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Abstrakt 

 

   V bakalářské práci na téma „Alergenní rostliny se zabývám rozdělením alergií, obsah 

je převážně zaměřen na pylové alergie. Nedílnou součástí této práce je výzkumné 

šetření, které zkoumá procentuelní zastoupení alergiků a polinotiků mezi dětmi od 3 do 

18 let na území obvodu dětské lékařky MUDr. Štěpánky Novákové – Luštěnice, 

Vlkava. Výzkum odhalil procentuelní podíl alergiků a polinotiků. Práce se krátce věnuje 

dědičnosti, způsobům testace alergií a je doplněna o stručné charakteristiky vybraných 

alergenních stromů a bylin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

   In this thesis „ The Allergy plants“ I deal with the deviding of allergy, I mainly 

focused on pollen allergy. An integral part of my work is my research, which revers 

representation percentages of polinotics among children from 3 to 18 years on 

department, MD. Štěpánka Nováková – Luštěnice, Vlkava. Research revealed the 

percentage of people with allergies and polinotics. This work deals briefly with 

heredity, allergies, and testing methods and it is accompanied by a brief description of 

selected allergenic trees and herbs. 
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1. Úvod 

   Téma „Alergenní rostliny“ jsem si zvolila, protože polinosa je poslední dobou stále 

častějším onemocněním, především u dětí a mladistvých. Alergické choroby řadíme 

mezi choroby civilizační. Jejich početní vzestup i kvalitativní změny jsou přirozeným, 

ale současně i nepříznivým důsledkem rozvoje lidské společnosti. Příčinami jsou 

nepříznivé ekologické vlivy, změněný způsob života, velká aglomerace, zvýšená 

industrializace, chemizace, technizace se stoupajícími fyzickými i psychickými nároky 

na organismus jedince, dále nezdravý životní styl, špatná výživa, nedostatek pohybu a 

znečištěné ovzduší, které mění dosavadní ustálené reakce organismu. V kladném 

případě se organismus těmto změnám přizpůsobí, v záporném však dochází 

k onemocnění. V naší populaci je přibližně každý čtvrtý člověk alergik. 

   Součástí mé práce je procentuelní výzkum počtu alergiků v obvodu MUDr. Štěpánky 

Novákové (Luštěnice, Vlkava). Zjišťovala jsem celkový počet alergiků v daném obvodu 

a z tohoto počtu jsem se dále zaměřila na procentuelní počet polinotiků u dětí ve věku 

od 3 do 18 let. Děti jsem dále rozdělila do čtyř věkových skupin – předškolní věk, 

mladší školní věk, starší školní věk a adolescenti. Děti do 3 let jsem z šetření vynechala, 

protože ještě zcela nemají vyvinutý imunitní systém a většinou nebyly alergologem 

testovány a celkové výsledky by tak byly zkresleny. 

 

Cíle bakalářské práce: 

 Definovat a rozdělit alergie. 

 Provést šetření počtu alergiků v obvodu MUDr. Štěpánky Novákové (Luštěnice, 

Vlkava). 

 Charakterizovat vybrané alergenní rostliny 
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2. Alergie a alergeny 

   Alergická onemocnění patří do skupiny chorob, které mají svou příčinu v poruše 

imunitního systému. Jako alergickou reakci označujeme přehnanou, neúměrnou reakci 

na látky, se kterými se běžně setkáváme ve svém okolí. Alergie se někdy připodobňují 

k hysterii imunitního systému. Alergická onemocnění jsou jedním z nejčastějších 

onemocnění a jejich počet neustále narůstá. Statistiky uvádějí, že přibližně čtvrtina 

všech lidí měla někdy v životě nějaký projev alergie a za posledních 30 let došlo ke 

čtyřnásobnému vzestupu počtu alergiků. U alergií jsou příčiny vzniku onemocnění jak 

vnitřní, tak vnější. Mezi vnitřní příčiny řadíme genetickou vlohu pro schopnost reagovat 

atypickou reakcí na zevní alergeny a projevovat se se zvýšenou reaktivitou nebo-li 

hyperreaktivitou. Vloha pro atopickou reakci je dědičná, ale není potvrzeno, že by se 

tato vloha vázala přímo na jeden konkrétní gen. Zjistilo se, že nejvýznamnějšími geny, 

odpovědnými za rozvoj alergie jsou na 5. a 11. chromozomu. K vnějším faktorům, které 

se podílejí na alergickém onemocnění patří především alergeny, které vyvolávají u 

vnímavých jedinců tvorbu velkého množství specifických IgE protilátek, dále agresivní 

zevní podněty jako poranění, chemická dráždidla (oxidy dusíku, oxidy síry, barviva), 

cigaretový kouř, infekce, léky, jídlo a pyl rostlin.  

   Alergeny jsou látky většinou bílkovinné povahy. Alergizovat však mohou i 

nebílkoviny. Mají fyzikálně – chemickou účinnost. Schopnost alergizovat závisí na 

druhu alergenu a jeho množství, dále na délce působení a místu, kde vstupuje do 

organismu. Při vstupu přes dýchací cesty a vpichem jsou reakce nejagresivnější. Čím je 

množství alergenu větší a doba působení delší, zvyšuje se i riziko vzniku alergie. 

Rozlišujeme alergeny vdechované, potravinové, kontaktní, bakteriální, virové, hmyzí a 

lékové. Každý z alergenů se skládá z více složek, někdy dokonce až z několika desítek, 

z nichž každá sama o sobě může alergizovat. Vzhledem k jejich podobnému složení je 

možná zkřížená reakce, která vysvětluje, že někdy už první kontakt s alergenem může 

vyvolat alergické projevy. (Podle Petrů, 1994) 
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3.  Rozdělení alergií 

3.1  Alergie na prach 

   Alergie na prach je způsobena alergeny vdechovanými z ovzduší, které pronikají spolu 

se vzduchem do horních cest dýchacích. Patří sem rostlinný prach, prach ze zvířecích 

chlupů a kožešin, z lůžkovin, z peří, z mouky, ze sena a slámy. Prach vnějšího prostředí 

obvykle obsahuje méně alergenů než prach domovní, obsah alergenů závisí na pylové 

sezóně a výskytu plísní. Prach vnitřního prostředí je směs, která obsahuje částečky 

textilií, organické zbytky lidského a zvířecího původu (chlupy, lupy, rozpadlá těla 

hmyzu), bakterie, plísně a roztoče. Prašnost vnitřního prostředí a složení prachu závisí 

na poloze domu, klimatických a zeměpisných podmínkách, na ročním období, na 

zařízení bytu, na počtu osob, které byt či dům obývají. Množství a kvalita prachu závisí 

na druhu místnosti, v obývacím pokoji to bude jiné než v ložnici, v koupelně, nebo třeba 

v kuchyni. Důležitá je velikost částeček prachu, protože velké částice sice dráždí 

sliznice, ale nepronikají při dýchání do plic. Velikost nebezpečných malých částic, které 

vdechujeme se pohybuje od 5 do 10 µm. Vdechováním prachových součástí vzniká 

astmatický záchvat, nesezónní alergická rýma, záněty spojivek. Alergeny z roztočů patří 

zvláště v dětském věku mezi silně alergizující látky. Alergie vyvolávají především 

roztoči z rodu Pyroglyphidae, zejména rod Dermatophagoides, kteří jsou ve velkém 

počtu zastoupeny v domácím prachu. Délka života roztočů trvá kolem 6 měsíců. 

Roztoči mají rádi teplé a vlhké prostředí, teplota kolem 25 °C je  pro ně ideální. Jen 

výjimečně přežijí delší působení teploty nižší než 5 °C. Při relativní vlhkosti 50 % 

rychle vysychají a při vlhkosti nad 80 % zanikají kvůli přemnožení plísní. Vrchol jejich 

výskytu je od konce léta do začátku podzimních měsíců. Hlavním zdrojem roztočů 

v přírodě jsou jsou ptačí  hnízda a odtud se aktivně i pasivně šíří do okolí. Největším 

místem výskytu roztočů v domácnostech jsou lůžka, péřové přikrývky, matrace plněné 

peřím či starým molitanem, ale také domácí zvířata. Jeden gram prachu získaného 

z matrace a lůžkovin může obsahovat  2000 až 15 000 roztočů. Z lůžek se roztoči šíří do 

ostatních prostor bytu, tedy domácí  prach může obsahovat až z 60 %  těla roztočů. 
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Alergie na roztoče se projevuje především astmatickými potížemi, příznaky alergické 

rýmy a ekzémy. (Podle Petrů, 1994) 

 

 

3.2 Potravinové alergie 

    

   Alergických reakcí na potraviny a potravinářské výrobky stále více přibývá a tak se 

potravinová alergie stává vážným celosvětovým problémem. Alergenem se může stát 

kterákoliv složka potravy. Mezi nejčastější alergeny patří ovoce, zelenina, mléko, 

ořechy, luštěniny a maso. Mnoho reakcí však není vyvoláno pravou alergickou reakcí, 

ale jedná se spíše o „pseudoalergie“. Příznaky pseudoalergie jsou často k nerozeznání 

od pravé alergie. (Podle Fuchs, 2005) 

 

3.2.1 Pseudoalergie 

 

 

   Pseudoalergii vyvolávají potraviny s vyšším obsahem histaminu, nebo je histamin 

uvolňován během chemických reakcí v zažívacím traktu čí spolupůsobením bakterií. 

Některé látky dokáží histamin v organismu uvolnit z bílých krvinek. Histamin, látka 

bílkovinné povahy, která se při alergické reakci uvolňuje do tkání a vyvolává akutní 

alergické příznaky (rýmu, kopřivku, dušnost, svědivost kůže). Histamin se může 

přeměnit z aminokyseliny histidinu při špatném skladování potravin například tuňáka či 

makrely, a tím mohou být vyvolány podobné příznaky alergickým projevům. 

Neznamená to ale, že by byl dotyčný na tuňáka nebo makrelu alergický. Reakci na 

potraviny mohou vyvolat také látky, které se používají jako stabilizátory, konzervační 

látky, bobtnavé látky, antioxidační látky a barviva. Tyto látky mohou vyvolat dráždivou 
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či toxickou, pseudoalergickou a někdy až alergickou reakci. V potravinářském 

průmyslu je známo více než 3 000 přísad. Mezi nejčastěji alergizující látky patří: 

 

KONZERVAČNÍ LÁTKY: 

kyselina benzoová                                                                      E 210   

 

ANTIOXIDAČNÍ  LÁTKY: 

butyl – hydroxyanisol                                                                 E 320 

butyl – hydroxytoluen                                                                 E 321 

 

BARVIVA:                                                                   

kurkumin                                                                                     E 100                                      

tartrazin                                                                                       E 102 

žlutá oranž                                                                                   E 110   

azorubin                                                                                       E 122                                               

briliant scarlet                                                                              E 124 

eryrosin                                                                                        E 127 

briliantová čerň                                                                            E 151 

 

PŘÍCHUTĚ: 

glutamát                                                                                       B 550  

vanilin                                                                                          E 553 

aspartam                                                                                       E 951 

sacharín                                                                                        E954 

 

 



 

13 

 

BOBTNAVÉ  LÁTKY: 

algináty                                                                                        E 400 - 405 

rostlinné pryskyřice                                                                     E 410 - 417 

kaseináty                                                                                      E 469 

 

3.2.2  Alergie na kravské mléko 

 

   U malých dětí se alergická (imunologická) reakce na kravské mléko projevuje již 

v prvních měsících života. Kravské mléko slouží jako náhrada mléka mateřského, ale 

následně i jako mléko po ukončení kojení (obvykle kolem 4. měsíce věku dítěte). 

Kravské mléko je produkt přírodou určený k výživě telat. Ve své přirozené podobě má 

proto složení, které spíše odpovídá potřebám růstu a zdravého vývoje hovězího dobytka, 

ne lidí. Telata zdvojnásobí svou váhu během 5 – 7 týdnů, zatímco děti až za 5 – 7 

měsíců. Nejspíše proto kravské mléko obsahuje třikrát více bílkovin a minerálů, než 

mléko mateřské. Děti, které mají alergii na kravské mléko v časném věkovém období, 

nemívají potíže celoživotně. Většinou se tato alergie během několika let ztrácí. U 

dospělých je častější intolerance způsobená enzymovou nedostatečností - 

neimunologická reakce, neschopnost strávit mléko. V kravském mléce alergizují 

především bílkoviny beta-laktoglobulin, méně kasein a nejméně alfa-laktoglobulin. 

Bílkoviny obsažené v tomto mléce jsou značně odolné vůči teplu, proto zůstávají být 

aktivní i po převaření mléka. Proto při objevení alergie na kravské mléko je nutné ho 

zcela vyloučit ze stravy. Beta-laktoglobulin může vyvolat i zkříženou reakci s požitým 

hovězím masem.  Kravské mléko lze ve stravě nahradit tzv. bílkovinnými hydrolyzáty.  

Alergie na kravské mléko se projevuje celkovým neprospíváním, ekzémem a 

průjmy. (Podle Fuchs , 2005) 
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3.2.3  Alergie na vejce 

 

   Častým zdrojem alergií jsou vejce a především vaječný bílek a jeho součásti 

ovoalbumin a ovomukoid. Oba jsou přítomny jak v syrových, tak i ve vařených vejcích. 

Tato přecitlivělost se často kombinuje s alergií na mléko, ale může se vyskytovat i 

samostatně. Existuje zkřížená reakce s kuřecím masem. U jedinců s přecitlivěním na 

vaječné bílky může být příčinou alergické reakce i některé očkovací látky, při jejichž 

přípravě se používají kuřecí zárodky. K poměrně vzácné alergii na žloutek dochází při 

přecitlivění na ptačí peří, protože peří, ptačí sérum a žloutek obsahují stejné alergizující 

bílkoviny. (Podle Fuchs , 2005) 

 

 

3.2.4    Alergie na ryby, měkkýše a korýše 

 

 

   I když alergeny ryb, obsažené v jejich svalech, jsou často společné různým druhům, 

někteří lidé reagují pouze na jeden konkrétní druh např. na makrelu. Lidé mohou být 

alergičtí jak na ryby sladkovodní, tak i na mořské. S alergií na ryby souvisí také alergie 

na poštovní známky. K této vzácnější alergii může dojít při olíznutí známky, protože 

známkové lepidlo se vyrábí z rybích kostí. Také krabi, garnáti, raci, krevety a mušle 

mohou vyvolat alergickou reakci. Někdy jde o izolovanou alergii na jeden konkrétní 

druh, často se však projevují zkřížené alergie s bytovými roztoči. Alergické příznaky 

na potraviny se projevují krátce po požití, nebo s časovým odstupem několika 

hodin. Nejčastěji se objevují kožní reakce (svědění, kopřivky, otoky, ekzémy), 

dýchací potíže (rýma, astma), některé potraviny mohou vyvolat až šokovou 

anafylaktickou reakci. (Podle Fuchs , 2005) 
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3.2.5   Alergie na ovoce a zeleninu 

 

 

   S alergíí na ovoce, zeleninu a ořechy úzce souvisí alergie na pyly dřevin, trav a bylin 

díky tzv. zkřížené alergii. Zkřížená alergie se projevuje na základě příbuznosti druhů 

(kmen, podkmen, třída, řád a především čeleď a podčeleď), u kterých se dá očekávat 

přítomnost chemicky totožných, téměř totožných, nebo alespoň velmi podobných 

bílkovin. Např. u člověka alergického na břízu, s vytvořenými protilátkami na pyl břízy 

se může objevit alergická reakce po banánu, i když u něho konkrétní protilátky proti 

banánu při alergologickém vyšetření objeveny nebyly. Důvodem je podobná stavba 

alergenu břízy a alergenu banánu. Jeden druh může obsahovat i několik alergenů. Podle 

množství shodných úseků bílkovin rozlišujeme alergeny homologní a panalergeny. 

Homologními alergeny označujeme alergeny, které jsou si podobné. Mezi těmito 

alergeny se nachází vysoké procento zkřížených alergií. Udává se, že podobnost 

jednotlivých úseků bílkovin je až 50 %. Tato shoda především hlavních alergenů 

způsobuje celou řadu zkřížených reakcí mezi inhalačními (pyly, prach, roztoči), 

potravinovými, hmyzími a lékovými alergeny. Alergeny, které jsou si podobné až z 80 

%, nazýváme panalergeny. Výskyt zkřížených reakcí mezi těmito typy alergenů je 

mnohem vyšší. Jsou prozkoumány tři hlavní panalergeny (profilin, trombomyosin a 

lipid transfer protein – LTP). (Podle Fuchs , 2005) 
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Příklady zkřížených reakcí vyvolaných homologními alergeny: 

 bříza – ovoce – ořechy 

 celer  - mrkev – pelyněk – bříza – koření 

 vosa – komár 

 heřmánek – pelyněk 

 

Příklady zkřížených reakcí vyvolaných panalergeny: 

 bříza – ovoce – burský oříšek – bojínek (profilin) 

 korýši – měkkýši – hmyz – roztoči (trombomyosin) 

 ovoce  (Rosaceae i non – Rosaceae) – zelenina – stromové ořechy (LTP) 

 

   Nejčastěji alergizujícím českým ovocem bývají jablka a hrušky z čeledi růžovitých. 

Růžovité mají úzký vztah s čeledí břízovitých. Mezi další alergizující ovoce patří 

jahody, třešně, meruňky a broskve. Z tropického ovoce patří mezi alergizující 

především kiwi, z čeledi aktinidiových. U kiwi je popisována zkřížená alergie 

s alergenem břízy. Homologní bílkoviny najdeme ale také v českém ovoci, celeru, 

sezamu, máku a stromových ořeších. U melounů, z čeledi tykvovitých alergenicita 

postupně stoupá. Alergie jsou známy nejen u melounu vodního, ale i u melounu 

kantalupského, ananasového a cukrového. Zkřížená alergie může nastat s tykvovitými 

(okurka, tykev, dýně), dále také s avokádem, kiwi, ale i s banánem. Banán, z čeledi 

banánovníkovitých má 78 % homologicky stejných bílkovin (profilin) s břízou. 

Zkříženou reakci však ovoce vyvolává také s bylinami, např. s ambrózií či pelyňkem. 

Vysoce alergizujícím ovocem je ananas z čeledi broméliovitých, který vykazuje 

zkříženou reaktivitu s příbuznými enzymy, které obsahují především kiwi, papája, fíky, 

sója. 
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   Mezi zeleninu způsobující nejvíce alergií patří zejména kořenová zelenina a to 

především celer, petržel a mrkev patřící do čeledi miskovitých. U celeru je známa 

zejména zkřížená alergie s mrkví a pelyňkem. Celer patří na světě mezi nejagresivnější 

alergeny, ne kvůli velkému počtu alergiků, ale protože po požití syrového celeru 

většinou u alergiků přichází silný a velmi nebezpečný anafylaktický šok. Alergie na 

rajčata z čeledi lilkovitých je zejména známa jako zkřížená alergie s travami a obilím, 

především z čeledi lunicovitých. Tepelná úprava může alergeny částečně neutralizovat, 

ale jsou známy i případy alergie na kečupy, rajské omáčky a polévky. Sušení a zmrazení 

alergeny nezničí. U této alergie mohou působit i kofaktory, které v kyselém prostředí či 

spolu s alkoholem mohou alergii ještě několikrát zhoršit. Alergii mohou vyvolat i 

brambory z čeledi lilkovitých. Jedná se o alergii zkříženou především s alergeny pylů 

z čeledi břízovitých. Vařením se však brambory stávají neškodnými i pro velmi citlivé 

alergiky. (Fuchs ,2005) 

 

3.3   Alergie na léky 

 

   Imunologická reakce vzniká buď přímo na lékovou molekulu, nebo na jednotlivé 

látky vznikající přeměnou léku metabolismem. Alergické projevy mohou vyvolat 

všechny léky a to ať už pouhým dotykem s kůží, nebo sliznicí (masti, krémy, roztoky, 

spreje, oční či nosní kapky a čípky), inhalací, požitím ústy, nebo injekcí. Injekční 

podání je ze všech předchozích způsobů nejriskantnější. Velmi častá je alergie na 

antibiotika, především na penicilin a jeho deriváty (Ampicilin, Oxacilin), neobvyklá 

není ani přecitlivělost na Biseptol. Další  poměrně alergizující skupinou léků jsou 

prostředky proti teplotě (Acylpirin) a bolesti (Spasmoveralgin). Jsou známy i alergie na 

léky proti epilepsii či na léky používané v chirurgii a stomatologii k místnímu 

znecitlivění tkáně. Nejčastějšími projevy lékových alergií jsou kožní vyrážky, 

kopřivky, otoky, někdy i astmatická dušnost. Může dojít i k anafylaktické reakci. 

(Podle Bystroň, 2000) 
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3.4   Alergie na hmyz 

 

 

   Blanokřídlý hmyz, jako včely, vosy, sršni a čmeláci mají ve svém jedu různě 

alergizující látky, většinou bílkovinné povahy. Alergické reakce mohou vzniknout i po 

bodnutí komáry, ovády, bodalkami či po kousnutí mravenci. Při jednom včelím či 

vosím bodnutí proniká do těla asi 0,05 ml jedu, jehož složení závisí na druhu hmyzu. 

Hlavním alergenem včelího jedu je fosfolipáza A, u vosího tzv. antigen 5. Mezi včelami 

a vosami nebývá zkřížená alergie, proto ten, kdo je alergický na včelí bodnutí snáší 

dobře bodnutí vosí a naopak. Projevem hmyzí alergie bývají kožní puchýře a otoky. 

Nebezpečný je otok jazyka a hrtanu, který může skončit i smrtelně, stejně tak jako 

anafylaktický šok.  (Podle Bystroň, 2000) 

 

3.5   Alergie na pyl rostlin 

 

 

   Pylová alergie, nebo často také polinosa je označení pro onemocnění způsobené 

pylovými alergeny. Projevuje se jako tzv. senná rýma, sezónními alergickými záněty 

spojivek, postižením horních cest dýchacích, kožními kopřivkami až pylovým 

astmatem. Nejčastější alergií v České republice je alergie na pyly trav asi 50 % případů 

polinóz, přibližně 25 %  připadá na alergiky na pyly dřevin a bylin. Pylové alergeny 

jsou rozptýlené v ovzduší a při nádechu pronikají spolu se vzduchem do dýchacích cest. 

Pylové zpravodajství udává pylový kalendář [9]. Alergické příznaky jsou provokovány 

při určitých koncentracích pylových zrn v ovzduší.  V průměru stačí 10 – 20 pylových 

zrn v 1 m³. Pylová zrna mají většinou žlutou barvu a dosahují velikosti od 2 do 150 
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mikronů. Mají jedno až dvě jádra, krytá na svém povrchu zevním obalem, exinem a 

jeho součásti patří mezi nejodolnější přírodní látky. Podle velikostí a struktury exinů lze 

jednotlivé druhy pylů rozpoznat. Pyl obsahuje alergizující bílkoviny. Pyly se zachytí na 

sliznici díky svým výběžkům a pórům na povrchu. Pylová zrna obsahují samčí buňky, 

které se dostávají k samičím buňkám (vajíčka v semeníku) dvěma způsoby: menší, jsou 

roznášeny větrem a rostliny (větrosprašné) je produkují ve velkém množství; větší a 

těžší pylová zrna přenáší hmyz (hmyzosprašné rostliny). Pyly větrosprašných rostlin 

způsobují sezónní alergie, pyl je přenášen na velké vzdálenosti, tím mohou lidé 

alergicky reagovat i na pyly rostlin, které v jejich blízkosti přímo nerostou. Pyly 

hmyzosprašných rostlin se do ovzduší dostává jen v nepatrném množství. Květy těchto 

rostlin jsou obvykle velké, nápadné a vonící, aby vábily hmyz. Jejich pyl působí 

alergické projevy pouze v bezprostředním kontaktu ( při sběru květů, ležení na louce). 

Přítomnost pylových alergenů v ovzduší je sezónní závislostí na době pylení 

jednotlivých druhů rostlin.  

   V časném jarním období kvetou například líska, vrba, olše, bříza, habr, či jasan. 

V druhé polovině jara až první polovině léta převažují v ovzduší pyly trav a obilnin a 

v období vrcholícího léta a časného podzimu je alergizující složkou především pyl bylin 

např. pelyňku. (Petrů, 1994) 

 

Rozdělení pylové sezóny [7] ( závisí na klimatických podmínkách, platí pro naše 

klimatické podmínky) 

1. Časné jarní období, kdy se v ovzduší objevují především pyly dřevin 

2. Druhá polovina jara až první polovina léta, v ovzduší převažují pyly trav a 

obilnin 

3. Období vrcholícího léta a časného podzimu, hlavní alergizující složkou 

v ovzduší jsou pyly byl 
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Obrázek [7]  - Výskyt sezónní pylové alergie v závislosti na ročním období  

 

Tabulka č. 1 – Nějčastější druhy rostlin způsobující pylové alergie 

Dřeviny Byliny 

Bříza Bojínek 

Buk Ječmen 

Černý bez Jílek 

Dub Jitrocel 

Habr Kostřava 

Jasan Kukuřice 

Javor Lipnice 

Jilm Oves 

Jírovec Pelyněk 

Lípa Psárka 

Líska Pšenice 

Olivovník Pýr 

Olše Rákos 

Ořešák Řepka 

Platan Smetánka 

Topol Srha 

Vrba Sveřep 
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3.5.1   Vybrané alergenní dřeviny 

 

Borovice lesní  (Pinus sylvestris) [10] 

 

Popis: Strom kuželovitého tvaru 15 - 40 metrů vysoký, hojně rozšířený od nížin až do 

podhůří. Produkce pylu je velmi bohatá. Samčí květy jsou žluté, jehlice rostou ve 

svazečcích po dvou. 

Rozšíření: Mírný a chladnější pás celé Eurasie,  na sever se vyskytuje téměř až po 

polární kruh. V Evropě  ji výjimečně najdeme  i ve Středomoří, ale přirozeně se 

nevyskytuje na jižní Ukrajině  a v jižním Rusku. Nejsevernějším  výskytem  v Evropě je 

Laponsko. V Severní Americe je pěstována pouze lesnicky. 

Ekologie: Světlomilný  strom,  přizpůsobivý velmi rozdílným podmínkám. Dobře snáší 

sucho a chudou půdu, proto roste i na skalách, sutích či písčitých půdách (bory na 

písčitých půdách). Ve vichřici se zpravidla nevyvrací, ale láme. 

Doba kvetení: duben - květen  

 

Bříza bělokorá (Betula pendula) [11] 

 

Popis: Nenáročný rychle rostoucí strom oválného tvaru,dorůstá do výšky 8 -  25 metrů,  

listy jsou střídavé, okraj listu dvojitě pilovitý, květenstvím je  jehněda – samičí jehnědy 

jsou vzpřímené, zelené až načervenalé, samčí jehnědy jsou převislé, až 10 cm dlouhé. 

Bříza bělokorá dobře snáší znečištěné ovzduší a je nenáročná a odolná vůči 

nepříznivému klimatu  Je to nejhojnější druh břízy v Evropě.  

Rozšíření: Od jižní Evropy až na sever, případně do odpovídajících výškových poloh 

alpských pohoří Evropy, spočívá v její nenáročnosti a odolnosti vůči nepříznivému 

klimatu. 
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Ekologie: Jeden z našich nejtypičtějších pionýrů obsazuje narušené půdy antropogenní 

činností (např. skrývky a výsypky), paseky a požářiště, roste tam, kde je dostatek světla 

a alespoň minimum vláhy. Její semena dokážou díky malé hmotnosti překonat velké 

vzdálenosti a uchytit se tam, kde jsou pro ně přijatelné podmínky. 

Doba kvetení:  březen - květen  

 

Bez černý (Sambucus nigra) [12] 

 

Popis: Bez černý je  až 2 - 7 metrů vysoký keř, někdy i stromovitého vzrůstu, s 

bohatými složenými vrcholíky silně páchnoucích krémově bílých květů. Plody jsou 

černé šťavnaté bobule – peckovice, listy jsou složené, lichozpeřené s pilovitým okrajem. 

Rozšíření: Černý bez je rozšířený v celé Evropě a v Přední Asii až do Západní Sibiře, 

v ČR hojný 

 

Ekologie: Bez černý dává přednost vlhkým humózním půdám a dobře snáší vyšší obsah 

dusíku v půdě. Roste  v lužních lesích na zaplavované půdě, v pobřežních křovinách a 

světlých listnatých či smíšených lesích. 

Doba kvetení: květen – červenec 

 

Dub letní, dub zimní (Quercus robur, Quercus petraea) [13] 

 

Popis:  Duby jsou dlouhověké, pomalu rostoucí stromy 20 – 30 metrů vysoké, jejich 

habitus má vejčitý tvar. Duby patří ke stromům poskytujícím tvrdé dřevo. Listy jsou 

střídavé, jednoduché, obvejčité, okraj listů je laločnatý, v mírném pásu  v zimě 

opadávají, v subtropech rostou  druhy stále zelené. Květy jsou jednopohlavní samčí  
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převislé  jehnědy, samičí květy jsou buď na dlouhých stopkách (dub letní), nebo na 

krátkých stopkách (dub zimní).  Jsou větrosnubné, plodem  je nažka v číšce (žalud). 

Rozšíření: Původní areál rodu zahrnuje mírné až subtropické pásmo severní polokoule, 

nejvíce jsou rozšířené v Severní Americe a ve východní Asii, méně druhů je původních 

v Evropě. Některé druhy se vyskytují i v tropických oblastech  Asie  a Jižní Ameriky. 

Na většině území České republiky rostou dub zimní (Quercus petraea) a dub letní 

(Quercus robur). V nejteplejších oblastech  ČR roste dub pýřitý čili šipák (Quercus 

pubescens), na jižní Moravě roste dub cer  neboli dub slovenský (Quercus cerris) a snad 

i dub balkánský neboli uherský (Quercus frainetto). Z introdukovaných druhů je 

nejčastější dub červený, který můžeme potkat nejen v parcích a zahradách, ale byl 

vysazován i do lesů, původně pěstovaný na východě Severní Ameriky . 

Ekologie:  Duby rostou od nížin do podhůří v původních doubravách i smíšených 

porostech, běžně rostou především na kyselejších písčitých půdách. 

Doba kvetení:  březen – květen 

 

 

Habr obecný (Carpinus betula) [14] 

 

Popis:  Statný listnatý strom kuželovitého tvaru vysoký 5 – 25 metrů, má vysoce 

klenutou, někdy nepravidlenou korunou. Kmen je pokryt šedou hladkou kůrou, větve 

leskle hnědou. Listy jsou střídavé, podlouhle vejčité, na vrcholu krátce zašpičatělé, 

dvojitě ostře pilovité.Květy jsou jednopohlavné - samčí květenství tvoří  3-5 cm dlouhé 

jehnědy, svazčité samičí jehnědy s trojlaločnatými listenovými obaly rostou na 

letorostech. Plodem je oříšek ukrytý v trojlaločnatém listenovém obalu (křídle). 

Opylování i rozšiřování plodů  se děje pomocí větru. 

Rozšíření: Kolem 35 druhů je rozšířeno po celém mírném pásu severní  polokoule, 

nejvíce ve východní  Asii. V České republice je habr obecný původním druhem . 
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Ekologie: Nejčastěji se habr obecný vyskytuje v hojně vlhkých, hlinitých  půdách, 

nivních, či záplavových oblastech. Roste v hájích a smíšených lesích nižších poloh. 

Doba kvetení: duben – květen 

 

 

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) [15] 

 

Popis: Listnatý, statný strom, vejčitého tvaru,dorůstá do výšky  20 – 35 metrů,  listy 

jsou  vstřícné, kopinaté, vejčité, eliptické, lichozpeřené, okraj listu je vroubkovaný, 

rostlina je dvoudomá. Květy jsou jedno nebo oboupohlavné, nahé, v mnoha barevných 

variacích od bílé po různé odstíny růžové. Květenstvím je postranní lata. Plody jasanu 

jsou úzce podlouhlé křídlaté nažky leskle hnědé barvy rostoucí na dlouhých převislých 

stopkách. 

Rozšíření: Původní areál rodu zahrnuje mírný a subtropický pás severní polokoule. V 

České republice jsou původní 2 druhy. Po celé České republice, kromě hor a nejjižnější 

Moravy roste přirozeně jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.). Druh jasan úzkolistý 

(Fraxinus angustifolia Vahl) je původní pouze v úvalech jižní Moravy.  

Ekologie: Jasanu se velmi dobře daří ve vlhkých a podmáčených lesích, nebo na sutích. 

Roste od nížin až po nízké horské polohy. 

Doba kvetení:  duben – květen 
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Javor mléč, javor klen, javor babyka (Acer platanoides, Acer 

pseudoplatanus, Acer  campestre) [16] 

Popis:  Javory, s výjimkou javoru jasanolistého, mají listy vstříčně křížmostojné a 

dlouze řapíkaté, jednoduché a většinou hluboce laločnaté, případně dlanitě dělené nebo 

zpeřené. U javoru jasanolistého jsou listy dlanitě laločnaté a při bázi srdčité. Květy jsou 

v hroznech nebo chocholících a to nících nebo vzpřímených. Tyčinky jsou po 4-10 v 

jednom květu. Plod je složen ze dvou plodů křídlatých tzv. dvounažek -  křídla jsou 

jazykovitá, blanitá, se silnou žilkou na vnějším okraji. Javor klen je poměrně mohutný 

strom, dosahuje výšky až 30 m a obvodu kmene i přes 300 cm. Listy dosahují velikosti 

do 12 cm, jsou dělené do 3–5 laloků, jejichž konce na rozdíl od příbuzného javoru 

mléče nejsou ostře zašpičatělé. Plody dvounažky s křídly, křídla spolu svírají ostrý úhel. 

Javor mléč je statný, opadavý strom, dorůstá výšky 25 – 30 metrů, má většinou 

pravidelnou, kulatou korunu. Listy jsou vstřícné, dlouze řapíkaté, asi 10-15 cm dlouhé a 

téměř stejně široké, s 5-7 nestejně velkými špičatými laloky s tupými zářezy, 

dlanitoklané, dolní laloky jsou zřetelně menší než přední, protažené v řadu velmi 

tenkých a dlouhých zubů. Utržený řapík mléčí. Květy rozkvétají dlouho před vyrašením 

listů a mizí až po olistění. Plody - dvounažky, jejichž křídla svírají tupý úhel. Babyka 

dosahuje výšky 5-20 m. Často vytváří nižší vícekmenné stromy, kmen bývá křivý. V 

dubnu a květnu, hned po vyrašení listů, se objevují žluté květy v chocholičnatých 

květenstvích. Plody mají 2,5 cm dlouhá křídla, která jsou vodorovně rozložená. Vstřícné 

listy jsou 7-16 cm velké, mají pět vejčitých, tupě zašpičatělých laloků s hlubokými 

zářezy. Čepel je na obou stranách chlupatá, vespod světlejší než svrchu. Řapík po 

nalomení roní mléčnou šťávu.  

Rozšíření:  Javor klen se vyskytuje se však po celé Evropě. Původně se vyskytoval ve 

střední a východní Evropě, jeho přírodní areál se rozkládá od jihovýchodu Norska až na 

východ do Ruska. Roste ale i ve střední Itálii a na Balkáně. Javor babyka (Acer 

campestre) nebo též javor polní je domácí téměř v celé Evropě, s výjimkou 

Skandinávie. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Balk%C3%A1n
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Ekologie:  Javor klen je typickou dřevinou vyšších poloh, najdeme ji zejména 

v nadmořské výšce  400 až 1000 m. Klen je typickým druhem biotopů suťový les a 

horská klenová bučina. Klen se v podhorských a horských oblastech chová někdy jako 

náletová dřevina – vzhledem k šíření větrem mohou jeho semena překonávat i relativně 

velké vzdálenosti, navíc mají poměrně dobrou klíčivost. Javor mléč je hojný v 

listnatých lesích po celém území České republiky, velmi často je pěstován v parcích. 

Javor babyka roste jako keř nebo stromek, a to hlavně na okrajích lesů a keřových 

porostů. Má rád vápenitou půdu, ale prospívá i v půdě mírně kyselé. 

Doba kvetení: březen - květen 

 

 

Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) [17] 

Popis:  Dorůstá výšky až 36 metrů s kulovitou, mohutnou korunou a kmenem o 

průměru kolem 2 m.  Květy jsou uspořádány ve vzpřímených, hustých, bohatých až 30 

cm dlouhých latách. Korunní lístky jsou zbarveny bíle se žlutými nebo s červenými 

skvrnami. Na okraji jsou zprohýbané a brvité. Příbuzné druhy kvetou červeně či růžově. 

Listy jsou vstřícné, dlanitě složené,
 
pěti až sedmičetné, dlouze řapíkaté.

 
Lístky jsou 

podlouhle obvejčité, nestejně zubaté, na rubu na žilnatině rezavě chlupaté. Mohou 

dorůstat délky 10 až 25 cm. Plod  je až 6 cm velká, ostnitá, světle zelená tobolka s 1 až 

3 tmavě hnědými semeny známými jako kaštany. 

Rozšíření: Původně pochází z malého prostoru v horách na Balkáně v jihovýchodní 

Evropě, z malé oblasti v severním Řecku, Albánii, Makedonii, Srbska a Bulharska.
 

Dnes jej ale můžeme nalézt téměř všude (především v mírném pásu v Evropě), hlavně v 

parcích a zahradách, ale poměrně snadno i zplaňuje. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biotop
http://cs.wikipedia.org/wiki/Horsk%C3%A1_klenov%C3%A1_bu%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kl%C3%AD%C4%8Divost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A1nie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Makedonie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srbsko
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Ekologie: Jírovec roste v humózní, hluboké, jílovité, živné půdě, na stanovišti světlém 

až  polostinném. 

Doba kvetení: duben - květen 

 

Lípa srdčitá (Tilia cordata) [18] 

Popis:  Lípa malolistá je statný opadavý listnatý strom s košatou, vysoko klenutou 

korunou, který dorůstá 20 - 30 metrů. Listy jsou dlouze řapíkaté, nesouměrně srdčité a 

lysé, pouze v úhlech velkých žilek na spodní straně listů mají rezavé chomáčky chlupů 

(na rozdíl od lípy velkolisté, která je má bělavé). Květy jsou oboupohlavné, žlutavě bílé, 

stopka vrcholíků je téměř do poloviny srostlá s jazykovým blanitým listenem. Květy 

jsou opylované hmyzem. V době květu omamně voní. Plod je jednopouzdrý kulovitý 

oříšek s tenkostěnným oplodím. Běžně se kříží s lípou velkolistou. Křížencem je lípa 

obecná (Tilia vulgaris).  

Rozšíření: Je původní v Evropě, na V až po z. Sibiř a na Kavkaze. Rod je rozšířen po 

celém mírném pásu severní polokoule, kde se vyskytuje asi 30-40 druhů. V České 

republice jsou původní jen 2 druhy: lípa velkolistá a lípa malolistá neboli srdčitá. 

Vyskytuje se prakticky po celém území České republiky, v horách nad 900 m n.m. však 

většinou zcela chybí.  

Ekologie: Lípa roste na hlinitých, živných půdách, často se využívá ke zpevňování 

svahů, nesnáší zasolení a znečištěné ovzduší. 

Doba kvetení: květen - červenec 

 

Líska obecná (Corylus vulgaris) [19] 

Popis:  Líska je rozložitý keř vysoký obvykle 3 – 4 m, ale může dorůstat až 8 m. 

Koruna může dosahovat až 10 m v průměru. Listy jsou opadavé, jsou střídavě 
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postavené, mírně chlupaté, vejčité až kulaté s hrotem na konci. Okraj mají dvojitě 

pilovitý. Řapík je 1 – 2 cm dlouhý. Samčí květenství tvoří výrazné 3 až 7 cm dlouhé 

jehnědy. Samičí květenství jsou nenápadné pupence s malou vyčnívající 

fialovočervenou bliznou. Plody jsou hnědé oříšky, které dozrávají koncem léta. 

Vyrůstají samostatně nebo častěji ve skupinách až po 5 kusech. Jsou kulovité s malým 

hrotem na konci a kryje je zvonkovitý zelený až hnědozelený obal tvořený srostlými 

listeny. 

Rozšíření: Líska obecná se vyskytuje v Evropě, v přilehlých oblastech Asie a v severní 

Africe.  

 

Ekologie: Líska obecná roste od nížin do 1300 m prakticky po celém území ČR 

nejčastěji na okrajích lesů, v křovinách, okolích cest i u vodních toků. Uchytí se na 

hlinitých a výživných spíše alkalických půdách s dostatkem vláhy. 

Doba kvetení: leden - duben 

 

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) [20] 

 

Popis:  Olše lepkavá je listnatý opadavý strom, dorůstá většinou do výšky zhruba 25 - 

30 metrů, dožívá se obvykle 100 - 200 let. Koruna olše je vejčitě podlouhlá, u starších 

jedinců až jehlanovitá; ve tvorbě koruny varíruje. Má velmi přizpůsobivý srdčitý 

kořenový systém, ale též s 1-2 m hlubokým kořenem kůlovým. Prostřednictvím 

kořenových hlízek s nitrogenními bakteriemi obohacuje půdu vázaným dusíkem. V 

prvním roce rostou olše velmi pomalu, v následujících letech rychle.  Listy olše jsou 

střídavé, řapíkaté, široce vejčitého tvaru, 4-10 cm dlouhé, většinou s vykrojenou 

špičkou a klínovitou bází, po obvodu jsou dvakrát mělce pilovité a lehce zvlněné, lysé, 

po obou stranách mají 5-8 párů žilek, v jejichž úžlabí se na rubu nacházejí žlutavé 

chomáčky chlupů. Rub listu světlejší, líc je leskle tmavozelený. Květy jsou jednodomé. 

Samčí a samičí jehnědy na témže letorostu, dlouze stopkaté. Samčí květy  po 2-5, nící, 
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koncové, s fialově hnědými podpůrnými šupinami a žlutými prašnými váčky, dlouhé 

zhruba 7 cm. Samičí květy 1-1,5 cm dlouhé, s vystupujícími červenými bliznami. Květy 

rozkvétají před pučením listů. Plodem olše jsou šištice, v nezralém stavu šedozelené a 

lepkavé, zralé tmavohnědé a dřevnaté, dlouhé 8-12 mm; zůstávají na stromě ještě 

dlouho po spadu semen.  

Rozšíení: Roste po celé Evropě, na Sibiři, Kavkazu, v jižní a severní Africe. 

 

Ekologie: Vyžaduje hlubokou, na minerály bohatou, trvale vlhkou půdu. Ze všech 

našich dřevin snáší nejvíc půdní vlhkosti, proto často roste na březích řek a potoků. V 

močálovitých nížinách tvoří tzv. olšiny. Roste na světlých stanovištích, je poměrně 

odolná vůči mrazu, vykazuje malou potřebu tepla. V mládí je velmi choulostivá vůči 

suchu. Dobře snáší průmyslové znečištění. 

Doba kvetení: březen - květen 

 

 

Ořešák královský (Juglans regia) [21] 

 

Popis:  Ořešák královský je mohutný listnatý strom dorůstající výšky 15 – 35 metrů.  

Charakter jeho koruny a kmene je závislý na tom, zda se jedná o kultivar nebo původní 

divokou formu a na prostředí, ve kterém roste. Divoké odrůdy inklinují zpravidla k 

vysoké štíhlé koruně a dlouhému kmenu, zdomácnělé kultivary ke koruně široké 

kulovité, k větvení kmenu dochází relativně nízko. Ořešák královský je jedna z 

nejpěstovanějších dřevin na světě. Pěstuje se pro své plody (vlašské ořechy), jako 

okrasný a stínící strom, medonosná rostlina nebo i pro své kvalitní a relativně rychle 

rostoucí dřevo. Listy má lichospeřené, 3-4  jařmé, složené zpravidla z 5-9 lístků. Lístky 

jsou relativně tuhé, tmavozelené, celokrajné, lysé, podlouhle vejčité a na konci špičaté.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_stromu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kmen_%28botanika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kultivar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plod_%28botanika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vla%C5%A1sk%C3%BD_o%C5%99ech
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
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Květy ořešáku jsou jednopohlavné. Samčí, 3-10 cm dlouhé jehnědy, jsou relativně 

tlusté, žlutě až žlutozeleně zbarvené a vyrůstají na loňských větévkách, samičí květy se 

dvěma laločnatými bliznami na konci letorostů. Plodem je tzv. vlašský ořech, oříšek 

obalený zdužnatělou češulí s kamenným oplodím. Osemení je blanité , laločnaté semeno 

je bílé až běložluté.  

Rozšíření: Jeho přirozenou oblastí výskytu je Balkán a Přední a Centrální Asie, kde 

roste až na úbočích Himaláje. Mezi význačné producenty ořechů se počítají Francie, 

Řecko, Bulharsko a Rumunsko v Evropě, Kalifornie v Severní Americe a Chile v Jižní 

Americe.  V ČR hojně pěstován po téměř celém území vyjma horských či jinak 

klimaticky nepříznivých poloh. 

 

Ekologie: Upřednostňuje vlhké nížinné oblasti s vysokým obsahem humusu v půdě, 

vyžaduje hodně světla. Vzhledem k tomu, že listy mají fungicidní a baktericidní účinky 

a odpuzují hmyz, bylo dříve doporučováno sázet ořešáky v bezprostřední blízkosti 

hnojišť. 

Doba kvetení:  duben - květen 

 

 

Topol osika, topol bílý, topol černý (Populus tremula, Populus alba, 

Populus nigra) [23] 

 

Popis:  Topoly jsou dvoudomé opadavé stromy, dorůstají výšky metrů. Listy jsou 

střídavé, dlouze řapíkaté. Květy jsou v květenstvích, jehnědách. Květy jsou 

jednopohlavné, v paždí listenů. Samčí květy mají 8 (vzácněji až 30) tyčinek. Samičí 

květy  mají gyneceum  srostlé ze 2 (vzácně až 4) plodolistů. Plodem je tobolka, která se 

otvírá chlopněmi. K opylování  dochází  větrem, stejně jako šíření semen, která se tak 

šíří s pomocí bohatého chmýří.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jehn%C4%9Bda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blizna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letorost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Balk%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edn%C3%AD_Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD_Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Him%C3%A1laj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vla%C5%A1sk%C3%BD_o%C5%99ech
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bulharsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalifornie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chile
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Amerika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Amerika
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Rozšíření:  Topoly rostou v téměř celé Evropě a Asii od subarktického pásma až po 

oblast Středozemí (na jihu i v severní Africe). Topoly jsou rozšířeny po celém 

subtropickém, mírném a boreálním pásu severní polokoule. Je známo asi 40-110 druhů. 

V České republice  jsou domácí jen 3 druhy  topol osika, černý, bílý a jeden kříženec 

topolu bílého a osiky – topol šedý. Po celé České republice (kromě vyšších hor) je 

rozšířen topol osika.  Topol černý roste především v nivách nížinných řek.  V úvalech 

Moravy je rozšířen topol bílý.  

Ekologie: Topoly rostou ve světlých listnatých lesích a jejich okrajích, na pasekách,v  

křovinách, podél cest, na půdách písčitohlinitých, výživných, čerstvě vlhkých, s vyšší 

hladinou spodní vody, na stanoviště světlých  až polostinných. 

Doba kvetení: březen – duben 

 

 

Vrba bílá ( Salix alba) [22] 

 

Popis:  Opadavý, dvoudomý, 20 - 30 m vysoký strom, obvykle pouze s 1 kmenem o 

průměru až 1 m. Listy střídavé, krátce řapíkaté, kopinaté, dlouze zašpičatělé, na bázi 

klínovité, na okraji pilovité, na svrchní straně tmavě zelené a lesklé, na spodní straně 

přitiskle stříbřitě chlupaté, sivě bílé. Květy jednopohlavné, uspořádány v úzce 

válcovitých, přímých až mírně ohnutých jehnědách, samčí květy se dvěma  v dolní 

polovině chlupatými tyčinkami, samičí s téměř přisedlým, lysým semeníkem, dvěma 

dvojlaločnými bliznami a nektáriovou žlázkou. Kvete současně s rašením listů. Plod je 

kuželovitá tobolka s mnoha ochmýřenými semeny, dozrává v květnu.  

Rozšíření: Vrba bílá je jeden z nejrozšířenějších druhů vrb pocházející z Evropy a 

střední Asie, roste také v severní Africe. V ČR roste od nížin po pahorkatiny 

roztroušeně, ve vyšších polohách obvykle jen pěstována. Celkově roste v téměř celé 

Evropě, na severu po střední Skandinávii, na západě po západní Sibiř a Přední a Střední 
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Asii, ve Středomoří až po sever Afriky, pěstována je i v jiných částech světa, např. 

v SeverníAmerice. 

 

Ekologie: Opadavý listnatý strom velmi dobře prosperuje na zaplavovaných místech, je 

jednou z hlavních dřevin lužních lesů. Dále dobře roste náspech, na půdách výživných, 

písčitých i hlinitých, vlhkých až zaplavovaných, obvykle vápnitých. Vhodná stanoviště 

jsou teplá, slunná nebo jen mírně zastíněná. 

Doba kvetení:  březen – květen 



 

3.5.2   Vybrané alergenní byliny 

 

Bojínek luční (Phleum pretense) [24] 

 

Stanoviště: Louky, pastviny, meze, vlhčí, výživné a  těžší půdy. Na stanovištní podmínky je 

nenáročný. 

Výskyt: Nížiny až hory. 

Popis: Bojínek luční, volně trsnatý druh, významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích 

oblastech. Dorůstá výšky 30 – 120 cm. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých 

jetelotravních  porostech. Poskytuje kvalitní píci. Dobře snáší dlouho ležící sníh, holomrazy a  

chladné klima. Stéblo: Statné, přímé nebo kolénkatě vystoupavé, hladké, na bázi hlíznatě 

ztloustlé. List: Čepele drsné, listové pochvy hladké, později hnědavé, jazýček střední, tupý, po 

stranách s  vystouplými zoubky, vernace stočená. Květenství: Lichoklasy husté, válcovité, 5–20 

cm dlouhé. Plevy krátce osinaté, na kýlu brvité, pluchy lysé. Plod: Obilka vejčitého tvaru, mírně 

zašpičatělá, bělavá, velmi často vypadávající z pluch. (dle http://www.agrostis.cz/?pg=atlas-trav-

03) 

Doba kvetení: květen - srpen 

 

Jílek vytrvalý (Lolium perenne) [25] 

Stanoviště: Louky a  pastviny, sešlapávaná místa, okraje cest, ruderální plochy, vlhké a  výživné 

půdy. 

Výskyt: Nížiny až podhůří. 

Popis:  Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, 

častějším kosením nebo sešlapáváním. Dorůstá do výšky 10 – 60 cm, řadí se mezi vytrvalý, 

volně trsnatý druh. Je jedním z  nejkvalitnějších víceletých pícních druhů trav a  současně patří 

mezi základní trávníkové druhy se stovkami vyšlechtěných odrůd. V  příznivých oblastech je 
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zelený i  během zimy. Nesnáší dlouhodobější zastínění. Na písčitých půdách je náchylný k  

vymrzání. V  období sucha dochází k  odumírání listů, rychle však regeneruje. Květenství: Štíhlý 

dvouřadý zploštělý lichoklas dlouhý 3–20 cm, vřeteno je zprohýbané, klásky přitisklé úzkou 

stranou k  vřetenu, bezosinné. Plod: Pluchatá obilka nahoře tupá nebo slabě zašpičatělá, stopečka 

má tvar obdélníku a  odspodu se stejnoměrně rozšiřuje. Plucha je slabě klenutá, bezosinná. 

(Podle http://www.agrostis.cz/?pg=atlas-trav-08) 

Doba kvetení:  červen – srpen 

 

 

Kostřava luční (Festuca pratensis) [26] 

Stanoviště: Louky, pastviny, nezemědělská půda. Roste na všech typech půd. 

Výskyt: Nížiny až podhůří. 

Popis: Kostřava luční je vytrvalý, volně trsnatý druh, který je typický představitel mezofilních až 

hygrofilních luk a  pastvin. Dorůstá do výšky 40 – 100 cm. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy 

s  celou řadou vyšlechtěných odrůd. Je komponentem travních a  jetelotravních směsí pro 

dočasné louky a  pastviny. Je využívána i  při zakládání trvalých travních porostů, kde zajišťuje 

produkci v  prvních třech letech. Poskytuje kvalitní píci. Snáší i  drsné klimatické podmínky. 

Nesnáší vysoké dávky dusíku, dobře ale využívá nižší dávky organických hnojiv. Nevýhodou je 

malá vytrvalost a  nízká konkurenční schopnost vůči plevelům a  jiným travám. List: Čepele 

ploché, na povrchu žebrované, téměř hladké, naspodu lesklé. Listové pochvy až k  bázi otevřené, 

hladké, u  přízemních listů hnědavé, vláknitě rozpadavé. Jazýček krátký, tupě zoubkovaný, 

zašpičatělá dlouhá ouška. Vernace stočená. Květenství: Laty vzpřímené, často převislé, v  

nejspodnějším větvení laty jsou dvě nestejné větve, delší s  4–6 klásky, slabší s  1–3 klásky. 

Vřeteno i  větévky laty jsou hladké. Klásky se skládají z  5–8 kvítků. Pluchy nemají osinu. Plod: 

Obilka je válcovitá, s zašpičatělou pluchou, žlutavě šedá, nervy jsou zřetelnější jen k  vrcholu, 

střední zřetelné až k  bázi. Stopečka válcovitá, dlouhá 2 mm, částečně odstálá, po celé délce 
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stejně silná, na konci se často talířovitě rozšiřuje. (Podle http://www.agrotis.cz/?pg=atlas-trav-

10) 

Doba kvetení: červen – srpen 

 

Lipnice luční (Poa pratensis) [27] 

Stanoviště: Vlhké, výživné půdy, louky, pastviny, okraje cest, příkopy, svahy, travnaté stráně, 

rumiště, řídké listnaté lesy. Je nenáročná na stanoviště, ale nedaří se jí v  zastíněných polohách. 

Výskyt: Nížiny až hory. 

Popis: Vytrvalý druh vytvářející dlouhé podzemní výběžky. Výška rostliny: 30–120 cm. Lipnice 

luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. V  travních porostech zaplňuje 

prázdná místa po odumření méně vytrvalých druhů a snižuje tak mezerovitost a  nebezpečí 

zaplevelení. Nenahraditelná je na svažitých pastvinách, kde zabraňuje mechanickému 

poškozování a  následné degradaci porostů. Je nedílnou součástí většiny hřišťových a  

rekreačních trávníků, kde výrazně zvyšuje jejich odolnost vůči mechanické zátěži. Je citlivá na 

listové rzi v  podzimním období. Stéblo: Okrouhlé nebo velmi slabě smáčknuté. Na bázi s  

větším počtem odumřelých pochev. List: Čepele listů zelené (v  různé intenzitě a  odstínech 

zbarvení), ploché, vzácněji některé svinuté, neojíněné, kápovitě zakončené se dvěma rýhami 

podél středního nervu. Čepel horního listu kratší než listová pochva. Jazýček krátký, límcovitý. 

Ouška nejsou vyvinuta. Květenství: Laty jehlancovité, bohaté; klásky zelené řidčeji nafialovělé. 

Plodem je obilka. (dle http://www.agrostis.cz/?pg=atlas-trav-15) 

Doba kvetení: květen - srpen 

Psárka luční  (Alopecurus pratensis ) [28] 

Stanoviště: Vlhké a  výživné půdy. Lépe jí vyhovují těžší půdy, ale vyskytuje se také na 

rašelinných půdách.  

http://www.agrotis.cz/?pg=atlas-trav-10
http://www.agrotis.cz/?pg=atlas-trav-10
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Výskyt: Nížiny až hory, subalpínské pásmo. 

Popis: Psárka luční je vytrvalý, krátce výběžkatý dominantní druh čerstvě vlhkých 

zaplavovaných aluviálních luk. Dorůstá do výšky 30 – 120 cm. Je ukazatelem vlhkosti a  

výživnosti půdy. Při dostatku vláhy a  živin dokáže vytlačit ostatní druhy z  porostu. Patří ke 

kulturním velmi výnosným travám vysoké výživné hodnoty. Je vhodná do směsí pro zakládání a  

obnovu vlhčích luk.  Stéblo: Přímé nebo na bázi obloukovitě vystoupavé, hladké, snadno 

poléhavé. List: Čepele lysé, slabě drsné. Listové pochvy otevřené, mírně nafouklé. Jazýček 

dlouhý, límečkovitý, okraj rovný nebo mírně pilovitý. Ouška nejsou vyvinuta. Květenství: 

Lichoklas, válcovitý, hustý, hebký. (dle http://www.agrostis.cz/?pg=atlas-trav-27) 

Doba kvetení:  květen – červenec 

 

 

Pýr plazivý (Elytrigia repens ) [29] 

Stanoviště: Pole, zahrady, rumiště. Veškeré typy půd, zvláště stanoviště s  vysokou zásobou 

živin hlavně dusíku. 

Výskyt: Celé území ČR, nížiny až hory. 

Popis: Pýr plazivý je obtížný , vytrvalý, výběžkatý druh vytvářející článkovité podzemní 

oddenky. Výška rostliny je 30–150 cm. Je plevelem s  vysokou konkurenční schopností. Na 

stanovišti se množí jak generativně, tak rozrůstajícími se podzemními výběžky. Vyžaduje kyprou 

vzdušnou půdu, na zhutněných půdách postupně ustupuje. Oddenky obsahují řadu významných 

látek (cukry včetně inulinu, silice, kyselinu křemičitou, minerální látky) a  sušená droga Radix 

graminis se využívá ve farmacii. Stéblo: Přímé, na bázi příležitostně zakřivené, hladké. List: 

Čepele listu krátce chlupaté, na líci mírně drsné, matně zelené a  často ojíněné. Listové pochvy 

horních listů lysé, přízemních chlupaté. Jazýček krátký, blanitý. Ouška brvitá, dlouhá, objímající 

stéblo. Květenství: Lichoklas 10 cm dlouhý, složený z  15–20 klásků, postavených k  vřetenu 

širší stranou. Plod: Pluchaté obilky jsou šedobílé až nažloutlé. Pluchy jsou podélně žilkované, 
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v obrysu úzce kopinaté, obvykle s  rovnou osinou. Pluška je kratší, na okraji 

vroubkovaná.(http://www.agrostis.cz/?pg=atlas-trav-32) 

 

 

Srha laločnatá (Dactylis glomerata) [30] 

Stanoviště: Louky, pastviny, lesní lemy. Dobře snáší sušší podmínky i  polostín. 

Výskyt: Nížiny až hory. 

Popis: Srha laločnatá je vytrvalý, hustě trsnatý druh.vysoký 50–100 cm. Má vysokou 

konkurenční schopnost. Vyznačuje se rychlým jarním růstem. Po seči velmi dobře obrůstá. 

Stéblo: Mohutné, přímé. List: Šedozelený, pochvy listů výrazně smáčknuté. Jazýček je dlouhý, 

zoubkovaný a  většinou roztřepený. Ouška nejsou vyvinuta. Květenství: Lata trojúhelníkovitá s  

téměř vzpřímeným vrcholem a  větévkami téměř kolmo odstávajícími s  hustě nahloučenými 

klásky. Plod: Obilka je trojhranná, zahnutá, žlutavá, na vrcholu obyčejně tmavší, až nafialovělá, 

zašpičatělá. Plucha až pětižeberná, s  krátkou šavlovitě zahnutou osinou. (dle 

http://www.agrostis.cz/?pg=atlas-trav-37) 

Doba kvetení: květen - červenec 

 

 

Smetánka lékařská (Taraxacum officinale)  [31] 

 

Stanoviště: Louky – světlé, sušší, mezofilní, pastviny, zahrady, pole 

 

Výskyt: Přirozeně roste v mírném pásu severní polokoule (Evropa, Amerika, Asie) 

Popis:  Smetánka je vytrvalá plevelná bylina vysoká 5–40 cm, s houževnatým zasobním 

kořenem. Listy tvoří přízemní růžici. Květenství vyrůstají z listové růžice na dutých stvolech a 
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tvoří je zářivě žluté květní úbory, plodem jsou nažky s bílým padákovitým chmýřím, díky 

kterému se semena velmi snadno šíří větrem na velké vzdálenosti. Celá rostlina je prostoupena 

mléčnicemi, které  roní bílý latex, zanechávající po zaschnuti na kůži tmavé skvrny.  

( http://cs.wikipedia.org/wiki/Smet%C3%A1nka_l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A1) 

Doba kvetení: duben - srpen 

 

Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) [32] 

 

Stanoviště: Louky, meze, pastviny, výslunné stráně, v trávnících, úhorech, podél komunikací, v 

parcích a příležitostně i jako plevel na polích. Roste na mírně vlhkých, hlinito-písčitých, středně 

těžkých neutrálních  až zásaditých půdách. 

Výskyt: Přirozeným areálem je Evropa včetně Islandu a Asie 

Popis: Jitrocel kopinatý je přibližně 7–30 cm
 
vysoká bylina s krátkým a zpravidla větveným 

oddenkem.  Listy jsou uspořádány většinou do několika přízemních růžic, jsou vystoupavé až 

vzpřímené, asi 10–25 cm. Listem prochází 3–5 souběžně uspořádaných žil. Z růžice vyrůstají 

i podélně pětihranné stvoly, které jsou většinou přímé až obloukovitě prohnuté. Stvoly jsou 

typicky delší než listy. Zakončené jsou kulovitými až válcovitými klasy o délce 1–3 cm. Klasy 

obsahují tmavé drobné květy s bělavými až hnědými (vzácně až černými) listeny. (Podle 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jitrocel_kopinat%C3%BD) 

Doba kvetení: květen – září 
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Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) [33] 

 

Stanoviště: Roste na rumištích, u cest, plotů, v příkopech, v křovinách, na náspech. 

Výskyt:  Druh rozšířený skoro po celé Evropě a západní Asii od nížin až do horských oblastí. 

Popis: Pelyněk černobýl je 50–150 cm vysoká bylina. Tuhé, hranaté, větvené a často červeně 

naběhlé lodyhy vyrůstají v trsech z bezvýběžkatého oddenku. Dolní listy jsou řapíkaté, 10–15 cm 

dlouhé, lodyžní listy jsou menší, přisedlé, listy v květenství jsou jednoduché a kopinaté. Všechny 

listy jsou zespodu bíle plstnaté. Drobné úbory vyrůstají na krátkých stopkách a shlukují se do 

bohatě větvených lat. V květenství jsou pouze trubkovité květy. Květy jsou žluté, hnědožluté 

nebo hnědočervené. Plodem jsou neochmýřené nažky.  (Podle http://cs.wikipedia.org/wiki/ 

Pelyn%C4%9Bk_%C4%BDI) 

Doba kvetení: červenec - zá 

 

Brukev řepka olejka (Brassica napus) [34] 

 

Stanoviště: Pěstuje se na polích, odkud zplaňuje na jejich okraje a podél komunikací nebo je 

zavlékána na rumiště, železniční nádraží, do areálů továren. K půdním podmínkám je 

indiferentní, nedaří se jí pouze na lehkých písčitých půdách. 

Výskyt:  Je pěstována v mírných a subtropických pásmech téměř celého světa, nejvíce v Evropě. 

Popis:  Jednoletá, 60 – 120 cm vysoká bylina se silným hlavním kořenem. Dolní lodyžní listy 

jsou řapíkaté, horní jednoduché, přisedlé, všechny sivě zelené. Květy v řídkých hroznech, kališní 

lístky úzce eliptické až kopinaté, koruna je světle žlutá. Plody jsou češule. Semena mají palčivou 

chuť. 

Doba kvetení: duben - květen 
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4.  Vyšetřovací postupy 

      

4.1  Dědičnost 

 

   Je dokázáno, že se dědičnost podílí velkou měrou na výskytu alergických onemocnění. Není 

však dosud známa podstata této dědičnosti. Jde o dědičnost multifaktoriální, polygenně 

podmíněnou. Genetická informace je přenášena z rodičů na děti z více míst určitých 

chromozómů. Je zjištěno, že nejvýznamnější geny odpovědné za rozvoj alergie jsou na 5. a 11. 

chromozomu. Po přenosu genetické informace dále závisí na dalších okolnostech, jako je 

působení alergenů, znečištění životního prostředí, bakteriální a virové infekce, psychických 

faktorech. Jejich vlivem se může alergie v různých věkových obdobách projevit, nebo se také 

projevit vůbec nemusí. 

   Pokud jsou rodiče zdraví, je asi 10 % riziko, že jejich potomek bude alergik. Je-li jeden 

z rodičů alergik, zvyšuje se tím riziko pro jejich potomka na 30 %. Přítomnost alergie u obou 

rodičů zvyšuje riziko na 50 % šanci projevu alergie u jejich potomka.   V případě, že mají rodiče 

stejnou alergii, stoupá riziko onemocnění dítěte až na 60 % .  

 

4.2   Testace 

 

   Testace je velmi stará metoda, typická především pro alergologii. První pokusy prováděl 

Blackey již v roce 1873 na sobě, byl sám alergikem. Používají se dva typy – kožní a slizniční. 

V obou případech se používají při testování laboratorně připravené látky obsahující daný 

alergen. Při testacích dostáváme velmi přesné výsledky. Po vpravení alergenu proběhne v kůži 

nebo sliznici alergická reakce mezi určitým alergenem a jemu odpovídající protilátce a dochází 

k postupnému uvolňování mediátorů. Jejich přítomnost se potvrdí pomocí pupenu, popř. reakcí 
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sliznice. Pokud žádná reakce neproběhne, nejedná se o alergii. V době testace nesmí testovaný 

jedinec užívat léky s protialergickými účinky z důvodu zkreslení výsledků. 

   Kožní testy – epikutánní testování – zkoumaný alergen se přiloží na kůži a nechá se působit. 

Pomocí tohoto testování se prokazují kontaktní alergie na chemikálie, kovy, umělé hmoty, či 

léky. Intrakutánní testování – alergen je vpraven přímo pod kůži paže či předloktí. Po 15 

minutách se odečítá velikost reakce. 

   Slizniční testy – alergen je aplikován přímo do sliznice, např. do nosu či očí. Poté se sledují 

příznaky rýmy nebo zánětu spojivek. Tento způsob se u dětí nepoužívá, neboť je důležitá velmi 

dobrá spolupráce pacienta a lékaře. Dalším typem je testování při podráždění sliznice dýchacího 

ústrojí vdechovaným alergenem.  
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5. Vlastní výzkum 

 

5.1    Hypotézy šetření 

  

Hypotéza H1: Domnívám se, že ve zkoumaném vzorku dětí bude přibližně každé čtvrté dítě 

alergik, stejně jak uvádějí statistiky, že procentuelní výskyt alergiků v české populaci je přibližně 

25 % obyvatelstva (dětí i dospělých). 

 

Hypotéza H2: Předpokládám, že počet alergiků v mnou zkoumaném vzorku bude nižší, než 

uvádějí statistiky z důvodu šetření na venkovské  obvodu, ale domnívám se, že s věkem dětí 

bude počet alergií narůstat. 

 

 

5.2    Zhodnocení hypotéz 

 

Hypotéza H1 se mi nepotvrdila pravděpodobně z důvodu, že zkoumaný vzorek alergiků je pouze 

z venkovského obvodu. 

Hypotéza H2 se mi potvrdila, neboť jsem z šetření zjistila, že v mnou zkoumaném venkovském 

obvodu je výskyt alergiků nižší než je uvedeno v českých  statistikách, dále se mi potvrdila i 

domněnka, že s věkem dítěte počet alergií  stoupá. 
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5.3   Výsledky šetření 

 

   Uvedené výsledky šetření byly zpracovány z dětských karet (ze zpráv z alergologie) za pomoci 

dětské lékařky MUDr. Štěpánky Novákové ve venkovském obvodu Luštěnice, Vlkava. Zjistila 

jsem celkový počet dětí v daném obvodu, počty dětí v příslušných ročnících tj. dětí s rokem 

narození 1991 – 2006 (děti mladší  3 let jsem do zkoumaného vzorku nezapočítávala z důvodu 

nedovyvinutého imunitního systému, většina těchto dětí ještě není běžně alergologem testována), 

počet alergiků z celkového počtu dětí a z  toho počet polinotiků. Děti jsem rozdělila do čtyř 

skupin podle věku – předškolní věk 3-5 let, mladší školní věk 6-10 let, starší školní věk 11-14 let 

a adolescenti 15-18 let. Zjištěné výsledky jsem zpracovala do tabulek, podle kterých jsem 

následně vytvořila grafy.  
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Tabulka č. 2 – Udává počet dětí v daném ročníku, počet alergiků z celkového počtu dětí 

v příslušném ročníku a počet polinotiků z celkového počtu alergiků 

Rok 

narození 

Počet 

dětí 

v ročníku 

Počet 

alergiků 

z celkového 

počtu dětí 

v ročníku 

Počet 

polinotiků 

z celkového 

počtu 

alergiků 

2006 53 4 0 

2005 58 6 2 

2004 56 5 1 

2003 44 3 1 

2002 48 5 2 

2001 44 5 2 

2000 56 6 3 

1999 52 6 5 

1998 36 8 6 

1997 34 3 2 

1996 43 8 2 

1995 29 7 4 

1994 51 7 3 

1993 51 5 4 

1992 42 6 6 

1991 57 5 5 

Celkem 754 89 48 
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Tabulka č. 3 – Udává počet dětí v dané věkové skupině, počet alergiků z celkového počtu dětí 

v příslušné skupině a počet polinotiků z celkového počtu alergiků,viz graf č.1 

Věková skupina 

Počet dětí 

v dané 

věkové 

skupině 

Počet 

alergiků 

z celkového 

počtu dětí 

v dané 

skupině 

Počet 

polinotiků z 

celkového 

počtu 

alergiků 

Předškolní (3-5 let) 167 15 3 

Mladší školní věk (6-10 let) 244 25 13 

Starší školní věk (11-14 let) 140 26 14 

Adolescenti (15 – 18) 201 23 18 

Celkem dětí 754 89 48 
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Graf č. 1 
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Tabulka č. 4 – Ukazuje počet alergiků z celkového počtu dětí v příslušné skupině, dále počet 

polinotiků z celkového počtu dětí v dané skupině, grafické znázornění graf č. 2 

Věková skupina 

Počet alergiků 

z celkového počtu 

dětí v dané skupině 

(%) 

Počet polinotiků 

z celkového 

počtu dětí v 

dané skupině 

(%) 

Předškolní (3-5 let) 9,0 1,8 

Mladší školní věk (6-10 let 10,2 5,3 

Starší školní věk (11-14 let) 18,6 10,0 

Adolescenti (15 – 18) 11,4 9,0 
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       Graf č. 3 – z celkového počtu 754 dětí je 89 alergiků a  48 polinotiků 
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         Graf č. 4 – z celkového počtu dětí  je 11,8 %  alergiků a 6,4 % polinotiků 
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6.  Diskuse 

 

   Statistiky Světové zdravotnické organizace uvádějí, že procentuelní výskyt alergologických 

onemocnění je mezi 5 – 20 % dospělé i dětské populace. Pylová přecitlivělost je ve světě 

prokázána u 5 – 10 % dětské populace, postupně však s věkem přibývá. Mnoho vědeckých prací 

dokládá větší procento alergiků mezi městkým obyvatelstvem, než venkovským.  

   V české populaci je kolem 25 % alergiků, výskyt alergologických onemocnění je u mladé 

generace značně vyšší v důsledku zvýšená industrializace, chemizace a technizace. V naší 

republice jsou přibližně 2 miliony alergiků, z toho více než 700 tisíc (tj. asi 7,4 %) osob trpí 

některou z forem senné rýmy. 

   Zjistila jsem, že z celkového počtu 754 dětí je 89 alergiků, což odpovídá 11,8  %  a  48 dětí je 

polinotiků, odpovídajících 6,4 %, blížící se výsledkům udávaných v českých statistikách. 

Hypotéza, že je přibližně každé čtvrté dítě alergik se mi nepotvrdila, nejspíše z důvodu šetření na 

venkovském obvodu, čím může být způsobeno menší procento alergiků, ale zároveň se mi tímto 

potvrdila druhá hypotéza včetně domněnky, že počet alergiků s věkem dětí přibývá. Do 

zkoumaného vzorku jsem nepočítala děti do tří let z důvodu jejich nedovyvinutého imunitního 

systému, čímž by se mohly výsledky šetření zkreslit, protože tato věková skupina dětí většinou 

nebývá alergology běžně vyšetřována.  
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7.  Závěr 

 

   V bakalářské práci s tématem „Alergenní rostliny“ jsem definovala a rozdělila alergie, obsah 

je převážně zaměřen na pylové alergie. V práci jsem se krátce věnovala dědičnosti, způsobům 

testace alergií a doplnila jsem stručné charakteristiky vybraných alergenních stromů a bylin. 

Součástí mé práce bylo výzkumné šetření z karet pacientů, které zkoumalo procentuelní 

zastoupení alergiků a polinotiků mezi dětmi od 3 do 18 let na území obvodu dětské lékařky 

MUDr. Štěpánky Novákové – Luštěnice, Vlkava. Děti do tří let jsem do zkoumaného vzorku 

nezapočítávala z důvodu ještě nedovyvinutého imunitního systému. Tyto děti nejsou ani běžně 

alergologem testovány, čímž by se zkoumané výsledky zkreslily.  

   Zjistila jsem, že z celkového počtu 754 dětí je z celkového počtu dětí  89 alergiků, což 

odpovídá 11,8 % a 48 dětí je polinotiků, odpovídajících 6,4 %. Zjištěné výsledky jsem zapsala 

do tabulek,  podle kterých jsem následně vytvořila grafy. 
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9.  Přílohy 

 

     [10]   borovice lesní                                                         [11]   bříza bělokorá 
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[12]   bez černý                                                    [13]   dub zimní             

                
[13] dub letní                                                       [14] habr obecný                                                                                                                                                                  
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[15] jasan ztepilý                                           [16] javor mléč                                                                                                                                                           

          

[17]   jírovec maďal                                         [18]   lípa srdčitá 
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[19]  líska obecná                                                       [20]  olše lepkavá 

         

 

[21]  ořešák královský                                               [22]  topol černý      
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[23] vrba bílá                                                       [24] bojínek luční 

              

[25]  jílek vytrvalý                                           [26]  kostřava luční 
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[27]  lipnice luční                                                 [28] psárka luční 

               

[29] pýr plazivý                                                     [30]  srha laločnatá 
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[31] smetánka lékařská                                         [32] jitrocel kopinatý  

               

[33] pelyněk černobýl                                          [34] brukev řepka olejka 
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[9] pylový kalendář 



 


