
     Můj herbář květin 

              Narcis 

 
Je známo 26-60 druhů květiny narcis, které jsou rozšířeny v jižní 

Evropě a v severní Africe a v Asii, jinde se vyskytují jen Adventně. 

Rozšíření v ČR: V ČR , není původní žádný druh 

z rodu narcis  jsou hojně pěstované jarní rostliny, které často 

zplaňují i do volné přírody. Vzácněji se pěstuje narcis , který má na 

rozdíl od předchozích druhů květy v květenství. Jako okrasné 

rostliny se pěstuje množství kultivarů, které jsou odvozeny od výše 

zmíněných druhů a jejich kříženců, kromě nich se taky ještě jedná o 

druhy jako  a asi i dalších. 

 

 



Hyacint 

 
Jedná se o vytrvalé pozemní byliny s cibulemi  Jsou to 

rostliny s oboupohlavnými květy. Listy  jsou v přízemní růžici 

(cca 2-6 listů), jsou jednoduché, přisedlé, s listovými 

pochvami. Čepele listů jsou celokrajné, většinou čárkovité až 

kopinaté, žilnatina je souběžná. Květy  jsou oboupohlavné, 

jsou v květenstvích, ve vrcholových hroznech. 

Rozšíření v ČR: V ČR se přirozeně žádný druh 

z rodu hyacint nevyskytuje. Druh hyacintu  je hojně pěstovaná 

okrasná rostlina. 
 

 

 



                       Primulka 

 
Prvosenky známé také pod názvem primulky či petrklíče jsou 

nerozlučnými průvodci jara. Nejčastěji se objevují atraktivní 

kultivary odvozené od prvosenky bezlodyžné (Primula 

acaulis). Dovážejí se k nám často z Holandska. Mají 

mimořádně velké květy zářivých jasných barev, které mohou 

být jednobarevné, dvoubarevné i tříbarevné. Většina 

původně roste v Evropě a Asii, několik druhů v Americe. 

Celkem existuje asi 550 druhů prvosenek. Některé jsou 

pěstovány pro ozdobu. Mezi naše domácí druhy patří 

prvosenka Primula která je Krkonošský neoendemit, roste 

jen zde, nerozšířila se nikam jinam. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Endemit


                                      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/Gyneceum_(botanika)


                                  Maceška 

 
Maceška (lidově nazývaná také violka), je krátkověká 

vytrvalá rostlina, která se v našich podmínkách pěstuje jako 

dvouletka. Jejími předky jsou planě rostoucí violky, které 

byly šlechtěny. Maceška v dnešní podobě se prvně objevila v 

19. století. Kvete hlavně na jaře, od dubna do června, může 

rozkvést ale i na podzim (záleží na době výsevu). Květy 

kvetou téměř ve všech barvách, jsou jedno i vícebarevné, s 

„okem“ i bez. Macešky patří k nemnoha druhům okrasných 

rostlin, které mohou kvést jak na jaře a v létě, tak na 

podzim a někdy i během zimy. Navíc byly vyšlechtěny v 

nejpestřejší škále barev a dají se vysadit jak na záhony, 

tak do balkonových truhlíků a nádob. 

 

 



 

 

 


