Vědecký název

Český ekvivalent

IH

Abies alba (C4a)
Acer campestre

jedle bělokorá
javor babyka

II
III

Acer negundo
Acer platanoides

javor jasanolistý
javor mléč

IV
III

Acer platanoides ´Globosum´
Acer pseudoplatanus

javor mléč kult.
javor klen

IV
III

Acer tataricum

javor tatarský

IV

Acinos arvensis
Aconitum variegatum

pamětník rolní
oměj pestrý

III
II

Acorus calamus
Actaea spicata

puškvorec obecný
samorostlík klasnatý

II
I

Adonis aestivalis subsp. aestivalis (C3)
Adoxa moschatelina

hlaváček letní pravý
pižmovka mošusová

II
III

Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha

IV

Aesculus hippocastanum
Aesculus pavia

jírovec maďál
jírovec pávie

IV
IV

Aethusa cynapium
Agrimonia eupatoria

tetlucha kozí pysk
řepík lékařský

III
III

Agrimonia procera (C3)
Agrostis canina

řepík vonný
psineček psí

I
II

Agrostis capillaris

psineček obecný

IV

Agrostis coarctata (C4a)
Agrostis gigantea

psineček viniční
psineček veliký

I
IV

Agrostis stolonifera
Achillea collina

psineček výběžkatý
řebříček chlumní

IV
II

Achillea millefolium

řebříček obecný

IV

Achillea ptarmica
Ailanthus altissima

řebříček bertrám
pajasan žláznatý

II
IV

Aira caryophyllea (C1)
Ajuga genevensis

ovsíček obecný
zběhovec lesní

I
II

Ajuga reptans
Alchemilla glabra

zběhovec plazivý
kontryhel lysý

III
II

Alchemilla glaucescens

kontryhel sivý

III

Alchemilla monticola
Alchemilla sp.

kontryhel pastvinný
kontryhel sp.

III

Alchemilla subcrenata
Alchemilla subglobosa

kontryhel vroubkovaný
kontryhel půlkulovitý

II
II

Alchemilla xanthochlora

kontryhel žlutozelený

III

Alisma plantago-aquatica
Alliaria petiolata

žabník vodní
česnáček lékařský

II
IV

Allium oleraceum
Allium scorodoprasum

česnek planý
česnek ořešec

III
II

Allium senescens subsp. montanum (C4a)
Allium ursinum

česnek šerý horský
česnek medvědí

Allium vineale

česnek viničný

I
I
IV

Vědecký název
Alnus glutinosa

Český ekvivalent
olše lepkavá

IH
III

Alnus incana

olše šedá

III

Alopecurus aequalis
Alopecurus geniculatus

psárka plavá
psárka kolénkatá

III
III

Alopecurus pratensis
Alyssum alyssoides

psárka luční
tařice kališní

IV
III

Amaranthus blitum

laskavec hrubozel

IV

Amaranthus caudatus subsp. saueri
Amaranthus powellii

laskavec ocasatý Sauerův
laskavec zelenoklasý

IV
IV

Amelanchier ovalis
Anagallis arvensis

muchovník oválný
drchnička rolní

IV
III

Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides

sasanka hajní
sasanka pryskyřníkovitá

III
II

Angelica archangelica subsp. archangelica (C4b)
Angelica sylvestris
Anchusa officinalis

andělika lékařská pravá
děhel lesní
pilát lékařský

I
II
III

Anthemis cotula (C3)
Anthericum liliago (C3) (O)

rmen smrdutý
bělozářka liliovitá

II
I

Anthericum ramosum (C4a)
Anthoxanthum odoratum

bělozářka větvitá
tomka vonná

II
III

Anthriscus nitidus

kerblík lesklý

II

Anthriscus sylvestris
Anthyllis vulneraria

kerblík lesní
úročník bolhoj

IV
III

Apera spica-venti

chundelka metlice

IV

Aphanes arvensis (C3)
Aquilegia vulgaris

nepatrnec rolní
orlíček obecný

II
IV

Arabidopsis thaliana
Arabis glabra

huseníček rolní
huseník lysý

III
III

Arabis hirsuta
Arctium lappa

huseník chlupatý
lopuch větší

III
IV

Arctium minus

lopuch menší

IV

Arctium nemorosum (C2) (SO)
Arenaria serpyllifolia agg.

lopuch hajní
písečnice douškolistá

I
III

Armoracia rusticana
Arrhenatherum elatius

křen selský
ovsík vyvýšený

IV
IV

Artemisia absinthium
Artemisia campestris

pelyněk pravý
pelyněk ladní

III
III

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

IV

Aruncus vulgaris (C4a)
Asarum europaeum

udatna lesní
kopytník evropský

I
III

Asperugo procumbens
Asplenium ruta-muraria

ostrolist poléhavý
sleziník routička

III
II

Asplenium septentrionale
Asplenium trichomanes

sleziník severní
sleziník červený

II
II

Aster laevis

hvězdnice hladká

IV

Vědecký název

Český ekvivalent

IH

Aster linosyris (O) (C3)
Aster novi belgii

hvězdnice zlatovlásek
hvězdnice novobelgická

I
IV

Astragalus cicer
Astragalus glycyphyllos

kozinec cizrnový
kozinec sladkolistý

III
III

Athyrium filix-femina

papratka samičí

III

Atriplex oblongifolia (C4a)
Atriplex patula

lebeda podlouhlolistá
lebeda rozkladitá

II
IV

Atriplex prostrata subsp. latifolia
Atriplex sagittata

lebeda hrálovitá širokolistá
lebeda lesklá

III
IV

Atropa bella-donna

rulík zlomocný

II

Aurinia saxatilis subsp. arduini (O) (C4a)
Avena fatua
Avena sativa

tařice skalní Arduinova
oves hluchý
oves setý

II
IV
IV

Avenella flexuosa

metlička křivolaká

III

Avenula pratensis subsp. pratensis
Avenula pubescens

ovsíř luční pravý
ovsíř pýřitý

IV
III

Ballota nigra
Barbarea vulgaris

měrnice černá
barborka obecná

IV
III

Batrachium aquatile

lakušník vodní

II

Batrachium circinatum (C4a)

lakušník okrouhlý

I

Batrachium fluitans (C3)
Bellis perennis
Berberis gagnepainii

lakušník vzplývavý
sedmikráska obecná
dřišťál Gagnepainův

I
IV
IV

Berberis thunbergii ´Atropurpurea´
Berberis vulgaris

dřišťál Thunbergův
dřišťál obecný

IV
III

Berteroa incana

šedivka šedá

IV

Berula erecta (C4a)
Betonica officinalis

potočník vzpřímený
bukvice lékařská

II
II

Betula pendula
Betula pubescens

bříza bělokorá
bříza pýřitá

IV
II

Bidens cernua
Bidens radiata

dvouzubec nicí
dvouzubec paprsčitý

III
III

Bidens tripartita

dvouzubec trojdílný

III

Bistorta major

rdesno hadí kořen

II

Bolboschoenus maritimus (C3)

kamyšník přímořský

I

Bolboschoenus yagara (C4)
Bolboschoenus yagara subsp. koshewnikowii (C4)
Brachypodium pinnatum

kamyšník vrcholičnatý
kamyšník širokoplodý
válečka prapořitá

I
I
II

Brachypodium sylvaticum
Brassica napus subsp. napus

válečka lesní
brukev řepka olejka

III
IV

Brassica rapa
Briza media

brukev řepák
třeslice prostřední

IV
III

Bromus arvensis(C1t)
Bromus erectus

sveřep rolní
sveřep vzpřímený

I
II

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus

sveřep měkký pravý

IV

Vědecký název
Bromus inermis

Český ekvivalent
sveřep bezbranný

IH
IV

Bromus sterilis

sveřep jalový

IV

Bromus tectorum
Bryonia alba

sveřep střešní
posed bílý

III
III

Bunias orientalis
Bupleurum falcatum

rukevník východní
prorostlík srpovitý

IV
II

Butomus umbellatus (C3)
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis canescens

šmel okolíkatý
třtina rákosovitá
třtina šedavá

I
III
II

Calamagrostis epigejos

třtina křovištní

IV

Calla palustris (C3)
Callitriche cophocarpa
Callitriche hamulata

ďáblík bahenní
hvězdoš mnohotvarý
hvězdoš háčkatý

I
I
I

Callitriche palustris

hvězdoš jarní

II

Calluna vulgaris
Caltha palustris

vřes obecný
blatouch bahenní

III
III

Caltha palustris subsp. procumbens (C4a)
Calystegia sepium

blatouch bahenní položený
opletník plotní

I
IV

Campanula bononiensis (C2) (O)
Campanula patula

zvonek boloňský
zvonek rozkladitý

I
III

Campanula persicifolia

zvonek broskvolistý

III

Campanula rapunculoides
Campanula rotundifolia

zvonek řepkovitý
zvonek okrouhlolistý

IV
II

Campanula trachelium
Capsella bursa-pastoris

zvonek kopřivolistý
kokoška pastuší tobolka

III
IV

Caragana arborescens

čimišník stromkovitý

IV

Cardamine amara

řeřišnice hořká

II

Cardamine dentata (C2)
Cardamine hirsuta
Cardamine impatiens

řeřišnice zubatá
řeřišnice srstnatá
řeřišnice nedůtklivá

I
IV
II

Cardamine pratensis
Cardaminopsis halleri

řeřišnice luční
řeřišničník Hallerův

II
I

Cardaminopsis petraea (C1) (KO)
Cardaria draba
Carduus acanthoides

řeřišničník skalní
vesnovka jarní
bodlák obecný

I
IV
IV

Carduus crispus

bodlák kadeřavý

IV

Carduus nutans (C4a)
Carex acuta subsp. acuta

bodlák nicí
ostřice štíhlá pravá

II
III

Carex acuta subsp. intermedia
Carex acutiformis

ostřice štíhlá prostřední
ostřice ostrá

III
II

Carex appropinquata (C2)
Carex brizoides

ostřice odchylná
ostřice třeslicovitá

I
IV

Carex buekii (C4a)
Carex canescens

ostřice banátská
ostřice šedavá

II
III

Carex caryophyllea

ostřice jarní

III

Vědecký název

Český ekvivalent

IH

Carex cespitosa (C4a)
Carex digitata

ostřice trsnatá
ostřice prstnatá

II
II

Carex disticha (C4a)
Carex echinata

ostřice dvouřadá
ostřice ježatá

II
III

Carex elata (C3)
Carex elongata

ostřice vyvýšená
ostřice prodloužená

II
III

Carex flacca

ostřice chabá

II

Carex flava (C4a)
Carex hartmanii (C4a)
Carex hirta
Carex spicata

ostřice rusá
ostřice Hartmanova
ostřice srstnatá
ostřice klasnatá

I
I
IV
III

Carex nigra

ostřice obecná

II

Carex otrubae (C4a)
Carex ovalis

ostřice Otrubova
ostřice zaječí

II
IV

Carex pallescens
Carex panicea

ostřice bledavá
ostřice prosová

III
II

Carex paniculata (C4a)
Carex pilulifera

ostřice latnatá
ostřice kulkonosná

II
II

Carex pseudocyperus (C4a)
Carex remota

ostřice pašáchor
ostřice řídkoklasá

II
III

Carex riparia (C4a)
Carex rostrata

ostřice pobřežní
ostřice zobánkatá

II
II

Carex supina (C3)
Carex sylvatica
Carex vesicaria

ostřice drobná
ostřice lesní
ostřice měchýřkatá

II
III
III

Carex vulpina

ostřice liščí

IV

Carlina acaulis
Carlina vulgaris

pupava bezlodyžná
pupava obecná

III
III

Carpinus betulus
Castanea sativa

habr obecný
kaštan setý

III
IV

Centaurea cyanus (C4a)
Centaurea jacea

chrpa modrá
chrpa luční

II
III

Centaurea jacea s. l.

chrpa luční

III

Centaurea jacea subsp. jacea
Centaurea scabiosa

chrpa luční pravá
chrpa čekánek

III
II

Centaurea stoebe

chrpa latnatá

III

Centaurium erythraea (C4a)
Cerastium arvense

zeměžluč okolíkatá
rožec rolní

II
IV

Cerastium biebersteinii
Cerastium glomeratum

rožec Biebersteinův
rožec klubkatý

IV
III

Cerastium glutinosum
Cerastium holosteoides subsp. triviale

rožec lepkavý
rožec obecný luční

II
IV

Cerastium pumilum (C3)
Ceratophyllum demersum

rožec nízký
růžkatec ostnitý

II
I

Cichorium intybus

čekanka obecná

IV

Vědecký název
Circaea lutetiana

Český ekvivalent
čarovník pařížský

IH
II

Cirsium arvense

pcháč oset

IV

Cirsium canum
Cirsium heterophyllum

pcháč šedý
pcháč různolistý

II
II

Cirsium oleraceum
Cirsium palustre

pcháč zelinný
pcháč bahenní

III
III

Cirsium vulgare

pcháč obecný

IV

Cirsium x reichenbachianum
Cirsium x tataricum

pcháč
pcháč

III
III

Clematis vitalba
Clinopodium vulgare

plamének plotní
klinopád obecný

IV
III

Colchicum autumnale
Colutea arborescens

ocún jesenní
žanovec měchýřník

II
IV

Conium maculatum

bolehlav plamatý

IV

Consolida regalis
Convallaria majalis

ostrožka stračka
konvalinka vonná

III
III

Convolvulus arvensis
Conyza canadensis

svlačec rolní
turan kanadský

IV
IV

Cornus alba
Cornus sanguinea

svída bílá
svída krvavá

IV
III

Cornus stolonifera ´Flaviramea´

svída výběžkatá

IV

Corydalis cava

dymnivka dutá

III

Corydalis intermedia (C4a)

dymnivka bobovitá

II

Corydalis solida (C4a)
Corylus avellana

dymnivka plná
líska obecná

II
III

Corynephorus canescens

paličkovec šedavý

Cotoneaster dammeri
Cotoneaster horizontalis

skalník Dammerův
skalník rozprostřený

IV
IV

Cotoneaster integerrimus (C4a)
Cotoneaster melanocarpus

skalník celokrajný
skalník černoplodý

I
IV

Crataegus laevigata
Crataegus monogyna

hloh obecný
hloh jednosemenný

IV
III

Crataegus oxyacantha ˇRosea Flore Pleno´

hloh cult.

IV

Crepis biennis
Crepis capillaris

škarda dvouletá
škarda vláskovitá

IV
III

Crepis foetida subsp. rhoeadifolia (C4a)
Crepis paludosa

škarda smrdutá mákolistá
škarda bahenní

II
II

Cruciata laevipes

svízelka chlupatá

II

Cucubalus baccifer (C4a)
Cuscuta epithymum

nadmutice bobulnatá
kokotice povázka

I
II

Cuscuta europaea
Cynoglossum officinale

kokotice evropská
užanka lékařská

III
III

Cyperus fuscus (C3)
Cystopteris fragilis

šáchor hnědý
puchýřník křehký

I
I

Cytisus nigricans

čilimník černající

II

I

Vědecký název
Cytisus scoparius

Český ekvivalent
janovec metlatý

IH
IV

Dactylis glomerata

srha laločnatá

IV

Dactylis polygama

srha hajní

III

Dactylorhiza majalis subsp. majalis (C3) (O)
Danthonia decumbens
Datura stramonium

prstnatec májový pravý
trojzubec poléhavý
durman obecný

I
II
IV

Daucus carota

mrkev obecná

IV

Descurainia sophia
Deschampsia cespitosa

úhorník mnohodílný
metlice trsnatá

IV
II

Dianthus armeria (C4a)
Dianthus carthusianorum

hvozdík svazčitý
hvozdík kartouzek

I
III

Dianthus deltoides
Digitalis purpurea

hvozdík kropenatý
náprstník červený

II
IV

Digitaria ischaemum

rosička lysá

IV

Digitaria sanguinalis
Dipsacus fullonum

rosička krvavá
štětka planá

IV
IV

Druh eurytopní, rozšířený, preferující původní stanoviště
Druh eurytopní, široce rozšířený, rostoucí i na náhradních
stanovištích
Druh stenotopní, avšak rozšířený, nepříliš vzácný

III

Druh stenotopní, lokální, vzácný
Dryopteris carthusiana

I
kapraď osténkatá

III

Dryopteris dilatata

kapraď rozložená

III

Dryopteris filix-mas
Echinochloa crus-galli

kapraď samec
ježatka kuří noha

III
IV

Echinops sphaerocephalus
Echium vulgare

bělotrn kulatohlavý
hadinec obecný

IV
III

Elaeagnus angustifolia

hlošina úzkolistá

IV

Elatine triandra (C3)

úpor trojmužný

I

Eleocharis ovata (C4a)
Eleocharis palustris subsp. palustris
Elodea canadensis

bahnička vejčitá
bahnička mokřadní pravá
vodní mor kanadský

I
II
III

Elymus caninus
Elytrigia intermedia

pýrovník psí
pýr prostřední

III
II

Elytrigia repens

pýr plazivý

IV

Epilobium angustifolium
Epilobium ciliatum

vrbovka úzkolistá
vrbovka žláznatá

IV
IV

Epilobium collinum
Epilobium dodonaei

vrbovka chlumní
vrbovka rozmarýnolistá

II
II

Epilobium hirsutum
Epilobium lamyi

vrbovka chlupatá
vrbovka Lamyova

IV
IV

Epilobium montanum

vrbovka horská

III

Epilobium obscurum (C3)
Epilobium palustre (C4a)

vrbovka tmavá
vrbovka bahenní

II
I

Epilobium parviflorum (C3)
Epilobium roseum

vrbovka malokvětá
vrbovka růžová

II
II

IV
II

Vědecký název
Epilobium tetragonum

Český ekvivalent
vrbovka čtyřhranná

IH
IV

Epipactis helleborine (C4a)
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile

kruštík širolistý
přeslička rolní
přeslička poříční

II
IV
II

Equisetum hyemale (C3) (SO)
Equisetum palustre

přeslička zimní
přeslička bahenní

I
II

Equisetum pratense (C3)
Equisetum sylvaticum
Eragrostis albensis

přeslička luční
přeslička lesní
milička polabská

I
III
IV

Eragrostis minor
Erigeron acris

milička menší
turan ostrý

III
III

Erigeron annuus
Eriophorum angustifolium

turan roční
suchopýr úzkolistý

IV
II

Erodium cicutarium

pumpava obecná

III

Erophila verna
Eryngium campestre

osívka jarní
máčka ladní

III
III

Erysimum crepidifolium (C3)
Erysimum durum

trýzel škardolistý
trýzel tvrdý

II
III

Erysimum cheiranthoides
Euonymus europaeus

trýzel malokvětý
brslen evropský

IV
III

Eupatorium cannabinum

sadec konopáč

III

Euphorbia cyparissias
Euphorbia dulcis

pryšec chvojka
pryšec sladký

III
III

Euphorbia esula
Euphorbia exigua

pryšec obecný
pryšec drobný

IV
III

Euphorbia helioscopia

pryšec kolovratec

IV

Euphorbia peplus
Euphrasia stricta

pryšec okrouhlý
světlík tuhý

IV
II

Fagus sylvatica
Falcaria vulgaris

buk lesní
srpek obecný

III
IV

Fallopia aubertii
Fallopia convolvulus

opletka čínská
opletka obecná

IV
IV

Fallopia dumetorum

opletka křovištní

IV

Festuca amethystina (C1r)
Festuca arundinacea subsp. arundinacea

kostřava ametystová
kostřava rákosovitá pravá

I
III

Festuca arundinacea subsp.uechtritziana
Festuca gigantea

kostřava rákosovitá drsná
kostřava obrovská

IV
II

Festuca heterophylla

kostřava různolistá

III

Festuca ovina

kostřava ovčí

III

Festuca pallens subsp. pallens (C4a)
Festuca pratensis
Festuca rubra

kostřava sivá pravá
kostřava luční
kostřava červená

I
IV
IV

Festuca rupicola
Festuca valesiaca

kostřava žlábkatá
kostřava walliská

II
I

Ficaria verna

orsej jarní

IV

Vědecký název

Český ekvivalent

IH

Filago arvensis (C3)
Filipendula ulmaria

bělolist rolní
tužebník jilmový

II
III

Filipendula vulgaris
Forsythia intermedia ˇSpectabilis´

tužebník obecný
zlatice prostřední cult.

II
IV

Forsythia suspensa
Fragaria moschata

zlatice převislá
jahodník truskavec

IV
III

Fragaria vesca

jahodník obecný

III

Fragaria viridis
Frangula alnus

jahodník trávnice
krušina olšová

III
III

Fraxinus excelsior
Fraxinus pennsylvanica

jasan ztepilý
jasan pensylvánský

III
IV

Fumaria officinalis wirtgenii (C4b)
Fumaria schleicheri

zemědým lékařský Wirtgenův
zemědým Schleicherův

III
III

Fumaria vaillantii

zemědým Vaillantův

III

Gagea lutea

křivatec žlutý

III

Gagea minima (C3)

křivatec nejmenší

Galanthus nivalis (C3) (O)
Galega officinalis

sněženka podsněžník
jestřabina lékařská

I
IV

Galeobdolon argentatum
Galeobdolon luteum

pitulník postříbřený
pitulník žlutý

IV
III

Galeobdolon montanum

pitulník horský

II

Galeopsis angustifolia (C3)
Galeopsis bifida

konopice úzkolistá
konopice dvouklaná

II
III

Galeopsis ladanum
Galeopsis segetum

konopice širolistá
konopice bledožlutá

II
II

Galeopsis speciosa

konopice sličná

III

Galeopsis tetrahit
Galinsoga parviflora

konopice polní
pěťour maloúborný

IV
IV

Galinsoga quadriradiata
Galium album

pěťour srstnatý
svízel bílý

IV
III

Galium aparine

svízel přítula

IV

Galium boreale subsp. boreale (C4a)
Galium elongatum

svízel severní pravý
svízel prodloužený

I
II

Galium mollugo
Galium mollugo agg.

svízel povázka
svízel povázka

II
II

Galium palustre
Galium pumilum

svízel bahenní
svízel nízký

II
II

Galium rotundifolium

svízel okrouhlolistý

II

Galium saxatile
Galium sylvaticum

svízel hercynský
svízel lesní

II
II

Galium uliginosum
Galium verum

svízel slatinný
svízel syřišťový

II
III

Genista germanica
Genista tinctoria

kručinka německá
kručinka barvířská

II
II

Geranium dissectum

kakost dlanitosečný

II

I

Vědecký název
Geranium palustre

Český ekvivalent
kakost bahenní

IH
II

Geranium purpureum

kakost nachový

II

Geranium pratense
Geranium pusillum

kakost luční
kakost maličký

III
IV

Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum

kakost pyrenejský
kakost smrdutý

IV
III

Geranium sanguineum (C4a)
Geranium sylvaticum
Geum rivale

kakost krvavý
kakost lesní
kuklík potoční

I
I
II

Geum urbanum
Gleditschia triacanthos

kuklík městský
dřezovec trojtrnný

IV
IV

Glechoma hederacea
Glyceria aquatica

popenec obecný
zblochan vodní

IV
III

Glyceria declinata

zblochan zoubkatý

II

Glyceria fluitans
Glyceria notata

zblochan vzplývavý
zblochan řasnatý

IV
II

Gnaphalium sylvaticum
Gnaphalium uliginosum

protěž lesní
protěž bažinná

III
II

Hedera helix
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum

břečťan popínavý
devaterník velkokvětý tmavý

IV
III

Helianthus annuus

slunečnice roční

IV

Helianthus tuberosus

slunečnice topinambur

IV

Helichrysum arenarium (C2b) (SO)
Hepatica nobilis
Heracleum mantegazzianum

smil písečný
jaterník podléška
bolševník velkolepý

I
II
IV

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

IV

Herniaria glabra
Hesperis matronalis

průtržník lysý
večernice vonná

IV
IV

Hieracium aurantiacum (C3)
Hieracium bauhini

jestřábník oranžový
jestřábník Bauhinův

II
IV

Hieracium lactucella
Hieracium lachenalii

jestřábník myší ouško
jestřábník Lachenalův

III
III

Hieracium murorum

jestřábník zední

III

Hieracium pilosella
Hieracium piloselloides

jestřábník chlupáček
jestřábník úzkolistý

III
II

Hieracium prussicum
Hieracium rothianum

jestřábník pruský
jestřábník štětinatý

II
II

Hieracium sabaudum

jestřábník savojský

III

Hieracium umbellatum
Hieracium wiesbaurianum

jestřábník okoličnatý
jestřábník Wiesbaurův

III
I

Hippophaë rhamnoides
Holcus lanatus

rakytník řešetlákovitý
medyněk vlnatý

IV
III

Holcus mollis
Holosteum umbellatum subsp. umbellatum

medyněk měkký
plevel okoličnatý pravý

IV
II

Hordeum jubatum

ječmen hřívnatý

IV

Vědecký název
Hordeum murinum

Český ekvivalent
ječmen myší

IH
IV

Hottonia palustris (O) (C3)
Humulus lupulus

žebratka bahenní
chmel otáčivý

I
IV

Hydrocotyle vulgaris (C3) (O)

pupečník obecný

I

Hydrocharis morsus-ranae (C2)
Hylotelephium maximum

voďanka žabí
rozchodníkovec velký

I
III

Hyoscyamus niger (C3)
Hypericum maculatum
Hypericum perforatum

blín černý
třezalka skvrnitá
třezalka tečkovaná

IV
III
IV

Hypericum tetrapterum
Hypochaeris radicata

třezalka čtyřkřídlá
prasetník kořenatý

III
IV

Chaenomeles speciosa
Chaerophyllum aromaticum

kdoulovec obecný
krabilice zápašná

IV
III

Chaerophyllum aureum

krabilice zlatoplodá

III

Chaerophyllum bulbosum
Chaerophyllum hirsutum

krabilice hlíznatá
krabilice chlupatá

IV
II

Chaerophyllum temulum
Chamaecyparis pisifera

krabilice mámivá
cypřišek hrachonosný

IV
IV

Chamaecytisus ratisbonensis (C4a)
Cheiranthus annuus

čilimník řezenský
chmerek roční

I
III

Chelidonium majus

vlaštovičník větší

IV

Chenopodium album
Chenopodium ficifolium

merlík bílý
merlík fíkolistý

IV
IV

Chenopodium glaucum
Chenopodium hybridum

merlík sivý
merlík zvrhlý

II
IV

Chenopodium polyspermum

merlík mnohosemenný

IV

Chenopodium rubrum
Chenopodium strictum

merlík červený
merlík tuhý

III
IV

Chenopodium suecicum

merlík švédský

IV

Chondrilla juncea (C4a)
Chrysosplenium alternifolium
Impatiens glandulifera

radyk prutnatý
mokrýš střídavolistý
netýkavka žláznatá

I
II
IV

Impatiens noli-tangere

netýkavka nedůtklivá

III

Impatiens parviflora
Indikační hodnota:

netýkavka malokvětá

IV

Inula britannica
Inula conyzae

oman britský
oman hnidák

II
II

Inula germanica (C2b)
Inula hirta
Inula salicina subsp. salicina

oman německý
oman strstnatý
oman vrbolistý pravý

I
II
II

Iris pseudacorus
Iris germanica

kosatec žlutý
kosatec německý

III
IV

Iris graminea (C2b) (SO)
Iris sibirica (C3) (SO)
Jasione montana

kosatec trávovitý
kosatec sibiřský
pavinec horský

I
I
II

Vědecký název
Juglans regia

Český ekvivalent
ořešák vlašský

IH
IV

Juncus acutiflorus (C3)
Juncus articulatus
Juncus bufonius

sítina ostrokvětá
sítina článkovaná
sítina žabí

I
III
IV

Juncus compressus
Juncus conglomeratus

sítina smáčkutá
sítina nahloučená

III
IV

Juncus effusus

sítina rozkladitá

IV

Juncus filiformis
Juncus gerardii (C1) (SO)
Juncus inflexus
Juncus tenuis

sítina niťovitá
sítina Gerardova
sítina sivá
sítina tenká

I
I
II
II

Juniperus communis (C3)
Juniperus chinensis

jalovec obecný
jalovec čínský

II
IV

Juniperus virginiana

jalovec virginský

IV

Kerria japonica
Knautia arvensis

zákula japonská
chrastavec rolní

IV
III

Koeleria macrantha
Koeleria pyramidata

smělek štíhlý
smělek jehlancovitý

II
II

Kochia scoparia subsp. densiflora
Laburnum anagyroides

bytel metlatý hustokvětý
štědřenec odvislý

IV
IV

Lactuca perennis(C3)
Lactuca serriola
Lamium album

locika vytrvalá
locika kompasová
hluchavka bílá

I
IV
IV

Lamium amplexicaule
Lamium maculatum

hluchavka objímavá
hluchavka skvrnitá

IV
III

Lamium purpureum

hluchavka nachová

IV

Lappula squarosa
Lapsana communis

strošek pomněnkový
kapustka obecná

III
IV

Larix decidua
Laserpitium prutenicum

modřín opadavý
hladýš pruský

IV
I

Lathyrus niger
Lathyrus pratensis

hrachor černý
hrachor luční

I
III

Lathyrus sylvestris

hrachor lesní

II

Lathyrus tuberosus
Lathyrus vernus

hrachor hlíznatý
hrachor jarní

IV
II

Lemna minor

okřehek menší

IV

Lemna trisulca (C4a)
Leontodon autumnalis

okřehek trojbrázdý
máchelka podzimní

II
III

Leontodon hispidus subsp. hispidus
Leonurus cardiaca

máchelka srstnatá pravá
srdečník obecný

III
IV

Lepidium campestre
Lepidium densiflorum

řeřicha chlumní
řeřicha hustokvětá

III
IV

Leucanthemum ircutianum
Leucanthemum vulgare

kopretina irkutská
kopretina bílá

III
III

Leucojum vernum (C3) (O)

bledule jarní

I

Vědecký název
Leucosinapis alba

Český ekvivalent
hořčice setá

IH
IV

Libanotis pyrenaica subsp. bipinnata (C4a)
Ligustrum quihoui
Ligustrum vulgare

žebřice pyrenejská pravá
ptačí zob pozdní
ptačí zob obecný

II
IV
IV

Lilium martagon (C4a) (O)
Limosella aquatica (C3)
Linaria vulgaris

lilie zlatohlavá
blatěnka vodní
lnice květel

I
I
III

Lindernia procumbens (C1 t)
Linum austriacum

puštička pouzdernatá
len rakouský

I
II

Linum catharticum

len počistivý

III

Listera ovata (C4a)
Lithospermum arvense
Lolium multiflorum

bradáček vejčitý
kamejka rolní
jílek mnohokvětý

II
III
IV

Lolium perenne

jílek vytrvalý

IV

Lonicera nigra
Lonicera periclymenum

zimolez černý
zimolez ovíjivý

II
III

Lonicera tatarica
Lonicera xylosteum

zimolez tatarský
zimolez obecný

IV
II

Lotus corniculatus
Lotus uliginosus

štírovník růžkatý
štírovník bažinný

III
II

Lupinus polyphyllus

vlčí bob mnoholistý

IV

Luzula campestris
Luzula divulgata

bika ladní
bika obecná

III
III

Luzula luzuloides
Luzula multiflora

bika bělavá
bika mnohokvětá

III
III

Luzula pallescens

bika bělavá

III

Luzula pilosa
Lycium barbarum

bika chlupatá
kustovnice cizí

III
IV

Lycopsis arvensis (C4a)
Lycopus europaeus

prlina rolní
karbinec evropský

II
III

Lychnis coronaria
Lychnis flos-cuculi

kohoutek věncový
kohoutek luční

IV
III

Lychnis viscaria

smolnička obecná

III

Lysimachia nemorum
Lysimachia nummularia

vrbina hajní
vrbina penízkovitá

II
III

Lysimachia punctata

vrbina tečkovaná

IV

Lysimachia thyrsiflora (SO) (C3)
Lysimachia vulgaris

vrbina kytkokvětá
vrbina obecná

I
III

Lythrum salicaria
Mahonia aquifolium

kyprej obecný
mahónie cesmínolistá

III
IV

Maianthemum bifolium
Malus domestica

pstroček dvoulistý
jabloň domácí

III
IV

Malus sylvestris (C2)
Malus x purpurea

jabloň lesní
jabloň purpurová

II
IV

Malva alcea

sléz velkokvětý

IV

Vědecký název
Malva moschata

Český ekvivalent
sléz pižmový

IH
IV

Malva neglecta

sléz přehlížený

IV

Malva sylvestris
Matricaria discoidea

sléz lesní
heřmánek terčovitý

IV
IV

Matricaria recutita
Mattheucia struthiopteris

heřmánek pravý
pérovník pštrosí

IV
I

Medicago falcata

tolice srpovitá

III

Medicago lupulina
Medicago sativa

tolice dětelová
tolice setá

IV
IV

Medicago x varia

tolice měňavá

III

Melampyrum arvense (C3)

černýš rolní

I

Melampyrum cristatum subsp.cristatum (C3)
Melampyrum nemorosum

černýš hřebenitý pravý
černýš hajní

I
III

Melampyrum pratense

černýš luční

III

Melica picta (C3)
Melica transsilvanica (C4a)
Melilotus albus
Melilotus officinalis

strdivka zbarvená
strdivka sedmihradská
komonice bílá
komonice lékařská

II
II
IV
IV

Melissa officinalis

meduňka lékařská

IV

Melittis melissophyllum (C3) (O)
Mentha aquatica

medovník meduňkolistý
máta vodní

I
III

Mentha arvensis
Mentha longifolia

máta rolní
máta dlouholistá

IV
III

Mentha x piperata

máta peprná

Menyanthes trifoliata (C3) O
Mercurialis annua

vachta trojlistá
bažanka roční

IV
I

Mercurialis perennis
Microrrhinum minus

bažanka vytrvalá
hledíček menší

III
IV

Milium effusum
Moehringia trinervia

pšeníčko rozkladité
mateřka trojžilná

III
III

Molinia arundinacea
Molinia caerulea

bezkolenec rákosovitý
bezkolenec modrý

II
II

Mycelis muralis

mléčka zední

III

Myosotis arvensis
Myosotis brevisetacea

pomněnka rolní
pomněnka štětinatá

IV
III

Myosotis caespitosa (C4a)
Myosotis discolor subsp. discolor
Myosotis nemorosa

pomněnka trsnatá
pomněnka různobarvá pravá
pomněnka hajní

I
II
II

Myosotis palustris
Myosotis palustris subsp. laxiflora

pomněnka bahenní
pomněnka bahenní volnokvětá

III
III

Myosotis ramosissima
Myosotis stricta

pomněnka chlumní
pomněnka tuhá

IV
III

Myosotis sylvatica
Myosoton aquaticus

pomněnka lesní
křehkýš vodní

III
III

Myriophyllum spicatum

stolístek klasnatý

III

IV

Vědecký název
Myrtus communis

Český ekvivalent
myrta obecná

IH
IV

Narcissus poeticus

narcis bílý

IV

Nardus stricta
Nepeta grandiflora

smilka tuhá
šanta velkokvětá

III
IV

Nuphar lutea

stulík žlutý

III

Nymphaea alba (C1t) (SO)

leknín bílý

I

Nymphoides peltata (KO)
Odontites vernus subsp. serotinus
Oenanthe aquatica

plavín štítnatý
zdravínek jarní pozdní
halucha vodní

I
IV
II

Oenothera biennis s. l.
Oenothera depressa

pupalka dvouletá
pupalka vrbolistá

IV
IV

Omphalodes scorpioides (C4a)
Onobrychis viciifolia

pupkovec pomněnkovitý
vičenec ligrus

II
III

Ononis spinosa

jehlice trnitá

III

Onopordon acanthium

ostropes trubil

Ophioglossum vulgatum (C2b)
Origanum vulgare
Ornithogalum kochii

hadí jazyk obecný
dobromysl obecná
snědek Kochův

IV
I

Orthilia secunda
Oxalis acetosella

hruštice jednostranná
šťavel kyselý

II
III

Oxalis fontana

šťavelka evropská

IV

Pachysandra procumbens

tlustonitník poléhavý

IV

Papaver argemone (C4a)

mák polní

II

Papaver confine (C3)
Papaver dubium (C4a)
Papaver rhoeas

mák časný
mák pochybný
mák vlčí

II
II
IV

Paris quadrifolia
Parthenocissus inserta

vraní oko čtyřlisté
loubinec popínavý

II
IV

Pastinaca sativa
Persicaria amphibia

pastinák setý
rdesno obojživelné

IV
IV

Persicaria hydropiper
Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri

rdesno peprník
rdesno blešník skvrnité

III
IV

Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia

rdesno blešník pravé

IV

Persicaria maculosa
Persicaria minor

rdesno červivec
rdesno menší

IV
III

Petasites albus
Petasites officinalis

devětsil bílý
devětsil lékařský

II
III

Petrorhagia prolifera (C4a)

hvozdíček prorostlý

II

Peucedanum cervaria (C4a)
Peucedanum oreoselinum (C4a)

smldník jelení
smldník olešníkolistý

I
I

Peucedanum palustre (C3)
Phacelia tanacetifolia

smldník bahenní
svazenka vratičolistá

II
IV

Phalaris arundinacea
Phegopteris connectilis

chrastice rákosovitá
bukovinec osladičovitý

IV
III

Philadelphus coronarius

pustoryl korunkatý

IV

III
II

Vědecký název
Phleum phleoides

Český ekvivalent
bojínek tuhý

IH
II

Phleum pratense

bojínek luční

III

Phragmites australis
Physocarpus opulifolius

rákos obecný
tavola kalinolistá

IV
IV

Picea abies
Picea omorica

smrk ztepilý
smrk omorika

IV
IV

Picea pungens

smrk pichlavý

IV

Picris hieracioides
Pimpinella major

hořčík jestřábníkovitý
bedrník větší

III
II

Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga
Pinus mugho

bedrník obecný pravý
borovice kleč

III
I

Pinus nigra
Pinus scopulorum

borovice černá
borovice skalní

IV
IV

Pinus strobus

borovice vejmutovka

IV

Pinus sylvestris
Plantago lanceolata

borovice lesní
jitrocel kopinatý

III
IV

Plantago major
Plantago media

jitrocel větší
jitrocel prostřední

IV
III

Platanthera bifolia (C3) (O)
Platanus x hispanica

vemeník dvoulistý
platan javorolistý

I
IV

Poa angustifolia

lipnice úzkolistá

III

Poa annua
Poa bulbosa subsp. bulbosa

lipnice roční
lipnice cibulkatá pravá

IV
II

Poa compressa
Poa chaixii

lipnice smáčknutá
lipnice širolistá

IV
III

Poa nemoralis

lipnice hajní

III

Poa nemoralis subsp. nemoralis
Poa nemoralis subsp. rigidula

lipnice hajní pravá
lipnice hajní tuhá

III
II

Poa palustris
Poa palustris subsp. xerotica

lipnice bahenní
lipnice bahenní suchobytná

III
II

Poa pratensis
Poa trivialis

lipnice luční
lipnice pospolitá

III
III

Polygonatum multiflorum

kokořík mnohokvětý

II

Polygonatum odoratum
Polygonum arenastrum

kokořík vonný
truskavec obecný

II
IV

Polygonum aviculare
Polygonum minor

truskavec ptačí
rdesno menší

IV
II

Polygonum rurivagum

rdesno selské

IV

Polypodium vulgare
Populus alba

osladič obecný
topol bílý

III
III

Populus candicans
Populus canescens

topol bělavý
topol šedavý

IV
IV

Populus nigra (C1t)
Populus nigra italica

topol černý
topol vlašský

II
IV

Populus tremula

topol osika

IV

Vědecký název
Populus x canadensis

Český ekvivalent
topol kanadský

IH
IV

Portulaca oleracea

šrucha zelinná

IV

Potamogeton crispus

rdest kadeřavý

IV

Potamogeton lucens (C3)
Potamogeton pusillus
Potamogeton natans

rdest světlý
rdest maličký
rdest vzplývavý

I
II
III

Potentilla alba (C4a)
Potentilla anserina
Potentilla argentea

mochna bílá
mochna husí
mochna stříbrná

I
IV
IV

Potentilla erecta
Potentilla fruticosa

mochna nátržník
mochna křovitá

II
IV

Potentilla heptaphylla
Potentilla norvegica

mochna sedmilistá
mochna norská

III
II

Potentilla palustris (C4a)
Potentilla recta
Potentilla reptans

mochna bahenní
mochna přímá
mochna plazivá

II
III
IV

Potentilla supina
Potentilla tabernaemontani

mochna nízká
mochna jarní

IV
III

Prenanthes purpurea
Primula elatior subsp. elatior

věsenka nachová
prvosenka vyšší

III
II

Primula veris subsp. canescens (C3)

prvosenka jarní šedavá

I

Primula veris subsp. veris (C4a)
Prunella grandiflora

prvosenka jarní pravá
černohlávek velkokvětý

I
I

Prunella vulgaris
Prunus armeniaca

černohlávek obecný
meruňka obecná

IV
IV

Prunus avium

třešeň ptačí

IV

Prunus cerasifera
Prunus cerasus

slivoň myrobalán
třešeň višeň

IV
IV

Prunus domestica
Prunus insititia

švestka domácí
slivoň ovocná

IV
IV

Prunus mahaleb
Prunus padus

mahalebka obecná
střemcha obecná

IV
III

Prunus serotina

střemcha pozdní

IV

Prunus spinosa
Pseudotsuga menziesii

trnka obecná
douglaska tisolistá

III
IV

Pteridium aquilinum
Puccinellia distans

hasivka orličí
zblochanec oddálený

III
IV

Pulmonaria obscura

plicník tmavý

II

Pulmonaria officinalis
Pyracantha coccinea

plicník lékařský
hlohyně šarlatová

II
IV

Pyrethrum corymbosum
Pyrus communis

řimbaba chocholičnatá
hrušeň obecná

IV
IV

Pyrus pyraster (C4a)
Quercus petraea

hrušeň polnička
dub zimní

III
III

Quercus robur

dub letní

III

Vědecký název
Quercus robur f. pyramidalis

Český ekvivalent
dub letní pyramidální

IH
IV

Quercus rubra

dub červený

IV

Ranunculus acris
Ranunculus auricomus agg.

pryskyřník prudký
pryskyřník zlatožlutý

III
II

Ranunculus bulbosus
Ranunculus flammula

pryskyřník hlíznatý
pryskyřník plamének

II
III

Ranunculus lanuginosus

pryskyřník kosmatý

II

Ranunculus lingua (C2) (SO)
Ranunculus repens

pryskyřník velký
pryskyřník plazivý

I
IV

Ranunculus sceleratus
Raphanus raphanistrum

pryskyřník lítý
ředkev ohnice

IV
IV

Reseda lutea
Reseda luteola

rýt žlutý
rýt barvířský

III
IV

Reynoutria japonica

křídlatka japonská

IV

Reynoutria x bohemica
Reynoutria sachalinensis

křídlatka česká
křídlatka sachalinská

IV
IV

Rhamnus cathartica
Rhinanthus minor

řešetlák počistivý
kokrhel menší

III
III

Rhynchospinapis cheiranthos
Ribes alpinum

hořčičník cheirovitý
rybíz alpínský

IV
II

Ribes alpinum ´Pumilum´

rybíz alpínský nízký

IV

Ribes aureum
Ribes nigrum

meruzalka zlatá
rybíz černý

IV
III

Ribes odoratum
Ribes rubrum

meruzalka vonná
rybíz červený

IV
III

Ribes uva-crispa

srstka angrešt

III

Robinia pseudacacia
Rorippa amphibia

trnovník akát
rukev obojživelná

IV
II

Rorippa austriaca
Rorippa palustris

rukev rakouská
rukev bažinná

IV
III

Rorippa sylvestris
Rorippa x anceps

rukev obecná
rukev proměnlivá

III
III

Rosa canina

růže šípková

IV

Rosa gallica (C3)
Rosa pendulina

růže galská
růže převislá

I
I

Rosa rugosa
Rosa sp. cult.

růže svraskalá
růže kult.

IV
IV

Rosa tomentosa

růže plstnatá

Rubus caesius
Rubus fruticosus agg.

ostružiník ježiník
ostružiník křovitý

IV
IV

Rubus idaeus
Rudbeckia laciniata

ostružiník maliník
třapatka dřípatá

IV
IV

Rumex acetosa
Rumex acetosella subsp. acetosella

šťovík kyselý
šťovík menší pravý

III
III

Rumex acetosella subsp. tenuifolius

šťovík menší tenkolistý

II

I

Vědecký název
Rumex aquaticus

Český ekvivalent
šťovík vodní

IH
II

Rumex conglomeratus

šťovík klubkatý

IV

Rumex crispus
Rumex hydrolapathum

šťovík kadeřavý
šťovík koňský

IV
II

Rumex maritimus
Rumex obtusifolius

šťovík přímořský
šťovík tupolistý

IV
IV

Rumex sanguineus

šťovík krvavý

III

Rumex thyrsiflorus
Sagittaria sagittifolia

šťovík rozvětvený
šípatka střelolistá

IV
I

Salix alba
Salix aurita

vrba bílá
vrba ušatá

III
III

Salix caprea
Salix cinerea

vrba jíva
vrba popelavá

IV
III

Salix daphnoides

vrba lýkovcová

IV

Salix euxina
Salix matsudana ´Tortuosa´

vrba křehká
vrba Matsudova

IV
IV

Salix purpurea
Salix rosmarinifolia

vrba nachová
vrba rozmarýnolistá

IV
II

Salix sepulchralis
Salix triandra

vrba smuteční
vrba trojmužná

IV
III

Salix viminalis

vrba košíkářská

IV

Salsola cali subsp. rosacea
Salvia nemorosa

slanobýl draselný růžičkovitý
šalvěj hajní

IV
II

Salvia pratensis
Salvia verticillata

šalvěj luční
šalvěj přeslenitá

III
II

Sambucus ebulus

bez chebdí

III

Sambucus nigra
Sambucus racemosa

bez černý
bez červený

IV
III

Sanguisorba minor
Sanguisorba minor ssp. polygama

krvavec menší
krvavec menší měkkoostenný

III
III

Sanguisorba officinalis
Sanicula europaea

toten lékařský
žindava evropská

II
II

Saponaria ocymoides

mydlice bazalkovitá

IV

Saponaria officinalis
Saxifraga granulata

mydlice lékařská
lomikámen zrnatý

IV
I

Scabiosa canescens (C3)
Scabiosa ochroleuca

hlaváč šedavý
hlaváč žlutavý

I
III

Scirpus sylvaticus

skřípina lesní

IV

Scorzonera humilis
Scrophularia nodosa

hadí mord nízký
krtičník hlíznatý

II
III

Scrophularia umbrosa (C3)
Scutellaria galericulata

krtičník křídlatý
šišák vroubkovaný

II
III

Securigera varia
Sedum acre

čičorka pestrá
rozchodník prudký

IV
III

Sedum album

rozchodník bílý

II

Vědecký název
Sedum hybridum

Český ekvivalent
rozchodník zvrhlý

IH
IV

Sedum hispanicum

rozchodník španělský

IV

Sedum reflexum
Sedum rupestre ssp. erectum

rozchodník skalní
rozchodník suchomilný přímý

II
IV

Sedum sexangulare
Sedum spurium

rozchodník šestiřadý
rozchodník pochybný

IV
IV

Selinum carvifolia

olešník kmínolistý

III

Senecio erraticus (C4a)
Senecio germanicus

starček bludný
starček německý

II
III

Senecio jacobaea
Senecio ovatus

starček přímětník
starček Fuchsův

IV
III

Senecio vernalis
Senecio viscosus

starček jarní
starček lepkavý

IV
IV

Senecio vulgaris

starček obecný

IV

Serratula tinctoria (C4a)
Seseli annuum (C3)

srpice barvířská
sesel roční

II
II

Seseli hippomarathrum
Setaria pumila

sesel fenyklový
bér sivý

I
IV

Setaria viridis

bér zelený

IV

Schoenoplectus lacustris (C4a)

skřípinec jezerní

III

Silaum silaus (C3)
Silene dioica
Silene latifolia subsp. alba

koromáč olešníkový
silenka dvoudomá
silenka širolistá bílá

I
II
IV

Silene nutans

silenka nicí

III

Silene otites(C3)
Silene vulgaris

silenka ušnice
silenka nadmutá

I
III

Sinapis arvensis
Sissymbrium altissimum

hořčice rolní
hulevník vysoký

IV
IV

Sisymbrium loeselii
Sisymbrium officinale

hulevník Loeselův
hulevník lékařský

IV
IV

Sium latifolium (C2)
Solanum dulcamara

sevlák širolistý
lilek potměchuť

I
III

Solanum lycopersicum

lilek rajče

IV

Solanum nigrum
Solidago canadensis

lilek černý
zlatobýl kanadský

IV
IV

Solidago gigantea
Solidago virgaurea

zlatobýl obrovský
zlatobýl obecný

IV
III

Sonchus arvensis

mléč rolní

IV

Sonchus asper
Sonchus oleraceus

mléč drsný
mléč zelinný

IV
IV

Sophora japonica
Sorbopyrus orbicularis

jerlín japonský
hruškojeřáb ouškatý

IV
IV

Sorbus aria
Sorbus x aria kult.

jeřáb muk
jueřáb muk kultivar

I
IV

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

III

Vědecký název
Sorbus danubialis

Český ekvivalent
jeřáb dunajský

IH
I

Sorbus graeca

jeřáb řecký

II

Sorbus intermedia

jeřáb prostřední

IV

Sorbus torminalis (C4a)
Sparganium erectum
Spergula arvensis

jeřáb břek
zevar vzpřímený
kolenec rolní

II
III
IV

Spergula morisonii (C4a)
Spergularia rubra
Spinacia oleracea

kolenec Morisonův
kuřinka červená
špenát setý

II
IV
IV

Spiraea japonica

tavolník japonský

IV

Spiraea salicifolia (C3)
Spiraea x vanhouttei
Spirodela polyrhiza

tavolník vrbolistý
tavolník van Houtteův
závitka mnohokořenná

IV
IV
III

Stachys germanica (C1)
Stachys palustris
Stachys recta

čistec německý
čistec bahenní
čistec přímý

I
IV
I

Stachys sylvatica
Stellaria alsine

čistec lesní
ptačinec mokřadní

III
III

Stellaria graminea
Stellaria holostea

ptačinec trávolistý
ptačinec velkokvětý

III
III

Stellaria neglecta (C3)
Stellaria media
Stellaria pallida

ptačinec přehlížený
ptačinec prostřední
ptačinec bledý

II
IV
IV

Stellaria nemorum

ptačinec hajní

III

Stellaria palustris (C3)
Succisa pratensis

ptačinec bahenní
čertkus luční

I
II

Symphoricarpos albus
Symphoricarpos orbiculatus

pámelník bílý
pámelník červenoplodý

IV
IV

Symphytum officinale
Symphytum tuberosum

kostival lékařský
kostival hlíznatý

IV
II

Syringa chinensis
Syringa vulgaris

šeřík čínský
šeřík obecný

IV
IV

Tanacetum corymbosum

řimbaba chocholičnatá

II

Tanacetum vulgare

vratič obecný

IV

Taraxacum sect. Palustria (C3) (O)
Taraxacum sect. Ruderalia
Taxus baccata

pampeliška bahenní
pampeliška lékařská
tis červený

I
IV
IV

Telekia speciosa

kolotočník ozdobný

IV

Teucrium chamaedrys
Thalictrum aquilegiifolium

ožanka kalamandra
žluťucha orlíčkolistá

II
II

Thalictrum lucidum (C3)
Thelypteris palustris (C3) (O)
Thlaspi arvense
Thlaspi caerulescens

žluťucha lesklá
kapradiník bažinný
penízek rolní
penízek modravý

II
I
IV
III

Thlaspi perfoliatum

penízek prorostlý

III

Vědecký název
Thymus pannonicus

Český ekvivalent
mateřídouška panonská

IH
I

Thymus pulegioides

mateřídouška vejčitá

III

Thymus serpyllum
Tilia cordata

mateřídouška úzkolistá
lípa srdčitá

III
III

Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa

lípa velkolistá
lípa stříbrná

III
IV

Torylis japonica

tořice japonská

IV

Tragopogon dubius
Tragopogon orientalis

kozí brada pochybná
kozí brada východní

IV
IV

Trifolium alpestre (C4a)
Trifolium arvense

jetel alpínský
jetel rolní

I
IV

Trifolium campestre
Trifolium dubium

jetel ladní
jetel pochybný

III
III

Trifolium hybridum

jetel zvrhlý

IV

Trifolium medium
Trifolium montanum

jetel prostřední
jetel horský

IV
II

Trifolium pratense
Trifolium repens

jetel luční
jetel plazivý

IV
IV

Tripleurospermum inodorum
Trisetum flavescens

heřmánkovec nevonný
trojštět žlutavý

IV
III

Triticum durum

pšenice tvrdá

IV

Tussilago farfara
Typha angustifolia

podběl lékařský
orobinec úzkolistý

IV
IV

Typha latifolia
Ulmus glabra

orobinec širokolistý
jilm horský

IV
III

Ulmus laevis (C4a)

jilm vaz

II

Ulmus minor (C4a)
Urtica dioica

jilm habrolistý
kopřiva dvoudomá

III
IV

Urtica urens

kopřiva žahavka

IV

Utricularia australis (C4a)

bublinatka jižní

I

Utricularia minor (C2)
Vaccinium myrtillus

bublinatka menší
brusnice borůvka

I
III

Vaccinium vitis-idaea

brusnice brusinka

III

Valeriana dioica (C4a)
Valeriana officinalis

kozlík dvoudomý
kozlík lékařský

II
II

Valerianella locusta
Verbascum densiflorum

kozlíček polníček
divizna velkokvětá

IV
IV

Verbascum lychnitis

divizna knotovitá

III

Verbascum nigrum
Verbascum phlomoides

divizna černá
divizna sápovitá

III
IV

Verbascum thapsus
Verbena officinalis

divizna malokvětá
sporýš lékařský

IV
IV

Veronica anagallis-aquatica

rozrazil drchničkovitý

III

Veronica anagalloides (C2)
Veronica arvensis

rozrazil bažinný
rozrazil rolní

I
IV

Vědecký název

Český ekvivalent

IH

Veronica austriaca (C2)
Veronica beccabunga

rozrazil rakouský
rozrazil potoční

I
IV

Veronica dillenii (C4a)
Veronica hederifolia

rozrazil Dilleniův
rozrazil břečťanolistý

II
IV

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek

III

Veronica maritima (C3)
Veronica officinalis

rozrazil dlouholistý
rozrazil lékařský

I
III

Veronica persica
Veronica polita

rozrazil perský
rozrazil lesklý

IV
IV

Veronica praecox
Veronica prostrata

rozrazil časný
rozrazil rozprostřený

III
II

Veronica scutellata (C4a)
Veronica serpyllifolia

rozrazil štítkovitý
rozrazil douškolistý

II
III

Veronica spicata subsp. Spicata (C4a)
Veronica sublobata
Veronica triphyllos

rozrazil klasnatý pravý
rozrazil laločnatý
rozrazil trojklaný

I
IV
II

Veronica verna (C4a)
Veronica vindobonensis

rozrazil jarní
rozrazil vídeňský

II
III

Viburnum burkwoodi
Viburnum lantana

kalina Burkwoodova
kalina tušalaj

IV
II

Viburnum opulus

kalina obecná

III

Viburnum prunifolium
Viburnum rhytidophyllum

kalina višňolistá
kalina vrásčitolistá

IV
IV

Vicia angustifolia
Vicia cracca

vikev úzkolistá
vikev ptačí

III
IV

Vicia grandiflora

vikev velkokvětá

II

Vicia hirsuta
Vicia sepium

vikev chlupatá
vikev plotní

IV
IV

Vicia tenuifolia
Vicia tetrasperma

vikev tenkolistá
vikev čtyřsemenná

III
IV

Vicia villosa
Vinca major

vikev huňatá
barvínek větší

III
IV

Vinca minor

barvínek menší

IV

Vincetoxicum hirundinaria
Viola arvensis

tolita lékařská
violka rolní

II
IV

Viola canina subsp. canina
Viola hirta

violka psí pravá
violka srstnatá

III
III

Viola odorata

violka vonná

III

Viola palustris
Viola reichenbachiana

violka bahenní
violka lesní

I
III

Viola riviniana

violka Rivinova

III

Viola stagnina (C2) (SO)
Virga pilosa
Viscum album subsp.album

violka slatinná
štětička chlupatá
jmelí bílé pravé

I
IV
III

Viscum album subsp.austriacum

jmelí bílé borovicové

III

Vědecký název
Weigela florida

Český ekvivalent
weigelie růžová

IH
IV

Xanthium albinum (C4b)
Xanthium strumarium

řepeň polabská
řepeň durkoman

III
IV

Zannichelia palustris (C4a)

šejdračka bahenní

I

