
Seznam druhů hub na výstavě v Plzni ve dnech 5-7. října 2015

anýzovník vonný _ Osmoporus odoratus
bedla vysoká – Macrolepiota procera
bedla zardělá – Leucoagaricus leucothites
běločechratka obrovská – Leucopaxillus giganteus
bělochoroš drobný – Postia alni
bělochoroš hořký – Postia stiptica
bělochoroš jabloňový – Tyromyces fissilis
bělochoroš nahořklý – Postia leucomallela
bělochoroš našedlý – Postia tephroleuca
bělochoroš polokloboukatý – Sceletocutis nivea
bělochoroš pýchavkovitý – Postia ptychogaster
bolinka mnohovýtrusá – Camarops polysperma
bondarzevka horská - Bondarzewia montana
bránovitec hnědofialový – Trichaptum fuscoviolaceum
bránovitec jedlový – Trichaptum abietinum
březovník obecný – Piptoporus betulinus
čechratice černohuňatá – Tapinella atrotomentosa
čechratka podvinutá – Paxillus involutus
čirůvka osiková – Tricholoma frondosae
čirůvka pochybná – Tricholoma stans
čirůvka žlutohnědá – Tricholoma flavobrunneum
černorosol bukový – Exidia plana
číšenka rýhovaná – Cyathus striatus
dřevokaz borový – Meruliopsis taxicola
dřevomor Howeův – Hypoxylon howeianum
dřevokaz papírovitý – Byssomerulius corium
dřevnatka kyjovitá – Xylaria polymorpha
dřevomor mnohotvarý – Annulohypoxylon multiforme
helmovka narůžovělá – Mycena rosea
hlenka (slizovka) práškovitá – Fuligo septica
hlíva dubová – Pleurotus dryinus
hlíva plicní – Pleurotus pulmonarius
hlíva ušatá – Pleurocybella porrigens
hnědák Schweinitzův – Phaeolus schweinitzii
hnojník inkoustový – Coprinus atramentarius
hnojník třpytivý – Coprinus micaceus
hnojník obecný – Coprinus comatus



holubinka černající – Russula nigricans
holubinka hlínožlutá – Russula ochroleuca
holubinka jitřenková – Russula velutipes
holubinka jízlivá – Russula sardonia
holubinka kolčaví – Russula mustelina
holubinka křehká – Russula fragilis
holubinka Quéletova – Russula quéletii
holubinka vrhavka – Russula emetica
holubinka Turkové – Russsula turci
hřib kovář – Boletus luridiformis
hřib peprný – Chalciporus piperatus
hřib plstnatý – Xerocomus subtomentosus
hřib smrkový – Boletus edulis
choroš šupinatý – Polyporus squamosus
kalichovka pánvičkovitá – Omphalina pyxidata
káčovka lemovaná – Biscogniauxia marginata
klanolístka obecná – Schizophyllum commune
klouzek kravský – Suillus bovinus
klouzek sličný – Suillus grevillei
klouzek strakoš - Suillus variegatus
korálovec jedlový – Hericium flagellum
kornatec bezový – Hyphodontia sambuci
kornatec Karstenův – Dacryobolus karsteni
kornatka borová – Peniophora pini
kornatka masová – Peniophora incarnata
kornatka popelavá – Peniophora cinerea
kornice otrubičnatá – Encoelia furfuracea
koroveček citronový – Vesiculomyces citrinus
korovitka březová – Diatrype undulata
korovitka popraskaná – Diatrype decorticata
korovitka tečkovaná – Diatrype stigma
korovitka terčovitá – Diatrype disciformis
korovitka vakovitá– Diatrype bullata
kořenovník vrstevnatý – Heterobasidion annosus
kostrovka Stellina – Sceletocutis stellae
kotrč kadeřavý – Sparassis crispa
kotrč Němcův – Sparassis nemecii
kozák šedozelený – Leccinum thalassinum
kozák topolový – Leccinum duriusculum



kožovka rezavá – Hymenochaete rubiginosa
kožovka skořicová – Hymenochaete cinnamomea
kožovka tabáková – Hymenochaete tabacina
krásnorůžek lepkavý – Calocera viscosa
křehutka Candolleova – Psathyrela candolleana
křehutka hnědošedá – Psathyrella spadiceogrisea
křehutka vodomilná – Psathyrella hydrophila
křemenáč březový – Leccinu versipelle
kukmák bělovlný – Volvariella bombycina
lanýž zimní – Tuber brumale
lakovka ametystová – Laccaria amethystea
lakovka obecná – Laccaria laccata
lesklokorka lesklá – Ganoderma lucidum
lesklokorka ploská – Ganoderma applanatum
lišák rezavý – Hydnum rufescens
lištička pomerančová – Hygrophoropsis aurantiaca
mísenka oranžová – Aleuria aurantia
muchomůrka citronová bílá – Amanita citrina forma alba
muchomůrka červená – Amanita citrina
muchomůrka porfyrová – Amanita porphyria
muchomůrka šafránová – Amanita crocea
mechovka obecná – Clitopilus prunulus
morušovka bradavčitovýtrusá – Bertia moriformis
mušlovka plstnatá – Auriculariopsis ampla
ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca
ohňovec dotýkavý – Phellinus contiquus
ohňovec obecný – Phellinus igniarius
ohňovec tečkovaný – Phellinus punctatus
opeňka měnlivá – Kuehneromyces mutabilis
ostnateček brvitý – Steccherinum fimbriatum
ostnateček okrový – Steccherinum ochraceum
ostropórka rozlitá – Oxyporus obducens
ostropórka krémová - Oxyporus ravidus
outkovka hrbatá – Trametes gibbosa
outkovka pásovaná – Trametes zonata
outkovka pestrá – Trametes versicolor
outkovka řadová – Trametes serialis
outkovka Trogova – Coriolopsis trogii
outkovka vonná – Trametes suaveolens



outkovka žlutavá – Diplomitoporus flavescens
padlí bolševníkové – Erysiphe heraclei
padlí dubové – Erysiphe alphitoides
padlí javorové – Uncinula bicornis
pavučinec osikový – Cortinarius trivialis
pavičinec psí – Cortinarius caninus
pečárka Bernardova – Agaricus bernardii
pečárka hlíznatá – Agaricus essetii
pečárka lesní – Agaricus silvaticus
pečárka ovčí – Agaricus arvensis
penízovka (slizečka) kořenující – Xerula radicata
penízovka máslová kuželovitá – Coolybia butyracea f. asema
penízovka splývavá – Collybia confluens
penízovka širokolupenná – Megacollybia platyphylla
pestřec prášivkovitý – Scleroderma bovista
pevník bledookrový – Stereum rameale
pevník chlupatý – Stereum hirsutum
pevník plstnatý – Stereum subtomentosum
plstnateček severský – Climatocystis borealis
polnička raná – Agrocybe praecox
popraška tenká – Coniophora arida
pošvatka obecná – Amanita vaginata
pórnatice krvavějící – Physisporinus sanquinolentus
pórnatice skleněná – Physisporinus vitreus
pórnovitka drobnopórá – Schizopora flavispora
pórnovitka obecná – Schizophora radula
pórnovitka různopórá – Schizophora paradoxa
pstřeň dubový – Fistulina hepatica
pýchavka čokoládová – Lycoperdon molle
pýchavka horská – Lycoperdon montanum
pýchavka obecná – Lycoperdon perlatum
pýchavka palicovitá – Calvatia excipuliformis
rážovka houbomilná – Nectria episphaeria
rážovka rumělková – Nectria cinnabarina
rezavec lesknavý – Inonotus radiatus
rezavec šikmý – Inonotus obliquus
rudoušek uťatý – Rhodocybe truncata
ryzec bledoslizký – Lactarius albocarneus
ryzec dubový – Lactarius quietus



ryzec vonný – Lactarius glyciosmus
ryzec kravský – Lactarius torminosus
ryzec liškový – Lactarius tabidus
ryzec oranžový – Lactarius mitissimus
ryzec plstnatý – Lactarius vellereus
ryzec pravý – Lactarius deliciosus
ryzec pýřitý – Lactarius pubescens
ryzec ryšavý -Lactarius rufus
ryzec smrkový – Lactarius detterimus
ryzec šeredný – Lactarius turpis
ryzec zelený – Lactarius blennius
řasnatka hnědá – Peziza badia
řasnatka vosková – Peziza vesiculosa
sazovka kruhatá – Daldinia contrentrica
sírovec žlutooranžový – Laetiporus sulphureus
síťkovec načervenalý – Daedalea confragosa
síťkovec trojbarvý – Daedalea tricolor
slizák lepkavý – Chroogomphus rutilus
slizák mazlavý – Gomphidius glutinosus
slzivka oprahlá – Hebeloma crustuliniforme
strmělka anýzka – Clitocybe odora
strmělka mlženka – Clitocybe nebularis
strmělka přehrnutá – Clitocybe inversa
struhák blanitý – Radulomyces molaris
suchohřib hnědý – Xerocomus badius
suchohřib žlutomasý – Xerocomus chrysenteron
svraštělka javorová – Rhytisma acerinum
šafránka červenožlutá – Tricholomopsis rutilans
šedopórka osmahlá – Bjerkandera adusta
šedopórka zakouřená – Bjerkandera fumosa
štítovka bílá – Pluteus pellitus
štítovka jelení – Pluteus cervinus
štítovka Romellova – Pluteus romellii
štítovka Pouzarova – Pluteus pouzari
šťavnatka panenská – Hygrophorus virgineus
šupinovka jedlová – Pholiota sapineus
šupinovka kostrbatá – Pholiota squarrosa
šupinovka nádherná – Pholiota spectabilis
šupinovka olšová – Pholiota alnicola



šupinovka slizká – Pholiota adiposa
šupinovka tmavošupinná – Pholiota jahnii
šupinovka zhoubná – Hemipholiota populnea
trámovka plotní – Gloeophyllum sepiarium
troudnatec kopytovitý – Fomes fomentarius
troudnatec pásovaný – Fomitopsis pinicola
třepenitka maková – Hypholoma capnoides
třepenitka cihlová – Hyhholoma lateritium
třepenitka svazčitá – Hypholoma fasciculare
ucháč obecný – Gyromitra esculenta (exikát)
ucho Jidášovo – Auricularia auricula-judae
vatička -  Tomentella sp.
Václavka smrková – Armillaria ostoyae
václavka hlíznatá – Armillaria gallica
válečkovka keříčkovitá – Ceratiomyxa fruticulosa
vějířovec obrovský – Meripilus giganteus
větvovka obecná – Vuilleminia comedens
vláknice bílá – Inocybe argillacea
vláknice hnědá – Inocybe umbrina
vláknice špinavá – Inocybe calamistrata
voskovička žaludová – Hymenoscyphus fructigenus
voskovec hnědnoucí – Ceraceomyces serpens
zrnivka osinková – Cystoderma amianthinum
žilnatka bledá – Phlebia centrifuga
žilnatka proměnlivá – Phlebia tremellosa

Celkem 218 druhů
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