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Nálezy vzácné houby šťavnatky březnovky Hygrophorus marzuolus ve 
Slezsku a na severovýchodní Moravě (Česká republika)

Records of the rare fungus March Mushroom Hygrophorus marzuolus in 
Silesia and northeastern Moravia (Czech Republic)


Jiří ŠUHAJ1, Helena DECKEROVÁ2, Yvona JANOTOVÁ3 

& Jiří POLČÁK4

1Svat. Čecha 1075, CZ-735 81 Bohumín, e-mail: ssuh@email.cz
2O. Jeremiáše 1932/12, CZ-708 00 Ostrava, e-mail: helena.decker@tiscali.cz

3Zahradní 1263, CZ-751 31 Lipník nad Bečvou, e-mail: yvonka@email.cz
4Bratrská 8, CZ-750 51 Přerov, e-mail: j.polcak@email.cz
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Abstract: Nine hitherto unpublished records of the rare fungus March Mushroom (Hygrophorus 
marzuolus) in the region of Silesia and northeastern Moravia are given by the authors as well as 
its ecology and distribution in the Czech Republic and other countries of the world. Reasons of 
decreasing this species are discussed.

ÚVOD
Šťavnatka březnovka Hygrophorus marzuolus 
(Fr.) Bres. 1893 je stopkovýtrusnou houbou 
(Basidiomycota) z třídy Agaricomycetes, řádu 
pečárkotvarých (Agaricales) a čeledi šťavnat-
kovitých (Hygrophoraceae) (Holec et al. 2012). 
Kromě Evropy se vyskytuje v Severní Americe 
a severní Africe (Maroko), kde roste pod ce-
drem atlaským (Cedrus atlantica) v nadmoř-
ské výšce téměř 2000 m (Klán 1990). Výskyt 
v Severní Americe potvrzují nálezy v okolí jeze-
ra Tahoe na hranici států Kalifornie a Nevada 
(Holst & Schlesinger 2000) a ze Skalistých 
hor pod borovicí bělokmennou (Pinus albicau-
lis) (Cripps & Antibus 2011). Nově byla obje-
vena i v horách Pákistánu v nadmořské výšce 
2700 m (Razaq & Shahzad 2005).

Tkalčec et al. (2008) udávají výskyt břez-
novky ve dvaceti zemích Evropy. Rozšířena je 
především v alpské oblasti a ve střední Evropě 
kromě Polska (Michael et al. 1987; Grzywacz 
1989). Jako jeden z alpinských elementů myko-
flóry je udávána z jihu Německa (Dörfelt 1971). 
V Rakousku byla jedním z mapovaných druhů 

(Gerhold 1987), roste i ve Švýcarsku (Brei-
tenbach & Kränzlin 1991) a Francii (Courte-
cuisse & Duhem 2000). Ze španělské strany 
Py renejí znají březnovku Montón & Cortés 
(2006) a Vila (2007). Na Ukrajině byla nalezena 
v Karpatech (Malanyuk 2009). Dále se vysky-
tuje např. v Srbsku, Slovinsku, Chorvatsku a os-
trůvkovitě v jihovýchodní Evropě (Svrček 1987; 
Ivančević et al. 2012). V Evropě roste převáž-
ně v horách a podhůří, v Alpách stoupá až do 
nadmořské výšky 2000 m (Michael et al. 1987), 
v nížinách se vyskytuje v severních částech are-
álu (Polese 2005). Jedna z nejjižnějších lokalit 
v Toskánsku leží v nadmořské výšce pouhých 
100 m (Candusso 1997) a Nonis (2007) udává 
hypsometrické rozpětí italských nálezů v roz-
mezí 0–800 m. 

Šťavnatka březnovka se vyskytuje na váp-
nitých, neutrálních až slabě kyselých půdách, 
v německém Vogtlandu hlavně na břidlici; 
čis tým silikátům se vyhýbá (Michael et al. 
1987). V Itálii je nalézána i na půdách vápni-
tých (Polese 2005). Březnovka je mykorhizní 
sym biont jehličnanů, zejména smrku ztepilé-
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ho (Picea abies), jedle bělokoré (Abies alba) 
a borovic (Pinus spp.) (Candusso 1997; Polese 
2005). Často roste také ve smíšených lesích 
pod bukem lesním (Fagus sylvatica), kašta-
novníkem setým (Castanea sativa) nebo duby 
(Quercus spp.) (Curti & Cittadini 2009; Testi 
2009). Nalézána je i mimo les na vřesovištích 
(Nonis 2007). Někdy se vyskytuje již po prvním 
ochlazení na podzim (Angeli et al. 2008), ob-
vykle až koncem zimy (Curti & Cittadini 2009). 
Především jde o předjarní a jarní druh rostoucí 
od února do května (De Angelis 2008). V tep-
lejších krajích Francie a i jinde v teplejší Evropě 
se v době mírných zim objevují první plodnice 
již v lednu (Pilát 1952). V Alpách je podle nad-
mořské výšky a počasí nalézána během celého 
roku (Michael et al. 1987). 

První doložené nálezy březnovky v Čechách 
pocházejí z okolí Plzně z roku 1906, v roce 1916 
sbírali tuto houbu na Chrudimsku italští zajat ci 
(Herink 1949). Ještě v první polovině 20. sto-
letí byla březnovka u nás hlavně v podhor-

ských jehličnatých lesích místy poměrně hoj-
ná, v rovinatých lesích vzácnější (Pilát 1952). 
Obsáhlý seznam jejích nálezů v Čechách a na 
Moravě publikoval Herink (1949, 1951) včetně 
fotografií dvou nálezů z Bojanovic a Roblína 
v okolí Prahy. Pilát (1951) zdokumentoval 
nález plodnic z Hvozdnice u Davle a Berouna 
(zde v porostu Pinus nigra). Z dubohabřin na 
Karlštejnsku udává nález Svrček (1960) pod 
jménem Lima cium camarophyllum subsp. mar-
zuo lum. Od 70. let 20. století je patrný pozvol-
ný ústup této houby, zřejmě v důsledku imisí 
a dalších nepříznivých faktorů. Půda byla 
nad  měrně kyselá v důsledku kyselých dešťů 
a docházelo rovněž k eutrofizaci vhodných bi-
otopů pro vysokou depozici dusíkatých látek 
z ovzduší. Devastaci míst výskytu březnovky 
černou zvěří na Táborsku uvádí Valtr (2006). 
Ke kácení jehličnatých lesů z důvodu kůrovco-
vé kalamity docházelo hlavně v pahorkatinách. 
Tady byla příčinou dlouhotrvající suchá a hor-
ká období. V letech 1970–2005 bylo v České 

Obr. 1: Hygrophorus marzuolus, Velké Karlovice (foto Y. Janotová).
Fig. 1: Hygrophorus marzuolus, Velké Karlovice (photo Y. Janotová).
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republice doloženo pouze přes dvacet lokalit 
(většinou v jižních Čechách) a podle ústních 
sdělení byla březnovka sbírána i na Rakovnicku 
a v Brdech (Deckerová 2006). Z těchto důvodů 
byla zařazena do Červeného seznamu makro-
mycetů ČR v kategorii EN – druhy ohrožené 
(Deckerová 2006).

Česká republika leží na severním okraji ev-
ropského areálu březnovky (Svrček 1987). 
Po roce 2000 je v Nálezové databázi (http://
por tal.nature.cz) ochrany přírody (AOPK ČR) 
uvedena pouze jediná lokalita (pole síťového 
mapování 6160) v CHKO Železné hory, přesto 
v novém miléniu především v Čechách počet 
lokalit opět narůstá. Papoušek (2004) udává 
z jižních Čech výskyt v Trocnově, Sudoměřicích 
u Tábora a Hroznějovicích. Nové nálezy z okre-
su Louny (Kounov, Mutějovice, Vroubek) 
uvá dějí Tichý et al. (2008). Dále byla naleze-
na u Liberce (Gaisler 2007), poblíž Mníšku 
pod Brdy (Trojánková 2009; Malý 2010), na 
Příbramsku (Malý 2012), na Křivoklátsku (Kohl 

2008), na Plzeňsku (Tejkal 2010), v CHKO 
Slavkovský les (Pošmura 2012) a na Šumavě 
(Valtr et al. 2012). Podle Mikšíka (2013) je 
březnovka relativně pravidelně nalézána jen 
asi na deseti lokalitách v rámci celé ČR.

Na Moravě byla doložena poprvé v roce 1916 
severně od Brna (Herink 1949). Na Olomoucku 
byla dříve hojná (Japp 1930), sbírána byla také 
na Tišnovsku, Vyškovsku, Brněnsku a v oko-
lí Moravské Třebové (Herink 1949). Později 
na Moravě téměř vymizela (Láznička 1987). 
V po sledních letech byla vzácně nalézána po-
blíž Ochozu u Brna (Deckerová 2006). Na Vse-
tínsku byla podle práce Hrnčiřík (2012) známa 
pouze z Pozděchova. Nově je hlášena z Beskyd 
(Janotová 2012, 2013; Polčák 2013). Ve Slezsku 
ji nalezl v roce 1965 v Kyjovicích Kuthan (1966) 
a později již pouze stručně dodal, že se vy-
skytuje na několika lokalitách v okrese Opava 
(Kuthan 1987). Podrobnější údaje o těchto ne-
publikovaných lokalitách a informace o ulože-

Obr. 2: Hygrophorus marzuolus, Lidečko (foto Y. Janotová).
Fig. 2: Hygrophorus marzuolus, Lidečko (photo Y. Janotová).
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ných dokladech přinášíme v další části našeho 
příspěvku. 

METODIKA
Provedli jsme rešerši literárních údajů a ná-
lezů z internetových portálů. Vlastní nálezy 
jsme doplnili o další údaje regionálních myko-
logů. V přehledu lokalit ze Slezska a severo-
východní Moravy jsou uvedeny podrobnější 
okolnos ti nálezů. Všechny lokality jsme označili 
číselnými kódy kvadrátů síťového mapování 
(Anonymous 1981; Novák 1989; Pruner & Mí-
ka 1996). Příslušnost lokalit k území české části 
Slezska jsme určili podle prací Machát (1929) 
a Kartous & Kalus (1992). Slezskem nazývá-
me historické území náležící České republice 
(Bakala et al. 1990). 

K hodnocení výsledků celoevropského ma-
pování bylo použito členění na geografické 
oblasti podle práce Ozenda (1994). Výškové 
stupně jsou stanoveny podle práce Pikula & 
Rybníček (1973). Originální diapozitivy k ruko-Originální diapozitivy k ruko-
pisu Kuthan (1966) jsou uloženy v depozitáři 
Ostravského muzea (inv. č. 715, kat. č. B2/66). 
Přehled starších nálezů ve Slezsku jsme doplnili 
o dosud nepublikované lokality z Opavska z let 
1965–1968 a informace ze sched herbářových 
položek. Za zkratkou herbáře je v závorce uve-
deno číslo položky. 

Zkratky uložení dokladů šťavnatky 
březnovky:
HD – Helena Deckerová, Ostrava
OM – Ostravské muzeum, Ostrava
BRNM – Moravské zemské muzeum, Brno

VÝSLEDKY
Nálezy šťavnatky březnovky (Hygrophorus 
marzuolus) ve Slezsku: 
Silesia, Jakartovice, okres Opava (6071–72), 

Piceetum, 16.V.1965, leg. Chalánek, det. J. 
Veselský, herb. BRNM (302021).

Silesia, Skřipov, okres Opava (6173), osada 
Hrabství, ve starém jehličnatém lese (Picea 
abies, Pinus sylvestris), 11.V.1965, leg. et det. 
J. Kuthan, herb. BRNM (302052). 

Silesia, Výškovice, okres Opava (6173), jehlična-
tý les u Výškovic (Picea abies, Pinus sylvestris), 

9.V.1968, leg. et det. J. Kuthan, J. Lazebníček 
et J. Veselský, herb. BRNM (302038).

Silesia, Kyjovice, okres Opava (6174), jehlična-
tý les (Picea abies, Pinus sylvestris), v jehličí, 
IV.1965, leg., det. et foto J. Kuthan (diapozi-
tiv snímku je uložen v depozitáři OM). V 70. 
letech 20. století byla březnovka na této 
lokalitě nalezena několikrát (Kuthan, pers. 
comm).

Silesia, Krásná, okres Frýdek-Místek (6476), 
horní tok potoka Říčka na severním svahu 
Kyčery, 475 m n. m., travnatý okraj smrko-
vého lesa, 5.IV.1985, několik plodnic, not. 
J. Šuhaj.

Nálezy šťavnatky březnovky (Hygrophorus 
marzuolus) na severovýchodní Moravě:
Moravia, Pozděchov, okres Vsetín (6773), Vizo-

vické vrchy, východně od Pozděchova mezi 
lokalitami Kozinec a Vlčí, 550 m n. m., okraj 
smrkového lesa (s vtroušenou břízou), u „kr-
tince“ v opadu (listí, jehličí, tráva), 14.IV.1993, 
leg. K. Vaculík, det. J. Adámek & J. Hrnčiřík.

Moravia, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín 
(6574), jižní svah Myší hory, 545 m n. m., trav-
natý okraj smrkového lesa, několik starších 
plodnic, 24.IV.2010, leg., det. et fot. J. Šuhaj, 
rev. H. Deckerová, herb. HD.

Moravia, Velké Karlovice-Jezerné, okres Vsetín 
(6675), smrkový les, dvě lokality vzdálené od 
sebe 1 km, 711 a 776 m n. m., 1.V.2013, leg., 
det. et fot. Y. Janotová.

Moravia, Lidečko, okres Vsetín (6774), za Čer-
tovými skalami, 620 m n. m., prosvětlený 
okraj jehličnatého lesa (Picea abies, Abies 
alba, Pinus sylvestris), 2009 a 28.IV.2012, leg., 
det. et fot. Y. Janotová.

DISKUZE
Šťavnatka březnovka je jednou z 50 druhů 
hub, jejichž výskyt byl monitorován v celé 
Evropě mapováním a zjišťováním lokalit do 
roku 2008 pro ECCF (European Council for the 
Conservation of Fungi). Výsledky prozatím ne-
byly publikovány, protože budou ještě doplně-
ny o nově zjištěná data. Potvrdilo se, že je rozší-
řena hlavně v Alpinské oblasti a v jižní polovině 
střední Evropy. Je přítomna také v hornatých 
regionech jižní Evropy, ale naproti tomu je vel-
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mi vzácná v oblasti Atlantické. Nejmarkantnější 
úbytek lokalit ve střední Evropě byl zazna-
menán na území Česka, ustoupila i v Belgii 
(Fraiture, pers. comm.). V Srbsku je zařazena 
mezi zákonem chráněné druhy (Ivančević et al. 
2012), na Slovensku je uvedena v Červeném se-
znamu v kategorii VU – druhy zranitelné (Lizoň 
2001).

Březnovka patřila v minulosti u nás mezi 
tržní houby (Smotlacha 1999a). Prodávala se 
např. na trzích v Olomouci (Japp 1930), Plzni 
(Smotlacha 1940), Kutné Hoře, Čáslavi a Praze 
(Zahradník 1944). Ve dvacátém století byl sběr 
šťavnatky březnovky v mykologické literatuře 
propagován především pro její raný růst na 
jaře (Pilát 1952, 1976; Hrdlička & Smotlacha 
1965). Praktickými houbaři je velmi ceněna, 
protože je to první vydatná jarní a zároveň 
velmi chutná houba (Pilát 1952). Navíc ji díky 
ranému růstu nelze v té době zaměnit za jaký-
koli jedovatý druh. O její oblíbenosti a dřívějším 
častějším výskytu svědčí i její lidové názvy uhel-
ka, cikánka nebo jiřina (Smotlacha 1999b). 

Zárodky plodnic březnovky vznikají většinou 
již na podzim a vyvíjejí se dokonce i pod sně-
hem při teplotách okolo 0 °C. Vyrůstají ve sku-
pinách pod polštářky mechu nebo kopečky ze-
miny a na povrch lesních půd pronikají jen pří-
ležitostně (Michael et al. 1987). Nejvydatněji 
rostou po zimě bohaté na sníh následované 
jarem s pravidelnými srážkami a bez výrazných 
teplotních skoků (Papoušek 2004). Jejich pří-
tomnost prozradí často pouze netypicky vy-
výšené místo, kopeček pod mechem, jehličím 
či spadaným listím, přestože fruktifikují čas-
to ve srostlicích více plodnic (Kotlaba 2007; 
Mikšík 2011). Březnovky pomáhají nalézt také 
veverky, které je velmi vyhledávají (Zahradník 
1936), anebo srnci, kteří sice plodnice vyhrabá-
vají a konzumují, ale zanechávají na místě silně 
znečistěné části, zejména báze třeňů (Valtr 
2006). Nová místa objevíme nejsnáze začát-
kem června, kdy lze v lese najít staré plodnice 
či jejich torza (Papoušek 2004). Tímto způso-
bem byla zjištěna nová lokalita v Rožnově pod 
Radhoštěm.

V České republice lze nalézt březnovku nej-
častěji v druhé polovině března (je-li mírná 
zima) a v dubnu až květnu (Pilát 1952), v mír-

ných zimách byly u nás nalezeny již v lednu 
(Smotlacha 1944). Za příhodných podmínek 
roste až do začátku června (Mika & Týma 
2013). Fruktifikuje většinou v silné vrstvě opa-
du (Deckerová 2006), takže její plodnice bý-
vají pokryty směsí hlíny, listí a jehličí. Pro svůj 
skrytý způsob růstu a výskyt před hlavní hou-
bařskou sezonou je ušetřena masivního sběru 
(Papoušek 2004). Kromě prudkých vzestupů 
jarních teplot ji škodí velkoplošné těžby, kdy 
pojezdy těžké lesní mechanizace strhávají 
a udusávají půdní substrát.

Při opakovaných exkurzích od 80. let do 
dnešních dnů se nepodařilo znovu potvrdit 
výskyt na Opavsku (H. Deckerová, unpubl.). 
Přesné umístění tehdejší lokality známe pou-
ze v Kyjovicích (380 m n. m.), kde leží nejníže 
zaznamenané místo výskytu ve Slezsku a na 
severovýchodní Moravě. Ostatní lokality v pa-
horkatinách Opavska mají o něco vyšší nad-
mořskou výšku, ale přesné místo dřívějších 
nálezů nám není známo. Možným vysvětlením 
absence nových nálezů v nižších polohách jsou 
prudké až skokové zvýšení jarních teplot a vět-
ší počet větrných dnů, což způsobuje rychlé vy-
sychání substrátu. Další příčinou je špatný stav 
tamějších jehličnatých lesů, které byly velko-
plošně káceny pro masivní napadení kůrovcem 
a dřevokaznými houbami. Naopak byly objeve-
ny tři úplně nové lokality ve vyšších návětrných 
polohách Moravskoslezských Beskyd, kde je 
chladněji, vlhčeji a kde jsou lesy přece jenom 
zachovalejší. 

Geologickým podložím lokalit březnovky ve 
Slezsku a na severovýchodní Moravě jsou usa-
zené horniny. V Moravskoslezských Beskydech 
je to flyš, což jsou střídavé vrstvy jemnozrnné-
ho pískovce, prachovce a jílovce. Na Opavsku 
je podloží tvořeno břidlicemi. Tyto horniny vy-
tvářejí zvětráváním půdy s neutrální až slabě 
zásaditou reakcí. Určitě by stálo za to zjistit 
v budoucnu podloží a zejména pH stupeň půdy 
na lokalitách březnovky v celé České republice.

SHRNUTÍ
Ve Slezsku byla březnovka nalezena v letech 
1965–1985 na pěti lokalitách v kolinním stup-
ni a na severovýchodní Moravě v letech 1993, 
2009–2010 a 2012–2013 na čtyřech místech 
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v sub montánním stupni. Nejníže zaznamenaný 
nález se nacházel v Kyjovicích (380 m), nejvýše 
položená lokalita leží ve Velkých Karlovicích- 
-Jezerném (776 m).

Všechny nálezy byly učiněny v jehličnatých 
lesích (Picea abies, Abies alba, Pinus sylves tris) 
v období od 5.IV. do 16.V. Plod nice fruktifiko-
valy většinou ve skupinách. Geo logickým pod-
ložím lokalit březnovky ve Slezsku a na seve-
rovýchodní Moravě jsou flyš (Moravskoslezské 
Beskydy) a břidlice (Opav sko).
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