
Rostliny v okolí lidských obydlí 

 

UŽITKOVÉ ROSTLINY 



• Na venkově i ve městech jsou kolem lidských 
obydlí zakládány  zahrady a sady. 

• Většina  zahrad se skládá z části: 

 užitkové – zde se pěstují užitkové rostliny, 
 nejčastěji zelenina , také ovocné   
 stromy a keře 

 okrasné – zde se pěstuje udržovaná zeleň, 
 jako jsou okrasné stromy, keře a květiny. 

 



OVOCNÉ STROMY 

Byly vyšlechtěny z planě rostoucích druhů 

http://bendangfrog.blogspot.com/2012/02/apple-tree.html
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple,_Fry%C5%A1t%C3%A1k_(3).jpg


Teplomilné druhy ovocných stromů 

 

broskvoň obecná 

meruňka obecná 



OVOCNÉ KEŘE 

Rybíz červený 
Srstka angrešt 
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Další ovocné keře, které můžeme pěstovat na zahradě. 

borůvka 

maliník obecný 

ostružiník 

réva vinná 



Jabloň domácí 

• květy jsou narůžovělé 

• dužnatým plodem je jablko 

• plody dozrávají na konci léta nebo na podzim 

• jablko řadíme mezi malvice 

• šlechtěním člověk vypěstoval mnoho odrůd 
jablek 

• z jablek se vyrábí mošty, džusy, kompoty… 

• jablka obsahují řadu látek zvyšující imunitu 



Třešeň ptačí 

• květy jsou většinou bílé až růžové 

• plody třešně řadíme mezi peckovice 

• vyskytuje se mnoho odrůd třešní, které se od 
sebe liší barvou, chutí i velikostí plodů 

• při kontaktu třešní s tekutinami dochází k 
rychlému kvašení. To může způsobit 
nepříjemné zažívací problémy. Proto po 
konzumaci peckovic raději počkejte s pitím 
tekutin!!! 



Rybíz červený 

• nejznámější odrůda je rybíz černý a červený 

• černý rybíz je bohatým zdrojem vitamínu C a P, 
má léčivé vlastnosti 

• další odrůdou je rybíz bílý 

• tyto keře se pěstují většinou na velkých plochách 

• plody rybízu řadíme mezi bobule 

• nejčastěji se používá na výrobu marmelád a 
ovocných šťáv 



Srstka angrešt 

• je běžný zahradní a lesní keř 

• plod angrešt je sladký a vodnatý 

• obsahuje stejně vitaminu C jako citrony, 
vitamin E a B 

• používá se na výrobu kompotů, džemů i moštů 

• má léčivé účinky 



ředkev setá 
(ředkvička) 

mrkev setá 

miřík celer 

ZELENINA 



česnek kuchyňský 

cibule kuchyňská 

pór zahradní 



locika setá 
(salát) 

pažitka pobřežní 

brukev zelná 
(kapusta) 



brukev zelná  
(brokolice) 

brukev zelná  
(květák) 

brukev zelná  
(růžičková kapusta) 



hrách setý 

okurka setá 

lilek rajče 
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