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Atlas rostlin, který držíte v rukou, není publikací odbornou, ale naučně-populární. Je malým 
průvodcem vybranými druhy rostlin, které se více či méně běžně vyskytují v  naší přírodě, 
a to od časného jara až do pozdního podzimu. 
 Rostliny byly nafoceny v rámci celé České republiky na jejich přirozených místech výskytu. 
Jejich rozdělení podle barev je pouze orientační, neboť barevnost květů může být velmi proměnlivá 
a přesné určení barvy je vždy obtížné. Červená může například přecházet v  hnědočervenou, 
purpurovou, nachovou, rubínovou atd. Určující znaky a popisy bylin byly zvoleny z  hlediska 
botanického co nejjednodušší, přičemž základní odborné termíny jsou vysvětleny a grafi cky 
znázorněny v přehledných tabulkách v úvodu knihy. Botanická nomenklatura (názvosloví rostlin) 
a jejich zařazení do čeledí bylo převzato z publikace Klíč ke květeně České republiky, vydané v roce 
2002 Botanickým ústavem Akademie věd ČR (viz použité zdroje a materiály).

Rostliny zařazené do této publikace jsou pouhým vzorkem z  pestré nabídky planě rostoucích 
druhů, které nám naše příroda na každém kroku nabízí a které můžeme na svých toulkách 
přírodou společně objevovat. Cílem této publikace je seznámit vás s těmi nejběžnějšími a pomocí 
jednoduchého popisu vám pomoci s jejich základním určením. 

Společná práce na přípravě této knihy i roční putování napříč Českou republikou za květinami 
všech barev bylo pro nás, obě autorky, velmi zajímavé a poučné. Věříme proto, že se do poznávání 
a putování za rostlinami pustíte s naším atlasem i vy. 
 K takovým objevným cestám přírodou vám přejeme, abyste si vždy nazuli dobré boty 
a aby vám na nich přálo dobré počasí. Vždyť putovat za rostlinami můžeme Českou republikou po 
celý rok. Naše „rostlinná říše“ je nesmírně bohatá a pestrá a nabízí nám k poznání více jak 3,5 tisíce 
druhů. Je tedy z čeho vybírat.

Marta Knauerová a Jana Drnková

ÚVOD
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kopinatý obkopinatý
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TVARY DĚLĚNÝCH LISTŮ

dlanitoklaný dlanitodílný

dlanitosečný

peřenoklaný peřenolaločný

peřenosečný peřenodílný
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OKRAJ LISTU

celokrajný pilovitý dvojitě pilovitý

zubatý vroubkovaný laločnatý
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LISTY SLOŽENÉ

trojčetné čtyřčetné
pětičetné

sudozpeřené
lichozpeřené

dvakrát zpeřené
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PŘISEDÁNÍ LISTŮ KE STONKU
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řapíkatý přisedlý

sbíhavý objímavý
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POSTAVENÍ LISTŮ
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vstřícné

střídavé

v přízemní růžici
přeslenité

KDV0307_blok.indd   13 24.2.2017   9:09:02



KVĚT – TVAR KORUNY
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zvonkovitý kolovitý nálevkovitý

trubkovitý jazykovitý pyskatý
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KVĚTENSTVÍ
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hrozen

okolík

vrcholík

hlávka (strboul)

klas
chocholík
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KVĚTENSTVÍ
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vijan

úbor
vidlan

chocholičnatá lata

složený okolík lata
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PLOD
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lusk tobolka

šešulka
měchýřek

tvrdka

nažka

struk

dvounažka
bobule

šešule
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Doba květu: Červen až září.
Listy: V přízemní růžici dlouze řapíkaté, 
kopinaté, na líci tmavě zelené, na rubu 
šedobílé, plstnatě chlupaté, až 50 cm dlouhé. 
Střední a horní listy menší, přisedlé, eliptické, 
podobné spodním. 
Květy: Rozkvétají postupně odzdola nahoru, 
zprvu jsou modré, později ocelově šedomodré 
až bílé, uspořádané na konci stonků v kulovitý 
ostnatý strboul o průměru kolem 5 cm.
Plody: Chlupaté nažky s chmýrem.

Popis: Vytrvalá, statná, až 250 cm vysoká 
ostnitá bylina s jednoduchou, přímou, tuhou, 
hranatou, vlnatě chlupatou lodyhou
a s větveným tlustým, kůlovým kořenem. 

Výskyt: Kamenité stráně, lomy, pastviny, 
vinice, železniční náspy, rumiště, příkopy, 
podél cest.

Využití: Léčivá, medonosná a okrasná rostlina. 
Tinktura ze semen zlepšuje prokrvení a snižuje 
krevní tlak. Zevně se užívá odvar z natě k léčbě 
ekzémů, lupénky a očních potíží.

Původ jména: Z řeckého echinos = ježek a ops 
= vzhled (přirovnání k ježkovi) + sfaira = koule 
(podle tvaru květu).

Lidový název: Bílý trn, ježibaba, kulatohlava, 
babice, římský trn, vlašský trn, trnovec, 
koulotrn, ježina, ježura, ježek, pichlavina, 
bodlovka, hlavina, ostnice, srdčina, pichlavá 
Mařka, ostroboul.

Upozornění: V malých dávkách je léčivý, 
ve vysokých může vyvolat až srdeční křeče.
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Bělotrn kulatohlavý Echinops sphaerocephalus

Hvězdnicovité Asteraceae
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Doba květu: Únor až duben.
Listy: Úzké, sytě zelené, čárkovité, 10 až 25 cm 
dlouhé, vyrůstají v přízemní růžici po 3 až 4 
z jedné cibule.
Květy: Bílé, vonné, zvonkovité, převislé, 
jednotlivé, složené ze šesti okvětních lístků 
se žlutou skvrnou na špičce. Na zahnutém 
stvolu vyrůstá 1, výjimečně 2 převislé květy.
Plody: Vejčité tobolky.

Popis: Vytrvalá časně jarní bylina, vysoká 10
 až 30 cm, s obloukovitým, bezlistým, jedno
 až dvoukvětým stonkem a podzemní cibulkou.

Výskyt: Vlhké stinné lužní lesy, bažiny, 
podmáčené louky a stráně, zahrady. 
Často vytváří rozsáhlé kobercové porosty.

Využití: Okrasná zahradní rostlina. Pro svou 
jedovatost není vhodná pro žádné další využití.

Zajímavosti: Z jedné cibule vyrostou každý rok 
max. 4 listy a 1 stvol s 1, výjimečně 2 květy. 

Původ jména: Z latinského leucis = bílý a ion = 
violka (dle bílé barvy květů) + verna, ver = jaro 
(doba výskytu).

Lidový název: Blednivka, bledulinka, jarní 
zvonky, loučky, mokrá panna, bílá panna, 
koukořička, koukořík, housata, sněhoběžka, 
jarnička, podsněžník, vyskočilka, běluška, 
zvonky divoženky.

Upozornění: Rostlina je jedovatá. Nejvíce 
jedovatých látek je obsaženo v podzemní 
cibulce. 

Bledule patří mezi zvláště chráněné druhy 
rostlin. Je zakázáno ji trhat, vyrývat či jinak 
poškozovat.

19

 Leucojum vernum Bledule jarní

Amarylkovité Amaryllidaceae
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Bledule jarní Leucojum vernum



Doba květu: Květen až srpen.
Listy: Dolní listy dlouze řapíkaté (řapík 
až 40 cm dlouhý), vejčité, 1 až 2× trojčetné, 
ostře pilovité.
Květy: Bílé, pětičetné, uspořádané v okolíky.
Plody: Tmavě hnědé dvounažky.

Popis: Vytrvalá, až 100 cm vysoká bylina 
s dutou, hranatou, rýhovanou, málo větvenou 
lodyhou a hustou sítí křehkých, lámavých 
oddenků, z kterých se rychle množí.
Výskyt: Zanedbané vlhké zahrady, sady 
a parky, podél plotů, příkopy, břehy rybníků, 
potoků a řek, stinné lesy, vlhké paseky, křoviny, 
ruderalizovaná místa. 
Využití: Léčivá a jedlá rostlina. Podporuje 
látkovou výměnu, čaj z kořenů má močopudný 
účinek. Obklady z čerstvých drcených listů 
pomáhají při bolesti nohou a revmatismu, 
urychlují hojení ran. 

Zajímavosti: Mladé listy připomínají svou 
chutí karotku a jsou velmi zdravé jak syrové, 
tak vařené. Bršlice je vhodná do salátů, 
pomazánek, polévek, zvláště pak do boršče – 
tradiční ukrajinský pokrm.

Původ jména: Z řeckého aix, aigos = koza 
a podion = nožka (podle tvaru listů) 
+ z latinského podagraria = léčící dnu (bršlice 
se užívá jako lék na tuto nemoc metabolického 
systému).

Lidový název: Podágrová bylina, dumbířec, 
královská bylina, kozonoha hostcová, brzlice, 
gerhát, gerhátek, husí noha, jarous, jericho, 
kerhák, kerhátek, kozí list, planá angelika, heř, 
vršlice.

Upozornění: Rostlina je známá jako rychle se 
šířící a těžko vyhubitelný plevel.

20

Bršlice kozí noha Aegopodium podagraria

Miříkovité Apiaceae
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Bršlice kozí noha Aegopodium podagraria



Doba květu: Duben až červen.
Listy: Dlouze řapíkaté, ledvinovité, na okraji 
hrubě zoubkované.
Květy: Bílé, drobné, čtyřčetné, uspořádané 
na krátkých tenkých stopkách do krátkého 
hroznu.
Plody: Šešule, až 7 cm dlouhé.

Popis: Jednoletá až vytrvalá aromatická, 
po česneku vonící bylina s přímou, větvenou 
nebo nevětvenou lysou lodyhou, vysoká 30 
až 80 cm.
Výskyt: Křoviny, lesní lemy, parky a zahrady, 
kolem hřbitovů, skládky, rumiště, dusíkem 
bohaté půdy.
Využití: Léčivá rostlina. Jarní zdroj vitamínu C, 
vhodný jako nahořklá přísada do salátů nebo 
jako surovina pro výrobu česnáčkového octa. 
Čaj z čerstvých lístků se užívá ke kloktání při 
zánětech dásní, parodontóze a aftech.

Zajímavosti: Žvýkání listů zmírňuje zápach 
z úst. Rozemnuté listy voní po česneku.

Původ jména: Z latinského Allium = česnek 
(rozemnutý voní po česneku) + petiolus 
= řapík (listy dlouze řapíkaté).

Lidový název: Psí česnek, zaječí česnek, 
česnák, rančesnek, česnačka, česnečina, 
česnečinka, česneková bylina, hulevník 
česnekový, jarnička, voníček, česneková 
hořčice, trejzel.

Upozornění: Sušené listy česnekovou vůni 
ztrácejí.

21

 Alliaria petiolata Česnáček lékařský

Brukvovité Brassicaceae
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Česnáček lékařský Alliaria petiolata


