
Ing. Miroslav Ďuriš:            Atlas dřevin 2 – Listnaté keře 

Obsah  

a klíč k určování listnatých keřů a lián 

Strana 

 Autorská práva 2 

1. Úvod 3 

 Obsah a klíč k určování listnatých keřů a lián 4 

2.  Pupeny a listy rostou vstřícně, šikmo vstřícně nebo v přeslenech 15 

2.1. Listy jsou vstřícné a jednoduché 15 

2.1.1. Keř bez trnů 15 

 Listová čepel není laločnatá, okraj listů je hladký  15 

 List je eliptický nebo vejčitý, zahrocený 15 

 Plody oválné červené peckovice, rostou jednotlivě 15 

 Květy jsou žluté 15 

 Dřín obecný (Cornus mas) 16 

 Plody jsou oválné bílé peckovice, v okolících  19 

 Květy jsou bílé, v okolících 19 

 Svída bílá (Swida alba) 20 

 Svída výběžkatá (Cornus stolonifera) 23 

 Plody jsou peckovice srostlé do kulovitého souplodí 26 

 Květ má 4 velké bílé nebo světlé listeny 26 

 Dřín japonský (Cornus kousa) 27 

 Plod je kulovitá fialová až černá peckovice 29 

 Květy jsou zelenobílé, rostou ve svazcích 29 

 Krušina olšová (Frangula alnus) 30 

 Květy jsou bílé, v okolících 32 

 Svída krvavá (Swida sanguinea) 33 

 Plody oválné peckovice, tvoří hroznovitá souplodí 35 

 Rub listu je jemně hedvábně chlupatý 35 

 Svída močálová (Cornus amomum) 36 

 Plod je černá bobule rostoucí po 2 na společné stopce 38 

 Květy fialové nebo růžové, rostou po 2 38 

 Zimolez černý (Lonicera nigra) 39 

 Zimolez kavkazský (Lonicera caucasica) 41 

 Plody jsou černé bobule rostoucí v koncových latách 43 

 Listy eliptické, zahrocené, kožovité 43 

 Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 44 

 List stříbřitě zelený 46 

 Ptačí zob tupolistý (Ligustrum obtusifolium) 47 

 Listy kožovité, poloopadavé 49 

 Ptačí zob himalájský (Ligustrum compactum) 50 

 Listy kožovité, poloopadavé až stálezelené 52 

 Ptačí zob vejčitolistý (Ligustrum ovalifolium) 53 

 Plod je dvoudílná vejčitá zahrocená tobolka 55 

 Listy jsou eliptické, zahrocené, s celistvým 

okrajem nebo jen v horní polovině nepravidelně 

pilovité 

55 

 Zlatice zelená (Forsythia viridissima) 56 

 Plody jsou hnědé dřevnaté tobolky, v koncové latě 58 



 Listy široce eliptické, zahrocené, hladký okraj   58 

 Šeřík obecný (Syringa vulgaris) 59 

 Šeřík pekingský (Syringa pekinensis) 62 

 Šeřík japonský (Syringa reticulata) 65 

 Plody jsou červené kulovité bobule, po 2 na stopce 67 

 Květy jsou rourkovité, bílé, po 2 na stopkách 67 

 Zimolez bohatokvětý (Lonicera floribunda) 68 

 Výhonky duté, květy rourkovité 71 

 Zimolez obecný (Lonicera xylosteum) 72 

 Rub listu bíle chlupatý, výhonky chlupaté 75 

 Zimolez Ferdinadův (Lonicera ferdinandii) 76 

 Výhonky chlupaté, rub listu bíle chlupatý  79 

 Zimolez nadmutý (Lonicera vesicaria) 80 

 List je široce eliptický, bez hrotu, kožovitý 83 

 Plod je trojpouzdrá nahnědlá tobolka 83 

 Listy jsou drobné, stálezelené, okraj je podvinutý 83 

 Zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens) 84 

 Zimostráz drobnolistý (Buxus microphylla) 87 

 Plody jsou červené kulovité bobule, rostou po 2 89 

 Rub listu je drsný, štětinatý, květy bílé, po 2 89 

 Zimolez Purpusův (Lonicera purpusii) 90 

 List je eliptický, bez hrotu, stálezelený, kožovitý 92 

 Plody černé peckovice v chocholičnatých souplodích 92 

 Listy neopadávají, líc vrásčitý, rub plstnatý 92 

 Kalina vrásčitolistá (Viburnum rhytidophyllum) 93 

 Líc listu hladký, okraj celistvý 96 

 Kalina užitečná (Viburnum utile) 97 
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 Plod je 4 dílná tobolka na dlouhé stopce  111 
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kožovité, hladký okraj 
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 Bobkovišeň lékařská (Laurocerasus officinalis) 228 
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 Plod válcovité souplodí, květy podobné tulipánu 251 
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hladká 
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 Šácholan japonský (Magnolia kobus stellata) 252 

 Šácholan obnažený (Magnolia denudata) 256 

 Šácholan Soulangeův (Magnolia soulangeana) 260 

 Plod červená bobule, květy zvonkovité bílo-červené 262 

 Listy jsou neopadavé, kožovité, okraj celistvý, 

hladký, podvinutý  
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 Brusinka obecná (Vaccinium vitis idaea) 263 

 Plod tmavě modrá ojíněná bobule podobná borůvce 265 

 Listy jsou opadavé, s celistvým podvinutým 

okrajem, rub modrozelený 
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 Vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum) 266 

 Plod tmavě modrá, ojíněná bobule s promáčklou 

jamkou. Keř i plod jsou větší než borůvky černé  
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 Listy jsou opadavé, s celistvým okrajem 267 

 Brusnice chocholičnatá  

(Vaccinium corymbosum) 
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 Plody ploché zahrocené lusky, rostou ve svazcích 271 

 Listy jsou velké, srdčité, okraje jsou hladké 271 

 Zmarlika čínská (Cercis chinensis) 272 

 Zmarlika kanadská (Cercis canadensis) 275 



 List bez laloků, okraj pilovitý, zubatý, vroubkovaný 

nebo ostnatý 
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stříhanými šupinami. Samčí květy tvoří visící jehnědy 
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 Listy jsou nerovnoměrně srdčité, chlupaté, okraj 

je dvojitě pilovitý 
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 Líska obecná (Corylus avellana) 279 

 Plod: semeno s okrouhlým blanitým křídlem okolo 282 

 List je jednoduchý, asymetrický, pilovitý 282 

 Jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia) 283 

 Plod malá dřevnatá šištice, semeno drobné, s blanitým 

křidélkem okolo, pupeny stopkaté 

287 

 List je eliptický, zahrocený, rub šedý 287 

 Olše šedá (Alnus incana) 288 

 Rub listu je světlezelený, v mládí lepkavý 292 

 Olše zelená (Alnus viridis) 293 

 Plody krátké válcovité jehnědy, semeno drobná plochá 

nažka, s blanitými křidélky na bocích 

294 

 Listy drobné okrouhlé, s tupě vroubkovaným 

okrajem a síťovitou žilnatinou  

294 

 Bříza trpasličí (Betula nana) 295 

 Plody i květy tvoří jehnědy, plody jsou tobolky, 

semeno má světlé chmýří na létání 

296 

 List je elipsovitý, zahrocený, s pilovitým okrajem 296 

 Vrba jíva (Salix caprea) 297 

 Vrba pětimužná (Salix pentadra) 300 

 Výhonky: pupenové šupiny i listy šedě plstnaté, 

palístky ledvinovité zubaté 
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 Vrba popelavá (Salix cinerea) 304 

 List je kopinatý, palístky ledvinovité zubaté 307 

 Vrba křehká (Salix fragilis) 308 

 List je kopinatý, pilovitý, větve, výhonky i listy 

vlnitě až spirálovitě pokroucené 

310 

 Vrba Matsudova (Salix babylonica matsudana)  311 

 Plody hnědé měchýřky, rostou po 5 na společném 

lůžku, tvoří souplodí.  
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 Listy jsou prodlouženě eliptické, zahrocené, 

zubatý okraj. Květy růžové okolíky nebo laty 

313 

 Tavolník Menziesův (Spiraea menziesii) 314 

 Tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia) 316 

 Listy eliptické, vrchol zaoblený, okraj pilovitý, 

květy bílé v okolíku 

318 

 Tavolník třešňolistý (Spiraea prunifolia) 319 

 Plody jsou kulaté tmavé peckovice, tvoří hrozen 322 

 List jednoduchý, zahrocený, s pilovitým okrajem 322 

 List a kůra po rozdrcení nepříjemně páchnou 322 

 Střemcha hroznovitá (Prunus padus) 323 

 Kůra se odlupuje v příčných proužcích 326 

 Střemcha Maackova (Prunus maackii) 327 



 Plody tmavě červené peckovice, rostou jednotlivě 329 

 List je zahrocený, s vroubkovaným okrajem 329 

 Mahalebka obecná (Prunus mahaleb) 330 

 Višeň křovitá (Prunus fruticosus) 334 

 Plody modročerné malvice, květy bílé v okolíku  337 

 Listy eliptické, zahrocené, s pilovitým okrajem 337 

 Temnoplodec černoplodý (Aronia melanocarpa) 338 

 Listy jsou v mládí bronzové, plstnaté, plod je 

tmavý, s trvalým kalichem, ojíněný 

340 

 Muchovník velkokvětý  

(Amelanchier grandiflora) 

341 

 Plod žlutá malvice podobná hrušce nebo kdouli 344 

 Listy jsou vejčité, zahrocené, pilovitým okrajem 344 

 Kdouloň čínská (Pseudocydonia sinensis) 345 

 Plody dřevnaté, pětidílné, stříbřitě šedé tobolky, květy 

krémově bílé, zvonkovité, v květenstvích 

348 

 Listy jsou opačně kopinaté, zoubkované 348 

 Kysloun stromový (Oxydendrum arboreum) 349 

 Listy: stálezelené, kožovité, kopinaté, okraje 

zoubkované, nebo celistvé, květy bílé, narůžovělé 

351 

 Pieris japonská (Pieris japonica) 352 

 Plod kulovitá, lesklá nažka, květy žluté, kulovité 354 

 Listy jsou kopinaté, okraj dvojitě pilovitý 354 

 Zákula japonská (Kerria japonica) 355 

 Plody nakupené červené peckovice, květy bílé  357 

 Listy stálezelené, kožovité, s ostnatým okrajem 357 

 Cesmína ostrolistá (Ilex aquifolium) 358 

 Plod nažloutlá plstnatá oválná peckovice na stopce 361 

 Listy zahrocené, kopinaté, okraje ostře pilovité 361 

 Mandloň Davidova (Prunus davidiana) 362 

 Plod tmavě modrá ojíněná bobule, s promáčklou 

jamku na vrcholu, květ načervenalý, zvonkovitý 

364 

 Listy opadavé, zahrocené, s pilovitým okrajem 364 

 Borůvka černá (Vaccinium myrtillus) 365 

 Plod vejčitý, šedý, bobulovitý, na stopce, 1 semeno 367 

 Listy eliptické, zahrocené, řídce zubatý okraj 367 

 Sturač japonský (Styrax japonicus) 368 

 Listová čepel je laločnatá, okraj listu je hladký 370 

 Plod hruškovitého tvaru, plný drobných nažek 370 

 Listy jsou velké, kožovité, dlanitě laločnaté, 

laloky zaoblené, okraj listu hladký 

370 

 Fíkovník smokvoň (Ficus carica) 371 

 Plod vejčitá 5 dílná tobolka zvenčí chlupatá 374 

 Listy jsou vejčité, trojlaločné, laloky zaoblené, 

okraj celistvý, květy velké, zvonkovité 

374 

 Ibišek syrský (Hibiscus syriacus) 375 

 Plody kulovité tmavé bobule, se zbytkem kalicha, 

květy žluté 

 

377 



 Listy dlanitě hluboce laločnaté, s hladkým 

okrajem 

377 

 Meruzalka zlatá (Ribes aureum) 378 

 Listová čepel je laločnatá, okraj listu je pilovitý 381 

 Souplodí z drobných peckovic podobné bílé malině 381 

 Listy jsou laločnaté, s vroubkovaným okrajem 381 

 Morušovník bílý (Morus alba) 382 

 Plody 4 dílné tobolky v chocholičnatém souplodí 385 

 Listy jsou dlanitě laločnaté, s dvojitě pilovitým 

okrajem, výhonek vyplněn světlou pěnou 

385 

 Tavola kalinolistá (Physocarpus opulifolius) 386 

 Plody měchýřky, rostou po 5 na společném lůžku, 

tvoří souplodí 

389 

 Listy jsou vejčité, dvojitě pilovité až laločnaté, 

drobné, květy bílé, tvoří koncové laty 

389 

 Tavolník van Houtteův (Spiraea x vanhouttei) 390 

 Plody červené bobule, tvoří hrozen, květy žlutozelené 393 

 Listy jsou dlanitě laločnaté, okraj řídce pilovitý 393 

 Rybíz alpínský (Ribes alpinum) 394 

 Rybíz červený (Ribes rubrum) 397 

 Plody kulovité černé bobule, rostou ve svazku, květy 

zvonkovité, narůžovělé 

399 

 Listy jsou dlanitě laločnaté, okraj řídce pilovitý 399 

 Rybíz černý (Ribes nigrum) 400 

 Listy jsou čárkovité nebo šupinovité, drobné 402 

 Plody drobné podlouhlé tobolky, nakupeny v 

třásnitých souplodích, květy růžové 

402 

 Listy jsou drobné, čárkovité, trojhranné, 

zahrocené, přiléhají k výhonku, 

402 

 Tamaryšek galský (Tamarix gallica) 403 

3.1.2.  Keř s trny 406 

 Listová čepel není laločnatá, okraj listu je hladký 406 

 Plody jsou nakupené oranžové kulaté peckovice  406 

 Listy úzké, eliptické, stříbřitě šedé, pupeny 

kulovité, drobné, nakupené 

406 

 Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides) 407 

 List není laločnatý, okraj listu je pilovitý nebo zubatý 409 

 Plod oválná namodralá peckovice 409 

 List je eliptický, zahrocený, květy bílé, nakupené  409 

 Trnka obecná (Prunus spinosa) 410 

 Plod oválná malvice s velkými zbytky kalicha 412 

 Okraj listu je celistvý, u špičky pilovitý 412 

 Mišpule obecná (Mespilus germanica) 413 

 Plod je kulatá nebo oválná malvice 416 

 Listy jsou podlouhle vejčité, s pilovitým okrajem, 

plody červené, květy bílé, v okolících, trny 

dlouhé 

416 

 Hloh kuří noha (Crataegus crus - galli) 417 



 Listy jsou podlouhle vejčité, s pilovitým okrajem, 

palisty velké, ledvinovité, zubaté, květy červené, 

plod bez zbytku kalicha 

419 

 Kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica) 420 

 Kdoulovec ozdobný (Chaenomeles speciosa) 423 

 Listy jsou stálezelené, kožovité, podlouhle 

vejčité, špičaté, s vroubkovaným okrajem, 

palisty eliptické, špičaté, květy bílé 

v chocholících, plody oranžové se zbytky 

kalicha, tvoří souplodí 

425 

 Hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea) 426 

 Listová čepel je laločnatá, okraj listu je hladký 430 

 Plod soudkovitá, červená malvice, 1 pecka 430 

 Listové laloky oblé, palisty ledvinovité, zubaté, 

květy bílé, trny krátké 

430 

 Hloh jednoblizný (Crataegus monogyna) 431 

 Plod soudkovitá, červená nebo nažloutlá malvice, 

obsahuje více semen 

434 

 Listové laloky oblé, plytké, palisty ledvinovité, 

zubaté, květy bílé, nebo narůžovělé  

434 

 Hloh obecný (Crataegus oxyacantha) 438 

 Listová čepel je laločnatá, okraj listu je pilovitý 438 

 Plody černé oválné malvice na dlouhé stopce. 438 

 Listy jsou větší ostré laloky, palisty 

půlměsíčkové, zubaté, květy bílé 

438 

 Hloh černý (Crataegus nigra) 439 

 Plody červené ojíněné malvice, chlupatá stopka 441 

 Listy jsou větší, dlanitě laločnaté, laloky ostré, 

květy bílé, trny dlouhé, ostré 

441 

 Hloh břekolistý (Crataegus pedicellata) 442 

 Plody soudkovité chlupaté bobule, rostou jednotlivě 445 

 Listy dlanitě laločnaté, z obou stran chlupaté 445 

 Srstka angrešt (Ribes uva - crispa) 446 

3.1.3 Liána bez trnů 448 

 Listová čepel je laločnatá, okraj listu je hladký 448 

 Plody kulovité ojíněné modročerné bobule, ve 

vzpřímených okolících, květy žlutozelené, v okolících 

448 

 Listy jsou stálezelené, kožovité, dlanitě laločnaté 

nebo vejčité, zahrocené, liána se přichytává 

přilnavými vzdušnými kořeny k opoře 

448 

 Břečťan popínavý (Hedera helix) 449 

 Listová čepel je laločnatá, okraj je pilovitý nebo zubatý 451 

 Plody kulaté nebo eliptické bobule, v hroznech 451 

 Listy jsou dlanitě laločnaté, se zubatým okrajem, 

liána se přichytává úponky 

451 

 Réva vinná (Vitis vinifera) 452 

 Listy jsou srdčité, pilovité, plody namodralé, 

liána se přichytává úponky 

454 

 Réva amurská (Vitis amurensis) 455 



3.2. Listy jednoduché, rostou ve svazcích nebo růžicích  457 

3.2.1. Keř s trny 457 

 Listová čepel není laločnatá, okraj listu je celistvý 457 

 Plody eliptické červené bobule, květy žluté, kulovité, 

tvoří hrozen 

457 

 Listy jsou obráceně vejčité, s ostnitým okrajem 457 

 Dřišťál obecný (Berberis vulgaris) 458 

 Dřišťál korejský (Berberis koreana) 460 

 Dřišťál amurský (Berberis amurensis) 463 

 Listový okraj hladký nebo jemně ostnatý  465 

 Dřišťál čínský (Berberis chinensis) 466 

 Listy jsou obráceně vejčité, s hladkým okrajem 468 

 Dřišťál Thunbergův (Berberis thunbergii) 469 

 Plod eliptická červená bobule na stopce, trvalý zelený 

kalich, květ fialový, rourkovitý 

471 

 Listy jsou kopinaté, s celistvým okrajem, někdy 

rostou ve svazcích po 2 – 4 

471 

 Kustovnice cizí (Lycium barbarum) 472 

 Plod malvice, podobná hrušce nebo kdouli. 473 

 Listy jsou podlouhle eliptické, zahrocené, se 

zubatým okrajem 

473 

 Kdoulovec čínský (Chaenomeles cathayensis) 474 

 List není laločnatý, okraj listu je pilovitý nebo ostnatý 476 

 Plody eliptické fialové až černé bobule  476 

 Listy jsou stálezelené, kožovité, eliptické, s 

ostnatým okrajem podvinutým dolů, rub stříbřitě 

šedý, výhonky posety bradavičkami, trny 

trojdílné, dlouhé, ostré. 

476 

 Dřišťál bradavičnatý (Berberis verruculosa) 477 

 Plody modročerné eliptické bobule, květy žluté 479 

 Listy jsou stálezelené, kožovité, podélně 

eliptické, s ostnatým okrajem, trny dlouhé, trojité 

479 

 Dřišťál Juliin (Berberis julianae) 480 

 Dřišťál Gagnepainův (Berberis gagnepainii) 482 

3.3. Listy jsou střídavé a složené 484 

3.3.1.  Keř bez trnů 484 

 Listy jsou složené, lichozpeřené, s hladkým okrajem 484 

 Plod drobný lusk, tvoří souplodí 484 

 Listy jsou lichozpeřené, lístky, eliptické, s 

hladkým okrajem. Květy fialové, trychtýřovité, 

seskupeny do lat. 

484 

 Netvařec křovitý (Amorpha fruticosa) 485 

 Plod lusk, tvoří souplodí 488 

 Listy jsou lichozpeřené, trojčetné, lístky, 

eliptické, zahrocené, s hladkým okrajem. Květy 

žluté, tvoří visící hrozen. 

488 

 Štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides) 489 

 Plod okrouhlá, plochá nažka s blanitým křídlem okolo 

 

492 



 Listy jsou trojčetné, čepel vejčitá, zahrocená, 

okraj celistvý nebo řídce vroubkovaný 

492 

 Křídlatec trojlistý (Ptelea trifoliata) 493 

 Plody dřevnaté chlupaté měchýřky, vyrůstající po 5, 

květy velké, kulovité 

493 

 Listy jsou velké, ploché, vějířovitě dělené, 

dvakrát trojčetné, listový okraj hladký 

493 

 Pivoňka keřovitá (Paeonia suffruticosa) 496 

 Plody velké, podlouhlé, špičaté, podobné okurce, 

modré, květy zvonovité, zelené, tvoří laty 

498 

 Listy jsou lichozpeřené, lístky eliptické, špičaté, 

přisedlé, okraj celistvý, hladký 

498 

 Dekaisnea Fargesova (Decaisnea fargesii) 499 

 Listy složené, lichozpeřené, pilovitý nebo ostnatý okraj 501 

 Modré ojíněné bobule, seskupeny do hrozenu, květy 

žluté v květenstvích 

501 

 Listy jsou neopadavé, lichozpeřené, kožovité, 

eliptické, hrotité, sedící, okraj je ostnatý 

501 

 Mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium) 502 

 Plody oříšky v hustě chlupatém červeném souplodí 504 

 Okraj listu zubatý, výhonky a rub listu chlupaté 504 

 Škumpa orobincová (Rhus typhina)  505 

 Plody měchýřky srostlé po 5 na společném lůžku, 

tvoří koncovou latu 

508 

 Listy tvořeny z kopinatých lístků s pilovitým 

okrajem, květy bílé, v latnatém květenství 

508 

 Tavolníkovec jeřábolistý (Sorbaria sorbifolia) 509 

 Plody drobné chlupaté dřevnaté, tvoří souplodí 512 

 Listy jsou lichozpeřené, lístky drobné, podlouhle 

eliptické, přisedlé, okraj celistvý, rub chlupatý 

512 

 Mochna křovitá (Potentilla fruticosa) 513 

 Plody jsou bílé malvice, tvoří hrozen 516 

 Okraj listu je zubatý 516 

 Jeřáb Koehneův (Sorbus koehneana) 517 

3.3.2.  Keř má trny 521 

 Listy jsou složené, lichozpeřené, se zubatým okrajem 521 

 Plod červený vejčitý šípek, květy bílé, nebo růžové 521 

 Listy lichozpeřené, lístky vejčité, sedící, zubaté 521 

 Růže šípková (Rosa canina) 522 

 Plod kulatý tmavý hladký šípek, s trvalým kalichem.  524 

 Listy jsou lichozpeřené, zubaté, palisty drobné, 

šupinaté, přirostlé k bázi řapíku, trny husté 

524 

 Růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia) 525 

 Listy složené, sudozpeřené, s celistvým okrajem 528 

 Plod je lusk 528 

 Listy jsou lichozpeřené, lístky eliptické, 

celokrajové, květy žluté hroznovité květenství 

528 

 Čimišník stromovitý (Caragana arborescens) 529 

3.3.3 Liána bez trnů 532 



 Listy jsou střídavé, složené, lichozpeřené, kopinaté 532 

 Plod je lusk, seshora plstnatý, tvoří souplodí 532 

 Okraj listu je hladký nebo jemně pilovitý, květy 

fialové, tvoří visící hrozen 

532 

 Vistárie čínská (Wisteria sinensis) 533 

 Vistárie květnatá (Wisteria floribunda) 535 

 Listy jsou dlanitě složené s hladkým okrajem 537 

 Plody modročerné bobule, tvoří hrozen, přichytává se 

úpony k opoře 

537 

 Listy jsou dlanitě složené, obvykle pětičetné, 

lístky prodlouženě eliptické, zahrocené, řídce 

zubaté nebo celokrajové 

537 

 Loubinec pětilistý (Parthenocissus quinquefolia) 538 

3.3.4 Popínavý keř s trny 540 

 Listy jsou střídavé, složené, lichozpeřené, pilovitý okraj 540 

 Plody drobné červené šípky v početném souplodí, 

květy bílé, tvoří bohatá květenství 

540 

 Listy jsou lichozpeřené, lístky eliptické, zubaté, 

řapík je ostnatý 

540 

 Růže mnohokvětá (Rosa multiflora) 541 

 Souplodí podobné malině, složené z drobných 

tmavých peckovic (černice) 

544 

 Listy jsou trojčetné až sedmičetné, lístky vejčité, 

zahrocené, pilovité, rub chlupatý, řapík trnitý 

544 

 Ostružiník křovitý (Rubus fruticosus) 545 
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