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1. Úvod 

 
 Túto príručku v PDF formáte som vytvoril, ako pomôcku pre poznávanie a určovanie 

drevín. Obsahuje viac než 1300 farebných fotografií a ilustrácií, ako aj a texty s popisom 161 

druhov domácich a cudzokrajných listnatých krov zo severného mierneho pásma, rastúcich 

často aj v strednej Európe. Jednotlivé dreviny sú v atlase usporiadané do skupín podľa 

hlavných vonkajších poznávacích znakov drevín. Nie sú usporiadané prísne podľa botanickej 

systematiky. V slovenskom jazyku som vydal túto elektronickú príručku v roku 2017 pôvodne 

pod názvom "Kľúč na určovanie listnatých krov". Ako pokračovanie k nej vyšli tiež v roku 

2016 a 2017 elektronické príručky „Kľúč na určovanie listnatých stromov“ a „Kľúč na 

určovanie ihličnanov“. V českom jazyku vyšla v roku 2017 v elektronickej podobe pod 

názvom „Atlas drevín 1 – Listnaté keře“. V roku 2017 vyšlo tiež české vydanie 

elektronických príručiek: "Atlas drevín 2 - Listnaté stromy" a "Atlas drevín 3 - jehličnany". 

V budúcnosti by som chcel tieto príručky ešte dopĺňať a rozširovať. 

 Mám lesnícke vzdelanie, pracoval som v oblasti vzdelávania dospelých v lesnom 

a vodnom hospodárstve, neskôr v lesníckych a záhradníckych službách a posledných 20 rokov 

pracujem v štátnej správe ochrany prírody a krajiny. Väčšinu fotografií som nafotil v Arboréte 

Mlyňany, v arboréte Borová hora vo Zvolene, v Arboréte v Liptovskom Hrádku, v botanickej 

záhrade v Tatranskej Lomnici, v Bojnickom zámockom parku, v zámockom parku Sychrov 

v ČR, v trenčianskom mestskom parku a v meste Trenčín. Časť fotografií som nafotil počas 

dovoleniek alebo popri zamestnaní vo voľnej prírode v Štiavnických vrchoch, v Kremnických 

vrchoch, vo Vysokých Tatrách, v Slovenskom raji, v Považskom Inovci, v Strážovských 

vrchoch, v Bielych Karpatoch, v Malých Karpatoch, na Vtáčniku, v Českom raji, v Prírodnom 

parku Massiv Burget vo Francúzsku, v mestách Aix-Les-Bains, La Feclaz a Annecy vo 

Francúzsku, v meste Lindau v Nemecku, v mestách Funtana, Poreč a Pula v Chorvátsku, 

v okolí Valašského Meziříčí v ČR a inde. 

  Táto pomôcka má slúžiť pre zamestnancov miest a obcí, ktorí sa zaoberajú ochranou 

drevín a starajú sa o verejnú zeleň, pre zamestnancov orgánov a organizácií ochrany prírody, 

pre záhradníkov, lesníkov, pre učiteľov škôl, či pre tých, ktorí sa zaoberajú environmentálnu 

výchovou. Verím, že si ju obľúbia tiež všetci milovníci prírody. Čím dlhšie sa zaoberám 

poznávaním a ochranou prírody, tým viac rastie môj údiv, ako Pán Boh - Otec nášho Pána 

Ježiša Krista všetko nádherne a rozmanite stvoril a ako všetko múdro riadi a udržuje svojou 

mocou.  

  Vaše podnety, návrhy a pripomienky mi môžete napísať e-mailom (na adresu: 

miroslavduris@zoznam.sk alebo na tvs.md@post.sk). Dúfam, že Vám táto elektronická 

príručka bude užitočná.  

 

 

             

         Ing. Miroslav Ďuriš 
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 Listy sú kožovité, poloopadavé alebo vždy zelené 63 

 Vtačí zob vajcovitolistý  

(Ligustrum ovalifolium) 

64 

 Plod je dvojdielna vajcovitá zahrotená tobolka 66 

 Listy sú eliptické, zahrotené, s celistvým okrajom 

alebo nepravidelne pílovité len v hornej polovici 

66 

 Zlatovka zelená (Forsythia viridissima) 67 

 Plody sú hnedé drevnaté tobolky, rastú v koncovom 

vrcholíku 

69 

 Listy široko eliptické, zahrotené, majú hladký 

okraj   

69 

 Orgován obyčajný (Syringa vulgaris) 70 

 Orgován pekingský (Syringa pekinensis) 73 

 Orgován japonský (Syringa reticumetlina) 76 

 Plody sú červené guľovité bobule, rastú po 2 na stopke 79 

 Kvety sú rúrkovité, biele, po 2 na stopkách 79 

 Zemolez mnohokvetý (Lonicera floribunda) 80 

 Výhonky duté, kvety rúrkovité 83 

 Zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum) 84 

 Rub listu bielo chlpatý, výhonky chlpaté 87 

 Zemolez Ferdinadov (Lonicera ferdinandii) 88 

 Výhonky sú chlpaté, rub listu bielo chlpatý  91 

 Zemolez mechúrnatý (Lonicera vesicaria) 92 

 Výhonky sú duté, vrchné listy sú na báze 

zrastené dookola výhonku 

95 

 Zemolez kozí (Lonicera caprifolium) 96 

 List je široko eliptický, bez hrotu, kožovitý 99 

 Plod je trojpuzdrová hnedastá tobolka 99 

 Listy sú drobné, stálo zelené, okraj je podvinutý 99 

 Krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens) 100 

 Krušpán drobnolistý (Buxus microphylla) 104 

 Plody sú červené guľovité bobule, rastú spolu po 2 106 

 Rub listu je drsný, štetinatý, kvety má biele, 

rastú spolu po 2 na spoločnej stopke 

106 

 Zemolez Purpusov (Lonicera purpusii) 107 

 List je eliptický, bez hrotu, stále zelený, kožovitý 110 

 Plody sú čierne kôstkovice, rastú v chocholíkovitých 

súplodiach 

110 

 Listy neopadávajú, líc je vráskavý, rub plstnatý 110 

 Kalina vráskavolistá  

(Viburnum rhytidophyllum) 

111 

 Líc listu je hladký, okraj má celistvý 114 

 Kalina užitočná (Viburnum utile) 115 

 Plody sú biele alebo žltobiele guľovité bobule 117 

 Stále zelený cudzopasný ker, rastie v korunách 

stromov 

117 

 Imelo biele (Viscum album) 118 

 List nie je laločnatý, okraj pílkovitý, vrúbkovaný, zubatý 120 

 Plod je plstnatá tobolka, praská 3 – 4 chlopňami 120 
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 Listy sú drsné, okraj majú zubatý, kvety sú biele, 

rastú v strapcoch 

120 

 Trojpuk drsný (Deutzia scabra) 121 

 Plody sú drevnaté tobolky, rastú v strapci, kvety má 

biele, rastú v strapci 

124 

 Okraj listu riedko zubatý, čepeľ je zahrotená 124 

 Pajazmín vencový  

(Philadelphus coronarius) 

125 

 Pajazmín pekingský  

(Philadelphus pekinensis) 

128 

 Plod je 4 dielna tobolka na dlhej stopke  130 

 Výhonky sú posiate tmavými bradavičkami. 130 

 Bršlen bradavičnatý (Euonymus verrucosus) 131 

 Výhonky sú bez bradavičiek, s korkovými lištami 134 

 Bršlen Bungeov (Euonymus bungeana) 134 

 Bršlen európsky (Euonymus europaeus) 136 

 Plody sú tmavé kôstkovice, tvoria chocholíky, alebo 

vrcholíky, kvety má biele, alebo ružové 

139 

 Listy sú podlhovasto eliptické, zahrotené, okraj 

majú pílkovitý, rub listu svetlý, chlpatý, alebo 

plstnatý 

139 

 Kalina siripútka (Viburnum lantana) 140 

 Kalina Karlesova (Viburnum carlesii) 143 

 Okraj listu je vrúbkovaný, obe strany lysé 145 

 Kalina slivkolistá (Viburnum prunifolia) 146 

 Plod je modročierna kôstkovica, kvety sú biele, 

lievikovité 

149 

 Listy sú vždyzelené, kožovité, okraj majú zúbkatý  149 

 Osmant Burkwoodov  

(Osmanthus x burkwoodii) 

150 

 Listová čepeľ je laločnatá, okraj listu je hladký 152 

 Plod je krídlatá dvojnažka, krídelká zvierajú tupý uhol 152 

 Listové laloky sú oblé, má korkové lišty na 

vetvičkách   

152 

 Javor poľný (Acer campestre) 153 

 Plody sú tobolky usporiadané v strapcoch 157 

 Listy sú s ostrými lalokmi, biele súkvetie 157 

 Hortenzia dubolistá (Hydrangea quercifolia) 158 

 Plody sú biele bobule, rastú v hustých koncových 

súplodiach 

161 

 Listy sú vajcovité až laločnaté, kvety má ružové 161 

 Imelovník biely (Symphoricarpos alba) 162 

 List je laločnatý, okraj listu je pílkovitý alebo zubatý 164 

 Plod je krídlatá dvojnažka, krídelká zvierajú ostrý uhol 164 

 List je zahrotený, okraj listu býva zubatý 164 

 Javor tatársky (Acer tataricum) 165 

 Plod je krídlatá dvojnažka, krídelká zvierajú tupý uhol 168 

 List je dlaňovitý, hlboko vykrojený, listový okraj 

je zubatý 

168 
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 Javor dlaňovitolistý (Acer palmatum) 169 

 Plody sú guľaté červené priesvitné kôstkovice, rastú  

v súplodí 

172 

 Listy sú dlanito laločnaté, okraje majú riedko 

zubaté 

172 

 Kalina obyčajná (Viburnum opulus) 173 

3.1.2. Ker s tŕňmi 177 

 Listová čepeľ nie je laločnatá, okraj listu je hladký 177 

 Plod je veľká semenná bobuľa tvarom podobná jablku 177 

 List eliptický s hladkým okrajom  177 

 Granátovník púnsky (Punica granatum) 178 

 Listová čepeľ nie je laločnatá, okraj listu je pílkovitý 181 

 Plody sú guľaté modročierne kôstkovice, tvoria 

zväzok 

181 

 List je eliptický zahrotený s pílkovitým okrajom 181 

 Rešetliak prečisťujúci (Rhamnus cathartica) 182 

3.1.3 Liana, ovíjavý alebo plazivý ker bez tŕňov 186 

 Listová čepeľ nie je laločnatá, okraj listu je hladký  186 

 Plody sú červené bobule zoskupené na konci výhonku  186 

 Výhonky sú ovíjavé, listy má z oboch strán 

fialovkasté  

186 

 Zemolez ovíjavý (Lonicera periclymenum) 187 

 Listová čepeľ je laločnatá, okraj listu je pílkovitý  189 

 Plody sú nažky v previsnutých žltozelených 

súplodiach (šišticiach) 

189 

 Listy dlaňovito laločnaté, výhonky drsné, ovíjavé 189 

 Chmeľ obyčajný (Humulus lupulus) 190 

3.2. Listy sú protistojné a zložené 193 

3.2.1. Ker bez tŕňov 193 

 Listy sú nepárnoperovité, čepeľ nie je laločnatá, má pílkovitý 

okraj 

193 

 Plod je nafúknutá blanitá tobolka, súkvetie je biele 193 

 List má pílkovitý okraj 193 

 Klokoč perovitý (Staphylea pinnata) 194 

 Plod je dvojitá, zahrotená, bradavičnatá, tobolka  198 

 Listy sú trojpočetné alebo jednoduché, výhonky 

má duté 

198 

 Zlatovka previsnutá (Forsythia suspensa) 199 

 Výhonky sú vyplnené penovitou hmotou, listy má 

jednoduché 

203 

 Zlatovka prostredná (Forsythia intermedia) 204 

 Plody sú čierne kôstkovice, rastú o vrcholíku, kvety 

má biele  

206 

 Výhonky sú vyplnené bielou penovitou hmotou 206 

 Baza čierna (Sambucus nigra) 207 

 Plody sú červené kôstkovice, rastú v koncových 

vrcholíkoch  

211 

 Výhonky sú vyplnené hnedastou penovitou 

hmotou 

211 
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 Baza červená (Sambucus racemosa) 212 

 Plody sú ploché nažka s jedným krídlom 214 

 Kvety sú biele, rastú v bohatých koncových 

súkvetiach 

214 

 Jaseň mannový (Fraxinus ornus) 215 

3.2.2. Liana bez tŕňov 218 

 Listy sú protistojné, zložené, nepárnoperovité 218 

 Plody sú nakopené plstnaté nažky s chlpatým 

chvostíkom  

218 

 Listy s celistvým, nepravidelne zubatým alebo 

plytko laločnatým okrajom, kvety má biele 

218 

 Plamienok plotný (Clematis vitalba) 219 

 Plod je podlhovastá tobolka podobná struku 222 

 Listy majú zubatý okraj, kvety sú rúrkovité, 

prichytáva sa prísavnými vzdušnými koreňmi 

222 

 Trúbkovec koreňujúcí (Campsis radicans) 223 

4. Púčiky sú postavené striedavo 226 

4.1. Listy sú striedavé a jednoduché 226 

4.1.1.  Ker bez tŕňov 226 
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 Vŕba košikárska (Salix viminalis) 227 

 Plod plstnatá malvica podobná hruške alebo jablku 229 

 List je eliptický, bez hrotu, rub má plstnatý 229 

 Dula podlhovastá (Cydonia oblonga) 230 

 Plody sú mechúriky, rastú po 5 na spoločnom lôžku 233 

 Kvety sú biele, kvety aj plody tvoria okolík 233 

 Tavoľník prostredný (Spirea media) 234 

 Plod je obrátene vajcovitá 5 dielna tobolka na stopke 237 

 Listy sú veľké, eliptické, majú celistvý okraj, 

kvety sú biele  
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 Exochorda veľkokvetá  

(Exochorda racemosa) 

238 

 Exochorda Korolkovova  

(Exochorda korolkowii) 

241 

 Plody sú vajcovité, drevnaté, chlpaté 4 dielne tobolky 244 

 Listy sú oválne, so zvlneným okrajom, majú 

krátku stopku 

244 

 Hamamel virgínsky (Hamamelis virginiana) 245 

 Plody sú drevnaté tobolky, kvety sú lievikovité, žlté 247 

 Listy sú opadavé, okraje majú celistvé, brvité   247 

 Rododendron žltý (Rhododendron luteum) 248 

 Plody sú červené až čierne guľovité kôstkovice, tvoria 

strapec 

251 

 Listy sú vždyzelené, eliptické, zahrotené, 

kožovité, majú hladký okraj 

 

251 
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 Vavrínovec lekársky  

(Laurocerasus officinalis) 

252 

 Plod je drobná kôstkovica, tvorí vlasaté červenkasté 

súplodie 

254 

 List je veľký, eliptický, má celistvý okraj, rub 

listu je lysý 

254 

 Škumpa vlasatá (Cotinus coggygria) 255 

 Plody sú červené oválne malvice so zvyškom kalicha 259 

 Listy sú s celistvým okrajom, rub majú plstnatý 259 

 Skalník obyčajný  

(Cotoneaster integerrimus) 

260 

 Listy sú vajcovité, kožovité, majú hladký okraj, 

rub listu je plstnatý 
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 Skalník Zabelov (Cotoneaster zabelii) 264 

 Kvety a plody rastú v početných chocholíkoch 266 

 Skalník mnohokvetý  

(Cotoneaster multiflorus) 

267 

 Listy sú poloopadavé, listový okraj je celistvý, 

podvinutý  

269 

 Skalník rozložitý (Cotoneaster horizontalis) 270 

 Plod je tmavo fialová alebo čierna osrienená malvica  272 

 Listy sú s celistvým okrajom, rub majú chlpatý 272 

 Skalník čiernoplodý  

(Cotoneaster melanocarpa) 

273 

 Líc listu je lesklý, vráskavý, rub listu je lysý 277 

 Skalník lesklý (Cotoneaster lucidus) 278 

 Plod je valcovité súplodie, kvety sú podobné tulipánu 280 

 Listová čepeľ je veľká, eliptická, zahrotená, 

hladká 
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 Magnólia japonská  

(Magnolia kobus stellata) 

281 

 Magnólia holá (Magnolia denudata) 285 

 Magnólia Soulangova  

(Magnolia soulangeana) 
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 Plod je červená bobuľa, kvety zvončekovité bielo-

červené 

291 

 Listy sú neopadavé, kožovité, listový okraj je 

celistvý, hladký, podvinutý  
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 Brusnica obyčajná (Vaccinium vitis idaea) 292 

 Plod je tmavo modrá osrienená bobuľa podobná 

čučoriedke 
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 Listy sú opadavé, s celistvým podvinutým 

okrajom, rub listu býva modrozelený 
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 Brusnica barinná (Vaccinium uliginosum) 295 

 Plod je tmavo modrá, osrienená bobuľa s jamkou. Ker 

i plod sú väčšie než má brusnica čučoriedková  
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 Listy sú opadavé, s celistvým okrajom 297 

 Brusnica chocholíkatá  

(Vaccinium corymbosum) 

298 
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 Plody sú ploché zahrotené struky, rastú vo zväzkoch 301 

 Listy sú veľké, srdcovité, okraje sú hladké 301 

 Judášovec čínsky (Cercis chinensis) 302 

 Judášovec kanadský (Cercis canadensis) 305 

 List sú bez lalokov, listový okraj je pílkovitý, zubatý, 

vrúbkovaný alebo ostnatý 
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strihanými šupinami. Samčie kvety tvoria visiace 

jahňady 
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 Listy sú nerovnomerne srdcovité, chlpaté, okraj 

je dvojito pílovitý 

308 

 Lieska obyčajná (Corylus avellana) 309 

 Plod je semeno s okrúhlym blanitým krídelkom 

naokolo 

312 

 List je jednoduchý, asymetrický, pílkovitý 312 

 Brest hrabolistý (Ulmus carpinifolia) 313 

 Plod je malá drevnatá šištica, semeno je drobné,  

s blanitým krídelkom na okolo 

317 

 List je eliptický, zahrotený, rub listu je šedý, 

púčiky sú stopkaté 

317 

 Jelša sivá (Alnus incana) 318 

 Rub listu je svetlozelený, púčiky sú bez stopky 322 

 Jelša zelená (Alnus viridis) 323 

 Plody sú krátke valcovité jahňady, semeno je drobná 
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 Listy má drobné okrúhle, s tupo vrúbkovaným 

okrajom a sieťovitou žilnatinou  

326 

 Breza trpasličia (Betula nana) 327 

 Plody aj kvety tvoria jahňady, plody sú tobolky, 

semeno má svetlé páperie na lietanie 

328 

 List je elipsovitý, zahrotený, s pílkovitým 

okrajom 

328 

 Vŕba rakyta (Salix caprea) 329 

 Vŕba päťtyčinková (Salix pentadra) 332 

 Púčikové šupiny aj listy sú sivo plstnaté, 

prílistky sú obličkovité, zubaté 

335 

 Vŕba popolavá (Salix cinerea) 336 

 List je kopijovitý, prílistky sú obličkovité, zubaté 339 

 Vŕba krehká (Salix fragilis) 340 

 List je kopijovitý, pílkovitý, vetvy, výhonky aj 

listy sú vlnito až špirálovite pokrútené 

342 

 Vŕba babylónska  

(Salix babylonica matsudana) 

343 

 Plody sú hnedé mechúriky, rastú po 5 na spoločnom 

lôžku, tvoria súplodia.  

345 

 Listy sú predĺžene eliptické, zahrotené, majú 

zubatý okraj. Kvety tvoria ružové okolíky alebo 

metliny 

345 

 Tavoľník Menziesov (Spiraea menziesii) 346 
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 Tavoľník vŕbolistý (Spiraea salicifolia) 348 

 Listy sú eliptické, vrchol majú zaoblený, okraj 

pílkovitý, kvety sú biele, rastú v okolíku 

350 

 Tavoľník slivkolistý (Spiraea prunifolia) 351 

 Plody sú guľaté tmavé kôstkovice, tvoria strapec 354 

 List jednoduchý, zahrotený, s pílkovitým 

okrajom, listy a kôra po rozdrvení nepríjemne 

páchnu 

354 

 Čremcha strapcovitá (Prunus padus) 355 

 Kôra sa odlupuje v priečnych prúžkoch 359 

 Čremcha Maackova (Prunus maackii) 360 

 Plody sú tmavo červené kôstkovice, rastú jednotlivo 362 

 List je zahrotený, s vrúbkovaným okrajom 362 

 Čerešňa mahalebková (Prunus mahaleb) 363 

 Višňa krovitá (Prunus fruticosus) 367 

 Plody sú modročierne malvice, kvety sú biele, rastú 

v okolíku  

370 

 Listy sú eliptické, zahrotené, s pílkovitým 

okrajom 

370 

 Arónia čiernoplodá (Aronia melanocarpa) 371 

 Listy sú v mladosti bronzové, plstnaté, plod je 

tmavý osrienený, s trvalým kalichom,  

374 

 Muchovník veľkokvetý  

(Amelanchier grandiflora) 

375 

 Plod je žltá malvica podobná hruške alebo duli 378 

 Listy sú vajcovité, zahrotené, s pílkovitým 

okrajom 

378 

 Padula čínska (Pseudocydonia sinensis) 379 

 Plody sú drevnaté, päťdielne, striebristo šedé tobolky, 

kvety má krémovo biele, zvončekovité, rastú  

v súkvetiach 

382 

 Listy sú opačne kopijovité, zúbkované 382 

 Kysláč stromovitý (Oxydendrum arboreum) 383 

 Listy sú vždyzelené, kožovité, kopijovité, okraje 

majú zúbkované, alebo celistvé, kvety sú biele 

alebo ružovkasté 

386 

 Pieris japonský (Pieris japonica) 387 

 Plod guľovitá, lesklá nažka, kvety má žlté, guľovité 389 

 Listy sú kopijovité, listový okraj je dvojito 

pílkovitý 

389 

 Kéria japonská (Kerria japonica) 390 

 Plody sú nakopené červené kôstkovice, kvety má biele  393 

 Listy sú vždyzelené, kožovité, s ostnatým 

okrajom 

393 

 Cezmína ostrolistá (Ilex aquifolium) 394 

 Plod je žltkastá plstnatá oválne kôstkovica na stopke 397 

 Listy sú zahrotené, kopijovité, okraje majú ostro 

pílkovité 

397 

 Mandľa Dávidova (Prunus davidiana) 398 
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 Plod tmavo modrá osrienená bobuľa, s vtlačenou 

jamku na vrchole, kvet je červenkastý, zvončekovitý 

400 

 Listy sú opadavé, zahrotené, s pílkovitým 

okrajom 

400 

 Brusnica čučoriedková (Vaccinium myrtillus) 401 

 Plod je vajcovitý, šedý, bobuľovitý, rastie na stopke, 

obsahuje 1 semeno 

403 

 Listy sú eliptické, zahrotené, majú riedko zubatý 

okraj 

403 

 Sturač japonský (Styrax japonicus) 404 

 Listová čepeľ je laločnatá, okraj listu je hladký 406 

 Plod je hruškovitého tvaru, plný drobných nažiek 406 

 Listy sú veľké, kožovité, dlaňovito laločnaté, 

laloky sú  zaoblené, okraj listu hladký 

406 

 Figovník obyčajný (Ficus carica) 407 

 Plod je vajcovitá 5 dielna tobolka zvonku chlpatá 410 

 Listy sú vajcovité, trojlaločné, laloky listov sú 

zaoblené, okraj majú celistvý, kvety sú veľké, 

zvončekovité 

410 

 Ibištek sýrsky (Hibiscus syriacus) 411 

 Plody sú guľovité tmavé bobule, so zvyškom kalicha, 

kvety sú žlté 

414 

 Listy sú hlboko dlaňovito laločnaté, s hladkým 

okrajom 

414 

 Ríbezľa zlatá (Ribes aureum) 415 

 Listová čepeľ je laločnatá, okraj listu je pílkovitý 418 

 Súplodie z drobných kôstkovíc podobné bielej maline 418 

 Listy sú laločnaté, s vrúbkovaným okrajom 418 

 Moruša biela (Morus alba) 419 

 Plody sú 4 dielne tobolky v chocholíkovitom súplodí 422 

 Listy sú dlaňovito laločnaté, s dvojito pílkovitým 

okrajom, výhonok sú vyplnený svetlou penou 

422 

 Tavoľa kalinolistá (Physocarpus opulifolius) 423 

 Plody sú mechúriky, rastú po 5 na spoločnom lôžku, 

tvoria súplodie 

426 

 Listy sú vajcovité, dvojito pílkovité až laločnaté, 

drobné, kvety sú biele, tvoria koncové metliny 

426 

 Tavoľník van Hutteov (Spiraea x vanhouttei) 427 

 Plody sú červené bobule, tvoria strapec, kvety má 

žltozelené, rastú v strapci 

430 

 Listy sú dlaňovito laločnaté, okraj majú riedko 

pílkovitý 

430 

 Ríbezľa alpínska (Ribes alpinum) 431 

 Ríbezľa červená (Ribes rubrum) 434 

 Plody sú guľovité čierne bobule, rastú vo zväzku, 

kvety má zvončekovité, ružovkasté 

436 

 Listy sú dlaňovito laločnaté, okraj majú riedko 

pílkovitý 

436 
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 Ríbezľa čierna (Ribes nigrum) 437 

 Listy sú čiarkovité alebo šupinovité, drobné 439 

 Plody sú drobné podlhovasté tobolky, nakopené  

v strapcovitých súplodiach, kvety má ružové 

439 

 Listy sú podobné ihličkám - drobné, čiarkovité, 

trojhranné, zahrotené, priliehajú k výhonku, 

439 

 Tamariška francúzska (Tamarix gallica) 440 

4.1.2.  Ker s tŕňmi 443 

 Listová čepeľ nie je laločnatá, okraj listu je hladký 443 

 Plody sú nakopené oranžové guľaté kôstkovice  443 

 Listy sú úzke, eliptické, stiebristo šedé, púčiky sú 

guľovité, drobné, nakopené 

443 

 Rakytník rešetliakovitý  

(Hippophae rhamnoides) 

444 

 List nie je laločnatý, okraj listu je pílkovitý alebo zubatý 447 

 Plod je oválna modrastá kôstkovica 447 

 List je eliptický, zahrotený, kvety sú biele, 

nakopené  

447 

 Trnka obyčajná (Prunus spinosa) 448 

 Plod je oválna malvica s veľkými zvyškami kalicha 451 

 Okraj listu je celistvý, pri špičke je pílkovitý 451 

 Mišpuľa obyčajná (Mespilus germanica) 452 

 Plod je guľatá alebo oválna malvica 455 

 Listy sú podlhovasto vajcovité, s pílkovitým 

okrajom, plody sú červené, kvety biele, rastú 

v okolíkoch, má veľmi dlhé tŕne 

455 

 Hloh dlhotŕňový (Crataegus crus - galli) 456 

 Listy sú podlhovasto vajcovité, s pílkovitým 

okrajom, prílistky sú veľké, obličkovité, zubaté, 

kvety sú červené, plod je bez zvyšku kalicha 

458 

 Dulovec japonský (Chaenomeles japonica) 459 

 Dulovec ozdobný (Chaenomeles speciosa) 462 

 Listy sú vždyzelené, kožovité, podlhovasto 

vajcovité, špicaté, s vrúbkovaným okrajom, 

prílistky sú eliptické, špicaté, kvety biele 

v chocholíkoch, plody oranžové so zvyškami 

kalicha, tvoria súplodie 

463 

 Hlohyňa šarlátová (Pyracantha coccinea) 464 

 Listová čepeľ je laločnatá, okraj listu je hladký 468 

 Plod súdkovitá, červená malvica, obsahuje 1 kôstku 468 

 Listové laloky sú oblé, prílistky má obličkovité, 

zubaté, kvety sú biele, tŕne má krátke 

468 

 Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) 469 

 Plod je súdkovitá, červená alebo žltkastá malvica, 

obsahuje viac semien 

472 

 Listové laloky sú oblé, plytké, prílistky má 

obličkovité, zubaté, kvety sú biele, alebo 

ružovkasté  

472 
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 Hloh obyčajný (Crataegus oxyacantha) 473 

 Listová čepeľ je laločnatá, okraj listu je pílkovitý 476 

 Plody sú čierne oválne malvice na dlhej stopke. 476 

 Listy sú väčšie, majú ostré laloky, prílistky má 

polmesiačikovité, zubaté, kvety sú biele 

476 

 Hloh čierny (Crataegus nigra) 477 

 Plody je červená osrienená malvica na chlpatej stopke 481 

 Listy sú väčšie, dlaňovito laločnaté, laloky sú 

ostré, kvety sú biele, tŕne sú veľmi dlhé, ostré 

481 

 Hloh javorolistý (Crataegus pedicellata) 482 

 Plody sú súdkovité chlpaté bobule, rastú jednotlivo 484 

 Listy sú dlaňovito laločnaté, z oboch strán sú 

chlpaté 

484 

 Egreš obyčajný (Ribes uva - crispa) 485 

4.1.3 Liana bez tŕňov 487 

 Listová čepeľ je laločnatá, okraj listu je hladký 487 

 Plody sú guľovité osrienené modročierne bobule, rastú 

vo vzpriamených okolíkoch, kvety sú žltozelené, 

usporiadané v okolíkoch 

487 

 Listy sú vždyzelené, kožovité, dlaňovito laločnaté 

alebo vajcovité, zahrotené, liana sa prichytáva  

k opore priľnavými vzdušnými koreňmi  

487 

 Brečtan popínavý (Hedera helix) 488 

 Listová čepeľ je laločnatá, listový okraj je pílkovitý 

alebo zubatý 

491 

 Plody sú guľaté alebo eliptické bobule, rastú  

v strapcoch 

491 

 Listy sú dlaňovito laločnaté, so zubatým 

okrajom, liana sa prichytáva k opore úponkami 

491 

 Vinič hroznorodý (Vitis vinifera) 492 

 Listy sú srdcovité, pílkovité, plody sú modrasté, 

liana sa prichytáva k opore úponkami 

495 

 Vinič amurský (Vitis amurensis) 496 

4.2. Listy jednoduché, rastú vo zväzkoch alebo ružiciach  498 

4.2.1. Ker s tŕňmi 498 

 Listová čepeľ nie je laločnatá, okraj listu je celistvý 498 

 Plody sú eliptické červené bobule, kvety sú žlté, 

guľovité, tvoria strapec 

498 

 Listy sú obrátene vajcovité, s tŕnitým okrajom 498 

 Dráč obyčajný (Berberis vulgaris) 499 

 Dráč kórejský (Berberis Koreana) 501 

 Dráč amurský (Berberis amurensis) 504 

 Listový okraj hladký alebo jemne ostnatý  507 

 Dráč čínsky (Berberis chinensis) 508 

 Listy sú obrátene vajcovité, s hladkým okrajom 510 

 Dráč Thunbergov (Berberis thunbergii) 511 

 Plod je eliptická červená bobuľa na stopke, má trvalý 

zelený kalich, kvet je fialový, rúrkovitý 

513 

 Listy sú kopijovité, s celistvým okrajom, niekedy 513 
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rastú vo zväzkoch po 2 – 4 

 Kustovnica cudzia (Lycium barbarum) 514 

 Plod je malvica, podobná hruške alebo duli. 515 

 Listy sú podlhovasto eliptické, zahrotené, so 

zubatým okrajom 

515 

 Dulovec čínsky (Chaenomeles cathayensis) 516 

 List nie je laločnatý, okraj listu je pílkovitý alebo ostnatý 518 

 Plody sú eliptické fialové až čierne bobule  518 

 Listy sú vždyzelené, kožovité, eliptické,  

s ostnatým okrajom podvinutým nadol, rub listu 

je striebristo šedý, výhonky posiate 

bradavičkami, tŕne sú trojdielne, dlhé, ostré. 

518 

 Dráč bradavičnatý (Berberis verruculosa) 519 

 Plody sú modročierne eliptické bobule, kvety má žlté 521 

 Listy sú vždyzelené, kožovité, pozdĺžne eliptické, 

s ostnatým okrajom, tŕne sú dlhé, trojité 

521 

 Dráč Júliin (Berberis julianae) 522 

 Dráč Gagnepainov (Berberis gagnepainii) 524 

4.3. Listy sú striedavé a zložené 527 

4.3.1.  Ker bez tŕňov 527 

 Listy sú zložené, nepárnoperovité, s hladkým okrajom 527 

 Plod je drobný struk, tvorí súplodie 527 

 Listy sú nepárnoperovité, jednotlivé lístky sú 

eliptické, s hladkým okrajom. Kvety sú fialové, 

lievikovité, zoskupené do vrcholíkov. 

527 

 Beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa) 528 

 Plod je struk, tvorí súplodie 531 

 Listy sú nepárnoperovité, trojpočetné, lístky sú 

eliptické, zahrotené, s hladkým okrajom. Kvety 

má žlté, tvoria visiaci strapec. 

531 

 Štedrec ovisnutý (Laburnum anagyroides) 532 

 Plod je okrúhla, ploché nažka s blanitým krídelkom 

naokolo 

535 

 Listy sú trojpočetné, čepeľ je vajcovitá, 

zahrotená, listový okraj je celistvý alebo riedko 

vrúbkovaný 

535 

 Krídlatec trojlistý (Ptelea trifoliata) 536 

 Plody sú drevnaté chlpaté mechúriky, vyrastajúce po 

5, kvety má veľké, guľovité 

539 

 Listy sú veľké, ploché, vejárovito delené, dvakrát 

trojpočetné, listový okraj je hladký 

539 

 Pivónia krovitá (Paeonia suffruticosa) 540 

 Plody sú veľké, podlhovasté, špicaté, podobné uhorke, 

modré, kvety má zvončekovité, zelené, tvoria metliny 

542 

 Listy sú nepárnoperovité, jednotlivé lístky sú 

eliptické, špicaté, sediace, okraj listu je celistvý, 

hladký 

542 

 Dekaisnea Fargesova (Decaisnea fargesii) 543 

 Listy sú zložené, nepárnoperovité, majú pílkovitý alebo 546 
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ostnatý okraj 

 Plody sú modré osrienené bobule, zoskupené do 

strapcov, kvety sú žlté, rastú v súkvetiach 

546 

 Listy sú neopadavé, nepárnoperovité, kožovité, 

eliptické, hrotité, sediace, listový okraj je ostnatý 

546 

 Mahónia cezmínolistá (Mahonia aquifolium) 547 

 Plody sú oriešky v husto chlpatom červenom súplodí 549 

 Okraj listu zubatý, výhonky a rub listu sú chlpaté 549 

 Sumach pálkový (Rhus typhina)  550 

 Plody sú mechúriky zrastené po 5 na spoločnom 

lôžku, tvoria koncovú metlinu. 

553 

 Listy sú tvorené z kopijovitých lístkov 

s pílkovitým okrajom, kvety má biele, rastú vo 

vrcholíkovitom súkvetí 

553 

 Tavoľníkovec jarabinolistý  

(Sorbaria sorbifolia) 

554 

 Plody sú drobné chlpaté drevnaté, tvoria súplodie 557 

 Listy sú nepárnoperovité, lístky drobné, 

podlhovasto eliptické, sediace, okraj listu je 

celistvý, rub listu je chlpatý 

557 

 Nátržník krovitý (Potentilla fruticosa) 558 

 Plody sú biele malvice tvoria strapec 561 

 Okraj listu je zubatý 561 

 Jarabina Koehneova (Sorbus koehneana) 562 

4.3.2.  Ker má tŕne 566 

 Listy sú zložené, nepárnoperovité, so zubatým okrajom 566 

 Plod je červená vajcovitá šípka, kvety má biele, alebo 

ružové 

566 

 Listy sú nepárnoperovité, jednotlivé lístky sú 

vajcovité, sediace, zubaté 

566 

 Ruža šípová (Rosa canina) 567 

 Plod je guľatá tmavá hladká šípka, s trvalým 

kalichom.  

570 

 Listy sú nepárnoperovité, zubaté, prílistky má 

drobné, šupinaté, prirastené k báze stopky, tŕne 

sú veľmi husté 

570 

 Ruža bedrovníkolistá (Rosa pimpinellifolia) 571 

 Listy sú zložené, párnoperovité, s celistvým okrajom 574 

 Plod je struk 574 

 Listy sú párnoperovité, jednotlivé lístky sú 

eliptické, celistvookrajové, žlté kvety rastú  

v strapcovitom súkvetí 

574 

 Karagana stromovitá (Caragana arborescens) 575 

4.3.3 Liana bez tŕňov 578 

 Listy sú striedavé, zložené, nepárnoperovité, kopijovité 578 

 Plod je struk, zhora plstnatý, struky tvoria súplodie 578 

 Okraj listu je hladký alebo jemne pílkovitý, kvety 

sú fialové, tvoria visiaci strapec 

578 

 Vistéria čínska (Wisteria sinensis) 579 
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 Vistéria kvetnatá (Wisteria floribunda) 581 

 Listy sú dlaňovito zložené s hladkým okrajom 583 

 Plody sú modročierne bobule, tvoria strapec, 

prichytáva sa úponkami k opore 

583 

 Listy sú dlaňovito zložené, obvykle päťpočetné, 

lístky predĺžene eliptické, zahrotené, riedko 

zubaté alebo cellistvookrajové 

583 

 Pavinič päťlistý  

(Parthenocissus quinquefolia) 

584 

4.3.4 Popínavý ker s tŕňmi 586 

 Listy sú striedavé, zložené, nepárnoperovité, majú pílkovitý 

okraj 

586 

 Plody sú drobné červené šípky v početnom súplodí, 

kvety má biele, tvoria bohaté súkvetia 

586 

 Listy sú nepárnoperovité, jednotlivé lístky sú 

eliptické, zubaté, stopka je ostnatá 

586 

 Ruža mnohokvetá (Rosa multiflora) 587 

 Súplodie je podobné maline, zložené z drobných 

tmavých kôstkovíc (černica) 

590 

 Listy sú trojpočetné až sedempočetné, jednotlivé 

lístky má vajcovité, zahrotené, pílkovité, rub 

listu chlpatý, stopka je tŕnitá 

590 

 Ostružina černicová (Rubus fruticosus) 591 

5. Použitá literatúra 594 

6. Použité internetové stránky 594 
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3. Púčiky a listy rastú protistojne, šikmo protistojne alebo v praslenoch 

3.1 Listy sú protistojné a jednoduché 

3.1.1 Ker bez tŕňov 

 

3.  Púčiky a listy rastú protistojne, šikmo protistojne alebo v praslenoch 

3.1. Listy sú protistojné a jednoduché 

3.1.1. Ker bez tŕňov 

 Listová čepeľ nie je laločnatá, okraj listov je hladký  

 List je eliptický alebo vajcovitý, zahrotený 

 Plody oválne červené kôstkovice, rastú jednotlivo 

 Kvety sú žlté 

 Drieň obyčajný (Cornus mas) 
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Drieň obyčajný (Cornus mas) 

  

Charakteristika dreviny: listnatý, 

opadavý ker alebo menšie strom bez 

tŕňov. Púčiky a listy rastú protistojne, 

listy sú jednoduché, s celistvým 

okrajom. Dorastá do výšku 6 m. Má 

rozložitú, nepravidelnú korunu. 

 

Rozšírenie: v strednej a južnej 

Európe, Malé Ázii a na Kaukaze je to 

domáca drevina. Rastie hlavne na 

slnečných, suchých svahoch, 

okrajoch lesov a pastvín, často na 

vápencoch. 

 

Ekológia: teplomilná a svetlomilná 

drevina, vyhovuje jej aj polotieň. Je 

náročná na živiny. Dobre znáša 

sucho, je citlivá na mráz. 

 

 

 

 

 

 

 

Kôra je svetlo hnedá, až tmavohnedá (podobná kôre liesky). 

Borka je šedohnedá až černastá, v starším veku svetlejšia, 

žltosivá. Býva pozdĺžne sieťovito rozpraskaná. Tvorí menšie 

obdĺžnikové doštičky. 
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Drieň obyčajný má výhonky priame, trochu hranaté, jemne 

chĺpkaté, zelenej, hnedasté, na osvetlenej strane červenkasté. 

 

Púčiky sú na vetvičke postavené protistojne. Listové púčiky sú 

kužeľovité, zahrotené, sediace, púčikové šupiny sú zelenej až 

červenkasté. Kvetné púčiky sú guľovité, stopkaté, vyrastajú na 

skrátených hrubých výhonkoch - brachyblastoch. Brachyblasty sú 

priečne ryhované.  

 

Listy sú jednoduché, protistojné, eliptické až kopijovité, na báze 

zaoblené, na vrchole zahrotené. Okraj listu je celistvý. Žilnatina 

smeruje oblúkovite k listovému hrotu. Vrchná strana listu je zelená, 

hladká, riedko chlpatá. Spodnej strana listu je svetlejšia,  

v pazuchách žiliek sú bledé chĺpky. Stopka listu je svetlo chlpatá, 

dlhá do 1 cm. 
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Kvety sú žltej farby, obojpohlavné, štvorpočetné, 

vyrastajú v hustých okolíkoch. Drieň kvitne  

v marci ešte pred rozvitím listov. Je to jeden  

z prvých jarných kvitnúcich krov. Na okrajoch 

ešte holých listnatých lesov môžeme vidieť žlto 

kvitnúce kry drieňa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plod drieňa obyčajného je elipsovitá alebo 

súdkovitá kôstkovica. Zrelé plody sú 

tmavočervenej farby. Plod obsahuje 1 elipsovitú 

podlhovastú, svetlú kôstku. Plody sú jedlé, sladko 

kyslastej a trpkastej chuti, trochu pripomínajú chuť 

višní. Dozrievajú v septembri až októbri.  
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3.  Púčiky a listy rastú protistojne, šikmo protistojne alebo  

v praslenoch 

3.1. Listy sú protistojné a jednoduché 

3.1.1. Ker bez tŕňov 

 Listová čepeľ nie je laločnatá, okraj listov je hladký  

 List je eliptický alebo vajcovitý, zahrotený 

 Plody sú oválne biele kôstkovice, v okolíkoch  

 Kvety sú biele, v okolíkoch 

 Svíb biely (Swida alba) 
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Svíb biely (Swida alba) 

 

Charakteristika dreviny: listnatý, opadavý ker, bez tŕňov.  Dosahuje výšku do 3 m. Vetvy 

má priame, tenké, ohybné, niekedy previsnuté. Používa sa pre neho tiež vedecký názov 

Cornus alba. 

 

Rozšírenie: prirodzene je rozšírený v celej severovýchodnej časti Ázie. V Európe je už od 18. 

storočia pomerne často pestovaný ako okrasná drevina.  

Ekológia: polotienna drevina, nenáročná na živiny.  Znáša mestské prostredie, mráz, aj 

vysoké teploty, je však citlivý na sucho. 

Kôra: je červená, tmavo červená až hnedočervená, 

prevažne hladká. 

Výhonky: jednoročné sú oblé, červené, osrienené. 

Staršie sú pokryté roztrúsenými bledými, vystupujúcimi 

lenticelami. 

Púčiky: sú na vetvičke usporiadané protistojne. Sú 

hrdzavé chlpaté. Listové púčiky sú predĺžene vajcovité, 

končité, zahrotené, stlačené, sediace, pritisnuté  

k vetvičke. Kvetné púčiky sú široko vajcovité, 

zahrotené, vyrastajú na krátkych stopkách. 

Listy svíbu bieleho sú protistojné, jednoduché, eliptické 

alebo vajcovité, zahrotené, s celistvým okrajom. Dlhé 

bývajú do 10 cm. Vrchná strana listu je tmavo zelená, 

riedko chlpatá, rub je svetlo šedo zelený, husto chlpatý. 
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Stopka býva červená, dlhá do 3 cm. Jesenné sfarbenie listov je červené.  

Kvety: sú obojpohlavné, štvorpočetné, drobné. Kalich je malý, korunné lístky sú biele, 

vajcovito kopijovité. Kvety tvoria husté koncové vrcholíky s priemerom do 5 cm. Svíb biely 

kvitne v máji až v júni, často až do neskorého leta. Je to jednodomá drevina.  
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Plod svíbu bieleho je guľovitá, biela alebo 

modro-biela kôstkovica veľkosti hrachu. 

(Pomenovanie svíb biely je práve podľa 

farby plodov.) Obsahuje jednu tvrdou 

eliptickou, šedú, ryhovanú kôstku. Dozrieva 

v auguste až októbri. Je mierne jedovatý.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONIEC UKÁŽKY 


