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ATKINSIANA

Český název- Petúnie zahradní

Jednotelá okrasná rostlina

Pro malou náročnost při pěstování a 
krásné květy rozšířena v celém světě



BRSLEN

Foceno u nás na zahradě

Stálezelený keř

Odolný vůči mrazu, okrasná 
dřevina



CYPŘIŠ

Stálezelený jehličnan

I jako okrasná dřevina a léčivo

Foceno na zahradě



Česnek obrovský

Již odkvetlý

Foceno na naší zahradě

Kvete fialově. U nás je nepůvodní 
rostlinou. Pochází totiž ze střední Asie 
a Íránu



DENIVKA ŽLUTÁ

Pochází z východní Asie. Dnes se vyskytuje 
už ale i v Evropě a Severní Americe

Kvete od června do srpna

Denivka se může užívat v upravených 
formách i jako potravina



EQUISTEUM ARVENSE

Vytrvalá, výtrusná bylina

Jedná se o nejhojněji rozšířenou 
přesličku u nás

Foceno v lese



FORSYTHIA SUSPENSA

U nás označována jako Zlatice 
převislá

Pochází z Číny

Foceno na zahradě



GERBERA

Okrasná rostlina

Pátá nejpoužívanější řezaná 
květina na světě

Foceno na zahradě



HVOZDÍK

Hvozdíků máme v současné době 
kolem 320 druhů

Okrasná rostina

Focený na naší zahradě



CHRPA HORSKÁ

Řadíme ji mezi vytrvalé byliny

Podle lidové medicíny má léčivé 
účinky

Foceno na zahradě



IRIS PALLIDA

Kosatec bledý

Vyrůstá z oddenku

Stal se cennou surovinou výroby 
parfémů



JETEL PROSTŘEDNÍ

Vytrvalá bylina

Foceno na louce

Není příliš citlivý na pH půdy



KOSATEC SIBIŘSKÝ

Foceno na zahradě

Vytrvalá bylina

V ČR je označován v Červeném 
seznamu jako ohrožený druh



LOTUS CORNICULATUS

Český název je štírovník růžkatý

Dvouletá až vytvrvalá bylina, v 
ČR je původním druhem

Foceno na louce



MODŘÍN OPADAVÝ

Patří do čeledi borovicovitých

Světlomilné stromy, které 
osidlují volná nezalesněná místa

Foceno na kraji lesa



NARCIS ŽLUTÝ

Nepůvodní okrasná rostlina 

Foceno na zahradě

Na obrázku jsou housata husy 
labutí



OSTEOSPERMUM

Běžnejší název je Paprskovka

Ozdobné rostliny

Foceno na zahradě



PRYSKYŘNÍK PRUDKÝ

Foceno na louce

Nejběžnější druh pryskyřníku u 
nás

Jed je nebezpečný jak pro 
člověka, tak pro dobytek



QUARTER HORSE

Nejstarší americké plemeno 
koně.

Jsou to velmi silní, obratní a 
pracovití koně

Fotka mého koně pořízená u nás 
na farmě



ROZCHODNÍK

Nenáročná dlouhověká rostlina

Rod má více jak 400 druhů

Foceno na zahradě



SMETÁNKA LÉKAŘSKÁ

Velmi rozsáhlý léčivý druh u nás

Významné také jako včelařské 
rostliny

Foceno na louce



ŠŤOVÍK KYSELÝ

Původním druhem v ČR, je 
považován za plevel

Foceno na patvinách krav

Kvete od května do července



TŘEŠEŇ

Má řapíkaté listy, plodem jsou 
peckovice

Ze stromů se sbírá pryskyřice, 
která pomáhá při léčbě kašle

Foceno na naší farmě



URTICA

Česky je urtica kopřiva

Má léčivé účinky a využívá se i v 
agroprůmyslu

Foceno na pastvině



VRBA JÍVA

Na obrázku její jehnědy (kočičky)

Foceno na jaře na zahradě

Patří mezi nejdůležitější pionýrské 
dřeviny.(obsazuje nezalesněná místa)



WELSH PONY

Foceno u nás na farmě

Poníkovi na fotce je 23 let

Velmi odolní a snadno krmitelní 
poníci



XANTHOLIUM FLAVUM 
REICHENB

Len žlutý

Kriticky ohrožená rostlina

Foceno ve Zlíně



YORKSHIRE TERRIER

Dříve byl využíván na lov

Pochází ze spojeného království

Foceno u naší známé



ZVONEK LUČNÍ

Foceno na louce

Mnoho druhů zvonků je 
využíváno na okrasu

Vytrvalé nebo jednoleté byliny


