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Můj herbář 

Dominik Fojtík, 5. třída, 26. 3. 2020 
 

 

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
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Prvosenka jarní 

 

Prvosenka jarní dosahuje velikosti 20 cm (někdy až 25 cm). Z uzlovitého 1–5 

cm dlouhého oddenku vyrůstají měkké a svraskalé 5–15 cm dlouhé listy 

uspořádané v přízemní růžici. Vonné žluté květy vyrůstají uskupeny do 

jednostranného okolíku. Prvosenka jarní je hmyzosnubná. Někdy se 

rozmnožuje vegetativně, ale většinou se rozmnožuje generativně, semenem. 

Plodem je tobolka se semeny. V zimě prvosenka jarní prochází stádiem 

dormance, kdy listy usychají. Semena musí být chladem narušena 

(stratifikována), jinak by nedošlo ke klíčení. Proto většina semen klíčí až na 

jaře, v dubnu až květnu. Délka života je závislá na podmínkách prostředí, ve 

kterém prvosenka žije, ale je schopna se průměrně dožít více než padesáti 

let.  

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Listov%C3%A1_r%C5%AF%C5%BEice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okol%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Entomogamie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vegetativn%C3%AD_rozmno%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlavn%C3%AD_rozmno%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dormance
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stratifikace_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%AD%C4%8Den%C3%AD_semene
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Africká fialka 

 

 

Rostlina dorůstá výšky 10-15 cm a průměru nejčastěji 20-40 cm (největší 

odrůdy mohou dosahovat průměru až 60 cm, miniaturní jen 6-15 cm a 

mikrominiaturní méně než 6 cm). 

Listy africké fialky jsou křehké a pokryté jednoduchými chlupy. Některé 

druhy vytvářejí přízemní listovou růžici. Obvyklé jsou také rostliny s 

větvenou lodyhou. Základní tvar listu je srdčitý či vejčitý s tupou špičkou. 

Listy mohou být vroubkované, celokrajné nebo lžícovitě prohnuté. Fialky 

mohou mít i různé barvy listů. 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Listy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listov%C3%A1_r%C5%AF%C5%BEice
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Konvalinka vonná 

 
 

Je rozšířena po celé Evropě vyjma nejsevernějších a nejjižnějších oblastí, v 

Malé Asii a odpovídajících oblastech Asie až po Čínu a Japonsko a v Severní 

Americe. Jako okrasná rostlina se pěstuje i leckde mimo tyto oblasti. 

Vytrvalá až 20 cm vysoká jedovatá bylina s plazivým větveným oddenkem. 

Jde o rostlinu rostoucí v České republice od nížin do hor ve světlých lesích a 

křovinách a na horských loukách  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bylina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oddenek
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Horsk%C3%A1_louka&action=edit&redlink=1
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Sněženka podsněžník 

 

Sněženka podsněžník je 15 - 20 cm vysoká. Sněženka se nejhojněji 

vyskytuje v jihovýchodní a Jižní Evropě a Západní Asii. V průběhu staletí 

však byla zavlečena i do jiných oblastí světa, např. do Severní Ameriky. 

Roste zejména v humózní a vlhké půdě pod keři nebo mladými stromky na 

vlhkých loukách nebo v listnatých i smíšených lesích. Velice často se pěstuje 

i na zahradách nebo v parcích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listnat%C3%BD_les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%AD%C5%A1en%C3%BD_les

