
Sedmokráska obyčajná 

Bellis perennis  L. 

 

Charakteristika  

Sedmokráska obyčajná je nízka rastlina zriedka presahujúca 12 cm. Sýto zelené listy usporiadané v prízemnej ružici 

sú široko obvajcovité až obkopinaté, na okrajoch jemne zubaté alebo celokrajné. Bezlistý kvetný stvol je 

jednoúborový. Kvety sú obojpohlavné, majú kužeľovité lôžko, stred kvetu je žltý, okvetné lístky biele až naružovelé. 

Tvarom pripomínajú vyplazený jazyk. Plodom sedmokrásky obyčajnej je nažka. Táto kvetina kvitne od februára do 

novembra. Kvety vykazujú heliotopické vlastnosti podobne ako slnečnice a sú odolné voči mrazu až do -15°C. 

Rozšírenie a stanovište 

Bohato zastúpená je sedmokráska v celej Európe až po Kaukaz. Vyskytuje sa v trávnych spoločenstvách. Potrebuje 

dostatok slnečného žiarenia. Je závislá na Slnku a vyberá si len svetlom plne prestúpené miesta. 

Miesto fotenia: Smolenice/Trnava 

Liečivá Vytrvalá 

https://sk.wikipedia.org/wiki/List_(rastlina)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kvet
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stvol
https://sk.wikipedia.org/wiki/Na%C5%BEka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krytosemenn%C3%A9_rastliny
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kaukaz


Púpava lekárska 

Taraxacum officinale 

 

Charakteristika 

Púpava je trvácna bylina s krátkym jednoduchým podzemkom, ktorý prechádza do mäsitého koreňa. Z podzemku 

vyrastá prízemná ružica listov. Čepele listov sú celistvookrajové, riedko zúbkaté, zbiehavé. Zo stredu ružice vyrastá 

holá, bezlistá, valcovitá, dutá stonka, vysoká 20-30 cm, ktorá nesie kvetný úbor zavinutý v množstve zelených 

lístočkov a zložený z mnohých svetložltých, jazykovitých kvetov. Plod je malá, elipsovitá nažka s chocholcom. Vo 

všetkých orgánoch rastliny sa nachádza mliečna šťava.  

Rozšírenie a stanovište 

Kvitne od apríla do novembra na suchých miestach, na medziach, úhoroch, rumoviskách, pri okrajoch ciest, atp. 

Možno zbierať všetky časti rastliny - koreň (pred rozkvitnutím rastliny, marec-apríl) samotný alebo s vňaťou, listy 

(máj-september), kvety. 

Miesto fotenia: Trnava 

 

Liečivá 



Bocianik rozpukovitý 

Erodium cicutarium  (L.) 

 

Charakteristika 

Jednoročná až dvojročná rastlina s priamymi alebo políhavými byľami vysokými 5-50 cm a perovito zloženými listami. 

Súkvetie je dlho stopkatý okolík. Zobákovitý plod sa po dozretí rozpadá na plôdiky so špirálovito stočenými 

zobáčikmi. 

Rozšírenie a stanovište 

na poliach, medziach a rumoviskách v nížinách až podhorí 

Miesto fotenia: Trnava 



Rebríček obyčajnýs 

Achillea millefolium  L.   

  

 

 

Charakteristika 

Trváca bylina s priamymi stonkami ukončenými bohatými, metlinovitými súkvetiami. Tieto sú zložené z malých, 

bielych, niekedy aj ružovo zafarbených úborov. Prízemné aj stonkové listy, ktoré sa podobajú listom papradia, sú 

kopijovité a dvojito až trojito perovite zložené. Plod je bledá, podlhovastá nažka.  

Rozšírenie a stanovište 

Tento v Európe a Ázii všeobecne rozšírený druh rastie na medziach, lúkach, na trávnatých lokalitách, rumoviskách, v 

kroviskách a suchých svahoch, aj v lese. 

Miesto fotenia: Smolenice 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bylina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stonka
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAkvetie
https://sk.wikipedia.org/wiki/List_(botanika)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Plod_(rastlina)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Na%C5%BEka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%81zia
https://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Les


Kozobrada lúčna 

Tragopogon pratensis  L.   

 

 
 

Charakteristika 

Jedno- až viacročná rastlina vysoká 30-70 cm; stonka je vzpriamená, rozkonárená a pod úborom takmer 

nezhrubnutá, hore rozšírená; stonkové listy sú úzko kopijovité, sediace a objímavé, striedavé, holé, modrastozelené, 

s celistvým okrajom; zákrovných listeňov je 8, zákrov je jednoradový, 3-7 cm dlhý;úbory sú 3,5-6 cm široké a ploché, 

obsahujú len jazykovité kvety, sú bledožlté, otvárajúce sa iba doobeda, semenníky s chocholcom lúčov. 

Rozšírenie a stanovište 

Kozobrada preferuje hlinité a výživné pôdy. U nás sa vyskytuje od nížin do podhorí. Rastie hlavne na slnkom zaliatych 

lúkach, trávnatých okrajoch ciest, na pastvinách, medziach a rumoviskách. Najrozšírenejšou na území SR je 

kozobrada lúčna (Tragopogon pratensis). 

Miesto fotenia: Smolenice 



Repka olejná 

Brassica napus  L. 

 

 

 

 

Charakteristika  

Patrí do botanickej čeľade Brassicaceae a zahŕňa druhy Brassica napus, B.rapa a B.juncea. Ak repka kvitne na našich 

poliach, je neprehliadnuteľná. Stonky sú zakončené väčšinou riedkym strapcovitým súkvetím drobných žltých kvetov. 

Pestuje sa ako kultúrna plodina už tisíce rokov najmä za účelom produkcie kvalitného potravinárskeho oleja. Jej 

hospodársky význam je rozsiahly. 

Rozšírenie a stanovište 

Repka je tradičnou plodinou na našich poliach a má významné postavenie v celosvetovej výrobe olejnín. 

 

Miesto fotenia: Trnava 

 

€ Úžitková 



Ďatelina lúčna  

Trifolium pratense  L. 

 

Charakteristika 

Ďatelina lúčna je na prvý pohľad len obyčajná krmovina, ktorej osivo sa dá kúpiť v každom záhradkárskom obchode. 

Táto rastlina má však oveľa širšie využitie, nakoľko má liečivé účinky využívané už po stáročia. V minulosti bola 

považovaná dokonca aj za bylinu, ktorá mala pôsobiť proti negatívnej energii a mala priniesť šťastie. 

Rozšírenie a stanovište 

Pôvodne rastie na lúkach, na okraji lesov, indikuje svieže, mierne vlhké pôdy, lebo ťažko znáša sucho i väčšie vlhko. 
Prešľachtený sa často pestuje na poliach. 
 

Miesto fotenia: Smolenice 

€ Úžitková 



Zádušník brečtanovitý 

Glechoma hederacea  L. 

 

Charakteristika 

Zádušník je trváca bylina s dlhým, horizontálne plazivým podzemkom. Z jeho zakoreňujúcich uzlov vyrastajú 

poliehavé až vystúpavé hranaté stonky. Vrúbkované obličkovité až srdcovité listy sú stopkaté, protistojné. Pyskovité, 

1 - 2 cm dlhé modrofialové kvety s chlpatým kalichom vyrastajú po dva, tri až päť z pazúch listov 

Rozšírenie a stanovište 

 Hojne rastie na lúkách, poliach, v krovinách a pri cestách, od nížin až po horské pásmo na celom území Slovenska. 

Miesto fotenia: Trnava 

 



Kapsička pastierska 

Capsella bursa-pastoris  (L.) Medik 

 

Charakteristika 

Kapsička pastierska je jednoročná alebo dvojročná rastlina. Jej rozkonárená, 10 - 30cm vysoká stonka vyrastá z 

prízemnej ružice perovito delených listov. Stonkové listy sú sediace a kopijovité. Malé štvorpo-četné biele kvety sú 

usporiadané do riedkych koncových strapcov. Plochý viacsemenný plod - šešuľka tvarom pripomína kapsu, akú 

kedysi nosievali pastieri. 

Rozšírenie a stanovište 

Je to veľmi rozšírená burina, najmä pri cestách, na medziach, úhoroch a rumoviskách od nížin až po horské oblasti. 
 

Miesto fotenia: Trnava 



Divozel čierny  

Verbascum nigrum  L.  

 

Charakteristika 

vozel veľkokvetý je dvojročná, mohutná bylina, dorastajúca do výšky viac ako 2 m. V prvom vegetačnom roku vytvára 

ružicu prízemných listov. Po prezimovaní, v druhom roku narastá hrubá, až 2,2 (3,0) m vysoká stonka so strapcami 

veľkých žltých kvetov. 

Rozšírenie a stanovište 

okraje lesa, rúbaniská, sutiny. 
 

Miesto fotenia: Trnava 



 

 
 
 

Rastlinky nafotil:  Radovan Kazimír 
Rastlinky vyňuchal:  jeho pes Lucky 
 


