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ANOTACE 

 

Práce se zabývá druhy rostlin z čeledi hluchavkovitých, které se často vyskytují 

ve volné přírodě České republiky. Zkoumá a určuje jednotlivé druhy a jejich hlavní 

rozdílnosti pomocí charakteristických znaků. 

Součástí práce je sbírka vylisovaných zalaminovaných herbářových poloţek, 

které slouţí k názornému poznávání jednotlivých znaků. Ke kaţdé poloţce je vytvořena 

tabulka s podrobnými znaky dané rostliny a tabulka tří hlavních znaků, díky které lze 

rostlinu jednodušeji určit.  

 

 

Klíčová slova: hluchavkovité;  vyšší dvouděloţné rostliny; stavba rostlin 

 

ANNOTATION 

 

This thesis introduces plant species from the Lamiaceae family, which often 

occurs in free nature of Czech Republic. The thesis is focused on a individual species 

of plants and their main characteristic differences.  

A collection of laminated plants, which is used to help to recognition individual 

characteristics, is also included. Each item has a table with detailed characteristics 

of  the plant, there are also three main characteristics that allow you identify the plant 

easily. 

 

 

Key words: Lamiaceae; eudicots plants; plant construction
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Úvod 

 

Tato práce je zaměřena na čeleď rostlin hluchavkovitých a jejich problematiku 

v určování jednotlivých druhů. Zabývá se charakteristickými rysy rostlin vybrané 

čeledi, které jsou pro snadnější určení doplněny fotografiemi.  

Cílem práce bylo vytvořit sbírku nejčastěji se vyskytujících rostlin čeledi 

hluchavkovitých. Obsahem sbírky se měly stát herbářové poloţky rostlin, karty 

s charakteristickými znaky rostlin a karty se třemi nejdůleţitějšími znaky pro určení 

rostlin.  
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1 Metodika 
 

1.1 Sběr a focení 

Sběr probíhal ve dvou vegetačních obdobích, a to v roce 2012 a 2013. Nebyl 

omezen na ţádné určité místo. Všechny rostliny jsem našla v Opavě, Slavkově nebo 

v  Sosnové. Rostliny jsem se snaţila sbírat suché a čisté, které jsem ihned po návratu 

domů vylisovala.  

Také jsem rostliny fotografovala. Pouţívala jsem digitální fotoaparát Canon 

PowerShot A520 se zapnutým makro reţimem. 

 

1.2 Sušení a tvorba herbářových položek 

Rostliny jsem sušila osvědčenou metodou, kterou jsem si osvojila při tvoření 

povinného herbáře v druhém ročníku. Rostliny jsem vkládala mezi vrstvy papíru 

a následně zatíţila knihami. Podle vlhkosti rostlin jsem papíry vyměňovala za nové 

a suché. Zhruba po týdnu se rostliny vylisovaly a vysušily. Poté jsem je uloţila 

na  tmavé místo mezi archy papíru. Ke kaţdé herbářové poloţce jsem vytvořila tabulku, 

která obsahuje český a latinský název rostliny, název čeledi, místo, stanoviště, datum 

sběru a jméno autora. Takto vylisovanou rostlinu s připravenou tabulkou jsem vloţila 

do laminovací fólie a nechala zalaminovat. (viz obrázek č. 1) 

 

Obrázek č. 1   Zalaminovaná herbářová poloţka 
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1.3 Práce s klíči 

Pro určování a získávání jednotlivých informací o konkrétních rostlinách jsem 

pouţívala několik klíčů. (viz seznam literatury). 

 

1.4 Karty hluchavkovitých 

Získané informace z klíčů o znacích jednotlivých rostlinných druhů 

hluchavkovitých jsem zpracovala do tabulek, ve kterých se nachází také fotografie 

rostliny (viz obrázek č. 2). Tyto tabulky obsahují český a latinský název rostliny, 

informace o stonku, listu, květu, plodu, výskytu, době kvetení, nadmořské výšce, růstu 

a výšce rostliny. 

 

Obrázek č. 2   Karta hluchavkovitých 
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1.5 Určování podle tří charakteristických znaků 

Dalším mým cílem bylo vytvoření karet se třemi hlavními rozpoznávacími 

znaky, díky kterým lze rostlinu jednodušeji určit. Karta mimo jiné obsahuje český 

a  latinský název rostliny a je doplněna fotografií celkovou a fotografií detailu rostliny 

(obrázek č. 3). 

 

Obrázek č. 3  Karta hluchavkovitých se třemi znaky  
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2 Výsledky 
 

2.1  Herbářové položky 

Herbář zahrnuje celkem 20 rostlin z čeledi hluchavkovitých. Jednotlivé poloţky 

jsem zalaminovala. Jsou součásti práce. 

 

2.2  Karty hluchavkovitých 

Karet se základními informacemi a fotografiemi rostlin je rovněţ dvacet. 

Jednotlivé poloţky jsou umístěny v přílohách této práce. Tabulka č. 1 ukazuje, 

ve  kterých přílohách jsou umístěny jednotlivé karty rostlin. 

 

Tabulka č. 1 - Seznam karet rostlin hluchavkovitých 

bukvice lékařská příloha č. 1 

černohlávek obecný příloha č. 2 

čistec bahenní příloha č. 3 

čistec lesní příloha č. 4 

hluchavka bílá příloha č. 5 

hluchavka nachová příloha č. 6 

hluchavka objímavá příloha č. 7 

hluchavka skvrnitá příloha č. 8 

karbinec evropský příloha č. 9 

konopice dvouklaná příloha č. 10 

konopice polní příloha č. 11 

konopice pýřitá příloha č. 12 

konopice sličná příloha č. 13 

máta rolní příloha č. 14 

mateřídouška vejčitá příloha č. 15 

pitulník postříbřený příloha č. 16 

pitulník ţlutý příloha č. 17 

popenec obecný příloha č. 18 

šalvěj hajní příloha č. 19 

zběhovec plazivý příloha č. 20 
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2.3  Karty hluchavkovitých se třemi znaky 

Karet se třemi hlavními rozpoznávacími znaky rostlin hluchavkovitých je 

celkem dvacet. Jsou rovněţ umístěny v přílohách (viz tabulka č. 2) 

 

Tabulka č. 2   Seznam karet rostlin se třemi  znaky 

bukvice lékařská příloha č. 21 

černohlávek obecný příloha č. 22 

čistec bahenní příloha č. 23 

čistec lesní příloha č. 24 

hluchavka bílá příloha č. 25 

hluchavka nachová příloha č. 26 

hluchavka objímavá příloha č. 27 

hluchavka skvrnitá příloha č. 28 

karbinec evropský příloha č. 29 

konopice dvouklaná příloha č. 30 

konopice polní příloha č. 31 

konopice pýřitá příloha č. 32 

konopice sličná příloha č. 33 

máta rolní příloha č. 34 

mateřídouška vejčitá příloha č. 35 

pitulník postříbřený příloha č. 36 

pitulník ţlutý příloha č. 37 

popenec obecný příloha č. 38 

šalvěj hajní příloha č. 39 

zběhovec plazivý příloha č. 40 
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2.4  Použití práce v praktických cvičeních biologie 

V praxi jsem výsledky této práce pouţila ve cvičeních biologie pro první ročník 

MSŠZe a VOŠ v Opavě (viz obrázek č. 4). 

 

Obrázek č. 4   Praktická cvičení z biologie  
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3 Závěr 

 

Hlavním úkolem bylo vytvoření sbírky často se vyskytujících rostlin z čeledi 

hluchavkovitých, zpracování údajů a rysů jednotlivých druhů do přehledných tabulek, 

vytvoření karet se třemi hlavními rozpoznávacími znaky a zpracování herbářových 

poloţek.  

Celkem jsem nasbírala a vyfotila dvacet druhů hluchavkovitých rostlin. Tato 

sbírka byla vytvořena pro účel výuky v praktických cvičeních biologie, ale také 

pro pouţití při různých projektech se zaměřením na vzdělání v oblasti biologie či 

botaniky.  

Tato práce mě obohatila o mnoho poznatků z oblasti botaniky a mnoho nových 

zkušeností s prací s digitálním fotoaparátem a zpracováním herbářových poloţek. 
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Přílohy 
Příloha č. 1 bukvice lékařská 

bukvice lékařská  

(Betonica officinalis) 

  

 

 

vytrvalá bylina se ztlustlým oddenkem 

výška 20-80cm 

stonek nevětvený, zřídka v horní části s jedním párem větví 

listy listy řapíkaté s čepelí podlouhle vejčitou, na bázi srdčitou 

listence v dolní části tuhé, lţícovitě prohnuté 

květ lichopřesleny husté, 16-20květé, nahloučené do koncových válcovitých 

lichoklasů, koruna z kalichu nápadně vyčnívající, karmínově červená 

nebo růţová 

plod tvrdka 

doba kvetení červenec aţ srpen 

výskyt teplomilné doubravy a jejich lemy, křovinaté stráně, louky, pastviny 

nadmořská výška  níţiny aţ podhůří, velmi vzácně hory; roztroušeně 
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Příloha č. 2 černohlávek obecný 

černohlávek obecný  

(Prunella vulgaris) 

 

 
 

vytrvalá bylina s přímou lodyhou 

výška 5-25 cm 

stonek čtyřhranný, lysý, nevětvený 

listy listy celistvé, jen mělce vroubkované, nejvyšší pár listů přisedlý těsně 

pod květenstvím 

květ květy pyskaté, modrofialové nebo modré; kališní cípy hnědočervené aţ 

hnědočerné, koruna 12-16 mm dlouhá, modrá, nitky delších tyčinek 

pod prašníkem s nápadným, vně zahnutým, cca 1mm dlouhým ostrým 

zoubkem, lichopřesleny nahloučeny v koncových hlávkovitě staţených 

lichoklasech 

plod tvrdka 

doba kvetení červen aţ říjen 

výskyt louky, trávníky, sady, meze, lesy, paseky, lesní cesty a vlhčiny, sečené 

plochy v okolí sídel 

nadmořská výška níţiny aţ hory; hojně 
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Příloha č. 3  čistec bahenní 

čistec bahenní  

(Stachys palustris) 

 

rostlina chlupatá, žláznatě chlupatá, olysalé až téměř lysá, nikdy plstnatě chlupatá 

rostlina vytrvalá 

výška 30-100 cm 

stonek obvykle nevětvený 

kořen dlouhé oddenky  

světle ţluté hlízy, uvnitř bílé (tvoří se na podzim) 

listy na bázi srdčité aţ uťaté, velmi krátce řapíkaté aţ přisedlé 

čepel více neţ 3x delší neţ široká 

listence (jsou-li vyvinuty) delší nebo kratší neţ kališní trubka 

květ koruna - fialová, purpurově fialová nebo nachově červená, vzácně bílá 

cca 2x delší neţ kalich 

doba kvetení červen aţ září 

výskyt lemy luţních lesů, rákosiny, křoviny, vlhké louky, vlhčí místa na polích           

a úhorech, příkopy, rumiště 

nadmořská výška níţiny aţ podhůří vzácně hory; roztroušeně aţ dosti hojně 
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Příloha č. 4  čistec lesní 

čistec lesní 

(Stachys sylvatica) 

 

rostlina chlupatá, žláznatě chlupatá, olysalá až téměř lysá, nikdy plstnatě chlupatá 

rostlina nepříjemně páchnoucí 

výška 0,3-1,2 m 

kořen dlouhé oddenky 

listy na bázi srdčité aţ uťaté, alespoň dolní lodyţní listy zřetelně řapíkaté,  

čepel nanejvýš 2x delší neţ široká, čepel listů srdčitá aţ srdčitě vejčitá              

s nasazenou špičkou, na jedné straně s (26-)30-40(-48) zuby 

listence (jsou-li vyvinuty) delší nebo kratší neţ kališní trubka, bez fialového 

nádechu, kratší neţ kališní trubka 

květ koruna: fialová, purpurově fialová nebo nachově červená, vzácně bílá, 

cca 2x delší neţ kalich 

kalich: pravidelný, nápadné pouze hlavní ţilky 

plod tvrdky cca 2 mm dlouhé 

doba kvetení červen aţ září 

výskyt  listnaté a jehličnaté lesy, paseky, křoviny 

nadmořská výška níţiny aţ hory; roztroušeně aţ hojně, ve vyšších horských polohách 

většinou chybí 
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Příloha č. 5  hluchavka bílá 

hluchavka bílá 

(Lamium album) 

 

bylina vytrvalá s lodyhou vystoupavou, nevětvenou 

 

výška 20-60 cm 

stonek čtyřhranný 

kořen kořeny se často rozrůstají do širokého okolí 

listy listy vstřícné, chlupaté, řapíkaté,  

čepel vejčitá aţ srdčitá, na vrcholu zašpičatělá 

okraj pilovitý 

květ květy v lichopřeslenech 

koruna: bílá aţ krémově bílá 

korunní trubka prohnutá, břichatě rozšířená 

prašníky: modročerné, pyl světle ţlutý 

plod tvrdka 

doba kvetení duben aţ říjen 

výskyt rumiště, skládky, návesní prostory, zanedbané parky a zahrady, silniční 

příkopy a jiná ruderalizovaná a antropicky ovlivňovaná stanoviště 

nadmořská výška níţiny a podhůří; hojně, ve vyšších polohách vzácně 
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Příloha č. 6  hluchavka nachová 

hluchavka nachová 

(Lamium purpureum) 

 

byliny jednoleté nebo dvouleté 

 

výška 10- 30 cm 

stonek čtyřhranný, načervenalý 

listy listy vesměs řapíkaté 

vejčitě srdčitý tvar, na okraji vroubkované, chlupaté 

křiţmostojné 

květ 

 

v lichopřeslenech 

korunní trubka: rovná, břichatě nerozšířená, uvnitř s prstencem chlupů 

koruna: dvoupyská, růţově purpurová, vzácně bílá, 10-23 mm dlouhá 

nitky chlupaté 

plod tvrdka 

doba kvetení březen aţ říjen 

výskyt pole, zahrady, rumiště a jiná ruderalizovaná a antropicky ovlivňovaná místa 

nadmořská výška níţiny aţ podhůří; hojně 
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Příloha č. 7   hluchavka objímavá 

hluchavka objímavá 

(Lamium amplexicaule) 

 

bylina jednoletá nebo dvouletá 

výška 5 - 25 cm 

stonek čtyřhranný 

listy horní listy přisedlé, objímající lodyhu 

dolní řapíkaté  

okrouhle ledvinité, na okraji vroubkované 

listeny v obrysu ledvinité (širší neţ dlouhé), objímavé; přisedlé listence chybějí 

květ lichopřesleny 6 aţ 10květé 

koruna růţově purpurová nebo růţová, vzácně bílá, 10-23 mm 

dlouhákorunní trubka rovná, břichatě nerozšířená, uvnitř lysá 

kalich 5-7 mm dlouhý 

nitky lysé 

plod tvrdka 

doba kvetení březen aţ říjen 

výskyt pole, zahrady, vinice, úhory, rumiště 

nadmořská výška níţiny aţ pahorkatiny dosti hojně, ve vyšších polohách roztroušeně 

aţ vzácně 

 



 23 

Příloha č. 8  hluchavka skrvnitá 

hluchavka skvrnitá 

(Lamium maculatum) 

 

Lodyha vystoupavá až přímá, v dolní části lysá, v horní části lehce chlupatá, často zbarvena 

do červenofialova 

výška 20-50 cm 

stonek čtyřhranný 

listy řapíkaté, čepel trojúhelníkovitě vejčitá, vroubkovaná 

křiţmostojné 

v horní části lodyhy často nachově zbarvené 

květ květy v 6 aţ 12 květých lichopřeslenech 

koruna: růţově purpurová, zřídka bílá 

korunní trubka prohnutá, břichatě rozšířená 

prašníky: červenavě hnědé, pyl sytě oranţový 

dolní pysk má fialovou kresbu 

horní pysk přilbovitý, lehce opýřený 

plod trojhranná tvrdka 

doba kvetení duben aţ září 

výskyt luţní lesy, vlhčí (i ruderalizované) lesní lemy a křoviny, ve vyšších polohách 

jen na antropogenních stanovištích 

nadmořská výška níţiny aţ podhůří, dosti hojně 
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Příloha č. 9  karbinec evropský 

karbinec evropský 

(Lycopus europaeus) 

 
 

vytrvalá bylina 

výška 20-80 cm 

stonek přímý, čtyřhranný, dutý, většinou větvený 

listy vstřícné, krátce řapíkaté, peřenoklané aţ peřenodílné, zubaté, eliptické 

aţ vejčité 

květ malé bílé, koruna bílá s červenými skvrnami; kališní cípy delší neţ 

kališní trubka 

plod tvrdka 

doba kvetení červenec aţ září 

výskyt mokřadní olšiny, luţní lesy, břehy vod, rákosiny 

nadmořská výška níţiny aţ podhůří, vzácně hory; dosti hojně 
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Příloha č. 10  konopice dvouklanná 

konopice dvouklaná 

(Galeopsis bifida) 

 

Jednoletá bylina s lodyhou štětinatě nebo pýřitě chlupatou 

 

výška 10-60 cm 

stonek ţláznatě chlupatý 

listy  listy vstřícné nebo v přeslenech, křiţmostojné 

listence listence s výraznou černou skvrnou pod ostnitým hrotem 

květ koruna 10-25 mm dlouhá, purpurově červená, růţovofialová, zřídka bílá, se 

ţlutou skvrnou s fialovou kresbou na středním laloku dolního pysku; střední 

lalok dolního pysku koruny obdélníkový, na vrcholu vykrojený, na okrajích 

podvinutý, s úzkým světlým lemem; 

plod tvrdka 

doba kvetení červenec aţ říjen 

výskyt světlé travnaté lesy, paseky, křoviny, příkopy, sídlištní stanoviště 

nadmořská výška níţiny aţ hory; hojně 
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Příloha č. 11  konopice polní 

konopice polní 

(Galeopsis tetrahit) 

 

 

bylina jednoletá s větvenou chlupatou lodyhou 

výška 40- 90 cm 

stonek hustě štětinatý 

listy křiţmostojné, řapíkaté 

listence listence zelené, jen někdy na hrotu červené 

květ koruna kratší neţ 20 mm, jen o málo delší neţ kalich, růţovofialová, růţová, 

purpurová, bledě ţlutá nebo bílá, středový lalok dolního pysku koruny 

čtvercový, uťatý, nevykrojený, nepodvinutý, se širokým světlým lemem 

plod tvrdka 

doba kvetení červenec aţ září 

výskyt prosvětlené lesy, příkopy, rumiště, pole 

nadmořská výška  níţiny aţ hory, hojně 
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Příloha č. 12  konopice pýřitá 

konopice pýřitá 

 (Galeopsis pubescens)  

 

 
 

lodyha přitiskle pýřitě chlupatá, jen na hranách a nepříliš výrazných ztlustlinách                

pod uzlinami štětinatá 

výška 20-50 cm 

stonek s řídkými odstálými chlupy pod uzlinami a na hranách 

listy řapíkaté, vejčité, pilovité 

květ koruna 10-25 mm dlouhá, purpurově červená, růţovofialová, vzácně ţlutá, 

2-3x delší neţ kalich, Střední lalok dolního pysku je čtvercový 

plod tvrdka 

doba kvetení červenec aţ říjen 

výskyt křoviny, pobřeţní houštiny, paseky, kolem cest, na návsích a rumištích 

nadmořská výška níţiny aţ hory, roztroušeně aţ dosti hojně 
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Příloha č. 13  konopice sličná 

konopice sličná 

(Galeopsis speciosa)  

 

 
 

jednoletá bylina s přímou čtyřhrannou lodyhou 

výška 6 cm-1,5 m 

stonek štětinatě chlupatý, větvený, 

listy listy vstřícné nebo v přeslenech, řapíkaté, vejčitě kopinaté, zubaté 

květ květy pyskaté v lichopřeslenech, koruna 25-35 mm dlouhá, ţlutá, se 

středním lalokem dolního pysku aţ na úzký světle ţlutý lem fialově 

zbarveným 

plod tvrdka 

doba kvetení červenec aţ září 

výskyt stinné vlhké lesy a křoviny, břehy řek, vlhké příkopy 

nadmořská výška níţiny aţ hory, roztroušeně aţ dosti hojně 
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Příloha č. 14  máta rolní 

máta rolní 

(Mentha arvensis) 

 
 

vytrvalá bylina 

výška 20-60 cm 

stonek čtyřhranný, větvený 

listy s vyniklou ţilnatinou, křiţmostojné, řapíkaté, vejčité aţ kopinaté, pilovité, 

roztroušeně chlupaté 

listence listeny velké, kopinaté aţ široce vejčité, podobné lodyţním listům 

květ kalich široce zvonkovitý, bez vyniklé ţilnatiny; kališní cípy trojúhelníkové 

aţ široce trojúhelníkové, špičaté; listeny v květenství tvarem a velikostí 

neodlišitelné od horních lodyţních listů, květenství z oddálených 

lichopřeslenů, koruna světle aţ sytě růţová nebo fialová 

plod tvrdka 

doba kvetení červenec aţ září 

výskyt okraje polí, letněná dna rybníků, vlhké lesní cesty, zahrady, vlhké pastviny 

nadmořská výška níţiny aţ podhůří; dosti hojně na celém území 
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Příloha č. 15  mateřídouška vejčitá 

mateřídouška vejčitá 

(Thymus pulegioides)  

 

 
 

vytrvalá bylina 

výška 5-40 cm 

stonek přímý, vystoupavý aţ krátce poléhavý, sterilní výběţky vyrůstají 

z kořenů, nebo bočně z lodyh 

listy krátce řapíkaté, vejčité nebo eliptické s na rubu výraznou ţilnatinou 

květ květy uspořádány ve válcovitém lichoklasu, koruna růţová, zřídka bílá 

plod tvrdka 

doba kvetení červenec aţ říjen 

výskyt suché meze, okraje cest, lesní světliny 

nadmořská výška níţiny aţ hory; hojně v níţinách vzácněji 
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Příloha č. 16  pitulník postříbřený 

pitulník postříbřený 

(Galeobdolon argentatum) 

 

lodyha vystoupavá až přímá, vytrvalá 

výška 15- 50 cm 

stonek čtyřhranný 

kořen dlouhé, poléhavé aţ plazivé, kořenující výběţky 

listy široce vejčitá, trojúhelníková aţ okrouhlá čepel,  

na okraji nepravidelně vroubkovaně pilovité  

obvykle všechny listy s velkou stříbřitě bělavou kresbou souměrně (podél 

středové ţilky listu) utvářenou a zabírající ½-3/4 plochy čepele 

listeny uţší neţ listy 

květ lichopřesleny 

koruna ţlutá, dolní pysk rezavě skvrnitý, koruna 20-26(-30) mm dlouhá, 

horní pysk široce eliptický, přilbovitý, brvy na jeho předním okraji 1,2-1,5 

mm dlouhé, nejdelší z nich aţ do 2 (2,3) mm dlouhé 

kalich  za plodu 12-15 mm dlouhý 

plod tvrdky 4,2-5,3 mm dlouhé 

doba kvetení květen aţ červen 

výskyt pěstován v parcích, zahradách, hřbitovech a často zplaňuje (světlé listnaté 

a smíšené lesy, lesní lemy, křoviny) 

nadmořská výška roztroušeně na celém území 
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Příloha č. 17  pitulník žlutý 

pitulník žlutý 

(Galeobdolon luteum) 

 

vytrvalá, vystoupavá až poléhavá bylina 

výška 10-25 cm 

stonek čtyřhranný 

listy listy vejčité, trojúhelníkovité aţ okrouhlé, na okraji vroubkované 

bez stříbřitě bělavých skvrn nebo skvrny jen na některých listech, plošně 

menší, vzájemně izolované 

listeny 1,5-3,5cm dlouhé, 1-1,5x delší neţ široké, široce vejčité aţ podlouhle 

vejčité, na okrajích pravidelně vroubkované nebo jednoduše aţ 2x 

vroubkovaně pilovité 

květ v 3 aţ 9květých lichopřeslenech 

koruna ţlutá, dolní pysk rezavě skvrnitý, 17-23 mm dlouhá, horní pysk 

podlouhle eliptický, mírně vyklenutý, brvy na jeho předním okraji 0,7-1,3 

mm dlouhé, nejdelší z nich nanejvýš 1,6 mm dlouhé 

plod tvrdky 2,6-4,2 mm dlouhé 

doba kvetení duben aţ květen 

výskyt listnaté a smíšené (často suťové) lesy 

nadmořská výška pahorkatiny aţ podhůří, vzácně níţiny, roztroušeně místy dosti hojně, chybí 

v J Čechách, na celé Českomoravské vrchovině a na J a JV Moravě 
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Příloha č. 18  popenec obecný 

popenec obecný 

(Glechoma hederacea)  

 

 
 

vytrvalá bylina s lodyhou řídce chlupatou až lysou 

výška 15-40 cm 

stonek plazivý aţ vystoupavý, čtyřhranný,  

listy ledvinité, srdčité aţ okrouhle srdčité, zubaté 

květ koruna 1-2 mm dlouhá, modrofialová, cípy trojúhelníkové, nanejvýš 2 mm 

dlouhé, horní 3-5x kratší neţ kališní trubka; květní stopky 1-2 mm dlouhé 

plod tvrdka 

doba kvetení březen aţ červen 

výskyt luţní lesy, křoviny, paseky, vlhké louky, zahrady 

nadmořská výška níţiny-hory; hojně 
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Příloha č. 19  šalvěj hajní 

šalvěj hajní 

(Salvia nemorosa)  

 
 

vytrvalá bylina 

výška 30-90 cm 

stonek čtyřhranný, s tmavě fialovou kresbou 

listy listy na rubu plstnatě chlupaté, podlouhle vejčité aţ vejčitě kopinaté, řapíkaté 

i přisedlé 

listeny většinou fialové, zřídka zelené 

květ  lichopřesleny nahloučené v hustý válcovitý lichoklas, mladé květy v horní 

části květenství listeny zcela zakryté, Koruna dvoupyská, 13–19 mm dlouhá, 

modrofialová, zřídka bílá. Korunní trubka mírně prohnutá a nepřesahuje 

dolní kališní cípy 

plod tvrdka 

doba kvetení červen aţ červenec 

výskyt suché travnaté porosty výslunních expozic, často na sprašových a opukových 

stráních, nezřídka na antropicky ovlivněných stanovištích 

nadmořská výška 

 

níţiny aţ pahorkatiny; roztroušeně aţ dosti hojně v teplých územích 

středních, severozápadních a východních Čech a na jiţní Moravě 
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Příloha č. 20  zběhovec plazivý 

zběhovec plazivý  

(Ajuga reptans) 

 

rostlina vytrvalá, většinou s plazivými listnatými oddenky 

výška 8-25 cm 

stonek v dolní části olysalý, v horní části chlupatý, čtyřhranný 

listy listy v přízemní růţici dlouze řapíkaté, vejčité, téměř celokrajné 

květ koruna modrá, modrofialová, vzácně růţová nebo bílá, horní korunní pysk 

velmi malý, dolní pysk 3laločný, korunní trubka uvnitř s prstencem chlupů, 

koruna po odkvětu vytrvávající 

plod tvrdka 

doba kvetení duben aţ červenec 

výskyt listnaté lesy, údolí lesních, potoků, louky, křoviny 

nadmořská výška níţiny aţ hory, hojně aţ roztroušeně 
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Příloha č. 21  bukvice lékařská  

 

bukvice lékařská 

Betonica officinalis 

 

 

 

               
 

 

 

1. pyskaté trubkovité květy nahuštěny v lichoklasu 

2. listy vroubkované, křižmostojné 

3. lodyha lehce dřevnatí 
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Příloha č. 22  černohlávek obecný  

 

černohlávek obecný 

Prunella vulgaris 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

1. fialové květy nahloučeny ve stažených lichoklasech 

2. horní pysk přilbovitý 

3. listence, z kterých vyrůstají květy vždy purpurově zbarvené 
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Příloha č. 23  čistec bahenní 

 

čistec bahenní 

Stachys palustris 

 

        

 

 

                
 

 

 

 

1. růžové pyskaté květy s bílou kresbou 

2. úzké přisedlé listy se srdčitým základem 

3. vlhká stanoviště 
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Příloha č. 24 čistec lesní 

 

čistec lesní 

Stachys sylvatica 

 

 

       

              
 

 

 

 

1. Při rozetření odporně zapáchá 

2. Tmavě purpurový květ s bílou kresbou 

3. Křižmostojné listy pokryty hustě chlupy 
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Příloha č. 25  hluchavka bílá 

 

hluchavka bílá 

Lamium album 

  

 

 

 

              
 

 

 

 

 

1. bílé pyskaté květy, po pěti-9 přeslenech 

2. koruna esovitě prohnutá 

3. listy podobné kopřivě, avšak bez žahavých chlupů 
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Příloha č. 26  hluchavka nachová 

 

hluchavka nachová 

Lamium purpureum 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

1. drobné pyskaté purpurové květy 

2. rostlina zbarvena lehce do červena 

3. korunní trubka rovná 
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Příloha č. 27  hluchavka objímavá 

 

hluchavka objímavá 

Lamium amplexicaule 

   

 

 

 

                      
 

 

 

 

 

1. fialově růžová korunní trubka dlouhá a rovná 

2. listy objímající stonek 
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Příloha č. 28  hluchavka skvrnitá 

 

hluchavka skvrnitá 

Lamium maculatum 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

1. listy podobné kopřivě, avšak bez žahavých chlupů 

2. květy pyskaté, purpurové, s přilbovitým horním pyskem 

3. korunní trubka prohnutá 
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Příloha č. 29  karbinec evropský 

 

karbinec evropský 

Lycopus europaeus 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

1. ostře zubaté křižmostojné listy 

2. malé bílé květy vyrůstající z úžlabí listů 

3. lysý čtyřhranný stonek 
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Příloha č. 30  konopice dvouklanná 

 

konopice dvouklanná 

Galeopsis bifida 

  

 

 

 

                
 

 

 

 

 

1. štětinatě chlupatá lodyha 

2. růžové pyskaté květy  

3. ostrý špičatý kalich 
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Příloha č. 31  konopice polní 

 

konopice polní 

Galeopsis tetrahit 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

   

1. bílé pyskaté květy s drobnou kresbou 

2. listy řapíkaté, vejčitě kopinaté a lehce chlupaté 
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Příloha č. 32  konopice pýřitá 

 

konopice pýřitá 

Galeopsis pubescens 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

1. růžové pyskaté květy s kresbou na spodním pysku 

2. řapíkaté, vejčitě kopinaté listy 

3. dlouhá a rovná korunní trubka 
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Příloha č. 33  konopice sličná 

 

konopice sličná 

Galeopsis speciosa 

 
 

 
 

1. pyskatý žlutý květ s fialovým spodním pyskem 

2. řapíkaté, vejčitě kopinaté listy 
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Příloha č. 34  máta rolní 

 

máta rolní 

Mentha arvensis 

  

 

     

 

1. drobné fialové květy vyrůstající z úžlabí listů 

2. na vrcholu vždy nerozkvetlé pupeny 

3. po rozedmutí aromaticky voní 
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Příloha č. 35  mateřídouška vejčitá 

 

mateřídouška vejčitá 

Thymus pulegioides 

      

 

 

           
 

 

 

1. růžové květy s delším spodním pyskem 

2. drobné oválné listy 

3. viditelně čtyřhranná lodyha, která po rozedmutí voní 
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Příloha č. 36  pitulník postříbřený 

 

pitulník postříbřený 

Galeobdolon argentatum 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

1. žlutý pyskatý květ 

2. stříbřitě bělavá kresba zabírající většinou 1/2–3/4 plochy listu 
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Příloha č. 37  pitulník žlutý 

 

pitulník žlutý 

Galeobdolon luteum 

     

 

 

 

    

 
 

 

 

    

1. žluté pyskaté květy s oranžovou kresbou 

2. spodní pysk se třemi cípy 

3. listy bez žahavých chlupů, křižmostojné 
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Příloha č. 38  popenec obecný 

 

popenec obecný 

Glechoma hederacea 

   

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

1. fialové pyskaté květy  

2. spodní pysk výrazně větší oproti hornímu 

3. listy ledvinité, okrouhle srdčité, vroubkované 

 



 54 

Příloha č. 39  šalvěj hajní 

 

šalvěj hajní 

Salvia nemorosa 

 

 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

1. listy na rubu plstnatě chlupaté, křižmostojné 

2. fialové pyskaté květy v lichopřeslenech ze 4 až 6 květů 

3. čtyřhranný tuhý stonek 
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Příloha č. 40  zběhovec plazivý 

 

zběhovec plazivý 

Ajuga reptans 

     

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

1. modrofialové pyskaté květy, bez horního pysku 

2. rostlina s plazivými výběžky 

3. přízemní listy tvoří růžici 

 


