NA LOUNSKU. 

Zájem o houby stále vzrůstá. V našem okrese, kde je 5952 ha 

lesů, je hledání hub obyčejným zjevem. V létě a na podzim, kdy se 

objevují houby ve větším množství, přicházejí do našich lesů zástupy 

houbařů z Loun a okolí. Dobře to napsal Josef Sokol v básni:  

Na houby, na houby! Jitro nás pudí,                                                                                                   
chladnou již temnotou prokmitá svit,                                                                  
jakkoli vánkem dech líce nám studí,                                                                          
volnosti veselé plní nám cit.  

Mýtiny, houštiny, zapadlé stezky, 
traviny, kořeny, hebounký mech,  
houbami naplní košíček hezký,                                                                                                     

s dostatek odmění píli a spěch.   

Každý vlak z Loun do Podlesí přiveze jich spousty (loni jeden 

den i 400), stanice Hřivice, Konětopy, Solopysky a Domoušice jsou 

zvláště východiskem jejich výprav. Přicházejí muži, ženy i s 

odrostlými dětmi. Vypraví-Ii ráno matka samotnou hlavu rodiny, stále 

doma naň vzpomínají dle slov písně: "Taťka náš šel na houby, jestli 

on tam zabloudí!" Ale pak se uklidní a utěšují navzájem: "Nezabloudí, 

těšte se, on vám houby přinese!"  

Mnohým přináší sbírání hub vedle užitku i nejmilejší zábavu, 

mnozí najdou tu v samotách lesních a dumavých hvozdech uklidnění 

nervů. Při nejjednodušší stravě vydrží tu houbař až do odjezdu 

posledního vlaku do Loun. A když pak doma usíná, vidí, jakmile se 

mu oči uzavrou, obrazy těch nejkrásnějších hříbků, jak z vřesu neb 

lesní houštiny naň vylézají. Vidí, že v košíku stále jich přibývá, už ani 

neví kam s nimi ...  

Naše lesy jsou na houby velmi bohaté, ale většinou se sbírají 

jen hřiby a lišky a přece mnohé houby jsou chutnější. Směs 

rozmanitých hub dá pokrm mnohem lahodnější, než hřibový.              

O výživné hodnotě hub jsou sice různé náhledy, ale nikdo nepopírá, 

že pokrmy s houbami připravené jsou mnohem chutnější.  

Mezi houbami je několik jedovatých, některé i životu nebez-

pečné. Z bázně před otravou mnozí ani v lese houby nesbírají a 

kupují je jen na trhu. Tu nutno upozorniti, že není řádného pravidla, 



dle kterého se pozná houba jedovatá od jedlé. Houby nutno znáti dle 

jejich bezpečných přírodopisných znaků. V Lounech na trhu již 

několikrát byly prodávány houby podezřelé (pestřec, slzivka a j.), 

které při požití mohly působiti škodlivě. Nesbírejte v lese a 

nekupujte na trhu houby, které neznáte!!  

V Německu, Francii, Anglii, Italii, Dánsku a j. věnuje se na 

vydání spisů a obrazů o houbách veliká péče.  

O rozšíření znalosti hub v Čechách má veliké zásluhy zemřelý 

učitel Jan Bezděk a ze žijících učitel J. Kučera a profesor                

Dr. Smotlacha. Nejobsáhlejší knihu o houbách u nás napsal uni-

versitní profesor botaniky J. Velenovský, "České houby". Menší práci 

vydal profesor botaniky Dr. K. Kavina a malíř O. Zejbrdlík, "Atlas 

hub". Pro nás zatím stačí kniha Dra Macků "Český houbař" (ale 3. 

vydání), cena 43 Kč, kterou všem houbařům doporučuji. Zájem o 

houby získal i mnoho osob učených a houbaři mají dnes 2 měsíční 

časopisy: Časopis českých houbařů (dnes 10. ročník) a Mykologia 

(dnes S. ročník). Každý má přes 3OOO odběratelů.  

Máme i vynikající malíře hub: V. Luňáček, Boh. Dvořák, O.Zejbrdlík a 

učitel Jindř. Kučera, kteří předčí malíře hub ve Francii, ltalii a Anglii, 

s nejpřednějšími německými dobře závodí.  

V Praze pořádá se každoročně na sv. Václava houbařská 

výstava, kterou projde na 4000 lidí. Zastoupeny jsou tu opět všechny 

vrstvy společenské, všichni touží po rozšíření vzdělání. Není v tom 

nic malicherného, jak mnozí na houbaření s patra pohlížejí. Je to jen 

přiblížení a porozumění přírody.  

V četných okresních městech v Čechách sdružují se houbaři a 

pořádají společné vycházky do lesů. Vystavují ve skříních nej-

obyčejnější houby a dozírají na houbové trhy ve městech. I v Lou-

nech je Volné sdružení houbařů, kteří v letních a podzimních 

měsících vždy ve čtvrtek pořádají vycházky do lesů za účasti 10-25 

osob mladých i starých. R. 1929 bylo 20, loni 16 vycházek. I žáci jsou 

vítáni a mají z vycházek užitek. jen se zeptejte Pepíčka Pekaře z 

Marjánky, zná-li, co je Asnanita, Boletus a Russula! Zúčastněte se 

vycházek hojně! Děti z Podlesí, oznamte p. učiteli, že chcete znát 

houby, a houbaři z Loun vás jistě navštíví a poučí, že budete 

bezpečně znát naše nejdůležitější jedlé i jedovaté houby. jen když 

budete v lese, slušně se tam chovejte, nepovykujte a nedějete 



škody. Ani do ničeho nemlaťte, ani do hub, které neznáte, netlučte! 

Neznáte-Ii houbu, pošlete ji k určení do školy v Lenešicích.  

Porovnají-li se naše houby s cizími, možno říci, že přes 80% 

hub, rostoucích v Německu, Rakousku a Švýcarsku, roste i u nás; 

naše houby vyskytují se i ve Francii, Anglii i Itálii a Dánsku.              

V Čechách roste na 1900 hub, každým rokem objevují se druhy, 

které jsou nově pozorovány. Hledání hub a určování jest mnohem 

obtížnější než u květin.  

Volné sdružení houbařů v Lounech našlo v našem okresu ve 

dvou letech 660 druhů hub, z nich uvádí Dr. Macků v Českém houbaři 

488 a mimo to ještě ve Velenovského spise 172. 


