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BOBULE KOLEM NÁS
Období zrání plodů přináší potěšení
z krásy a rozmanitosti, ale také starost,
zda plod, který dítě či dospělý sní, může
uškodit. První starostí lékaře, který rozhoduje o nutnosti a urgentnosti zásahu,
je určení rostliny. Z praxe známe, jak
kusé informace někdy anamnesticky
zjistíme (např. byla to taková černá bobule, co nám rostou za domem, však víte
pane doktore). Pokud se tyto informace
zkombinují s laickými botanickými znalostmi lékaře, může dojít k fatálnímu
výsledku.
Na toulkách přírodou, v zahradách
a v parcích jsem pořídil několik fotografií, které Vám nyní nabízím k rychlejšímu
stanovení rostliny. Toto fotoalbum má
zejména usnadnit rozpoznání rostliny
a rychle stanovit její jedovatost. Rostliny
jsou řazeny abecedně, v tabulkách jsou
pro větší přehled bobule rozděleny podle velikosti plodu a podle barvy bobulí.
Kritéria jedovatosti jsou obecná (viz str.
20).
V zahradách a v parcích jsou stále častěji vysazovány nám neznámé okrasné rostliny
a jejich kultivary, s jejichž určením mohou být značné problémy. Pokud si vysazujete
na své zahrady „bobuloviny“, tak se předem informujte u specialistů na jedovatost
rostliny. To, co nám připadá jako velmi atraktivní rostlina, může mít poměrně jedovaté
plody, vyvolávající neatraktivní otravy.
Seznam uveřejněných rostlin a bobulí není kompletní, pro naše severočeské podmínky by měl být ale dostačující. Ještě můžete postrádat například řešetlák počistivý, pstroček dvoulistý, posed bílý, kokořík vonný a přeslenitý, jalovec klášterskou chvojku,
kustovnici cizí, šichu černou, klikvu bahenní, muchovník obecný, skalník celokrajný,
břek obecný, medvědici lékařskou a další.
Sestavení fotoseriálu pro mne, jako pro laika v oblasti botaniky, toxikologie a fotografování, bylo mnohdy náročné a omlouvám se za neprofesionální kvalitu. Zejména
v oblasti toxikologie lze v literatuře nalézt zcela rozporuplné názory na jedovatost.
Množství jedu se může měnit během vegetačního období, může i zráním bobule vymizet (např. lilek černý, plody rajčete, které v nezralé zelené podobě jsou jedovaté,
ale po dozrání jsou zcela jedlé). Množství jedu v rostlině také záleží na klimatických
podmínkách, na složení půdy, stresu rostliny (např. poškozování škůdci) a dalších
faktorech. Jed můžeme z rostliny odstranit například tepelnou úpravou (plody jeřábu,
plody černého bezu…). Kritériem pro určení stupně jedovatosti se stala proto nejjedovatější část rostliny či její syrový stav.
Dílo není toxikologickým repetitoriem a proto doporučuji vždy kontaktovat Toxikologické informační středisko v Praze Na Bojišti 1, tel. 224 919 293 a 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba).
Doufám, že vám bude toto dílo užitečným pomocníkem ve vaší praxi a nebo jen potěší
oko svou pestrobarevností.
Pokud Vás fotoseriál zaujal nebo máte nějaké připomínky, napište mi prosím na mailovou adresu: antonin.gabera@mnul.cz.
Speciální poděkování patří MUDr. Janu Pajerkovi za nápad zrealizovat toto dílo,
za pozitivní motivaci a některé fotografie. Jsem zavázán kolegům, kteří mě při práci
povzbuzovali.
V neposlední řadě děkuji své ženě Helence, za spolupráci, toleranci a zejména za její
zbytky trpělivosti, kdy jsem i několik hodin denně na dovolené trávil získáváním
snímků a hledáním bobulí.
MUDr. Antonín Gabera
Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Český název

Latinský název

Obrázky

Strana

Áron plamatý

Arum maculatum

1, 2

7

Bez černý

Sambucus nigra

3, 4

7

Bez červený

Sambucus racemosa

5, 6

7

Bez chebdí

Sambucus ebulus

Bobkovišeň lékařská

Prunus laurocerasus

Brusnice borůvka

Vaccinium myrtillus

11, 12

8

Brusnice brusinka

Vaccinium vitis-idaea

13, 14

8

7, 8

7

9, 10

8

Břečťan popínavý

Hedera helix

15, 16

8

Cesmína ostrolistá

Ilex aquifolium

17, 18

9

Dřín jarní (svída dřín)

Cornus mas

19, 20

9

Dřišťál obecný

Berberis vulgaris

21, 22

9

Hloh jednosemenný

Crataegus monogyna

23

9

Hloh obecný

Crataegus laevigata

24

9

Hlohyně šarlatová

Pyracantha coccinea

25, 26

10

Jeřáb prostřední

Sorbus intermedia

27, 28

10

Jeřáb ptačí

Sorbus aucuparia

29, 30

10

Jmelí bílé

Viscum album

31, 32

10

Kalina obecná

Viburnum opulus

33, 34

11

Kalina tušalaj

Viburnum lantana

35, 36

11

Kokořík mnohokvětý

Polygonatum multiflorum

37, 38

11

Konvalinka vonná

Convallaria majalis

39, 40

11

Krušina olšová

Frangula alnus

41, 42

12
12

Líčidlo americké

Phytolacca americana

43, 44

Lilek brambor

Solanum tuberosum

45, 46,

12

Lilek černý

Solanum nigrum

47, 48, 49

12

Lilek potměchuť

Solanum dulcamara

Lilek rajče

Solanum lycopersicum

50, 51,

13

52, 53, 54

13

Lilík mochyňovitý

Nicandra physalodes

55, 56

13

Loubinec (přísavník) pětilistý, „psí víno“

Parthenocissus quinqefolia

57, 58

13

Lýkovec jedovatý

Daphne mezereum

59, 60

14

Mahónie cesmínolistá

Mahonia aquifolium

61, 62

14

Mišpule obecná

Mespilus germanica

63, 64

14

Mochyně židovská, „židovská třešeň“

Physalis alkekengi

65, 66

14

Ostružiník

Rubus

67, 68

15

Pámelník bílý

Symphoricarpos albus

69, 70

15

Posed dvoudomý

Bryonica dioica

71, 72, 73

15

Ptačí zob obecný

Ligustrum vulgare

74, 75

15

Rakytník řešetlákový

Hippophae rhamnoides

76, 77

16

Rulík zlomocný

Atropa bella-donna

78, 79

16

Růže šípková

Rosa canina

80, 81

16

Samorostlík klasnatý

Actaea spicata

82, 83

16

Střemcha obecná

Prunus padus

84, 85

17

Střemcha viržinská

Prunus virginiana

86, 87

17

Svída krvavá

Cornus sanguinea

88, 89

17

Temnoplodec černoplodý, „černý jeřáb“

Aronia melanocarpa

90, 91

17

Tis červený

Taxus baccata

92, 93

18

Trnka obecná

Prunus spinosa

94, 95

18

Vlochyně bahenní

Vaccinium uliginosum

96, 97

18

Vraní oko čtyřlisté

Paris quadrifolia

98, 99

18

Zimolez černý

Lonicera nigra

100, 101

19

Zimolez modrý

Lonicera coerulea

102, 103

19

Zimolez obecný

Lonicera xylosteum

104, 105

19

Zimolez ovíjivý

Lonicera periclymenum

106, 107

19
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Tabulka č. 2: Řazení abecedně dle latinského názvu
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Tabulka č. 3: Třídění podle barvy bobule ve zralém stavu

Latinský název

Český název

Obrázky

Strana

Actaea spicata

Samorostlík klasnatý

82, 83

16

Aronia melanocarpa

Temnoplodec černoplodý, „černý jeřáb“

90, 91

17

Arum maculatum

Áron plamatý

1, 2

7

Atropa bella-donna

Rulík zlomocný

78, 79

16

Berberis vulgaris

Dřišťál obecný

21, 22

9

Bryonica dioica

Posed dvoudomý

71, 72, 73

15

Convallaria majalis

Konvalinka vonná

39, 40

11

Cornus mas

Dřín jarní (svída dřín)

19, 20

9

Cornus sanguinea

Svída krvavá

88, 89

17
9

Crataegus laevigata

Hloh obecný

24

Crataegus monogyna

Hloh jednosemenný

23

9

Daphne mezereum

Lýkovec jedovatý

59, 60

14

Frangula alnus

Krušina olšová

41, 42

12

Hedera helix

Břečťan popínavý

15, 16

8

Hippophae rhamnoides

Rakytník řešetlákový

76, 77

16

Ilex aquifolium

Cesmína ostrolistá

17, 18

9

Ligustrum vulgare

Ptačí zob obecný

74, 75

15

Lonicera coerulea

Zimolez modrý

102, 103

19

Lonicera nigra

Zimolez černý

100, 101

19

Lonicera periclymenum

Zimolez ovíjivý

106, 107

19

Lonicera xylosteum

Zimolez obecný

104, 105

19

Mahonia aquifolium

Mahónie cesmínolistá

61, 62

14

Mespilus germanica

Mišpule obecná

63, 64

14

Nicandra physalodes

Lilík mochyňovitý

55, 56

13

Paris quadrifolia

Vraní oko čtyřlisté

98, 99

18

Parthenocissus quinqefolia

Loubinec (přísavník) pětilistý, „psí víno“

57, 58

13

Physalis alkekengi

Mochyně židovská, „židovská třešeň“

65, 66

14

Phytolacca americana

Líčidlo americké

43, 44

12
11

Polygonatum multiflorum

Kokořík mnohokvětý

37, 38

Prunus laurocerasus

Bobkovišeň lékařská

9, 10

8

Prunus padus

Střemcha obecná

84, 85

17
18

Prunus spinosa

Trnka obecná

94, 95

Prunus virginiana

Střemcha viržinská

86, 87

17

Pyracantha coccinea

Hlohyně šarlatová

25, 26

10

Rosa canina

Růže šípková

80, 81

16

Rubus

Ostružiník

67, 68

15

Sambucus ebulus

Bez chebdí

7, 8

7

Sambucus nigra

Bez černý

3, 4

7

Sambucus racemosa

Bez červený

5, 6

7

Solanum dulcamara

Lilek potměchuť

50, 51

13

Solanum lycopersicum

Lilek rajče

52, 53, 54

13

Solanum nigrum

Lilek černý

47, 48, 49

12

Solanum tuberosum

Lilek brambor

45, 46

12

Sorbus aucuparia

Jeřáb ptačí

29, 30

10
10

Sorbus intermedia

Jeřáb prostřední

27, 28

Symphoricarpos albus

Pámelník bílý

69, 70

15

Taxus baccata

Tis červený

92, 93

18

Vaccinium myrtillus

Brusnice borůvka

11, 12

8

Vaccinium uliginosum

Vlochyně bahenní

96, 97

18

Vaccinium vitis-idaea

Brusnice brusinka

13, 14

8

Viburnum lantana

Kalina tušalaj

35, 36

11

Viburnum opulus

Kalina obecná

33, 34

11

Viscum album

Jmelí bílé

31, 32

10

Český název
Bílé plody
Pámelník bílý
Jmelí bílé
Červené a oranžové plody
Áron plamatý
Bez červený
Brusnice brusinka
Cesmína ostrolistá
Dřín jarní (svída dřín)
Dřišťál obecný
Hloh jednosemenný
Hloh obecný
Hlohyně šarlatová
Jeřáb prostřední
Jeřáb ptačí
Kalina obecná
Kalina tušalaj
Konvalinka vonná
Lilek potměchuť
Lilek rajče
Lýkovec jedovatý
Mochyně židovská, „židovská třešeň“
Posed dvoudomý
Rakytník řešetlákový
Růže šípková
Tis červený
Zimolez obecný
Zimolez ovíjivý
Modré až černé plody
Bez černý
Bez chebdí
Bobkovišeň lékařská
Brusnice borůvka
Břečťan popínavý
Kokořík mnohokvětý
Krušina olšová
Líčidlo americké
Lilek černý
Loubinec (přísavník) pětilistý, „psí víno“
Mahónie cesmínolistá
Ostružiník
Ptačí zob obecný
Rulík zlomocný
Samorostlík klasnatý
Střemcha obecná
Svída krvavá
Temnoplodec černoplodý, „černý jeřáb“
Trnka obecná
Vlochyně bahenní
Vraní oko čtyřlisté
Zimolez černý
Zimolez modrý
Zelené plody
Lilek brambor
Žluté a hnědé plody
Lilík mochyňovitý
Mišpule obecná
Střemcha viržinská

Latinský název

Obrázky

Strana

Symphoricarpos albus
Viscum album

69, 70
31, 32

15
10

Arum maculatum
Sambucus racemosa
Vaccinium vitis-idaea
Ilex aquifolium
Cornus mas
Berberis vulgaris
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Pyracantha coccinea
Sorbus intermedia
Sorbus aucuparia
Viburnum opulus
Viburnum lantana
Convallaria majalis
Solanum dulcamara
Solanum lycopersicum
Daphne mezereum
Physalis alkekengi
Bryonica dioica
Hippophae rhamnoides
Rosa canina
Taxus baccata
Lonicera xylosteum
Lonicera periclymenum

1, 2
5, 6
13, 14
17, 18
19, 20
21, 22
23
24
25, 26
27, 28
29, 30
33, 34
35, 36
39, 40
50, 51
52, 53, 54
59, 60
65, 66
71, 72, 73
76, 77
80, 81
92, 93
104, 105
106, 107

7
7
8
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
13
13
14
14
15
16
16
18
19
19

Sambucus nigra
Sambucus ebulus
Prunus laurocerasus
Vaccinium myrtillus
Hedera helix
Polygonatum multiflorum
Frangula alnus
Phytolacca americana
Solanum nigrum
Parthenocissus quinqefolia
Mahonia aquifolium
Rubus
Ligustrum vulgare
Atropa bella-donna
Actaea spicata
Prunus padus
Cornus sanguinea
Aronia melanocarpa
Prunus spinosa
Vaccinium uliginosum
Paris quadrifolia
Lonicera nigra
Lonicera coerulea

3, 4
7, 8
9, 10
11, 12
15, 16
37, 38
41, 42
43, 44
47, 48, 49
57, 58
61, 62
67, 68
74, 75
78, 79
82, 83
84, 85
88, 89
90, 91
94, 95
96, 97
98, 99
100, 101
102, 103

7
7
8
8
8
11
12
12
12
13
14
15
15
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19

Solanum tuberosum

45, 46

12

Nicandra physalodes
Mespilus germanica
Prunus virginiana

55, 56
63, 64
86, 87

13
14
17
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Tabulka č. 4: Třídění podle velikosti bobule ve zralém stavu
Český název

Latinský název

Áron plamatý | Arum maculatum
Obrázky

Strana

Bez černý | Sambucus nigra

Velikost bobule do 1 cm
Áron plamatý

Arum maculatum

1, 2

7

Bez černý

Sambucus nigra

3, 4

7

Bez červený

Sambucus racemosa

5, 6

7

Bez chebdí

Sambucus ebulus

7, 8

7
8

Bobkovišeň lékařská

Prunus laurocerasus

9, 10

Brusnice borůvka

Vaccinium myrtillus

11, 12

8

Brusnice brusinka

Vaccinium vitis-idaea

13, 14

8
8

Břečťan popínavý

Hedera helix

15, 16

Cesmína ostrolistá

Ilex aquifolium

17, 18

9

Dřišťál obecný

Berberis vulgaris

21, 22

9

Hloh jednosemenný

Crataegus monogyna

23

9

Hloh obecný

Crataegus laevigata

24

9

Hlohyně šarlatová

Pyracantha coccinea

25, 26

10

Jeřáb prostřední

Sorbus intermedia

27, 28

10

Jeřáb ptačí

Sorbus aucuparia

29, 30

10

Jmelí bílé

Viscum album

31, 32

10

Kalina obecná

Viburnum opulus

33, 34

11

Kalina tušalaj

Viburnum lantana

35, 36

11

Kokořík mnohokvětý

Polygonatum multiflorum

37, 38

11

Konvalinka vonná

Convallaria majalis

39, 40

11

Krušina olšová

Frangula alnus

41, 42

12

47, 48, 49

12

Lilek černý

Solanum nigrum

Lilek potměchuť

Solanum dulcamara

50, 51

13

Loubinec (přísavník) pětilistý, „psí víno“

Parthenocissus quinqefolia

57, 58

13

Lýkovec jedovatý

Daphne mezereum

59, 60

14

Mahónie cesmínolistá

Mahonia aquifolium

61, 62

14

Posed dvoudomý

Bryonica dioica

Ptačí zob obecný

Ligustrum vulgare

71, 72, 73

15

74, 75

15

Rakytník řešetlákový
Samorostlík klasnatý

Hippophae rhamnoides

76, 77

16

Actaea spicata

82, 83

16

Střemcha obecná
Střemcha viržinská

Prunus padus

84, 85

17

Prunus virginiana

86, 87

17

Svída krvavá

Cornus sanguinea

88, 89

17

Temnoplodec černoplodý, „černý jeřáb“

Aronia melanocarpa

90, 91

17

Tis červený

Taxus baccata

92, 93

18

Vlochyně bahenní

Vaccinium uliginosum

96, 97

18

Vraní oko čtyřlisté

Paris quadrifolia

98, 99

18

Zimolez černý

Lonicera nigra

100, 101

19

Zimolez modrý

Lonicera coerulea

102, 103

19

Zimolez obecný

Lonicera xylosteum

104, 105

19

Zimolez ovíjivý

Lonicera periclymenum

106, 107

19

2.

1.

4.

3.

Popis rostliny:
Bylina. Vysoká 15–30 cm. Má hlízovitý oddenek. Listy jsou dlouze řapíkaté, čepele střelovitého tvaru, skvrnité. Stvol nese na vrcholu květenství (palice), obalené kornoutovitým toulcem, vně
bělavým, žlutavězeleným nebo načervenalým. Kvete od dubna
do června. Plodem jsou červené bobule nasládlé chuti. Ty dozrávají od července do září. Roste ve vlhkých stinných lesích, je
pěstován v okrasných zahradách.
jedovatost rostliny:
Jedovatá je celá rostlina, zejména plody. Obsahuje alkaloidy,
glykosidy, saponiny, šťavelany a další látky.

Bez červený | Sambucus racemosa

Popis rostliny:
Keř až nízký strom. Výška až 6 metrů. Šedohnědá podélně
rozpraskaná kůra. Větve mají uvnitř bělavou dřeň. Listy jsou
vstřícné, lichozpeřené, dvou až tříjařmé, podlouhlé vejčité lístky
na okrajích nestejně pilovité. Květy bílé až slabě nažloutlé, květenství chocholičnatá, plochá. Kvete od května do června. Plody
jsou černé peckovičky až 6 mm v průměru, zrají v srpnu až září.
Roste v lesích, křovinatých stráních a mezích, podél komunikací,
na rumištích, v polích při sloupech el. vedení.
jedovatost rostliny:
Listy jsou jedovaté.
Plody za čerstva obsahují kyanogenní glykosidy, organické kyseliny, silice, barviva a vitamíny A a C. Po tepelné úpravě jsou
jedlé.
Květy obsahují silici, glykosid rutin a sambunigrin, třísloviny
a cholin.

Bez chebdí | Sambucus ebulus

6.

5.

8.

7.

Velikost bobule od 1 do 2 cm
Dřín jarní (svída dřín)

Cornus mas

19, 20

9

Líčidlo americké

Phytolacca americana

43, 44

12

Lilík mochyňovitý

Nicandra physalodes

55, 56

13

Mochyně židovská, „židovská třešeň“

Physalis alkekengi

65, 66

14

Ostružiník

Rubus

67, 68

15

Pámelník bílý

Symphoricarpos albus

69, 70

15

Rulík zlomocný

Atropa bella-donna

78, 79

16

Růže šípková

Rosa canina

80, 81

16

Trnka obecná

Prunus spinosa

94, 95

18

45, 46

12

Velikost bobule nad 2 cm

6

Lilek brambor

Solanum tuberosum

Lilek rajče

Solanum lycopersicum

Mišpule obecná

Mespilus germanica

52, 53, 54

13

63, 64

14

Popis rostliny:
Keř až nízký strom. Výška až 3 metry, bohatě větvený. Tmavohnědá kůra a skořicově hnědá dřeň. Listy vstřícné, řapíkaté, lichozpeřené, lístky ve dvou až třech jařmech, vejčité až kopinaté,
na okrajích drobně pilovité. Květenství latovitá, vejcovitá. Květy
žluté až zelenavé. Kvete v dubnu až červnu. Plody jsou červené
peckovičky, dozrávají v červenci až září. Roste v lesích, na pasekách, křovinatých stráních, v roklích.

Popis rostliny:
Bylina, vytrvalá, nepříjemně páchnoucí. Vysoká až 2 metry,
na přímých nevětvených rýhovaných lodyhách rostou řapíkaté lichozpeřené listy, ostře pilovité. Květenství bohatá, ploché vrcholíky, koruna kolovitá. Květy bílé až růžové s nachovými prašníky.
Kvete od června do července. Plody jsou leskle černé peckovice
se třemi semeny, plodí od srpna do září. Roste v lesních lemech,
na křovinatých stráních, vinicích, rumištích, podél komunikací.

jedovatost rostliny:
Jedovaté jsou listy a plody. Obsahuje kyanogenní glykosid sambunigrin, řadu organických kyselin, barviva a iridoidní látky.

jedovatost rostliny:
Jedovatá je celá rostlina, zejména semena v černých plodech.
Obsahuje organické kyseliny (kys. ferulovou a kumarovou), hořčiny, třísloviny, saponiny, esteridoidních glykosidů (ebulosid,
isoswerosid atd.) a kyanogenní glykosid sambunigrin.
Toxická aktivita se ztrácí tepelným zpracováním.
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Bobkovišeň lékařská | Prunus laurocerasus

Brusnice borůvka | Vaccinium myrtillus

10.

9.

Cesmína ostrolistá | Ilex aquifolium

12.

11.

Popis rostliny:
Keř, vždyzelený. Listy kožovité, vejčitě kopinaté s krátkým řapíkem. Jsou dlouhé až 15 cm, celokrajné, lícní strana čepele je
tmavozelená, lesklá, rubová světlejší, nelesklá. Květy malé, bílé
v bohatých hroznech. Kvete v dubnu a květnu. Plody jsou peckovice, tmavě purpurové až černé, velikost do 1 cm v průměru.
Dozrávají v srpnu až říjnu. Keř je pěstován v několika kultivarech
v zahradách a parcích. Kultivary se mohou lišit od základního
popisu.
jedovatost rostliny:
Všechny části rostliny jsou jedovaté, zejména semena a listy.

Dřín jarní (svída dřín) | Cornus mas

18.

17.

Popis rostliny:
Keř. Výška do 50 cm. Kmínky plazivé, větve vzpřímené, zelené s ostrými hranami. Listy střídavé, vejčitě okrouhlé, špičaté,
jemně pilovité, velmi krátce řapíkaté, opadavé. Květy jednotlivé v úžlabí listů, na stopkách, korunky baňkovité, bledě zelené
až narůžovělé. Kvete od dubna do července. Zralé bobule jsou
černomodré, ojínělé. Plody zrají od června do září. Hojně roste
v lesích, na skalách, rašeliništích a vřesovištích.
jedovatost rostliny:
Plody jsou jedlé.

19.

Popis rostliny:
Keř až strom. Stálezelený, vysoký až 10 metrů s úzkou kuželovitou korunou. Kůra je zpočátku stříbřitě našedlá, hladká, později
šedohnědě pruhovaná, tečkovaná, drsná až popraskaná. Větve vzpřímené, světle zelené. Listy jednoduché, střídavé, řapík
do 1 cm, čepel do 12 cm, vejčitá až podlouhle elipčitá, kožovitá,
lysá, líc tmavě zelený, rub světle zelený, matný. Okraje jsou zvlněné, ozubené až trnité, trnitost odpovídá stáří rostliny. Květy
nenápadné, bílé, vonné. Kvete v květnu a červnu. Plody jsou
čtyřsemenné kulovité červené peckovice, velikosti 7–10 mm.
Plody vydrží na větvích od podzimu do jara. U nás je cesmína
s oblibou pěstována v okrasných zahradách a parcích, volně roste ve světlých lesích a křovinách.
jedovatost rostliny:
Listy a plody. Obsahují rutin, ursolovou kyselinu, ilicin, amyrin
a neznámé jedovaté látky.

Brusnice brusinka | Vaccinium vitis-idaea

Břečťan popínavý | Hedera helix

14.

13.

Popis rostliny:
Keř. Nízký, bohatě větvený, s plazivými kmínky a vzpřímenými
větvičkami. Listy jsou střídavé, tuhé, vejčité, na špičce zaokrouhlené až vykrojené, vždyzelené, neopadavé. Květy v koncových hroznech, bílé až narůžovělé, zvonkovité. Kvete od května
do srpna. Plody jsou kulaté, červené, lesklé bobule. Roste v lesích, rašeliništích, vřesovištích a na skalách.
jedovatost rostliny:
Plody jsou jedlé.

Dřišťál obecný | Berberis vulgaris

16.

15.

Popis rostliny:
Keř. Vytrvalý, plazivý nebo popínavý, liánovité větve až 20 m
dlouhé s přísavnými kořínky. Listy jsou jednoduché, trvale zelené, kožovité, lesklé, střídavé. Mladé listy jsou chlupaté, starší
lysé. Na nekvetoucích větvích jsou listy 3–5laločnaté, na kvetoucích větvích vejčité a široce kopinaté, celokrajné, dlouze zašpičatělé. Žlutozelené květy jsou uspořádány v polokulovitých
okolících. Kvete od srpna do prosince, po 8. roce života. Plodem
je modročerná bobule, dozrávající na jaře příštího roku. Volně
roste v listnatých a smíšených lesích, na skalách, sutích, je pěstován v zahradách a parcích. Pěstuje se v celé řadě kultivarů.
jedovatost rostliny:
Listy a plody. Obsahují triterpenické saponiny (hederin, hederakosid, hederagenin aj.), třísloviny a jiné ubikvitární látky.
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20.

Popis rostliny:
Keř až strom. Dorůstá až 10 metrů. Mladé větve jsou hranaté,
zelené nebo hnědočervené, jemně chloupkaté. Listy vstřícné,
dlouhé řapíky, čepel oválná až elipčitá, na bazi zaoblená, vpředu
zašpičatělá. Lícová strana je matně zelená, přitiskle chloupkatá,
rub čepele světle zelený, v rozích žilnatiny silně chloupkatý. Květy se objevují před rašením lístků, jsou uspořádány v 10–25květých okolících. Kvete zlatožlutě, v březnu a dubnu. Plody jsou
šarlatově červené, podlouhle elipčité, až 15 mm dlouhé, jádra
jsou elipsoidní. Doba zralosti od srpna. Roste v suchých listnatých lesích, na slunných kamenitých stráních, na skalách
a na mezích.
jedovatost rostliny:
Plody jsou jedlé, mají sladce navinulou chuť.

Hloh obecný | Crataegus laevigata
Hloh jednosemenný | Crataegus monogyna

22.

21.

23.

24.

Popis rostliny:
Keř. Letorosty šedožluté, starší větve šedočerné, kůra hladká.
Listy vyrůstají na brachyblastech v paždí trnů. Jsou eliptické,
na krátkém řapíku, osténkatý okraj. Květy jsou žluté, uspořádané
v převislých jednoduchých hroznech. Kvete v dubnu až červnu.
Plody jsou podlouhlé červené bobule, cca 1 cm, lesklé, kyselé
chuti. Často se pěstuje v okrasných zahradách a parcích (šlechtěné druhy se mohou lišit od základního popisu). Volně roste
na slunných stráních, na okrajích lesů, v údolích řek.

Popis rostliny:
Keř nebo strom. Výška až 5 metrů, trnité, trny kolem 1,5 cm dlouhé. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, laločnaté. Květy tvoří
vrcholičnatá květenství, mají 5 bílých až růžových korunních
plátků. Květy nepříjemně páchnou. Kvete v květnu a v červnu.
Plodem jsou vejčitě kulovité malvice 8–12 mm dlouhé. Na našem území volně roste a je okrasně pěstováno přes 20 druhů
hlohů, které se vzájemně velmi snadno kříží, kříženci se mohou
lišit od základního popisu.

jedovatost rostliny:
Jedovatá je téměř celá rostlina s výjimkou zralých plodů. Obsahuje různé alkaloidy, např. berberin.

jedovatost rostliny:
Plody nejsou jedovaté.
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Hlohyně šarlatová | Pyracantha coccinea

Jeřáb prostřední | Sorbus intermedia

26.

25.

Kalina obecná | Viburnum opulus

28.

27.

Popis rostliny:
Keř s trny. Listy jsou kožovité, podlouhle kopinaté až úzce eliptické, jemně vroubkované. Listy přezimují. Květy jsou v bohatých
chocholících, barvu mají bílou až růžovou. Plody – kulovité malvice, oranžové, cihlové nebo ohnivě červené, velikost 5–6 mm.
U nás je pěstován v parcích a zahradách jako okrasná rostlina.
jedovatost rostliny:
Plody jsou velmi málo jedovaté.

Kalina tušalaj | Viburnum lantana

34.

33.

Popis rostliny:
Strom. Opadavý, dorůstá až 12 metrů. Kůra je hladká, šedá nebo
tmavošedě purpurová. Mladé letorosty jsou nápadně plstnatě
chlupaté, k podzimu jsou lysé. Listy jsou střídavé, široce vejčité,
na vrcholu tupé nebo jen málo zašpičatělé, v přední polovině
nezřetelně laločnaté. Květy jsou v plochých latách, krémově bílé.
Kvete v květnu. Plody jsou malvice, v době zralosti přechází zelená barva na nachovou barvu.
Tento druh vznikl křížením S. aucuparia a S. aria. Proto lze vypozorovat znaky obou rodičovských druhů. Pro svou rezistenci
k výfukovým plynům je stále častěji vysazován do parků, do ulic
měst a kolem cest.

35.

Popis rostliny:
Keř až nízký strom. Vysoký až 4 metry. Mladé větve jsou lysé.
Listy na větvích vstřícné, dlouze řapíkaté, čepel listu hluboce
trojlaločná. Kulovitá květenství z bílých květů po okrajích a z růžových uprostřed. Kvete v květnu až červenci. Plody jsou červené
peckovice dozrávající v září. Roste na vlhčích místech, v listnatých lesích. Často se vysazuje do parků a zahrad ve šlechtěných
podobách, které se mohou lišit od základního popisu.
jedovatost rostliny:
Jedovaté jsou listy a kůra, méně jedovaté jsou plody. Obsahuje
viburnin, amyrin a astralagin.

jedovatost rostliny:
Jedovaté jsou čerstvé plody. Obsahují organické kyseliny (zejména kyselinu parasorbinovou), hořčiny, pektiny, vitamín C a další
látky.

Jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia

Jmelí bílé | Viscum album

30.

29.

Popis rostliny:
Strom. Až 20 metrů vysoký, opadavý. Kůra šedá, hladká. Listy lichozpeřené, střídavé s 9–11 podlouhle oválnými ostře zubatými
lístky. Na rubu tmavě zelené, na líci světle zelené. Květy jsou žlutobílé, v bohatých latách. Kvete v červnu a červenci. Plody jsou
malvice, v době zralosti červené, velikost 6–8 mm v průměru.
Plody dozrávají od srpna do října. Roste v lesích, je vysazován
do parků a kolem cest.
Existují četné odchylky jeřábu. U nás je oblíbená varianta „Moravica“ nebo „Edulis“, což je přírodní mutace nalezená v 19. století
na severní Moravě. Tyto varianty se liší od jeřábu ptačího vzpřímenějším růstem a listy, které jsou zubaté jen v horní třetině.
jedovatost rostliny:
Jedovaté látky se ničí tepelnou úpravou. Varianty „Moravica“
nebo „Edulis“ mají sladké plody, obsahují mnohem méně kys.
parasorbinové a jsou vhodné i pro přímou konzumaci.
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Kokořík mnohokvětý | Polygonatum multiflorum

32.

31.

Popis rostliny:
Vytrvalý, cizopasný, stálezelený keř (trs), dorůstá až metrového
průměru. Mají modifikované kořeny - savé orgány (haustorie),
kterými odebírá výživné látky hostitelské rostlině. Kmínek je
krátký, pravidelně se vidličnatě větvící. Listy jsou vstřícné, kopinaté, kožovité, rostou po dvou až čtyřech. Květy jsou žlutozelené, kvete v březnu až květnu. Plody jsou bílé nebo nažloutlé
bobule, dozrávající na podzim. Dužnina je velmi lepkavá. Jmelí
roste hojně téměř po celé republice.
jedovatost rostliny:
Jedovatá je celá rostlina. Obsahuje viskotoxiny, triterpen amyrin,
lupeol a kardioaktivní fenylpropanony. Více jedovaté jsou rostliny rostoucí na lípě, akátu, javoru a topolu.

36.

Popis rostliny:
Keř. Vysoký až 4 metry. Mladé větve jsou šedě plstnaté. Listy
vstřícné, krátce řapíkaté, vejčitého tvaru, dosti kožovité, svráštělé, celistvé s pilovitým okrajem, na rubu jsou chlupaté. Květy jsou uspořádány do bohatých koncových vrcholíků žlutobílé
barvy. Kvete v dubnu a květnu. Plody jsou peckovičky, barva zráním přechází z korálově červené na lesklou černou barvu v plné
zralosti. Dozrávají od srpna do října. Roste ve světlých hájích,
na stráních, lesních lemech a mýtinách. Je vysazován do parků.
jedovatost rostliny:
Jedovaté jsou listy a kůra, méně jedovaté nebo nejedovaté jsou
plody. Obsahuje viburnin, amyrin.

Konvalinka vonná | Convallaria majalis

38.

37.

Popis rostliny:
Bylina. Vysoká 30–100 cm. Lodyha v průřezu oblá. Listy ve dvou
řadách, široce eliptické. Květy zelenobílé, válcovitě trubkovité,
srostlé ze 6 lístků, v úžlabí listů po 2–6, nevonné. Kvete květen
až červen. Plody jsou bobule, nejprve červené, později modročerné, kulaté, dozrávají od srpna do září. Roste v bučinách, smíšených lesích a lužních lesích.
jedovatost rostliny:
Jedovatá je celá rostlina. Obsahuje steroidní saponiny s aglykonem diosgeninem a chelidonovou kyselinu. Obsah dříve uváděných srdečních glykosidů nebyl potvrzen.

40.

39.

Popis rostliny:
Bylina. 10–20 cm vysoká. Oddenek plazivý. Listy jednoduché,
elipsovitě kopinaté, dlouhé řapíky. Lodyha bezlistá, přímá, nese
jednostranný hrozen bílých květů. Okvětí jsou kulovitě zvonkovité. Kvete v květnu a v červnu. Plodem je kulovitá oranžově červená bobule s několika semeny, dozrávají v červenci a v srpnu.
Hojně roste ve stinných lesích, v křovinách, v luzích, na pasekách, je pěstována v okrasných zahradách.
jedovatost rostliny:
Jedovatá je celá rostlina, zvláště květy a plody. Obsahuje glykosidy, např. konvalatoxol, konvalatoxin a další, steroidní saponiny a silice.
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Krušina olšová | Frangula alnus

Líčidlo americké | Phytolacca americana

42.

41.

Lilek potměchuť | Solanum dulcamara

44.

43.

Popis rostliny:
Opadavý keř nebo nízký stromek s tenkými, střídavě postavenými větvemi. Koruna má polokulovitý tvar. Kůra je hladká, šedohnědá s nápadně bělavými, příčně protáhlými lenticelami
(dýchacími otvory). Listy jsou jednoduché, střídavé, oválné nebo
eliptické, celokrajné nebo v přední části nezřetelně zubaté, s výraznou žilnatinou, na žilkách na rubu a na řapíku jsou chlupaté,
jinak jsou lysé. Květy rostou v úžlabních vrcholcích a jsou krátce stopkaté, pětičetné, drobné, bílé, kalich při spodině srostlý,
koruna kápovitá. Kvete v květnu a červnu. Plod je kulatá třísemenná peckovice, mění barvu ze zelené na červenou a v době
zralosti na černofialovou. Roste v parcích, na křovinatých stráních, lesních lemech a lesích.

Popis rostliny:
Bylina, vysoká až 2 m. Čepele listů podlouhlé až eliptické,
13 x 5 cm. Bílé květy jsou ve vzpřímených hroznech. Plody jsou
bobule, shora vmáčklé, vznikají srůstem 10 plodolistů, jsou temně červené až černé. U nás se pěstuje v okrasných zahradách,
zplaňuje.
jedovatost rostliny:
Celá rostlina. Obsahuje saponiny a alkaloidy, phytolaccatoxin
a phytolaccigenin.

Lilek černý | Solanum nigrum

46.

45.

Popis rostliny:
Bylina. Podzemní oddenkové výběžky s hlízami. Lodyhy přímé,
bohatě větvené, nahoře slabě hranaté. Listy má přetrhovaně lichozpeřené, většinou celokrajné s krátkými řapíky. Kvete
bíle, růžově, modře nebo nafialověle. Květenství je pětičetné,
na stopkách. Doba květu červen až srpen. Některé kultivary nekvetou vůbec. Plody jsou bobule, žlutozelené až zelené, velikost
1–3 cm. Plodí od července do září. Původem je z Jižní Ameriky,
běžně se pěstuje jako užitková plodina, občas přechodně zplaňuje.
jedovatost rostliny:
Jedovaté jsou plody (bobule), klíčky a klíčící hlízy, zezelenalé hlízy a celá nadzemní část rostliny. Obsahují glykoalkaloidy – solanin, cholin a acetylcholin. Solanin je odolný vůči tepelné úpravě,
proto mohou být jedovaté i upečené zelené hlízy bramboru.
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51.

50.

jedovatost rostliny:
Jedovaté jsou plody, listy a kůra. Obsahují dianthrony glukofrangulinů.

Lilek brambor | Solanum tuberosum

Lilek rajče | Solanum lycopersicum

48.

jedovatost rostliny:
Celá rostlina je jedovatá. Jedovatější jsou bobule v zeleném stavu. Obsahuje alkaloidy, tzv. solaniny (soladulcidin, tomatidenol
a solasodin, solamargin) a saponiny. Obsah alkaloidů klesá
v následujícím pořadí: zelené bobule – listy – lodyhy – zralé bobule.

Lilík mochyňovitý | Nicandra physalodes

47.

Popis rostliny:
Bylina, až 70 cm vysoká, přímé, hranaté, větvící se chlupaté lodyhy. Listy tmavě zelené, kopinaté až široce vejčité, celokrajné,
někdy výrazně laločnaté až zubovité. Na bazi se klínovitě zužují
v řapík. Nevelké květy ve vrcholících, bílá pěticípá koruna, z ní
vyčnívají prašníky. Kvete od června do října. Plody jsou černé
bobule dozrávající v září až říjnu, 7–8 mm v průměru. Roste v zahradách, kompostech, skládkách a parcích.
jedovatost rostliny:
Jedovatá je celá rostlina, bobule jsou toxičtější v nezralém stavu.
Jedovatost rostliny je stále diskutována, podle některých autorů
jsou černé zralé plody nejedovaté. Obsah solaninů (steroidních
glykoalkaloidů – solanin, solasodin, solamargin) klesá v rostlině v následujícím pořadí: nezralé plody – listy – lodyha – zralé
plody.

54.

52.

Popis rostliny:
Polokeř. Popínavé nebo polehavé lodyhy až 2 metry dlouhé,
na bázi dřevnaté. Listy jsou střídavé, vejčitě kopinaté, nahoře
zašpičatělé. Květy jsou na stopkách uspořádány do postranních
vrcholíků. Jsou pětičetné, fialové barvy, prašníky žluté. Kvete
v červnu až září. Plody jsou vejčité bobule, zpočátku zelené,
ve zralosti mají sytě červenou barvu. Dozrávají od srpna do října. Roste hojně v lesích, houštinách, na březích, rumištích i pasekách.

49.

53.

Popis rostliny:
Bylina. Stonek je zpočátku bylinný, později od země dřevnatí.
Rostliny jsou velmi žlaznatě chlupaté. Listy přetrhovaně lichozpeřené. Kvete žlutě, květen až srpen. Plodem je bobule, rajské
jablko, nejčastěji kulovité. Velikost 2–8 cm, barva červená nebo
žlutá. Doba zrání – podle typu pěstování. Původem je z Jižní
a Střední Ameriky, běžně se pěstuje v mnoha odrůdách, zplaňuje na smetištích, skládkách a polích.
jedovatost rostliny:
Nezralé bobule a zelené části rostliny obsahují solanin. Zralé
plody jsou jedlé, obsahují řadu vitamínů.

Loubinec (přísavník) pětilistý, „psí víno“
Parthenocissus quinqefolia

56.

55.

Popis rostliny:
Bylina. Jednoletá, vysoká 30 – 130 cm. Lodyha je jen v dolní části
chlupatá. Listy jsou vejčité až eliptické, nepravidelně hrubě zubaté, lysé, řapíkaté. Květy mají modrou, zespodu bílou korunu,
velké zvonkovité. Kvete od července do října. Plody jsou suché,
mnohosemenné, kulaté bobule, uzavřené do hnědého kalichu.
V ČR je pěstován v okrasných zahradách, občas zplaňuje.
jedovatost rostliny:
Jedovatá je celá rostlina, zejména kořen. Obsahuje řadu alkaloidů, např. hygrin a tropinon.

58.

57.

Popis rostliny:
Keř. Zdřevnatělá popínavá rostlina, úponky lián jsou 5–8 ramenné, s přísavkami. Výhony jsou až 15 m dlouhé. Jarní výhonky
jsou světle červené, později tmavě zelené. Listy jsou většinou
5četné, jednotlivé lístky jsou oválně elipčité, okraje zoubkované.
Lícní strana matně temně zelená, rub bělavě zelený. Na podzim
mají temně červenou barvu. Květy jsou velmi malé, nazelenalé,
ve vrcholičnatých latách postavených proti listům. Kvete v červenci a v srpnu. Plody jsou modročerné bobule, velikost kolem
5–7 mm v průměru, se 2–3 srdčitými semeny. V ČR se pěstuje jako dekorativní rostlina na zahradách a v parcích, pne se
po zdivu. Ojediněle zplaňuje.
jedovatost rostliny:
Bobule jsou pro savce málo jedovaté, obsahují zejména kyselinu šťavelovou. Pro ptáky jsou bobule nejedovaté.
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Lýkovec jedovatý | Daphne mezereum

Mahónie cesmínolistá | Mahonia aquifolium

60.

59.

Ostružiník | Rubus

62.

61.

Popis rostliny:
Keř. Vysoký až 1,5 metru. Větve houževnaté, žlutohnědé, v mládí
plstnaté, později lysé. Listy jsou jednoduché, podlouhlé, kopinaté, krátce řapíkaté, tupě zakončené, celokrajné. Objevují se
až po odkvětu, na zimu opadají. Květy po 2–3 v postranních svazečcích, růžové až růžově fialové, vzácněji bílé. Tvar trubkovitý,
čtyřčetně, kvete od února do dubna. Plodem je vejčitě kulovitá peckovice, červená, dozrává v červenci a srpnu. Volně roste
ve vlhkých stinných lesích, je pěstován v okrasných zahradách.
jedovatost rostliny:
Jedovatá je celá rostlina, hlavně kůra a plody. Obsahuje kumariny daphnetin a jeho glukosidy (dafnin, dafnetin), dafnoretin,
umbeliferon a pryskyřičný jed mezerein.

Pámelník bílý | Symphoricarpos albus

68.

67.

Popis rostliny:
Keř, nízký, beztrnný, vždyzelený. Listy jsou tuhé až kožovité, lichozpeřené, ostnitě zubaté. Květy jsou žluté, v laťovitě sestavených hroznech. Kvete v květnu až červenci. Plody jsou kulovité
modré ojínělé bobule, dozrávající v srpnu až září. Je pěstována
v parcích a zahradách, občas je ptáky roznesená do volné přírody.
jedovatost rostliny:
V celé rostlině jsou protoberberinové (berberin, iatrorhizin, palmatin), benzylisochinolinové (oxyakanthin, berbamin) a aporfinové (magnoflorin) alkaloidy. Nejnižší obsah alkaloidů je
v plodech.

70.

69.

Popis rostliny:
Keř. Má dvouleté prýty (prýt = stonek s listy, pupeny a květy).
V prvním roce vyroste z kořene olistěný sterilní prýt, na kterém
v dalším roce vyrostou z úžlabních pupenů květy. Stonky jsou
plazivé nebo ohnuté, lysé či chloupkaté, stopky často žlaznaté,
s pravidelnými či nestejnými trny. Listy jsou 3–5–7četné, na líci
zelené, rub většinou šedobíle plstnatý. Okraje jsou jednoduše
nebo dvojitě zubaté. Květy zpravidla v latách, květní plátky jsou
bílé až růžově červené. Kvete od května do září. Plody jsou malé
peckovičky, které dohromady skládají složený plod – ostružinu.
Černočervené až černé, v době zralosti se oddělí i s plodovým lůžkem. U šlechtěných forem mohou být červené, černomodré, modré, oranžové, oranžově žluté. Hojně roste na mezích, v houštinách,
na okrajích lesů, na mýtinách, šlechtěné kultivary jsou pěstovány
v užitkových zahradách. Rod Rubus je v ČR zastoupen 4 domácími
podrody a celkem obsahuje přes 300 různých druhů.

Popis rostliny:
Keř. Až 2 metry vysoký. Listy jsou tmavozelené na líci, šedozelené na rubu, krátce řapíkaté, eliptické, celokrajné, na vrcholu
zašpičatělé. Květy jsou malé, bílé až načervenalé, v koncových
hroznech. Kvete od června do září. Plody jsou bobule, 6–13 mm
velké, bílé až narůžovělé. Dozrávají od září do prosince, na keřích zůstávají bobule až do silných mrazů. Běžně je vysazován
do parků a živých plotů, často zplaňuje.
jedovatost rostliny:
Bobule. Obsahují alkaloidy, saponiny a další látky neznámé povahy.

jedovatost rostliny:
Plody jsou jedlé.

Mišpule obecná | Mespilus germanica

64.

63.

Popis rostliny:
Keř nebo strom, výška až 6 metrů. Někdy trnitý. Mladé větve
plstnatě chlupaté. Listy opadavé, úzce eliptické až podlouhle
kopinaté, celokrajné nebo v horní části jemně pilovité, na rubu
hustě chlupaté. Květy jednotlivé, bílé. Kvete v květnu a v červnu. Plody jsou malvice, kulovité až lehce hruškovité, žluté až
bronzově hnědé, 2–4 cm v průměru. V ČR je pěstována v okrasných a ovocných zahradách (středověká ovocná dřevina), občas
zplaňuje.
jedovatost rostliny:
Plody jsou jedlé, poživatelné po přejití mrazem, kdy změknou
„na hniličku“.
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Posed dvoudomý | Bryonica dioica

Mochyně židovská, „židovská třešeň“
Physalis alkekengi

66.

65.

72.

Ptačí zob obecný | Ligustrum vulgare

73.

71.

Popis rostliny:
Bylina, vysoká až 80 cm. Lodyha tupě hranatá. Listy zdánlivě
vstřícné, řapíkaté, široce vejčité, celokrajné, špičaté. Květy jednotlivé stopkaté, bílá pěticípá koruna. Kvete v červnu a v červenci. Bobule kulovitá, 11–15 mm v průměru, hladká, oranžově až
šarlatově červená, uzavřená v oranžovém až červeném měchýřku. Dozrává v září a říjnu. Často je pěstovaná v okrasných zahradách a parcích, zplaňuje.

Popis rostliny:
Bylina s popínavým stonkem. Listy vejčité až okrouhlé, 5–7laločné, nepravidelně zubaté nebo celokrajné. Samčí květy jsou
v dlouze stopkatých vrcholících nebo jednotlivě. Samičí květy
v krátce stopkatých hroznech. Květy žlutobílé, kvete od června
do září. Plody jsou červené, bobule jsou kulovité, 5–8 mm v průměru, s 2–4 semeny, dozrávaní od srpna do října. Roste na rumištích, u cest, u plotů, na okrajích lesů a na lesních světlinách.

jedovatost rostliny:
Jedovatá je celá rostlina, nejméně jedovaté jsou zralé plody
(podle některých údajů jsou nejedovaté). Rostlina obsahuje steroidní laktony (např. fysalin) a řadu alkaloidů.

jedovatost rostliny:
Jedovatá je celá rostlina. Obsahuje glykosidy bryonin a bryonidin, triterpenické kukurbitaciny, pryskyřičné látky (bryoresiny)
a třísloviny.

75.

74.

Popis rostliny:
Keř, opadavý nebo poloopadavý, vysoký až 5 m, přímé lysé zelenohnědé větve. Listy vstřícné, kopinaté s krátkým řapíkem. Zelené listy vydrží do zimy, někdy až do jara v načervenalé barvě.
Kvete v červnu až v červenci, bílé laty na koncích větví, nepříjemně vonící. Plody jsou černé bobule, velikosti 6–8 mm, dozrávají
od září do října, ale vydrží na keři až do jara.
Vyskytuje se v zahradách a v parcích, kde je vysazován do živých
plotů, volně roste na slunných stráních, na mezích a v lesních
lemech, oblast nížin až pahorkatin.
jedovatost rostliny:
Jedovaté jsou bobule, listy, kůra. Obsahují sekoiridoidy (ligustrosid), lignanové glykosidy a saponiny.
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Rakytník řešetlákový | Hippophae rhamnoides

Střemcha obecná | Prunus padus

Rulík zlomocný | Atropa bella-donna

77.

76.

84.

Popis rostliny:
Keř nebo malý strom, trnitý. Mladé letorosty jsou stříbřité,
později hnědavě zelené. Listy střídavé, čárkovitě kopinaté, celokrajné, na rubu stříbřité až hnědočerveně drobně šupinkaté.
Květy uspořádané do klásků. Kvete od března do května. Plody
oranžově červené, hnědě tečkované, zřídka žluté masité bobule
s jedním semenem, velikost 6–8 mm, mají nakyslou chuť.
Plody zrají od srpna do října. U nás je často pěstován okrasně,
ve střední Evropě roste na písčitých a kamenitých březích řek.

Popis rostliny:
Bylina, až 2 m vysoká, přímé tupě hranaté lodyhy, vidličnatě větvené. Listy jsou střídavé, tvar vejčitý až eliptický, zašpičatělé,
celokrajné s krátkým řapíkem, dlouhé do 15 cm. Jednotlivé stopkaté květy, pěticípý zelený kalich, pěticípá zvonkovitě trubkovitá,
hněděfialová koruna, 2–3 cm dlouhá. Kvete od června do srpna.
Plodem je kulatá bobule, 14–18 mm v průměru, zpočátku tmavě
zelená, později lesklá, černá. Zraje v srpnu až září. Roste na pasekách, v listnatých a smíšených lesích, lesních lemech.

jedovatost rostliny:
Plody jsou po úpravě jedlé.

jedovatost rostliny:
Všechny části rostliny jsou prudce jedovaté, nejvíce kořen. Obsahuje tropanové alkaloidy (hyoscyamin, atropin, skopolamin,
apoatropin a belladonin, v kořenech i kuskohydrin). V menším množství obsahuje těkavé báze pyridin a N-methylpryrolin.

Samorostlík klasnatý | Actaea spicata

81.

80.

Popis rostliny:
Keř. Bohatě větvený, až 3 metry vysoký, větve vzpřímené nebo
obloukovitě ohnuté. Listy střídavé, lichozpeřené, 5–7četné. Jednotlivé lístky jsou vejčité až eliptické, lehce zašpičatělé, jednoduše nebo dvojitě ostře pilovité. Květy jsou bledě růžové až bílé,
kvete v červnu a červenci. Plody jsou červené šípky (nepravé
plody), dozrávající od září. Uvnitř šípků jsou světlehnědé nažky.
Samotný rod Rosa obsahuje několik set planých forem a přes
12 000 odrůd a křížených forem. U nás roste na stráních, mezích, v křovinách.
jedovatost rostliny:
Plody jsou bohaté zejména na vitamín C, používají se na přípravu čajů, marmelád a vína. Uvnitř šípku jsou chloupky, které mohou po požití dráždit.
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85.

79.

78.

Růže šípková | Rosa canina

Střemcha viržinská | Prunus virginiana

86.

Popis rostliny:
Strom nebo keř. Většinou větší než 2 metry. Větve přímé nebo
převislé. Listy krátce řapíkaté, jsou eliptické až vejčité s ostře pilovitým okrajem. Rozemnuté mladé listy voní po hořkých
mandlích. Listy jsou střídavé, na líci tmavozelené a lysé, na rubu
bledší a žilnatině pýřité. Květy bílé s 5 korunními plátky, uspořádané do bohatých květních převislých hroznů. Kvete v dubnu
a v květnu. Plody jsou peckovičky 6–9 mm v průměru. Nezralé
plody jsou zelené, zralé jsou lesklé černé, dozrávají v červenci
a v srpnu. Hojně rozšířená v lužních lesích, podél vodních toků,
vlhčích lesních pláštů a v křovinách, často je vysazována v parcích a zahradách.

83.

Popis rostliny:
Bylina, vytrvalá, 30–70 cm vysoká, nepříjemně páchnoucí. Lodyha přímá. Listy střídavé, dlouze řapíkaté, trojčetné, 2–3x zpeřené, čepel v obrysu trojúhelníkovitá, lístky vejčité, zašpičatělé,
nepravidelně zubaté. Květy malé, v dlouze stopkatém hroznu.
Kališní lístky vejčité, žlutavě bílé, na vrcholu někdy nafialovělé,
korunní lístky rozestálé, čárkovité, bílé. Plody jsou vejcovité až
elipsoidní, lesklé, černé bobule. Roste ve stinných lesích, roklích, u potoků, na stráních a pasekách.
jedovatost rostliny:
Jedovaté jsou oddenky, nať a plody. Obsahují alkaloid magnoflorin, celá rostlina obsahuje kyselinu transakonitovou.

Popis rostliny:
Tento druh pochází ze Severní Ameriky, zřídka je pěstován a vysazován v lesích.
jedovatost rostliny:
Jedovatá je celá rostlina, zejména listy, kůra a semena. Obsahuje glykosid amygdalin.

jedovatost rostliny:
Jedovatá je celá rostlina, zejména listy, kůra a semena. Obsahuje glykosidy amygdalin a prunasin. V dužnině peckovic nejsou
obsaženy.

Svída krvavá | Cornus sanguinea

82.

87.

Temnoplodec černoplodý, „černý jeřáb“
Aronia melanocarpa

89.

88.

Popis rostliny:
Keř nebo menší strom, opadavý, až 4 m vysoký. Borka rozdělena
na malá políčka, nepříjemně páchnoucí, mladé větvičky zelené,
později leskle tmavočervené až červenohnědé, chlupaté. Listy
vstřícné, krátce řapíkaté, eliptické až vejčité, na bázi zaokrouhlené až klínovité, na vrcholu zašpičatělé nebo hrotité, se 3 až
5 páry výrazných postranních žilek, na spodní straně chlupaté,
na podzim červené ("krvavé"), řapík žlábkatý. Květy uspořádány v okolících na koncích větévek, 4četné, bílé, korunní lístky
podlouhle kopinaté, na spodní straně chlupaté. Kvete v květnu
a červnu. Plodem jsou modročerné až černé a bělavě tečkované
peckovice o průměru 6 až 8 mm, nechutně hořké.
Vyskytuje se na křovinatých stráních, mezích a v listnatých lesích.
jedovatost rostliny:
Černé plody jsou nejedlé, nejvýš slabě jedovaté. Listy mohou
vyvolat iritaci kůže u citlivých lidí.

91.

90.

Popis rostliny:
Keř, až 1,5 metru vysoký, pokud je roubován na jeřáb (Sorbus
aucuparia), pak je to nízký strom. Šedohnědá kůra. Listy jsou
leskle zelené, čepel je kopinatá až eliptická, celistvá, drobně
pilovitě vroubkovaná, dlouhá 2–6 cm, lysá. Na podzim se listy zbarvují do hnědočervena. Květy bílé v chocholících. Kvete
v dubnu a květnu. Plody jsou černé malvice, průměr 0,6–0,8 cm,
jsou sestaveny do plodenství podobné jeřábu. Záhy opadají.
Temnoplodec je vysazován jako perspektivní ovocná dřevina,
pochází ze Severní Ameriky.
jedovatost rostliny:
Bobule lze konzumovat čerstvé i zpracované. Mají vysokou nutriční hodnotu, obsahují zejména vitamíny C, B, E a rutin.
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Tis červený | Taxus baccata

Trnka obecná | Prunus spinosa

93.

92.

Zimolez černý | Lonicera nigra

95.

94.

Popis rostliny:
Keř až strom. Stálezelený, dvoudomý. Kůra má hnědočervenou,
později šedohnědou borku, která se odlupuje ve velkých šupinách. Listy jsou ploché, jehlicové, 15–35 mm dlouhé, oboustranně
uspořádané hřebenitě do plochy, velmi krátce řapíkaté, na konci
zašpičatělé. Lícová strana má leskle tmavozelenou barvu, rubová
strana je matná, světle zelená. Samičí květenství jsou velmi nenápadná, samčí jsou kulovitá nebo podlouhlá, na rubu loňských
větviček, světle žlutá nebo bělavá. Kvete v únoru až dubnu. Semena jsou jednotlivě, elipsoidní nebo vejcovitého tvaru, 6–8 mm
dlouhá, částečně obklopena pohárkovitým, rumělkově červeným
míškem slizovité konzistence, který shora semeno neuzavírá. Semena dozrávají od srpna do října. Roste ve stinných lesích, údolích řek, je vysazován v parcích a zahradách. Okrasné kultivary se
mohou lišit od základního popisu.

Zimolez modrý | Lonicera coerulea

101.

100.

Popis rostliny:
Keř. Až 3 metry vysoký. Postranní drobné větvičky se mění v trny
čili kolce. Listy mají vejčitý až kopinatý tvar. Květy bílé, kvete ještě před rozvitím listů v dubnu a v květnu. Plody jsou kulovité
peckovice, trnky, ojínělé, modročerno(fialové) barvy, 8–15 mm
v průměru. Trnky mají silně svíravou trpkou chuť. U nás roste velmi hojně na křovinatých stráních, na mezích, na pasekách.
jedovatost rostliny:
Jedovatou částí je semeno („jádro“) obsahující kyanogenní glykosidy - amygdalin. Ostatní části nejsou jedovaté.

103.

102.

Popis rostliny:
Keř, vysoký až 2 metry, vzpřímený, větve obloukovitě ohnuté.
Mladé výhony lysé nebo krátce chloupkaté. Listy vstřícné, krátce
řapíkaté, úzce elipčité až podlouhle obvejčité, naznačeně špičaté, 3 cm široké a 7 cm dlouhé. Rub modrozelený, lysý, líc zelený.
Květy světle růžové, dvoupyské. Kvete v dubnu až červenci. Bobule dvojitě kulovité, do 1 cm, černé a namodrale ojínělé. Roste
v horských lesích a houštinách, je vysazován do okrasných plotů.

Popis rostliny:
Keř, vysoký až 2 metry. Starší větve mají žlutohnědou až načervenalou kůru, která se v pruzích odlupuje. Listy vstřícné, krátce
řapíkaté, úzce elipčité až podlouhle obvejčité, naznačeně špičaté, 3 cm široké a 7 cm dlouhé. Na rubu modrozelené, zpočátku
lehce chloupkaté, později lysé. Květy dvoupyské, žluté. Kvete
od května do července. Plodem je bobule, černomodře ojínělá,
šťavnatá. U nás roste na Šumavě.

jedovatost rostliny:
Bobule. V literatuře se udává, že jsou nejedlé až slabě jedovaté.
Obsahují xylostein, saponiny a alkaloidy.

jedovatost rostliny:
V literatuře se udává, že jsou bobule jedlé.

jedovatost rostliny:
Jedovatá je celá rostlina mimo červeného mníšku obklopujícího
semeno. Obsahuje alkaloid taxin (A, B, C), v kůře a v semenech je
navíc myricylalkohol milossin a menší množství efedrinu.

Vlochyně bahenní | Vaccinium uliginosum

Vraní oko čtyřlisté | Paris quadrifolia

97.

96.

Popis rostliny:
Keř. Vysoký 50 – 100 cm. Plazivé oddenky s vystouplými holými
větvemi. Větve hnědé až červenohnědé. Listy jsou sivozelené,
krátce řapíkaté, vejčité až eliptické, celokrajné. Květy jednotlivé nebo v 2–4květých hroznech, jsou narůžovělé až bílé. Kvete
v květnu a červnu. Plody jsou modravé ojínělé bobule s bezbarvou šťávou nakyselené chuti. (Bobule borůvky jsou menší a mají
tmavě fialovou šťávu). Roste na rašeliništích, dosti hojně v pohraničních pohořích.
jedovatost rostliny:
Jedovaté jsou plody, snadně zaměnitelné za borůvku. Obsahují
třísloviny, katechin, anthokyaniny, flavonoidy a organické kyseliny.
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Zimolez obecný | Lonicera xylosteum

99.

98.

Popis rostliny:
Bylina, vysoká 10–40 cm, dlouhý plazivý šupinatý oddenek, jednoduchá lodyha se 4 široce eliptickými listy v přeslenu. Jeden
koncový čtyřčetný květ s rozlišenými obaly, vnější zelený a vnitřní žlutavý. Doba květu duben až červen. Plod je kulatá modročerná bobule, doba zrání červenec až září. Vyskytuje se ve vlhčích
listnatých lesích, lužních a suťových lesích, roztroušeně v nížinách a na horách.
jedovatost rostliny:
Jedovatá je celá rostlina, zejména oddenek obsahující steroidní
saponiny (paristifnin a paridin) a chelidonovou kyselinu.

Zimolez ovíjivý | Lonicera periclymenum

105.

104.

Popis rostliny:
Keř, bohatě větvený, až 3 metry vysoký. Kmínky jsou šedohnědé s podélně praskající kůrou. Mladé větve jsou krátce a měkce
šedavě chloupkaté, starší jsou duté, šedohnědé. Listy široce
eliptické až okrouhlé, na bazi lehce zaoblené, postavení listů
vstřícné, řapíky kolem 2 cm. Květy na stejně dlouhých stopkách,
barva bílá až žlutá, květní korunka dvoupyská. Kvete od května do června. Plody jsou čtyřsemenné bobule, kulaté, velikosti hrachu. Mají šarlatově červenou barvu, lesklé, sedí po dvou,
zpravidla částečně srostlé. Zrají v červenci až v srpnu. Roste
v listnatých a smíšených lesích, horských a lužních lesích.
jedovatost rostliny:
Bobule. V literatuře se udává, že jsou nejedlé až slabě jedovaté.
Obsahují xylostein, saponiny a alkaloidy.

107.

106.

Popis rostliny:
Keř. Popínavý, 5–10 metrů vysoký, stonky lysé. Listy vstřícné,
krátce řapíkaté až přisedlé, volné, nesrostlé, podlouhlé až elipčité, na okrajích někdy zoubkované, rubová strana namodrale
ojínělá. Květy pětičetné, velké, vonné, žlutobílé až žluté, někdy
s purpurovým odstínem, po několika ve vrcholových hlavách.
Květní stopky 4–9 cm dlouhé. Květní korunka dvoupyská. Kvete
od května, vzácně do září. Bobule jsou temně červené, s několika semeny, šťavnaté. U nás je tento druh pěstován v zahradách
a v parcích.
jedovatost rostliny:
Bobule. V literatuře se udává, že jsou nejedlé až slabě jedovaté.
Obsahují xylostein, saponiny a alkaloidy.
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Vysvětlivky symbolů jedovatosti:
rostliny velmi silně jedovaté
rostliny silně jedovaté
rostliny jedovaté
rostliny málo jedovaté nebo nejedlé
rostliny jedlé
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