
ZEVAR VZPŘÍMENÝ (Sparganium erectum)

Zevarovité (Sparganiaceae)

Okraje mělkých stojatých vod.

Mokřadní rostliny 1A

PUŠKVOREC OBECNÝ (Acorus calamus)

Áronovité (Araceae)

Břehy stojatých a mírně tekoucích vod.

Mokřadní rostliny 1B

KYPREJ VRBICE (Lythrum salicaria)

Kyprejovité (Lythraceae)

Pobřežní křoviny, mokré louky a příkopy.

Mokřadní rostliny 1C

MOKRÝŠ STŘÍDAVOLISTÝ  
(Chrysosplenium alternifolium)

Lomikamenovité (Saxifragaceae)

Lesní prameniště, olšiny, luhy, břehy toků.

Mokřadní rostliny 1D

SNĚŽENKA PODSNĚŽNÍK (Galanthus nivalis)

Amarylkovité (Amaryllidaceae)

Lužní lesy, křoviny, humózní listnaté lesy. 

Jarní geofyty 2A

PIŽMOVKA MOŠUSOVÁ (Adoxa moschatellina)

Pižmovkovité (Adoxaceae) 

Lužní lesy, břehy řek a potoků, stinné rokle.

Jarní geofyty 2B

SASANKA HAJNÍ (Anemone nemorosa)

Pryskyřníkovité (Ranunculaceae)

Listnaté a smíšené lesy, vlhčí sečené louky, 
pastviny, sady. 

Jarní geofyty 2C

HVĚZDNATEC ZUBATÝ (Hacquetia epipactis)

Miříkovité (Apiaceae) 

Humózní listnaté lesy.

Jarní geofyty 2D



CHRPA MODRÁ (Centaurea cyanus)

Hvězdnicovité (Asteraceae)

Pole, čerstvé úhory.

Polní plevele3B

DURMAN OBECNÝ (Datura stramonium)

Lilkovité (Solanaceae)

Pole, rumiště, hnojiště, vinice.

Polní plevele3C

CHMEREK ROČNÍ (Scleranthus annuus)

Hvozdíkovité (Caryophyllaceae)

Pole, rumiště, pustá místa.

Polní plevele3D

JEHLICE ROLNÍ (Ononis arvensis)

Bobovité (Fabaceae)

Pastviny, sušší louky, náspy.

Stepní rostliny4A

HVĚZDNICE CHLUMNÍ (Aster amellus)

Hvězdnicovité (Asteraceae)

Křovinaté stráně, lesní okraje, skály, lesostepi.

Stepní rostliny4B

CHRPA ČEKÁNEK (Centaurea scabiosa)

Hvězdnicovité (Asteraceae)

Křovinaté stráně, lesostepi, meze, sušší louky,  
lesní okraje.

Stepní rostliny4C

ČISTEC PŘÍMÝ (Stachys recta)

Hluchavkovité (Lamiaceae)

Výslunné stráně, skalní stepi, lesostepi,  
lesní lemy, řídké bory.

Stepní rostliny4D

NEPATRNEC ROLNÍ (Aphanes arvensis)

Růžovité (Rosaceae)

Pole, úhory, strniště, okraje cest.

Polní plevele3A



MERLÍK SIVÝ (Chenopodium glaucum)

Merlíkovité (Chenopodiaceae)

Obnažená dna, ruderální stanoviště,  
zasolené substráty. 

Ruderální rostliny5C

RÝT ŽLUTÝ (Reseda lutea)

Rýtovité (Resedaceae)

Výslunné stráně, náspy, rumiště, úhory.

Ruderální rostliny5D

KOHOUTEK LUČNÍ (Lychnis flos-cuculi)

Hvozdíkovité (Caryophyllaceae)

Vlhké louky, příkopy, vlhčí lesní světliny.

Rostliny vlhkých luk6A

KAKOST BAHENNÍ (Geranium palustre)

Kakostovité (Geraniaceae)

Mokré vysokostébelnaté louky, lužní lesy, břehy vod.

Rostliny vlhkých luk6B

PCHÁČ ZELINNÝ (Cirsium oleraceum)

Hvězdnicovité (Asteraceae)

Vlhké louky, příkopy, olšiny.

Rostliny vlhkých luk6C

PRSTNATEC MÁJOVÝ (Dactylorhiza majalis)

Vstavačovité (Orchidaceae)

Vlhčí bažinaté louky, slatiny, rašeliniště.

Rostliny vlhkých luk6D

LASKAVEC HRUBOZEL (Amaranthus blitum)

Laskavcovité (Amaranthaceae)

Rumiště, skládky, návsi, okolo cest, u zdí, pole, 
zahrady, vinice, břehy řek, nádraží.

Ruderální rostliny5B

ŠRUCHA ZELNÁ (Portulaca oleracea)

Šruchovité (Portulacaceae)

Návsi, zahrady, okraje komunikací.

Ruderální rostliny5A



LILIE ZLATOHLAVÁ (Lilium martagon)

Liliovité (Liliaceae)

Listnaté a smíšené lesy, křoviny, vlhčí  
horské louky a nivy.

Lesní byliny7D

NETÝKAVKA MALOKVĚTÁ (Impatiens parviflora)

Netýkavkovité (Balsaminaceae)

Břehy řek a potoků, ruderalizované lesy,  
rumiště, železniční náspy.

Invazní rostliny8A

KOKOTICE LADNÍ (Cuscuta campestris)

Kokoticovité (Cuscutaceae)

Úhory, pole, polní cesty, hospodářské dvory,  
podél železničních tratí.

Invazní rostliny8B

ZLATOBÝL KANADSKÝ (Solidago canadensis)

Hvězdnicovité (Asteraceae)

Ruderální místa a břehy řek.

Invazní rostliny8C

KŘÍDLATKA ČESKÁ (Reynoutria bohemica)

Rdesnovité (Polygonaceae)

Ruderální stanoviště, podél vodních toků,  
komunikací a železnic.

Invazní rostliny8D

KONVALINKA VONNÁ (Convallaria majalis)

Konvalinkovité (Convallariaceae)

Světlé listnaté a smíšené lesy, křoviny,  
lužní lesy, horské nivy.

Lesní byliny7A

VRANÍ OKO ČTYŘLISTÉ (Paris quadrifolia)

Triliovité (Trilliaceae)

Vlhčí listnaté lesy, lužní a suťové lesy.

Lesní byliny7B

ZVONEČNÍK KLASNATÝ (Phyteuma spicatum)

Zvonkovité (Campanulaceae)

Světlé lesy, louky, nivy.

Lesní byliny7C


