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KRYTOSEMENNÉ  ROSTLINY 
 

Oddělení krytosemenné rostliny (Magnoliophyta) zahrnuje přibližně 350 000 druhů rostlin řazených do 

450 čeledí. Této druhové rozmanitosti dosáhly krytosemenné rostliny, jak je zřejmo z fosilních nálezů, již 

záhy po svém nástupu ve spodní křídě (nejstarší zlomkovité nálezy pocházejí ze střední jury), kdy 

představují již 90% všech fytofosilií. Jejich fylogenetický původ bývá kladen do blízkosti rostlin ze 

skupiny Lyginodendrophyta. 

Na rozdíl od rostlin nahosemenných existuje mezi krytosemennými vedle dřevin celá řada druhů bylin-

ných. Jsou to rostliny zelené či druhotně nezelené, které se pak vyživují buď saprofytně (hnilák) nebo 

parazitují (kokotice). Obývají převážně pozemní biotopy, ale lze nalézt i druhy epifytní (bromelie) či 

sladkovodní (leknín, růžkatec). Jen výjimečně osídlují vody slané. 

Od rostlin nahosemenných se krytosemenné liší stavbou dřevní části cévních svazků, v nichž se již 

vyskytují převážně pravé cévy (tracheje), ale především procesem rozmnožování a stavbou generativních 

orgánů. Pylová zrna krytosemenných rostlin nemají vzdušné vaky, zato se často vyznačují lepkavým či 

strukturovaným povrchem (převažuje entomogamie nad anemogamií). Reprodukční orgány jsou umístěny 

ve speciálních seskupeních - květech, primárně oboupohlavných, druhotně jednopohlavných, až i umístě-

ných na dvou různých jedincích (rostliny dvoudomé). Květy často tvoří květenství. Některé části květu po 

oplození zanikají, ostatní se podílejí na vytvoření plodu, který chrání zralá semena. Gametofyt je u 

krytosemenných, stejně jako u nahosemenných rostlin, maximálně potlačen (omezuje se na několik buněk) 

a zcela zavislý na sporofytu (celé tělo rostliny). Oproti nahosemenným je však u krytosemenných rostlin 

vytvořen mechanismus dvojitého oplození . 

Magnoliophyta jsou tradičně rozdělována na dvě nestejně početné třídy - dvouděložné (Magnoliopsi-

da) a jednoděložné (Liliopsida). Rostliny dvouděložné jsou skupinou původnější a také početnější. 

Jednoděložné rostliny se vyštěpily pravděpodobně z blízkosti rostlin leknínovitých. 

Mezi oběma třídami existuje celá řada odlišností. Kořenový systém dvouděložných představuje kořen 

hlavní a kořeny postranní (allorhizie). U jednoděložných hlavní kořen zaniká a vytváří se sytém kořenů 

adventivních (homorhizie). Cévní svazky dvouděložných jsou symetricky uspořádány v eustélé s 

vmezeřeným kambiem umožňujícím druhotné tloustnutí. Neuspořádané ataktostélé jednoděložných 

přítomnost kambia, a tím i druhotného tloustnutí, vylučuje. Stonky jednoděložných rostlin jsou zároveň jen 

málo větvené (většinou pouze v oblasti květenství). Žilnatina listů je u dvouděložných vždy síťnatá 

(dlanitá či zpeřená), u jednoděložných převážně souběžná bez anastomóz. Listy jedno děložných jsou často 

přisedlé, podlouhlého tvaru, s listovou pochvou, ale bez palistů. Úžlabní pupeny dvouděložných jsou 

nadřazené, jednoděložné je mají v uspořádání souřadném. Květy dvouděložných jsou nejčastěji pětičetné, 

s obaly rozlišenými na kalich a korunu (květy heterochlamydní). U jednoděložných je obvyklá květní 

symetrie podle čísla 3 a nerozlišené okvětí (květy homochlamydní). Konečně již z českých názvů tříd 

vyplývá rozdíl v počtu děloh semene, kdy jednoděložné mají pouze jednu, dvouděložné převážně dvě 

(druhotně mohou srůst v dělohu jedinou). Výrazný rozdíl mezi oběma skupinami spočívá též v zastoupení 

dřevin - ve třídě Magnoliopsida velmi hojné, u Liliopsida jen vzácně (čeleď arekovité). 

(Moderní úprava systému vedla k rozdělení původní třídy Magnoliopsida na třídy dvě. Termínem 

Magnoliopsida je nově označována nepočetná skupina starobylých rostlin s acyklickými oboupohlavnými 

homochlamydními květy bez nektárií, s mnohočetnými tyčinkami a volnými plodolisty (čeledi magnoliovi-

té, leknínovité). Ostatní skupiny dvouděložných rostlin jsou v současnosti označovány jako třída Rosopsi-

da.) 

  

Čeleď magnoliovité (šácholanovité) je jednou z nejstarobylejších čeledí recentních krytosemenných 

rostlin. To se projevuje již spirálním uspořádáním homochlamydních, jednotlivých, rozměrných květů. 

Plodem je měchýřek nebo nažka. U rodu Magnolia srůstají měchýřky ve zvláštní souplodí zvané šách. Z 

tohoto výrazu je odvozen i český název - šácholan. Magnolie jsou původní v Japonsku a v Severní 

Americe. V České republice jsou pěstovány jako okrasné stromy kvetoucí časně zjara bílými, ale i 

růžovými a nafialovělými květy s dlouhými jazykovitými květními lístky. Další zástupce - liliovník 

tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) - je vysoký strom původem z jihovýchodních oblastí Severní 

Ameriky. Název získal podle tvaru listů připomínajících antickou lyru a podle zelených květů podobných 

svým vzhledem květům tulipánu. Také jeho křídlaté nažky vytvářejí šišticovité souplodí. 
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Do stejného řádu s předchozí čeledí se řadí i rostliny muškátovníkovité a badyánovníkovité. Mezi první patří 

indonéská dřevina muškátovník pravý, z jehož semen se získává koření muškátový květ a muškátový oříšek. Čínský 

strom badyánovník pravý poskytuje koření badyán čili hvězdový anýz - souplodí osmi zdřevnatělých měchýřků, 

užívané k aromatizaci pečiva, likérů či parfémů. 

 

Čeleď vavřínovité zahrnuje druhy, jejichž drobné květy mají části uspořádané cyklicky. Plodem je 

jednosemenná bobule nebo peckovice. Její zástupci rostou v subtropických oblastech všech kontinentů, 

nejhojnější jsou v Jižní Americe a jihovýchodní Asii. Nejznámějším je druh vavřín ušlechtilý (Laurus 

nobilis) pocházející ze Středomoří. Je to vždyzelený keř či strom s kožovitými listy, které se sušené 

prodávají jako koření pod názvem bobkový list, užívaný při nakládání masa, ryb či zeleniny. Dále se 

spotřebovávají i zralé plody - tmavomodré olejnaté bobule, z nichž získaný olej se využívá ve farmacii. 

Vavřínovými věnci byli již od starověku korunováni panovníci, sportovní vítězi, významní umělci a vědci. 

Odtud pocházejí i označení laureát a bakalář (bacca laurea coronati = ověnčen vavřínovými větévkami). 

Dalším zástupcem této čeledi je kafrovník lékařský (Camphora officinarum) původem z východní Asie. 

Tento vždyzelený strom je celý prostoupen kafrovou silicí, která jej chrání před škůdci, a kterou člověk 

získává destilací z jeho dřeva a následnou sublimací surového kafru. Kafr je používán v lékařství do mastí 

proti revmatismu a jiným bolestem, v kosmetice a v dalších chemických výrobách. Třetím hospodářsky 

významným druhem je skořicovník cejlonský (Cinnamomum zeylanicum) původem ze Srí Lanky, ale dnes 

rozšířený v Asii, Africe i Jižní a Střední Americe. Listy tohoto stromu, dorůstajícího až 15 m, po rozemnutí 

vydávají karafiátovou vůni. Sloupaná kůra mladých výhonků se nechá fermentovat a následně se stáčí do 

ruliček a suší. Skořice se pak používá v potravinářství, likérnictví a vinařství či jako žaludeční lék v 

lékařství. Známé ovoce avokádo poskytuje hruškovec hojně pěstovaný v tropické Americe. 

 

Byliny i keře s velmi drobnými bezobalnými květy zahrnuje čeleď pepřovníkovité. Plodem je bobule. 

Její zástupci rostou v jihovýchodní Asii a v Americe. Nejznámějším druhem je pepřovník černý (Piper 

nigrum), dřevitá liána pocházející pravděpodobně z Přední Indie. Usušené nezralé peckovice jsou známy 

pod označením pepř černý. Bílý pepř jsou oloupané usušené zralé plody, zelený pepř plody nezralé. 

Indomalajský pepřovník betelový se pěstuje pro siličnaté listy, které se spolu se semeny arekové palmy a 

malým množstvím páleného vápna žvýkají jako slabé narkotikum. Polynéský pepřovník opojný je 

surovinou pro přípravu opojného nápoje kawa. Z blízce příbuzné čeledi pochází řada tropických pepřinců, 

které se pěstuje jako pokojová rostlina ozdobná listy či klasovitým květenstvím. 

 

Čeleď podražcovité je v české flóře zastoupena dvěma druhy. Podražec obecný je až 50 cm vysoká, 

zapáchající rostlina prorůstající křoviny, živé ploty či vinice. Má žluté květy a jeho plodem je tobolka. 

Kopytník evropský získal název podle tvaru svých sytě zelených listů připomínajících otisk kopyta. 

Vyrůstá z šupinatého oddenku. Jeho květy jsou navenek hnědě, uvnitř fialově zbarvené. Vyskytuje se ve 

vlhkém prostředí (podél řek, v křovinách, ve vinohradech). 

 
Do stejného řádu s předchozí čeledí patří i raflézie Arnoldova, objevená v roce 1818. Je to cizopasná rostlina z 

pralesů Sumatry a Jávy patřící do samostatné čeledi, která nemá oficiální český název. Její květ s průměrem kolem 1 m 

je největším květem v rostlinné říši. Svými haustorii cizopasí výhradně na kořenech révovitých rostlin rodu Cissus. V 

pletivech hostitelské rostliny vytváří poupata, která tělo hostitele protrhnou ve velikosti vlašského ořechu a rychlým 

růstem se dostávají na zemský povrch. Zcela vyvinutý květ je tvořen pěti okvětními listy červené barvy s bílými či 

nažloutlými bradavičkami. Ze středového prstence s tyčinkami a pestíky se šíří zápach hnijícího masa lákající 

opylovače - mouchy a brouky. Ontogeneze rostliny trvá asi 5 let, z toho na  vlastní proces kvetení připadají pouze 2-4 

dny. Po dozrání semen se květ mění v bobuli, rozpadající se v mazlavou hmotu, kterou se semena lepí na nohy slonů a 

buvolů, kteří je roznášejí do okolí. 

 

Vodní rostliny s rozměrnými listy a spirocyklickými květy představují čeleď leknínovité. Plodem je 

měchýřek, vzácněji tobolka. V České republice se vyskytují druhy leknín bílý (Nymphaea alba)  a stulík 

žlutý, oba s dlouze řapíkatými listy s vytvořeným aerenchymem. Květy stulíku jsou jednodušší, menší a 

pryskyřníkově žluté barvy. Květy leknínů jsou větší, tvořené velkým počtem korunních lístků bílé či 

růžové barvy. Jde o rostliny vytrvávající prostřednictvím oddenku. Gigantickými listy se vyznačuje 

jihoamerický druh viktorie královská (Victoria regia). Roste v klidných vodách povodí Amazonky a pro 
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Evropu byla objevena roku 1851 českým cestovatelem Tadeášem Haenkem. Vyžaduje tekoucí mělké vody 

s dostatkem kyslíku. Listy viktorie mají až 2 m v průměru. Jejich žilky jsou na spodní straně pokryty 

dlouhými dutými trichomy, které list nadnášejí. Okraje listu jsou zvednuty a vytvářejí val vysoký 5 cm. 

Květy, v průměru velké až 35 cm, připomínají květ leknínů. Kvetení trvá 2 dny. První den večer vykvétá 

bílý květ s vůní ananasu. Ráno se zavírá a potápí pod hladinu. Večer se znovu vynoří a otevře, nyní je však 

růžový. Další ráno se definitivně potopí, čímž je kvetení ukončeno. Uvnitř květu je teplota v průměru o 

11°C vyšší oproti okolí, což láká teplomilný opylující hmyz. Plodem viktorie je pod vodou dozrávající 

tobolka velikosti dětské hlavy obsahující až 400 semen. Tato semena slouží domorodým Brazilcům k 

výrobě pokrmové mouky. Příbuzná čeleď lotosovité zahrnuje druhy z jižní Asie a z australské oblasti. 

Plodem jsou oříšky, semena a oddenky některých druhů jsou jedlé (lotos ořechonosný).  

 

Čeleď pryskyřníkovité (Ranunculaceae) zahrnuje byliny vytrvávající prostřednictvím oddenků či 

kořenových hlíz. Části květu jsou uspořádány spirálně a gyneceum je tvořeno velkým počtem jednoplodo-

listových pestíků (gyneceum apokarpní). Plodem je měchýřek či nažka, obvykle v bohatém souplodí. Tato 

čeleď se rozděluje na dvě podčeledi (v některých systémech samostatné čeledi). První z nich je nazývána 

čemeřicové, podle jednoho z významných zástupců - čemeřice černé. Druhové jméno naráží na černohně-

dé zbarvení oddenku. Květ je zdánlivě pětičetný. Kališní lístky jsou korunovitého vzhledu, lístky korunní 

přeměněny v nektária. Talovín zimní je časná jarní okrasná bylina vykvétající jediným žlutým květem. 

Orlíček obecný je až 50 cm vysoká bylina nížinných listnatých lesů s květy fialově zbarvenými a 

korunními lístky protaženými v dlouhou ostruhu. Podobně ostruhaté, avšak jednodušší květy má i ostrožka 

stračka, jíž příbuzná ostrožka vyvýšená se v modré či bílé variantě pěstuje jako ozdobná zahradní bylina. 

Blatouch bahenní roste hojně na březích potoků a obecně na vlhkých půdách. Jeho listy mají ledvinitý 

tvar, žluté květy jsou homochlamydní, pětičetné, plodem je zobánkovitý měchýřek. Žlutě zbarvené homo-

chlamydní květy má i úpolín evropský, vytrvalá bylina, vysoká až 60 cm, místy ničená trháním pro své, v 

průměru až 3 cm velké, květy. Do této podčeledi patří též rostliny rodu oměj (Aconitum) - oměj vlčí mor  

a oměj šalamounek, které obsahují, již v malém množství smrtelně jedovatý, alkaloid akonitin. V obou 

případech se jedná o vytrvalé, statné, až 150 cm vysoké byliny s typickým hroznovitým květenstvím 

přílbovitých květů, u vlčího moru bleděžlutě, u šalamounku fialově zbarvených. Druhou podčeledí jsou 

rostliny pryskyřníkové, zahrnující řadu jedovatých druhů (obsah alkaloidů, saponinů či glykosidů). Jen na 

území České republiky roste na 15 druhů rodu pryskyřník (Rannunculus) (např. p. prudký, veliký, 

hlíznatý, plazivý, kosmatý, plamének), jejichž květ je pětičetný s prchavým kalichem. Z květu dozrává 

souplodí nažek. Přímo ve vodě roste lakušník vodní, typický bílými květy a výraznou heterofylií. S 

blatouchem se často zaměňuje orsej jarní vytrvávající kořenovými hlízami na svazčitých kořenech. 

Dorůstá výšky 20 cm a žlutě kvete v době od března do května. Ve stejné době vykvétá i bílá sasanka 

hajní (Anemone nemorosa) a její příbuzná, žlutě zbarvená sasanka pryskyřníková. Svým fialovým 

homochlamydním květem a trojlaločnými listy je typický jaterník podléška (Hepatica nobilis) vytrvávají-

cí plazivým oddenkem. Koniklec luční je chráněnou rostlinou s až 50 cm vysokou lodyhou hustě pokrytou 

trichomy. Květ má vzhled nícího fialově zbarveného zvonku. Listy vyrůstají v přízemní růžici, pod květní 

stopkou vyrůstá navíc růžice listenů. Květy rostlin rodu hlaváček (Adonis) připomínají úbory hvězdnicovi-

tých rostlin. V ČR lze nalézt oddenkem vytrvávající hlaváček jarní, chráněnou léčivku se žlutě zbarvený-

mi květy, a červeně kvetoucí jednoletý plevel hlaváček letní, jehož květy i vzrůst jsou výrazně menší 

oproti prvnímu druhu. Mezi rostliny pryskyřníkovité patří též i v zahradách pro okrasu pěstovaná až 5 

metrů dlouhá liána plamének plotní (Clematis vitalba), s bílými, ale šlechtěním i fialovými a nachovými 

čtyřčetné květy s korunovitě zbarveným kalichem. Plodem je nažka s pérovitým přívěskem. 

 

Do řádu pryskyřníkotvaré je zařazována i čeleď dříšťálovité, do které patří keřovitá dřevina dříšťál 

obecný, typický otrněnými brachyblasty, hroznovitým květenstvím žlutých květů a z nich uzrávajícími 

podlouhlými bobulemi červené barvy a kyselé chuti (dříšťálky). Je mezihostitelem rzi travní. Dalším 

zástupcem čeledi je mahónie cesmínolistá, okrasný keř se vždyzelenými ostnitými listy, žlutými květy a 

modrými bobulemi (pravá cesmína má bobule červené!). 
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Byliny s mléčnicemi v pletivech zahrnuje čeleď mákovité. Kalich oboupohlavných, dvou až trojčet-

ných květů je prchavý, plodem je tobolka. Jde o čeleď vázanou na severní polokouli. Mák setý (Papaver 

somniferum) je až 1,5 m vysoká jednoletá bylina původem z Malé Asie. Květy odrůd pěstovaných na 

semeno jsou zbarveny nafialověle, poddruhy pěstované pro opium mají květy bílé. Olejnatá semena jsou 

drobná, modře až černě zbarvená. Opium se získává z nezralých makovic, které se nařezávají přímo na 

poli. Z ran vytéká mléčná, na vzduchu tuhnoucí šťáva. Surové opium obsahuje asi 20 různých alkaloidů, z 

nichž nejdůležitější jsou morfin, kodein a papaverin. V lékařství se opiové alkaloidy užívají k tišení bolesti 

a křečí, ale i jako antipyretikum. Jako droga se opium rozšířilo především v Indii, kde se obvykle žvýká, a 

v Číně, kde je zvykem jeho kouření. Příbuzný mák vlčí je rostlina nižšího vzrůstu (do 80 cm) rostoucí 

obvykle na rumištích či jako polní plevel. Květ s prchavým kalichem a čtyřčetnou, sytě červenou korunou 

je zprvu nící, za květu vzpřímený. Tobolka je výrazně menší než u předchozího druhu. Spolu s ním je 

nejběžnějším planým druhem z této čeledi vlaštovičník větší. Je to vytrvalá bylina stinných hájů a křovin, 

jejíž mléko má oranžovou barvu. Květy jsou žlutě zbarvené, vyrůstají v okolících, ale záhy opadávají. 

Tobolka tohoto druhu je čárkovitá. 

 

Čeleď zemědýmovité je v české flóře zastoupena například dymnivkou dutou a zemědýmem lékař-

ským. První z obou rostlin přetrvává dutou kořenovou hlízou, druhá je jednoletá. Květy obou druhů 

vyrůstají v hroznovitém květenství a mají růžové zbarvení. 

 

Do čeledí láčkovkovité, špirlicovité a rosnatkovité patří  rostliny běžně označované jako masožravé, 

vhodněji hmyzožravé. Zástupci první z obou čeledí jsou keře či polokeře bylinného vzhledu rostoucí ve 

vlhkých tropech Indomalajsie, jižní Číny, Filipín, Madagaskaru a na tichomořských ostrovech. Často se 

mezi nimi vyskytují druhy epifytní. Listy jsou zakončeny zvláštní úponkou s lahvicovitým útvarem - 

láčkou. Jednopohlavné květy těchto převážně dvoudomých rostlin vyrůstají v bohatých květenstvích, 

plodem je tobolka plná velkého počtu nitkovitých semen. Láčky dosahují až maximální délky 30 cm a 

průměru 10 cm a jsou nejčastěji zeleně či červenohnědě zbarvené. Některé jsou opatřeny sklopným 

víčkem, které spolu s vnitřní voskovou vrstvou brání úniku hmyzu, ale samo zároveň chrání láčku před 

naplněním dešťovou vodou, která by znehodnotila obsah trávicích enzymů. Zástupcem této čeledi je 

například cejlonská láčkovka odkapávající. Špirlicovité rostliny mají listy obdobně modifikovány do 

podoby kornoutovitého útvaru. Vyskytují se v severní a v tropické Jižní Americe. Do čeledi rostlin 

rosnatkovitých patří bylinné druhy vyskytující se od tropů až do mírného pásu včetně českých rašelinišť. 

Jejich listy jsou pokryty drobnými žlaznatými trichomy (tentakule). Listy obvykle vyrůstají v přízemní 

růžici, z jejíhož středu vybíhá stvol nesoucí klasovitý vijan drobných oboupohlavných květů. V České 

republice se vyskytuje druh rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Zajímavým zástupcem této 

skupiny rostlin je i americký druh mucholapka podivná, která loví hmyz sklapnutím svých listů podél 

středního žebra, čímž se kořist ocitne v kleci vytvořené z do sebe zapadajících výběžků listového okraje. 

Důvod, který vedl hmyzožravé rostliny k adaptaci metabolismu spočívá v jejich vazbě na rašelinné půdy 

chudé dusíkem, který si rostlina takto doplňuje vstřebáváním produktů rozkladu hmyzích těl. 

 

Statné opadavé stromy s borkou, která se v tenkých plátech odlupuje, zastupují čeleď platanovité. 

Jejich listy jsou až hluboce laločnaté a poněkud připomínají listy javorů. Květy jsou jednopohlavné, avšak 

stromy jednodomé. Plodem je nažka, respektive jejich plodenství vznikající z kulovitého květenství 

samičích květů. Čeleď je rozšířena v Eurasii a Severní Americe až po Mexiko. Z původních zástupců je 

známý platan východní. I v českých parcích se dnes vedle tohoto druhu pěstuje hybridní platan javorolis-

tý. Příbuznou čeledí jsou rostliny vilínovité, původem severoamerické či z jižní a jihovýchodní Asie 

pocházející okrasné parkové dřeviny, v našich podmínkách vykvétající v zimním období (vilín viržinský, 

vilín japonský). 

 

Čeleď jilmovité zahrnuje stromy tropického a mírného pásu severní polokoule. Listy těchto dřevin jsou 

jednoduché, eliptické, plodem je nažka či peckovice. Na českém území roste jilm vaz, jehož nažky s 

blanitým lemem vyrůstají v bohatých nících svazečcích. Jeho listy připomínají listy habru, ale na rozdíl od 

nich je u jilmu čepel na bázi asymetrická, protože na jedné straně řapíku je přirostlá níže než na straně 

druhé. Vyskytuje se převážně v lužních lesích. 
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Čeleď morušovníkovité představují dřeviny, jejichž pletiva obsahují mléčnice. Jednoduché listy mají 

rozmanitý tvar. Plodem je převážně nažka, někdy peckovice, obvykle v plodenstvích. Zástupci čeledi 

rostou převážně v tropech, řídce i v subtropických oblastech. Fíkovník smokvoň je rostlina původem z 

Malé Asie. Je to opadavý keř či strom až 15 m vysoký. Tvar listů je typicky 3-5laločný. Jednopohlavné 

květy vyrůstají uvnitř hruškovitého lůžka květenství, tzv. sykonia. Plodem jsou drobné peckovičky, které 

se ze samičích květů vyvíjejí partenogeneticky či po oplození planým kaprifíkem (kozí fík). Sykonium po 

oplození zdužnatí a vytváří plodenství fík, za zralosti žlutohnědé až fialové barvy, po usušení pokrytý 

vrstvou vykrystalovaného cukru. Fíky se konzumují čerstvé, sušené i tepelně upravené, připravuje se z nich 

marmeláda, víno, lékařská projímadla, mleté pražené fíky představují kávovou náhražku. Fíkovník 

pryžodárný (Ficus elastica) pochází z vlhkých lesů Indie a Sundských ostrovů. V Čechách je často 

pěstován jako pokojová rostlina. V tropech dorůstá nevětvený kmen této rostliny až 50 metrů. Listy jsou 

podlouhle vejčitého tvaru s kožovitou kutikulou. Latex se z fíkovníku sklízí obdobným způsobem jako z 

kaučukovníku systémem zářezů v kůře. Surová guma z těchto stromů je nazývána asámský kaučuk a její 

využití se rozšířilo v souvislosti s objevem vulkanizace v 19. století. Později se prosadilo i užívání 

tvrzeného kaučuku na výrobu hřebenů, knoflíků, rukojetí. Jeho druhem je i černý ebonit a bílý eburit. Jako 

pokojová rostlina je poslední dobou velice oblíben i další zástupce - Ficus benjamina s hustě větveným 

stonkem a drobnými vejčitými listy, či Ficus lyrata s listy typického tvaru. Známým druhem fíkovníků je i 

Ficus bengalensis, česky banyán, původem z Indie, rostoucí jako epifyt, který následně vysílá k zemi 

adventivní kořeny a po jejich zakořenění rychle zmnoží svůj kmen a posléze zahubí hostitelský strom 

(fíkovník škrtič). Rozrůstající se dospělý jedinec vysílá šlahouny, jimiž napadá sousední stromy, takže po 

mnoha letech vytváří samostatný rozsáhlý porost. Ze sykomory (Ficus sycomorus) vyráběli staří Egypťané 

sarkofágy pro uložení mumií. Jméno celé čeledi se odvozuje od morušovníku, což je statný strom z oblasti 

Indie, Japonska, Íránu a Afghánistánu. Tato rostlina je podvědomě spojována s chovem bource morušové-

ho a výrobou hedvábí. Podobnost s plodem morušovníku vedla k označení jednoho z raných vývojových 

stádií zárodku živočichů názvem morula. 

 

Čeleď konopovité jsou byliny s jednopohlavnými květy nahloučenými obvykle ve složitá vrcholičnatá 

květenství. Plodem je nažka. Zástupci čeledi se vyskytují v mírném pásu severní polokoule. Pro české 

podmínky je nejtypičtějším zástupcem chmel otáčivý (Humulus lupulus). Chmel je vytrvalá pravotočivá 

liána divoce rostoucí v olšinách, lužních porostech a pobřežních křovinách. Laločnaté listy i 2-6 metrů 

vysoká lodyha jsou porostlé tuhými trichomy. Jde o rostlinu dvoudomou. Samčí květy vyrůstají v latách, 

květy samičí vytvářejí klasovitá květenství postupně se měnící v šištice - chmelové hlávky. Listy, květy i 

plod jsou pokryty žlutavými žlázkami. Žlázky plodů produkují silici s obsahem humulonu, humulionu, 

lupulinové kyseliny a dalších látek farmaceuticky (sedativa) i chuťově (hořká příchuť piva) významných. 

V kultuře je chmel pěstován od 8., u nás od 11. století.  Pěstují se pouze samičí rostliny a přítomnost 

samčích jedinců v blízkosti chmelnice musí být absolutně vyloučena, neboť opylením ztrácí chmel na své 

jakosti. Jako vláknodárná rostlina se i v teplejších oblastech České republiky pěstuje konopě setá 

(Cannabis sativa). Tato rostlina pochází ze Střední Asie, kde se pro drogu a olej pěstovala již 2700 let 

př.n.l.. V současnosti jsou nejvýznamnějšími producenty konopí Čína, Itálie, Turecko, Japonsko, Chile a 

USA. Konopě je jednoletá dvoudomá rostlina vysoká 2-5 metrů. Je pokryta žlaznatými trichomy. Tmavě 

zelené listy jsou dlanitě složené z úzce kopinatých pilovitých lístků. Květy jsou žluté. Na rozdíl od lnu se 

rostliny konopě při sklizni nevytrhávají celé, ale sečou se. Technické vlákno z nich získané má délku až 2 

metry a používá se k výrobě lan, pytlů či lodních plachet. Ze semen konopě seté se lisuje technický olej, 

nebo se používají k přípravě krmných směsí pro ptáky známých pod označením semenec. Varietou konopě 

seté je konopě indická, pěstovaná v Orientu pro látku zvanou kanabiol, která se získává ze silice žlázek 

samičích rostlin. Kanabiol je podstatou účinků konopných drog - hašiše (utuhlá pryskyřice samičích 

rostlin) a marihuany (sušené pupeny a listy samičích rostlin). 

 

Převážně byliny pokryté žahavými trichomy zahrnuje čeleď kopřivovité. Jejich listy jsou jednoduché, 

velmi malé květy jednopohlavné. Plodem je nažka. Hlavní centrum rozvoje těchto rostlin spadá do oblasti 

tropů. V ČR roste nejčastěji kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), vytrvalá, dvoudomá rostlina s až 1,5 

metru vysokou nevětvenou lodyhou. Květy vyrůstají v převislých latách z paždí zašpičatěle vejčitých listů. 
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Nejhojněji se vyskytuje v pobřežních houštinách, na rumištích a polích. Její menší příbuzná kopřiva 

žahavka je jednoletá, jednodomá rostlina vysoká maximálně 40 cm. Její lodyha je, na rozdíl od předchozí, 

větvená a laty květů přímé. Vyskytuje se na obdobných stanovištích. 

 

 

Čeleď bukovité zastupují téměř výhradně větrosnubné dřeviny stromového vzrůstu. Listy těchto rostlin 

jsou jednoduché, květy jednopohlavné, plodem je nažka, často skrytá v číšce (kupuli) stonkového původu. 

Zarůstají především mírný, ale i subtropický pás obou polokoulí. V českých lesích je významnou původní 

dřevinou buk lesní (Fagus sylvatica), strom se štíhlým kmenem pokrytým hladkou bělavě šedou kůrou. 

Plodem jsou trojboké nažky ukryté po dvou v kupuli otvírající se čtyřmi cípy (bukvice). Ačkoliv výsadba 

smrků v 19. století poněkud omezila jeho výskyt, tvoří rozsáhlé bučiny od pahorkatin až do pásma hor. 

Dalšími českými zástupci čeledi jsou dub zimní - drnák (Quercus petraea) a dub letní - křemelák 

(Quercus robur). Jejich květy vyrůstají v řídkých jehnědách, plod nažka - žalud je v kupuli pouze usazen, 

není jí překryt. Listy dubu zimního mají čepel staženou k řapíku a žaludy přisedlé k větévce. Dub letní má 

listovou čepel na bázi vykrojenou, takže se řapík jeví delší než  u předešlého druhu, a žaludy jsou k větvím 

připojeny delší stopkou. Oba druhy tvoří hlavní součást podhorských doubrav. Jsou to stromy poměrně 

dlouhověké - až 1200 let. Jejich listy jsou často znetvořeny po napadení určitými druhy hmyzu (pilatky) 

tvorbou tzv. duběnek, které jsou velmi bohaté na třísloviny a v dřívějších dobách sloužily k přípravě 

inkoustu. Třísloviny dubové kůry dodávaly též hořkou příchuť českému pivu v době, kdy zde ještě nebyl 

znám chmel. Na africkém i evropském pobřeží Středozemního moře roste dub korkový. Borka tohoto 

vždyzeleného stromu je tvořena silnou suberinovou (korkovou) vrstvou, v níž Robert Hooke v roce 1667 

prvně mikroskopoval rostlinnou buňku. Tyto buňky jsou vyplněny vzduchem (odtud lehkost korku). Korek 

se používá jako tepelný izolátor, mechanická ochrana, ochrana proti vlhkosti a cizopasníkům. Vyrábějí se z 

něj zátky, podrážky, plováky, tropické helmy, odpad se drtí a užívá se ve stavebnictví či k výrobě podlaho-

vých krytin. Většina z cca 600 druhů dubů roste v Severní Americe a Asii. Kaštanovník jedlý je vysoký 

opadavý strom původem z Malé Asie, který nelze v žádném případě zaměňovat s rostlinou označovanou 

lidově názvem kaštan, odborně však zvanou jírovec maďal! Řekové pěstovali tento strom již ve starověku, 

od 14. století se pěstoval ve Švýcarsku, kde byly kaštany hlavní potravinou až do importu brambor v 17. 

století. Kopinaté, ostře pilovité listy jsou až 20 cm dlouhé. Nažky jsou, obvykle po třech, uzavřeny v 

ostnité dřevnatící kupuli. Kaštany jsou velmi výživné - obsahují až 60% škrobu, 20% cukrů, 11% bílkovin, 

vitamíny B1, PP a C, draslík, fosfor, vápník a železo. V lékařství se užívají jako protiprůjmový prostředek. 

V kuchyni se upravují nejrůznějším způsobem, používají se k přípravě nádivek do drůbeže a k výrobě 

nugátu i dalších cukrářských výrobků. 

 

Do čeleďi břízovité patří opadavé dřeviny stromového či keřového vzrůstu. Jejich listy jsou jednodu-

ché, květy jednopohlavné. Samčí květy tvoří nahloučená jehnědovitá květenství, květy samičí vyrůstají 

obvykle v šišticích. Plodem je buď nažka, často okřídlená, nebo oříšek. Zástupce této čeledi lze nalézt v 

mimotropických oblastech severní polokoule. Název čeledi je odvozen od břízy bradavičnaté (Betula 

pendula). Je to nenáročný, snadno se množící a proto hojně rozšířený strom typický svou bílou borkou. 

Květy samčí i samičí vyrůstají v oddělených jehnědovitých květenstvích. Plodem je dvoukřídlá nažka. Zdá 

se, že jediným limitním faktorem pro výskyt břízy je dostatek světla - nesnáší zastínění. Na rozdíl od břízy, 

původní především v zauralské části Asie, je další zástupce - olše lepkavá druhem typickým pro celou 

Evropu. Roste v lužních lesích (olšinách) a je typickým ukazatelem spodní vody. Na kořenech má hlízky se 

symbiotickými bakteriemi. Nažky jsou kryty v nerozpadavých šišticích vznikajících ze samičího květen-

ství. Obvejčité listy jsou vpředu vykrojené a na rubové straně zelené. Listy příbuzné olše šedé jsou 

zašpičatělé a na rubu našedlé vzhledem k porostu krycích trichomů. Tento druh je častější ve své keřové 

podobě. Habr obecný (v některých systémech spolu s následujícím rodem řazen do samostatné čeledi 

lískovité) má listy dlouze kopinaté, ostře pilovité, s čepelí symetricky nasedající k řapíku (rozlišovací znak 

od jilmu). Plodem je ve svazcích vyrůstající nažka uzavřená v typicky tvarovaném trojlaločném blanitém 

obalu. Známým keřem zastupujícím tuto čeleď  je hojně pěstovaná i planě rostoucí líska obecná. Tento 

hustý keř roste od nížin až do horských poloh. Jeho měkké srdčité listy jsou pokryty žlázkami. Oříšek sedí 

v zeleném obalu listencového původu. V parcích bývá vysazována líska turecká, domovem na Balkáně a v 
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Malé Asii. Na rozdíl od předchozí dorůstá velikosti mohutného stromu a její oříšky kryje žlaznatě chlupatý 

listencový obal. 

 

Čeleď ořešákovité je rozšířena v mírném a subtropickém pásu severní polokoule. Listy jejích zástupců 

jsou lichozpeřené, jednopohlavné květy vyrůstají v jehnědovitých květenstvích. Plodem je nejčastěji 

peckovice, ale i nažka či oříšek. Ořešák královský (Juglans regia) je mohutný strom s rozložitou 

korunou. Listy i dužnaté oplodí plodů produkují typickou vůni. Samčí květy vyrůstají v jehnědách, samičí 

v klasech na letorostech. Plodem je vejčitá peckovice s kožovitým, dužnatým a kamenným oplodím. (První 

dvě se odstraňují při sklizni, kamenné oplodí je vlastní skořápka vlašského ořechu.) Zprohýbané dělohy 

olejnatého semene jsou pokryty blanitým osemením (za čerstva bílé, později hnědne). Tento druh, původní 

na Balkáně a ve Střední Asii, vděčí za své rozšíření starověkému Římskému impériu. Z jižní oblasti USA 

pochází ořechovec pekanový, jehož až 6 cm dlouhé eliptické pecky (oříšky) obsahují až 70% tuku. 

Příbuzný ořechovec bílý poskytuje hikoryové dřevo na výrobu nábytku a lyží. 

 

Čeleď vrbovité zahrnuje dřeviny od drobných keříčkovitých forem až po stromy mohutného vzrůstu. 

Listy těchto rostlin jsou jednoduché celistvé, jednopohlavné květy vytvářejí jednopohlavná jehnědovitá 

květenství. Pro čeleď je typická dvoudomost. Plodem je tobolka, obsahující velký počet semen obalených 

chmýrem. Jde o rostliny obývající s výjimkou australské oblasti kosmopolitně celý svět až k hranicím 

vegetace. Nejhojněji jsou zastoupeny v mírném pásu severní polokoule. Na území ČR jsou typické 

hmyzosnubná vrba jíva (Salix caprea), představující zdroj první jarní potravy probouzejících se včel a 

symbol počátku jara („kočičky“), vrba bílá, vysoký strom s převislými letorosty a dlouze kopinatými, na 

rubu plstnatými listy (kultivar Tristis „vrba smuteční“) a podél vod rostoucí keřovitá vrba košíkářská. Na 

rašeliništích roste poléhavý keřík vrba plazivá, na sněžných výležiskách alpínského stupně hor (např. 

Krkonoše) se lze setkat s keříčkovitou vrbou laponskou a často jen 1 cm vysokou vrbou bylinnou. 

Dalším významným rodem rostoucím hojně na českém území jsou větrosnubné topoly. Topol osika 

(Populus tremula) je středně velký strom, jehož kosočtvercové listy mají řapíky ze stran silně zploštělé, a 

proto se třepetají i ve slabém větru. V lužních lesích roste topol bílý, mohutný strom s listy na rubu 

šedoplstnatými. Na březích rybníků či podél cest byl často vysazován dekorativní topol černý vytvářející 

působivá stromořadí jehlancovitých štíhlých korun (kultivar topol pyramidální). Rub jeho listů je vzhledem 

k absenci trichomů sytě zelený. Měkké dřevo topolů je využíváno k výrobě papíru, zápalek, beden a v 

truhlářství i nábytkářství. 

 

Čeleď hvozdíkovité (silenkovité) zastupují byliny mírného pásu severní polokoule. Drobné cyklické 

oboupohlavné květy jsou nejčastěji 5-, vzácněji 4-četné, obvykle uspořádané ve vrcholičnatých květen-

stvích. Plodem je většinou tobolka, ale i bobule či nažka. Ptačinec velkokvětý a ptačinec hajní jsou lesní 

byliny s bílými květy, k hojným plevelům náleží ptačinec žabinec (p. prostřední), poléhavá rumištní 

rostlina s křehkým, asi 15 cm dlouhým stonkem. Ptačinec je možno zaměnit s rožcem. Bezpečným 

rozlišovacím znakem je počet stylodií (nerozlišené čnělky) v květu - u ptačince pouze tři u rožce pět. Mezi 

běžné plevele patří rožec rolní či rožec obecný. V mokřadech roste křehkýš vodní, hojným plevelem je 

plevel okoličnatý. Do skupiny hvozdíků patří nezaměnitelný koukol luční, v jehož květu kališní lístky 

daleko přesahují nachové lístky korunní. Dříve hojný plevel je dnes druhem spíše vzácným. Jeho semena 

jsou prudce jedovatá. Typické jsou hluboce rozeklané korunní lístky růžových květů kohoutku lučního. K 

běžným lučním rostlinám patří několik druhů silenek/knotovek - silenka bílá, silenka nadmutá, silenka 

nící, které mají bílé květy se zvonkovitě nadmutým srostlým kalichem, či smolnička obecná. Zajímavým a 

zároveň léčivým druhem je také mydlice lékařská, jejíž pletiva, především v kořeni, obsahují saponiny, 

které umožňují využití této rostliny jako náhražky při mytí a praní. Nejrozšířenějšími rostlinami čeledi jsou 

různé druhy hvozdíků (h. kartouzek, h. kropenatý, h. zahradní, h. čínský), jejichž nachové květy se 

zubatými korunními lístky a s trubkovitými kalichy vedly člověka již v 15. století k pěstování těchto rostlin 

pro okrasu a k vyšlechtění početné řady okrasných karafiátů. 

 

Rostliny z čeledi merlíkovité jsou byliny s redukovanými jednopohlavnými květy vyrůstajícími v 

latách či klasech tvořených z nahloučených klubíček drobných kvítků. Plodem je nažka s vytrvalým 

kalichem. Do této čeledi náleží celá řada plevelných rumištních (halofilní, nitrofilní) rostlin - merlík bílý, 
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merlík zvrhlý, merlík všedobr, lebeda lesklá. Jsou neobyčejně vitální (semena si zachovávají klíčivost i 

po průchodu zažívacím traktem zvířat) a rostou hojně všude v okolí lidských sídel, na návsích a v blízkosti 

zemědělských provozů (složiště mrvy, komposty). Lebeda zahradní byla odpradávna pěstována jako 

špenátová zelenina stejně jako špenát setý, druh listové zeleniny původem z Afghánistánu. Avšak daleko 

nejvýznamnější rostlinou z této čeledi je několik variet řepy obecné, buráku (Beta vulgaris). Jako listová 

zelenina byla pěstována již ve starověké Mezopotámii. Od 12. století byla v Evropě pěstována jako 

zelenina řepa červená, jejíž hlízy jsou zbarveny obsahem anthokyanu. V 17. století došla řada na řepu 

krmnou, jejíž rozměrná hlíza je převážně stonkového původu. Éra řepy cukrové, dnes nejvýznamnější 

odrůdy, začala až koncem 18. století v souvislosti s Napoleonovou blokádou dovozu zboží (včetně 

třtinového cukru) z anglických kolonií. Jeden z prvních cukrovarů zpracovávajících cukrovou řepu vznikl 

již v roce 1810 na Zbraslavi. V té době byla cukernatost řepy jen asi 3,5%. Dnes se obsah cukru v 

pletivech její bulvy pohybuje kolem 20%. 

 

Čeleď laskavcovité zahrnuje byliny s jednoduchými listy, drobnými květy v klubíčkatých či hroznovi-

tých květenstvích a fotosyntézou s C4-cyklem. Plodem může být nažka, oříšek nebo tobolka. Jako plevelná 

rostlina byly do Evropy ze Severní Ameriky zavlečeny druhy laskavec ohnutý a laskavec zelenoklasý. V 

zahradách se jako ozdobná letnička pěstuje jihoamerický laskavec ocasatý. 

 
Do cizokrajných čeledí řádu hvozdíkotvaré patří několik pro okrasu pěstovaných druhů rodu nocenka. Rod kos-

matec zahrnuje dekorativní sukulentní rostliny s květy připomínajícími úbor hvězdnicovitých. Rostlinnými mimikry 

zajímavým druhem je Lithops terricolor známý z pouštních oblastí jako tzv. živé kamínky, rostliny rodu Fenestralia 

mají na vrcholu svých dužnatých listů hyalinní pletivo („okénko“), jímž vniká světlo do vnitřních pletiv. 

 

V blízkosti řádu hvozdíkotvaré stojí v samostatném řádu i v Čechách velmi oblíbená čeleď kaktusovité 

(opunciovité, nopálovité). Její zástupci jsou převážně sukulentní byliny s válcovitým dužnatým nevětve-

ným nebo jen málo větveným stonkem. Listy jsou většinou  přeměněny v trichomy a trny či zcela chybí. 

Samostatné květy jsou velké, obvykle spirálně uspořádané (svědčí o starobylosti skupiny), homochlamyd-

ní, oboupohlavné. Plodem je bobule, méně často tobolka. Zástupci této čeledi jsou původní výhradně v 

aridních oblastech amerického kontinetu! Pro čeleď je typický zcela výjimečný typ fotosyntézy CAM. 

Opuncie smokvec je typická svými zploštělými články vejčitého tvaru. Květy má sírově žluté, stejně jako 

jedlé, 6 cm dlouhé bobule. Tento druh pocházející z Mexika může být i v Evropě celoročně pěstován 

venku, protože snáší i vysoké mrazy. Z Mexika pochází i často pěstovaný rod Echinocactus, na Haiti je 

domovem Selenicereus, známá „královna noci“, epifytický kaktusovec Zygocactus z pralesů východní 

Brazílie vešel v povědomí jako „vánoční kaktus“. Drobný kaktus Lophophora williamsii původem z 

Mexika a Texasu obsahuje alkaloid mezkalin a je zdrojem halucinogenní drogy peyotl, Carnegiea 

gigantea, až 18 m vysoký pouštní sloupovitý kaktus, je symbolem a národní rostlinou Ariziony. 

 

Pro zástupce čeledi rdesnovité je typickým znakem zvláštní blanitý či dužnatý útvar vznikající na bázi 

řapíku listu a objímající stonek v místě jeho připojení nazývaný botka (ochrea). Byliny náležící k této 

čeledi rostou především v mírném pásu severní polokoule. Drobné oboupohlavné květy jsou nahloučeny v 

klubíčkatých květenstvích. Plodem je nažka či oříšek, uzavřené v krovkách zvětšeného vytrvalého okvětí. 

Obecně známým zástupcem této čeledi je plevelná rostlina šťovík kyselý (Rumex acetosa). Až 2 metry 

vysoká reveň rebarbora, původem z Východní Asie, je v české lidové kuchyni využívána k přípravě 

kompotů či sladkého pečiva (používají se dužnaté řapíky listů). Z planě rostoucích zástupců je nezaměni-

telný druh horských luk rdesno hadí kořen, vytrvalá, až 1 metr vysoká rostlina s terminálním klasem 

nachových květů. K hojným plevelům patří rdesno obojživelné, rdesno blešník či rdesno ptačí, poléhavá 

rostlina, dobře snášející sešlapávání, a proto hojná v cestách a chodnících. Potravinářsky významným 

druhem byla v minulých dobách pohanka jedlá, původem z Mongolska („od pohanů“). Její trojboké nažky 

jsou bohaté na škrob (až 67%), a proto se mlely na mouku (pohanková krupice) či se loupaly na krupky. Z 

obojího se připravovala kaše či černý chléb. Pohankou se krmila též domácí zvířata. V současnosti 

přetrvává tradiční konzumace pohanky v Polsku, Rusku a na Ukrajině. V ostatních evropských státech se 

udržuje jako rostlina krmná a medonosná, kterou lze, díky krátké vegetační době, pěstovat na strništích po 

sklizeném obilí. V Evropě původně dekorativní, dnes invazivně se šířící rostlinou je křídlatka japonská. 
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Čeleď pivoňkovité je jednou ze starobylých skupin blízkých rostlinám magnoliovitým. Tuto skutečnost 

dokazují též velké, spirálně uspořádané květy s velkým počtem květních orgánů a plod typu měchýřku. 

Zástupci této čeledi jsou převážně keře či vytrvalé byliny s hluboce laločnatými listy. Trichomy pokrytý 

měchýřek ve zralosti dřevnatí. Čeleď je rozšířena v mírném pásu severní polokoule. V ČR se jako okrasné 

rostliny pěstují plnokvěté kultivary červeně kvetoucí pivoňky lékařské, původem z jihozápadní Evropy, a 

čínská pivoňka křovitá, keř s květy bílé až červené barvy. 

 

Dřeviny z čeledi čajovníkovitých lze nalézt převážně v tropech a subtropech obou světových polokou-

lí. Mají kožovité listy a jejich plodem je nejčastěji tobolka či bobule. Nejdůležitějším zástupcem je 

čajovník čínský (Thea chinensis), vždyzelený keř původem z hornatých oblastí Číny. Do Evropy byl 

prvně přivezen v roce 1517. Dnes se pěstuje především v Indii, Srí Lance, Číně, Japonsku, Indonésii, 

Gruzii, italských Alpách a Turecku. Ačkoliv dorůstá až 8 metrů výšky, z důvodů dostupnosti při sklizni se 

pěstuje pouze do výšky 2 m. Je odolný vůči mrazu až do teploty -3°C. Sklizeň čajových listů je převážně 

ruční. Listy se dále zpracovávají buď za pomoci vodní páry na zelený čaj, nebo se po zavadnutí rolují a 

nechají fermentovat, čímž získávají tmavě hnědou barvu a typické aroma čaje černého. Čajovníkové listy 

obsahují 2-3% alkaloidů (kofeinu, theobrominu a theofilinu) a až 25% tříslovin. Vedle povzbudivých 

účinků čaje nelze opomenout ani jeho močopudný a pocení povzbuzující účinek. Do stejné čeledi je řazen 

též neopadavý keř kamelie japonská z Japonska a Číny, známá především svými rudými, růžovými či 

bálými, avšak nevonnými, květy. 

 

Čajovníkovitým blízké jsou rostliny z čeledi třezalkovité. Jde o byliny či dřeviny mírných, subtropic-

kých i tropických oblastí, jejichž květy vyrůstají v typických vrcholičnatých květenstvích a plodem bývá 

nejčastěji tobolka či bobule. V pletivech stonku jsou hojné siličné či pryskyřičné kanálky. Na území České 

republiky se nejčastěji vyskytují čtyři druhy třezalek, z nichž nejznámější je třezalka tečkovaná, až 80 cm 

vysoká bylina s oblou vytrvalou lodyhou. Žluté květy vyrůstají v chocholičnaté latě. Název získala podle 

teček na listech (siličné nádržky) patrných při pohledu proti světlu. Tuto léčivou rostlinu lze nejčastěji 

nalézt na suchých loukách, stráních či pasekách. Krvavě červené barvivo hypericin z korunních lístků 

vyvolává po spasení dobytkem u postiženého zvířete fotosensibilitu a způsobuje zbarvení mléka. Třezalka 

skvrnitá má, na rozdíl od předchozí, lodyhu čtyřhrannou. Lodyha třezalky chlupaté je pokryta trichomy. 

Tento druh se vyskytuje nejčastěji v bukových lesích. Poslední - třezalka horská, rostoucí v dubohabro-

vých hájích, má oproti předchozím chudší olistění i květenství. 

 

Čeleď aktinidiovité zahrnuje ovíjivé či šplhavé keře z jižní a východní Asie. Významným představite-

lem je aktinídie čínská, všeobecně známá prostřednictvím svých bobulí kiwi. Rostlina pochází z východní 

Asie, ale s jejím pěstováním začali kolem roku 1940 na Novém Zélandu (v 60. letech i v Evropě). Rostlina 

dobře snáší i teploty mírně pod bodem mrazu. 

 

 

Čeleď violkovité je zastoupena převážně bylinami, jejichž oboupohlavné pětičetné květy jsou nejčastěji 

bilaterálně souměrné. Plodem je obvykle tobolka. Zástupci této čeledi se vyskytují na celé zeměkouli 

včetně Arktidy. V české přírodě jsou běžné tři druhy. Violka trojbarevná (Viola tricolor), je jednoletá, 

ale i vytrvalá, polní a luční rostlina s lodyhou vysokou až 25 cm. Korunní lístky jejích květů jsou zbarveny 

fialově, bíle a žlutě. Violka rolní roste na stejných stanovištích jako předchozí druh, je však nižšího 

vzrůstu  a její květy jsou jednolitě bledě žluté barvy. Oddenkem vytrvává lesní violka vonná, jejíž fialové 

ostruhaté květy vykvétají v březnu a dubnu a jsou známy jako fialky. Letní květy jsou nenápadně zelené, a 

právě z nich se kleistogamicky vyvíjejí tobolky se semeny. V zahrádkách se často pěstuje polyhybridní 

violka zahradní vypěstovaná kolem roku 1850 v Anglii a známá pod označením „maceška“. 

 
Do čeledi mučenkovité patří tropické byliny, keře či popínavé liány s úponky. Velké květy jsou nápadné třemi 

rozestálými čnělkami svých pestíků. Plodem je převážně bobule. Mučenka (Passiflora) je rod pocházející z tropické 

Ameriky, některé druhy (m. jedlá) mají jedlé bobule, jiné se pěstují jako dekorativní pokojové rostliny. V současnosti 

je její pěstování v interiéru komplikováno požadavkem na nízkou teplotu v době zimního vegetačního klidu. Spojení 

stavby květu s nástroji Kristova umučení dalo rostlinám jejich rodové jméno. 
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Do řádu violkotvaré náleží i čeleď papájovité. Jde o stromy s listy uspořádanými ve vrcholovém chocholu, který 

jim dodává podobnost s palmami. Zástupcem je 10 m vysoká papája melounová, původně mexický strom dnes 

pěstovaný na plantážích v tropech celého světa. Štíhlý kmen nese na vrcholu růžici velkých, dlouze řapíkatých, 

deštníkovitých listů, pod kterými dozrává trs až 12 kg těžkých a až 50 cm dlouhých oranžových plodů. Bobule jsou 

duté, ve svém středu obsahují velký počet černých semen. Pletiva celé rostliny obsahují mléčnice produkující latex 

využívaný při výrobě žvýkací gumy. Semena jsou užívána jako abortivum (prostředek k vyvolání potratu). Plody se 

snadno kazí, a proto se většina produkce spotřebuje v pěstitelských oblastech. Obsahují proteázu papain a alkaloid 

karpain podporující trávení. 

 

Stromy a keře s metlovitými větvemi a drobnými šupinovitými listy zahrnuje čeleď tamaryškovité. 

Pocházejí z mírného a subtropického pásu Eurasie a Afriky. V České republice je v parcích často pěstova-

ný středomořský tamaryšek malokvětý s hroznovitými květenstvími drobných růžových květů. 

 

Rostliny z čeledi tykvovité (dýňovité) jsou převážně byliny s poléhavou i několik metrů dlouhou lody-

hou vyztuženou podélnými žebry z kolenchymatického pletiva a, stejně jako listy, pokrytou tuhými 

trichomy. Popínavé druhy jsou typické úponky smíšeného původu (stonko-listového). Plodem těchto 

jednoletých rostlin je bobule, často i značných rozměrů. Zástupci čeledi jsou rozšířeni hlavně v tropech a 

subtropech obou zemských polokoulí. Pro českou oblast je nejtypičtějším zástupcem dýně okurka 

(Cucumis sativus), původem z Indie a Pákistánu. Jako kulturní rostlina byla pěstována již ve 3. tisíciletí 

př.n.l.. Již ve starověkém Římě se objevila technika jejího pěstování ve sklenících ze slídových destiček. 

Celá rostlina obsahuje hořčinu kukurbitacein, který v případě sucha či teplotních výkyvů způsobuje hořkou 

chuť plodů. Dnešní zelinářské sorty okurek vytvářejí pouze žluté samičí květy, které jsou oplozeny 

partenokarpicky. Plody okurek obsahují 95-98% vody, a jsou proto z výživného i energetického hlediska 

zcela bezcenné. Nepatrné množství minerálních látek, které obsahují, však vysvětluje jejich použití v 

kosmetice a obsah kukurbitaceinu má zase na svědomí jejich projímavý účinek. Tykev obecná (dýně) 

pochází ze Severní a Střední Ameriky. Její až 10 m dlouhou lodyhu porůstají velké 5-laločné listy a 

větvené úponky stonkového původu. Plody tykve jsou až 60 kg těžké, ale obsahově stejně chudé jako 

okurky. Pouze semena mohou poskytovat technický olej, kterého obsahují až 45%. Velkou výhodou tykve 

je její dlouhodobá skladovatelnost (téměř jeden rok). Jedním z kultivarů vyšlechtěným z původní tykve je 

patison, dalším cukína. Oblíbeným letním ovocem je vodní meloun - plod lubenice obecné. Tato rostlina 

byla rozšířena z oblasti střední Afriky Egypťany na přelomu letopočtu. Její bobule jsou tmavě zelené nebo 

zeleně mramorované a v rudé dužině je obsaženo velké množství lesklých, tmavě hnědých semen. 

Vzhledem k obsahu cukru a vitaminu C je chlazený meloun významným osvěžujícím konkurentem 

zmrzlinám. Optimální zralost melounu lze rozpoznat poklepem, či stlačením mezi dlaněmi, kdy zralý plod 

vydává vrzavý zvuk vznikající při odlupování dužiny od slupky. Na rozdíl od předchozího je africký 

cukrový meloun, plod rostliny dýně meloun, později objeveným ovocem. Oblíbený je především ve 

východní Evropě a v arabských zemích Asie. Jeho kulaté bobule jsou duté, v jejich středu jsou uzavřena 

žlutá semena a dužina okolo je oranžové barvy. Zajímavým středomořským zástupcem čeledi je tykvice 

stříkavá, jejíž drobné štětinaté bobule se za zralosti vnitřním tlakem odtrhávají od stopky a vzniklým 

otvorem vystřikují hlenovitý obsah spolu se semeny (příklad autochorie - „samorozšiřování“ semen). 

 
Tradiční okrasné pokojové i zahradní rostliny náleží do čeledi kysalovité. Kysaly, známé spíše pod svým počeště-

lým latinským názvem begónie, jsou rostliny s jednoduchými, výrazně asymetrickými listy. V této čeledi se objevuje 

též častá sukulentní metamorfóza. Původní vlastí begónií jsou tropy Ameriky, Asie a Afriky. Kysala velkokvětá, 

původem z Brazílie, je pěstovaná pro bohatá květenství svých bílých až červeně zbarvených květů. Naopak kysala 

královská z tropických svahů Himálaje získala oblibu zásluhou svých purpurově žíhaných listů. 

 

Vřesovcovité je čeleď shrnující vesměs vždyzelené keře či polokeře s kožovitými či drobnými až 

šupinovitými listy a drobnými květy rozmístěnými jednotlivě nebo ve vrcholičnatých květenstvích. Plodem 

je buď tobolka nebo bobule. Vzhledem k osidlování chudých půd, někdy i v souvislých porostech, se často 

vyskytuje mykkorhiza. Čeleď je rozdělována do dvou podčeledí (v některých systémech samostatné 

čeledi). Do podčeledi vřesovcové patří keříky rostoucí převážně na kyselých rašelinných půdách. 

Rojovník bahenní je až 1 m vysoký jedovatý keř s bohatými vrcholíky bílých pětičetných květů. Čárkovi-
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té lístky má na rubu rezavě plstnaté. Sušené dříve sloužily jako ochrana proti molům. Vyskytuje se na 

jihočeských rašeliništích. Americké a asijské pieništníky (Rhododendron) s překrásnými růžovými až 

karmínovými květy jsou v parcích i domácnostech pěstovány pod počeštělými latinskými názvy rododen-

dron a azalka. Hustý přízemní porost rašelinišť, borů a alpínských pásů vytvářejí rostliny druhů vřes 

obecný a vřesovec bylinný (Erica herbacea). Tyto oblasti jsou pak označovány jako vřesoviště. Ačkoli do 

první podčeledi náleží řada okrasných druhů, vzhledem ke své praktické využitelnosti jsou mnohem 

známější zástupci podčeledi brusnicové. V této podčeledi je typickým plodem drobná bobule. Brusnice 

borůvka (Vaccinium myrtillus) je opadavý keřík s drobnými zeleno-růžovými květy a černou bobulí se 

stejně zbarvenou dužinou. Tím se liší od vlochyně bahenní, která je také opadavá, ale její černá bobule má 

dužinu bílou. Neopadavý keřík brusnice brusinky je za plodu s předchozími nezaměnitelný vzhledem k 

červené barvě brusinek. Červené jsou i bobule pro severní Evropu a sibiřskou tajgu typické klikvy 

bahenní, jejíž květy se však od květů brusinky výrazně liší. Bobule všech čtyř jmenovaných druhů jsou 

jedlé, pouze vlochyně může u citlivějších jedinců vyvolávat halucinace či zdravotní obtíže. 

 

Biologicky výjimečná je čeleď hruštičkovité. Ze semen klíčí kořínkovitý prokaulom, z něhož se vyvíjí 

oddenek a lodyha s listy. Rozrůstáním prokaulomu vzniká v lese rozsáhlá kolonie spojených rostlin. 

Oddenek zajišťuje endotrofní mykkorhizu. Pro českou květenu je typický rod hruštička s hroznem bílých 

květů. 

 

Pozoruhodná je i čeleď hnilákovité, jejímiž zástupci jsou vytrvalé, avšak nezelené rostliny, živící se 

saprofytně (na tlejících organických zbytcích) nebo ektotrofní mykkorhizou. Listy jsou redukovány v 

šupinovité výrůstky, květy nahloučeny do hroznu. Plodem je tobolka vyplněná semeny s nedokonalým 

embryem. Bělavou lodyhu hniláku smrkového lze ojediněle nalézt v doubravách či smrčinách. 

 
Čeledi ebenovité (tomelovité) a zapotovité patří společně do řádu ebenotvaré a představují tropické a subtropické 

dřeviny s jednoduchými kožovitými listy. Řada druhů svými mléčnicemi produkuje širokou škálu sekundárních 

metabolitů (alkaloidy, pryskyřice, saponiny). Tomel druhu Diospyros ebenum je mohutný strom ceněný pro své tmavě 

zbarvené, těžké, trvanlivé, v nábytkářství užívané dřevo. Tomel japonský je pěstovaný ve Středomoří pro své bobule 

(kaki) připomínající oranžová rajčata. Zástupce druhé čeledi Achras sapota z tropické Ameriky produkuje latex 

„čikle“, originální surovinu k výrobě žvýkaček. Rod Sideroxylon z tropické Asie poskytuje „železné“ dřevo. 

 
Do čeledi kaparovité patří tropické a subtropické byliny či dřeviny s květy opatřenými žláznatým valem nektárií. 

V octě nakládaná poupata středomořské kapary trnité jsou známy jako pochutina kapary. 

 

Samostatnou čeleď rýtovité představuje rod rýt (rezeda). Z rýtu barvířského se dříve získávalo žluté 

barvivo luteolin, severoafrický rýt vonný je často pěstován ve venkovských zahradách. 

 

Ve flóře České republiky je jednou z nejhojněji zastoupených čeledí čeleď  brukvovité (dříve křížaté). 

Jde o byliny s jednoduchými střídavými listy. Jejich čtyřčetné květy jsou sestaveny do hroznovitých 

květenství. Plodem je šešule, šešulka, struk či nažka. Známým rysem zástupců čeledi je vysoký obsah 

vitaminu C a hořčičných silic, charakteristických pálivou chutí a štiplavou vůní. Rozšířeny jsou převážně v 

mimotropických oblastech severní polokoule, nejvíce ve Středozemí, západní a střední Asii. I v zahrádkách 

se hojně objevuje česnáček lékařský, jednoletá, až 1 m vysoká, bíle kvetoucí rostlina. Její listy po 

rozemnutí vydávají typickou česnekovou vůni. V lidovém léčitelství je znám svými hojivými účinky na 

vředovité a zanícené rány. Jako ozdobná rostlina bývá často pěstována večernice vonná jejíž hrozen 

fialových květů se rozvíjí v podvečerních hodinách. Dobře známou rostlinou je křen selský (Armoracia 

rusticana). Původní vlastí křenu jsou přímořské oblasti Středozemí a Francie. Vytrvává hluboko vrostlým 

kořenem, vykvétá bílými květy, plodem je šešulka, která však v podmínkách České republiky obvykle 

nedozrává. V Čechách vznikla již ve 12. století věhlasná tradice pěstování křenu v Malíně u Kutné Hory, 

odkud se ve středověku exportovalo ročně i 100 tun kořenů této rostliny do celé Evropy. Kořen křenu 

obsahuje éterické oleje, které se uvolňují při strouhání a dráždí nosní a oční sliznici. Ty také způsobují 

palčivou chuť křenu a jeho známé fytoncidní účinky. Měsíčnice vytrvalá, až 1,5 m vysoká rostlina, má 

květy světle fialové. Název získala podle silně smáčklé, průsvitné, velké šešulky, jejíž střední přehrádka se 

často uplatňuje v suchých květinových aranžmá. V štěrbinách skal roste chudě olistěná asi 30 cm vysoká 
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tařice skalní. Pro svá hustá zlatožlutá květenství je hojně pěstovaná na skalkách. Asi nejdůležitější 

brukvovitou rostlinou je brukev zelná (Brassica oleracea), která je v mnoha svých varietách pěstovaná v 

zahrádkách a představuje neodmyslitelnou součást českého jídelníčku. Tato dvouletá rostlina pochází ze 

Středozemí, kde dodnes roste planě. Nejrozšířenější z jejích odrůd je v Čechách zelí hlávkové, které je ve 

své bílé i červené formě bohatým zdrojem vitaminu C, jenž se může uchovávat díky zpracování syrového 

zelí na zelí kysané za spoluúčasti bakterie mléčného kvašení Streptococcus brassicae. Zelná hlávka je z 

morfologického hlediska shluk zdužnatělých nahloučených listů na zkrácené lodyze - košťálu. Hlávky této 

dvouleté rostliny se sklízejí již prvním rokem, neboť ve druhém roce by převážil výškový růst, hlávka by se 

rozdělila, lodyha by na vrcholu vytvořila hrozen květů a celá rostlina by se ze zemědělského hlediska stala 

bezcennou. Kapusta hlavatá vytváří sice podobně jako zelí hlávku, avšak její listy jsou bublinatě 

svraskalé, v důsledku čehož ztrácí hlávka na své celistvosti. Stejně jako zelí je bohatá na vitamíny (C a K) 

a její výhodou je především vysoká odolnost vůči mrazům (snáší bez poškození i teploty -15°C), která z ní 

činí významné zpestření zimního jídelníčku. Jí příbuzná kapusta kadeřavá je opět bohatá na vitaminy C, 

PP, B1 a K, ale i na minerální látky. Připravují se z ní saláty a špenát, užívá se k ozdobě jídel, podobně jako 

kadeřavá petržel. Významná je též jako krmná zelenina. Nejmladším typem kapusty je kapusta růžičková 

vypěstovaná v Belgii koncem 18. století. Vzhledem k vysoké odolnosti, skromným pěstebním nárokům a 

vysoké nutriční hodnotě se stává nejvyhledávanějším z jmenovaných kultivarů. Tyto malé kapustičky jsou 

zdužnatělé listové pupeny. Květák, známý též pod počeštělým německým názvem karfiol, se pěstuje pro 

zdužnatělé bledě žluté květenství. Jeho blízkou obdobou je zeleně zbarvená brokolice, jejíž růžice je však 

oproti květáku řidší a menší. Kedlubny jsou pěstovány pro ztloustlý stonek - nadzemní stonkovou hlízu. 

Původně se cíleně šlechtily jako krmná plodina. Československo proslavilo vyšlechtění obří kedlubny 

nazvané Gigant, jejíž hlízy dosahují až 8 kg. Neméně důležitou rostlinou jako brukev zelná je i brukev 

řepka, známá především jako významná, již od 13. století pěstovaná olejodárná varieta brukev řepka 

olejka, jejíž dlouhé šešule obsahují na středové placentě řadu černých semen, jejichž olejnatost dosahuje 

50%. Neméně významná je rovněž jako medonosná rostlina. Druhým pěstovaným kultivarem řepky je 

tuřín. Tato krmná i potravinářsky významná plodina se pěstuje jednak pro list k přípravě salátů a špenátu, 

ale hlavně pro podzemní bulvy, obsahující kromě jiného velké množství vápníku. Tuřínové hlízy bývaly 

často jedinou potravou vězňů v koncentračních táborech a jako potravu je „ocenila“ i většina chudiny 

Rakouska-Uherska během 1. světové války. Poslední z rodu brukví patřící mezi zeleninové druhy je 

brukev řepák, pěstovaná převážně jako varieta vodnice pro hlízy podobné morfologicky i svým využitím 

tuřínu. Druhou odrůdou je řepák olejný, z něhož se zpracovávají olejnatá semena. V Anglii je dosud pro 

olejnatá semena užívaná při výrobě hořčice pěstovaná brukev černá. Z východní Asie pochází brukev 

pekingská (pekingské zelí). Posledním ze zeleninových druhů této čeledi je ředkev setá. Ředkev je jedno- 

i dvouletá rostlina původem nejspíš z východní Asie vykvétající bledě fialovými květy, jejímž plodem je 

nezaškrcovaný struk. Pěstuje se pro svou rozměrnou podzemní hypokotylovou hlízu zbarvenou bíle, černě i 

červeně. Její drobnější odrůdou je ředkvička velice choulostivá na podmínky skladování. Mezi obtížné 

plevelné rostliny z této čeledi patří ředkev ohnice, žlutě kvetoucí a typická svým zaškrcovaným strukem, 

dále žlutě kvetoucí hořčice rolní, příbuzná hořčice seté, pěstované jako zelené hnojení a pro svá olejnatá 

semena, která navíc slouží jako koření a surovina na výrobu plnotučné hořčice. Dalšími dobře známými 

planě rostoucími zástupci je bíle kvetoucí kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), jejíž 

trojboké šešulky lze snadno rozpoznat od oválných plodů penízku rolního, a dále řada druhů rodu 

řeřicha, barborka, řeřišnice, hulevník, trýzel či vesnovka. Zajímavým pouštním zástupcem je chouliv-

ka jerišská, známá jako růže z Jericha, která se ve zralosti schoulí v klubko větrem hnané na vlhčí místo, 

kde se uvolňují její semena. 

 

Rostliny z čeledi prvosenkovité mají jednoduché listy vyrůstající buď v přeslenu nebo v přízemní 

růžici. Tyto entomogamní rostliny mají tyčinky přirostlé ke korunní trubce svých pětičetných květů. 

Rostou především v mírném pásu severní polokoule, ale zasahují až do Arktidy. V pobřežních porostech, 

olšinách a příkopech lze nalézt až 150 cm vysoké lodyhy vrbiny obecné, vykvétající hroznem žlutě 

zbarvených květů. Okolík žlutých květů zakončuje také stvol několika druhů prvosenek. V Čechách 

nejznámější je prvosenka jarní (Primula veris) a prvosenka vyšší, v Krkonoších se vyskytuje červeně 

kvetoucí prvosenka nejmenší. Fialové hluboce rozeklané korunní lístky a ledvinité listy na dlouhých 

řapících jsou typickými znaky dřípatky horské. V domácnostech se hojně pěstuje celá řada kultivarů 
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exotických prvosenek a velice dekorativní brambořík perský (Cyclamen persicum), jedovatá rostlina 

vytrvávající hypokotylovou hlízou a pozoruhodná zvláštní tvarem svých nazpět ohnutých bílých, růžových 

či karmínových korunních lístků i způsobem dozrávání plodů, neboť její tobolka dozrává poté, co se na své 

dlouhé stopce zavrtala pod povrch půdy. Plevelem teplejších oblastí je poléhavá drchnička rolní. 

 
Do řádu slézotvaré náleží vedle i v České republice běžných čeledí lipovité a slézovité dvě čeledi tropických či 

subtropických, hospodářsky značně významných rostlin. První představuje čeleď lejnicovité (kakaovníkovité). 

Kakaovník pravý (Theobroma cacao) je nízký (6-10 m), vždyzelený strom původem z Jižní Ameriky, dnes však 

pěstovaný především v afrických tropech. U této rostliny se vyskytuje tzv. kauliflorie (kmenokvětost), kdy žluté až 

červené květy vyrůstají přímo na kmeni a po oplození se mění v zelenou, později hnědnoucí tobolku (některými 

botaniky považovaná za bobuli), vyplněnou hnědočervenými semeny velikosti mandle - kakaovými boby - obsahují-

cími povzbudivé alkaloidy theobromin a theofylin. Kakaové boby se fermentací zbavují tříslovin, způsobujících 

hořkou chuť, suší se a lisují. Tím se z nich odstraní olej (50-60%), tzv. kakaové máslo, a zbylá hmota se rozemele na 

kakaový prášek. Smísením kakaového prášku a másla s cukrem, mlékem a kořením vzniká čokoláda. Kakaové máslo 

je díky své odolnosti proti žluknutí dále užíváno k výrobě mastí, pomád, čípků a mýdel. Výlisky ze zpracování se 

užívají jako krmivo či hnojivo. Zelené nezralé plody slouží jako zelenina. Na Kostarice se ještě v 19. století užívaly 

kakaové boby jako platidlo. Kolovník zašpičatělý je statný, až 20 m vysoký vždyzelený strom původem z afrických 

tropů. Plodem jsou ve zralosti hnědé a dřevnatící měchýřky vytvářející po pěti hvězdicovité plodenství a uzavírající 

kolem deseti bíle zbarvených semen. Semena obsahují vysoké procento škrobu. Jsou proto vyhledávanou potravou 

domorodců, kteří jimi navíc, vzhledem k sladkokyselé chuti, tiší žízeň. Až tříprocentní obsah kofeinu zajišťuje 

povzbudivý účinek této stravy. „Kolové oříšky“ jsou v některých oblastech Afriky užívány jako místní platidlo, 

používají se k výrobě farmaceutických povzbudivých preparátů a osvěžujících nápojů. 

 
Druhou výše zmíněnou cizokrajnou skupinou rostlin je čeleď bavlníkovité. Ta zahrnuje tropické a subtropické 

dřeviny a byliny s velkými květy a plodem typu tobolky. Nejvíce druhů pochází z pralesů Jižní Ameriky. Bavlník byl 

odpradávna pěstován v jižní Asii, ale kromě této oblasti pocházejí některé druhy bavlníků i z tropů Ameriky. Bavlníky 

mohou být byliny, polokeře i keře dorůstající kolem 3 metrů. Jejich listy jsou dlouze řapíkaté, 3-7 laločné. Bílé, žluté 

či červené květy dozrávají v tobolku velikosti vlašského ořechu, která puká 3-5 chlopněmi a je vyplněna tmavými 

semeny vzhledu čočky, která pokrývají bílé trichomy - bavlna. Kvalitní vlákna bývají až 6 cm dlouhá. Sklizeň zralých 

tobolek se provádí ručně i strojově, bavlna se musí po sklizni zbavit semen a vlákna se následně strojově roztřídí podle 

své délky. Dlouhá vlákna se užívají ke tkaní látek a k výrobě pleteného zboží, vlákna krátká slouží k výrobě umělého 

hedvábí, střelné bavlny, celuloidu. Ze semen se lisuje technický olej, který lze po přečištění použít i v potravinářství, 

farmacii či kosmetice. Baobab prstnatý (Adansonia digitata), jeden z osmi druhů tohoto rodu, je symbolem suchých 

afrických tropů. Jeho 10 m vysoký kmen mívá zároveň až 10 m v průměru. Bílé, slézu podobné květy těchto až 5000 

let starých stromů dozrávají v dužnatou tobolku plnou hnědých moučnatých semen. Duté kmeny starých stromů užívají 

často domorodci jako obydlí nebo úkryty. Olejnatá semena jsou jedlá, stejně jako mladé listy, z dužiny plodů se vyrábí 

osvěžující nápoj. Lehké dřevo se používá k výrobě člunů a hořký odvar z kůry tohoto stromu je alternativním lékem 

proti malárii. Šest dalších druhů baobabů představuje známou dominantu odlesněných oblastí Madagaskaru, poslední 

druh patří do flóry Astrálie. Opylení těchto stromů zajišťují noční býložraví savci (poloopice, kaloni). Durian 

cibetkový je 30 metrů vysoký strom původem ze Sundských ostrovů. Podobně jako u kakaovníku se i zde vyskytuje 

kauliflorie. Nažloutlé páchnoucí květy se po opylení mění v dužnatou, na povrchu ostnitou, až 25 cm dlouhou, 

pětipouzdrou tobolku. Zralý plod má žlutou barvu a páchne jako směs výkalů, hnijících vajec a česneku až do 

vzdálenosti 1 km. Přesto je považován za lahůdku, a to nejen domorodci a cestovateli, ale i slony, tygry a opicemi. 

Semena se praží podobně jako jedlé kaštany a jsou považována za silné afrodisiakum. Zápach květů i plodů je 

lákadlem pro opylovače a zároveň šiřitele semen, jimiž jsou kaloni. 

 

I dřeviny z čeledi lipovité se vyskytují hlavně v tropech a subtropech. Jejich drobným pětičetným 

květům mohou druhotně chybět korunní lístky. Pro lípy České republiky je typickým znakem zvětšený 

listen vyrůstající ze stopečky okolíku květů, který ve zralosti oříšků slouží jako „létací“ zařízení ploden-

ství. Okolík lípy srdčité (Tilia cordata) je sestaven z 3-16 kvítků a rubovou stranu listů v blízkosti řapíku 

pokrývají chomáčky rezavě hnědých trichomů. Tím se jednoznačně liší od druhého běžného zástupce lípy 

velkolisté, jejíž listy mají rubovou stranu běloplstnatou a okolíky chudší - pouze 2-5 květů. Od 18. století 

se v parcích vysazuje lípa plstnatá, druh pocházející z Balkánu, jehož listy jsou v mládí běloplstnaté i na 

svrchní straně. Kromě faktu, že je lípa odvěkým symbolem českého státu, je i významnou medonosnou 

rostlinou. Z tropů Starého světa pochází jutovník tobolkovitý, který se pěstuje pro pevné vlákno (juta). 
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Na rozdíl od předchozích skupin zahrnuje čeleď slézovité vedle dřevinných i řadu bylinných druhů 

náležejících k flóře celého světa s výjimkou studených pásů. Jejich pětičetné květy jsou i dosti značných 

rozměrů a plodem je převážně tobolka či bobule. Oblíbenou okrasnou, léčivou i planou rostlinou je 

nachově kvetoucí, až 1 metr vysoký sléz lesní (Malva sylvestris). Jako okrasná je v zahrádkách pěstována i 

maloasijská topolovka růžová. Dekorativní rostlinou s velkými květy různých barev je ibišek čínský 

(Hibiscus rosa-sinensis). 

 

Především dřeviny, ale i bylinné či sukulentní druhy (konvergencí připomínají nepříbuznou čeleď 

kaktusovité), jejichž společným znakem je výskyt mléčnic v pletivech, lze nalézt v čeledi pryšcovité. 

Vzhledem k hlavnímu rozvoji v oblasti tropů a subtropů přejímají často asimilační funkci listů fylokladia 

či stonek rostliny. Drobné jednopohlavné, obvykle pětičetné květy vytvářejí vidlany speciálních květenství 

cyathií, která podpírá dvojice často výrazně zbarvených listenců. Plodem je tobolka nebo bobule. Produko-

vaný latex je toxický. Maniok jedlý je prastará kulturní rostlina z tropické Ameriky. Je to vždyzelený, 1-5 

metrů vysoký keř, na jehož kořenech vyrůstá obvykle 5-10 velkých podzemních hlíz. Ty jsou bohaté 

především na škrob, vitamín C a vápník. Listy sice obsahují také dostatek provitamínu A, ale navíc též 

významné množství jedovatého kyanovodíku. Maniok se konzumuje syrový, sušený či vařený, vyrábí se z 

něj škrob, latex slouží jako přísada k zahušťování omáček, listy se konzumují jako zelenina, z hlíz se navíc 

zkvašuje pivo i destiláty. Jen těžko si lze dnešní svět představit bez produktů kaučukovníku brazilského 

(Hevea brasiliensis). Tento stálezelený, až 30 m vysoký štíhlý strom pochází z oblasti Amazonie. V době 

květu vydávají kaučukovníkové háje vůni podobnou kvetoucím lipám či vinné révě. Monopol jihoamerické 

produkce gumy a všemocné nadvlády brazilského Manaosu nad obchodem s ní padl v roce 1876, kdy se 

expedici Angličana H.A. Wickhama podařilo propašovat z Brazílie 70 000 semen kaučukovníku. Z nich 

vypěstovali angličtí zahradníci 2700 sazenic, na kterých založila Británie produkci kaučuku v jihoasijských 

a afrických koloniích. Latex z mléčnic se vede systémem zářezů do sběrné nádobky umístěné u paty 

kmene. Čerstvý latex je koloidní suspenzí s obsahem kolem 30% kaučuku. K plnohodnotnému využívání 

kaučukového latexu mohlo dojít až po roce 1839, kdy Američan Charles Goodyear objevil metodu jeho 

zpracování vulkanizací. Hlavními producenty v současném světě jsou Malajsie, Indonésie, Thajsko a Indie. 

Skočec obecný (Ricinus communis) je bylina mírného pásu a zároveň tropický strom. Z jeho fazole 

připomínajících semen se lisuje technický olej, který se však zároveň uplatňuje jako projímadlo v lékařství 

(ricinový olej). Nejznámějšími zástupci této čeledi jsou pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), 

mezihostitel rzi hrachové, pryšec obecný a pryšec kolovratec. Ve všech případech se jedná o rumištní 

rostliny  s typickým cyathickým květenstvím a výraznými žlutozeleně zbarvenými listenci. Dalším i u nás 

planě rostoucím rodem je bažanka. Známými atraktivními pokojovými rostlinami jsoustředoamerická  

Euphorbia pucherrima („vánoční hvězda“) a madagaskarská Euphorbia millii („trnová koruna“) a 

Codiaeum variegatum (kroton). 

 

Poslední skupina řádu slézotvarých čeleď zimostrázovité zahrnuje dřeviny s tuhými neopadavými listy, 

rozšířené na severní polokouli od tropů až do teplejší části mírného pásu. Zimostráz vždyzelený je 

jedovatý keř z jižní Evropy, pro svou odolnost vůči sestříhávání odedávna oblíbený v zahradách a parcích. 

 

Čeleď vrabečnicovité zastupuje v naší přírodě lýkovec jedovatý. Růžovými květy, z nichž uzrávají 

červené peckovice, časně zjara kvetoucí keř stinných bučin. Obsahem alkaloidů a glykosidů představuje 

smrtelné nebezpečí při požití plodů, vážné problémy způsobí i kontaktem s nechráněnou kůží. 

 

 

Jednou ze zahrádkářsky nejvýznamnějších a zároveň v české flóře bohatě zastoupených čeledí je čeleď 

růžovité. Tato čeleď zahrnuje více než 3000 druhů rostlin mírného a subtropického pásu severní polokoule 

a vzhledem k morfologickým rozdílům se dále dělí na čtyři základní podčeledi (někdy považované za 

samostatné čeledi). Podčeleď tavolníkové představují byliny či dřeviny s plochým květním lůžkem, jejichž 

plodem je měchýřek. Tavolník vrbolistý je 1-2 metry vysoký keř vysazovaný jako okrasná dřevina v 

parcích i zahradách, odkud často zplaňuje. Jeho růžové či bílé květy vyrůstají v jehlancovitých latách. 

Další okrasné druhy představují tavolník japonský či tavolník van Houtteův. Bohaté laty drobných 

bílých květů zdobí i statnou bylinu suchých bučin, udatnu lesní. Druhově mnohem bohatší je druhá z 
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podčeledí - růžové. Patří do ní dřeviny i byliny s vyvýšeným květním lůžkem, často přeměněným v češuli 

(receptakulum). Plodem bývá nažka či peckovice, hojně v souplodí. Tavolníkovým rostlinám je fylogene-

ticky nejblíže rod tužebník zastoupený v našich lesích například druhem tužebník jilmový. Více než 30 

druhů českých planých rostlin náleží k rodu mochna. Mochna husí (Potentilla anserina) je obecně známá, 

žlutě kvetoucí poléhavá bylina rostoucí na návsích, podél cest a kolem rybníčků, v nichž se koupou 

vrubozobí ptáci. Její lichozpeřené, zubaté listy jsou na rubové straně běloplstnaté. Mochna nátržník má, 

na rozdíl od předchozí, vzpřímenou, až 40 cm vysokou lodyhu a její drobné květy nejsou pětičetné, jako u 

ostatních druhů, ale čtyřčetné. Z dalších druhů např. m. plazivá, m. bílá, m. stříbrná, m.  jarní. Chutná 

červená souplodí nažek na zdužnatělém květním lůžku poskytují druhy rodu jahodník. Jahodník obecný 

(Fragaria vesca) roste běžně na stráních, okrajích lesů či v křovinách. Jeho ovoce je drobnější než u 

ovocných sort vypěstovaných šlechtěním druhu jahodník ananasový, který se dnes množí převážně 

vegetativně pomocí šlahounů. V lidovém léčitelství či ve zvěrolékařství se dříve hojně užívaly drogy 

získávané sušením listů řepíku lékařského, krvavce totenu a kontryhelu obecného, z nichž poslední je 

dobře známý také pro svou schopnost gutace. Vcelku běžným plevelem a rumištní rostlinou je kuklík 

městský. Křovitou dřevinu představuje růže šípková (Rosa canina), která dala jméno podčeledi i celé 

čeledi těchto rostlin. Její silně trnité větve vytvářejí převislé oblouky. Keř je hustě posázen bělavými či 

růžovými květy, z nichž uzrává lysá češule s chlupatými nažkami - šípek. Je to běžná planá rostlina strání, 

pastvin, lesních krajů, často pěstovaná v parcích i jako úkryt ptáků v remízkách. Šípky jsou bohatým 

zdrojem vitamínu C. Její asijská příbuzná růže stolistá (Rosa centifolia) dala vzniknout celé řadě 

okrasných kultivarů, které jsou neplodné, a proto se množí řízky či očkováním. Klasifikace rodu ostružiník 

je komplikovaná vzhledem k jejich snadnému spontánnímu křížení a někteří autoři rozlišují na území ČR 

40 základních druhů a několik desítek kříženců. Ostružiník křovitý (Rubus fruticosus) má šlahounové, 

poléhavé, hustě trnité větve a souplodí drobných černých peckoviček - ostružiny. Ostružiník maliník má 

větve vzpřímené, listy na rubu bělavě ojíněné a souplodí peckoviček červená - maliny. Ostružiník 

moruška představuje vzácný glaciální relikt Krkonoš. Zbývající dvě podčeledi zahrnují vesměs statné 

dřeviny, u kterých však byl šlechtěním z praktických důvodů většinou omezen výškový růst. Rostliny 

slivoňové (mandloňové) a jabloňové se od sebe odlišují primárně uspořádáním květních orgánů. Zatímco 

pestík jabloňových srůstá s češulí, u slivoňových k podobnému jevu nedochází. Tím je zároveň předurčen 

typ plodu, který z květu vzniká. Zatímco plodem slivoňových rostlin je peckovice, u jabloňových je to 

malvice s pozůstatky květních částí. Mezi rostliny slivoňové patří na českém území původní planý druh - 

slivoň trnka (Prunus spinosa). Drobná peckovice tohoto kolci pokrytého a sněhobíle kvetoucího keře je 

kulovitá a tmavě modrá. Trnku lze objevit nejčastěji na okrajích lesů, kde je ideálním úkrytem ptačích 

hnízd. Slivoň třešeň je střední strom s bohatými okolíky bílých květů, které se rozvíjejí dříve než listové 

pupeny, a proto působí třešeň na jaře tak jasně bílým dojmem. V současnosti se rozlišují tři základní 

poddruhy - ptáčnice (pravá zplanělá třešeň ptačí), srdcovka a chrupka. Ze své pravlasti v Makedonii byla 

do Evropy v době starověkého Říma rozšířena slivoň višeň, jejíž okolíky jsou chudší a peckovice drobnější 

než u předchozího druhu. Ačkoliv jsou kyselejší než třešně, nacházejí mnohem širší uplatnění v konzervá-

renském zpracování. Z višní vychází i výroba griotky a dalších likérů. Určitou nevýhodu představuje jejich 

krátkověkost - dožívají se jen kolem 50 let. Slivoň švestka (Prunus domestica) vznikla pravděpodobně v 

oblasti Kavkazu. Strom vykvétá až po olistění a jeho peckovice jsou typické svým protáhlým tvarem i 

modrou barvou. Jejich výhodou je odolnost vůči podzimním mrazíkům, takže zůstávají jedním z mála 

pozdně podzimních druhů ovoce. Zkázou švestek je virové onemocnění šarka. Jejich stavy významně 

zredukovalo i kácení švestkových alejí podél cest. K druhu slivoň obecná (slíva) patří celá řada rynglí, 

mirabelek, špendlíků a blum. Pro zdobnost svých hojných růžových květů je pěstována japonská sakura. 

Meruňka obecná byla jako kulturní rostlina pěstována již ve 3. tisíciletí př.n.l. v Číně, do Evropy se 

dostala až v 17. století. Podobný původ má i broskvoň perská. Jejich plody se liší svou velikostí i mírou 

ochlupení a dále vzhledem pecky, která je u meruněk hladká, zatímco pecka broskví je výrazně zprohýbaná 

a plná dolíčků. Hladká odrůda broskví náleží kultivaru Nucipersica a je známa jako nektarinka. Semena 

všech slivoňových obsahují kyanogenní glykosidy, uvolňující určité množství jedovatého kyanidu, který 

jim dodává typickou hořkou chuť i vůni. Posledním významným zástupcem této podčeledi je mandloň 

obecná (Amygdalus communis). Tento až 8 metrů vysoký strom pochází se Střední Asie. Ačkoli jej lze 

pěstovat i v podmínkách České republiky, domácí mandle nedosahují kvality plodů importovaných ze zemí 

jižní Evropy a Pyrenejského poloostrova. Plodem mandloně je šedozelená peckovice s tenkým dužnatým 
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oplodím a hnědou pórovitou peckou, která ukrývá semeno potažené skořicově zbarveným osemením. Jako 

potravina jsou mandle vysoce ceněny pro svou olejnatost (až 45%) a obsah vápníku. Používají se přímo k 

jídlu, ať už syrové či pražené, k výrobě cukrovinek, pečiva, mandlové otruby využívá kosmetický průmysl, 

mandlový olej funguje jako projímadlo a mandlové mléko se užívá při vysokých horečkách. Vzhledem k 

obsahu olejů mandle snadno žluknou. Odpradávna existují dvě formy - sladké a hořké mandle. Hořké 

obsahují glykosid amygdalin, který se v těle štěpí na několik produktů, včetně kyanovodíku a jejich 

konzumace ve větším množství je životu nebezpečná. Odvar z hořkomandlové silice se užívá k léčbě 

epilepsie, žaludečních křečí, nervového rozčilení, černého kašle a svědivých kožních vyrážek. Základním 

zástupcem jabloňových je jabloň domácí (Malus domestica). Jabloně byly vzaty do kultury pravděpodob-

ně současně v Přední Asii a jižní Evropě. Jejich květy jsou narůžovělé a dužina malvic neobsahuje 

sklereidy, jako je tomu u hrušek. Obsah vitamínu C rychle klesá v průběhu dozrávání plodů. Roční osobní 

konzumace jablek by měla dosáhnout alespoň 32 kg. V křovinách okrajů lesů lze nalézt jabloň obecnou, 

keřovitou dřevinu s trnitými kolci a malými žlutými, trpce chutnajícími malvicemi. Hrušeň obecná (Pyrus 

communis) má svůj původ ve Středozemí a na Kavkaze. Její koruna je štíhlejšího tvaru než u jabloní, květy 

jsou sněhobílé a dužina malvic typického tvaru obsahuje sklereidy. Oproti jabloním se hrušně dožívají 

vyššího věku a jejich plody obsahují více cukru, ovšem na úkor obsahu vitamínů. Původními dřevinami 

ČR, ale i parkovými a sadovými stromy jsou různé druhy jeřábů - jeřáb obecný, jeřáb břek a jeřáb muk. 

Liší se od sebe tvarem listů a velikostí i barevným odstínem drobných malviček uspořádaných do 

chocholičnatých lat. Podobný výskyt i vzhled jako jeřáb má i hloh obecný s typicky laločnatými listy, 

kolci na větévkách, bílými květy a temně červenou malvicí. V parcích se pěstuje řada jeho okrasných 

odrůd. Pro své hruškovité plody byla dříve pěstována i původem asijská kdouloň, z jihovýchodní Evropy 

pochází mišpule, jako pokryvná parková dřevina se uplatňují různé druhy čínských skalníků.  

 

Čeleď srstkovité (meruzalkovité, rybízovité) zahrnuje převážně opadavé keře s drobnými jednoduchý-

mi listy, pětičetnými květy a plodem typu drobné bobule. Rostou převážně v mírném pásu severní 

polokoule. Meruzalka rybíz (Ribes rubrum) je beztrnný keř s nenápadnými žlutozelenými květy v 

převislých hroznech. Latinské druhové jméno vyplývá z obvyklého zbarvení bobulí, které jsou nejčastěji 

sytě červené, ale mohou být i průsvitně bledé. Tento keř je běžně známý jako rybíz červený. Meruzalka 

černá (Ribes nigrum) má barvu bobulí zachycenu již ve svém českém názvu. Vyskytuje se hojně od 

západní Evropy až na Sibiř. Je běžně nazývána černý rybíz a celá rostlina včetně plodů vydává pro mnohé 

nepříjemný zápach. Její bobule jsou však nejbohatším zdrojem vitamínu C mezi běžně dostupným ovocem. 

Srstka obecná, známá jako angrešt, je v Čechách pěstovaná od 16. století. Jde o keř s trnitými větvemi a 

3-5laločnými listy. Bobule srstky mohou být podle odrůd lysé či srstnaté a jsou větší než plody meruzalek. 

 
Výrazná oblíbená zahradní rostlina hortenzie velkolistá patří do čeledi hortenziovité. Jde o rostliny typické 

kulovitými květenstvími bílých, bledě modrých, růžových či červených květů, rostoucí v mírném a subtropickém pásu 

severní polokoule. 

 

 Rostliny z čeledi tlusticovité jsou byliny s dužnatou lodyhou i listy. Pětičetné květy vyrůstají ve vrcho-

ličnatých květenstvích, plodem je měchýřek. Vyskytují se v aridních a subaridních oblastech celého světa s 

výjimkou Arktidy a australské oblasti. Na skalkách se často vysazují různé druhy horských netřesků a 

rozchodníků (Sedum). Jako pokojová rostlina se pěstuje (někdy v podobě bonsají) původně jihoafrická 

tlustice (Crassula). 

 

Na skalkách jsou oblíbenými rostlinami i druhy z čeledi lomikamenovité, které jsou rozšířeny 

v mírném pásu severní polokoule, s přesahem do polárních oblastí a alpinského vegetačního stupně hor. 

Studiem lomikamenů se dlouhá léta zabýval významný český obrozenecký vědec a šlechtic hrabě Kašpar 

Šternberk. Jde o rostliny drobného či trsnatého vzhledu, s listy často růžicovitě nahloučenými. Obvyklé je 

vegetativní rozmnožování pupeny, cibulkami či výhony. Příkladem zástupců jsou lomikámen vždyživý či 

lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea). 

 

Převážně dřeviny patří do čeledi olivovníkovité, typické pro mírný a subtropický pás severní polokou-

le. Hlavním zástupcem je olivovník evropský, až 16 m vysoký strom pocházející ze Středomoří, ale v 
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současnosti hojně pěstovaný i v USA, Argentině, Brazílii, Peru a Chile. Kožovité listy této vždyzelené 

rostliny jsou naspodu stříbřitě plstnaté. Olejnatá peckovice (olejnatost kolem 20%) je původně bělavá, ve 

zralosti modrofialová. Olivový olej se z dužiny oliv získává lisováním, nikoli extrakcí, jak je běžné u 

jiných olejnin. Plody olivovníku jsou též nakládány do slané vody, a tak využívány jako doplněk k 

pokrmům či nápojům. Jeho tvrdé a těžké dřevo je zvlášť vhodné k soustružení. Ve středoevropských 

podmínkách roste celá řada zástupců této čeledi, často vysazovaných jako okrasné dřeviny v zahradách a 

parcích. Z Číny pochází na jaře kvetoucí zlatice převislá (Forsythia suspensa), jejíž čtyřčetné zlatavě žluté 

květy vyrůstají na prutovitě převislých větvích. Od 16. století je pěstován i šeřík obecný, typický 

především bohatými vzpřímenými latami bíle či fialově zbarvených květů. Ptačí zob obecný je poměrně 

vysoký keř, jehož listy opadávají ještě zelené. Z lat bílých květů dozrávají plodenství černých bobulí. 

Často se vysazuje do živých plotů. Na rozdíl od předchozích je jasan ztepilý statný strom s lichozpeřený-

mi zašpičatělými listy. Plodem je nažka s jazykovitým křidélkem, která vyrůstá v bohatých plodenstvích po 

převislých latách květů. Jasmín keřovitý je vždyzelený nízký keř rostoucí od Středozemí po Kavkaz. Jeho 

světle žluté květy vydávají silnou příjemnou vůni, užívanou ve voňavkářství a k aromatizaci čínského čaje. 

 
Především z Ameriky pocházejí bylinné druhy čeledi pupalkovité. Některé z nich, například fialově kvetoucí 

vrbovka úzkolistá jsou v ČR původní, jiné jako severoamerická pupalka dvouletá s velkými žlutými květy zde po 

vysazení zplaněly a zdomácněly. Velmi ozdobnými převislými květy atraktivní fuksie (Fuchsia) původem z Jižní 

Ameriky a Nového Zélandu jsou často pěstovány v závěsných truhlících. 

 
Vzácná vodní rostlina kotvice plovoucí je jedním z asi 30 zástupců čeledi kotvicovité. V růžici vyrůstající splýva-

jící listy mají zduřelé řapíky vyplněné aerenchymem, který list nadnáší. Plodem je peckovice s čtyřhrotou peckou, 

která je rozšiřována prouděním vody.  

 
Mezi dřeviny čeledi hrnečníkovité patří jihoamerická juvie, jejíž dřevnaté tobolky obsahují hranatá semena 

s kamenným osemením, která jsou známá jako chutné para-ořechy. 

 

Čeleď myrtovité je představována vesměs vždyzelenými dřevinami, jejichž květy velmi často vedle 

hmyzu opylují též drobní ptáci a letouni a jejichž pletiva jsou prostoupena aromatickými silicemi. 3500 

druhů této čeledi roste hlavně v tropech. Myrta obecná je vždyzelený hustě větvený keř z oblasti 

Středozemí. Jemu příbuzné druhy rostou v subtropech Ameriky a Austrálie. Myrta vytváří na hustě 

olistěných větvičkách bílé květy s velkým počtem žlutých tyčinek, z nichž dozrává zprvu červená, později 

modročerná bobule. Myrta byla jedním ze symbolů Afrodity, a tak se stala symbolem manželství. 

Pimentovník z tropické Ameriky je zdrojem nového koření, které představují usušené nedozrálé plody, 

zatímco jiný hřebíček jsou usušená poupata na Molukách původního hřebíčkovce. Do čeledi myrtovitých 

patří také početná rodina pro australské savany typických blahovičníků. Blahovičník kulovitý (Eucalyptus 

globulus) je až 70 metrů vysoký strom s typickou heterofylií (listy mladých větví se výrazně tvarově i 

velikostí liší od listů starších). Přes den jsou čepele listů sklopené tak, aby zachycovaly co nejméně 

slunečního záření a tím omezily transpiraci, proto dávají blahovičníkové stromy jen chudý stín. Strom 

vystačí s minimem srážek, ale dostatek vláhy dokáže využít k až třímetrovému ročnímu přírůstku, proto se 

vysazoval k vysoušení bažin. Jeho těžké a pružné, hnití dlouho odolávající „železné dřevo“ se užívá na 

vodní stavby, z listů se získává eukalyptová silice pro lékařství, voňavkářství a k výrobě cukrovinek. Mladé 

listy blahovičníku obsahují určité procento kyanovodíku, čímž se brání spasení koalami, které instinktivně 

mladé listy těchto stromů nepožírají. Mnohé druhy blahovičníků rostou i v tropických a subtropických 

oblastech ostatních kontinentů. 

 
Čeleď marhaníkovité představuje jediný rod marhaník, všeobecně známý jako granátové jablko. Tento keř či 

malý stromek z oblasti mezi Íránem a Pákistánem je odpradávna pěstován v subtropech Starého světa pro své 

vysýchavé bobule s mnoha semeny se zdužnatělým osemením sladkokyselé chuti, které se vedle přímé konzumace 

využívá též k přípravě grenadiny. Do příbuzné čeledi Rhizophoraceae patří řada druhů dřevin vytvářejících mangro-

vové porosty.  

 
Čeleď rudodřevovité zahrnuje tropické stálezelené rostliny Starého i Nového světa, typické obsahem specifických 

alkaloidů. Nejznámějším zástupcem je rudodřev koka z Bolívie a Peru, pěstovaný odnepaměti pro listy žvýkané pro 

své povzbuzující účinky. Výtažky z rostliny byly původní součástí nápoje coca-cola. 
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Do čeledi šťavelovité jsou zařazovány hlízou či oddenkem vytrvávající byliny se složenými listy a 

pětičetnými květy. Plodem je tobolka, výjimečně bobule. Ačkoliv hlavní oblastí jejich výskytu jsou tropy a 

subtropy jižní polokoule, nejsou vzácností ani v mírném pásu. Především v suchých bučinách a smrčinách, 

roste šťavel kyselý (Oxalis acetosella), téměř bezlodyžná rostlina s drobnými, dlouze řapíkatými listy 

složenými ze tří srdčitých lístků. Květy jsou bílé až růžové. Pro šťavel jsou typické tzv. spánkové pohyby, 

kdy na noc dochází ke sklánění úkrojků listů k sobě. Vzhledem k obsahu solí kyseliny šťavelové jen 

málokteří býložravci šťavel spásají. Do této čeledi patří i malajský strom Averrhoa carambola poskytující 

exotické ovoce karambola - voskově žluté bobule rozčleněné po obvodu pěti výraznými žebry.  

 
Ze stepních a pouštních dřevin čeledi kacibovité je hospodářsky zajímavý jihoamerický strom guajak, poskytující 

obzvláště těžké a tvrdé dřevo a léčivou pryskyřici.  

 

Čeleď lnovité představují většinou byliny s jednoduchými listy a pětičetnými oboupohlavnými květy v 

řídkých květenstvích. Plodem je tobolka. V pletivech jsou často přítomny drúzy šťavelanu vápenatého. 

Tyto rostliny jsou vázány na subtropy, ale především mírný pás severní polokoule. Len setý je jednoletá až 

1 metr vysoká rostlina s přitisklými úzkými listy. Modré květy v chudých vijanech dozrávají v tobolky s 10 

plochými, lesklými, olejnatými semeny. Tato rostlina pochází z jihovýchodní a východní Asie. V Mezopo-

támii a starověkém Egyptě byla pěstovaná již ve 4. tisíciletí př.n.l., avšak její kultura je ještě starší. V 

Čechách se pěstuje v pahorkatinách. Ze lnu se získávají textilní vlákna a olejnatá semena, z nichž se lisuje 

lněný vysýchvaý olej užívaný k výrobě fermeží, tiskařských barev, linolea, voskovaného plátna a tmelů. 

Pokrutiny jsou dobrým krmivem. Z planých druhů je známý vzácný len žlutý a hojnější len rakouský. 

 

Do čeledi kakostovité patří převážně byliny, jejichž 4-5četné květy vyrůstají obvykle v květenstvích. 

Jejich plodem je poltivá tobolka, která se rozpadá v 5 měchýřkovitých či nažkovitých plůdků. Tato čeleď 

zabydluje mírný a subtropický pás celého světa. Z planých rostlin ČR do ní patří celá řada druhů kakostů. 

Je to především modrokvětý a v letním období velice hojný kakost luční, červenokvětý kakost krvavý a 

po rozemnutí nepříjemně páchnoucí poléhavý a růžovými drobnějšími kvítky vykvétající kakost smrdutý. 

Dalším z planých druhů je pumpava obecná, jejíž plůdky jsou opatřeny zobánkovitou paosinou, jejíž 

hygroskopický pohyb zajišťuje zavrtání semene do půdy. Do čeledi patří i velice oblíbené venkovní i 

pokojové okrasné rostliny původem z jižní Afriky, které vynikají bohatými okolíky různě barevných květů 

a pronikavou nepříjemnou vůní, jíž je možno s úspěchem využít jako účinného repelentu. Jde o různé 

druhy muškátů (Pelargonium), tvořící vzpřímené keříky i převislé porosty užívané pro letní ozdobu oken. 

 
Z Jižní Ameriky pochází v řadě kultivarů pro ozdobu pěstovaná lichořeřišnice větší z čeledi lichořeřišnicovité. 

 

Především u dětí se těší velké oblibě zástupci čeledi netýkavkovité. Na 500 druhů těchto bylin roste od 

tropů po mírný pás Eurasie, Afriky i Severní Ameriky. Typickým znakem je plod typu prudce pukající 

tobolky, z níž jsou semena katapultována daleko do okolí mateřského jedince. V Čechách je původním 

zástupcem této čeledi netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), až 1 m vysoká jednoletá rostlina s 

velkými, žlutými, ohnutě ostruhatými květy. Mnohem mohutnější lodyhu má dříve ozdobný dnes nekontro-

lovatelně inavzivní druh netýkavka žláznatá původem z Himálaje. 

 

Do čeledi dřínovité náležejí menší dřeviny s jednoduchými listy a plody typu bobule či peckovice. 

Jako ozdobné se v parcích vysazují dřín jarní, před rašením listů vykvétající žlutými květy, z nichž uzrává 

červená dvousemenná peckovice dřínka, a svída krvavá, která své druhové jméno získala díky zabarvení 

svých větví. Kvete bíle, zralé peckovice jsou černé. 

 

Podobný habitus mají i rostliny čeledi jesencovité, jejichž plodem je však tobolka. Brslen evropský, 

na území ČR běžný v listnatých lesích a křovinách, je typickou červenou pukající tobolkou a semeny 

s oranžovým míškem. Ve sklenících se pěstuje vždyzelený brslen japonský. Do čeledi patří i ethiopská 

katha sladká, pěstovaná pro listy s obsahem excitačních a narkotických alkaloidů (tradiční žvýkací droga 

khat). 
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Cesmína ostrolistá z čeledi cesmínovité se i u nás vysazuje jako vždyzelená ozdobná parková dřevina. 

Pochází z jižní a západní Evropy, je typická lesklými temně zelenými bodlinatými a červenými bobulemi, 

v Anglii je součástí vánoční výzdoby. Jihoamerická cesmína paraguayská je vzhledem k obsahu kofeinu 

a theobrominu užívaná při přípravě povzbuzujícího čaje maté. 

 

Lidskou kulturu si lze jen těžko představit bez zástupců čeledi révovité. Asi 700 druhů těchto dřevna-

tých lián rostoucích převážně v tropech a subtropech má jednoduché listy a bohatá plodenství bobulí, kvůli 

nimž se také některé druhy již dlouhá tisíciletí drží v kultuře. Réva vinná (Vitis vinifera) pochází z Přední 

Asie, kde byla pěstována již ve 4. tisíciletí př.n.l.. Do Středomoří ji přinesli Féničané a Římané ji odtud 

rozšířili do zbytku Evropy. Ze stonku révy vyrůstají kromě typicky pětilaločných listů též stonkové úponky 

přidržující révu k podpěře. Dvousemenné (šlechtěním i bezsemenné) bobule vína obsahují až 23% cukru. 

Kromě zpracování na alkoholické nápoje (vedle vína i koňak) a vinný ocet se z vinných bobulí vyrábějí též 

hrozinky (sultánky), které se někdy suší přímo na keři po nalomení stopky plodenství. Z Dálného Východu 

i ze Severní Ameriky pocházejí pokryvné liány rodu loubinec (l. trojlaločný, l. popínavý) pěstované 

k zakrytí zdiva či na pergolách, loubích a sloupech a známé pod označením psí víno. 

 

 

Dřeviny z čeledi citlivkovité jsou obvyklé v tropických a subtropických oblastech. Jsou velmi blízké 

následující čeledi rostlin bobovitých, které některými svými znaky připomínají. Jejich listy jsou typicky 

zpeřené (licho- i sudo-), drobné pětičetné květy jsou uspořádány v klasech či hlávkách, plodem je lusk. Z 

hospodářského hlediska je z této čeledi nejvýznamnější rod kapinic čili akácií. Tyto dřeviny rostou na 

afrických savanách a jejich listy se živí celá řada býložravců. Kapinice senegalská (Acacia senegal) je 

severoafrický strom či keř s hustými hlávkami sírově žlutých květů, které dozrávají v zaškrcovaný, struk 

připomínající, lusk. Pryskyřice této rostliny je v průmyslu známá jako tzv. arabská guma. Na rozdíl od 

klovatiny slivoňových rostlin je tato pravá arabská guma dokonale rozpustná v horké vodě. Užívá se jako 

kancelářské lepidlo, ale používá se i při výrobě barev, inkoustů, lékových pilulek a dokonce některých 

likérů. Acacia farnesiana je k nám dovážená a prodávaná jako řezaná květina pod označením mimóza. 

Velice pozoruhodnou, a proto oblíbenou rostlinou je brazilská citlivka stydlivá (Mimosa pudica). Tato 

fialově kvetoucí rostlina je známá výraznou seismonastií svých dvakrát zpeřených listů, které na otřes či 

dotyk reagují svěšením.  

 
Čeleď sapanovité je v morfologických znacích velmi podobná předchozí a zahrnuje tropické a subtropické dřeviny 

produkující kvalitní vzácná dřeva neobvyklých barev (růžové, modré). Rohovník obecný, nízký strom původem ze 

Středozemí a Arábie plodí až 25 cm dlouhé nepukavé dužnaté lusky známé jako svatojánský chléb, které představují 

potravu chudého obyvatelstva i krmivo pro hospodářská zvířata. Jeho semena byla vzhledem ke své téměř konstantní 

hmotnosti 200 mg užívána jako závaží v lékárnictví a šperkařství a dala vzniknout jednotce karát (řec. kerátion = roh). 

 

Další z nesmírně početných a hospodářsky i botanicky významných čeledí rostlin na území ČR je čeleď 

bobovité. Do této čeledi patří byliny i dřeviny typické svými zpeřenými listy (jsou-li sudozpeřené, je jařmo 

obvykle protaženo v listovou úponku). Pětičetné květy často vytvářejí květenství - hrozen nebo hlávku. Pět 

korunních lístků se morfologicky výrazně odlišuje. Největším, pohlavní orgány květu kryjícím lístkem, je 

pavéza. Po jejích stranách stojí křidélka a mezi nimi ze dvou lístků srostlý člunek. Tyčinky, kterých je 10, 

jsou obvykle dvojbratré (nitky devíti z nich srůstají, jedna zůstává volná). Plodem je nejčastěji pukavý 

lusk, ale i struk či dokonce nažka. Nejzajímavější vlastností bobovitých rostlin je tvorba kořenových 

hlízek, v nichž žijí symbiotické bakterie rodu Rhizobium poutající vzdušný dusík, který pak v redukované 

podobě dodávají svým hostitelům. Proto jsou luštěniny tolik bohaté bílkovinami, které také představují 

hlavní zásobní látky v jejich semenech, na rozdíl od škrobu ostatních rostlin. Na 12 000 druhů zástupců 

této čeledi roste od tropů po mírný pás obou polokoulí. Vlčí bob mnoholistý známý též jako lupina je 

původem z pacifické části Severní Ameriky. Od 19. století je v Čechách pěstován jako ozdobný v 

zahradách, odkud zplaněl. Je to vytrvalá bylina typická svými dlanitě složenými 10-15četnými listy a 

velkými vzpřímenými hrozny původně modrofialových, ale šlechtěním i růžových a bílých květů. 

Štědřenec zlatý déšť pochází z jižní Evropy a od 16. století je přes svou značnou jedovatost oblíbeným 

parkovým stromem s velmi dekorativními velkými převislými hrozny zlatě žlutých květů. Bohaté hrozny 
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bílých či fialových květů má také liánovitá vistárie čínská. Janovec metlatý je zajímavý polokeř s 

metlicovitými výhony téměř bez listů, který roste planě na mezích a podél lesních i polních cest. Jeho žluté 

květy dozrávají v černý lusk, který se ve zralosti poltí a svinuje za současného vystřelování černých semen. 

Z janovcového proutí lze dělat košťata či plést košíky a jeho vlákna mají lepší kvalitu než vlákno lněné či 

konopné. Na rozdíl od předchozího jsou kolcovité větévky jehlice trnité hustě porostlé listy a její květy 

mají krásně růžovou barvu. Celá rostlina odporně páchne a obsahuje toxické látky. V lidové řeči je 

nazývána „babí hněv“, protože se jí prý v minulosti mrskaly nevěrné ženy. Lékořice lysá pochází ze 

Středozemí a nejvíce se dnes pěstuje ve Španělsku, Itálii a Řecku. Lodyhy této vytrvalé, žláznatě lepkavé 

byliny dorůstají až 2 m, modré drobné květy tvoří řídký hrozen. Oddenek, jímž rostlina vytrvává, je známý 

jako sladké dřevo. Obsahuje látku glycyrizin, která dodává lékořicovým výrobkům typickou chuť. Ztuhlý 

lékořicový výtažek je znám pod názvem pendrek. Látky získávané z lékořice se užívají do čajů proti kašli, 

mají močopudné účinky a působí i proti plynatosti a zácpě. Lékořice se užívá při výrobě Hašlerek, černého 

piva, karamelu, žvýkacího tabáku, sirupů proti kašli, ale i krémů na boty, technických barev a tuše. 

Oddenek africké rostliny indigovníku byl užíván pro výrobu modrého barviva indiga. Ze Severní Ameriky 

byl v roce 1640 francouzským botanikem Robinem do Evropy dovezen trnovník akát (Robinia pseudaca-

cia). Je to až 25 m vysoký mohutný strom. Jeho lichozpeřené listy mají na bázi dva trnovitě přeměněné 

palisty, bílé květy vykvétají v bohatých převislých hroznech koncem května a v červnu. Plodem je lusk. V 

českých parcích a lesích je pěstován až od 19. století, avšak i tak stihl za tuto krátkou dobu zničit rozsáhlé 

plochy původní vegetace. Akát produkuje do půdy, v níž roste, jedovaté zplodiny svého metabolismu, čímž 

znemožňuje naprosté většině bylinných druhů růst ve svém okolí (alelopatie). Vysoký obsah tříslovin v 

pletivech zpomaluje rozklad opadaných listů, a tak jsou půdy, na nichž akáty rostou, chudé na humus. 

Třísloviny však zároveň předurčují akátové dřevo, které též i syrové výborně hoří, k použití na vodní 

stavby. Vzhledem k trnitosti není akát oblíbeným stromem pro hnízdění ptačích druhů, ale dlouhá doba 

květu z něj činí včelařsky významnou rostlinu. Z planých lučních bylin řazených do této čeledi je třeba 

jmenovat štírovník růžkatý, jehož žluté květy jsou uspořádány do, pro tuto čeleď nezvyklého, okolíku, 

dále vičenec ligrus, nachově kvetoucí rostlinu lišící se od ostatních bobovitých typem plodu, jímž v tomto 

případě není lusk, nýbrž nažka, a čičorku pestrou s hlávkami růžových květů, lichozpeřenými listy a 

poltivým plodem strukem. Na loukách i podél cest jsou běžné hrozny žlutých květů vykvétající komonice 

lékařská a bíle kvetoucí komonice bílá, obě při sušení vydávající silnou kumarinovou vůni. Oblíbená 

pochoutka burské oříšky, jsou semena podzemnice olejné (Arachis hypogaea). Tato jednoletá rostlina 

pochází z jihoamerických And, odkud byla jako prastará kulturní rostlina Indiánů dovezena v 16. století 

Portugalci nejprve do Indie a Číny a odtud se později dostala i do Afriky a na pole v jižní Evropě. Žluté 

květy podzemnice se po oplození sklánějí na svých dlouhých stopkách k půdě, do níž se zavrtávají a teprve 

pod zemí uzrávají v nepukavý, obvykle dvousemenný lusk. Semena jsou bohatá olejem a krytá hnědočer-

veným papírovitým osemením. Olejnatost je až 50% a semena navíc obsahují i významná množství 

vitamínů B a E. Konzumují se syrová i pražená, nebo se z nich lisuje podzemnicový olej, vyrábí se z nich 

máslo, přidávají se do čokolády, pečiva, užívají se při výrobě mastí, pomád, svíček. Pokrutiny slouží jako 

krmivo, vyluštěné lusky se užívají na podestýlku do drůbežáren. K nejvýznamnějším pícninám patří jetel 

luční (Trifolium pratense). Je to jeden z téměř dvaceti druhů jetelů v Čechách se vyskytujících. Jeho až 50 

cm vysoká lodyha vyrůstá z vytrvalého oddenku a nese hlávky nachově zbarvených květů, jejichž hlavními 

opylovači, vzhledem k hlubokým korunním trubkám, jsou čmeláci. Z dalších druhů je známý bíle kvetoucí 

jetel plazivý (Trifolium repens) a jetel rolní (zaječí), jehož protáhlé hlávky narůžovělých květů připomí-

nají zaječí ocas nebo jarní „kočičky“. Podobně jako jetel je i tolice vojtěška významnou pícninou, která 

byla do střední Evropy zavlečena ze Španělska, kam ji z Asie přenesli Mauři. Květy této, až 1 m vysoké, 

vytrvalé rostliny jsou fialové a vytvářejí vzpřímené hrozny. Na rozdíl od předchozí je žlutě kvetoucí tolice 

dětelová nižší poléhavá jednoletka. Čtveřici potravinářsky významných luštěnin představují hrách setý 

(Pisum sativum), čočka jedlá (Lens esculenta), fazol obecný (Phaseolus vulgaris) a sója luštinatá 

(Glycine max). Hrách setý je poléhavá jednoletá bylina, jejíž sudozpeřené listy mají jařmo protaženo v 

úponku a na své bázi dva velké lupenité palisty. Narůžovělé květy vyrůstají jednotlivě. Pro snazší a 

výnosnější sklizeň se pěstuje uchycen k podpěře. Původně se tato rostlina, pěstovaná v kultuře již od 

neolitu a pocházející ze Zakavkazí, užívala k přípravě mouky ze zralých semen. Až počátkem 17. století se 

počal hrách konzumovat i jako čerstvá zelenina, a tak mohl být konečně využit i vysoký obsah vitamínů B, 

C, E a PP. Ačkoliv se i čočka konzumuje v některých státech (Indie) jako syrová zelenina, ve většině zemí 
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se kulinářsky upravují pouze její zralá semena. Tato kulturní plodina vznikla pravděpodobně v jižní Asii a 

dnes jsou jejími největšími producenty Indie, Pákistán a Etiopie. Je to jednoletá poléhavá rostlina s 

drobnými bělomodrými květy a 1-3semenným luskem. Je stravitelnější a vzhledem k vyššímu obsahu 

bílkovin i výživnější než hrách, jehož tradice je však v české kuchyni mnohem starší. Na rozdíl od 

předchozích pochází fazol obecný z Ameriky, a ačkoliv ve své původní vlasti se pěstuje již několik 

tisíciletí, Evropané jej pro svou kuchyni objevili až v 17. století. Podobně jako hrách nachází využití ve 

zralé i zeleninové formě, avšak v obou případech je nutné před použitím jeho lusky dobře tepelně upravit, 

neboť v syrovém stavu obsahují jedovaté toxalbuminy, které se rozkládají až varem. Dnes existuje již 

několik kultivarů fazolu, které se liší jak habitem celé rostliny, tak kvalitou svých dlouhých úzkých lusků. 

V zásadě lze rozlišit fazoly ovíjivé a keříčkové. Květy fazolu jsou nazelenale bílé. V Evropě se poslední 

dobou stále častěji uplatňuje jako okrasný mexický druh fazol šarlatový, jehož lodyhy, dlouhé až 5 metrů, 

jsou ozdobeny ohnivě červenými květy, které dozrávají v lusky až 30 cm dlouhé a obsahující velká 

ledvinitá semena různých barev. Sója luštinatá je jednoletá rostlina pocházející z Číny, která byla až do 50. 

let 20. století jejím hlavním producentem (v současnosti je na 3. místě za USA a Brazílií). Její původně 

poléhavý stonek se šlechtěním napřímil, což umožnilo polní pěstování. Bledě fialové květy této plstnatě 

chlupaté rostliny vyrůstají v chudých hroznech. Lusky ukrývají 2-5 semen, která obsahují až 50% bílkovin. 

Sója má ohromný význam jako vysoce hodnotné hospodářské krmivo. Sójová semena jsou také důležitou 

potravinou. Konzumují se vařená či pražená, melou se na mouku, přidávají se do uzenářských výrobků. 

Kvašením sójové mouky se v Japonsku připravuje sójová omáčka, v Anglii omáčka worcesterská. Lecitin 

ze sóji se uplatňuje při výrobě margarínů, čokolády, zmrzlin, pečiva, těstovin. Používá se i ve farmaceutic-

kém a textilním průmyslu, v kosmetice, při výrobě barev a kaučuku. Ze semen se lisuje i stolní sójový olej, 

který je možno použít i při výrobě mýdel, fermeží, laků, umělých pryskyřic a tiskařské černi. Sója obsahuje 

vitamín B v množství vyšším než kvasnice. V poslední době se stále častěji objevuje i další luštěnina 

cizrna, semena rostliny téhož jména původem nejspíš z jižní Evropy a Malé Asie. Jako další krmné 

bobovité rostliny se uplatňují bob obecný (Faba vulgaris) a vikev setá (Vicia sativa). První z obou rostlin 

je původní ve Středozemí. Jeho vzpřímená lodyha je až 1,5 m vysoká a nese sudozpeřené listy bez úponek 

a jednotlivě rozmístěné velké bílé květy s fialovým středem. Naopak modře kvetoucí vikev setá má lodyhu 

částečně poléhavou. Jako pícnina se vysévá ve směskách s dalšími druhy (např. hrách polní - peluška). 

Podobně jako jetelů roste na českém území i vikví kolem dvaceti různých druhů. Spolu s hrachory jsou 

běžnými polními a lesními rostlinami následující druhy: vikev plotní, vikev lesní, vikev ptačí, vikev 

pestrá, hrachor luční, hrachor lecha jarní, hrachor lesní, hrachor černý a další. 

 

Cizokrajná čeleď routovité zahrnuje dřeviny, jejichž pletiva jsou prostoupena siličnými nádržkami a 

které poskytují řadu druhů šťavnatého ovoce bohatého na vitamín C. Na 900 druhů těchto rostlin roste v 

tropech a subtropech celého světa. Jejich plodem je většinou speciální typ bobule nazývané hesperidium 

(tvořené vnějším zbarveným flavedem, k němu přiléhajícím řídkým albedem a vlastní dužnatou pulpou 

rozčleněnou do blanitých pouzder). Nejznámější z nich je pravděpodobně citroník limonový (Citrus 

limon), 3-7 m vysoký strom až jen keř původem z jihovýchodní Asie, odkud se dostal do Číny a Indie a 

odtud spolu s Araby v 11. století i do Středozemí. Tato vždyzelená trnitá dřevina má kožovité listy, květy 

uvnitř narůžovělé ale navenek bílé a žlutá hesperidia s 8-12 pouzdry. U semen je častá polyembryonie. 

Oplodí obsahuje hořkou silici limonen. Na 100 g dužiny plodu připadá až 60 mg vitamínu C, dále vitamín 

B2 a PP, jód a karoten. Proto nachází citronová šťáva rozsáhlé použití v lékařství - prostředek k léčbě 

skorbutu, kloubového revmatismu i infekčních chorob, dále v potravinářství a v kosmetické výrobě. Tvrdé 

dřevo je vhodné pro řezbářství. Mnohem příjemnější chuť mají plody pomerančovníku čínského, rovněž 

vždyzeleného stromu dorůstajícího až 15 m. Do Evropy se z jihovýchodní Asie dostal v 15. století. Větve 

jsou stejně jako u citroníku trnité. Květy pomerančovníků produkují tzv. nerolový olej užívaný k výrobě 

kolínské vody. Mandarinkovník sladký je opět vždyzelený keř či stromek pocházející z Filipín. Mezo-

karp jeho plodů je však, na rozdíl od obou předchozích, snadněji oddělitelný od blanitého oplodí vlastní 

dužiny. I vonné květy mandarinkovníku mají bílou barvu, také u jeho semen se vyskytuje polyembryonie. 

Časté jsou již odrůdy bezsemenné. Plody se sklízejí většinou ručně a před hnilobou během transportu se 

chrání omytím v roztoku kyseliny borité. Mandarinková silice získávaná převážně z mladých větévek, listí, 

ale i slupek plodů, se užívá v potravinářství a parfumerii. Citroník rajský je znám jako grapefruit. Je to 

hybridní rostlina pocházející z oblasti ostrovů v Karibském moři. Dnes se množí převážně roubováním či 
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očkováním. Hořkou chuť grapefruitů, která podporuje trávení i chuť k jídlu, způsobuje obsah glykosidu 

naringinu. Ve venkovských zahradách bývá pěstována silně aromatická routa vonná, v teplejších lesích 

roste podobně aromatická třemdava bílá. Obě rostliny patří mezi druhy fotosenzibilizující. 

 
Čeleď mahagonovité zahrnuje stálezelené tropické a subtropické stromy, poskytující ceněná dřeva. Známé jsou 

především druhy Swietenia mahagoni, poskytující pravý mahagon, a Cedrella odorata, jejíž vonné dřevo je známo 

jako cedrové. 

 
Tropické dřeviny Starého i Nového světa zahrnuje čeleď mýdelníkovité. Plody mýdelníku, původem z pralesů 

Asie a Ameriky, obsahují saponiny. Mnohem známějším zástupcem je však Litchi chinensis původem z Číny, který se 

pěstuje pro bobule, jejichž semena mají mohutný míšek lahodné chuti - liči. 

 
Také čeleď ledvinovníkovité zahrnuje převážně tropické a subtropické dřeviny. Typickým znakem jsou pryskyřič-

né kanálky a tříslovinné nádržky v kůře a v lýku. Dobře známým druhem je škumpa orobincová, keř s velkými 

lichozpeřenými listy a drobnými květy v nahloučených palicovitých latách. Další, občas pěstované druhy škump jsou 

silně toxické. Praktický význam má celá řada dalších zástupců čeledi, jejichž plody či semena jsou konzumovány - 

ledvinovník (kešu oříšky), řečík (pistacie) či mangovník. 

 

Mohutné stromy s jednoduchými listy zahrnuje čeleď javorovité. Na 200 druhů těchto dřevin se vysky-

tuje především v mírném a subtropickém pásu severní polokoule. Drobné pětičetné květy vytvářejí 

vzpřímená či převislá hroznovitá květenství, ze kterých vznikají bohatá plodenství okřídlených dvounažek. 

Javor babyka je od ostatních druhů snadno odlišitelný podle drobných listů s tupými laloky. Květenství je 

vzpřímené a ještě typičtějším znakem jsou jeho téměř přímé dvounažky s odstálými křídly. Také javor 

mléč (Acer platanoideus) má květenství vzpřímená, avšak jeho listy obvykle přesahují průměr 10 cm. 

Navíc jsou zakončeny špičatými výběžky. Listy javoru klenu (Acer pseudoplatanus) jsou stejně velké, 

avšak vzhledem k odlišnému vykrajování nepůsobí tak ostrým dojmem. Květenství tohoto druhu jsou nící a 

křídla dvounažek k sobě sklopená. Javor cukrový porůstá rozsáhlé plochy Severní Ameriky (jižní Quebec, 

jihovýchodní Ontario, Vermont...). Jeho hluboce pětilaločné listy jsou na rubu stříbrošedé; ochlupená je i 

dvounažka. Výroba javorového cukru zaznamenala největší rozkvět v polovině 19. století. Stromy se na 

jaře nařezávají podobně jako kaučukovníky a každý z nich vyprodukuje kolem 25 litrů sladké mízy. Ta se 

vařením a rafinací zpracovává buď na sirup nebo na cukr. Javorovým sirupem se ochucují lívance, koláče, 

pudinky nebo se z něj připravuje speciální likér. 

 

Co do mohutnosti, nezadají si s předchozí čeledí ani zástupci čeledi jírovcovité. Jejich původní vlastí je 

východní Asie, Balkán a Severní Amerika. K typickým znakům patří dlanitě složené listy a přímá 

hroznovitá květenství obvykle 5četných květů, připomínající svíce. Plodem je jednopouzdrá, často ostnitá, 

tobolka, převážně jen s jediným semenem. V Čechách známější jírovec maďal (koňský kaštan) pochází z 

balkánských zemí. Pro kulturní pěstování byl objeven již v 16. století ve Vídni. Listové pupeny tohoto 

stromu jsou lepkavé, bílé květy vytvářejí bohatá „svícnovitá“ květenství a tobolka je typicky ostnitá 

(„kaštan“). Ze Severní Ameriky pochází jírovec pávie, který se ve všech zmíněných znacích od předcho-

zího liší - pupeny má nelepkavé, tobolku hladkou a květy jsou zbarveny červeně. 

 
Převážně tropické poloparazitické dřeviny i byliny patří do čeledi santálovité. Nejznámějším zástupcem je santál 

bílý, který roste především v Indonézii a hojně je pěstován v Indii pro santálové dřevo a silici, užívané při nábožen-

ských obřadech a výrobě uměleckých předmětů. V mírném pásu včetně území České republiky je čeleď zastoupena 

druhy rodu lněnka.  

 

Čeleď ochmetovité zahrnuje haustorii opatřené hemiparazitující keříky. Jejich stonek, porostlý jedno-

duchými listy, je zdánlivě dichotomicky rozvětvený. Plodem je převážně jednosemenná bobule, avšak 

semena mohou nést i 3 zárodky (polyembryonie). V tropech roste kolem 1300 druhů těchto rostlin, v 

Čechách pouze zástupci dvou rodů. Jmelí bílé parazituje na jehličnatých i listnatých stromech (nejčastěji 

na borovicích a topolech), kde vytváří trsy až 1 m v průměru, a do jejich dřevních cévních svazků zapouští 

kůlovitá haustoria. Na koncích větviček stojí vstřícně dva kopinaté kožovité listy. Květy jsou nenápadné 

žlutavé, bílá bobule velikosti hrachu dozrává v prosinci. Rozšiřování lepkavých semen zajišťují převážně 

ptáci (drozdi). Jmelí bylo posvátnou rostlinou především u starogermánských národů. Z jeho plodů se 
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získával ptačí lep. Ochmet evropský, parazitující, na rozdíl od jmelí, především na dubech, se od jmelí liší 

hlavně tím, že na zimu opadává. Jeho žluté bobule jsou u ptáků stejně oblíbené jako plody jmelí. 

 
Z čeledi kulčibovité je dobře známá dřevina kulčiba dávivá (Strychnos nux-vomica) původem z tropické Asie. 

Jejími plody jsou oranžové bobule s velkými terčovitými semeny, obsahujícími prudce jedovaté alkaloidy strychnin a 

brucin. Z Venezuely a Kolumbie pochází příbuzná Strychnos toxifera, z jejíž kůry domorodé obyvatelstvo výluhem 

připravuje jed kurare. 

 

Byliny z čeledi hořcovité mohou v některých případech žít saprofytně. Obvykle se však jedná o běžně 

autotrofní druhy horských rostlin, typických obsahem hořčin a glykosidů. Na alpských nivách či v 

porostech kosodřeviny vyniká svými velkými, zvonkovitými, modře zbarvenými květy hořec tolitový. 

Chráněnou rostlinou je růžově kvetoucí zeměžluč menší, známá především jako odporně hořký odvar 

užívaný při zažívacích potížích. 

 
Do čeledi klejichovité je zařazována řada tropických rostlin, často liánovitého či sukulentního habitu. Známým 

zástupcem je Hoya carnosa, čínská liána pěstovaná v domácnostech jako okrasná voskovka (okolík květů vypadá jako 

vymodelovaný z vosku). 

 

Rostliny různého vzhledu (byliny, dřeviny, liány, sukulenty) zahrnuje čeleď toješťovité. Ačkoli cent-

rum rozvoje leží v tropických oblastech, roste i v listnatých lesích a zahradách na našem území stálezelený, 

modře kvetoucí barvínek menší (brčál barvínek). Oblíbenou kbelíkovou dřevinou s tuhými kopinatými 

listy a velmi dekorativními květy je ze Středomoří a Malé Asie pocházející jedovatý oleandr. Vzhledem k 

obsahu toxických alkaloidů je řada druhů využívána v lékařství. 

 

Zástupci čeledi mořenovité rostou od tropů do mírného pásu obou polokoulí. Zatímco v tropech se 

jedná převážně o dřeviny, směrem k pólům přecházejí do bylinné podoby. Svým významem v léčení 

malárie proslul chinovník červený, mohutný strom z tropických oblastí Jižní Ameriky, od 19. století 

pěstovaný na plantážích především v Indii a na Jávě. Květy chinovníku jsou vonné, růžově zbarvené a 

vyrůstají v latách. Plodem je tobolka s až 50 semeny. Navenek šedá kůra obsahuje směs asi 30 alkaloidů, 

na chinin připadá až 8% a nejvíce jej obsahuje kůra kořene. Chinin z ní získávaný byl až do roku 1945 

jediným lékem proti malárii. Prvně byl izolován už v roce 1792, avšak čistý se jej podařilo získat až za 

dalších 30 let. Kávovník arabský (Coffea arabica) je dřevina keřového, ale i stromového vzrůstu 

původem z hor Etiopie. Má neopadavé kožovité listy a malé bílé květy, z nichž dozrává červenofialová 

dvousemenná peckovice. V Evropě je známá od 15. století, ale v Praze se pití kávy vžilo až po roce 1714. 

Od konce 17. století je kávovník pěstován v Indii a na Cejlonu, od století 18. i v Americe (Brazílie). 

Kofein obsažený v kávě podporuje duševní i fyzickou svěžest organismu, zvyšuje krevní tlak a tělesnou 

teplotu, má močopudné účinky. Dřevo kávovníku se užívá k výrobě špacírek. V české přírodě rostou 

bylinní zástupci čeledi, často s liánovitě se vinoucí lodyhou. Především ve stinných listnatých lesích roste 

půvabná mařinka vonná (svízel vonný, Asperula odorata), jejíž 30 cm vysoká lodyha nese devítičetné 

přesleny kopinatých listů a na vrcholu vidlany bílých květů. Svízel přítula má svou poléhavou, až 150 cm 

dlouhou, lodyhu pokrytu nazpět zahnutými drsnými chlupy, které zajišťují jeho přichycení k podkladu 

(zoochorie). Je to typická rumištní a polní rostlina, křovinná liána. Na rozdíl od něj má svízel povázka 

lodyhy lysé, stejně jako svízel syřišťový, který se však od předchozích dvou, bíle kvetoucích, liší 

bohatými latami sytě žlutých kvítků. Do čeledi patří i pokojové rostliny rodu Gardenia. 

 

Čeleď krtičníkovité zahrnuje byliny, z nichž celá řada druhů se živí saprofytně či částečně nebo i zcela 

paraziticky (hemi-, holoparazitismus). Srostloplátečné květy jsou oboupohlavné, pětičetné, entomogamní a 

uspořádané v bohatých květenstvích. Plodem je tobolka. Na 3000 druhů této čeledi roste nejhojněji v 

mírném podnebném pásu severní polokoule. Nejvýraznějším zástupcem čeledi v české flóře je rod divizna. 

Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) má přímou, hustě plstnatou a až 2 m vysokou lodyhu, 

zakončenou vysokým hroznem žlutých květů. Od dalších druhů se dá botanicky odlišit porovnáním délky 

nitek tyčinek jejích květů (v tomto případě jsou nitky 3 krát delší nežli prašník). Nejčastěji porůstá slunné 

stráně. Divizna malokvětá se od předchozí liší právě jen v tom, že nitky jejích tyčinek mají čtyřnásobnou 

délku prašníku. Třetím druhem, který si oblíbil slunné stráně je divizna černá, nižší než obě předchozí a s 
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listy na rubové straně hustě šedoplstnatými. Druhové jméno získala vzhledem k hnědě skvrnitému středu 

květní koruny a tmavě fialové barvě nitek svých tyčinek. Celkovým vzhledem i barvou svých květů se 

diviznám poněkud podobá i lnice květel. Její lysá lodyha vysoká okolo 70 cm je zakončena vzpřímeným 

hroznem květů, jejichž koruna je dvoupyská a výrazně dlouze ostruhatá. V zahrádkách se pěstuje celá řada 

ozdobných kultivarů hledíku většího, jehož dvoupyská koruna vytváří nazpět prohnutou trubku a ukrývá 

pouze 4 tyčinky. Rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), jen asi 20 cm vysoká luční rostlina, s 

blankytně modrým čtyřčetným květem, je mezi lidem znám pod názvem „bouřka“. Z dalších lučních i 

lesních zástupců jsou známé poloparazitické rody černýš, světlík, zdravínek či kokrhel, na rašeliništích 

pak všivec. Bradavčitými výrůstky svých kořenů se přisávají na kořeny sousedních rostlin. Typicky 

holoparazitickou rostlinou je nezelený, asi 20 cm vysoký podbílek šupinatý, jehož oddenek i bledě růžová 

lodyha jsou pokryty šupinami. Na konci lodyhy vyrůstá hrozen nachových květů. Parazituje na kořenech 

listnatých stromů od nížin až do hor a je podezírán z masožravosti, neboť v šupinách jeho oddenku se často 

nacházejí zbytky mrtvých těl bezobratlých živočichů. Lékařsky významnou rostlinou je dvouletý náprst-

ník velkokvětý (Digitalis grandiflora), který roste na lesních světlinách či stráních. Jeho měkce pýřitá 

lodyha je až 1 metr vysoká a zakončená lichoklasem náprstkovitých, žlutých, uvnitř hnědě skvrnitých 

květů. Plodem je pukavá tobolka. Prudce jedovaté glykosidy obsažené v rostlinách tohoto rodu jsou 

základní surovinou pro výrobu léčiv užívaných jako kardiotonika, z nichž nejznámějším je právě digitoxin, 

běžně označovaný jako digitalis. Nachově kvetoucí příbuzný druh náprstník červený je pěstován jako 

dekorativní zahradní rostlina. 

 
Čeleď trubačovité zahrnuje převážně tropické stromy nebo liány. U nás je známá především zásluhou severoame-

rické katalpy trubačovité, často vysazované v parcích a alejích, typické dlouhými, z větví visícími tobolkami. 

 
Malá čeleď Pedaliaceae, zahrnující tropické rostliny Starého světa, je významná hospodářsky využívaným seza-

mem indickým. Jeho plodem je tobolka obsahující olejnatá semena, z nichž se lisuje sezamový olej, nebo jsou 

používána jako pochutina na dochucení pečiva či přípravu cukrovinek. 

 
Do čeledi podpětovité patří tropické byliny i dřeviny, z nichž pravděpodobně nejznámější jsou různobarevné 

formy druhu Saintpaulia ionantha, známé jako oblíbená pokojová rostlina africká fialka. 

 

Naprosto holoparazitické nezelené rostliny pokryté šupinatými listy zahrnuje čeleď zárazovité. Její 

zástupci mají oboupohlavné srostloplátečné květy tvořící klasnatá květenství, plod je typu tobolky. 

Vyskytují se v tropech a mírném pásu Eurasie. V Čechách je nejznámější záraza bílá, parazit mateřídouš-

ky a dalších hluchavkovitých rostlin, typická hnědavou, 25 cm vysokou lodyhou, vyrůstající z podzemního 

hlízovitého orgánu s haustorii, a bělavými květy. Další druhy cizopasí například na svízeli, pelyňku, 

pcháči, ale i na hospodářsky významném konopí, kukuřici či rostlinách miříkovitých. 

 

Svéráznou skupinu hmyzožravých rostlin představuje čeleď bublinatkovité. Zahrnuje vodní nebo 

bažinné byliny s listy modifikovanými k lapání a rozkládání drobných živočichů. Rozšíření čeledi je 

kosmopolitní. Zástupci rodu bublinatka rostou na mělkých okrajích rybníků a tůní, jiné na vlhkých 

suchozemských biotopech, postrádají kořeny a celá rostlina je vlastně jen rozrůzněným modifikovaným 

stonkem. Lapací zařízení představují uzavíratelné měchýřky tak trochu připomínající rybářskou vrš. Na 

území ČR je hojná bublinatka jižní, ostatní druhy jsou vzácnější a ohrožené. Tučnice obecná má kořeny 

a roste na vlhkých lučních stanovištích či na rašeliništích. Vyznačuje se celokrajnými masitými listy se 

žláznatými trichomy, lapací mechanismus je analogický rosnatkám. Řada druhů vyniká půvabem drobných 

bílých či pestře zbarvených květů. 

 

Čeleď hluchavkovité zahrnuje převážně byliny typické svou čtyřhrannou lodyhou porostlou křiž-

mostojnými, často žláznatými listy. Oboupohlavné, srostloplátečné, obvykle entomogamní a pětičetné 

květy vyrůstají v lichopřeslenu v paždí listů. Čtveřice dvoumocných tyčinek srůstají s korunní trubkou. 

Horní, větší pysk srostlé koruny je tvořen ze dvou, dolní, menší ze tří korunních lístků. Plodem je poltivá 

tvrdka. Mnohé druhy obsahují ceněné silice, řada patří k významným medonosným rostlinám. Většina z 

5000 druhů této čeledi je domovem ve Středozemí. Základní rod hluchavka je v české květeně zastoupen 

pěti druhy. Hluchavka bílá (Lamium album) je typická rumištní rostlina s velkými sněhobílými květy, 
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vyrůstajícími v lichopřeslenech mezi dlouze zašpičatělými listy. Jde o významnou léčivou a medonosnou 

rostlinu. Jí příbuzná hluchavka skvrnitá, typická pro lužní lesy, má květy nachově zbarvené, prohnuté a 

opatřené věnečkem chloupků, které brání pronikání drobného hmyzu k pohlavním orgánům. Podobné 

uspořádání se vyskytuje i u stejně zbarvených květů hluchavky nachové, které však nejsou prohnuté a 

jsou podstatně menší než květy obou předchozích druhů. Hluchavka objímavá má rovné květy opět 

nachové barvy, avšak věneček chloupků u ústí korunní trubky schází. Hluchavku žlutou - pitulník si 

nelze vzhledem k sírově žluté barvě jejích květů s předchozími druhy splést. Roste v doubravách, bučinách 

a na lesních světlinách. Běžnou rostlinou je i mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), přízemní 

vystoupavý polokeřík s korunou růžové až nachové barvy, který roste na výslunných stráních a poloste-

pích. Mateřídoušce je příbuzný jihoevropský tymián. Na krajích lesů a na keřovitých stráních vytrvává 

oddenkem dobromysl obecná (Origanum vulgare), kvetoucí tmavě nachově drobnými kvítky. Užívá se v 

kuchyni pod názvem oregano. Její příbuzná dobromysl majoránka roste planě v severní Africe a jižní 

Evropě. Je jednoletá nebo vytrvalá a kvete bělavými či světle nachovými květy. Po Evropě se rozšířila již 

ve starověku a v současnosti je nepostradatelným kořením v české kuchyni, nejvíce se jí spotřebuje během 

zabijaček při výrobě jitrnic. Mohutným zástupcem této čeledi je šalvěj luční, jejíž, až 90 cm vysoká, 

žláznatě chlupatá lodyha vyrůstá z přízemní růžice dlouze řapíkatých listů. Modrofialová koruna v řídkém 

klasu vyrůstajících květů je hluboce přilbicovitá, květ obsahuje pouze 2 tyčinky. Tuto léčivou rostlinu lze 

nalézt na suchých lesostepích. Velmi známým zástupcem čeledi je máta dlouholistá (Mentha longifolia), 

jeden z desítky českých druhů tohoto rodu. Je to vytrvalá, až 1 m vysoká rostlina s ostře pilovitými 

dlouhými listy a fialovými květy ve složitém květenství koncových lat lichopřeslenů. Jde o rostlinu 

dlouhodobě užívanou v lékařství k léčbě poruch žaludku, bušení srdce, všeobecné slabosti, bolesti hlavy, 

nemocí dýchacího ústrojí. Olej z ní lisovaný obsahuje mátovou silici s vysokým obsahem mentholu, který 

se přidává do větrových bombónů, žvýkaček či likérů. Na rozdíl od předchozích je rozmarína obecná 

vždyzelený keřík s čárkovitými listy, na rubu běloplstnatými, a bleděmodrými květy. Planě roste v Itálii a 

Řecku. Pěstuje se jako hrnková rostlina a jejích větviček se užívá při svatebních slavnostech, neboť je 

symbolem věrné lásky. Pro svou příjemně vonící silici se pěstuje levandule úzkolistá, taktéž neopadavý 

keř s modrofialovými květy, původem z Řecka. Jako tradiční koření se uplatňují i další druhy hluchavkovi-

tých rostlin - bazalka, saturejka, meduňka. Z planých rostlin jsou velmi běžné popenec obecný, 

konopice polní, zběhovec plazivý ad. 

 

 

Kolem 700 druhů dřevin z čeledi aralkovité roste především v tropech a subtropech, avšak zlomky 

zasahují i do mírného pásu. Řada z druhů je popínavá. Listy této čeledi jsou dlanitě laločnaté, květy 

pětičetné, vyrůstající v okolících a plodem je nejčastěji bobule či peckovice. Dřevitou liánou je i břečťan 

popínavý (Hedera helix), vždyzelená rostlina typická svými příčepivými kořeny a výraznou heterofylií, jíž 

se od sebe liší fertilní a sterilní výhony. Květy břečťanu jsou nenápadně zelené, bobule černá. U prvních 

křesťanů byl břečťan symbolem nesmrtelnosti, později manželské věrnosti, slávy, družnosti, přátelství. 

Břečťanovými věnci byli ve starověku korunováni umělci. Neobyčejně zajímavým druhem z této čeledi je 

všehoj ženšenový. Tato vytrvalá rostlina je původní v Koreji, Číně, Mandžusku a ussurijské části Ruska, 

do Evropy se dostala až v 16. století. Nenápadný přeslen dlanitě složených listů zvýrazňuje až okolík 

drobných květů a později především jasně červené bobule. Ve své vlasti je kořen ženšenu odpradávna 

známý svými léčivými účinky, výtažky z kořene se užívají k léčbě nervových chorob, stísněnosti, stavů 

vyčerpání, poruch krevního oběhu, poruch hormonálních, při projevech předčasného stárnutí a jako silné 

afrodiziakum. 

 

Početná řada plevelných, ale i zahradnicky významných rostlin náleží do čeledi miříkovité. Zástupci 

této čeledi se vyskytují po celém světě, nejvíce v mírném pásu severní polokoule. Čeleď se vyznačuje 

značně jednotným habitem svých zástupců. Převážně se jedná o byliny s pochvatými vícenásobně 

zpeřenými listy a drobnými květy uspořádanými do složeného okolíku, jehož části jsou kryty obalíčky z 

listenců a obalem z listenů. Plodem většiny druhů je poltivá dvounažka. Typický je rovněž obsah sekun-

dárních metabolitů - pryskyřic, aromatických silic či prudce jedovatých alkaloidů. Čeleď je rozdělována do 

dvou podčeledí. Rostliny první z nich - žindavové - mají listy jednoduché a okolíky jsou hlávkovitě 

staženy. Na mezích a stráních je hojně rozšířeným druhem máčka ladní, jejíž bohatě větvená lodyha nese 
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trojčetné listy s bodlinatými uštami. Bodlinaté jsou i listeny květenství. Podčeleď miříkové zahrnuje vedle 

početné řady plevelných druhů i druhy poskytující kořenovou i listovou zeleninu a aromatické koření. 

Mezi hojné plané druhy patří bedrník obecný, téměř nezničitelný zahradní plevel bršlice kozí noha, 

děhel lesní (andělika, Angelica sylvestris), bolševník obecný (domácí příbuzný zavlečeného a silně 

alergenního bolševníku velkolepého), kerblík lesní, krabilice chlupatá či bolehlav plamatý (Conium 

maculatum) typický fialovo-rezavě strakatou lodyhou, zápachem myšiny a extrémní toxicitou vzhledem k 

obsahu alkaloidu koniinu, který způsobuje ochrnutí periferního nervstva a smrt udušením. Podobně 

nebezpečné jsou i druhy rozpuk jízlivý či halucha vodní. Snad nejznámější kořenovou zeleninou je 

mrkev obecná (Daucus carota). Ačkoliv se v kultuře pěstuje již od neolitu, převládalo v pravěku její 

lékařské využití (nažky mrkve mají antihelmintní účinek a její kořeny mají pozitivní vliv na poruchy 

trávení). Planá mrkev - mrkvous - roste po celé Evropě, v Asii i severní Africe. Kulturní odrůdy byly 

vyšlechtěny pravděpodobně ve Středozemí. Na českém území se pěstuje od 16. století. Mrkev je typickou 

dvouletou rostlinou, která první rok vytváří zásobní zdužnatělý kořen, z něhož druhým rokem vyrůstá 

fertilní rostlina, na níž uzrávají ježaté dvounažky. Vzhledem k vysokému obsahu provitamínu A, ale i 

vitamínů B a PP, nerostných látek, cukrů, bílkovin a pektinu, je doporučená roční konzumace alespoň 7 kg 

syrové mrkve na osobu. Rané odrůdy mrkve jsou označovány jako karotka. Petržel zahradní se začala 

pěstovat jako zelenina v 8. století. Již dříve byly známy její močopudné účinky, díky nimž jsou její listy 

dodnes součástí urologických čajů. Dnes je rozlišováno několik variet tohoto druhu. Petržel kadeřavá, 

petržel listová i petržel kořenová jsou, podobně jako mrkev, dvouleté rostliny. Nažky vznikající druhým 

rokem jsou bohaté na silice užívané k výrobě polévkových koření. Především listová petržel obsahuje 

vysoké procento vitamínu C a provitamín A. Až do 17. století byl oblíbenou kořenovou zeleninou také 

pastinák setý. Ze Střední Evropy byl vytlačen nástupem mrkve a brambor, ale například ve Skandinávii si 

své kulinářské postavení zachoval. Vysoké množství éterických olejů, které jeho kořen obsahuje, podporu-

je trávení a zažívání. Miřík celer, dříve jmenovaný též apich či opich, se pěstuje v podobě bulvové, 

řapíkové či naťové. Oproti příbuzným druhům je bohatší na obsahové látky, a proto se výrazně uplatňuje v 

léčbě žaludečních vředů, trávicích potíží i obtíží močopohlavního ústrojí. Kromě hlízovitě zveličelého 

kořene jsou pro celer typické temně zelené kosníkovité listy. Podobně jako libeček je dnes i celer 

považován za silné afrodiziakum, avšak v antice to byla rostlina neštěstí a smutku zasvěcená bohům 

podsvětí a užívaná při pohřebních hostinách. Nažky či nať kmínu lučního, fenyklu obecného, anýzu, 

kopru zahradního či koryandru setého se užívají jako tradiční koření v evropské kuchyni.  

 

Čeleď zimolezovité představuje kolem 450 druhů dřevin mírného pásu severní polokoule, jejichž 

společnými znaky jsou jednoduché listy, pětičetné květy a plod typu bobule, peckovice či tobolky. Snad 

nejznámějším a zároveň nejrozšířenějším plevelným keřem je bez černý (Sambucus nigra), jehož listy jsou 

lichozpeřené a bílé květy vyrůstají ve vrcholících, které dozrávají v plodenství černých bobulí - bezinek. 

Bez hroznatý roste obvykle v bučinách, smrčinách či v pásu kosodřeviny. Od svého příbuzného se liší 

uspořádáním žlutozelených květů do lat a červenou barvou svých bobulí. Ze Severní Ameriky pochází 

pámelník potoční, vysazovaný od 19. století v parcích, odkud úspěšně zplaňuje. Květy tohoto keře jsou 

bílé až růžové, typickým znakem je bílá kulatá bobule s řídkou dužninou. Často pěstovanými parkovými 

dřevinami jsou i zástupci rodu zimolez, například z Ruska pocházející zimolez tatarský, nebo rodu kalina 

- kalina obecná, kalina tušalaj. 

 

Byliny z Eurasie a Ameriky patří do čeledi kozlíkovité. Na loukách a vlhkých stanovištích je v České 

republice hojný kozlík lékařský, tradiční léčivá rostlina s obsahem kyseliny valerové, užívaná k přípravě 

baldrianových (valeriánských) kapek. Himalájský zástupce Nardostachys obsahuje v oddenku vonné silice 

užívané od středověku jako všelék theriak, od něhož pochází počeštělé slovo „dryák“. 

 

Čeleď štětkovité zahrnuje byliny, jejichž květy jsou nahloučené v hlávce. Plodem je nažka s vytrváva-

jícím kalíškem. Z českých zástupců jsou nejznámější dva - štětka lesní a chrastavec rolní. První z obou 

rostlin dorůstá až 2 m výšky. Celá lodyha spolu s listy je pokryta drobnými pichlavými ostny. Bledě 

fialové, ale i bílé, květy vytvářejí bohatou hlávku podpíranou špičatými listenci. Tato rostlina je hojná na 

rumištích. Naopak chrastavec je druhem častým na suchých loukách, okrajích lesů a stráních. Je vysoký 
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pouze do 1 m a celá rostlina je namísto ostnů kryta odstávajícími trichomy. Strbouly tvoří modré či 

růžovofialové květy, které se rozvíjejí v červenci a srpnu. 

 

Byliny, často typické popínavým růstem, představují zástupci čeledi svlačcovité. Převážná část z 1000 

druhů této čeledi roste v tropických a subtropických oblastech. Relativně velké květy těchto rostlin jsou 4-

5četné a mají vždy korunní lístky srostlé do tvaru nálevky. Plodem je tobolka. Některé druhy jsou jedovaté 

obsahem alkaloidů či glykosidů. Na rumištích, v pobřežních křovinách, v živých plotech či na polích je 

hojným zástupcem této skupiny plevelný svlačec rolní. Levotočivá lodyha této liánovité rostliny dorůstá 

přes metr délky. Listy jsou kopinaté a koruna květů narůžovělé barvy. V pobřežních porostech a v olšinách 

je možné nalézt i větší z domácích zástupců, opletník plotní. Jeho květy jsou zbarveny čistě bíle. Z 

tropické Ameriky pochází popínavá letnička povijnice nachová a jí příbuzná povijnice jedlá, která se 

pěstuje v tropech pro jedlé kořenové hlízy bataty (sladké brambory), dosahující hmotnosti ža 6 kg. 

 

Holoparazitická čeleď kokoticovité zahrnuje nezelené, bezlisté, obvykle levotočivé, popínavé rostliny s 

drobnými květy a plodem typu tobolky, které v oblasti od tropů do mírného pásu parazitují na druhově 

specifických skupinách autotrofních druhů. V České republice se lze ze zástupců této čeledi setkat 

nejčastěji s kokoticí evropskou, jejíž načervenalá lodyha obtáčí rostliny kopřivy, další druhy parazitují na 

chmelu, konopí, vikvi či výhoncích vrb, z nichž haustorii získávají živiny nezbytné pro vlastní existenci. 

 

Do čeledi brutnákovité patří hojné byliny s celistvými listy, jejichž lodyha je hustě pokrytá tuhými 

trichomy, jež ji činí nestravitelnou pro většinu býložravců. Tyčinky v květech obvykle srůstají se srostlo-

plátečnou korunou a květy vytvářejí hroznovitá květenství. Plodem je tvrdka. Na 2000 druhů těchto rostlin 

se vyskytuje převážně v mírném pásu severní polokoule. Na vlhkých loukách a v olšinách je hojný 

kostival lékařský, jehož až metr vysoká lodyha nese vijany nachově zbarvených květů. Plicník lékařský 

má lodyhu vysokou jen asi 25 cm a roste obvykle v sušších doubravách. Květy jsou zprvu nachové, později 

mění vlivem pH buněčné šťávy na anthokyanová barviva svou barvu přes fialovou do modré, čímž si 

rozšíří počet opylovačů. Oba jmenované druhy byly hojně užívány v lidovém léčitelství. Začátkem léta 

vykvétá na rumištích, železničních náspech či v blízkosti lidských sídel hadinec obecný, i přes 1 m vysoká 

bylina s modrými květy v bohatých listenatých jehlancovitých latách. Obecně známým zástupcem této 

čeledi je pomněnka bahenní, jeden z osmi českých zástupců rodu pomněnka, který získal své pojmenová-

ní z tradiční symboliky, v níž pomněnka značí věrné přátelství. Vijany drobných blankytně modrých květů 

této rostliny je možné nejsnáze objevit na vlhkých lukách a mokřinách, kde tato, oddenkem vytrvávající, 

rostlina vykvétá od května do podzimu. I utržená si ve vodě zachovává dlouhou životnost. Dalším 

zástupcem čeledi je modře kvetoucí pilát lékařský, rovněž běžný v blízkosti lidských sídel.  

 

Existence lidské společnosti v podobě dnes známé by byla nemyslitelná bez hospodářsky využívaných 

zástupců čeledi lilkovité. Většina z 2500 druhů této čeledi pochází z tropických oblastí Jižní a Střední 

Ameriky, avšak hojné jsou i v mírném pásu Starého světa. Jsou to byliny se srostloplátečnými pětičetnými 

květy, jejichž plodem je převážně bobule či tobolka, řada druhů obsahuje, především v plodech, prudce 

jedovaté alkaloidy. Lilek brambor (Solanum tuberosum), je podzemní oddenkovou hlízou vytrvávající 

rostlina původem z mírného pásu And na území dnešního Chile a Peru, pradávná kulturní plodina Mayů a 

Inků. Do Evropy byla dovezena v roce 1570, ale v kultuře je zde pěstována až od 18. století. Listy jsou 

lichozpeřené, pětičetné bílé až nafialovělé květy dozrávají ve žlutozelenou bobuli podobnou nezralému 

rajčeti. Sytě žluté prašníky pěti tyčinek vyčnívají ze srostlých korunních lístků a přesahují svou délkou 

čnělku pestíku. Všechny zelené části rostliny obsahují jedovatý alkaloid solanin. V 19. století představova-

ly brambory hlavní díl potravy chudých lidí, například v Irsku, kde bylo původní irské obyvatelstvo na této 

plodině zcela závislé a při zničení úrody brambor po napadení plísní rodu Phytophtora bylo tragicky 

postiženo hladomorem, který vedl k hromadné emigraci do Ameriky. Současné kulturní odrůdy brambor 

obsahují ve svých hlízách kolem 75% vody, v sušině převládá škrob, dále jsou zastoupeny bílkoviny, 

vitamíny C, B a K a stopové prvky, které při normální konzumaci brambor kryjí značnou část roční potřeby 

draslíku, hořčíku, železa, fosforu a vápníku. V lidové medicíně se obkladu ze strouhaných syrových 

brambor používá pro jejich zklidňující a chladivý účinek při léčbě popálenin i jiných ran. Další z pěstova-

ných rostlin původem z Nového světa je rajče jedlé. Tato rostlina pochází z Peru a Ekvádoru, odkud se 
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dostala původně vytrvalá liána do Mexika, kde byla převedena do kultury, a jako kulturní rostlina pak 

cestovala počátkem 16. století do Evropy. Odtud se v 19. století s novými osadníky vrátila jako jedna z 

nejvýznamnějších zeleninových plodin do Ameriky. V Čechách je tato žláznatě chlupatá rostlina pěstovaná 

jako jednoletá ve dvou formách - s růstem indeterminantním (tyčková rajčata běžná v zahrádkách) a s 

růstem determinantním (keříčková rajčata určená pro polní pěstování). Listy rajčat se podobají listům 

bramboru, jsou však na okrajích zubaté, květy jsou typicky žluté, plody nejprve zelené, zráním dosahují 

pro kultivar specifického zbarvení (bledé, žluté, oranžové či červené). Nezralé plody obsahují sice 

alkaloidy solanin a tomatin, avšak jejich obsah je natolik nízký, že k otravě by mohla vést až konzumace 

několika kilogramů zelených rajčat. Zralé plody jsou bohaté na vitamín C a karoten. Podobně jako rajče je 

i paprika roční (Capsicum annuum) citlivá na nízké teploty. I tato jednoletá rostlina pochází z Mexika, 

odkud se dostala nejprve do oblasti USA a teprve z Karibských ostrovů byla převezena do Evropy a to 

původně jako výhradně kořeninová rostlina. Ze Španělska se dostala postupně do jihovýchodní Evropy, 

kde zdomácněla především v Maďarsku. Zde také začaly ve 20. století vznikat i první stolní zeleninové 

odrůdy. Lodyha papriky je, na rozdíl od rajčete, lysá, její listy jednoduché, květy bílé, žluté, červené či 

fialové. Vysychavé bobule jsou duté a připomínají mnohem spíš tobolku. U kořeninových kultivarů se cení 

především obsah kapsaicinu, který zajišťuje jejich palčivou chuť, a dále stálost barviva. Nejvíce kapsaicinu 

obsahují semena a placenta plodu. Sladká paprika se proto mele z pečlivě očištěných, semen zbavených 

lusků, zatímco pálivá pochází z celých plodů včetně semen. Z Indie pochází lilek vejcoplodý (baklažán), 

pěstovaný pro tmavě fialové, podlouhle vejčité bobule. Stále vyšší poptávku zaznamenává pěstování a 

zpracování rostlin rodu Nicotiana - tabák selský a tabák virginský (Nicotiana tabacum). Latinský rodový 

název rostliny pochází ze jména francouzského vyslance v Lisabonu v polovině 16. století Jeana Nicota de 

Villemaine, který rostlinu jako první popsal. Oba druhy pocházejí z Jižní a Střední Ameriky, přičemž tabák 

virginský dosahuje až 3 m výšky, tabák selský má výšku pouze poloviční. Požadavky na kvalitu půdy a 

množství srážek se liší podle toho, zda má být tabák použit k výrobě cigaret, doutníků či dalších tabáko-

vých výrobků. Tabák selský kvete žlutě, květy tabáku virginského jsou zbarveny nachově. Plodem obou 

druhů je vejčitá tobolka. Listy těchto jednoletých rostlin se sklízejí v několika fázích, čímž se zároveň třídí 

podle obsahu alkaloidů. Listy se pak nechají zaschnout navlečené na provázcích, cigaretový tabák schne na 

slunci, doutníkový zastíněn, a dále podstupují fermentaci, při níž dochází ke snížení obsahu alkaloidů. Ze 

sušených listů jsou vyráběny doutníky, cigarety, dýmkový tabák, jemně rozemletý tabák šňupací či tabák 

žvýkací s příměsí lékořice. Poměrně hojný v listnatých lesích je rulík zlomocný (Atropa bella-dona). 

Latinské rodové jméno této statné, až 2 m vysoké rostliny je odvozeno od jména jedné ze tří sudiček, 

jejímž úkolem bylo přestřihnout nit života, a má tudíž vztah k vysoké jedovatosti rostliny, způsobené 

přítomností atropinu a pestré směsi dalších alkaloidů. Jméno druhové pochází z italštiny a je spojováno se 

zvykem staroitalských dam zvyšovat své půvaby tím, že si vstřikovaly výtažek z rulíku pod oční víčka, aby 

tím dodaly svým očím ohnivý lesk. Toto počínání bylo poměrně riskantní, neboť i vstřebáním přes oční 

sliznici může dojít k těžké otravě. Rulík je vytrvalá rostlina s podzemním oddenkem. Z jeho velkých 

trubkovitých červenohnědých květů se vyvíjí černá bobule, ležící uprostřed hvězdice zveličelého vytrváva-

jícího kalichu. Výtažky z rulíku se užívají v očním lékařství k rozšíření zornic, dále při křečích dýchacích 

či trávicích trubic, při léčbě žlučníkových a ledvinných kolik. Otrava atropinem vede k ochrnutí parasym-

patiku, vzhledem k účinkům na zrakový orgán k rozostřenému vidění, k útlumu činnosti exokrinních žláz, 

ve vyšších dávkách ke křečím hladkého svalstva průdušek, k ospalosti a smrti. Stejné účinky má na lidský 

organismus vzhledem k obsahu týchž látek i durman panenská okurka. Tato jednoletá, až 80 cm vysoká 

rostlina je přitažlivá především velkými trubkovitými sněhobílými květy. Jejich opylení zajišťují přednost-

ně noční motýli. Plodem je ostnitá dvoupouzdrá tobolka pukající čtyřmi chlopněmi, která připomíná plod 

jírovce. I tato rostlina je nejspíš původní v oblasti Střední a Jižní Ameriky, přestože se na rumištích Evropy 

vyskytuje již od 16. století. Toxicita tohoto druhu je vysoká a sběr farmakologicky významné halucinogen-

ní drogy užívané především v neurologii je třeba provádět s nejvyšší opatrností a v rukavicích. Pro ozdobu 

se dnes často pěstují stromkové durmany rodu Brugmansia. Blín černý dorůstá výšky kolem 70 cm. Celá 

rostlina je pokryta žláznatými trichomy. Květy této rostliny vyrůstají ve vijanu a jsou špinavě žluté barvy s 

výrazným fialovým žilkováním. Plodem je tobolka s víčkem. Ve své domovině - Přední Asii - byl blín již v 

době neolitu znám svými narkotickými účinky. Otrava probíhá obdobně jako u předchozích druhů. Jako 

polokeř či dřevnatící bylinu lze označit vytrvalý lilek potměchuť, jehož modrofialové květy či malé nící 

červené bobule lze nalézt na rumištích a v pobřežních porostech. Z větveného plazivého oddenku vyrůstá 



 29 

až 2 metry vysoký stonek porostlý vejčitými listy. Rostlina obsahuje jedovatý solanin, který rozrušuje 

červené krvinky a tlumí centra nervové soustavy řídící dýchání a srdeční činnost. Největší množství tohoto 

alkaloidu je obsaženo v bobulích, takže především u malých dětí docházelo často k otravám. Ty však 

obvykle neohrožují lidský život, neboť postižený v důsledku křečí vyzvrátí většinu požitých bobulí ještě 

předtím, než může být jed vstřebán do krve. Mnoho druhů ptáků se těmito plody běžně živí a napomáhá tak 

šíření semen, která neporušená odcházejí z ptačího těla spolu s trusem. Smrtelné otravy nezpůsobují ani 

černé bobule jednoletého lilku černého, jehož slabě chlupatá lodyha dorůstá kolem 60 cm. Malé květy 

tohoto druhu mají bílou barvu. Ani mochyně židovská třešeň není v českých podmínkách původní. Její 

lysá 80 cm vysoká lodyha nese špinavě bílé květy, které dozrávají v oranžově zbarvené bobule velikosti 

třešně. Ty jsou uzavřeny do zveličelého, cihlově zbarveného kalichu, který nejenže láká ptáky, kteří mohou 

napomáhat šíření semen, ale sám funguje jako balón sloužící k unášení plodu větrem. Vzhledem k značné 

dekorativnosti těchto „lucerniček“ je původně planá rumištní rostlina často pěstována v zahrádkách jako 

okrasný druh. Suché stonky s lampiónky se užívají do květinových aranžmá. Bobule amerických druhů 

byly původně využívány v lékařství, dnes jsou známy i jako lahodné ovoce. Magickou rostlinu představuje 

mandragora (pokřín) původem ze Středomoří, jejíž tlustý, lidské postavě podobný kořen byl pro svůj 

vzhled i pro obsah jedovatých alkaloidů užíván v léčitelství, travičství i starodávné magii. Do čeledi rostlin 

lilkovitých náleží z okrasných zahradních druhů i celá řada různobarevných odrůd rodu petunie. 

 

Do čeledi jitrocelovité patří byliny s jednoduchými celistvými listy, vytvářejícími přízemní růžici. 

Jejich žilnatina je typicky souběžná, oboupohlavné srostloplátečné květy s nenápadnou korunou vytvářejí 

klasovitá květenství, která usnadňují opylování větrem. Plodem těchto, převážně v mírném pásu se 

vyskytujících, rostlin, je víčkem se otvírající tobolka. Tři nejběžnější domácí druhy se liší tvarem listů, 

délkou a průřezem lodyhy a velikostí klasu. Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) je léčivá rostlina, 

jejíž šťáva má příznivý účinek na hojení ran. Dlouhé listy jsou úzce kopinaté, lodyha hranatá a zakončená 

krátkým klasem květů. Jitrocel větší má listy široce vejčité a oblá lodyha nese poměrně dlouhý klas. Třetí 

druh, jitrocel prostřední, má listy eliptičné a rovněž oblá lodyha nese klas krátký. 

 

Další čeledí, jejíž zástupci mají ve svých pletivech, podobně jako rostliny mákovité či pryšcovité, 

mléčnice, jsou rostliny zvonkovité. Kromě tohoto jsou dalšími typickými znaky čeledi srostloplátečné 

pětičetné květy se zvoncovitou korunou modré nebo, ztrátou anthokyanů, bílé barvy a plod typu tobolky. 

Zvonky rostou hlavně v mírném pásu severní polokoule, ale jako jedna z mála čeledí dvouděložných 

rostlin oživují i nepřátelské oblasti pásu polárního a horské oblasti tropů. Zásobní látkou je inulin. V 

Čechách se vyskytuje zvonek rozkladitý (Campanula patula), jehož 70 cm vysoká lodyha nese v přízemní 

části podlouhle obvejčité listy, nahoře pak přisedlé listy kopinatého tvaru. Tmavomodré zvonky květů mají 

délku větší než průměr. Zvonek broskvolistý vyrůstá do výšky až 1 metru. Listy jsou kopinaté a modrofia-

lové květy mají tvar polokulovitého zvonku. Zvonek okrouhlolistý je z jmenovaných druhů se svými 40 

cm nejmenší. Vyznačuje se výraznou heterofylií (podobně jako zvonek rozkladitý), jeho modré květy mají 

vzhled zvonku asi 2 cm dlouhého. Roste na skalách a vřesovištích. 

 
Čeleď lobelkovité zahrnuje rovněž mléčící rostliny se zásobním inulinem. Většina z 1200 zástupců se vyskytuje v 

tropických a subtropických oblastech, do Evropy zasahují 4 druhy. Cizokrajné druhy lobelek jsou pěstovány pro 

okrasu, jiné se, vzhledem k obsahu alkaloidů, uplatňují v lékařství a léčitelství (lobelka nadmutá, lobelka příjičná). 

 

 

Jedna z nejpočetnějších skupin dvouděložných krytosemenných rostlin čeleď hvězdnicovité je rozšíře-

na v počtu asi 25 000 druhů po celé zeměkouli ve všech stupních vegetace. Od většiny ostatních rostlin se 

liší tím, že její zásobní látkou je, na rozdíl od běžně se vyskytujícího škrobu, polysacharid inulin. Některé 

druhy mají ve svých pletivech přítomny mléčnice. Drobné entomogamní květy jsou několika druhů. Lze se 

setkat s jednopohlavnými i oboupohlavnými květy, avšak některé z květů jsou i zcela jalové. Tvarově se 

rozlišují květy jazykovité a trubkovité, různě zastoupené u jednotlivých podčeledí. Květy jsou sestaveny 

do spirálovitě uspořádaného květenství úboru, který je na spodní straně kryt souborem listenců, označova-

ným jako zákrov. Plodem je typicky nažka často s vytrvávajícím kalichem, který je přeměněn v chmýr či 

štětiny. Většina zástupců vytrvává dužnatým kořenem či oddenkem. Patří sem celá řada druhů nesmírně 
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odolných vůči klimatickým i antropogenním vlivům. Skupina je rozdělována do dvou morfologicky 

odlišných podčeledí - hvězdnicové a čekankové (někdy klasifikovány jako samostatné čeledi; první 

vznikla spojením původních podčeledí chocholičnaté a artyčokové). Rostliny čekankové pravidelně 

obsahují mléčnice a jejich úbory jsou tvořeny pouze oboupohlavnými jazykovitými květy. Čekanka 

obecná (Cichorium inhybus) je dvouletá nebo vytrvalá, až 1 m vysoká rostlina s větvenou tenkou lodyhou, 

která vyniká především půvabnými blankytně modrými úbory. Jejím plodem je nažka opatřená věnečkem 

drobných šupin. Kulturní čekanka byla známou zeleninou již ve starověku a vznikla nejspíš ve starověkém 

Egyptě. Původně se užívala jako letní salátová zelenina a z jejích kořenů se po usušení mlela od roku 1763 

kávová náhražka cikorka. V polovině 19. st. objevil jeden belgický zahradník možnost rychlení čekanky ve 

tmě, kdy rostlina vytváří v chladném prostředí pod vrstvou hlíny bohaté světlé čekankové puky, které se 

rychle staly oblíbenou zimní zeleninou. Inulin, získávaný z jejích kořenů může být náhražkou škrobnatých 

látek v potravě diabetiků. Příbuznou je čekanka štěrbák, salátová rostlina ze Středomoří. Další zelinářsky 

významný druh této podčeledi je locika zahradní čili salát (Lactuca sativa). Tato rostlina byla ve 

starověku zeleninou číslo jedna. V novověku se pak stala první rychlenou zeleninou vůbec (již v 16. a 17. 

st.). Její nutriční hodnota je sice mizivá, ale obsah lactucinu, který pozitivně podporuje trávení, ji předurčil 

jako přílohu při bohatých hostinách. Je to rostlina jednoletá až dvouletá, typická rostlina dlouhého dne, 

která s prodlužujícím se dnem vyhání z růžice přízemních listů až 1 m vysokou, přisedle olistěnou lodyhu v 

létě zakončenou chocholičnatou latou drobných žlutých úborů. Rumištní locika kompasová získala svůj 

název podle vertikálně uložených čepelí lodyžních listů, které jsou orientované v severojižním směru. Asi 

nejznámějším zástupcem skupiny je smetánka (pampeliška) lékařská (Taraxacum officinale). Její dutý 

stvol vyrůstá z bohaté přízemní růžice listů a jeho pletiva produkují velké množství bílého mléka. Úbory 

žlutých jazykovitých květů dozrávají v plodenství nažek s tenkým zobánkem zakončeným věnečkem 

jednoduchého chmýru. Přestože její mléko je léčivé a mladé listí se v některých státech užívá k přípravě 

salátů, není to právě oblíbená rostlina pěstitelů trávníků, neboť její, do hloubky pronikající kořen jí spolu s 

ohromným počtem snadno se šířících semen dodává ohromnou vitalitu. Pampeliška podzimní má asi 30 

cm vysokou, chudě větvenou, tenkou lodyhu zakončenou menšími úbory žlutých květů. Nažka nese 

jednoduchý chmýr bez zobánku. Je to běžná luční rostlina. Jestřábníků je známo více než 600 druhů, na 

českém území kolem 20, avšak často se rozpadajících do více lokálních poddruhů. Lodyha jestřábníku 

obecného je štíhlá, tuhá, až 80 cm vysoká, jemně rýhovaná a stejně jako v přízemní růžici vyrůstající listy 

pokrytá drobnými trichomy. Jeho květy jsou pro rod typicky zlatožluté, uspořádané v drobných úborech. U 

tohoto druhu lze v úborech nalézt vedle pravých jazykových květů, i květy trubkovité. Z jeho příbuzenstva 

jsou to například jestřábník chlupáček, j. luční, j. lesní, j. hladký. Mezi další běžné luční druhy rostlin 

čekankových náleží zástupci rodů škarda, kozí brada či mléč, vzácnější je hadí mord, někdy pěstovaný 

pro černý kořen. Vzorovým zástupcem druhé z podčeledí, rostlin hvězdicových, bývá obvykle slunečnice 

roční (Helianthus annuus). Její pravlastí je Mexiko, kde byla uctívanou rostlinou. Semena slunečnice se v 

těchto oblastech mlela na mouku, z níž se připravoval základní pokrm - placky. Do Evropy přivezli 

slunečnici v 16. století Španělé. Nejprve se stala výhradně ozdobnou rostlinou. Zatímco na západě zájem o 

rostlinu záhy opadl, v Rusku věnovali mnoho úsilí jejímu šlechtění a docílili jejího současného vzhledu. 

Jde o vysokou jednoletou rostlinu, jejíž lodyha je zakončena rozměrným úborem. Úbory se skládají z terče 

několika set trubkovitých květů, které dozrávají od okraje ke středu a jsou obklopeny věncem jalových, 

pouze k přilákání opylovačů sloužících, zlatožlutě zbarvených květů jazykovitých. Ořechově chutnající 

nažky slunečnice se ve starém Rusku těšily stejné oblibě jako sibiřské limbové oříšky. Slunečnicový olej se 

začal poprvé lisovat v Rusku roku 1779. Výlisky semen se zkrmují, stonky a zbytky úborů se silážují nebo 

slouží při výrobě papíru. Semena jsou vhodným krmivem pro drůbež a exotické ptactvo. Slunečnicový olej 

se hojně používá při výrobě zeleninových a rybích konzerv. Příbuzná slunečnice topinambur vytváří na 

koncích oddenku nachově zbarvené podzemní hlízy, kterými vytrvává a které jsou užívány jako hodnotné 

krmivo vepřů, ale dříve představovaly i složku krajových jídelníčků pod označením židovské brambory. 

Bílou obdobou slunečnice je na loukách a polích běžná kopretina bílá (Chrysanthemum leucanthemum), 

jejíž úbory tvoří drobný terčík žlutých trubkovitých květů obklopený prstencem dlouhých, sněhobílých 

květů jazykovitých. Její jednoduchá lodyha dosahuje až 80 cm a červená nažka je vždy lysá, bez jakýchko-

liv výrůstků či chmýru. Jako kopretina bývá někdy označován též vratič obecný, mohutná, až 170 cm 

vysoká rostlina s hustě olistěnou lodyhou, vytvářející bohaté trsy. Drobné, žluté úbory skládající se v 

chocholičnatou latu, jsou tvořeny pouze z květů trubkovitých, květy jazykovité chybí. Pro svou hořkou 
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chuť byl užíván jako prostředek proti žaludečním křečím a k vypuzení cizopasných červů, v některých 

zemích také v pivovarnictví jako náhražka chmele. Hořká chuť je typická především pro zástupce rodu 

pelyněk. Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) je vytrvalá rumištní rostlina s asi 1 m vysokou lodyhou 

latnatě rozvětvenou. Členité listy jsou svrchu tmavě zelené, na spodní straně běloplstnaté. Tento tricho-

mální pokryv snižuje transpiraci a umožňuje pelyňku přetrvávat i na suchých lokalitách. Drobné úbory 

jsou tvořeny žlutými trubkovitými a nitkovitými květy a vzhledem ke své malé atraktivitě pro hmyz jsou 

opylovány větrem. Alpský pelyněk pravý bývá pěstován jako léčivá a kořeninová rostlina, uplatňuje se při 

žaludečních potížích a je složkou švýcarského hořkého likéru absinthu a dezertního vína vermutu. Pelyněk 

estragon z východní Evropy se pěstuje jako kořenná zelenina na přípravu estragonového octa a hořčice. 

Mnohem známější léčivou rostlinou je heřmánek pravý, který vzhledem připomíná drobnější rozvětvenou 

kopretinu. Tato příjemně vonící rostlina je jedním z farmaceuticky nejvýznamnějších druhů. Od podobné-

ho rmenu rolního je snadno odlišitelná podle lůžka úboru, které má rmen plné, zatímco u heřmánku je 

lůžko duté a vysoce klenuté. Celožluté úbory má rmen barvířský, kdysi skutečně užívaný k barvení. 

Kromě heřmánku pravého zdomácněl v Evropě během minulého století i východoasijský heřmánek 

terčovitý, jehož žlutozelené úbory postrádají jazykovité květy a lodyha působí mohutnějším dojmem. Jako 

léčivka se uplatňuje i sedmikráska chudobka, která vyhlíží jako miniatura kopretiny. Je to trvalka, jejíž 

listy vytvářejí hustou přízemní růžici. Bílé jazykovité květy bývají často alespoň po okrajích nafialovělé. 

Večer či za deště se úbory uzavírají a sklápějí dolů. Byla vypěstována řada okrasných kultivarů s různoba-

revnými plnějšími květenstvími. Sedmikráska je jednou z mnoha rostlin této skupiny, které získaly oblibu 

u zahrádkářů a skalničkářů. K těmto druhům patří řada horských rostlin, jako je například protěž alpská, 

nazývaná též plesnivec alpský. Mnohým je tato půvabná skalnička známá jako symbol TANAPu či 

rakouských Alp a jedna z významných chráněných rostlin. Její stonek je jen asi 20 cm vysoký a celý hustě 

běloplstnatý. Drobné úbory vyrůstají v hlávkách, které jsou podepřeny hvězdovitě rozloženými dužnatými 

listeny. Běžná je právě ve štěrbinách vápencových skal karpatské horské soustavy. S jí příbuznou protěží 

lesní se lze setkat na lesních pasekách. Její světle hnědé úbory vytvářejí na řídce plstnaté lodyze koncový 

hrozen. Poslední zmiňovanou skalničkou bude hvězdnice alpínská (Aster alpinus), která je celkově velmi 

podobná sedmikrásce, od níž se však liší modrými jazykovitými květy úborů. Celá řada hvězdnic byla 

vyšlechtěna jako okrasné zahradní rostliny, běžně označované počeštělým latinským názvem astry. Jako 

ozdobné zahradní a dokonce i hrnkové rostliny se v poslední době stále častěji objevují různé druhy 

starčků. Starček hajní je vytrvalá, až 1,5 m vysoká rostlina s celistvými, na rubu pýřitými listy a malými 

žlutými úbory, z nichž paprsčitě vyčnívají jazykovité květy. Je běžná v doubravách či porostech kosodře-

viny. Naopak starček obecný je jednoletka, dorůstající maximálně 30 cm, jehož drobným trubkovitým 

úborům chybí jazykovité květy a listy jsou výrazně laločnaté. Ozdobné starčky jsou vzhledem k plstnatému 

pokryvu příjemně modrozelené barvy. Původně severoamerický zlatobýl kanadský, příbuzný planě na 

lukách a ve světlých lesích rostoucího zlatobýlu obecného, se pěstuje jako okrasná trvalka vzhledem ke 

své bohaté latě žlutých úborů. Z Ameriky pochází i aksamitník, známý pod názvem afrikán a pěstovaný 

pro velké žlutohnědé úbory. Jako letničky i trvalky jsou oblíbené původně mexické jiřiny, rozmnožující se 

kořenovými hlízami, středomořský měsíček se zářivě žlutooranžovými úbory a původně asijské listopadky 

známější pod počeštělým latinským názvem chrysantéma. Ty jsou typickými rostlinami krátkého dne, a 

protože kvetou právě v plném podzimu, staly se vyhledávanou květinou pro dušičkovou ozdobu hrobů. Z 

Karpat pochází kolotočník, statná bylina s velkými žlutými úbory, pěstovaná jako ozdobná, která v 

poslední době v některých oblastech zplaňuje a invazivně se šíří. Z jižní Evropy pochází v poslední době u 

nás běžný rumištní bělotrn kulatohlavý s kulatými hlávkami úborů. Plstnatým pokryvem se vyznačuje 

lopuch pavučinatý, typická zoochorní rostlina. Tato dvouletka dosahuje výšky přes 2 metry, jíž odpovída-

jí svou velikostí i dlouze řapíkaté přízemní listy. Nachové květy vytvářejí kulovité úbory uspořádané do 

chocholičnatého květenství. Listence zákrovu jsou opatřeny háčkovitě ohnutou špičkou, která zajišťuje 

zachycením v srsti či peří živočichů rozšiřování celých plodenství nažek. Pravděpodobně největší a na rubu 

rovněž běloplstnaté listy v této čeledi  náleží z domácích zástupců devětsilu obecnému. Listy této rostliny 

mívají v průměru běžně kolem 1/2 m. Devětsil roste na březích potoků, na vlhkých loukách či v příkopech, 

obvykle ve stínu, kde je velká plocha listů nezbytná pro zachycení dostatečného množství slunečních  

paprsků. Z hlíznatých oddenků, které umožňují rostlině jednoduché vegetativní rozmnožování, vyrůstá 

brzy na jaře nafialovělými šupinami pokrytá lodyha, nesoucí hrozen růžových okolíků. Listy se rozvíjejí až 

po odkvětu. Vegetativními částmi svého těla se devětsilu podobá podběl obecný. Také tento vytrvává 
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dlouhým oddenkem, z něhož brzy zjara vyrůstá šupinatá lodyha. Ta je asi 20 cm vysoká a zakončená jasně 

žlutým úborem květů. Listy podbělu se rovněž vyvíjejí až během květu, jsou kosníkovité a na rubu 

běloplstnaté. Je to rostlina celkem běžná na náspech, v příkopech i na plochách městské zeleně, kam se 

snadno rozšíří pomocí ochmýřených nažek. Je ceněn v lidovém léčitelství jako prostředek proti chorobám 

dýchacího ústrojí. K léčbě žaludečních obtíží se dodnes využívá šťáva z nati řebříčku obecného. Je to 

celkem běžná trvalka, vyrůstající z oddenku a typická svými péřovitě členěnými listy, které jednak 

vytvářejí přízemní růžici u paty lodyhy, jednak řídce porůstají celý stonek. Ten je zakončen chocholična-

tou latou drobných úborů, které sestávají z nažloutlých oboupohlavných trubkovitých květů ve svém 

středu, obklopených prstencem obvykle pěti samičích květů jazykovitých. Svými nedělenými listy je od něj 

snadno k rozpoznání příbuzný řebříček bertrám. Poměrně hojným zahradním plevelem je od 80. let 19. 

století pěťour maloúborný, původně jihoamerická jednoletá rostlina s trojvidličnatě větvenou lodyhou, 

kterou zakončují drobné nálevkovité úbory žlutých trubkovitých květů obklopených obvykle pěti okrouh-

lými jazykovitými květy bílé barvy. Vyhledává půdy bohaté na dusík a naopak se vyhýbá půdám zavápně-

ným a chladnějším stanovištím. Oproti jeho příbuzným jej lze poměrně lehce vytrhnout, avšak problémem 

je snadná lámavost jeho pletiv, takže jej lze jen zřídka odstranit beze zbytku, což usnadňuje regeneraci 

jeho porostů. Velmi nepříjemnými pleveli jsou vzhledem k tvorbě dřevnatících ostnů zástupci rodů bodlák 

a pcháč. Bodlák nící je, stejně jako ostatní z domácích druhů bodláků, dvouletá bylina. Jeho trnitá lodyha 

vyrůstá do výšky až 1 m. Listy jsou hluboce členité a bodlinaté, velké, purpurové, nící úbory mají nazpět 

trnitý zákrov. Pro odlišení od pcháčů je důležité, že chmýr jeho nažek je jednoduchý. Roste běžně na 

pastvinách, stráních a rumištích. Pcháč oset se ve všech znacích shoduje s bodlákem, až na morfologii 

chmýru, který vzniká po dozrání nachových, medově vonících květů úboru, a který je pérovitě rozvětvený. 

Pcháč je nejhojnější na lesních pasekách, ale patří též mezi obtížný zahradní a polní plevel, který je těžko 

vyhubit vzhledem k rychlému šíření prostřednictvím adventivních pupenů na dlouhých podzemních 

šlahounech. Je to rostlina vytrvalá. Bodlákům a pcháčům jsou podobné i zeleninové artyčoky (některé 

připomínají spíše chrpu). Jsou to původně jihoevropské rostliny pěstované hojně v teplých oblastech, 

dokonce i na Moravě. Jako zelenina jsou artyčoky oblíbeny zejména ve Španělsku. Sklizené sevřené úbory 

se konzumují syrové jako salát, používají se k přípravě polévek, nebo se upravují podobně jako květák. Z 

běžných lučních druhů je třeba zmínit nachově kvetoucí chrpu luční a její příbuznou, azurově modrou 

chrpu modrák. Na lesních světlinách je častým druhem kamzičník rakouský, jehož úbory připomínají 

zlatožlutou kopretinu. Lodyha tohoto druhu může být žláznatě chlupatá, ale i zcela lysá. Je to rostlina 

pěstovaná tradičně v květinových zahrádkách, kde vytváří bohaté trsy. Podobný vzhled úborů mají i horská 

prha arnika a oman luční. Na venkově často zplaňuje z jihovýchodní Evropy pocházející řimbaba 

obecná. Morfologicky zajímavá je na pastvinách rostoucí pupava bezlodyžná. Lodyha této rostliny je 

silně zkrácená, takže její úbor leží přímo na zemi obklopen růžicí zasychajících bodlinatých listů. Úbory 

jsou tvořeny nažloutlými či slabě růžovými květy. Vzrůst příbuzné pupavy obecné je normální, dorůstá 

výšky 40 cm. Květní lůžka se někdy konzumují v podobné úpravě jako smažený květák, jindy slouží jako 

součást suchých květinových aranžmá, stejně jako mnoho jiných druhů (např. slaměnky).  

 

 

Již z latinského názvu jednoděložných rostlin - Liliopsida vyplývá, že základní čeledí této skupiny je 

čeleď liliovité. Náleží do ní asi 3000 druhů bylin vytrvalých oddenkem nebo cibulí. Jejich jednoduché listy 

jsou opatřeny souběžnou žilnatinou a často vytvářejí přízemní růžici. Květy jsou oboupohlavné, ho-

mochlamydní a typicky trojčetné. Plodem je tobolka nebo bobule. Zástupci čeledi jsou nejhojnější v 

subtropech a mírném klimatickém pásu. Celá čeleď se rozděluje do několika podčeledí, některými autory 

hodnocených jako samostatné čeledi. Rostliny z podčeledi liliové vytrvávají cibulí a jejich plodem je 

tobolka. Z běžných planých druhů sem patří až 1 m vysoká lilie zlatohlavá s hroznem růžových, nachově 

skvrnitých, vonných, nících květů. Lilie bílá, dnes hojně pěstovaná zahradní rostlina, pochází z Přední 

Asie. Jako okrasná rostlina se začala uplatňovat v době antického Řecka. Vysoká lodyha nese hrozen asi 

20 bělostných květů vydávajících především večer silnou, ale příjemnou, omamnou vůni. Ale mnohem 

obvyklejším zástupcem této podčeledi v soukromých zahrádkách je tulipán zahradní, který se do Evropy 

dostal v polovině 16. století z Asie a obrovskou oblibu si získal především v Holandsku. Přímá lodyha je 

objímána 3-5 listy a na svém konci nese i před rozvitím zpříma postavený trojčetný, obvykle červený nebo 

žlutý květ. V zahradách se často pěstuje i řebčík královský. Z lesních rostlin patří do této podčeledi 
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křivatec žlutý a kandík psí zub. Podzemní cibule, plod typu tobolky a květy vyrůstající vždy v hustých 

hroznech jsou znaky podčeledi ladoňkové (hyacintové). Podobně jako lilie byl i hyacint východní z 

Přední Asie pěstován jako okrasná květina již v antice. V Evropě nahradil v 18. století nejoblíbenější 

květinu století předchozího - tulipán. Řada barevných kultivarů se pěstuje i jako hrnková sezónní rostlina. 

Drobnější modrofialové květy skládají štíhlé hroznovité květenství modřence úzkolistého, další z časných 

jarních zahradních květin. Mořské cibule (Urginea maritima) je významná obsahem glykosidů scillarenů, 

které se podobně jako glykosidy náprstníku osvědčily jako srdeční léky a navíc se užívají jako vysoce 

specifický jed na hlodavce. Jejich výhodou je, že usmrcené zvíře zároveň mumifikují, takže mrtvola nešíří 

hnilobný zápach. Tyto zvláštní, nenáročné, i zasolené půdě přivyklé rostliny se pěstují především ve 

Středomoří (Itálie, Řecko, Korsika). Řada kuchařsky významných druhů patří do podčeledi česnekové. 

Tyto rostliny mohou vytrvávat opět cibulí, ale i oddenkem. Jejich květy jsou uspořádány ve šroubel 

(připomíná okolík), plodem je tobolka. Základním zástupcem je česnek kuchyňský (Allium sativum). Tato 

rostlina se ze své pravlasti ve Střední Asii rozšířila, pravděpodobně díky Židům a starým Egypťanům, již 

před 6000 let do celého světa. Česnek je rostlina významná nejen v kuchyni, ale vzhledem k obsahu 

alliinu, česnekové silice s baktericidním účinkem, i v lékařství. Česnek byl užíván při poruchách trávení, 

při nemocech dýchacích cest a k vypuzení cizopasných hlístů. Jeho baktericidní účinky pozitivně ovlivňují 

i průběh infekčních onemocnění. Cibule česneku je tvořena dle odrůdy až 30 stroužky (zdužnatělé 

pupeny). Na vrcholu stonkového stvolu se vytváří chudý okolík špinavě bílých květů krytých v zobánek 

protaženým zelenošedým toulcem. U paty květenství se často vytvářejí kořeninové pacibulky. Snad ještě 

více je v české kuchyni užívána cibule kuchyňská (česnek cibule, Allium cepa). Cibule je typická 

dvouletá rostlina, vytvářející sukničnatou cibuli. Její pravlast se shoduje s původní vlastí česneku. Obliba 

cibule v kuchyni je založena na obsahu éterických silic a vitamínů. Podstatný je též její baktericidní a 

fungicidní účinek. Vedle běžně známé cibule s velkými palicemi se pěstuje dále cibule šalotka, která 

vytváří shluk drobných cibulek na společném podpučí. V minulosti byla hojně pěstovaná sibiřská cibule 

zimní čili ošlejch. Na rozdíl od předchozích se pěstovala pro nať a ne pro cibule. Protože snáší i vysoké 

mrazy, byla to vítaná zimní zelenina. Oproti předchozím dvěma má nepostradatelná součást orientální 

kuchyně - česnek pór chuť mnohem jemnější a přitom nic neztrácí na výživné hodnotě. Pochází ze 

Středomoří a Blízkého Východu a pěstuje se pro nepravý etiolovaný (vybledlý) stonek tvořený pevně 

semknutými bázemi listů nad základem cibule. Českým domácím druhem, ještě dnes i v přírodě planě 

rostoucím, je česnek pažitka. Pěstuje se obvykle ve vytrvalé kultuře, a to pro vitamíny bohatou nať. 

Písemné zprávy o jejím užívání v kuchyni na českém území sahají až do 16. století. Jako okrasné se pro 

své kulovité okolíky fialových květů, které lze užívat i při výrobě suchých květinových aranžmá, pěstují v 

zahradách i další druhy česneků, např. česnek horský. Poslední z velkých podčeledí liliovitých rostlin jsou 

rostliny konvalinkové. Na rozdíl od předchozích vytrvávají oddenkem a jejich plod je typu bobule, často 

pestře zbarvené. Konvalinka vonná roste planě v doubravách a bučinách. Z jejího oddenku vyrůstají 2-3 

eliptičné listy a asi 20 cm vysoká lodyha, která na počátku léta nese hrozen bílých polokulovitě zvonkovi-

tých, výrazně aromatických květů, z nichž dozrává drobná červená bobule. Konvalatoxin, glykosid 

obsažený v celé rostlině, jí dodává toxicitu a je použitelný jako slabá obdoba srdečních léků z náprstníku. 

Významné je též užití konvalinky ve voňavkářství. Kokořík vonný, laiky za konvalinku často zaměňova-

ný, má lodyhu hranatou, až 50 cm vysokou. Jeho bílé květy jsou protáhle zvonkovité a kulatá bobule má ve 

zralosti tmavě modrou barvu. Častou rostlinou řídkých světlých lesů je pstroček dvoulistý, drobná bylina, 

jejíž dva vejčité listy stojí ve vidlici, z níž vyrůstá horní část stonku nesoucí hroznovité květenství. Bobule 

této rostliny je červená. Pro možnost záměny s plody borůvek bývají děti důsledně varovány před vraním 

okem čtyřlistým z podčeledi triliové. Průměrně 20 cm vysoká lodyha této prudce jedovaté rostliny 

vyrůstá z podzemního oddenku, který usnadňuje její šíření. Plodem je černá bobule typicky posazená v 

růžici osmi zasychajících okvětních lístků nad přeslenem čtyř vejčitých listů. Toxicita tohoto druhu je 

zajištěna přítomnými saponiny a sapogeniny, které zasahují především trávicí trakt, ale vzhledem k jejich 

špatnému vstřebávání nezpůsobuje obvykle otrava vraním okem smrt. Snad i proto je tato trvalka vysazo-

vána jako okrasná pokryvná rostlina na stinných stanovištích parků, kde trávy špatně rostou. Do samostat-

né podčeledi ocúnové je zařazována prudce jedovatá rostlina ocún jesenní (Colchicum autumnale). Její 

zvláštnost spočívá v posunutí životního cyklu oproti ročním obdobím. Ocún totiž vykvétá na podzim a 

plody přináší zjara. Vytrvává hlubokou podzemní hlízou, z níž vyrůstají listy podobné listům tulipánu. V 

jejich středu se vytvářejí až 30 cm dlouhé, trubkovité, nachově zbarvené květy podobné květům šafránu. 
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Plodem, který se v toulci listů objevuje na jaře, je kožovitá tobolka. Jedná se o rostlinu opravdu smrtelně 

jedovatou! Smrtící dávku mohou představovat například již tři květy ocúnu. Smrt nastává ochabnutím 

dýchání a srdeční funkce a celkovou slabostí organismu za plného vědomí postiženého po 30 až 40 

hodinách od požití jedu a otrava je doprovázena pocitem nesmírné žízně. Kolchicin, jedovatý alkaloid v 

ocúnu obsažený, je považován za mitotický jed a testován v léčbě rakovinného bujení. Tradičně se užívá 

při léčení revmatismu a dny a v oční chirurgii. 

 

Rostliny z čeledi chřestovité přetrvávají oddenkem, z něhož vyrůstá dřevnatící stonek. Jejich listy jsou 

drobné, šupinovité, květy mohou být oboupohlavné i jednopohlavné se současnou dvoudomostí mateřské 

rostliny. Jsou trojčetné, uspořádané v latě či v klubíčkách. Plodem je bobule. Ve Starém světě roste na 300 

druhů těchto bylin. Chřest obecný (Asparagus officinalis) je původní evropský druh, pěstovaný od 16. 

století v tzv. chřestovnách, kde se, podobně jako v případě čekanky, sklízejí podzemní etiolované 

chřestové výhonky. Jde o dvoudomou rostlinu s lodyhou až 1 m vysokou, šupinovité listy jsou nahrazeny 

chomáčky drobných pavětviček. V jejich úžlabí vyrůstají drobné žlutozelené kvítky, z nichž později vzniká 

červená bobule. Vedle zeleninového chřestu jsou známé i okrasné druhy asparágusů, užívané pro doplňko-

vou zeleň do kytic, pro ozdobu se pěstuje i původně japonská kořenokvětka (Aspidistra). 

 

Řada oblíbených drobných časně zjara kvetoucích rostlin patří do čeledi amarylkovité. Jsou to cibulna-

té rostliny s čárkovitými listy. Jejich květy jsou relativně velké, trojčetné, oboupohlavné a hmyzosnubné. 

Plodem je tobolka či bobule. Přes oblibu řady zástupců čeledi v mírném klimatickém pásu roste převážná 

část z asi 700 druhů v subtropech. Prvními jarními květy, které se objevují mezi ostrůvky ležícího sněhu, 

jsou bílé kvítky sněženky podsněžníku a bledule jarní. Podle tvaru květů si nelze tyto druhy splést, také 

plodem se liší (tobolka sněženky je oválná, bledule má tobolku vejčitou). Poněkud větší jarní květinou jsou 

různé druhy narcisů. Narcis bílý je původem z jižní Evropy. Šest bílých okvětních lístků vytváří hvězdici, 

v jejímž středu sedí nízká žlutá pakorunka. Květy narcisu žlutého jsou celé zářivě žluté, přičemž srostlá 

pakorunka je vyšší a vytváří výraznou trubku. Tento druh je domácí v západní části Evropy. Velmi 

oblíbenou pokojovou rostlinou je pro svou nenáročnost původně jihoafrická řemenatka, kterou většina 

lidí zná pod počeštělým latinským názvem klívie. Její tmavě zelené listy vyrůstají vějířovitě z podzemního 

oddenku. Z jejich středu vybíhá dutý stvol nesoucí kulovitý okolík oranžovočervených květů. Podobného 

vzhledu jen větších rozměrů je i amarylka. 

 

Čeleď agávovité zahrnuje celou řadu cizokrajných druhů, které dosahují často značných rozměrů. 

Jejich stonek je dřevnatící, listy tuhé. Trojčetné květy vytvářejí klasy nebo laty a dávají vzniknout plodům 

typu tobolky či bobule. Jde vesměs o rostliny monokarpické. Hlavním centrem výskytu čeledi jsou 

americké tropy a subtropy. Agáve americká je mexická bylina s přízemní růžicí rozměrných tuhých listů, 

jejichž okraje jsou zubatě ostnité a konec listu připomíná ostré šídlo. Jako u ostatních sukulentů jsou i listy 

agáví dužnaté a představují pro rostlinu zásobárnu vody. Agáve, jichž je asi 275 druhů, vykvétají a plodí 

jen jedenkrát za život, obvykle po 15 - 30 letech. Po vykvetení rostlina odumře, ale přetrvává v podobě 

postranních odnoží. Při kvetení vyrůstá z listové růžice 2-10 m vysoký stvol s vrcholovou latou květů. 

Stvolem proudí do květenství až 5 l sladké výživné šťávy denně. Tuto mízu odpradávna sbírali z uříznu-

tých stvolů Aztékové a dodnes se z ní v Americe připravuje omamný nápoj pulque a pálenka tequila. 

Některé druhy agáví (agáve sisalová z Yukatánu) vytvářejí tuhé, lesklé vlákno sisal, užívané k výrobě 

provazů, hrubého plátna, kartáčů, štětek, i jako příměs pro tkaní koberců. Svým habitem agávi podobná je i 

juka, původem z jihovýchodní části Severní Ameriky, jejíž listy však nejsou dužnaté, mají mečovitý tvar, 

jejich přízemní růžice je početně bohatší a na jejich povrchu jsou zřetelná odlupující se vlákna. Nazelenalé 

zvonkovité květy vyrůstají na stvolu až 2,5 m vysokém. Dalším ze zástupců čeledi, pěstovaným pro okrasu 

pod širým nebem i v domácnostech, jsou zástupci rodu dračinec (Dracaena). Název těchto rostlin pochází 

od krvavě červené pryskyřice některých druhů, lidově označované dračí krev. Tato látka se užívá k výrobě 

laků a textilních barviv. Největší zástupci rodu rostou na Kanárských ostrovech. Pro svou nenáročnost je 

oblíbenou pokojovou rostlinou tenura třísvazečná, většinou známá pod jménem tchýnin jazyk. Pochází ze 

západní Afriky a její tmavozelené žíhané listy dorůstají až 90 cm délky. Agávím podobná je i aloe pravá, 

řazená do čeledi asfodelovité a známá svými chladivými a zklidňujícími účinky. Její listy netvoří růžici, 

ale svými bázemi objímají sloupcovitý stonek, zakončený latou červených květů. 
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Rostliny z čeledi kosatcovité mohou vytrvávat oddenkem, bazální hlízou i cibulí. Jejich trojčetné 

oboupohlavné květy vyrůstají buď jednotlivě nebo v jednoduchých vrcholičnatých květenstvích. Plodem 

těchto, v jižní Africe nejhojnějších, rostlin je tobolka. Spolu se sněženkami a bledulemi se na ještě sněhem 

pokrytých zahrádkách časně zjara objevují šesticípé nálevkovité bílé, modré, oranžové či žluté květy 

šafránu (Crocus). Původní výskyt šafránu je vázán na Balkán a Malou Asii. Tato rostlina přetrvává 

cibulovitou hlízou, z níž vyrůstá několik kratičkých lodyh, na kterých se tvoří květy. Sušené čnělky 

některých druhů jsou jedním ze starobylých druhů koření. Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) je statná, až 1 

m vysoká rostlina pobřežních porostů. Tato, oddenkem vytrvávající, bylina je přísně chráněným druhem. 

Velké, nevonné, jasně žluté květy skládají květenství vějířek. Řada cizokrajných kosatců byla vyšlechtěna 

v různobarevné kultivary oblíbených zahradních květin. Podobně je tomu i s druhy rodu mečík. Mečík 

střechovitý (Gladiolus imbricatus) vytrvává cibulkovitou hlízou, z níž vyrůstají tuhé, 90 cm dlouhé stonky 

sevřené v toulci mečovitých listů a zakončené srpkem nálevkovitých květů obvykle růžové, červené či 

nachové barvy. Z jižní Afriky pochází i oblíbená jarní řezaná květina Freesia, typická srpkem žlutých, 

fialových či bílých, intenzivně vonících květů. 

 
Čeleď žabníkovité zahrnuje bahenní a vodní byliny. I na území České republiky se vyskytuje bíle kvetoucí šípatka 

vodní a žabník jitrocelový s květy růžové barvy. 

 
Také čeleď voďankovité zahrnuje byliny vázané na vodní prostředí, ponořené nebo plovoucí. Její zástupci zcela 

postrádají tracheje, listy jsou čárkovité. Vyskytují se ve sladkých vodách tropů i mírného pásu celého světa. Pravděpo-

dobně nejznámějším zástupcem je vodní mor kanadský, dvoudomá rostlina, která byla v roce 1836 ze Severní 

Ameriky zavlečena do Evropy, kde díky vegetativnímu rozmnožování rychle zdomácněla a stala se silně invazivním 

vodním plevelem. Současně je však využívána i jako vhodný pokusný materiál v rostlinné fyziologii. 

 

Největší druhy bylin patří do čeledi banánovníkovité. Část těla těchto ohromných rostlin, která připo-

míná kmen, je vlastně sloupec do sebe nahloučených listových pochev. Listy jsou dlouze řapíkaté, 

jednoduché, s nedělenou listovou čepelí a nerozvětvenou žilnatinou. Trojčetné jednopohlavné květy 

vytvářejí rozměrné klasovité květenství, z něhož vzniká později plodenství rohlíčkovitých bobulí, u 

kulturních odrůd bezsemenných. Řada druhů čeledi roste v tropech Starého i Nového světa. Banánovník 

ovocný (Musa sapientum) pochází z jihovýchodní Asie. Jeho plody se v Čechách prvně prodávaly až v 

roce 1924, v závislosti na rozvoji dopravních možností. Tento druh dorůstá výšky kolem 10 m a délka listu 

s řapíkem se pohybuje kolem 6 m. Květy jsou v květenství uspořádány tak, že na vrcholu klasu jsou 

umístěny květy samčí a pod nimi květy samičí, opatřené červenými listeny. Bobule banánu je typicky žlutá, 

troj- až pětihranná. Vegetační doba rostliny je velice krátká, jen asi 9 měsíců. Plodenství se skládá z 6-15 

hroznů, které obsahují 10-20 plodů, takže celý klas váží kolem 60 kg. Banány se konzumují syrové, vařené, 

dušené, pečené, sušené, získává se z nich banánový pudr, banánové kakao, banánová moučka, připravují se 

z nich kompoty, sirupy, zavařeniny. Je to energeticky nejhodnotnější druh ovoce a navíc obsahují velké 

množství vitamínu D, ale i vitamín C, B1, B2, B6, PP, E, provitamín A. Pro export se sklízejí nezralé a na 

místě určení dozrávají za pomoci ethenu ve speciálních zracích komorách. Jako pokryvačský a balící 

materiál se zužitkují i listy, získávají se z nich i velmi silná vlákna, tzv. manilské konopí, které se užívá k 

výrobě provazů, rohoží, pytloviny a knižních vazeb a oproti jiným materiálům netrouchniví. V Přední Indii 

se pěstuje i banánovník rajský, vysoce moučnatý, nesladký druh banánů, které představují hlavní součást 

potravy domorodců. Ti je jedí vařené nebo smažené na oleji a připravují z nich pokrmovou mouku. 

 
Čeleď zázvorovité zahrnuje byliny s hlízovitými oddenky. Patří k nim zázvorovník lékařský, poskytující aroma-

tický oddenek využívaný v čerstvé podobě i sušený mletý na koření. Hlavními producenty zázvoru jsou Indie a Čína. 

 

Se svými 25 000 druhy je čeleď vstavačovité nejpočetnější čeledí krytosemenných rostlin. Náleží do ní 

autotrofní i saprofytické druhy, často epifytické, pravidlem je obligátní endomykkorhiza, nezbytná pro 

vyklíčení semen. Vytrvávají oddenkem nebo kořenovou hlízou. Složitě upravené květy jsou typicky 

hmyzosprašné (při opylování některých druhů se uplatňují též kolibříci) a vytvářejí hroznovitá květenství. 

Pylová zrna jsou pro větší úspěšnost opylení slepena v hrudky zvané brylky. Plodem je u všech druhů 

tobolka, která může obsahovat až 4 milióny semen s nedokonalým embryem. Převážná většina druhů roste 
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ve vlhkých tropech, do mírného pásu zasahuje jen několik pozemních druhů. V české přírodě je jednou z 

nejkrásnějších orchidejí střevíčník pantoflíček, 50 cm vysoká, jako všechny druhy z čeledi Orchidaceae v 

české přírodě, chráněná bylina vápenitých hajních půd. Jeden z okvětních lístků je vemenovitě vydutý v 

žlutý, nachově skvrnitý pysk, ostatní jsou zbarveny do hnědočerveného odstínu. Vemeník dvoulistý má 

ostruhaté květy bílé barvy, barvu květů vstavače nachového určuje jeho druhové jméno, podobné jsou i 

vstavač májový a vstavač obecný (kukačka). Z hospodářského hlediska je významným druhem jihome-

xický vanilovník plocholistý, liánovitá orchidea typická svými vzdušnými kořeny a dlouhými, původně 

žlutými, ale fermentací černajícími tobolkami, z jejichž kašovité výplně se po usušení mele cukrářská 

vanilka. Mezi nejkrásnější skleníkové, do dárkových kytic užívané druhy patří bíle či nachově kvetoucí 

Dendrobium a jemu podobný podobný Phalenopsis, bílé, žluté a nachové Cymbidium či překrásná, 

obvykle nachově či fialově zbarvená Cattleya. 

 
Čeleď křížatkovité zahrnuje tropické a subtropické byliny s kolénkatými stonky a jednoduchými listy. Jako 

pokojové rostliny se u nás pěstují hybridy severoamerické poděnky virginské (Tradescantia virginiana) a zástupci 

pruhovatky (Zebrina) a rodu Rheo. 

 

Rostliny z čeledi bromeliovité rostou v subtropech a tropech Ameriky, a to často epifytně vysoko v 

korunách stromů. Jejich tuhé či dužnaté listy vytvářejí typickou růžici, v níž dešťová voda tvoří miniaturní 

nádržky využívané mnohými druhy hmyzu či žab k odchovu potomstva. Hmyzosprašné trojčetné květy se 

skládají v hlávkovitá, klasnatá či hroznovitá květenství zvýrazněná často pestře zbarvenými zveličelými 

listeny. Plodem je tobolka nebo bobule. Řada zástupců čeledi je právě pro svá zajímavá květenství, ale i 

odolné, vzorované listy, oblíbenými pokojovými rostlinami. Ananasovník chocholatý je pozemní druh, 

dnes pěstovaný na plantážích na Havajských ostrovech, v Malajsii, v Indonésii, v Číně, na Kubě, na Nové 

Guineji nebo ve Vietnamu. První ananasy poznali Evropané v roce 1514, kdy je Španělé počali rozšiřovat 

po celém světě jako ovocný druh. Z oddenku vyrůstá růžice tuhých listů, v jejichž středu vyrůstá stvol 

nesoucí hroznovité květenství nejprve modrých, později nachově zbarvených květů. Z nich vznikají 

bezsemenné bobule, které srůstají s dužnatícími bázemi listenů a dužnatícím vřetenem v plodenství ananas. 

Na jeho vrcholu se v době zralosti vytváří dceřinná růžice listů, sloužící k vegetativnímu množení rostliny. 

Ananas je bohatý na vitamíny a celou řadu organických kyselin. Část sklizně se konzumuje za syrova, z 

části se připravují kompoty, marmelády, nealkoholické nápoje či ananasové víno. Ve stínu pěstovaný 

ananasovník plodenství nevytváří, ale z jeho listů se získává velmi ceněné textilní vlákno sloužící k výrobě 

jemných tkanin, jakými jsou ananasové hedvábí, batist nebo tyl. Z okrasných druhů bromélií je velice 

oblíbená Aechmea, pro svá překrásná květenství modrofialových drobných květů v růžici sytě růžových 

ostnatých listenů, Cryptantus, vytvářející malé přisedlé růžice ostrých, jakoby pomuchlaných listů, žíhaná 

Vrisea, bezkořenná jemnolistá Tillandsia a hojně pěstovaná Guzmania, jejímž květenstvím dodávají 

listence červenou barvu. Do příbuzné čeledi Pontederaceae patří Eichhornia crassipes - vodní hyacint, 

původem z vod tropické Ameriky. Na hladině plave díky zduřelým řapíkům svých, v růžici vyrůstajících 

listů. Kvete hrozny modrých květů. Jako dekorativní byla zavlečena do Severní Ameriky a Afriky, kde se 

brzy namnožila do té míry, že komplikuje lodní dopravu (Panamský kanál, Florida, Nil, Kongo). 

 

Svým typickým, v toulci ukrytým palicovitým květenstvím upoutávají pozornost rostliny z čeledi áro-

novité. Jsou to trvalky, nejčastěji obyvatelé vlhkých tropů, které rostou ve vodě, v bahnité půdě nebo 

epifytně v rozsochách stromů. V posledním případě pak vysílají k půdě četné vzdušné kořeny. Jejich 

květenství kryje často pestře zbarvený toulec listencového původu. Plody, bobule nebo nažky, vytvářejí 

početně bohatá plodenství. V bažinatých oblastech a na březích českých rybníků není vzácností puškvorec 

obecný, původně zavlečený do Evropy z Číny a Indie. Květenství žlutozelených kvítků této, oddenkem 

vytrvávající rostliny není kryto toulcem, protože ten je mečovitě protažený a ohýbá se na druhou stranu. 

Oddenek puškvorce býval používán v cukrářské nebo likérové úpravě jako účinný žaludeční lék. Ve 

vlhkých bukových hájích roste árón plamatý, jehož květenství je skryto v zelenožlutém toulci typického 

tvaru, na rašeliništích a v mokrých olšinách ďáblík bahenní s toulcem bílým. Oddenky obou druhů jsou, 

stejně jako u mnoha druhů tropických, jedovaté. Řada cizokrajných zástupců se těší oblibě jako pokojové 

rostliny nebo řezané květiny. Z pěstovaných jsou nejznámější Diffenbachia, Philodendron a Monstera. 
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Do svatebních kytic se užívají bílé toulce kaly (Zantedeschia), pro jiné příležitosti se naopak hodí 

květenství toulitky (Anthurium)  s červenými srdčitými listeny a palicí drobných bleděžlutých kvítků. 

 

Maximálně zjednodušené typy vodních bylin a současně nejdrobnějších semenných rostlin představuje 

čeleď okřehkovité. Tělo těchto na hladině plovoucích rostlin, je tvořeno pouze dvěma okrouhlými lístky 

velikosti čočky, které vysílají do vody několik nitkovitých kořínků a na svých okrajích nesou redukované 

jednopohlavné kvítky (každá rostlina květy obou pohlaví). Pokud se rozmnožují pohlavně, je plodem 

tobolka nebo nažka, většinou se však rozmnožují vegetativně pomocí postranních pupenů, které přežívají 

nepříznivé zimní období na dně vodní nádrže. Šíření okřehků napomáhá jejich snadný přenos na nohách 

vodních ptáků. Jejich porosty představují významnou složku potravy vodních býložravců. Vyskytují se 

kosmopolitně od tropů po mírný pás. V Čechách roste na vodních hladinách vůbec nejmenší druh okřehek 

menší (Lemna minor).  

 

 

Hospodářsky nejdůležitější čeledí je pro lidstvo skupina fylogeneticky nejpokročilejších a nejmladších 

rostlin - čeleď lipnicovité, běžně označovaná jako trávy. Zahrnuje jednoleté až vytrvalé byliny, které 

vzhledem k bohatému systému svazčitých kořenů, někdy doplněných o plazivé oddenky, vytvářejí husté 

trsovité porosty rozsáhlých ploch (savany, stepi, louky, alpínské hole). Některé druhy sekundárně dřevnatí, 

a pak dosahují mohutného vzrůstu. Typickým znakem čeledi je kolénkaté stéblo (u některých druhů 

inkrustované křemičitany), větvící se pouze v oblasti květenství. Listy jsou dlouze čárkovité, se souběžnou 

žilnatinou, lze na nich rozlišit listovou čepel a pochvu (někdy opatřenou jazýčkem a oušky), řapík není 

vyvinut. Vnitřní stavba listu se liší v závislosti na typu fotosyntézy (C4-, C3-cyklus). Květy jsou většinou 

oboupohlavné, ale některé druhy (kukuřice) mají květy jednopohlavné. Květ má složitou stavbu. Celý je 

podpírán pluchou listenového původu, často protaženou v štětinovitou osinu. Proti ní stojí pluška, která 

vznikla ze dvou lístků vnějšího kruhu okvětí. Dvojice plenek, původem ze dvou lístků vnitřního kruhu 

okvětí, má za úkol rozvírání květu. Generativní orgány představují obvykle tři tyčinky s dlouhou nitkou, 

která vynáší prašníky vně květních obalů (vrtivé prašníky), a pestík s peříčkovitě roztřepenou bliznou a 

jediným vajíčkem v semeníku. Tyto větrosnubné květy jsou podpírány dvěma plevami (listeny) a sestaveny 

do květenství typu lichoklasu, laty či palice. Plodem je typicky obilka, dělohu v semeni představuje štítek, 

který embryo odděluje od zásobního škrobnatého endospermu. Na 10 000 druhů čeledi osidluje celou 

zeměkouli od tropů až k samé hranici vegetace, přičemž mnohde představují lipnicovité rostliny převláda-

jící složku rostlinstva. Kulturní trávy poskytují mouku, kroupy, šrot, otruby, slámu, seno, suroviny pro 

výrobu lihovin a piva, jsou nutnou podmínkou chovu hospodářského zvířectva. Celá čeleď se rozděluje do 

několika podčeledí, z nichž nejdůležitějších je pět následujících. Do podčeledi lipnicové patří čtveřice, pro 

západní svět nejdůležitějších, obilných druhů. V současnosti nejpěstovanější kulturní rostlinou je pšenice 

obecná (Triticum aestivum), jednoletá bylina, pěstovaná jako ozim či jař. Počátky jejího pěstování spadají 

do starověké Mezopotámie, odkud ji převzaly i starobylé civilizace Egypta a Číny. Evropané ji po staletích 

využívání v 16. století vyvezli do Ameriky, o století později do Afriky, Austrálie se s ní seznámila v 18. 

století. Pluchy v klasech pšenice mohou mít vytvořenu osinu, ale mohou být i bezosinaté. Květy jsou 

samosprašné. Pšenice je velmi výživnou obilninou, jejíž výhodou je téměř bezztrátová skladovatelnost. 

Pšeničná mouka je nejjemnější a nejbělejší z druhů a užívá se na koláče, rohlíky, buchty a další bílé 

pečivo. Kromě toho se z pšenice vyrábí krupice a pokrmový škrob. Pšeničné potraviny kryjí 30-50% roční 

spotřeby obyvatel Evropy. Hlavními producenty jsou Ukrajina, Čína, USA, Indie, Kanada, Francie a 

Austrálie. Jako plevel v pšeničných polích se rozšířilo do Evropy z Kavkazu žito rež (Secale cereale). 

Pěstovat je začali první Slované a od té doby se jeho vlastnosti příliš nezměnily. Také žito je jednoletá 

rostlina, vysévaná na podzim nebo zjara. Stébla vyrůstají do výšky až 2 m. Plucha je osinatá a květy 

typicky cizosprašné. Jeho výhodou je, že snadno snáší chladnější počasí a spokojí se i s málo výživnou 

půdou. Mouka získávaná z jeho obilek je tmavá a sladší než pšeničná. Představuje hlavní chlebovinu a 

peče se z ní perník. Také z obilek žita se vyrábí škrob, který se navíc zkvašuje na lihovinu zvanou žitná. Z 

žitné slámy se dříve vyráběla střešní krytina došky. Nové využití získalo žito s počátkem polního pěstování 

farmaceuticky významné houby paličkovice nachové. Mnohem starší než předchozí dva druhy je ječmen 

setý (Hordeum vulgare). Do kultury byl vzat v pravěké Etiopii a Přední Asii. Dorůstá kolem 1 m, klásky 

mají velmi dlouhou osinu a obilka je okoralá. U ječmene se vyskytuje kleistogamie, samoopylení uvnitř 
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zavřených květů. Vyžaduje úrodnější půdy v teplých oblastech. Převážná část produkce ječmene se 

spotřebuje při výrobě pivovarského sladu. Dále se z něj vyrábějí kroupy a krupky, kávovinové náhražky 

(Melta), slouží jako krmivo pro vepře (šrot) a drůbež (vysévá se spolu s ovsem a vikví do krmných 

směsek). Podobně jako žito rozšířil se i oves setý (Avena sativa) původně jako plevel obilných polí. Ze 

střední Asie pronikl do Evropy, kde jej na počátku letopočtu začali pěstovat první Slované, od kterých oves 

převzaly starogermánské kmeny. Bezosinaté klásky této jednoleté rostliny se skládají do bohaté převislé 

laty. Obilky jsou okoralé. Klásky jsou uzavřeny ve dvou stejně velkých plevách jako v lastuře. Snáší i 

velmi špatnou půdu a drsné podnebné podmínky. Původně se pěstoval na krmivo pro koně (obrok), drůbež, 

ovce a pro stelnou slámu. Dnes se ovesné obilky rozemílají na mouku a krupici, nebo se spaří, oloupou, 

slisují a usuší na ovesné vločky, z nichž se připravují polévky či kaše. Kromě toho se z ovsa vaří léčivé 

čaje a připravují horké koupele. Vedle obilných druhů patří do této podčeledi řada zemědělsky význam-

ných trav a lučních i lesních pokryvných rostlin. V živočišné výrobě ceněnou pící jsou především zástupci 

rodu lipnice (Poa), jejichž květy vytvářejí rozestálé laty podlouhlých klásků. V Čechách se lze setkat s 

desítkou druhů těchto rostlin, z nichž nejběžnější je lipnice luční, vytrvalá luční rostlina, jejíž stéblo 

dosahuje kolem 80 cm délky, a její menší příbuzná, jen asi 20 cm vysoká lipnice roční, běžná na polních 

cestách. Svými jemnými latami se lipnicím podobá psineček. Jednou z nejlepších pícnin je také ovsík 

vyvýšený. Ovce rády spásají některé z desítky druhů kostřav (Festuca). Na loukách i v jetelištích se 

pěstuje bojínek luční a psárka luční. V obou případech jde o rostliny s přímým, až 1 m vysokým stéblem, 

které zakončuje válcovitý lichoklas květů. Avšak psárka vykvétá již v květnu a červnu, zatímco bojínek je 

za ní o měsíc opožděn (kvete v červnu a červenci). Mezi nejhezčí z domácích travin patří srha laločnatá 

(říznačka), jejíž klásky jsou nahloučeny do strboulovitých útvarů, jimž pluchy květů dodávají nafialovělý 

barevný odstín. Velice obtížným, špatně vyhubitelným plevelem je pýr plazivý, jehož květy, uspořádané v 

plochém lichoklasu, se otvírají až v odpoledních hodinách. Jemu podobný je jílek vytrvalý. Na lesních 

mýtinách vytrvává oddenkem třtina křovištní. Tomku vonnou, drobný druh travin, chrání před spasením 

dobytkem obsah kumarinu, jehož vůně je sice příjemná člověku, ale zvířata odpuzuje. Pobřežní porosty 

rybníků obvykle tvoří zástupci rodu rákos. Ten vytrvává plazivým oddenkem, z něhož vyrůstá až 2,5 m 

vysoká lodyha, zakončená latou klásků. Jejich stopky se po odkvětu prodlužují v chlupy, které z rákosu 

činí oblíbenou součást suchých kytic. Stébla rákosu se dále užívají jako střešní krytina a k výrobě různých 

rohoží a obkladů stěn. V pobřežních porostech je hojná i chrastice rákosovitá, v současnosti experimen-

tálně využívaná jako energetická rostlina. Zajímavou rostlinou je kavyl, tvořící rozsáhlé porosty východo-

ruských stepí, jehož pluchy jsou protaženy v extrémně dlouhou vousatou osinu, která pomáhá obilkám v 

šíření a uchycení v půdě. Do samostatné podčeledi rýžové patří snad nejstarší kulturní rostlina rýže setá 

(Oryza sativa). V oblasti Himálaje byla pěstována již 5000 let př.n.l.. V současnosti jsou největšími 

producenty Indie, Čína, Pákistán, Japonsko, Vietnam a Brazílie. Tato jednoletá, hustě trsnatá, až 1 m 

vysoká rostlina má jednostranné laty klásků, v nichž dozrávají okoralé obilky. Je to rostlina vyžadující 

hodně světla a vláhy, takže se pěstuje na zaplavených polích. Nejvýnosnější odrůdy poskytují sklizeň až 

třikrát do roka. Kromě celých obilek se z rýže získává i krupice, rýžové vločky a dietní bezlepková mouka. 

Z rýžového škrobu se vyrábějí pudry a líčidla, rýžový olej se užívá při výrobě mýdel a svíček. I z rýže se, 

jako ze všech škrobnatých plodin, vyrábějí alkoholické nápoje, v tomto případě arak a saké. Rýžová sláma 

se užívá jako stelivo, při výrobě sandálů, klobouků, rohoží a provazů, ale především na výrobu jemného 

cigaretového papíru. Další samostatnou podčeleď představují rostliny prosové, z nichž nejdůležitější je 

proso seté. I tato jednoletá rostlina patří k nejstarším kulturním travám. Zdomácněla už 4500 let př.n.l. v 

Číně a Mongolsku, odkud se dostala do Evropy, kde však její pěstování ustupovalo s příchodem brambor. 

Dnes se v Evropě pěstuje již jen ve východní části, zatímco v ostatních regionech je známo pouze jako 

krmivo pro exotické ptáky. Proso je jedním z nemnoha zástupců čeledi, jejichž stébla jsou plná, a od svých 

příbuzných se liší i dosti širokými, trichomy porostlými listy. Laty klásků vykvétají v červenci a srpnu. Ve 

staročeské kuchyni se loupané obilky prosa užívaly k přípravě kaší pod názvem jáhly. Nejdůležitější 

potravinovou plodinou Afriky je dodnes čirok. Je to jednoletá rostlina původem ze Súdánu, která dorůstá 

až dvoumetrové výšky. Z jejích obilek se mele mouka, kterou Afričané, ale i obyvatelé Indie a Číny 

využívají k přípravě placek a kaše. V Evropě je čirok znám jako pícnina, ale zkrmovat lze pouze vyzrálé 

rostliny, neboť mladé obsahují látku turrkin, který v žaludku dobytka uvolňuje prudce jedovatý kyanovo-

dík. Většina lidí se s čirokem setká pouze v podobě „rýžových“ košťat a kartáčů, které se z jeho suchých 

stébel vyrábějí. Do podčeledi vousatkové patří cukrovník lékařský, běžně známý jako cukrová třtina. 
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Kolénkatá lodyha této vytrvalé rostliny je plná a až 9 m vysoká. Cukrovník pochází pravděpodobně z Nové 

Guineje, odkud se dostal do Indie a Číny, kde byl vzat do kultury. V Evropě jej začali pěstovat v 7. století 

Španělé. Vzhledem k tomu, že jde o rostlinu fotosyntetického typu C4, nelze ji úspěšně pěstovat v mírných 

klimatických podmínkách. Tato rákosu podobná travina je rostlina monokarpická, a pokud vykvete, po 

vysemenění uhyne. Cukrová třtina obsahuje v sušině až 20% sacharózy, která se využívá nejen k výrobě 

třtinového cukru, ale i na melasu, jejímž zkvašením se vyrábí mimo jiné i jamajský a kubánský rum. Pevné 

zbytky po extrakci cukru lze užít jako krmivo nebo k výrobě lepenek a papíru. Další z rostlin, za něž vděčí 

Evropa Americe je kukuřice setá (Zea mays). Je to jedna z nejstarších kulturních plodin, na níž stály a 

padaly starobylé říše Aztéků, Mayů a Inků. Do Evropy ji ze své plavby přivezl v roce 1493 již Kryštof 

Kolumbus. Od ostatních lipnicovitých rostlin se kukuřice výrazně liší. Její stéblo je plné, listy značně 

široké a květenství jednopohlavná. Zatímco samičí květy vytvářejí toulcem kryté palice v úžlabích listů, 

jsou samčí květy uspořádány do vrcholových lat. Ačkoliv je kukuřice citlivá na nízké teploty, je natolik 

přizpůsobivá, že zdomácněla po celé Evropě. Palice se konzumují syrové, smažené, vařené či nakládané, z 

obilek se mele mouka na přípravu italské polenty, praží se z nich cornflaky, vyrábí se z nich škrob, líh, 

dextriny. Z vyloupaných vřeten lze lisovat izolační deskový materiál, zelené části rostliny jsou významným 

materiálem pro silážování. Poslední z důležitých podčeledí jsou rostliny bambusové. Bambusy představují 

nejrychleji rostoucí semenné rostliny (denně až 2 m; v minulosti využíváno k drastickým popravám) a tím i 

nejvyšší byliny (dosahují maximální výšky až 50 m, protože jejich růst probíhá pouze 30-45 dní; při těchto 

rozměrech má dřevnatící stéblo průměr až 30 cm). Na asijských vlhkých mýtinách a úhorové půdě roste na 

600 druhů bambusů, které patří k 75-100 různým rodům, takže označení bambus v české teminologii 

obvykle zahrnuje i rody sasa či rákosovec. Od ostatních lipnicovitých rostlin se liší ve dvou základních 

rysech: stéblo bambusu se v horní části větví a listy mají krátký řapík. Bambusy jsou rostliny monokarpic-

ké - vykvétají a plodí jen jednou za život (obvykle po 33 letech) a pak celý bambusový porost odumře. V 

zemích, kde bambus roste (především tropické oblasti jihovýchodní Asie), se stal univerzální rostlinou. 

Mladé výhonky jsou nedílnou součástí východoasijských kuchyní, z listů se vyrábí oděv i obuv, stébla 

slouží k výrobě rohoží, ratanového nábytku, papíru, deštníkových holí, nádob, jídelních hůlek, ke stavbě 

obydlí i velkých technických staveb, poskytuje vlákna na výrobu provazů, látky užívané jako lék proti 

úplavici, žloutence, vyrážkám a tuberkulóze, je krmivem pro skot a slony, z jeho stonků se dají vyrábět 

hudební nástroje, např. varhany, dřevo více jak čtyřletých bambusů je tak pevné, že se z něj vyrábějí meče, 

které svou tvrdostí předčí zbraň ocelovou. Příkladem druhů může být bambus třtinový či bambus tulda. 

 
Byliny trávovitého vzhledu se stonkem vyplněným aerenchymem náleží do čeledi sítinovité. Mají kosmopolitní 

rozšíření, ale těžištěm jejich výskytu jsou mírný a studený pás severní polokoule. Sítina rozkladitá je statná trsnatá 

bylina vlhkých pastvin a břehů vodních toků s oblými listy. Na rozdíl od ní má bika obecná hojná na světlinách 

sušších listnatých lesů a v lesostepích listy ploché a na okrajích brvité. 

 

Čeleď šáchorovité zahrnuje vytrvalé byliny trávovitého vzhledu. Zásobním orgánem je podzemní 

oddenek, z něhož vyrůstají dělená či nedělená stébla (lodyhy) a dlouze čárkovité listy. Velmi drobné 

trojčetné květy jsou větrosprašné a vytvářejí složitá klasovitá květenství. Plodem je nažka s mošničkou 

listencového původu. Centrum výskytu čeledi leží v mírném a studeném klimatickém pásu, často tvoří 

rozsáhlé porosty na kyselých, mokrých, chudých půdách, na rašeliništích a březích vod. V české přírodě se 

nejčastěji vyskytují zástupci rodu ostřice (Carex), jichž lze v Čechách nalézt kolem 60 druhů (o. obecná, 

o. řízná, o. skalní, o. nízká, o. srstnatá, o. lesní, o. liščí). Jsou to odolné traviny, jejichž listy mají na 

ochranu proti spasení okraje posázeny drobnými osténky, které při otěru způsobují pocit drsnosti. Bohatě 

je zastoupen i rod skřípina, u kterého jsou klasy seřazeny do složeného květenství spirálně, takže poněkud 

připomínají okolík. Třetím zástupcem, jehož druhy jsou hojné na rašeliništích a v bažinatých oblastech, je 

suchopýr, typický dlouhými okvětními štětinkami, které v době vrcholného květu vyčuhují z klásků v 

podobě vlnitých chomáčků. Asi nejznámějším a z kulturního hlediska nejvýznamnějším druhem je šáchor 

papyrus (Cyperus papyrus), spolu s lotosem posvátná rostlina starověkého Egypta, kde se dosud na 

březích Bílého Nilu rozkládají jeho bohaté porosty. Vyniká snadnou vegetativní množivostí. Z oddenku 

této rostliny vyrůstá trs listů a až 4 m dlouhých nedělených stébel, která jsou zakončena kruželovitým 

květenstvím. Papyrus se ze dřeně stonků vyráběl již ve 4. tisíciletí př.n.l. slepováním proužků dřeně 

pšeničným škrobem a vynikal neobyčejnou trvanlivostí. Teprve ve 14. století byl nahrazen papírem 

vyráběným ze starého textilu. Jako pokojová rostlina je pěstován šáchor střídavolistý. 
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Do čeledi pandánovité patří na 200 druhů tropických dřevin Starého světa, opatřených chůdovitými kořeny a 

chocholem listů na vrcholu stonku. V bahnitých vodách tvoří husté mangrovové porosty. Rostliny rodu Pandanus 

poskytují textilní materiál, vonné silice, některé jsou pěstované jako pokojové rostliny palmovitého vzhledu. 

 

Stanoviště na březích stojatých i pomalu tekoucích vod osídluje zástupce čeledi orobincovité orobinec 

širolistý. Rostliny této čeledi vytrvávají v bahnité půdě oddenkem. Květy jsou sice jednopohlavné, ale 

rostlina je jednodomá, hustá palicovitá květenství na koncích stébel dozrávají v plodenství ochmýřených 

nažek. Na březích rybníků rostoucí orobince většina z lidí mylně označuje za rákos a pro vzhled jejich 

květenství je nazývá jednoduše doutníky. Druhým běžným zástupcem je orobinec úzkolistý. 

 

Jedinou čeledí jednoděložných rostlin, která zahrnuje pravé dřeviny je čeleď arekovité. Palmy jsou 

dřeviny stromovitého vzhledu, přestože u některých druhů je kmen redukován. Ten bývá typicky nevětvený 

a vzhledem k absenci kambia druhotně netloustne. Jednopohlavné, trojčetné květy jsou drobné, větrosnub-

né a vytvářejí bohatá květenství krytá toulcem, která vyrůstají ze středu trsu obvykle rozměrných, 

členěných, dlouze řapíkatých listů. Plodem je tobolka nebo peckovice. Asi 2500 druhů čeledi roste v 

tropech a subtropech celého světa. Mnohdy jedinou potravu obyvatel pouštních oáz představují plody 

datlovníku pravého (Phoenix dactylifera). Tato dvoudomá palma je domovem v severní Africe, kde 

dorůstá až 30 m výšky. Plodem je původně žlutá, později červenající až černající peckovice, s podlouhle 

válcovitým semenem. Ta obsahuje asi 30% vody a 70% cukru. Navíc je bohatá na vitamín A a B1. Datle se 

konzumují syrové i vařené, sušené se melou na mouku, vyrábí se z nich med, sirup, arak, ze šťávy 

vytékající z kmene se vyrábí palmové víno, dřevo datlovníku slouží jako otop i jako stavební materiál, listy 

jako střešní krytina a k výrobě rohoží, z vláken listových řapíků se splétají lana nebo představují štětiny 

kartáčů. Na Kanárských ostrovech je původní datlovník kanárský, vždyzelený okrasný strom, jehož kmen 

je pokryt bázemi řapíků odumřelých listů. I přes nepoživatelnost plodů je často pěstován v okrasných 

stromořadích. Na rozdíl od přímého pouštního datlovníku lemují štíhlé, elegantně prohnuté kmeny 

kokosovníku ořechoplodého (Cocos nucifera) pobřežní pláže tropických ostrovů. Kmen dorůstá kolem 25 

m, délka listů dosahuje až 7 m. Plody, peckovice, jejichž pecky jsou známé jako kokosové ořechy, 

dozrávají každé 3 měsíce. Silný dužnatý exokarp chrání semeno před účinkem mořské vody, která plod 

dopraví na pobřeží jiného ostrova, kde dá vzniknout novému palmovému porostu, endosperm obsahuje 

kolem 60% tuku. Vyrábí se z něj kokosová moučka (kopra) užívaná v potravinářství a kokosový olej, 

sloužící jako surovina pro kosmetický průmysl. Z kokosových vláken se vyrábějí kartáče, košťata, provazy, 

lana a koberce, skořápky pecek používají domorodci místo nádob nebo z nich pálí dřevěné uhlí. Vřeteno 

květenství obsahuje palmový cukr, který se zkvašuje na víno nebo lihovinu. Klíční rostliny lze využít jako 

zeleninu. Na Seychelách roste Lodoicea maldivica, jejíž atypicky tvarované ořechy považované za 

afrodiziakum obsahují největší a nejtěžší semena v rostlinné říši (délka přes 40 cm, hmotnost až 18 kg). Za 

kvalitní olejninu je považována palma olejná, jejíž olej se nekazí ani v tropickém horku. Svými semeny s 

narkotickým účinkem, po jejichž žvýkání červenají zuby a sliny, je dále dobře známá indomalajská palma 

betelová. Jediná v Evropě původní palma je žumara nízká, palma se zakrnělým kmenem a s chocholem 

vějířovitých listů, opatřených trnitým řapíkem. Jejími plody jsou oranžové, olivám podobné, nepoživatelné 

peckovice. Přirozeně roste v jižní Itálii a na Sicílii, odkud se rozšířila do jižního Španělska a na severoaf-

rické pobřeží.   
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PŘEHLED  PROBRANÝCH  ČELEDÍ  V  SYSTÉMU  ŘÁDŮ 

 
Magnoliotvaré: magnoliovité (šácholanotvaré), muškátovníkovité, badyánovníkovité 

Vavřínotvaré: vavřínovité 

Pepřovníkotvaré: pepřovníkovité 

Podražcotvaré: podražcovité, Rafflesiaceae 

Leknínotvaré: leknínovité, lotosovité 

Pryskyřníkotvaré: pryskyřníkovité, dříšťálovité 

Mákotvaré: mákovité, zemědýmovité 

Láčkovkotvaré: láčkovkovité 

Špirlicotvaré: špirlicovité 

Rosnatkotvaré: rosnatkovité 

Vilínotvaré: platanovité, vilínovité 

Kopřivotvaré: jilmovité, morušovníkovité, konopovité, kopřivovité 

Bukotvaré: bukovité 

Břízotvaré: břízovité 

Ořešákotvaré: ořešákovité 

Vrbotvaré: vrbovité 

Hvozdíkotvaré: nocenkovité, kosmatcovité, hvozdíkovité, merlíkovité, laskavcovité 

Opunciotvaré: kaktusovité 

Rdesnotvaré: rdesnovité 

Pivoňkotvaré: pivoňkovité 

Čajovníkotvaré: čajovníkovité, třezalkovité, aktinidiovité 

Violkotvaré: violkovité, mučenkovité, papájovité, tamaryškovité, tykvovité, kysalovité 

Vřesovcotvaré: vřesovcovité, hruštičkovité, hnilákovité 

Ebenotvaré: ebenovité, zapotovité 

Kaparotvaré: kaparovité, rýtovité, brukvovité 

Prvosenkotvaré: prvosenkovité 

Slézotvaré: lejnicovité, bavlníkovité, lípovité, slézovité 

Pryšcotvaré: pryšcovité, zimostrázovité 

Vrabečnicotvaré: vrabečnicovité 

Růžotvaré: růžovité 

Lomikamenotvaré: srstkovité (meruzalkovité), hortenziovité, tlusticovité, lomikamenovité 

Olivovníkotvaré: olivovníkovité 

Myrtotvaré: pupalkovité, kotvicovité, hrnečníkovité, myrtovité, marhaníkovité 

Kakostotvaré: rudodřevovité, šťavelovité, kacibovité, lnovité, kakostovité, lichořeřišnicovité, netýkavkovité 

Dřínotvaré: dřínovité 

Jesencotvaré: jesencovité, cesmínovité 

Řešetlákotvaré: révovité 

Bobotvaré: citlivkovité, sapanovité, bobovité 

Mýdelníkotvaré: routovité, mahagonovité, mýdelníkovité, ledvinovníkovité, javorovité, jírovcovité 

Santálotvaré: santálovité, ochmetovité 

Kulčibotvaré: kulčibovité, hořcovité, klejichovité, toješťovité, mořenovité 

Krtičníkotvaré: krtičníkovité, trubačovité, Pedaliaceae, podpětovité, zárazovité, bublinatkovité 

Hluchavkotvaré: hluchavkovité 

Miříkotvaré: aralkovité, miříkovité 

Štětkotvaré: zimolezovité, kozlíkovité, štětkovité 

Jirnicotvaré: svlačcovité, kokoticovité 

Brutnákotvaré: brutnákovité 

Lilkotvaré: lilkovité 

Jitrocelotvaré: jitrocelovité 

Zvonkotvaré: zvonkovité, lobelkovité 

Hvězdnicotvaré: hvězdnicovité 

Liliotvaré: liliovité, chřestovité, amarylkovité, agávovité, asfodelovité, kosatcovité 

Šmelotvaré: žabníkovité, voďankovité 

Zázvorotvaré: banánovníkovité, zázvorovité 

Vstavačotvaré: vstavačovité 

Křížatkotvaré: křížatkovité, bromeliovité 

Árónotvaré: áronovité, okřehkovité 

Lipnicotvaré: lipnicovité 

Sítinotvaré: sítinovité 

Šáchorotvaré: šáchorovité 

Orobincotvaré: pandánovité, orobincovité 

Arekotvaré: arekovité 
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PŘEHLED  KVĚTNÍCH  VZORCŮ  VYBRANÝCH  ČELEDÍ 

 

ŠÁCHOLANOVITÉ 
 
☼ P 6 - ∞ A ∞ G ∞ 

LEKNÍNOVITÉ 
 
☼ K 4 - 6 C 0 - ∞ A 3 - ∞ G 3 - ∞ 

PRYSKYŘNÍKOVITÉ 
 
☼ / ↓ P 4 - 20 / K 5 C 5 A 4 - ∞ G 1 - ∞ 

MÁKOVITÉ 
 
☼ K 2 / 3 C 2 + 2 / C 3 + 3 A ∞ G (2 - ∞) 

OPUNCIOVITÉ 
 
☼ / ↓ P ∞ / K ∞ C ∞ A ∞ G (3 - 8) 

HVOZDÍKOVITÉ 
 
☼ K 4 - 5 C 4 - 5 A 5 / 5 + 5 G (2 - 5) 

MERLÍKOVITÉ 
 

/ ♀♂ ☼ P 5 A 5 G (5 - 2) 

VIOLKOVITÉ 
 
 ↓  K 5 C 5 A (5) G (3) 

TYKVOVITÉ 
♂ ☼ K (5) C (5) A (2) + (2) + 1  

♀ ☼ K (5) C (5) G (3) 

BRUKVOVITÉ 
 
☼ K 2 + 2 C 4  A 2 + 4 G (2) 

RŮŽOVITÉ 
 
☼ K 5 C 5 A ∞ G ∞ / (1) / (5 - 1) 

BOBOVITÉ 
 
↓  K (5) C (5) A (9) + 1 / A (10) G (1) 

MIŘÍKOVITÉ 
 
☼ K 5 C 5 A 5 G (2) 

LILKOVITÉ 
 
☼ K (5) C (5) A 5 G (2) 

KRTIČNÍKOVITÉ 
 
↓  K (5) [ C (5 - 4) A 5 - 2 ] G (2)  

HLUCHAVKOVITÉ 
 
↓  K (5) [ C (5) A 4 / 2 ] G (2)  

HVĚZDNICOVITÉ  
☼ K 0 [ C (5) A 5 ] G (2) 

♀ ↓  K 0 C 5 G (2) 

LILIOVITÉ 
 
☼ P 3 + 3 A 3 + 3 G (3) 

AMARYLKOVITÉ 
 
☼ P 3 + 3 A 3 + 3 G (3) 

KOSATCOVITÉ 
 
☼ / ↓ P 3 + 3 A 3 G (3) 

VSTAVAČOVITÉ 
 
↓ P 3 + 3 A 1 G (3) 

LIPNICOVITÉ 
 
↓ P (2) + 2 A 3 G (2) 

AREKOVITÉ 
♂ ☼ P 3 + 3 A 3 / 3 + 3 

♀ ☼ P 3 + 3 G (3) - (1) 

 


