
Slovenský názov: Tulipán 

Latinský názov: (Tulipa) 

 

Miesto fotenia: Šoporňa 

Charakteristika: Je trvalka, cibuľovitá 

rastlina s nápadnými kvetmi rodu Tulipa, 

patriacich do čeľade ľaliovité (Liliaceae). 

V prírode sa vyskytuje vo viacerých 

regiónoch ako sú Južná Európa, Severná 

Afrika a Ázia od Anatólie a Iránu po 

severovýchod Číny. Najväčšiu druhovú 

pestrosť týchto kvetov môžeme nájsť  

v pohoriach Pamír, Hindúkus a na stepiach 

Kazachstanu. 

 

Tulipány sú trváce cibuľové rastliny s malým 

počtom šedozelených priliehavých listov s 

voskovitým povrchom a veľkými kvetmi so šiestimi 

okvetnými lupeňmi, ktoré dorastajú do výšky medzi 

10 – 70 cm. Plodom tulipánu je suchá kapsula 

obsahujúca početné diskovité semená. Listy, stvol 

a kvety niektorých druhov rastú v úrovni pôdy, pri 

iných vyrastá stvol nad zem a až na ňom sú 

umiestnené listy. Listy tulipánov sú buď široké 

a ploché, alebo úzke a dlhé. Kvety tulipánov majú 

zvončekovitý až rúrkovitý tvar, niektoré odrody sú 

plnokveté. 

 

 

Tulipán je kvetina s pravdepodobne najširšou a najbohatšou 

farebnou škálou kvetov v celej kvetinovej ríši, niektoré 

odrody sú viacfarebné. Najskoršie tulipány kvitnú v marci, 

neskoré v máji. 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%BDaliovit%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Trvalky&action=edit&redlink=1


Slovenský názov: Kosatec žltý 

Latinský názov: Iris pseudacorus 

 

Miesto fotenia: Šoporňa 

Charakteristika: Kosatec žltý je rozšírený takmer 

v celej Európe, na Kaukaze, v Ázii, kde rastie na 

mokrých a bahnitých miestach. Je to robustná, 

bujne rastúca vlhkomilná trvalka. Listy sú 

mečovité, zelenej farby. Od júna kvitne žiarivými 

žltými kvetmi. Rastie zvyčajne na brehoch 

stojatých a mierne tečúcich vôd, v pobrežných 

krovinách, lužných lesoch a mokrých lúkach, od 

nížin až do pahorkatín. Kvety opeľujú najmä čmele 

a pestricovité. 

Dorastá až do výšky 1,5 m; jej podzemok je hrubý 

a silno rozkonárený; byľ je vzpriamená, oblá až 

stlačená, v hornej časti rozkonárená; dolné listu sú 

čiarkovito mečovité, horné čiarkovito kopijovité 

a sviežo zelené; kvety sú žlté, dlhostopkaté, 

vyrastajú z pazúch pošvatých, bylinných listeňov, 

vonkajšie okvetné lístky sú na báze tmavo 

žilkované; plodom je podlhovastá, trojboká 

tobolka.  

 

 

 

https://www.google.com/search?q=kosatec+%C5%BElt%C3%BD+odborn%C3%BD+n%C3%A1zov&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK8sSk_WMs5OttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPsypOzkzNKwHxFfISc1MXscpl5xcnlqQmKxzdl1NyeK9CfkpSflEekJF3eGFVfhkARShfGGMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwirrNaLw8LpAhUOlxQKHSnICcAQ6BMoADAUegQIDhAC


 

Slovenský názov: Muškát Stojatý 

 

Latinský názov: Pelargonium zonale  

  

Miesto fotenia: Šoporňa 

Charakteristika: Muškáty sú najčastejšie 

pestované balkónové rastliny. Výborne sa 

kombinujú, sú rôznych farieb a kvitnú od 

konca jari až do mrazov. Dajú sa 

prezimovať v suchých a svetlých 

podmienkach. Nie sú náročné na 

pestovanie a zvládnu aj priame slnko. 

U nás sú známe ako muškáty, označované 

aj pelargónie. V minulosti sa využívali 

pri dochucovaní jedál, na liečebné účely 

alebo ako výťažok do vôní či farieb. Prvý 

pestovaný druh bol privezený 

z Afriky pre botanickú záhradu v 

Holandsku. Má okolo 300 druhov a 

väčšina z nich sa pestuje v domácnostiach 

ako ozdoba balkónov, či okien. Poznáme 

muškáty vzpriamené, ktoré sa pestujú aj v 

záhradách alebo muškáty ťahavé, 

pestované prevažne na balkónoch alebo 

vo visiacich kvetináčoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenský názov: Nechtík lekársky 

 

Latinský názov: Calendula officinalis  

 

 Miesto fotenia: Šoporňa 

 

Charakteristika: Nechtík lekársky je 

liečivá bylinka, ktorá pochádza z juhu 

Európy. Sila nechtíka sa ukrýva nielen 

v jeho kvetoch, ale aj v listoch, ktoré 

ukrývajú množstvo užitočných látok. 

Už v minulosti odporúčali nechtík 

rôzni liečitelia z Európy, a to najmä na 

hnisavé rany. Vďaka svojmu 

unikátnemu zloženiu má totiž mnoho 

liečivých vlastností. Obsahuje dôležité 

látky ako napríklad éterické oleje či 

karotenoidy. 

 

Vďaka antioxidantom vás nechtík 

zbavuje škodlivých látok, čo 

napomáha ako pri prečisťovaní tela, 

tak aj pri chudnutí. Karotenoidy zasa 

slúžia na ochranu našej pokožky pred 

slnečným žiarením a sú súčasťou 

imunitného systému. Flavonoidy 

chránia bunky pred oxidačným 

stresom a takisto zlepšujú našu 

imunitu. Nie je náročný na pestovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slovenský názov: Prvosienka 

Latinský názov: Primula veris 

 

Miesto fotenia: Biely Kostol 

Charakteristika: Prvosienka jarná je nízka 

trvalka s prízemnou rozetou listov a so 

súkvetím žltých kvietkov na konci dlhej 

stonky. Táto liečivá rastlina väčšinou 

rastie na polotienistých trávnatých 

stanoviskách s dostatkom vlahy a spozná 

ju takmer každý, pretože patrí medzi prvé 

jarné rastliny so sladkastou vôňou, ktoré 

sa v tomto ročnom období vynímajú. 

Prvosienka sa vyskytuje v miernych 

pásmach Európy a Ázie a i keď je 

tolerantná voči mrazu v severnejších 

krajinách sa bežne nevyskytuje. 

Prvosienka je známa ako liečivá bylinka 

už po stáročia a svoje uplatnenie si v 

medicíne nachádza aj dnes. 

Medicínske účinky: expektorant 

(podporuje produkciu a vykašliavanie 

hlienu), antibakteriálne, antimykotické, 

protizápalové, zmierňuje bolesť, 

močopudné, antispazmodikum. 

 

Liečba bronchitídy a kašľa: prvosienka obsahuje 

saponíny, ktoré majú antibakteriálny účinok a 

podporujú vykašliavanie hlienu pri príznakoch 

bronchitídy(zápal priedušiek) a zápalov krku. 

Tým prvosienka uľavuje od bolestí horných 

dýchacích ciest a urýchľuje ich liečbu, čo bolo 

preukázané aj klinickými štúdiami. 

https://www.chovatelahospodar.sk/tema/liecive-rastliny-a-ich-ucinky


Slovenský názov: Orgován obyčajný 

Latinský názov:  Syringa vulgaris 

 

Miesto fotenia: Biely Kostol 

Charakteristika: Orgován obyčajný je 

druh rastliny z rodu orgován (Syringa). 

Dosahuje veľkosť kra alebo nižšieho 

stromu. Orgován sa často pestuje na okrasné 

účely, preto bol v histórii hojne šľachtený. 

Pochádza z juhovýchodnej Európy 

a polostrova Malá Ázia. Orgován preto nie je 

na Slovensku pôvodným druhom, často však 

býva voľne vysadzovaný. Európy a polostrova 

Malá Ázia.   

 

Orgován obsahuje veľké množstvo kyseliny 

askorbovej, esenciálnych olejov a 

flavonoidov, ktoré majú pozitívny účinok na 

naše telo. Je výborným antipyretickým, 

protizápalovým a analgetickým 

prostriedkom. Plod, kôra, listy a korene 

orgovánu obsahujú látku syringín, ktorá pri 

styku s ľudskou pokožkou môže spôsobovať 

podráždenie a vyvolať alergickú reakciu. 

Práve preto sa v prípade orgovánu sústreďujeme 

len na kvety. Používa sa na prípravu bylinných 

zmesí do čajov, sirupu, oleja, obkladov a mastí.  

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Druh_(taxon%C3%B3mia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rastliny
https://sk.wikipedia.org/wiki/Orgov%C3%A1n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Juhov%C3%BDchodn%C3%A1_Eur%C3%B3pa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Juhov%C3%BDchodn%C3%A1_Eur%C3%B3pa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Juhov%C3%BDchodn%C3%A1_Eur%C3%B3pa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Juhov%C3%BDchodn%C3%A1_Eur%C3%B3pa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_%C3%81zia
https://tojenapad.dobrenoviny.sk/sirup-z-orgovanu/


Slovenský názov: Mak vlčí 

Latinský názov: (Papaver rhoeas) 

 

Miesto fotenia: Biely Kostol 

Charakteristika: Mak vlčí je jednoročná, 20 až 80 cm 

vysoká rastlina, s priamou, málo rozkonárenou stonkou, so 

striedavými, perovite dielnymi listami. Z pazúch listov 

vyrastajú dlhé kvetné stopky. Kvetné puky sú previsnuté, 

kryté dvoma štetinatými kališnými lístkami. Rozkvitnutý, 

sýtočervený kvet má štyri široké, prekrývajúce sa korunné 

lupienky s čiernou škvrnou na báze. Plod je tobolka 

(makovica). Celá rastlina je pokrytá chĺpkami a prestúpená 

mliečnicami. 

Je to kozmopolitný druh, ktorý sa vyskytuje takmer na celom 

svete. Pochádza pravdepodobne z Ázijského východného 

Stredomoria a z priľahlej časti Blízkeho východu. Vlčí mak 

zdomácnel takmer na celom svete ako kozmopolitný burinný 

druh. Rastie na násypoch, rumoviskách a ako burina na 

poliach a v záhradách. 

Ďalšie divorastúce druhy maku, ako mak poľný (Papaver 

argemone L.), mak pochybný (Papaver dubium L.) a mak 

hybridný (Papaver hybridum L.) sú na liečebné účely 

bezcenné. 

Najväčšia pozornosť pri zbere vlčieho maku je upriamená na 

jeho okvetné výrazne červené lupene. Sú štyri a obsahujú 

alkaloid, ktorý má v kombinácii so slizom ochranný účinok na 

sliznicu horných dýchacích ciest a ústnej dutiny. Odvar z 

okvetných lístkov sa oddávna používal proti úpornému 

dráždivému kašľu. Sušené lupienky sa používajú samostatne 

alebo v čajových zmesiach. Môžeme ich zbierať za suchého 

počasia z práve vykvitnutých kvetov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%ADzky_v%C3%BDchod
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mak_po%C4%BEn%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mak_pochybn%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mak_hybridn%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mak_hybridn%C3%BD&action=edit&redlink=1


 

Slovenský názov: Pagaštan konský 

Latinský názov: Aesculus hippocastanum 

Miesto fotenia: Hrnčiarovce nad Parnou 

Charakteristika: Ide o listnatý strom, guľovitého tvaru, 

listy protistojné, listy päť-až sedempočetné, kvetenstvo 

metlina, plody tobolky, drevina do uličného stromoradia, 

solitér, s ozdobnými plodmi. Málokto vie, že pagaštan 

obsahuje liečivé látky, ktoré uvoľňujú kŕče (napr. 

v lýtkach). Pagaštanová droga má výrazný účinok na 

cievne steny, ktoré spevňuje a zvyšuje ich pružnosť, ďalej 

pôsobí protizápalovo a tlmí opuchy (najmä lymfatických 

žliaz). Užíva sa na kŕčové žily, hemoroidy, vredy 

predkolenia, trombózy alebo pri nedostatočnom prekrvení 

končatín. Okrem toho, že je strom hojne pestovaný ako 

okrasná rastlina parkov a alejí, používalo sa farbivo, 

obsiahnuté v jeho listoch, kôre a šupkách plodov, na 

farbenie látok. Jeho nektár je bohatý na cukry, preto sa 

jedná o dôležitý strom pre včelárov. Nezrelé plody 

obsahujú saponíny, vo väčšom množstve sú jedovaté. 

Užívali sa v ľudovom liečiteľstve pre výrobu mastí. 

Taktiež tlmí svrbenie rôznych foriem ekzémov. Urýchľuje 

vstrebávanie krvných podliatin a modrín. Účinný je na 

boľavé kĺby a artritídy. Zlepšuje prietok 

krvi v cievach, čo pozastavuje zrážanlivosť 

krvi a pôsobí proti vzniku trombov. Vypína 

pleť a pôsobí na pokožku ako tonikum. 

 



Slovenský názov: Pivonka 

Latinský názov: Paeonia 

Miesto fotenia: Šoporňa 

Charakteristika:  

V minulosti patrili pivonky k neodmysliteľnej 

súčasti záhrad starých mám, no svoje miesto 

si našli i v honosných parkových 

výsadbách. S príchodom 21. storočia bylinné 

pivonky akoby stratili dych a začal o ne klesať 

záujem. Dlhoročné stálice medzi trvalkami sa 

pomaly začínali strácať z výsadieb záhrad 

a ponúk záhradných centier. Dôvodov bolo 

viacero, najhlavnejším je dlhší proces 

množenia delením trsov a náročnejší 

zavlažovací systém pri pestovaní v škôlkach 

(automatické zavlažovanie spôsobuje šírenie 

plesní). Pivónie si vyžadujú viac priestoru pre 

dužinatý koreň, čo znamená aj väčší kontajner 

a v neposlednom rade, práve kvôli vysokým 

nárokom na množenie, je cena oproti iným 

trvalkám podstatne vyššia. 

 

 

 

 

 

 

 

Farebná škála je široká, pohybuje sa 

v rôznych odtieňoch od bielej, cez ružovú, 

červenú, purpurovú až fialovú farbu. 

Nájdeme i krémové, až žlté odrody. 

Výnimkou nie sú ani dvojfarebné kvety. 

Kvety pivoniek delíme podľa stupňa 

plnokvetosti na jednoduché, 

poloplnokveté, japonské, sasankovité, 

korunkovité, bombovité, 

poloružovitokveté, ruživitokveté.  

https://www.google.com/search?q=pivonka+odborn%C3%BD+n%C3%A1zov&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDLPKTHVMs5OttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPsypOzkzNKwHxFfISc1MXsYoXZJbl52UnKuSnJOUX5R3eq5B3eGFVfhkA7NA571wAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiht47O_sTpAhVEMewKHYa7A9sQ6BMoADATegQIDBAC
https://www.slovensketrvalky.sk/produkt/paeonia-lactiflora-catharina-fontijn-1-pivonka-1
https://www.slovensketrvalky.sk/produkt/paeonia-duchesse-de-nemours
https://www.slovensketrvalky.sk/produkt/paeonia-lactiflora-catharina-fontijn-1-pivonka-1
https://www.slovensketrvalky.sk/produkt/paeonia-lactiflora-red-magic-pivonka-1
https://www.slovensketrvalky.sk/produkt/paeonia-itoh-bratzella
https://www.slovensketrvalky.sk/produkt/paeonia-x-itoh-cora-luise-pivonka-1


Slovenský názov: Baza čierna 

Latinský názov: Sambucus nigra 

Miesto fotenia: Biely Kostol 

Charakteristika: Baza je krík, ktorý dorastá do výšky 

2 až 8 metrov a má šedozelenú kôru. Listy bazy rastú 

na dlhých stopkách, sú protistojné a majú elipsovitý 

alebo vajcový tvar. Na Slovensku ale aj v celej Európe 

patrí baza medzi najviac rozšírené kríky, pričom ide 

o liečivú, ale aj ozdobnú a praktickú rastlinu, ktorá sa 

používa tak v bylinkárstve ako aj v kuchyni. Listy sa 

rozvíjajú v marci a apríli, od júna do júla sa objavujú 

kvety, ktoré sú drobné, majú neveľké stopky a majú 

nezameniteľnú vôňu. 

Kvety majú obvykle bielu až žltobielu farbu, na rozdiel 

od plodov, ktoré sú čierne až čierno fialové, podľa čoho 

má prívlastok aj baza - čierna. Plody sa začnú tvoriť 

v auguste až septembri a sú obvykle okolo pol 

centimetra veľké s troma semenami a červenou šťavou. 

V kuchyni a bylinkárstve sa používajú ale nielen kvety 

a bobule, ale aj kôra a dreň. 

Baza čierna sa hodí nielen na vnútorné použitie, ale tiež 

aj na vonkajšie použitie a ľudia už počas svojej histórie 

vedeli o jej liečivých účinkoch. Veľmi dobre sa dá baza 

využiť pri rôznych vredoch, má protizápalové 

účinky a tak sa hodí aj na vonkajšie poranenia, pomôže 

v prípade bolestí kĺbov alebo končatín, spomaľuje 

proces starnutia buniek a je využiteľná aj na popáleniny 

alebo rezné rany. Napríklad hodinový zábal z čerstvých 

bazových listov pomôže chorým kĺbom kolien. 

 

 

Ocot z kvetov možno použiť k príprave obkladov 

na končatiny, ktoré trpia únavou a bolesťou. 

Mladé listy sa zas môžu prikladať na bolestivé 

zápaly kĺbov alebo ťažko hybné kĺby pri 

reumatizme, prípadne sú využiteľné na rôzne 

obklady pre vonkajšie poranenia. Baza má veľmi 

priaznivé účinky aj na ochranu bunkových 

membrán na pokožke. 

https://www.google.com/search?q=pivonka+odborn%C3%BD+n%C3%A1zov&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDLPKTHVMs5OttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPsypOzkzNKwHxFfISc1MXsYoXZJbl52UnKuSnJOUX5R3eq5B3eGFVfhkA7NA571wAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiht47O_sTpAhVEMewKHYa7A9sQ6BMoADATegQIDBAC

