
čeled' znaky čeledi zástupci čeledi 

srostlé korunní ........................... 

LIikovité 

plody - ............................. nebo 

tobolky 

fada rostlin je .............................. 

Nakres/1 kvlt růlovltých 

Růfovité 

S kališních ................... 

........... korunních lístků 



čeled' znaky čeledi zástupci čeledi 

květenství - slolený ...................... 

Miříkovité Nakresli schéma sloleného oko/fku. 

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

Nakresli schéma lcvltenstvf úbor 

Hvězdicovité 

I 

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

Nakresli květ hluchavkovitých. 

Hluchavkovité 

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

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

patří sem řada léčivek 



B) jednodělolné rostliny - mají ................................. dělolní lístek 

čeled' znaky čeledi zástupci čeledi 

stonek- .......................... . pšenice ....................................... . 

květenství - ............. .. 

lata ................................. ···············•• . 

plod - ................................ ( suchý .................... ) ................................... ( obilniny ) 

Lipnicovité 

opylování - ........................ . psárka ...................... . 

' 

bojínek .................. . 

lipnice ..................... . 

srha ........................•. 

rákos ........................ . 

........................ ... okvětních lístků lilie, .......................................... . 

Ullovité pod zemi maJf ............................... . 

cibule, ....................................... . 
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RŮŽOVITÉ @ 
- KRÁLOVNA KVĚTO 

o v 

JE RUZE 
Pohádka o Šípkové Růžence patří k nejkrásnějším. 
I malé dítě ví, že růže jsou trnité, rychle rostou a kvetou 

růžově. . 
Píchnutí trnem způsobilo téměř nekonečný spánek 
princezny Růženky, 
která byla podle růžového království pojmenována. 

RllžE SíPKOVÁ 
Růže jsou rostlinami obdivovanými prÓ 
krásu a vůni květů, jsou opravdovými 
královnami květin. Růže šípková, pravdě

podobně ona pohádková růžička, roste 
hojně na okrajích lesa, na mezích a strá
ních. Je to trnitý keř se složenými listy 
a pravidelnými oboupohlavnými květy. 
Květy dozrávají v baňkovitý šípek, uvnitř 
něhož jsou ,c-hlupaté nažky. Květ růže 
šípkové má pěticípý kalich, pět korun
ních lístků, zpravidla růžových až bílých, 
a mnoho tyčinek a pestíků. 

Růže má své místo i v historii jižních Čech . Její květ 
nalezneme v erbu Rožmberků , pánů z Růže. 
V Bulharsku se z růž í získává drahocenný růžový olej 
- na jeden kilogram je třeba 5000 až 6000 korun
ních lístků růže damašské, která nádherně voní. Líst
ky se sklízejí v ranních hodinách. 

V našich parcích se často pěstuje růže 
svraskalá. Pochází z východní Asie a je 
značně odolná proti smogu. Má velké 
tmavě růžové, červené nebo bílé květy. 
Listy má lesklé a svraskalé (odtud druho
vé jméno). Velké, zploštělé, sytě červené 
šípky jsou jedlé a jsou výborným zdrojem 
vitaminu C (jako ostatně všechny šípky 
růží). 

V zahrádkách se odedávna pěstuje růže 
stolistá (původem asi z Kavkazu), které 
se též říká „růže mechová", protože 
má na kalichu četné žlázky přeměněné 
v lupenité přívěsky. Za dlouhá léta 
šlechtění byly na celém světě získány 
mnohé odrůdy nádherných růží, které 
se dál mezi sebou křížily. Lidé mají _ 
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v .oblibě „plnokvětost" růží, takže vy-~ 
šlechtěné růže nemají jen pět lístků ko
runních jako „divoká" růže šípková ale 
mají jich daleko víc. ' 

Pi'i šlechtění plnokvětých růží se mnohé tyčinky 
přeměnily na korunní lístky. Takové růže se~ne
mohou rozmnožovat semeny. Vypěstované odrů
dy se proto musí množit ·zvláštními postupy - oč
kováním a roubováním. 
Krásné dlouhé růže prodávané v obchodech jsou 
výpěstky dovážené zpravidla ze zahraničí, s nimiž 
~-e m~r. zacházet opatrně. Nesnášejí teplo, lépe se 
Jim dař1 v chladnu. Chceme-li je ve váze uchovat 
déle, každý den ostrým nožem šikino seřízneme 
jejich stonek. 

Na listech růží někdy objevíme malé 
kulovité nádory nazývané hálky. Skrý
vají se v nich larvy žlabatek - blano
křídlého hmyzu podobného malým vo
sičkám. Růže jim poskytuje potravu 
i bezpečí. Hálky ovšem růže poškozují, 
podobně jako houbové choroby - na
příklad padlí na růžích se projevuje ja
ko bělavý povlak na listech a stoncích. 

Růže je ukázkovým zástupcem celé sku
piny růžovítých rostlin. Mezi růžovité 
patří by~y (například mochna), keře 
(například růže) i stromy (například jab
loň) . Listy jsou střídavé a v dolní části řa
píku mají dva listové úkrojky (palisty). 
Květy jsou zřídka jednotlivé (mochna, 
růže), většinou vyrůstají v hroznovitých 
květenstvích. Jednotlivé části květu jsou 
zpravidla po pěti - kalich má pět cípů, 
korunních lístků je také pět. V květech 
bývá mnoho tyčinek. 

Maliník 

Počet. pestíků je různý - jeden 
(slivoně), pět (jabloně, hrušně) nebo 
může být pestíků větší neurčitý po~e! 
(mochny, jahodníky, růže, ostruž1n1-

ky). Plody jsou nažky (mochny, jahod-
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Srst/co angrešt 

11ÍKY, ruže), peckovice (ostružiníky, sli
Noně, mandloně), malvice (jabloně, 

ně, hlohy, jeřáby) , bobule (meru
-~) nebo měchýřky (tavolníky). 

U Qěkterých rostlin je semeník svrchní 
Il_l?.Chny, jahodníky, tavolníky), u ji
ych spodní (jabloně, hrušně). 

DALšl R0fOVITÉ 
ROSTLINY 
vláštní skupinou růžovitých jsou ovoc

né stromy a keře, poskytující lahodné 
sladké plody, duležité pro naši potravu. 
lesf ch celé Evropy planě rostou jabloň ,~ru a hrušeň obecná s trnitými větve-
,. Z nich byly vyšlechtěny mnohé kul
mí odnidy jabloní a hrušní. Jablko na 

příčném řezu prozradí, že pestík jabloní 
Je srostlý z pěti částí (na řezu jablkem 
bývá pěticípá hvězdička) . Totéž platí pro 
pestík hrušní. Plody - jablka a hrušky -
jsou malvice. 
Slivoně mají chutné plody- peckovice, 
které vznikají po odkvětu z jednodílného 
pestíku. Planě rostoucí třešeň ptačí 
(ptáčnice) je pravděpodobným předkem 
třešně, kterou člověk v mnoha odrůdách 
pěstuje již od pravěku. Třešeň poskytuje 
také pěkné červené dřevo. Peckovice mají 

i švestka, slíva, višeň, meruňka, broskvoň, 
ale také mandloň. Její kožovitá peckovice 
obsahuje jedno olejnaté semeno - mand
li. Ostružiník a maliník jsou keře našich 
strání, jejichž vyšlechtěné odrudy známe 
i ze zahrádek. Semeníky u nich dozrávají 
v drobné peckovice, které přirustají 
k dužnatému lužku (malina, ostružina). 
Pruty těchto keřu snadno zakořeňují. 
Jahodník je vytrvalá bylina pěstovaná 
v mnoha odrúdách. Jahoda je souplodí 
nažek na zdužnatělém lahodném červe
ném květním lužku. V zahradách se pěs
tují velkoplodé odrůdy, které se však mu
sí každým třetím rokem obnovovat (ne
pohlavním rozmnožováním šlahouny) . 
Rybíz a srstka angrešt se pěstují pro své 
šťavnaté bobule. Plody rybízu černého 
jsou černé voňavé bobule s vysokým 

Jabloň 

obsahem vitaminu C. Trnité keře trnky 
a hlohy poskytují potravu různým 
ptákum a spolu s planě rostoucími růže
mi vytvářejí na mezích husté křoviny, 
v nichž ptáci nalézají hnízdiště a úkryt. 
K lučním bylinám patří mochny, kon
tryhele a krvavec. Jedna z mochen, ná
padná zpeřenými listy, je hustě porostlá 
chlupy, takže vypadá stříbřitě - jmenuje 
se mochna husí (,,stříbrník") . 
Roste na pudách s vysokým obsahem 
dusíkatých látek, na které svým výsky
tem upozorňuje. Castá je zvláště na 
venkovských návsích, kde se pasou 
husy. 
Některé ružovité jsou i cennými léčiv
kami - například fepík lékařský se po
užívá k léčení zánětlivých onemocnění. 
Je to žlutě kvetoucí rostlina s plody po
krytými háčkovitými ostny. 

Růžovité jsou početnou 
skupinou 611lln i dřevin. 
Jejich plody jsou nažky, 
měchýřky, peckovice, malvice 
a bobule. Řada druhů je 
okrasných, ovocné dřeviny 
poskytují plody důležité pro 
naši výživu. 

O ČEM BYLA ŘEČ 

■ Rozřízni šípek růže. Uvnitř jsou 
"zrníčka" (nažky),kterýmise 
růže rozmnožuje. Odstraňje 
i s chmýrem a š(pek ochutnej. 
Jakou md chut'? Sladkou, sla
nou nebo kyselou? Ze šípku se 
dd vyrobit výbomd marmeldda 
( vhodnd zvldště na vdnoční pe
čivo), její přfpravaje však velice 
pracnd. 
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MIŘÍKOVITÉ-

V' V' o 

KOLOTOC KVETU 
!t}: 

_f V létě, zvldště po dešti, svěže voní louky i strdně. 
t Zvldštní vůni či pacb,vyddvd planě rostoucí mrkev obecnd, 
!.' které se staročesky řfkalo mrkvice či mrkvous, protože její 

&:: kořen je tak tenký, že připomíná vousy. 

MRKEV OBECNÁ · 
Mrkev ob~ žije dva roky a roste na su-
chých loukách, pastvinách, mezích . · 

slolenf 
oko/Ilc 

paprslcujld 
okrajový 
hlt 

a stráních. PMlím rokem vyrilstá z dlou
hého vřetenovitého kořene přízemní ni
žice listů. V druhém roce. vzniká ·d~tá, 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, jejich! korunní lístky smě

řující k obvodu květenství jsou větší než ostatní. Ma. 
ličký kalich je naznačen pěti zoubky, s nimi se stHdá 
pět bělavých korunních lístkll. Ve středu květu je pět 
tyčinek a pestík slotený ze dvou částí. Kromě bílých 
květll bývá uprostfed 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 odnidy 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 patH do skupiny mifílrovi
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 

.,.eroho,ó 

dtlouitalka 

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

Všechnť miříkovité se stavbou a vzhledem navzájem 
podobaJí. Dllležitým. určovacím znakem je stavba 
dvounatek. Nůky mají rozmanitý, pod lupou velmi 
mal~bný povrch - rýhovaný, s lištami, zoubky hra
nami atd. Dffve se miříkovité jmenovaly mr~ovité 
nebo o~ollčnaté. Tato pojmen0\1ánf se někdy "eště 
poU!íYaJ(. J 

Noil1y mrl,ve 

DALŠÍ MIŘÍKOVITÉ 
ROSTLINY 
České zahrádky voní nejen pěstovan 
mrkví obecnou, ale i dalšími druhy ko~ 

n.~~~ zeleniny. Petrže! obecná je by1ii;e
ž1J1c1 dva roky. Kvete zlutě . Výbornou p _ 
lévkovou zeleninou je miřík celer se sil-o 
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. 

Sloleaý ol,ol/lc 

- · kolí/1 mrkve Slazeny o 

~ ~,"'~ -~--~---", is-bi1 ,· · kořenem a žlutý-

~."" . ,,e:iftiás .::devším_v minulos-
~~ ;., . ) , .,_,tQvaj„ občas roste I planě. Je 
~!;'9 kvalitriízelenina, která se dnes opět 
~ ác't~6';n~ich zahrádek. . 
(Fel'.IYJd/q_bténý se od pradávna pěstu!~ 
'. kw}fvoM~nažkám, které se pouzt-

~va.ni:J~o:Jcotení. , 
: Jf~ tf l(criíenný je bylina planě rostouct 
i:na.,loukách i mezích. Pěstuje se ~ké 
;Í?ř<i .$V~ .. vonn.é nažky. U nás je typtck~, 
:- te·je přidává do těsta na chléb. Ceský 
. ~cIDěb: Yon( kmínem. 
; -~ -J4kafský voní jako polévkové 
; -kQfehť; -pěstuje se proto v zahradách 

i~~~Ýá'.~~~ ~uchyni. Jeho ro~o~é. 
?Jiňlná,J(fSPQJováno se slovem hby, tJ. 

~;~J!~;'.' / ·:, . 
\~~ l«ilenf . . takt! aoýs vofJJlÝ povode111 

i- ~~~""~·~:!e. '.. - . 
BOTANIKA 



Některé druhy miříkovitých rostlin jsou 
rozšířené a úporné plevele. Mezi ně patří 
i bršlice kozí noha, která je hojná ve 
stinných a vlhkých křovinách a lesích. Je 
častá i v zahradách, kde se šíří dlouhými, 
někdy hluboko do pudy pronikajícími 
podzemními oddenky. 

Druhové pojmenování „kozí noha" souvisí s tvarem 
listu, který se podobá kopýtku kozy. 

Do naší květeny patří i statná vytrvalá 
rostlina, bolševník obecný, který po 
rozemnutí intenzivně páchne. Roste na 
vlhkých loukách a v pobřežních křovi
nách. Je porostlý hustými chlupy, dotek 
může vyvolat alergickou reakci 
-vyrážku. 

Pojmenování bolševnlk bylo převzato z ruštiny a vy
kládá se rúzně. Snad souvisí rodové jméno této rost
liny s ruským slovem „bolšoj" - velký, statný. 

Jiný druh, bolševník velkolepý, pochází 
z Asie a donlstá výšky až dva metry. Ja
ko ozdobná rostlina se zpočátku pěsto
va] v parcích a zahradách. K nám byl 

Kerblík lesní 

dovezen v minulém století do zámecké
ho parku v Kynžvartu jako obohacení 
parkové květeny. Odtud však bolševník 
pronikl i do volné přírody. Rychle se ší
ří do kvalitních půd, kde vytlačuje při
rozenou květenu. Jeho lavinovité rozší
ření je považováno za ekologickou 
katastrofu. I letmý dotyk muže u člově
ka vyvolat na kůži nepříjemnou vyráž
ku podobnou spálenině. Bolševník 
velkolepý tvoří často velké souvislé 
porosty, které se jen s velkými obtí
žemi ničí. 

Součástí naší květeny jsou mnohé další druhy. 
Například bedrník obecný a bedrník větlí jsou 
uznávané léčivky . V dávných dobách byl bedrník 
obecný považován za účinný lék proti moru. 
Andělika lékařská je statná horská rostl ina nej
častěji rostoucí u lesních potokii a na pasekách. 
Pro léčivé účinky kořene byla dříve pěstovaná. 

K miříkovitým patří i -některé prudce 
jedovaté rostliny, například bolehlav 
plamatý. 

Je to dvouletá rostlina až dva metry vysoká, která při 
vadnuti pronikavě páchne myšinou (rodové jméno 
říká, že od zápachu bolí hlava). Větvená lodyha je bě
lavě ojíněná, naspodu s nachovými skvrnami. 1 ma
lá dávka může být smrtelná. Nejjedovatější jsou plody. 

V tůních, příkopech a na bahnitých 
březích řek roste další prudce jedovatá 
rostlina - rozpuk jízlivý. 

Jeho lodyha je v dolnf části hlízovitě ztlustlá 
a uvnitt dutá, ptehrádkovaná. I pouhé pott!sněnť 
rukou můl!e být nebezpečné . Pozor na záměnu roz• 
puku s léčivou rostlinou andělikou lékatskou. 

Miříkovité si jsou vzdjemně 
velmi podobné, především 
svým květenstvím - složeným 
oltolíltem. Většinou to jsou 
rostliny s vytrvalými koře
ny nebo bulvami. Mnohé 
druhy jsou planě rostoucí, řa
da dalších se hojně pěstuje 
jako zelenina i jako koření 
(obsahují vonné ldtky). 
Některé jsou i léčivkami. 

«·X➔ ➔ ,',• :ii !;i ,J x•;r·=~~. 
■ Rozhlédni se kolem sebe. Mají 
některé rostliny složený okolík? 
Jakou barvu mají květy? 

■ Plody miříkovitých jsou 
dvounažky. Na povrchu 
mívají lišty, hdčky nebo 
zoubky. To je důležitý 
rozlišovací znak. Nejlépe 
lupou zjisti, jak vypadají 
dvounažky miříkovité rostliny, 
kterou jsi našel. 

■ Prohlédni se dvounažky kmínu 
a fenyklu, maminka je md 
jistě v kuchyni. Lupou se to 
podaří lépe. Když nažky roz
mačkdš (lépe však rozřízneš) 
a přičichneš k nim, zjistíš, že 
příjemně voní. Jinak však voní 
kmín, jinak fenykl. 

■ Pokud v okolí domova nebo 
školy roste ndpadně velikd 
okoličnatd rostlina ( až dva 
metry vysokd) s hrubými 
chlupy na lodyze i listech, 
pak je to nejspíš bolševník 
velkolepý, který poškozuje 
naši květenu. Výskyt této 
rostliny oznam ve škole. 
Na tuto rostlinu nesahej, 
nepokoušej se ji sdm zničit. 
Je to zdraví nebezpečné. 
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HVĚZDNICOVITÉ 
· - KVĚTENSTVÍ 
: JAKO HVĚZDA 
t, : 
'\. f V červnu, kdy jsou dny nejdelš( a příroda nejsvěžejší, 
\ rozkvétd mnoho rostlin, mezi nimi i řada lučních druhů. 
\ Krajina hraje všemi barvami. Důležitou složkou v paletě 
._t lučních květů jsou hvězdnicovité rostliny. 
.. .:-

KOPRETINA BILA 
Kopretina bdá je vytrvalá rostlina , 
~ 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 a! 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. Žlutý střed 
(terč) úboru tvoff oboupohlavné žluté 
květy, které pó rozkvětu vypadají jako 
krátké tru~ičky. N~ ~bvodu úboru jsou 
protažené Jazykovité květy bílé barvy. 
Ty slouží k přilákání hmyzích opylovačů. 
V ?PYlených květech kopretiny se vytvá
řeJí malé plody s jedním semenem _ 
na!ky. 
Kopr~tina bílá je ukázkou velmi bohaté 
skup!ny ~covitýcb rostlin. Tato 
skupma Je rozšířena doslova po celém 
sv.ětě a obsalluje obrovské množství dru
h!-1: 8J>?l~č~ým znakem všech hvězdnico
~1tých-Je JeJ1ch květenství_ úbor. Plody 
Jsou-~ "na!ky - často s chmýrem, což 
umožň~Je spadné přenášení větrem. 
Hvězdm~VJté mají velmi rozmanitý f hled - Jsou to rostliny žijící jeden rok 
va roky nebo i déle, ~nohé z nich mají 

pod zemí zásobní orgány, díky kterým 
snadn~ P!ečkávají nepříznivé podmínky 
Takovym1 zásobními orgány bývají hlí · 
(napfíklad u jiřinky), dlouhé plazivé of' 
fenky (napffklad u podbělu) či vytrvalé . 
ofeny (napfíklad u smetanky). 

DALII 
HV!ZDNICOVITÉ 
ROSTLINY 
Snad nejznámější hvězdnicovitou rc u· 
nou je smetanka likafská (nově nat ~
ná pampeliška lékařská). Její úbory J_Wu-s,,u 
tvořené množstvím drobných jazyko • 
tých květů. Z ka!dého květu se vytvát 
známá nažka s chmýrem, který při po~ . 
ná malý padáček. Listy smetanky byv· . .. 

1
• 

• éh tv d)I ruzn o aru a po roztržení z nich vytt-
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 léčivé 
rostliny. Jednou z nejznámějších je heř
mánek pnvý, který roste především na 
mezích, stráních a úhorech . 
Dá se poznat nejen podle příjemné vůně 
~le i podle protáhlého a dutého lůžka ' 
květenství. 

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

kritní lůžko 

Jazytordtj lcvft 

,,..,,,, lu ri6onm l,růdnlcordtjdt 

WfnlModllh (o} ojoqtor#IM,o (6Jlrrifll 
•ú6orut.,,,.....,w 
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Kromě heřmánku kolem nás roste 
spousta dalších léčivých rostlin. Na lou
kách i kolem cest je velmi hojný bíle kve
toucí iebříěek obecný (jeho rodové jmé
no souvisí s tvarem listů). Prakticky po 
celý rok můžeme v trávě najít drobná 
květenství sedmikrásky chudobky. Velmi 
brzy na jaře vykvétá podběl obecný. Tepr
ve po odkvětu vytváří velké okrouhlé lis
ty, které jsou na spodní straně hustě po
rostlé bílými chlupy. 

Podběl často mMeme najít tam, kde byla nedávno ob
na!ená nebo rozryU půda, například na bývalých sta
veništích, na skládkách nebo v okolí cihelen. 
V okolí potoků i na dalších vlhčích místech nás čas
to upoutá hustý porost obrovských listů. Vytváří je 
devětsil (rodové pojmenování prozrazuje jeho velkou 
léčivost). Kvete, stejně jako Podběl, již záhy zjara -
ještě pfed olistěním. 
Koten modře kvetoucí čekanky obecné má nejen lé
avé účinky, ale také se odedávna po usušení a roze
mletí poufíval jako náhrafka kávy - cikorka. Rodové 
jméno čekanka souvisí s tím, že rostlina často roste 
u cest, jako by na někoho čekala. Z toho vznikla po
.věst o dívce čekající na rozcestí na svého ženicha -
vojáka. 

Mnoho druhů hvězdnicovitých jsou ple
vele a často se s nimi setkáme i na sklád
kách a rumištích. Známé jsou bodláky 
a pcháěe s ostnitě zubatými, pichlavými 
listy. Velkolisté lopuchy jsou dvouleté 
rostliny. Jejich úbory připomínají velké 
ježaté „knoflíky". Mají na obvodu nazpět 
ohnuté háčky, kterými se snadno zachytí 
na oděvu nebo na zvířecí srsti. 

Zahrady i pole zapleveluje též rmen rolní. Na rozdíl 
od Podobného heřmánku má rmen plné lůžko kvě
tenství a páchne. Mezi plevele patří i mliče ("mléčí"). 
V porostech okopanin se všude rozšířil ptfour malo
úborný pocházející z Jifní Ameriky. Rodové jméno 
pěfouru souvisí s tím, !e na obvodu jeho úboru bývá 
jen pět jazykovitých květů. 

V minulosti byla za plevel povafována také chrpa mod
rá. Dokonalé čištění osiva, chemické látky v země
dělství a další vlivy způsobily, !e nádherně modré chr
py z naší přírody téměf vymizely. Dnes je tato chrpa 
ohroženým druhem. 

J ~ 
odobr 
íreh. 

wtoro 
?:" <:: • 

Chrpa modrá 

~ Příbuzný pelynilr·pnvfje ~ikající· léč"iv~•ob!'I 
f..sahuje hořké látky, a proto se přidává dó nápojů 
Ca léčiYÝch čajů při žaludečních potížích. Vyilfív~i 
r se také jako koření., :,j 

"tj~de kol~~ n~, n~ mezíéh,. stráníc~· -~ 
• a loukách rostou žlutě kvetoucí ·: ~ 
_jestřábníky. U nás ji_cn žije velké množ-.~ 
:._ství-druh_µ, nejvzácnější z nich najdeme. 
~ lavn~ v Krkonoších. .. ~~l 
;_plesnivec alpský je chráněná a ohrože- J 
fiiá ~sp~~h~ ská r:ostlina. !'f usté o~hl~--~ 
~perií ji-chrári_f před prudkým ~lun~~!!!m~ 
!,zářením a značným kolísáním dennítb:ti 
~ no?n!clJ;\ ~Pl<>t,(celá rostJir-ia-je j_~obf~,i! 

Lstfíbrríá\ , · · , . - ,:,. ~ ....... "1., ... ""----""·' .... _..,_ 

Mnoho hvězdnicovitých člověk také pěs
tuje. Mezi nejužitečnější patří sluneěnice 
rotní. Z jejích nažek se lisuje výborný 
olej. Slunečnice může dosahovat až 
třímetrové výšky a její obrovské úbory 
mohou měřit až 40 cm v průměru. 
Cetné hvězdnicovité zdobí i zahrádky. 
Jsou to třeba různobarevné astry a sla-

minky. Mnoho druhů mají také nádher
né chryzantémy, které byly dříve pova
žovány jen za ozdobu hrobů, nyní se ale 
pěstují po celý rok. Využívají se jako po
kojové rostliny a do kytic. 

_.VeJJ\~1:óJftahit~s~ tyáfa},barev I!vě~J 
"v.yhika)t j~, ·u _ni.el'iž sdrubk_ovité~~ 
r}fyěfy~ dt,0rµ ·často P1ěaj.~ jazykovi(é. ·-~ 
P.ocházejí ze Seveplf'AmJij~, kde jsou,, 
běžně pěstované. Velmi ·oblíbené jsou . ~ 

l(u ~ i ~o~em čast2~př.e~~lfnaštzim.~t~ 

Hvlzdnlcovlté jsou skupi
nou, kterd zahrnuje velký po
čet druhů rostlin, vyskytují
cích se po celém povrchu 
zemském. 
Jejich společným znakem je 
především ltvitenství - úbor. 
Plody jsou nažlcg. 

O ČEM BYLA ŘEČ 

■ Pozoruj lupou nažky a všimni 
si jejich rozmanitosti. Je to dd
ležitý rozlišovací znak. 

■ Nažky slunečnice obsahuj( olej. 
Lze to dokdzat jednoduchým 
pokusem. Rozdrť nebo rozřfzni 
nažku slunečnice a přitiskni j( 
na papfr. Měla by se na něm 
objevit mastnd skvrna. 
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H LUCHAVKOVITÉ -
- VONÍCÍ LÉl<ARNA 

, Hluchavka není kopřiva. 
Kdysi se ji sice řfkalo 
hluchd kopřiva, 

· ale kopřivě se podobá 
'; jen tvarem listů 
·~, a jejich stejným uspořddáním. 
: Hluchavka nemd 

\~ žahavé chlupy 
.< a liší se od kopřivy 
::,_: ještě mnoha jinými znaky. 

HLUCHAVKA BILA 
muchavb bílá je vytrvalá rostlina 
rostoucí po celé Evropě. Casto ji 
můžeme najít v křovinách, přJ1copech 
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. 

•:- ~'éhéhii~~{š6tii~1-~&nA·_: 
~~ ~-·-,. ·i.f ·, -•. ''t~.-·"ll,(~ '-s"'.:J_• '..:'"u'' _. ·ta~ 
[-JtveJU.a.tyCu1.es.~ S~ , :~, ,,.41.1, /• .. ·.:-~ 

lJ~1~ť býf~ctiqVáfia jejic_p :~~-~~~~~ -~ 
f Blti~ v~~vý ~-ět s~ po_úžíy~ ~<?}f~-, ) 
: pf.i zánětech·élycliacích'é~- a'··cl1romc- .. "
: .kéfti· áhětu~ p'/tiatitětre-ťéčň>fsciíét,J•,~ j 
! nost hluchavky-je ye~ :- ro_stlir:i~.-~~ . , .~ 
~přidává. také do kou~ I( při l~čeh! r~n,. · .. ' 
~Kromě hluchavky'bíl~j ~,mc:>žne seijrat :/ 

~:~~:ifc1~ť~!=i~~0~j 
ll&iii~u nichóvou, 'ioo~ žffi~· -:, 
~~ oucím ~ibllníkem ~lu~ .(~~4iló J 
_:se-pozná i nekvetoucí pod!e častý~ . •,j 
l~-řj~~sl!~ na·!!,\~~h)_. -~ -:~ 

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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pltlzubý kalich 

Krft ltllldHlrkor#tfd, 

: . ťr-i.tbce. Pestík je srostlý ze dvou částí 
. ·po-odkvětů na dně kalicha dozrává ' 
zvláštní plód se čtyřmi semeny, kterým 
se říká tvrdky. Podobají se balíčku, kte
iÝ~J~' převázán napříč a podél. 

DALII 
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 šalvij lébfslm, která pochází 
ze Středomoří. Velmi často se pěstuje v zahrádkách, 
občas roste i planě. Má široké uplatněn í při léčbě cho
rob zvláště zažívacího ústroji a jako kloktadlo. Ve vět

ších dávkách je jedovatá. 
Latinské jméno šalvěje je Saluia, české jméno vznik
lo jeho malou úpravou. Saluia 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 lékařství, 
kosmetice a potravinářství je zvláště c~
něna máta peprná, odedávna pěstovana 
léčivka. Aby se zachovaly její dobré vlast
nosti, pěstuje se výhradně nepohlavně -
rozmnožuje se šlahouny. 

Mimořádnou oblibu získal mentol v posledních d~
setiletich. Zvláště nápadné reklamy stále nabíz~j(vy
robky s mentolem - žvýkačky, bonbony, nápoJe ne
bo zubní pasty. 

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

BOTANIKA 



-•••alMldkysesbfrá a suší její nať obsahující von
U o-•,:v~f !Atka thymol má silné dezinfekční 
ni ~JfjménO najdeme v názvu známé zubní pas:1~nn i dětského sirupu proti kašli (Thymo-

meO, ný druh tymJAn obecný se v modem! kuchyni 
Pflbul pOiJlM jako kofenf. Pochází ze Středomofť, 
~ se p&tuJe a někdy i zplaňuje. Obsahuje také 
t_ I ~Ý proti střevním cizopasníkům (pa

:it~ k dezinfekci úst, do koupel! a na obklady 

hnlsaJfcfch ran. 

Casté použití v české kuchyni má majo
rinb zahradní, která se u nás pěstuje. 
!Jako koř.ení byla ceněná již ve starověku. 
Léčí také zažívací potíže. 

.... Jr 

Jako léčivá rostlina i kořen! se užívá rovněž dobro- Popenec obecný 
mysl ~ s drobnými nachovými nahloučenými 
květy, Je dost hojná v teplejších krajích. Kořeni se 
erodává pod označením oregano. 
wto se u nás pěstuj! další aromatické rostliny 
středomořského původu, napffklad rozmarýna lé
bhlm a levandule lékafaká. Stále oblíbená jsou 
příjemně vonfcf levandulová mýdla. Mezi hluchav
kovité rostliny patří i mnohé dalšf byliny využí
vané v kuchyni, například saturejka, bazalka a me
duilb. 

~ ···-_.:-- .. >.. a\ r :J , ,, 
... ·:-... ' ~ 11 · " 

. . >\.· ;";~~· 
,.., ' , , . 

;, ď • 

' 
~lriJ lékahká 

Lerandule lékahká 

Popenec obecný je většinou poléhavý, 
se srdčitými až vejčitými listy a mo
drofialovými květy. Je též léčivkou, po
užívá se při onemocnění dýchacích 
cest. Na jaře se velmi často využívá 
i v kuchyni - přidává se do jarních po
lévek, salátů a navoní i velikonoční 
nádivku. 

Přehlíženou léčivkou je anlefoík obecný, který 
roste na suchých loukách, pastvinách a mezích. 
Velice se liší od jiných hluchavkovitých tva
rem dolních listů , které se poněkud podobají 
listům javoru. Květy jsou chlupaté a mají sta
rorůžovou barvu. Poskytují hodně nektaru, pro
to srdečník často pěstují včelaři. Jméno této 
rostliny nelže - je skutečně v minulosti i v sou- · 
časnosti velmi užívanou léčivkou na choroby 
srdeční. 

Hluchavkovité mají mnoho 
společných znaků -
nejnápadnějšíjsou souměrné 

pyskaté květy. Četné druhy 
člověk využívá v kuchyni, 
kosmetice i lékařství pro 
jejich vonné a léčivé látky. 

ICnty hludHwl,y bilé r,luá,Jí nllré •naůtw 
nelrton, 

O ČEÍVI B~~A ŘEČ . --~-~, 

■ Všimni si tvaru korunní trubky 
u červeně kvetoucích hlucha
vek, které mají listy stejného 
tvaru jako hluchavka bíld. 
Jestliže je květní trubka round, 
s velkou pravděpodobností se 
jednd o hluchavku nachovou. 
Je-li trubka květní prohnutd do 
tvaru S, jde o hluchavku skvrni
tou. Které hluchavky rostou 
uvds? 

■ Kup si žvýkačku obsahující 
mentol a zjisti, jak chutnd md
ta pepmd. 

■ Růmé druhy mdt rostou kolem 
vod - poblíž řek, potoků a ryb
níků. Již při rozemnutí listů lze 
zjistit jejich mentolovou vůni. 
Rostou mdtg i ve tvém okolí? 
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LILKOVITÉ 
- POTRAVA I JED 

. ,i Ertepe/, kartofel, zemdk a mnoho dalš(ch ndzvu . 
;- označuje totéž - brambory. Brambory pqéhdzej( z oblastz 
\ jihoamerických Kordiller. Byly k ndril dovezeny 
,ď již v 16. století, ale teprve v 19. století, v době hladu ~--/ za napoleonských vdlek, se začaly na venkověpěstovat. 

ť,f Tak dlouho trvala neduvěra lid( k podivným hlízdm . . 
~l Syrové nikomu nechutnaly,· nďvody na jejich tepelnou 
. ; úpravu nikdo neznal. V současnosti však vedle obilnin patří 
· · k nejcennějším potravindm. · 

• 

Lilek rajče - květ 

LILEK BRAMBOR 
Lilek brambor je rostlina pěstovaná pro 
své oddenkové hlízy- brambory. Žije 
jen jeden rok, avšak lze ho pomocí hlíz 
nepohlavně rozmnožovat, a tak jedna je
diná rostlina mů!e !ít ve svém potom
stvu po řadu let nebo i desetiletí. 
Lilek brambor má větvené lodyhy se slo
ženými listy a mnohokvěté květenství. 
Květy jsou na krátkých stopkách. Pětizu
bý zelený kalich objímá srostlou trubko
vitou korunu, která je také pěticípá. Bar
va květu je proměnlivá - bílá, bledě fialo
vá nebo modrá. Uprostřed pěti tyčinek je 
semeník tvořený ze dvou částí. Po odkvě
tu se vyvíjí ve !lutozelenou kulatou 
bobuli s mnoha semeny. 

-bf~ fob@b.il]7 mn~iw škiohú 
. . ňi:,if:rudélio bílk1>Viň~ta1if, ·• 
"~flf 'fJ1iš h ěást ' 'ti'řoJk~ ~~ t,;dc{~'.,__ .. :et_~~-'' 'li~ 

~ M~'fííifí~~li:J"'e:ttti~i · . ->.::~--i 
' a_ ' · :,a:z'd~§i';,•iétk~~lftlt ·=-_-_rá~ 

iJJ;:l~~;~~~u~~!~~:·Pt~!,, 
~~:~~e;V)IJ)éldájí Jako malá nezralá raj. 

t \-.: : :~· -.·. . . 
ť-P~Jm,~~~ bramboru souvisí s tvrzením, žt 

~~'~ :bratnbory pronikly rtes Německo (z Aron.i
,,~). Slovo "BranJbor' se časem zm•n·,1 r 
\]la;.~ .;.:.lv.l"', · < 

1 na 
, ,~i,~~ -... 

Lilek_ brambor j~ typický':11 druhem pro 
skupmu lilkovitých rostlan. Rostliny z té
to skupiny jsou většinou byliny, které 
rostou na celé zeměkouli. Jejich květy se 
srostlou korunou dozrávají v bobuli nebo 
tobolku. Mnohé lilkovité rostliny obsa
hují prudce jedovaté látky. 

DALŠI LILKOVITÉ 
ROSTLINY 
Svou nadzemní částí se bramboru poně
kud podobá Wek njěe, který také pochá
zí z Ameriky. Na rozdíl od bramboru však 
nevytváří podzemní hlízy. Kvete žlutě, 

llutoze/ené bobule 

...... 

oddenkowJ h/lza 

_,.ie,VŠikJfst tefe0tz~~~~ 3t u..,.._. =========--__:_-----=--~~_J 
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e zpočátku zelená, 
-a ~onec většinou d~zrá
ě oranžové barvy. Plo~um 

-tese říká rajče nebo raJské 
Rajčata jsou důleži_tou ~~leninou 

- .iťcí ~é látky (mimo Jmé mno-

·vitainii'111). 
. nakys)j, spBe slaná, proto zpočátku ně-

. .. tajSOU tnajf. Teprve v posledních dese~iletrch ~i 
nech~-našich kuchyní. Dříve se z raJčat vaři
~ . rajská orn!čka, nyní již existuje řada 

_ yjd)a '~- Rajská jablíčka jsou zdravá, pokud 
rece ralá obsahují jedovaté látky. 

, · Jednoletá paprika roční je rovněž ame
rického původu. Má zajímavé dužnaté 

· plody- nafouklé mnohosemenné bobule 
(se dvěma až třemi pouzdry). 

Oplodí paprik mdže obsahovat malé či větší množ
ství pálivé látky (rozemletím suchých plodli se zís
kává koření-prášková paprika). Byly vyšlechtěny pa
priky rozmanitých barev -v nizných odstínech zele
né, žluté, oran!ové, světle a tmavě fialové. Obsahují 
vitaminy, zvláště vitamin C, kterého je v čerstvých 
syrových paprikách V1ibec nejvíc. 

Kustovnice cizi 

pochází druhové jméno). Lilek potmě
chuť ponistá pobfdnf.kfoviny. Má 
proměnlivý tvar listu, jasně fialové kvě
ty se vyvíjejí v podlouhlou oranžovou 
až červenou bobuli. Oba druhy jsou je
dovaté. 
Rumiště, ale i ploty a zídky často 
ponistá kustovnice cizí, pocházející ze 
Středomoří. Má trnité, pružné, prutovi
té větve a fialové květy, podobné kvě
ttlm lilku bramboru. Plody jsou 
protáhle červené bobule. Je také jedo
vatá. 

Mochynl lidovaká (.Jtdovaká tfeieil") se pěstuje 
v zahradách, odkud se někdy rozšťfí i do volné pří
rody. Květ je poměrně nenápadný (červeně fialový 
až bílý), po odkvětu vzniká červeně oranžová bo
bule, uzavřená ve zvětšeném oranžovém kalichu. 
Těmto útvarum se často ffká .lucerničky'' nebo 
.lampionky". Jsou velice ozdobné a používají se čas
to do suchých kytic. 

"í!t.;.~+~--
.• :;::_. 

_:•~j.t~~t~~-:··;·•~~\ -
.... .., •·.::.~:.\i:~/~ . ...... _.. _ ,. 

Známé „1i;';;.p'itnhy" ;,,ochyně uvnitř skrývají 
červené bobule 

Tobólt ..,,.i,; 

Většina lilkovitých je jedovatá, ale násle
dující druhy patří vťibec k nejjedova
tějším. Je to především vytrvalý rulík zlo
mocný, který roste v listnatých lesích. 
Má statnou vidličnatě větvenou lodyhu 
a pětičetné hnědavé květy dozrávající . 
v černé kulaté a lesklé bobule. ObsahuJe 
velmi ;;dovaté látky, které již při malém 
množství ohrožují život. Pozor_na zámě-
nu s ruznými jedlými bobul~m1! . • 
Další prudce jedovatou ro~tlmou Je bl1n 
ěemý, který roste na rumištích, sklád- .. 
kách a pustých místech. Jeh~ kyě~ maJ_1 

bledě žlutou korunu s fialo"'.Ym1 žtlkam1. 
Po odkvětu se vytvářejí vejčité tobolky 
s víčkem, uvnitř jsou če~ohnědá seme
na. Rostlina velmi nepřfJ_emně pá~hne. 
Mezi silně jedovaté rosthny patří i dur
man obecný, který u nás zd~mácně) na 
rumištích a navážkách. Dorustá až J_ed~n 
metr a má lodyhu rozvětvenou do ~1dh
ce. Nápadně velké květy se podobaJí 

pohárúm a mají bílou nebo nafialovělou 
korunu. Plodem je ostnitá tobolka vejči
tého tvaru, po dozrání pukající čtyřmi 
chlopněmi. I v malých dávkách (jedno 
semeno) je durman zdraví nebezpečný. 

Některé druhy durmanu se pěstují v zahradách pro 
velké dekorativní květy, kterým se fíkává „turecké 
trumpety". Pozor - jsou také jedovaté. 

Pro mnohé lidi je důležitou rostlinou ta
bák, obsahující jedovatý nikotin. Pěstuje 
se v mnoha druzích, některé jsou surovi
nou pro výrobky tabákového prúmyslu, 
jiné se uplatňují jako okrasné rostliny, 
protože mají zajímavé květy. Tabákový 
kouř obsahuje kromě nikotinu také 
mnoho škodlivých látek, z nichž mnohé 
(například dehet) mohou vyvolat rakovi
nu plic. Kouření škodí nejen kuřákúm 
samotným, ale i všem ostatním, kteří 
s nimi musí být ve společné místnosti. 

Tabák pochází z Ameriky, odkud se k nám dostal v do
bě třicetileté války. 

Ullcovilé jsou rostliny s velmi 
podobnými květy, které mají 
6t'OSllé lconmní lístltg. Plody 
jsou bobule nebo tobolltg. 
Mnohé z lilkovitých se pěstují 
jako zelenina. Většina lilko
vitých rostlin je však prudce 
jedovatá! 

O ČEM BYLA ŘEČ 

■ Pfi vařeni oloupaných bram
bor se v hrnci vytváff na hla
dině bělavá sraženina. Když 
brambory„ utečou z plotny" 
(voda překypí), sraženina se 
objeví i na hrnci nebo na spo
ráku. Čim je tvořena? 

■ Rozffzni rajče napffč a zjisti, 
kolik má uvnitř přepážek. 

■Na řeznou plochu hlízy lilku 
bramboru kápni roztok jódu 
nebo jódovou tinkturu z lékár
ničky. Barevná změna je důka-
zem škrobu. .,. . 

■ Hlízy lilku bramboru ve vlhlélm 
a teplém sklepě zvláště začát- -. 
kem jara snadno „klíčí". -
Vznikají nové stonky lilku 
bramboru. Jaký je to způsob 
rozmnožováni? Jaké má výhody 
a nevýhody? 
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LILIOVITÉ- SYMBOL 
ČISTOTY A NEVINNOSTI 

Kdysi se h1ralo, že někdo je „čistý 
jako lilium" (tj. nevinný). 
Květ li/že se stále používá 
jako symbol čistoty a nevinnosti 
- snad pro záfivě bělostnou 
barvu, kterou mají 
mnohé pěstované odrůdy. 

; Ty se také dávaly 
a dosud dávají 
do kytic nevěstám. 

Tato a následující část jsou věnovány jed
noděložným rostlinám. Jejich společné 
znaky si můžete připomenout v části 37. 

LILIE ZLATOHLAVA 
Vzácným druhem v naší přírodě je lilie 
zlatohlavá. Je to vytrvalá rostlina, která 
dorůstá do výše až jednoho metru. 
Vyskytuje se ve stále menším počtu 
jedinců na úrodných půdách ve vlhkých 
hájích. V zemi je uložena vejčitá cibule 
složená z jednotlivých dílků. Listy bývají 
oválné až protáhlé a na koncích zašpiča
tělé, uspořádané do přeslenu. Veliké kvě
ty mají jen jeden typ květních obalů, líst
ky okvětní. Ty jsou nachově červené 
s tmavšími skvrnami, obloukovitě ven 
ohnuté. Okvětních lístků i tyčinek je 
šest. Plody jsou tobolky se třemi 
pouzdry. Lilie zlatohlavá je zákonem 
chráněná rostlina, často se také pěstuje 
v zahradách. 
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luplnowttl 
dbule 

► Ulle .,,.,,,,_ 
◄ vru/oh 
lfyll&d 

Lilie. dbulkonosná je blízkou 
příbuznou lilie zlatohlavé. V paždí listů 
(mezi stonkem a listem) má malé hně
dozelené cibulky, sloužící k nepo
hlavnímu rozmnožování. 
Ve venkovských zahrádkách se často 
pěs~uje lilie bělostná - její druhové 
jméno zdůrazňuje nápadně bílou 
jasnou barvu květu. V zemi vytrvává 

:·P~~emní šupinatou cibulí. 

Lilie je ukázkovým zástupcem skupiny li
liovitých rostlin. Jsou to byliny, které vy
trvávají v zemi cibulemi (např. tulipán), 
oddenky (např. konvalinka) nebo hlízami 
(např. ocún). Jejich květy mají většinou 
šest okvětních lístků. Plod mívá tři 
pouzdra - dozrává v tobolku (např. tuli
pán) nebo bobuli (např. konvalinka). Ně
které liliovité jsou součástí naší květeny, 
jiné se již tradičně pěstují v parcích a za
hradách. Řada pěstovaných druhů má 
nádherné květy proměnlivých barev, čas
to se dovážejí ze zahraničí. 

DALSf LILIOVITÉ 
ROSTLINY 
Některé liliovité rostliny jsou prudce je
dovaté. Jednou z nich je i známá konva
linb vonná s plazivým oddenkem. Roste 
ve stinných lesích. Bílé vonné květy jsou 
skloněné k zemi v jednostranném hroz
nu. Plodem je červená bobule. Konvalin
ka se často i pěstuje. Už v malém množ
ství je velmi jedovatá, proto je přísně za
kázáno její používání v kosmetice a při 
výrobě voňavek. 
Vnní oko c!tyřlist4 je také silně jedovaté. 
Dost často roste ve vlhkých hájích. Má 
čtyři široce oválné listy a květy se čtyřmi 
lístky korunními a čtyřmi lístky kališní-
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mi (tím se liší od ostatních liliovitých). 
Plody jsou jedovaté modročerné bobule. 

O~ jese~ roste dost hojně na vlh
kých loukách'. Zblízy, hluboko uložené 
v zemi, na podzim vyrůstá bledě fialový 
květ. V té době rostlina nemá listy, 
a proto se jí lidově říká „naháček" . 

Teprve na jaře vyroste krátká lodyha 
s několika listy a mezi nimi je vejčitá 
tobolka se semeny. Ocún jesenní obsa
huje prudký jed, který může být příto
men i v mléce krav, koz a ovcí které 
rostlinu spásly. ' 
Na jaře můžeme v trávě občas objevit 
nenápadně žlutě kvetoucí křivatec žlu
tý s úzkými listy. 

Hr~znovité květenství čistě bílých květů má drob
něJší bělozářka liliovitá, rostoucí na výslunných 
stráních a ve svěUých hájích. 

, ~dík psí ~ub patří mezi klenoty naší kvě teny. 
oste u nás Jen velmi vzácně v Posázaví. Má ná

padně k~ný květ růžové nebo fialové barvy, okvět
ní lístky Jsou nazpět ohnuté (poněkud se podobají 
květu bramboříku) . Na listech jsou nachové skvr
ny. Kandík je přísně chráněný. 

Čestné místo mezi pěstovanými liliovitý
mi zaujímá tulipán zahradní ze střední 
a jihozápadní Asie. Tulipány se již od 
16. století pěstují po celé Evropě. 

V zahrádkách se někdy objeví i tulipány s různě vel
kými, občas i trochu pokroucenými pruhovanými 
okvětními lístky. Nejsou to však, jak se někdy říká, 
„papouščf' tulipány, ale rostliny nemocné. Musí se 
celé i s cibulkami spálit, aby se choroba dále nešířila. 

V květináčích, někdy i v zahradách se 
pěstuje příjemně vonící hyacint východ
ní v mnoha barvách květů. 

Některé liliovité jsou důležité i pro naši 
kuchyni. Je to především cibule kuchyň
ská, pěstovaná odedávna na celém světě 
kvůli své kulovité cibuli. Obsahuje mno
ho cenných látek- sliz, cukry, některé 
vitaminy a štiplavé silice. Příbuzný druh 
česnek kuchyňský má ploché listy 
a cibuli složenou z několika stroužků. 
Pěstuje se také již nejméně jedno tisí-
ciletí. 
Pór zahradní je také často používanou 
zeleninou v kuchyni, stejně jako pažitka. 

V naší přírodě roste několik druhů čes
neků - např. česnek medvědí je hojný 
v některých velmi vlhkých hájích s pů
dou bohatou na živiny. Kvete na jaře 
?robnými bílými květy, v době květu 
t po něm voní celý háj silně česnekem. 
Paži~ce se v~lmi podobá česnek viničný, 
ktery roste t u nás na slunných sušších 
křovinatých stráních. Prozrazuje, že se 
tam kdysi pěstovala réva vinná (nebo by 
se tam mohla pěstovat). Má trubkovité 
květy a po rozemnutí voní česnekem. 

Některé velké prodejny občas nabízejí chfest obecný 
(,,špargl"), který se pěstuje kvůli mladým nezeleným 
výhonkům, jež jsou lahodnou zeleninou. Pěstování 
musí probíhat v šeru. Kdyby se nechaly výhonky na 
světle, zezelenaly by a ztratily svou křehkost. 
Jiné druhy chřestu se pěstují pro své ozdobné listy, 
které se často přidávají do kytic. Lidé je znají jako ,,as
parágus". 

AMARYLKOVITÉ 
ROSTLINY 
Liliovitým se velice podobá skupina rost
lin amarylkovitých, což jsou většinou ta
ké cibuloviny. Jediný nápadný rozdíl je 
v semeníku, který je u amarylkovitých 
spodní, zatímco u liliovitých je svrchní. 
Do amarylkovitých patří mnohé pěkné 
rostliny - např. sněženka podsněžník 

a bledule jarní. 

Ul/ovité jsou vytrvalé rostli
ny, jejichž květy mají většinou 
šest okvětních lístků. Ještě 
řada dalších znaků prozrazuje, 
že se jedná o jednoděložné 
rostliny. Některé liliovité 
obsahují jedovaté látky, jiné 
jsou užitečné jako zelenina. 
A mnohé jsou navíc krásné. 

O ČEM BYLA ŘEČ 
■ Zjisti rozdíl ve stavbě cibule 

mezi cibulí kuchyňskou 
a česnekem kuchyňským. 

■ Rozžvýkej malý kousek cibu
le kuchyňské. Jak chutná -
kysele, sladce nebo slaně? 

■ Pfi krájení cibule kuchyňské 
slzí člověku oči. Necháš-li 
cibuli před krájením v lednič
ce, bude to lepší nebo horši? 
Pokus se o vysvětlení. 

■ Pozoruj spánkové pohyby 
květu tulipánu. Kdy se květ 
otvírá a kdy zavírá? 

■ Vyjmenuj rostliny ze skupiny 
liliovitých, které rostou 
kolem školy nebo domova. 
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LIPNICOVITÉ 
:- KRAJÍC CHLEBA, 
MISKA RÝŽE 

i· Ldn obilí je v podstatě velká 
-, továrna na mouku, tedy i na 
'.~- bochník chleba, pečivo a koláče. 
J Slunce dodává energii, půda vodu 
\ a živiny, rostlina zajišťuje 
/ transport látek vodivými pletivy 
:. a chloroplasty v buňkách jsou 
:~ místem velikých chemických 
> proměn. 
~.-

IITO SETé 
Obiloviny, to jsou pěstované trávy. Naší 
hlavní chlebovou obilninou je lito seté. 
Je to zpravidla jednoletá nebo dvouletá 
tráva. Má tenké svazčité kořeny ~~utý 
kolénkatý stonek - stéblo. Listy jsbu bez 
řapíku, obepínají stéblo a přecházejí • . 
v úzkou a dlouhou čepel listovou. Klaso
vité květenství je složené z.menších klás
ků, v každém z nich jsou dva drobné kvě
ty. Z nich vyčnívají převislé tyčinky s vel
kými prašníky, ze kterých se uvolňuje 
velké množství pylu. Květy žita setého 
opyluje vítr. Plodem je obilka. 

f K. iaid~-ltiáie'f' . •; -:_ -~·,.-~ -'~~;wk~q-:;;,-,>t. l' ť, ., ~~~,_~:,.,,,. .. • _,.•~ ~-:i.:'~ ~"'-~a·"/ 
~-p ~~~'~""" .r,?-~!-1 ~!P~~ .: /.maléi~ty.Kvěťpó:dpf~á '.plucrnf ·:-- : ,_ :-,f· ioNnlro 
Hpteměh:ěný Ust)'s-dlótihou osinou,.. , :-e 
(Pluchy a osinyjsou. pichlavé, a.m:gw.~ t~ 
t.Při práci s obilítri'.:vad{. Né~d_p~:kvě_~)j 
~b' tita setého se skládají, ž.~ip~lhl~i! 
~ ~~fm.ky a ze tfftyč~tdehtťwliY~ť 
~ prašníky; Uprostřelt kaídé~c;> ._ ;: r-Jitule semeník zakončený dvě~ . _'! 
~.b)iznarni;jejich! okraj se podobá ~ffč~ 
;•k(ifu - je to přizpllsobení k 9pylení~t~i 
~i~ ' ' ' . .- - .. ·, ;~ 
~ minulosti ~políčbwtšlnou maŮ;~~ 
i 'G>v dobl kvěbl obilí dlollho bavftff, ~
~porno~ kvetoúápolfčko_~u! .,~ 

tj,Val, na jeden kance se postav.li~-. 
~ uiedln. Kdyl pak oba ~ ili>R 1 

I Je~~aprqyu~ij,opoll~~ ~ 
tip, Je.Je ey!z .. ~ zvedl a:-.-~ dp_" I .;__telyi na p6'cMtf ~llll'C)'. _. _ · ~ ... ,·. _... .· ····- ·•-··- · ... . .... 
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Žito seté a další trávy patří do skupiny 
lipnicovitých rostlin. Tyto trávy žijí větši 
nou jeden či dva roky, někdy i déle. 
Jejich charakteristickými znaky jsou na
příklad svazčité kořeny a dutý, oblý a ko
lénkatý stonek - stéblo. Listy trav jsou 
většinou úzké a dlouhé, se souběžnou 
žilnatinou (jakou mají všechny jednodě
ložné rostliny). Květenství je tvořeno ne
nápadnými květy, které jsou přizpůsobe
ny k opylování větrem. Plodem je obilka. 

Uldodnl strwební 
/eflnotltoa bltenstv/ 
a,,,,korlfých Je 
no,,hft; lr/óselr 

DALI( LIPNICOVITÉ 
ROSTLINY 
Lidé odedávna pěstují mnohé lipnicovité 
rostliny jako obilniny. Zřejmě nejzná
mější z nich je pienice setá, která se pěs
tuje již od pravěku. Květenství pšenice je 
na rozdíl od plochého květenství žita 
hranaté. Z klasů některých odrůd mohou 
vyrůstat dlouhé osiny, jiné odrůdy jsou 
bez osin. Z obilek se mele pšeničná mou
ka a krupice. Obilky pšenice jsou na roz
díl od žita oblé a mají uprostřed 
hlubokou rýhu. 

Pšenice je hodnotnou potravinou a zdrojem lidské 
výživy již více nd 9000 lel Aada druhů pochází snad 
z Přední Asie, kde vznikly křfúnfm planě rostoucích 
pšenic: 

Pšenice setá - odrůdo bez osin 
(vlevo) o s osinami 
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I Ječmen setý 

l<ukuřlce setá 

Ječmen obecný má nápadné osiny, až 
18 centimetrů dlouhé. Používá se pro vý
robu pivovarského sladu, ječné mouky, 
krup a škrobu. 
Oves setý má jednoduché hroznovité 
květenství. Je to nenáročná obilnina, čas
to se pěstuje na horách. Ovesné vločky 
jsou součástí zdravé a lehké výživy. Obil
kami se také krmí koně (obrok). 
Rýže setá se pěstuje již nejméně 3000 let. 
Její kolébkou byly bažinaté půdy vý
chodní Asie. Rýže je důležitou potravou 
celého Východu - živí se jí celá třetina 
lidstva. 
Pravlastí kukuřice seté je Mexiko. Kuku
řice je statná jednodomá rostlina s plným 
stonkem. Má jednopohlavné květy. 
V paždí listů vyrůstá samičí květenství -
válcovité palice pestíkových květů. Ve 
vrcholové části rostliny se nachází kvě
tenství prašníkových květů. Po opylení se 
samičí květenství přemění na známou 
palici s obilkami. Kukuřice je výživná 
potrava i krmivo. 
Výnosy našich obilnin výrazně snižuje 
časté rozšíření cizopasných hub, přede
vším snětí a rzí. Výskyt těchto cizopasní
ků podporují teplá a vlhká léta. Nejvhod
nějším způsobem ochrany je ošetření 
osiva před výsevem vhodnými chemický
mi přípravky (tzv. moření). 

Pfóio setě se pěstuje v teplých krajích 
pro obilky- jáhly. Je to prastará 
kulturní rostlina. 
Cukrovnfk .Wbhký ("třtina cukrová") 
-f,e ~tuje na planWích po celém světě. 

e to se získává třtinový cukr. 

Srha řiznačl,a 
;#- -. I' 

Nejstatnější trávou je bambus, dosahu
jící výšky až 40 metrů. 

Vypráví se historka o tom, že když cestovatelé ve
čer ulehli pod bambusy, na jeden z nich odložili 
klobouk. Ráno po probuzení našli klobouk více než 
metr nad sebou. Tak rychle bambus roste. Bam
bus poskytuje všestranný užitek - mladé výhonky 
jsou zeleninou, mele se z něj také mouka. Jinak je 
výborným stavebním materiálem pro lehké stav
by. Japonci řfkají: ,,Neptej se, nač je bambus, ale 
nač není." 

' Řada druhů trav je součástí našich luk 
a je zdrojem krmiva pro býložravce. 
Na loukách často roste například lipnice 
luční, bojínek luční, psárka luční nebo 
srha říznačka. 
Louky mají v krajině nesmírný význam. 
Jsou nejen krásné a pestré svým druho
vým složením, ale i užitečné jako zdroj 
krmiva čerstvého i sušeného (seno). Luč
ní trávy prorůstají svými svazčitými ko
řeny půdu a poutají ji, omezují odnos pů
dy při dešti a chrání krajinu před 
přemokřením. 

Na loukách i lesních mýtinách roste 
mnoho různých druhů trav. Kromě 
těch, které byly již uvedeny, jsou u nás 
hojné například kostřavy, ovsík vyvýše
ný, třeslice prostřední (má květenství 
podobné srdíčkům) a tomka vonná (při 
vadnutí výrazně voní - jí vděčí seno za 
svou typickou vůni). 

Rákosiny na březích vod tvoří převážně 
rákos obecný, který rychle roste a má 
všestranné použití - podobně jako 
bambus. 

Rákos obecný je všudypřítomný, ve vhodných pod
mínkách roste všude na světě. Rákosiny vytvářejí na 
velkých, většinou nevyužívaných plochách značné 
množství organické hmoty, proto se na celém světě 
studují. Vědci doufají, že jejich cílevědomé pěstová
ní a využívání by mohlo alespoň nepřímo pomoci ře
šit problém hladu na naší planetě. 

r Lipnicovité jsou významné 
trávy rozšířené na celém svě
tě. Jejich květy jsou opylová
ny větrem. 
Plody jsou obilky, obsahující 
hodně škrobu, bílkoviny a vi
taminy. Mnohé trávy se 
pěstujíjako obilniny, jiné 
jsou hlavními rostlinami luk 
a dalších porostů. 

O ČEM BYLA ŘEČ 

■ Porovnej příčný řez stonkem 
srhy říznačky nebo jiné luční 
trávy se stonkem kukuřice 
seté. Uveď rozdíly mezi nimi. 
Která tráva má stonek dutý 
a která plný? 

■Asi ve čtvrt litru studené vo
dy rozmíchej lžíci hladké 
mouky. V hrnečku pozvolna 
vař a míchej. Všimni si změn 
probíhajících v nádobě. Teku
tina zprůsvitní a změní se 
v hustou hmotu. Co vzniklo? 

■ Zkus mezi dvěma plochými 
kameny rozdrtit několik obilek. 
Tak získávali mouku dávní lidé. 
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