
Blatouch bahenní     

15 - 30 cm vysoká. Přízemní listy sytě zelené, šťavnaté. 

Na  lodyhách 

vyrůstají  žloutkově 

žluté květy,  až 4cm 

velké.  Květy  jsou 

lesklé, pravidelné, s 

pěti okvětními lístky.

Roste na silně vlhkých, podmáčených, bahnitých 

půdách v okolí pramenišť, na březích potoků, v 

mokřinách.

Je jedovatý a zároveň léčivý. 

Bedule jarní     

10-30 cm vysoká bylina s podzemní cibuli. Stvol přímý, z nějž 

vyrůstá  jeden bílý  zvonkovitý  květ.  Květ složený z  volných 

okvětních lístků se žlutou skvrnou na konci.

Vyskytuje se v lužních lesích a bažinách. Roste na čerstvých, 

vlhkých až mokrých půdách.



Jedna z prvních na jaře kvetoucích bylin. 

Bledule jarní patří podle zákona o chraně přírody 

a krajiny mezi  zvláště chráněné druhy rostlin. Je 

zakázáno takové rostliny sbírat, trhat, vykopávat, 

poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. 

 

Česnek medvědí     

20 – 40cm vysoká bylina s podzemní cibulí. 

Česnek medvědí je lesní druh, roste v lužních a 

listnatých, kolem potoků, na úpatích svahů.

Návštěvníka lesa upoutá silná typická česneková 

vůně. 

Léčivá rostlina. 

 



Hluchavka nachová     

10  -  30  cm  vysoká  bylina.  Lodyhy  jsou 

vystoupavé  až  přímé,  načervenalé  a  jako  u 

všech  hluchavek  čtyřhranné.  Pyskaté  květy 

růžově červené. 

Roste na polích, vinicích 

a  zahradách  jako 

plevelná rostlina, dále se 

vyskytuje  na  smetištích, 

sídlištích. 

Hluchavka bílá     

20-50cm vysoká bylina s vystoupavou až přímou 

lodyhou. 

Roste na různých druzích půd. 

Léčivá bylina, používá se květ, ke koupelím i nať. 



Hrachor jarní     

20 - 40 cm vysoká bylina s až metr dlouhýmy kořeny. 

Květy jsou purpurové, později modrají. 

Nalezneme jej v lesích 

listnatých i smíšených, 

méně často i lužních. 

 

 

Kokoška pastuší tobolka     

Vyskytuje  se  na  polích,  v  zelinářských 

objektech, na zahradách, rumištích, okolí cest a 

komunikací,  v  okolí  lidských  sídlišť  a  jiných 

člověkem ovlivněných místech.

Plevelný  druh.  Hojně  se  vyskytuje  na  všech 

půdách od nížin do hor. 

Léčivá. 

 



K  onvalinka vonná  

20 cm vysoká jedovatá bylina.

Listy zpravidla dva (vzácně 3).

Jde  o  rostlinu  rostoucí  od  nížin  do  hor  ve 

světlých lesích a křovinách a na horských loukách. 

K otravě může  dojít  žvýkáním 

stonku  či  listů,  nebo  pojídáním 

červených plodů. 

Konvalinka  je  sbírána  jako léčivá 

rostlina

Orsej jarní     

Nízká, přízemní rostlina. 

Roste na vlhkých lukách, ve 

stinných  listnatých  lesích, 

křovinách, také v městských 

parcích. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bylina
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9%C4%8Div%C3%A1_rostlina
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9%C4%8Div%C3%A1_rostlina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Otrava
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Horsk%C3%A1_louka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Les
http://cs.wikipedia.org/wiki/List


Pampeliška (smetánka) lékařská     

10 – 25cm vysoká mléčící bylina se silným kořenem. 

Roste na nejrůznějších travnatých plochách, na polích, 

mezích, v zahradách, parcích, na pastvinách a mnoha 

dalších podobných místech.

Je léčivá.

Prvosenka jarní     

4 – 20 cm vysoká bylina. Květy vonné. 

Roste v listnatých lesích, na loukách. 

Prvosenka  jarní  neboli  petrklíč je  velmi 

oblíbenou léčivou bylinou. 

Lokálně je prvosenka jarní chráněná. 

  



Pryšec chvojka     

15 - 30 cm vysoká bylina s mléčnicemi. 

Nejčastěji  jej 

nalezneme podél silnic, 

kolejnic,  železničních 

náspů,  polních  cest  a 

komunikací vůbec. 

Tak jako všechny pryšce je jedovatý,  tento druh je 

však také léčivý. Mléko vytékající z poraněných míst 

rostliny je bílé. 

 

Sasanka hajní     

Bylina  vysoká  10 -  15  cm.  Lodyha  přímá.  Na 

konci  lodyhy  je  jeden  bílý  květ  se  šesti 

okvětními lístky. 

Roste  zvláště  v  listnatých 

lesích,  dále  v  parcích,  na 

březích  potoků,  v 

zahradách. 

Jedovatá i léčivá rostlina. 



Sedmikráska chudobka     

Jen  5  –  15  cm 

vysoká  bylina. 

Listy  pouze  v 

přízemní  růžici. 

Květy  bílé,  řidčeji 

růžové.

Roste na travnatých místech v obcích, městech 

a lidských sídlech, na zahradách, podél cest, v 

parcích, na hřbitovech, pastvinách. 

Sněženka podsněžník     

10-20 cm vysoká bylina. Květy bílé. 

Roste  na  vlhkých  hlinitých  a  jílovitých,  okolo 

potoků. Častá zahradní rostlina.

Sněženka podsněžník zároveň s bledulí vyrůstá 

a vykvétá často ještě za sněhové pokrývky a to 

někdy již v únoru. 

Jedovatá rostlina.

Zařazena mezi ohrožené druhy naší květeny.

 



Violka vonná     

Jedná  se  o  asi  10-15  cm  vysokou 

rostlinu. Listy v  přízemní  růžici,  lodyha  není.  

Květy  jsou  většinou  tmavě  fialové  s  fialovou 

ostruhou.  Existují  však  barevné  odchylky, 

některé  mají  květy  bílé,  další  zase  lilákové. 

Květy intenzívně voní. 

Roste na různých stanovištích spíše v blízkosti 

lidských sídel, v různých typech listnatých lesů, 

v křovinách, v parcích aj. 

Je chráněná a léčivá.

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lodyha
http://cs.wikipedia.org/wiki/List
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