
čeleď znaky čeledi zástupci čeledi 

květenství - slofený ...................... 

Miřfkovité Nakresli schéma sloieného okolíku. 

květenství - ................................. 

Nakresli schéma květenství úbor 

Hvězdicovité 

' 

' 

souměrné ........................... květy 

Nakresli květ hluchavkovitých. 

Hluchavkovité 

........................ postavení listů 

hranatá .............................. 

patří sem řada léčivek 
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MIŘÍKOVITÉ -
v v o 

KOLOTOC KVETU 
V létě, zvláště po dešti, svěže von( louky i st:áně. b á 
Zvláštnf vůni či pach vydává planě rostouct mrkev o vec~ .: 
které se staročesky říkalo mrkvice či mrkvous, protoze Je}l 
kořen je tak tenký, že připomíná vousy. 

MRKEV OBECNA 
Mrkev obecná žije dva roky a roste na su
chých loukách, pastvinách, mezích 
a stráních. Prvním rokem vyrůstá z dlou
hého vřetenovitého kořene přízemní rů
žice listů. V druhém roce vzniká dutá, rý
hovaná lodyha, porostlá štětinovitými · 
chlupy. Listy jsou rozdělené v drobné 
úkrojky, po rozemnutí voní. Bílé květy 
jsou uspořádány do květenství, které se 
nazývá složený okolík a podobá se ploché 
misce. 

Jednotlivé malé bílé květy jsou většinou pravidelné, 
jen na obvodu jsou květy, jejichž korunní lístky smě
řující k obvodu květenství jsou větší než ostatní. Ma
ličký kalich je naznačen pěti zoubky, s nimi se střídá 
pět bělavých korunních lístků. Ve středu květuje pět 
tyčinek a pestík složený ze dvou částí. Kromě bílých 
květů bývá uprostřed složeného okolíku také jeden 
tmavě fialový květ. 

Po odkvětu uzrávají dvě rýhované zoub
katé nažky, někdy označované jako dvou
nažky. Obsahují vonné látky (silice). 
Pěstované odrůdy mrkve obecné mají 
v dužnatém sladkém kořenu velké množ
ství oranžového barviva (karotenu). 
Mrkev je zdrojem vitaminu A a ještě mno
hých dalších látek, kvůli nimž je kořen 
pěstované mrkve velmi cennou potravi
nou, zvláště za syrova. 
Mrkev obecná patří do skupiny miříkovi
tých rostlin. Jsou to rostliny s vytrvalými 
kořeny nebo bulvami. Mají střídavé listy, 
většinou zpeřené. Typickým květenstvím 
je složený okolík (neboli okolík okolíč
ků). Složený okolík s drobnými květy se 
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ztlustlý 
kolen 

Mrlrer obecná 

slolený 
oko/Ilc 

paprsku/Id 
okrajorý 
krlit 

dvounalka 

celkově podobá jednomu velkému misko
vitému květu. Většinou oboupohlavné 
květy vylučují ve svém středu sladkou 
šťávu, která láká hmyz. Tak dochází 
k opylení. 

Všechny miříkovité se stavbou a vzhledem navzájem 
podobají. Důležitým určovacím znakem je stavba 
dvoun~ek. Nažky mají rozmanitý, pod lupou velmi 
male_bny po~rch - rýhovaný, s lištami, zoubky, hra
nami atd. _Dríve se miříkovité jmenovaly mrkvovité 
nebo o~ohčnaté. Tato pojmenování se někdy ještě 
použfvaJf. 

Nožl<y mrl,ve 

DALŠÍ MIŘIKOVITÉ 
ROSTLINY 
české zahrádky voní nejen pěstovanou 
mrkví obecnou, ale i dalšími druhy koře
nové zeleniny. Petržel obecná je bylina 
žijící dva roky. Kvete žlutě. Výbornou po
lévkovou zeleninou je miřt'k celer se sil
ně vonnou bulvou i listy. 
Uplatnění v české kuchyni má i žlutě 
kvetoucí kopr vonný. Jeho aromatické 
listy jsou nezbytné například při přípravě 
koprové omáčky a při nakládání okurek. 

Slolený oko/Ilc 

Složený okolík mrkve 

(~astinák'setý s bílým kořenem a žlutý
( mi ·květy se u nás především v minulos
: tf také pěstoval, občas roste i planě. Je 
ř fo kvalitní zelenina, která se dnes opět 
1 ~rací do našich zahrádek. 
: 'Fenykl obecný se od pradávna pěstuje 
, kvůli vonným nažkám, které se použí-
vaní jako koření. _ 
Kmín kořenný je bylina planě rostouc1 
na loukách i mezích. Pěstuje se také 

: pro své vonné nažky. U nás je typické, 
že se přidává do těsta na chléb. Ceský 
chléb voní kmínem. 
Libeček lékařský voní jako polévkové 
koření, pěstuje se proto v zahradách 
a používá se v kuchyni. Jeho rodové 
jméno je spojováno se slovem libý, tj, 
milý. 

Prastarým kořením je také anýz vonný, původem 
z Asie; 

BOTANDKA 
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HVĚZDNICOVITÉ 
·- KVĚTENSTVÍ 
' 

: JAKO HVĚZDA 
· V červnu, kdy jsou dny nejdelší a příroda nejsvěžejší, 

rozkvétá mnoho rostlin, mezi nimi i řada lučních druhů. 
, Krajina hraje všemi barvami. Důležitou složkou v paletě 
lučních květů jsou hvězdnicovité rostliny. 

KOPRETINA BILA 
Kopretina bílá je vytrvalá rostlina 
s přímou, někdy i větvenou lodyhou, se 
střídavými jednoduchými listy, které ma
jí někdy na obvodu zářezy. Na místech, 
kde má kopretina dobré podmínky, může 
dorůstat výšky až půl metru. 
To, co u kopretiny připomíná jeden velký 
květ, je ve skutečnosti květenství složené 
z mnoha drobných kvítků. Toto květen
ství se nazývá úbor. Jednotlivé květy vy
růstají na zploštělém květním lůžku 
a dohromady vytvářejí květenství, které 
trochu připomíná hvězdu. 2lutý střed 
(terč) úboru tvoří oboupohlavné žluté 
květy, které po rozkvětu vypadají jako 
krátké trubičky. Na obvodu úboru jsou 
protažené jazykovité květy bílé barvy. 
Ty slouží k přilákání hmyzích opylovačů. 
V opylených květech kopretiny se vytvá
řejí malé plody s jedním semenem -
nažky. 
Kopretina bílá je ukázkou velmi bohaté 
skupiny hvhdnicovitých rostlin. Tato 
skupina je rozšířena doslova po celém 
světě a obsahuje obrovské množství dru
hů. Společným znakem všech hvězdnico
~itých je jejich květenství - úbor. Plody 
Jsou vždy nažky - často s chmýrem což 
umožňuje snadné přenášení větre~. 
Hvězdnic_ovité mají velmi rozmanitý 
vzhled - Jsou to rostliny žijící jeden rok 
dva roky nebo i déle. Mnohé z nich mají 
pod zemí zásobní orgány, díky kterým 
snadno přečkávají nepříznivé podmínky. 
Takovými zásobními orgány bývají hlízy 
(například u jiřinky), dlouhé plazivé od
denky (například u podbělu) či vytrvalé 
kořeny (například u smetanky). 

K.,.,,_ 6116 

DALŠI 
HVIZDNICOVITÉ 
ROSTLINY 
Snad nejznámější hvězdnicovitou rosu· 
nou je sm~tanka lé!'3řská (nově nazýv~~ 
ná pampeliška lékarská). Její úbory jsou 
tvořené množstvím drobných jazykov·. 
tých květů. Z každého květu se vytvář; 
známá nažka s chmýrem, který připorn ·. 
ná malý padáček. Listy smetanky bývc1j/ 
různého tvaru a po roztržení z nich vyté
ká nahořklá bělavá tekutina podobná 
mléku. Takovou tekutinu vytvářejí 
i mnohé další hvězdnicovité rostliny. 
Mnoho hvězdnicovitých roste na loukách 
i jinde, většinou to jsou i známé l éčivé 
rostliny. Jednou z nejznámějších je heř
mánek pravý, který roste především na 
mezích, stráních a úhorech. 
Dá se poznat nejen podle příjemné vůně 
ale i podle protáhlého a dutého lůžka · 
květenství. 

Pro obsah léčivých látek se heřmánek pravý často za
měrně pěstuje. Z heřmánku se například vyrábí blan 
kytně modrá mast Dermazulen. 

kllětní lůžko 

Jarylro'lltý bit 

"""4lnf lez úbonm hnzdnlco'lltých 

zbytH 
kollchu 

a 

,,.,_,, rru61rorifáh (a} a Joqkoritého (b} bětu 
1l li6ota, kap,ellny blH 

s..t.ko (J,o•,,.nlka) lékalská 

BOTANIKA 
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HLUCHAVKOVITE 

LLI 
-VONÍCÍ LÉKÁRNA 

:aE 
LLI Hluchavka není kopřiva. 

Kdysi se jí sice říkalo 
hluchá kopřiva, 
ale kopřivě se podobá 
jen tvarem listů 
a jejich stejným uspořádáním. 
Hluchavka nemá 
žahavé chlupy 
a liší se od kopřivy 
ještě mnoha jinými znaky. 

HLUCHAVKA BÍLA 
Hluchavka bílá je vytrvalá rostlina 
rostoucí po celé Evropě. Casto ji 
můžeme najít v křovinách, příkopech 
a na rumištích. Má čtyřhrannou lodyhu 
se vstřícnými listy. Každá dvojice listů je 
kolmá k dvojici v sousedních „patrech" 
na lodyze, takže při pohledu shora uspo
řádání listů připomíná kříž. Květy jsou 
bílé a souměrné (nikoliv pravidelné). Po 
odkvětu se na dně pětizubého kalicha vy
tváří plod, který je tvořený čtyřmi seme
ny. Hluchavka bílá je uznávanou 
léčivkou. 

f.za súchéhéfpočašf' ~fj6ij-a)ťfer{ko'rifri>iJ 

f 
·květů a rychle se. suší ve stínu - přiť.óin~ 
musí být zachov~a jejich bflá barva. ·,~; 

l Hlu~havkový kyět se použí~á do čajů_ ·J 
f při zánětech ·dýchacích cest a ·chronic-
í kém-zánětu průdušék: Lé~ivá'schop-· / 
1 oost hluchavky je_ vel~ -'- rostlina se 
~přidává také do koup~lí-při léčení ran.--
! Kromě hluthavky bílé )e,možné setkat 

i v,naší,přír~ě: i -s -.růž9.vě ,ne~(n~cho-~ 
Jcvetoucím1 hluchav.kou·_ sbmit_ou i 

, a;hluéhavlrou nachovoi,t, n.e.oo sé žlutě ,., 
l ~toucím piiuln~m _lltJ~:ť~nadno ''. 
. se _pozná i nekvetoucí podle častých ;. 
~~fp~tf~ělavých_ s.~Tl)_ na IJstesh). . J 

Hluchavka obecná patří do skupiny hlu
chavkovitých rostlin. Jsou to převážně 
byliny rostoucí po celém povrchu 
zemském. Mají souměrné květy, jejichž 
koruna vybíhá v horní a dolní pysk. 
V květech se vytváří mnoho nektaru, kte
rý láká hmyzí opylovače. 
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HllldHrdro bllá 

Hllldtorlro nodtowl 

Trubko~itá·kořur:iá·-hluchav.kovityclíi,,, ·: 
: ros~li? ~znikla '~,pětj,'Íf~,t~u; ~d~:c i\fiJ;.· 
bovttý pysk koruny ~•kl srustem ,.,~ 
dvou· lístků; c\olnf pysktf:Nístlčů korun 

h Kal• ,J..• • ' .- ., úb , . ; ' . . ' ·,:i;: 

níc. .. _i~u ~~1~tiz .• )'.:t./ . :,:l:· ~}~ 
Tyčinky Jsou Je~~cy_ři~Bý.\1ajfanestej;tf...:~ 
délky - vždy dv.ě' s:kr4~ou1ňitkouia· avt~ 
s dl~uhou·nitkou,.P_lj!lis~J~ ~~q.t_!}rií' 

pyskatá 
kon,na - - ~ 

plitizubý kalich 

Krlt ltluchnlrorltýd, 

trubce. Pestík je srostlý ze dvou částí 
po odkvětu na dně kalicha dozrává · 
zvláštní plod se čtyřmi semeny, kterým 

, s~ řílcá tvrdky. Podobají se balíčku, kle
. ·ry,:je převázán napříč a podél. 

DALSI 
HLUCHAVKOVITÉ 
ROSTLINY 
Mnohé hluchavkovité obsahují vonné lát
ky, jiné se používají jako koření nebo 
v lékařství. 
Letní meze, louky i stráně jsou vpodve
čer, když se nad nimi ještě chvěje horký 
vzduch, plné příjemných vůní. Je to 
zásluha také hluchavkovitých, například 
šalvějí. Šalvěj luční roste zejména v tep
lejších krajích. Její květy jsou modré až 
modrofialové. 

U nás roste několik druhů šalvějí. Jako léčivka se po
užívá příjemně vonící šalvěj lékařská, která pochází 
ze Středomoří. Velmi často se pěstuje v zahrádkách. 
občas roste i planě. Má široké uplatnění při léčbl' cho• 
rob zvláště zažívacího ústrojí a jako kloktadlo. Ve vět· 
ších dávkách je jedovatá. 
Latinské jméno šalvěje je Salvia, české jméno vznik· 
lo jeho malou úpravou. Salvia pochází z latinského 
pozdravu starých Římanů Salve - Buď zdráv. 

Velmi vonná rostlina je máta. Obsahuje 
pálivě vonnou látku mentol. Na našem 
území se vyskytuje mnoho druhů mát. 
které se mezi sebou kříží. V l ékařství, 
kosmetice a potravinářství je zvláště ce· 
něna máta peprná, odedávna pěstovaná 
léčivka. Aby se zachovaly její dobré vlast
nosti, pěstuje se výhradně nepohlavně -
rozmnožuje se šlahouny. 

Mimořádnou oblibu získal mentol v posledních de· 
setiletfch. Zvláště nápadné reklamy stále nabízej í 1')"· 
robky s mentolem - žvýkačky, bonbony, nápoje ne
bo zubní pasty. 

Příjemně vonící a léčivá mateřídouška 
obecná vytváří růžově nebo červenofialo
vě kvetoucí trsy, zvláště na slunných, su
chých a travnatých místech. 

BOYANll<A 


