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Poradenství v oboru pěstování 

jedlých a léčivých hub 

a speciální zeleniny

LA RIVISTA DEL FARMACISTA PER IL  FARMACISTA

Kloboukaté houby se konzumují odedávna. Na rozdíl od Evropy se v zemích jihovýchodní 

Asie po staletí konzumují plodnice hub také jako součást tradiční čínské medicíny. V součas-

nosti jsou známy desítky druhů hub majících specifi cké léčivé účinky.  Zpočátku nebyly po-

drobně zkoumány jejich účinné látky. Teprve v posledních desetiletích byly v houbách izolo-

vány látky chránící lidský organismus proti civilizačním chorobám (rakovina, infarkt, zvýšený 

obsah cholesterolu, snížená imunita, autoimunitní onemocnění apod.). 

Nejvýznamnějšími látkami, jimiž houby prospívají 

lidskému organismu, jsou především betaglukany, triter-

peny, lovastatin a aktivní vláknina – chitosan. Výraznou 

skupinou polysacharidů obsaženou v plodnicích, myceliu 

a pletivu kvasinek jsou glukany nazývané „chytré cukry“. 

Glukany nejsou léky, ale patří mezi doplňky stravy fungu-

jící jako tzv. imunomodulátory. Důmyslně aktivují imunit-

ní systém zejména starších osob a pacientů po radio- či 

chemoterapii. Vlivem glukanů makrofágy odstraňují v cé-

vách usazeniny. Dalšími látkami jsou eritadenin u houby 

šiitake a lovastatin u hlívy, které snižují hladinu choleste-

rolu v krevním séru. Houby jako lesklokorka lesklá a hlíva 

navíc obsahují ještě triterpeny – protizánětlivé látky, které 

úspěšně nahrazují podobně působící kortikoidy, avšak ne-

mají žádné vedlejší účinky. 

Šiitake pomohla lidem 

ozářeným radiací z Hirošimy

Konzument má dnes na vybranou. Může si kupovat 

plodnice čerstvých hub a používat je v kuchyni jako suro-

vinu pro přípravu různých pokrmů a současně tím přispět 

k  prevenci chorob, případně si může zakoupit v obcho-

dech se zdravou výživou výtažky z hub nebo dokonce 

houby usušené a umleté, slisované do tablet nebo napl-

něné do kapslí. Zmiňme se o hlavních léčivých houbách. 

Šiitake (Lentinula edodes) pocházející z Číny patří mezi 

houby s mnoho set let starou tradicí umělého pěstování.  

Chuť plodnic šiitake je výrazně houbová, sladká, s jem-

ným ředkvovým aromatem. V lidové tradici platilo, že pra-

videlné požívání houby šiitake uchovává dobrý zdravotní 

stav u lidí všech věkových kategorií, zvyšuje celkovou 

vitalitu, sexuální aktivitu, odolnost proti virovým infekcím 

i proti následkům obyčejného nachlazení, odstraňuje po-

cit únavy, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, chrání před 

vysokým krevním tlakem a následnými chorobami cévní 

soustavy a srdce, má výraznou protinádorovou, protiviro-

vou a antibakteriální účinnost. Na další významné účinky 

šiitake se přišlo, když se u pacientů zasažených radiací 

v Hirošimě používaly různé přírodní produkty na obnovu 

tvorby bílých krvinek. Tato houba se ze všech produktů 

ukázala jako nejúčinější. 

Lesklokorku lesklou (Ganoderma lucidum), která 

patří mezi chorošovité houby, charakterizuje hlavní znak 

- plodnice je celá lesklá, jakoby nalakovaná. Roste jak 

v subtropických, tak i v oblastech s mírným klimatem a je 

rozšířena na celé planetě, tedy i u nás, na kořenech listna-

tých stromů. Ve světě je známa pod japonským jménem 

reiši a čínským ling-ži. Léčivé vlastnosti lesklokorky byly 

v Číně známy již před 2000 lety. Z vypěstovaných plodnic 

a podhoubí se ročně vyrábějí podpůrné léky a doplňky 

stravy v hodnotě 3,8 mld. dolarů. Jsou nabízeny ve formě 

tablet, kapslí, granulí a jsou k disposici ve formě injekcí. 

V pestrosti obsahu léčivých látek patří leskokorka mezi 

houbami na první místo. Podle čínské tradice se účinné 

látky z plodnic získávaly buď jejich vařením ve vodě, nebo 

macerací v některém z čínských alkoholických nápojů. 

Moderní metody pouze modifi kovaly tyto staré osvědče-

né techniky extrakce. Účinnými látkami lesklokorky jsou  

betaglukany, imunoproteiny, triterpenoidy, organické 

germanium a nukleotidy. 

Některé houby mají místo v kuchyni, jiné 

pomáhají jen v doplňcích stravy

Mezi léčivé houby lze zařadit i hlívu ústřičnou (Pleu-

rotus ostreatus), která obsahuje lovostatin, snižující hladinu 
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cholesterolu, glukan nazvaný pleuran a triterpen  pleuro-

tin s antibiotickou a antitumorickou aktivitou. K zachyco-

vání cholesterolu přispívá i chitosan, vznikající alkalickou 

hydrolýzou z chitinu. Hlíva roste i v našich podmínkách 

na odumřelém dřevu. Snadno se dá pěstovat na dřevu 

čerstvě pokácených stromů, případně na slámě a na pili-

nách a existuje řada způsobů, jak si tuto houbu můžeme 

vypěstovat doma. Je známa již i řada receptů, jak si z hlí-

vy můžeme připravit četné chutné pokrmy.

Houbou známou v Evropě teprve poměrně krát-

kou dobu je tropický žampión mandlový (Agaricus 

brasiliensis), původem z Brazílie.  Plodnice tohoto 

žampiónu nejsou bílé, ale hnědočervené. V místě jeho 

původního výskytu poblíž Sã o Paula byl zaznamenán 

nižší výskyt rakoviny a ostatních geriatrických one-

mocnění a obyvatelé se tam vyznačují dlouhověkostí. 

Nyní je pěstování žampiónu mandlového rozšířeno 

v Brazílii, Číně, Japonsku a USA a houba získává ve svě-

tě stále větší popularitu. Houba se zatím nepoužívá 

v čerstvém stavu, ale připravují se z ní různé doplňky 

stravy. Obsahuje také směs glukanů.

Korálovec ježatý (Hericium erinaceus) je houba 

rostoucí na odumřelém dřevu listnatých stromů. U nás 

se vyskytuje zřídka. Vytváří kulovité plodnice a na jejím 

obvodu vytváří jehlice. Ježatý povrch dal houbě v Asii 

název „opičí hlava“. Korálovec obsahuje řadu léčivých 

látek, mezi něž patří polysacharidy, mastné kyseliny, 

látky fenolické povahy zvané hericenony a diterpeny 

zvané erinaciny. Tyto látky v těle podporují tvorbu pro-

teinu zvaného NGF (faktoru pro růst nervové tkáně). 

Protein NGF ovlivňuje životaschopnost nervové tkáně 

a podporuje mechanismy přenosu nervových vzruchů. 

Prášek z houby lze použít k zástavě krvácení, dále má 

houba imunomodulační, protirakovinné a antioxidač-

ní účinky, používá se k léčbě zánětů trávicího ústrojí 

a pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a cukru v krvi.

Díky těmto vlastnostem je korálovec vhodným 

podpůrným prostředkem také pro osoby trpící Alz-

heimerovou chorobou a při prevenci tohoto one-

mocnění.
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