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Angrešt 'Captivator
Ribes uva-crispa 'Captivator'

Určovací znaky:
● červené plody
● keřový angrešt
● plodné větve téměř bez trnů

Zralost plodu:
● od poloviny července

Angrešt 'Hinnonmaki Green'
Ribes uva-crispa 'Hinnonmaki Green'

Určovací znaky:
● světle zelené plody
● stromkový angrešt

Zralost plodu:
● druhá polovina srpna

Angrešt 'Hinnonmaki Red'
Ribes uva-crispa 'Hinnonmaki Red'

Určovací znaky:
● načervenalé až červené plody 
● keřový angrešt

Zralost plodu:
● srpen (konec července)

Doba květu:
● duben–květen

Čeleď:
● meruzalkovité (rybíz, angrešt)

Zajímavosti: 

Angrešt je velice bohatý na vitamín C a vlákninu. Vedle přímé konzumace může být kompotován, 
zpracováván na džem i mošt. Mladé na jemno nasekané listy můžeme přidat do salátů a bylinkových 
omáček. Z usušených listů lze připravit chutný protizánětlivý čaj. Angrešty jsou velice nenáročné na 
pěstování. Náš původní nešlechtěný angrešt má drobné zelené plody a roste poměrně často na 
kamenitých stráních, v suťových lesích, v příměstských lesících.





Arónie černá / temnoplodec černoplodý
Aronia melanocarpa

Určovací znaky:
● keř s okrouhlými listy
● černofialové plody připomínají jeřabiny (lidový název černý jeřáb)
● bílé květy

Doba květu:
● květen

Zralost plodu:
● září

Čeleď:
● růžovité (jeřáb, hrušeň)

Zajímavosti: 

Plody jsou velmi šťavnaté a hodí se na šťávy, kompoty, zavařeniny aj. Dají se také sušit nebo použít 
na přibarvování vín a šťáv. Obsahují vysoký podíl vitamínu C a antioxidantů. Arónie příznivě 
působí např. při snižování hladiny cholesterolu v krvi, proti vysokému krevnímu tlaku, podporuje 
pružnost cév, posiluje imunitu. Původní je v Severní Americe.



Bezkolenec modrý
Molinia caerulea

Určovací znaky:
● statná trsnatá tráva
● květenství namodralé
● stébla bez kolének (zdánlivě)

Doba květu:
● červenec–září

Čeleď:
● lipnicovité (pšenice, pýr)

Zajímavosti: 

Trsy se na podzim zbarvují žlutě až červenohnědě. V přírodě roste na mokrých loukách 
a rašeliništích.



Bika lesní
Luzula sylvatica

Určovací znaky:
● vždyzelené, lesklé listy, široké až 1,5 cm
● statná tráva
● řídké vysoké květenství

Doba květu:
● květen–červen

Čeleď:
● sítinovité (sítina, bika)

Zajímavosti: 

Dobře snáší zastínění. Lze ji vysazovat i pod listnaté stromy. V přírodě roste v horských lesích nebo 
i nad hranicí lesa. 



Borůvka 'Pink Lemonade'
Vaccinium 'Pink Lemonade'

Určovací znaky:
● opadavý keř do 1,5 m
● růžové borůvkovité plody (chuť borůvky s kapkou citronu)
● růžové vonné květy

Doba květu:
● květen

Zralost plodu:
● srpen–září

Čeleď:
● brusnicovité (brusinka, klikva)

Zajímavosti: 

Jedná se o kultivar kanadské borůvky s českým označením růžová borůvka. Plody jsou bohaté na 
vitamíny a vedle přímé konzumace se hodí na marmelády, koláče apod. Pochází z Ameriky.



Brusinka 'Koralle', 'Minuta'
Vaccinium vitis-idaea 'Koralle', 'Minuta'

Určovací znaky:
● vždyzelené keříky vysoké 20–30 cm
● červené plody
● drobné bílé až narůžovělé květy

Doba květu:
● květen–červenec

Zralost plodu:
● srpen

Čeleď:
● brusnicovité (borůvka, klikva)

Zajímavosti: 

Nakyslé plody jsou bohaté na vitamíny. Zavařenina se hodí k tradiční svíčkové, dále se používá do 
dezertů, k pečivu či sýrům. Sušené jsou dobré samostatně nebo na přípravu čaje. Listy se využívají 
především k léčbě zánětu močových cest a při potížích s žaludkem. Původní nešlechtěná brusinka 
roste ve světlých lesích, na vřesovištích a rašeliništích.



Brusnice chocholičnatá / kanadská borůvka
Vaccinium corymbosum

Určovací znaky:
● opadavý keř vysoký 1 až 2 m
● plody modré, oproti domácí borůvce jsou větší a uvnitř bezbarvé

Doba květu:
● květen–červen

Zralost plodu:
● červenec–srpen 

Čeleď:
● brusnicovité (brusinka, klikva)

Zajímavosti: 

Kanadské borůvky obsahují méně vitamínů a minerálů než naše domácí borůvky, přesto mají velice 
příznivý vliv na náš organismus. Jsou prospěšné při krvetvorbě, účinné proti průjmům, podporují 
imunitu, trávení aj. Je pěstováno mnoho odrůd. Původní druh pochází ze Severní Ameriky.



Jahodník obecný
Fragaria vesca

Určovací znaky:
● lesní jahody mají charakteristickou vůni, jedná se o souplodí nažek
● bílé květy se žlutým středem
● kořenující šlahouny

Doba květu:
● červen (až září)

Zralost plodu:
● červen–červenec (až září)

Čeleď:
● růžovité (maliník, třešeň)

Zajímavosti: 

Jahody mají vysoký obsah vitamínu C. Z listů se vaří čaje. Jahodník obecný vytváří přízemní, 
kořenující šlahouny, čímž vznikají nové, samostatné rostliny. Roste na pasekách, v lesních 
světlinách, na křovinatých stráních apod. Zahradní jahody nebyly vyšlechtěny z tohoto druhu, ale 
z amerických jahodníků. 



Jahodník 'Rujana'
Fragaria 'Rujana'

Určovací znaky:
● jahody o něco větší a protáhlejší než u jahodníku obecného (lesní jahody)
● nevytváří kořenující šlahouny

Doba květu:
● květen–září

Zralost plodu:
● červen–říjen

Čeleď:
● růžovité (ostružiník, švestka)

Zajímavosti: 

Jedná se o chutnou odrůdu tzv. měsíčních jahod plodící nepřetržitě po celé léto až do prvních 
mrazů.



Kapraď samec
Dryopteris filix-mas

Určovací znaky:
● tmavě zelené, dvakrát zpeřené kapradinové listy
● výtrusnicové kupky na spodní straně listy jsou v mládí zakryty ledvinovitou ostěrou
● listy v mládí svinuty do spirály

Tvorba výtrusů:
● červenec–září

Čeleď:
● kapraďovité – patří mezi kapradiny, které se s plavuněmi a přesličkami řadí ke kapraďorostům

Zajímavosti: 

Naše nejběžnější kapradina. Roste ve vlhčích lesích, na sutích, v nivách toků.



Klikva velkoplodá 'Pilgrim'
Vaccinium macrocarpon / Oxycoccus macrocarpos 'Pilgrim'

Určovací znaky:
● vždyzelený poléhavý keřík, vysoký do 15 cm
● plody načervenalé až purpurově červené, kulaté – 2 cm v průměru
● dlouhé výhony až 1,8 m

Doba květu:
● červenec–srpen

Zralost plodu:
● říjen

Čeleď:
● brusnicovité (borůvka, brusinka)

Zajímavosti: 

Plody jsou aromatické, nakyslé chuti a jsou bohaté na vitamíny a minerály. Pomáhají chránit 
močové cesty proti infekcím a podporují léčbu nemocí tohoto typu. Původní druh pochází ze 
Severní Ameriky, kde se dnes na velkých plantážích pěstují různé odrůdy klikvy. 



Kopytník evropský
Asarum europaeum

Určovací znaky:
● kožovité, lesklé listy
● okrouhlé listy připomínají tvarem kopyta
● nenápadné fialovohnědé květy skloněné k zemi

Doba květu:
● březen–květen

Čeleď:
● podražcovité

Zajímavosti: 

Rostliny voní po pepři (nejvíce květy). Kopytník je jedovatý, především jeho oddenky. V minulosti 
se v lidovém lékařství používal k vyvolání zvracení. Semeno obsahuje bílé „masíčko“, které je 
pochoutkou pro mravence. Mravenci semena přenášení, čímž přispívají k šíření druhu. Roste ve 
stinných lesích.



Mateřídouška úzkolistá
Thymus serpyllum

Určovací znaky:
● růžové drobné kvítky
● nízké polštářovité keříky
● silně voní

Doba květu:
● červenec–srpen

Čeleď:
● hluchavkovité (meduňka, levandule)

Zajímavosti: 

Je to oblíbená léčivka. Čaj z mateřídoušky se doporučuje při onemocnění horních cest dýchacích, 
při poruchách zažívání a také navozuje klid a příjemný spánek. Někdy se používá i jako koření a 
přísada do likérů.V přírodě u nás roste na písčitých stanovištích v teplejších oblastech. 
Mateřídouška úzkolistá je řazena do červeného seznamu cévnatých rostlin.



Medvědice lékařská
Arctostaphylos uva-ursi

Určovací znaky:
● vždyzelený keřík s kožovitými listy připomínající brusinku
● tmavě červené plody – kulaté peckovice

Doba květu:
● květen–červen

Zralost plodu:
● srpen–září

Čeleď:
● vřesovcovité (rojovník, pěnišník)

Zajímavosti: 

Název v řadě jazyků poukazuje na oblibu plodů u medvědů. Čaj ze sušených listů léčí zejména 
močové cesty. Roste velice vzácně na skalách a ve skalnatých borových lesích. Medvědice lékařská 
je chráněna zákonem (kategorie silně ohrožený druh) a zařazena na červeném seznamu cévnatých 
rostlin.



Metlice trsnatá 'Pálava'
Deschampsia caespitosa 'Palava'

Určovací znaky:
● hustě trsnatá tráva
● přímé rozkladité květenství
● úzké rýhované listy, na svrchní straně drsné

Doba květu:
● červen–srpen 

Čeleď:
● lipnicovité (žito, rákos)

Zajímavosti: 

Přirozeně roste na loukách, prameništích, v příkopech, v olšinách. Kultivar metlice trsnatá ´Palava´ 
hojně kvete, ale netvoří semena. 



Muchovník olš olistý�
Amelanchier alnifolia

Určovací znaky:
● opadavý keř, výška až 2 m
● tmavé kulaté plody připomínají na pohled borůvky
● bílé květy

Doba květu:
● květen

Zralost plodu:
● červen–červenec

Čeleď:
● růžovité (hloh, růže)

Zajímavosti: 

Plody jsou bohaté na vitamíny C, B12 a další prospěšné látky. Podporují odolnost organismu. Lze je 
jíst syrové nebo z nich připravit výborné šťávy a džemy. Pochází ze Severní Ameriky.



Osladič obecný
Polypodium vulgare

Určovací znaky:
● jedenkrát zpeřené, kapradinové listy 
● listy vždyzelené
● okrouhlé výtrusnicové kupky naspodu listu

Tvorba výtrusů:
● červenec–srpen

Čeleď:
● osladičovité – patří mezi kapradiny, které se s plavuněmi a přesličkami řadí ke kapraďorostům

Zajímavosti: 

Své jméno získal podle nasládlé chuti oddenku, který se v minulosti používal pro usnadnění 
odkašlávání, proti parazitům, na podporu tvorby žluče. Sekané oddenky se dnes přidávají do 
substrátů pro orchideje. V přírodě najdeme osladič na stinných místech, především na skalách.



Papratka samičí
Athyrium filix-femina

Určovací znaky:
● dvakrát až třikrát zpeřené kapradinové listy – jemněji dělené než kapraď samec
● listy vzpřímené, nepřezimují
● naspodu listu podlouhlé výtrusnicové kupky kryté zahnutou ostěrou

Tvorba výtrusů:
● červenec–srpen

Čeleď:
● papratkovité – patří mezi kapradiny, které se s plavuněmi a přesličkami řadí ke kapraďorostům

Zajímavosti: 

Název pochází z dob, kdy nebylo nic známo o rozmnožování kapradin. Tento druh býval považován 
za samičí rostliny. Zatímco mohutnější kapraď samec za samčí rostliny téhož druhu. Roste ve 
vlhkých stinných lesích, na březích potoků..



Rojovník 
Ledum groenlandicum

Určovací znaky:
● vždyzelený keř, výška do 1,5 m
● bílé květy tvoří dekorativní vrcholová květenství – připomínají pěnišníky
● pevné listy s podvinutými okraji

Doba květu:
● květen–červenec

Čeleď:
● vřesovcovité (vřes, pěnišník)

Zajímavosti: 

Rojovník je blízce příbuzný s pěnišníky (rododendrony). Pochází ze Severní Ameriky.



Rybíz 'Ben London'
Ribes rubrum 'Ben London'

Určovací znaky:
● keřový rybíz
● černé bobule

Zralost plodu:
● konec července–srpen

Rybíz 'Witte Hollander'
Ribes rubrum 'Witte Hollander'

Určovací znaky:
● stromkový rybíz
● bílé bobule

Zralost plodu:
● konec června–červenec

Doba květu:
● duben–květen

Čeleď:
● meruzalkovité (rybíz, angrešt)

Zajímavosti: 

Obě tyto odrůdy byly vyšlechtěny z rybízu červeného. Rybíz obsahuje velké množství vitamínu C 
a ovocných kyselin. Vedle přímé konzumace se hodí na šťávy, džemy, kompoty. 



Sleziník červený
Asplenium trichomanes

Určovací znaky:
● drobná kapradinka do 25 cm
● jedenkrát zpeřené listy
● tvoří trsy

Tvorba výtrusů:
● červenec–září

Čeleď:
● sleziníkovité – patří mezi kapradiny, které se s plavuněmi a přesličkami řadí ke kapraďorostům

Zajímavosti: 

Druhový název červený poukazuje na barvu vřetene listu, které je celé červenohnědé (jiné podobné 
druhy mají vřeteno zelené nebo jen z poloviny červenohnědé). Roste na skalách, v sutích, ve 
štěrbinách zdí.



Violka vonná
Viola odorata

Určovací znaky:
● modrofialové vonné květy
● okrouhlé listy

Doba květu:
● březen–duben

Čeleď:
● violkovité

Zajímavosti: 

Z květů se získává silice využívaná k výrobě parfémů. Květy se mohou použít jako dekorace jídel 
(čerstvé či kandované). Mladé listy se hodí do salátů a bylinkových tvarohů. V přírodě roste ve 
světlých lesích, v lesních lemech, v nízkých trávnících, na okrajích cest.



Violka
Viola sororia albiflora

Určovací znaky:
● bílé květy
● srdčité listy

Doba květu:
● květen–červen

Čeleď:
● violkovité

Zajímavosti: 

Přirozeně roste ve východní části Severní Ameriky.



Vřes obecný
Calluna vulgaris

Určovací znaky:
● vždyzelený zakrslý keřík
● zde 3 barevné varianty – růžové, bílé a fialové květy
● drobné šupinovité listy

Doba květu:
● červenec–září

Čeleď:
● vřesovcovité (vřes, vřesovec)

Zajímavosti: 

Je velice populární ozdobnou rostlinou v zahradách a parcích. Vřes lze v přírodě vidět na 
vřesovištích, na pastvinách, ve světlých lesích, na skalách, písčinách.



Vřesovec čtyřřadý
Erica tetralix

Určovací znaky:
● vždyzelený nízký keřík
● růžové baňkovité květy
● větve a čárkovité listy jsou chlupaté

Doba květu:
● červen–srpen

Čeleď:
● vřesovcovité (vřes, pěnišník)

Zajímavosti: 

Roste velice vzácně na Šumavě a v Jizerských horách. Je zařazen na červeném seznamu cévnatých 
rostlin.



Vřesovec pleťový 'Vivellii'
Erica carnea 'Vivellii'

Určovací znaky:
● vždyzelený nízký keřík
● růžové až červenorůžové květy
● čárkovité listy bez chlupů

Doba květu:
● březen–červen

Čeleď:
● vřesovcovité (vřes, pěnišník)

Zajímavosti: 

Vřesovce jsou dnes často pěstovány. Bylo vyšlechtěno mnoho kultivarů. Původní druh roste vzácně 
v borových lesích, na skalách a kamenitých sutích. Vřesovec pleťový je chráněn zákonem (kategorie 
ohrožený druh) a zařazen na červeném seznamu cévnatých rostlin.



Zimolez kamčatský 'Altaj', 'Duet'
Lonicera kamtschatica 'Altaj', Duet'

Určovací znaky:
● opadavý keř, výška asi 1,5 m
● plody připomínají chutí a barvou borůvky, jsou však protáhlé
● světle žluté květy

Doba květu:
● březen–květen

Zralost plodu:
● konec května–červen

Čeleď:
● zimolezovité (zimolez, pámelník)

Zajímavosti: 

Květy se objevují velice brzy zjara a během několika týdnů dozrávají plody. Tzv. kamčatské 
borůvky jsou tak nejranější ovoce, které lze na zahradě sklízet. Plody jsou bohaté na vitamíny a 
minerály. Původně roste na Sibiři a na poloostrově Kamčatka.



Žebrovice různolistá
Blechnum spicant

Určovací znaky:
● vždyzelená kapradina s jedenkrát zpeřenými listy
● 2 typy listů:

● neplodné: tuhé, přezimují
● plodné: vzpřímené, více vykrajované, naspodu výtrusnicové kupky, nepřezimují

Tvorba výtrusů:
● červenec–září

Čeleď:
● žebrovcovité – patří mezi kapradiny, které se s plavuněmi a přesličkami řadí ke kapraďorostům

Zajímavosti: 
Roste ve stinných vlhkých lesích v podhůřích a v horách. Žebrovice různolistá je zařazena na 
červeném seznamu cévnatých rostlin.



Jedlá stráň
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Angrešt (Ribes uva-crispa):
květy (GNU FDL) https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ribes_uva-crispa_130405.jpg
plody (GNU FDL) https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gooseberries.JPG

Arónie černá (Aronia melanocarpa):
plody (GNU FDL) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:800px-Aronia_melanocarpa.jpg
květy (GNU FDL) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aronia-melanocarpa-flowers.jpg

Bezkolenec modrý (Molinia caerulea):
trsy (CC0)
květenství (CC–BY–SA 3.0, James K. Lindsey) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Molinia.caerulea.-.lindsey.jpg

Bika lesní (Luzula sylvatica):
květenství (CC–BY–SA 4.0, Jerzy Opioła) https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Luzula_sylvatica_3a1.jpg
porost (GNU FDL) https://en.wikipedia.org/wiki/File:Luzula_sylvatica0.jpg

Borůvka ´Pink Lemonade´ (Vaccinium ´Pink Lemonade´):
Štěpánka Janoutová, http://www.kotvicnikovafarma.cz/

Brusinka ´Korale´, ´Minuta´ (Vaccinium vitis-idaea ´Korale´, ´Minuta´):
plody (GNU FDL) https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Preiselbeeren-WJP-3.jpg
květy (CC–BY–SA 4.0, © Hans Hillewaert) 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Vaccinium_vitis-idaea_(flowering).jpg

Brusnice chocholičnatá (Vaccinium corymbosum):
(GNU FDL) https://en.wikipedia.org/wiki/File:Vaccinium_corymbosum(01).jpg

Jahodník ´Rujana´ (Fragaria ´Rujana´):
Zahradnictví Krulichovi – trvalky, bylinky, skalničky, Na Petynce, Praha 6 

Jahodník obecný (Fragaria vesca):
květ (GNU FDL)https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fragaria_vesca.jpg
plody (CC0)

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas):
celé rostliny (GNU FDL) https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Unknown_004.jpg
detail ostěr (GNU FDL) https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Dryopteris_filix-mas1_ies.jpg

Klikva velkoplodá ´Pilgrim´ (Vaccinium macrocarpon ´Pilgrim´):
Zahradnictví Krulichovi – trvalky, bylinky, skalničky, Na Petynce, Praha 6

Kopytník evropský (Asarum europaeum):
květ (GNU FDL) https://en.wikipedia.org/wiki/File:Asarum_europaeum_170406.jpg
listy (GNU FDL)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drb%C3%A1kov-Albertovy_sk%C3%A1ly_(15).jpg

Mateřídouška úzkolistá (Thymus serphyllum):
(GNU FDL) https://en.wikipedia.org/wiki/File:Thymus_aa1.jpg

Medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi):
květy (CC–BY–SA 3.0, Yvonne Zimmermann) https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Baerentraube_ML0002.jpg
porost (GNU FDL) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arctostaphylos-uva-ursi.JPG

Metlice trsnatá ´Palava´ (Deschampsia caespitosa ´Palava´):
(GNU FDL) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ruwe_smele_plant_Deschampsia_cespitosa.jpg



Muchovník olšolistý (Amelanchier alnifolia):
plody (GNU FDL) https://en.wikipedia.org/wiki/File:Amelanchier_alnifolia.jpg
kvetoucí keř (GNU FDL) https://en.wikipedia.org/wiki/File:Amelanchier_alnifolia_6338.JPG

Osladič obecný (Polypodium vulgare):
listy (CC0)
list zespodu (GNU FDL) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polypodium_vulgare_002.JPG

Papratka samičí (Anthyrium filix-femina):
celá rostlina (GNU FDL) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Athyrium_filix-femina0.jpg
list zespodu (GNU FDL) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Athyrium_filix-femina_(Leaf).jpg

Rojovník (Ledum groenlandicum):
(GNU FDL) https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rhododendron_groenlandicum.jpg

Rybíz (Ribes):
květy (GNU FDL) https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ribes_rubrum_flos.JPG
bílé plody (GNU FDL) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Witte_bessen_(Ribes_rubrum).jpg

Sleziník červený (Asplenium trichomanes):
(CC–BY–SA 3.0, Juan Bibiloni) https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Tricomanes-soller.jpg

Violka (Viola sororia albiflora):
(CC0)

Violka vonná (Viola odorata):
(GNU FDL) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viola_odorata_Garden_060402Aw.jpg

Vřes obecný (Calluna vulgaris):
květy (GNU FDL) https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Calluna_vulgaris_s.jpg
porost (GNU FDL) https://it.wikipedia.org/wiki/File:Calluna_vulgaris_001.jpg

Vřesovec čtyřřadý (Erica tetralix):
květy (CC–BY–SA 3.0, Christian Fischer) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EricaTetralix2.jpg
celá rostlina (CC–BY–SA, Christian Fischer) https://en.wikipedia.org/wiki/File:EricaTetralix.jpg 

Vřesovec pleťový ´Vivelli´ (Erica carnea ´Vivellii´):
porost (CC–BY–SA 3.0, Magnus Manske) 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Erica_carnea_%27Challenger%27_(Ericaceae)_plant.jpg
květy (GNU FDL) https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Erica_carnea.jpeg

Zimolez kamčatský (Lonicera kamtschatica):
plody (GNU FDL) https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lonicera_coerulea_a3.jpg
kvetoucí keř (CC0) 

Žebrovice různolistá (Blechnum spicant):
(CC–BY–SA 4.0, © Hans Hillewaert) 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Blechnum_spicant_(fertile_and_sterile_fronts).jpg
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