
Vážení studenti, 
předkládaný seznam rostlin je doporučený k prostudování pro praktickou 
zkoušku z předmětu Botanika. Vědecké a české názvy rostliny jsou podle 
publikace - Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & 
Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. – 928 p., 
Academia, Praha. Názvy čeledí jsou podle publikace Květena ČR 1 - 7. 
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Aceraceae javorovité 

Acer platanoides  L. javor mléč  
Acer pseudoplatanus  L. javor klen 
Alliaceae česnekovité 
All ium cepa L. cibule kuchyňská  
All ium porrum L. pór zahradní 
All ium sativum L. česnek kuchyňský 
All ium schoenoprasum L. pažitka pobřežní 
Amaranthaceae laskavcovité 
Amaranthus retroflexus L. laskavec ohnutý 
Amaryllidaceae amarylkovité 
Galanthus nival is L. sněženka podsněžník 
Leucojum vernum L. bledule jarní 
Amygdalaceae mandloňovité 
Prunus armeniaca L.  meruňka obecná  
Prunus avium (L.)  L.  třešeň ptačí 
Prunus cerasus L. třešeň višeň 
Prunus domestica L. slivoň švestka 
Prunus persica L.  broskvoň obecná  
Prunus spinosa L.  trnka obecná 
Apiaceae miříkovité 
Aegopodium podagraria L.  bršlice kozí noha 
Anethum graveolens L. kopr vonný 
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. kerblík lesní 
Apium graveolens L.  (miřík) celer 
Carum carvi L.  kmín kořenný 
Conium maculatum L. bolehlav plamatý 
Daucus carota L. mrkev obecná 
Eryngium campestre L. máčka ladní  
Falcaria vulgaris Bernh. srpek obecný 
Foeniculum vulgare Mil l.  fenykl obecný 



Heracleum sphondylium L. bolševník obecný 
Chaerophyllum temulum L. krabilice mámivá 
Pastinaca sativa L . pastinák setý 
Petrosel inum crispum (Mil l.)A. W. Hil l  petržel obecná 
Araliaceae aralkovité 
Hedera hel ix L. břečťan popínavý  
Asparagaceae chřestovité 
Asparagus off ic inal is L.  chřest obecný 
Asteraceae hvězdnicovité 
Achil lea mil lefol ium L. řebříček obecný 
Anthemis arvensis L. rmen rolní 
Arctium tomentosum Mil l.  lopuch plstnatý 
Artemisia absinthium L. pelyněk pravý 
Artemisia vulgaris L.  pelyněk černobýl  
Bell is perennis L. sedmikráska obecná 
Calendula off ic inal is L.  měsíček lékařský  
Carduus acanthoides L. bodlák obecný 
Cirsium arvense (L.)Scop. pcháč oset 
Conyza canadensis (L.)Cronq. turanka kanadská 
Galinsoga parvif lora Cav.  pěťour maloúborný 
Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pavón  pěťour srstnatý 
Helianthus annuus L. slunečnice roční 
Leucanthemum vulgare  Lam.  kopretina bílá 
Matricaria discoidea DC. heřmánek terčovitý 
Matricaria recutita L.  heřmánek pravý 
Senecio vulgaris L. starček obecný 
Solidago canadensis L. zlatobýl kanadský 
Tanacetum vulgare L. vratič obecný 
Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip.  heřmánkovec nevonný 
Tussi lago farfara  L. podběl lékařský 
Balsaminaceae netýkavkovité 
Impatiens glandulifera  Royle  netýkavka žlaznatá 
Impatiens parvif lora  DC. netýkavka malokvětá 
Berberidaceae dřišťálovité 
Berberis vulgaris L. dřišťál obecný 
Mahonia aquifol ium (Pursh)Nutt. mahónie cesmínolistá 
Betulaceae břízovité 
Alnus glutinosa (L.)Gaertner  olše lepkavá 
Betula pendula Roth  bříza bělokorá  
Boraginaceae brutnákovité 
Borago off ic inal is L. brutnák lékařský  
Anchusa off ic inal is L. pilát lékařský 
Asperugo procumbens L. ostrolist poléhavý 



Echium vulgare L. hadinec obecný 
Lithospermum arvense L. kamejka rolní 
Lycopsis arvensis L. prlina rolní 
Myosotis arvensis (L.)Hil l  pomněnka rolní 
Pulmonaria off ic inal is L.  plicník lékařský 
Symphytum off ic inale L. kostival lékařský  
Brassicaceae brukvovité 
All iaria petiolata (Bieb.)Cavara  et  Grande  česnáček lekářský 
Armoracia rusticana  G.,M. et Sch.  křen selský 
Brassica napus subsp. napus brukev řepka olejka 
Brassica oleracea var. botrytis  květák 
Brassica oleracea var. capitata zelí 
Brassica oleracea var. gongylodes kedluben 
Capsel la bursa-pastoris (L.)Med. kokoška pastuší tobolka 
Cardamine pratensis  L. řeřišnice luční  
Cardaria draba (L.)Desv. vesnovka obecná 
Descurainia sophia (L.)Webb ex Prantl  úhorník mnohodílný 
Leucosinapsis alba (L.)Spach  bělohořčice setá 
Raphanus raphanistrum  L. ředkev ohnice 
Raphanus sativus L. ředkev setá 
Sinapis arvensis  L. hořčice polní 
Sisymbrium off ic inale (L.)Scop. hulevník lékařský  
Thlaspi arvense  L. penízek rolní 
Campanulaceae zvonkovité 
Campanula rapunculoides L. zvonek řepkovitý  
Cannabaceae konopovité 
Cannabis sativa L. konopí seté 
Humulus lupulus L. chmel otáčivý 
Caprifoliaceae zimolézovité 
Lonicera xylosteum L. zimolez obyčejný  
Symphoricarpos albus (L.)Blake  pámelník bílý 
Carpinaceae habrovité 
Carpinus betulus L. habr obecný 
Caryophylaceae hvozdíkovité 
Cerastium arvense L. rožec rolní 
Dianthus carthusianorum  L. hvozdík kartouzek 
Lychnis f los-cuculi  L.  kohoutek luční  

Silene latifol ia subsp. alba silenka širolistá bílá (knotovka 
bílá) 

Silene vulgaris (Moench) Garcke silenka nadmutá 
Stel laria media (L.)Vi l l.  agg.  ptačinec prostřední (žabinec) 
Cichoriaceae čekankovité 
Cichorium intybus L.  čekanka obecná 
Lactuca sativa L.  locika setá (salát) 



Lactuca serriola L. locika kompasová 
Sonchus oleraceus L. mléč zelinný 
Taraxacum sect. Ruderal ia = T. off ic inale pampeliška syn. smetánka lékařská  
Convolvulaceae svlačcovité 
Calystegia sepium (L.)R. Br.  opletník plotní 
Convolvulus arvensis L. svlačec rolní 
Corylaceae l ískovité 
Corylus avel lana L . l íska obecná 
Cucurbitaceae dýňovité 
Citrul lus lanatus (Thunb.) Matsumura et 
Nakai  lubenice obecná (vodní meloun) 

Cucumis sativus L. okurka setá 
Cucurbita pepo L.  tykev obecná 
Cupressaceae cypřišovité 
Juniperus communis L.  jalovec obecný 
Thuja occidental is L.  zerav západní 
Cyperaceae šáchorovité 
Carex hirta L.  ostřice srstnatá 
Dipsacaceae štětkovité 
Dipsacus ful lonum L.  štětka planá  
Knautia arvensis (L.)Coulter  chrastavec rolní 
Dryopteridaceae kapraďovité 
Dryopteris f i l ix-mas (L.) Schott kapraď samec 
Euphorbiaceae pryšcovité 
Euphorbia cyparissias L. pryšec chvojka 
Euphorbia hel ioscopia L.  pryšec kolovratec 
Mercurial is annua L. bažanka roční  
Ricinus communis L.  skočec obecný 
Equisetaceae přesličkovité 
Equisetum arvense L. přeslička rolní 
Fabaceae bobovité 
Glycine max (L.) Meril l  sója luštinatá 
Lathyrus pratensis L. hrachor luční 
Lens cul inaris L. čočka kuchyňská 
Lotus corniculatus L.  štírovník růžkatý  
Lupinus polyphyllus Lindl.  lupina mnoholistá 
Medicago falcata L. tolice srpovitá 
Medicago lupulina L.  tolice dětelová  
Medicago sativa L. tolice vojtěška  
Meli lotus alba Med. komonice bílá 
Meli lotus off ic inal is (L.)Pal las  komonice lékařská  
Onobrychis vic i i fol ia Scop. vičenec ligrus 
Phaseolus vulgaris L. fazol obecný 
Pisum sativum L. hrách setý 



Robinia pseudacacia L.  trnovník akát 
Securigera varia (L.) Lassen čičorka pestrá  
Trifol ium arvense L. jetel rolní (j. kočičí)  
Trifol ium hybridum L. jetel zvrhlý 
Trifol ium dubium Libth. jetel pochybný 
Trifol ium incarnatum L. jetel inkarnát 
Trifol ium pratense L.  jetel luční 
Trifol ium repens L. jetel plazivý 
Vicia cracca L. vikev ptačí  
Vicia faba L.  bob obecný 
Vicia sativa L.  vikev setá 
Vicia sepium L. vikev plotní 
Fagaceae bukovité 
Fagus sylvatica L.  buk lesní 
Quercus petraea (Mattuschka)Liebl.  dub zimní 
Quercus robur L. dub letní 
Fumariaceae zemědýmovité 
Fumaria off ic inal is L. zemědým lékařský 
Geraniaceae kakostovité 
Erodium cicutarium (L.)ĽHér. pumpava obecná 
Geranium pratense  L. kakost luční 
Geranium pyrenaicum Burm.fi l .  kakost pyrenejský 
Geranium robertianum L. kakost smrdutý 
Grossulariaceae rybízovité 
Ribes nigrum L. rybíz černý 
Ribes rubrum L. rybíz červený 
Ribes uva-crispa  L. srstka angrešt 
Helleboraceae čemeřicovité 
Caltha palustris L . blatouch bahenní 
Consolida regal is S.F.Gray  ostrožka stračka 
Hippocastanaceae jírovcovité 
Aesculus hippocastanum L. jírovec maďal  
Hypericaceae třezalkovité 
Hypericum perforatum  L. třezalka tečkovaná  
Chenopodiaceae merlíkovité 
Atriplex patula L.  lebeda rozkladitá 
Atriplex sagittata Borkh. lebeda lesklá 
Beta vulgaris  L.  řepa obecná 
Chenopodium album  L.s.str. merlík bílý 
Chenopodium bonus-henricus L. merlík všedobr 
Spinacia oleracea L. špenát setý 
Iridaceae kosatcovité 
Ir is pseudacorus L. kosatec žlutý 



Juglandaceae ořešákovité 
Juglans regia L. ořešák královský  
Juncaceae sítinovité 
Juncus conglomeratus L.  sítina klubkatá 
Juncus effusus L. sítina rozkladitá 
Luzula campestris (L.) DC. bika ladní 
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott  bika hajní 
Lamiaceae hluchavkovité 
Ballota nigra L.  měrnice černá 
Galeobdolon luteum Huds. pitulník žlutý 
Galeopsis pubescens Besser konopice pýřitá 
Glechoma hederacea L. popenec obecný 
Lamium album  L. hluchavka bílá 
Lamium amplexicaule  L. hluchavka objímavá 
Lamium purpureum L. hluchavka nachová 
Lavandula angusti fol ia Mil l.  levandule lékařská  
Melissa off ic inal is L.  meduňka lékařská  
Mentha arvensis L. máta rolní 
Origanum vulgare L.  dobromysl obecná 
Prunella vulgaris L. černohlávek obecný 
Salvia off ic inal is L . šalvěj lékařská 
Salvia pratensis  L. šalvěj luční 
Stachys palustris L. čistec bahení  
Thymus L. mateřídouška 
Linaceae lnovité 
Linum usitatissimum L. len setý 
Malaceae jabloňovité 
Sorbus aucuparia L. jeřáb ptačí  
Crataegus laevigata (Poiret)DC.  hloh obecný 
Malus domestica Borkh. jabloň domácí  
Pyrus communis L. hrušeň obecná 
Malvaceae slézovité 
Malva neglecta Wallr.  sléz přehlížený 
Nymphaeaceae leknínovité 
Nuphar lutea (L.)Sm. stulík žlutý 
Oleaceae olivovníkovité 
Forsythia suspensa (Thunb.)Vahl zlatice převislá  
Fraxinus excelsior L.  jasan ztepilý 
Ligustrum vulgare L.  ptačí zob obecný  
Syringa vulgaris  L . šeřík obecný 
Onagraceae pupalkovité 
Epilobium spp. vrbovka 
Chamerion angustifol ium (L.)Holub  vrbka úzkolistá 



Oenothera biennis L.  pupalka dvouletá 
Orchidaceae vstavačovité 
Orchis purpurea Huds . vstavač nachový 
Papaveraceae makovité 
Chelidonium majus L. vlaštovičník větší  
Papaver dubium L. mák pochybný 
Papaver rhoeas L. mák vlčí  
Papaver somniferum  L. mák setý 
Pinaceae borovicovité 
Abies alba Mil l.  jedle bělokorá  
Larix decidua Mil l.  modřín opadavý 
Picea abies (L.)Karsten  smrk ztepilý 
Picea pungens Engelm.  smrk pichlavý 
Pinus mugo  Turra borovice kleč 
Pinus nigra Arnold  borovice černá  
Pinus sylvestris L.  borovice lesní 
Plantaginaceae jitrocelovité 
Plantago lanceolata L.  jitrocel kopinatý 
Plantago major L. jitrocel větší 
Plantago media L. jitrocel prostřední  
Poaceae l ipnicovité 
Agrostis canina L. psineček psí 
Alopecurus pratensis L. psárka luční  
Anthoxanthum odoratum L. tomka vonná 
Apera spica-venti (L.)Beauv. chundelka metlice 
Arrhenatherum elatius (L .)Beauv.  ex  J .e t  C.Pres l  ovsík vyvýšený 
Avena fatua L.  oves hluchý 
Avena sativa L.  oves setý 
Bromus moll is L. sveřep měkký 
Bromus steri l is L. sveřep jalový 
Bromus tectorum L. sveřep střešní 
Calamagrostis epigeios (L.)Roth  třtina křovištní 
Cynosurus cristatus  L. poháňka hřebenitá  
Dactyl is glomerata L.  srha laločnatá  
Deschampsia cespitosa (L.)Beauv. metlice trsnatá 
Echinochloa crus-gal l i  (L.)Beauv.  ježatka kuří noha  
Elytrigia repens (L.)Desv. pýr plazivý 
Festuca pratensis  Huds . kostřava luční  
Festuca rubra L. kostřava červená  
Holcus lanatus L. medyněk vlnatý 
Hordeum murinum L.  ječmen myší 
Hordeum vulgare L. ječmen obecný 
Lol ium multif lorum Lam. jílek mnohokvětý  



Lol ium perenne L. jílek vytrvalý 
Panicum mil iaceum L. proso seté 
Phalaroides arundinacea (L.)Rauschert  chrastice rákosovitá 
Phleum pratense  L. bojínek luční  
Phragmites austral is (Cav.)Trin.ex Steude l  rákos obecný 
Poa annua L.  l ipnice roční  
Poa compressa L. l ipnice smáčknutá  
Poa pratensis L.  l ipnice luční  
Poa tr ivial is L.  l ipnice obecná 
Secale cereale L. žito seté 
Setaria vir idis L.  bér zelený 
Trisetum flavescens (L.)P.Beauv. trojštět žlutavý 
Trit icum aestivum L.  pšenice setá 
Zea mays L. kukuřice setá 
Polygonaceae rdesnovité 
Bistorta major S.F.Gray  rdesno hadí kořen 
Fagopyrum esculentum  Moench. pohanka obecná 
Fal lopia convonvulus (L.)Á.Löve opletka obecná 
Persicaria maculata (Rafin.)S.F.Gray  rdesno červivec 
Polygonum aviculare  L. rdesno ptačí  
Reynoutria sachal inensis (Fried. Schmidt) 
Nakai  křídlatka sachalinská 

Rheum rhabarbarum  L. reveň kadeřavá 
Rumex acetosa L. šťovík kyselý 
Rumex acetosel la L. šťovík menší  
Rumex crispus L. šťovík kadeřavý 
Rumex obtusifol ius L. šťovík tupolistý 
Primulaceae prvosenkovité 
Anagall is arvensis L.  drchnička rolní 
Primula veris L.  prvosenka jarní 
Ranunculaceae pryskyřníkovité 
Adonis aestival is L. hlaváček letní 
Anemone nemorosa L.  sasanka hajní 
Ficaria bulbifera (Marsden-Jones)Holub  orsej jarní 
Hepatica nobil is  Mil l .  jaterník trojlaločný 
Ranunculus acris L. pryskyřník prudký 
Ranunculus bulbosus  L. pryskyřník hlíznatý  
Ranunculus repens L. pryskyřník plazivý 
Rosaceae růžovité 
Agrimonia eupatoria L.  řepík lékařský 
Fi l ipendula ulmaria (L.)Maxim.  tužebník jilmový 
Fragaria vesca L. jahodník obecný 
Geum urbanum L. kuklík městský 



Potenti l la anserina L.  mochna husí 
Potenti l la argentea L.  mochna stříbrná 
Potenti l la reptans L.  mochna plazivá 
Rosa canina L. růže šípková 
Rubus idaeus L. ostružiník maliník 
Rubus caesius  L. ostružiník ježiník 
Sanguisorba off ic inal is  L.  krvavec toten 
Rubiaceae mořenovité 
Galium album Mil l. svízel bílý 
Galium aparine L.  svízel přítula 
Galium verum L. svízel syřišťový 
Salicaceae vrbovité 
Populus nigra  L.  topol černý 
Populus tremula  L. topol osika 
Salix alba L.  vrba bílá 
Salix caprea L.  vrba jíva 
Sambucaceae bezovité 
Sambucus nigra L. bez černý 
Saxifragaceae lomikamenovité 
Saxifraga granulata  L.  lomikámen zrnatý 
Scrophulariaceae krtičníkovité 
Linaria vulgaris Mil l.  lnice květel 
Melampyrum pratense  L. černýš luční 
Scrophularia nodosa L. krtičník hlíznatý 
Verbascum thapsus L. divizna malokvětá  
Veronica chamaedrys  L.  rozrazil rezekvítek 
Veronica hederifolia L.  rozrazil břečťanolistý 
Veronica off ic inal is L. rozrazil lékařský  
Veronica persica Poiret  rozrazil perský 
Solanaceae l i lkovité 
Atropa bel la-donna L.  rulík zlomocný 
Capsicum annuum L.  paprika setá 
Datura stramonium L. durman obecný 
Hyoscyamus niger L.  blín černý 
Solanum dulcamara L.  l i lek potměchuť 
Solanum lycopersicum L. l i lek rajče  
Solanum nigrum L. l i lek černý 
Solanum tuberosum  L. l i lek brambor 
Taxaceae tisovité 
Taxus baccata L. tis červený 
Tiliaceae l ípovité 
Til ia cordata Mil l.  l ípa malolistá 
Til ia platyphyllos Scop. l ípa velkolistá 



Trilliaceae triliovité 
Paris quadrifol ia L . vraní oko čtyřlisté  
Typhaceae orobincovité 
Typha angustifol ia L.  orobinec úzkolistý 
Typha latifol ia L.  orobinec širolistý 
Ulmaceae jilmovité 
Ulmus minor Mil l.  jilm habrolistý 
Urticaceae kopřivovité 
Urtica dioica L.  kopřiva dvoudomá  
Urtica urens L.  kopřiva žahavka 
Vacciniaceae borůvkovité 
Vaccinium myrti l lus L. brusnice borůvka  
Vaccinium vit is- idaea L. brusnice brusinka 
Violaceae violkovité 
Viola arvensis Murray  violka rolní 
Viola odorata L. violka vonná 
Vitaceae révovité 
Vitis vinifera L.  réva vinná 


