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Sněženka domácí          

 

Jedná se o vytrvalé pozemní byliny, s cibulemi. 

Jsou to rostliny jednodomé s oboupohlavnými 

květy. Listy jsou v přízemní růžici, zpravidla jsou 2, 

vzácněji 3, jsou jednoduché, přisedlé, s listovými 

pochvami. Čepele listů jsou celokrajné, většinou 

čárkovité, často nasivělé, žilnatina je 

souběžná. Květy jsou oboupohlavné, jsou 

jednotlivé na vrcholu stonku. Pod květem jsou 

2 listeny, které jsou zcela srostlé a tvoří 

toulec. Okvětí se skládá z 6 okvětních lístků 

ve 2 přeslenech (3+3), vnější a vnitřní jsou 

nápadně rozdílné. Vnější jsou delší, bílé, vnitřní 

kratší, často na vrcholu vykrojené, bílé se zelenou 

skvrnou. Tyčinek je 6. Gyneceum je složeno ze 

3 plodolistů, je synkarpní, semeník je 

spodní. Plodem je třípouzdrá tobolka. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bylina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibule_(org%C3%A1n)
https://cs.wikipedia.org/wiki/List
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cepel
https://cs.wikipedia.org/wiki/List
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ty%C4%8Dinka_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gyneceum_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plodolist
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semen%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plod_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tobolka_(plod)


Sasanka hájní             

 

      Sasanka hajní (Anemone nemorosa) 

je rostlina z čeledi pryskyřníkovitých. Sasanka patří 

k prvním poslům jara, je to vytrvalá bylina, 

nanejvýš 30 centimetrů vysoká.[1] Charakteristický 

je pro ni plazivý oddenek a na 

konci lodyhy zpravidla jeden bílý květ s nejčastěji 

šesti okvětními lístky. Roste v listnatých lesích, kde 

je dostatek světla, vysoká vlhkost a silná 

vrstva humusu. 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prysky%C5%99n%C3%ADkovit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bylina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sasanka_hajn%C3%AD#cite_note-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oddenek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lodyha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okv%C4%9Btn%C3%AD_l%C3%ADstek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Humus


       Tulipán               

Tulipány jsou 

vytrvalé cibulovité rostliny. Listy jsou 

jednoduché, střídavé, horní listy se postupně 

zmenšují oproti spodním, s listovými 

pochvami. Čepele listů jsou čárkovité, 

kopinaté až podlouhlé, někdy trochu ztlustlé, 

se souběžnou žilnatinou. Květy jsou poměrně 

velké, většinou jednotlivé na vrcholu 

stonku. Okvětí se skládá ze šesti okvětních 

lístků ve dvou přeslenech. Tyčinek je šest ve 

dvou přeslenech, jsou volné. Gyneceum se 

skládá ze tří plodolistů, je 

synkarpní, semeník je 

svrchní. Plodem je tobolka. Tulipány se množí 

cibulkami, které se oddělují od matečné 

rostliny (na podzim). 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibule_(org%C3%A1n)
https://cs.wikipedia.org/wiki/List
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cepel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gyneceum_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semen%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plod_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tobolka_(plod)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzim


         Narcis                           

Jedná se o vytrvalé pozemní byliny, s cibulemi. 

Jsou to rostliny jednodomé s oboupohlavnými 

květy. Listy jsou po několika v přízemní růžici, jsou 

jednoduché, přisedlé, s listovými 

pochvami. Čepele listů jsou celokrajné, většinou 

čárkovité, často nasivělé, ztlustlé a někdy až 

polooblé, žilnatina je souběžná. Květy jsou 

oboupohlavné, jsou jednotlivé na vrcholu stonku 

nebo ve zdánlivých okolících obsahující zpravidla 

2-20 květů. Pod květem popř. květenstvím je 

toulcovitý listen, který je často 

membránovitý. Okvětí se skládá z 6 okvětních 

lístků ve 2 přeslenech (3+3), které jsou v dolní 

části srostlé v okvětní trubku. V ústí trubky je 

límcovitá nebo trubkovitá pakorunka. Tyčinek je 

6. Gyneceum je složeno ze 3 plodolistů, je 

synkarpní, semeník je spodní. Plodem je 

třípouzdrá tobolka. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bylina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibule_(org%C3%A1n)
https://cs.wikipedia.org/wiki/List
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cepel
https://cs.wikipedia.org/wiki/List
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okol%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pakorunka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ty%C4%8Dinka_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gyneceum_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plodolist
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semen%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plod_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tobolka_(plod)


 Fialka          

 

Africká fialka (Saintpaulia) je pokojová rostlina, 

která byla objevena na svazích dnešní Tanzanie v 

roce 1892. Za dobu od objevení bylo vyšlechtěno 

odhadem kolem 20 000 odrůd. 

Výhodou této rostliny je její nenáročné pěstování a 

snadné množení. Lze ji pěstovat při pokojových 

teplotách po celý rok i v bytech s ústředním 

topením. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tanzanie

