
Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

2017 Lucie Lupińská  



Univerzita Karlova  

         Pedagogická fakulta 

Katedra biologie a environmentálních studií 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Luční byliny v kresbě 

Lucie Lupińská 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce:    PhDr. Petr Novotný, Ph.D. 

Studijní program:  Specializace v pedagogice (B7507) 

Studijní obor:    B BI-PG (7507R045, 7501R008) 

Rok odevzdání: 2017 



 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma 

Luční byliny v kresbě vypracovala pod vedením 

vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených 

pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla 

využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

Datum odevzdání práce 

............................................ 

podpis 

  



3 

 

Prohlašuji, že souhlasím s trvalým uložením této 

práce do databáze Theses.cz. 

Datum odevzdání práce 

............................................ 

podpis 

  



4 

 

Ráda bych poděkovala vedoucímu své 

bakalářské práce, PhDr. Petrovi Novotnému, Ph.D. za 

odborné a podnětné vedení mé práce, za vstřícný přístup 

a za cenné rady, které mi při vypracování bakalářské 

práce poskytl a prof. Miloši Michálkovi, za laskavé 

připomínkování a odborný umělecký dohled nad 

výtvarnou částí práce. 

                          

......................................................... 

                                                                                 podpis 

  



5 

 

NÁZEV: 

Luční byliny v kresbě 

AUTOR: 

Lucie Lupińská 

KATEDRA: 

Katedra pedagogiky Univerzity Karlovy 

VEDOUCÍ PRÁCE: 

PhDr. Petr Novotný, Ph.D. 

 

ANOTACE: 

Bakalářská práce se zabývá problematikou výtvarného zpracování vědecké kresby, 

charakterizuje jednotlivé druhy vědecké ilustrace a popisuje výtvarné techniky v tomto oboru 

užívané. Vymezuje vztah mezi vědeckou a literární ilustrací. Práce se zaměřuje na ilustraci 

botanickou, na vývoj botanické kresby v 19. a 20. století i na její budoucnost. Dále se zabývá 

specifiky botanické ilustrace a postupy při výtvarném zpracování rostlinné předlohy. V druhé 

části bakalářské práce jsou charakterizovány konkrétní rostlinné druhy, které jsou autorsky 

ztvárněny jako vlastní ukázka botanické kresby.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

 

Ilustrace, vědecká ilustrace, botanická kresba, luční byliny 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

TITLE: 

The Medow Plants in Drowing 

AUTHOR: 

Lucie Lupinská 

DEPARTMENT: 

Department of Education 

SUPERVISOR: 

PhDr. Petr Novotný, Ph.D. 

ANOTATION: 

The bachelor thesis deals with the artwork of scientific drawing, characterizes the individual 

types of scientific illustrations and describes the art techniques used in this field. 

It defines the relationship between the scientific and literary illustrations. The work focuses 

on botanical illustration, the development of botanical drawings in the 19th and 20th 

centuries and its future. It also deals with the specifics of botanical illustrations and 

procedures for the artistic processing of the plant masterpiece. In the second part of the 

bachelor thesis are described specific plant species, which are authored as their own example 

of botanical drawing. 

 

KEYWORDS: 

Illustration, scientific illustration, botanical drowing, medow plants 

 

 

 

 

 



7 

 

Obsah 

Úvod ............................................................................................................................... 9 

1 Věda a ilustrace ..................................................................................................... 10 

1.1 Pojem vědecká ilustrace ................................................................................. 10 

1.2 Jak má vypadat vědecká ilustrace .................................................................. 13 

1.3 Faktory ovlivňující vzhled a kvalitu vědecké ilustrace .................................. 15 

1.4 Techniky vědecké ilustrace ............................................................................ 18 

1.5 Druhy vědecké ilustrace ................................................................................. 25 

2 Botanická ilustrace ................................................................................................ 29 

2.1 Botanická ilustrace ve vědě ............................................................................ 29 

2.2 Tradice botanické ilustrace v Čechách a její významné osobnosti ................ 31 

2.3 Budoucnost botanické ilustrace ...................................................................... 40 

3 Přírodovědná část .................................................................................................. 43 

3.1 Charakteristika lokality Střelenská louka ....................................................... 43 

3.2 Vybrané luční byliny ...................................................................................... 46 

3.2.1 Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) ................................................. 46 

3.2.2 Bařička bahenní (Triglochin palustre) ..................................................... 48 

3.2.3 Hadí jazyk obecný  - hadilka (Ophioglossum vulgatum) ......................... 49 

3.2.4 Bradáček vejčitý (Listera ovata) .............................................................. 50 

3.2.5 Svízel severní (Galium boreale) ............................................................... 51 

3.2.6 Ostřice latnatá (Carex paniculata) ........................................................... 52 

3.2.7 Ostřice odchylná (Carex appropinquata) ................................................. 54 

3.2.8 Krvavec toten (Sanguisorba officinalis) ................................................... 56 

3.2.9 Prvosenka vyšší (Primula elatior) ............................................................ 57 

3.2.10 Suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) ................................... 59 

3.2.11 Černýš hajní (Melampyrum nemorosum) ............................................... 60 

4 Vlastní kresebná práce ........................................................................................... 62 



8 

 

5 Závěr ...................................................................................................................... 75 

6 Seznam použitých informačních zdrojů ................................................................ 76 

6.1 Odborná literatura .......................................................................................... 76 

6.2 Internetové zdroje ........................................................................................... 78 

7 Seznam kreseb ....................................................................................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Úvod 

Odborná literatura je nesmírně bohatá na množství specifických vědních problémů, 

zahrnující teoretické i empirické poznatky a obsahuje i významné množství ilustrací. A právě 

zde se věda a výtvarné umění prolínají, doplňují a vzájemně spolupracují, aby poznatky 

zaznamenány v takovéto literatuře byly co možná nejvíce srozumitelné a pro čtenáře názorné 

a jasné. Věda jde takto bok po boku s výtvarným vyjádřením již po několik staletí a otázkou 

zůstává, zda toto spojenectví bude pokračovat i nadále v době moderních technologií, v době 

kdy zachycení a zobrazení předmětů jiným způsobem než kreslícím prostředkem na papír, 

snad nebylo nikdy snazší. 

Vědecká ilustrace nám dokáže vizuálně zprostředkovat to, co odborná literatura slovy 

popisuje a vykládá. Je pojítkem, jakýmsi mostem mezi věcnou a jasně uchopitelnou vědou a 

až éterickým oborem jakým je výtvarné umění. Zachycuje nejen formu a strukturu v celé 

přírodě se vyskytující, nýbrž i jednotlivé procesy, kterými tyto formy procházejí. Otevírá 

bránu vědy, vybízí k nahlédnutí, zamyšlení, pochopení.  

 

Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je nabídnout pohled na problematiku vědecké ilustrace 

jako takové, reflektovat její roli v dobách minulých a především její význam v 21. století. 

Dále vymezit pojem vědecká ilustrace a blíže se zaměřit na kresbu botanickou, její funkci 

v kontextu historickém i její uplatnění v době současné. Vytyčit obecná pravidla postupu při 

botanické ilustraci a popsat užité techniky, které se při vědecké ilustraci nejvíce používají. 

Součástí práce je charakteristika vybrané přírodní lokality s popisem určitých rostlinných 

druhů pro tuto lokalitu nějakým způsobem významných a jejich výtvarné zpracování 

v podobě 11 autorských kreseb. 
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1 Věda a ilustrace 

1.1 Pojem vědecká ilustrace 

 

Ptáme-li se na definici výrazu vědecká ilustrace, musíme zapátrat v encyklopediích a 

slovnících uměleckého zaměření, popřípadě v jiné takto orientované literatuře. Jde o výtvarný 

projev, který je zachycený různými technikami na ploše. Prvotním a nejvýznamnějším 

smyslem vědecké ilustrace je zobrazení. Vědecká ilustrace zahrnuje vyobrazení sloužící vědě 

k reprezentaci objektů, idejí i konceptů (Chobot, 2010). 

Vědecká ilustrace je kresebné či malířské ztvárnění pozorovaného objektu v co 

nejvěrohodnější jeho podobě. Vědecká ilustrace odráží poznatky vědy a techniky a při tom 

respektuje pravidla obecně platná při realistickém ztvárňování. Nutností je, aby ztvárňovaný 

objekt, ať už se jedná o organismus z říše živočišné, rostlinné či jiné, nepozbýval 

charakteristických vlastností, jako jsou správné proporce, realisticky zachycená struktura či 

barevnost.  

 

 

 

 

 

Obr. 1 

Struktura živočišné a 

rostlinné buňky, v 

Přehled biologie 

(Rosypal, 1994). 
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Vědecká ilustrace může zobrazit objekt celý nebo jen jeho určitou část, pro daný 

objekt charakteristickou či jinak významnou. Odborná ilustrace divákovi nabízí i jinak 

nezpozorovatelné detaily a struktury – od molekul a nebuněčných struktur, přes buňku a její 

jednotlivé části, po vnitřní anatomii bezobratlých živočichů i obratlovců a nižších i vyšších 

rostlin, stejně jako vnější stavu již zmíněného. Odborná ilustrace nabízí i možnost zachycení 

a rozfázování pohybu. Na ilustraci lze znázornit pohyb či změnu. A právě to ji činí 

nepostradatelnou v zahradnické literatuře při znázornění některých činností, jako je například 

řez dřevin (Sekerka, 2010). 

 

 

 Vědecká ilustrace zasahuje do nejrůznějších vědních oborů. Můžeme se s ní setkat 

například v astronomii, fyzice a chemii, ve vědách lékařských, v zoologii, botanice, ve 

vědách geografických, archeologických i v paleontologii, kde se zaměřuje na rekonstrukce 

vymřelých forem života.  

Obr. 2 Řez 

ovocných dřevin, 

instruktážní kresba, autor 

neznámý 
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Pojem vědecká ilustrace může být chápán jako samostatný výtvarný obor a ve své 

podstatě jde o vztah dvou velmi odlišných oborů: vědy a umění. Ve vědě jde primárně o 

obecně platné zobecňování poznávaného a analyzovaného, v umění pak o obsahově jedinečné 

a autorsky neopakovatelné vyjádření. Ve vědecké ilustraci se najednou prolíná autorský 

výtvarný rukopis s vědeckou faktičností, přičemž se oba obory (věda a umění) plně 

respektují. Vědecké ilustrace se ve vědě snaží věrně sledovat poznávané a co nejpřesněji je 

vystihnout. Vědecká ilustrace má osobité vlastnosti, které ji odlišují od jiných druhů ilustrací, 

zvláště od ilustrace literární (Šindelář, 1973). 

Další významnou charakteristikou vědecké ilustrace je její pravdivost. Ve vědě jde 

především o empirické poznávání skutečnosti vycházející z pozorování a výzkumu, 

systematicky a racionálně založeného. V přírodních vědách jako je biologie, je nutností, aby 

kresby a malby fungující jako vědecká ilustrace, a které se stávají pomůckou či dokonce 

nástrojem samotného vědního oboru, byly co nejpravdivější a znázorňovaný objekt aby v co 

největší míře odpovídal realitě. Vědecká ilustrace je na rozdíl o ostatních typů ilustrace 

exaktně související s odborným textem (jehož vnímání posiluje), tedy jde jí teoreticky o 

přesné vystižení popisované skutečnosti (Chobot, 2010). 

  

Obr. 3 Zdeněk Burian, 

Paleontologická rekonstrukce, 

Vlastivěda pro 4. ročník 

základní školy. SPN, (2011) 
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1.2 Jak má vypadat vědecká ilustrace 

 

Položíme-li si otázku, jak vlastně má vědecká ilustrace vypadat a existují-li 

parametry, které stanovují, zda se jedná o ilustraci použitelnou k vědeckým účelům nebo je 

práce „pouze“ uměleckou a estetickou záležitostí, odpověď bude velmi nejistá. Co je 

určujícím znakem pro kvalitní vědeckou kresbu? 

Zcela určitě by vědecká kresba měla být jasná a názorná. V mnoha případech nelze 

slovy vyjádřit a popsat anatomický vzhled či detaily ztvárňovaného objektu, a pokud by tomu 

tak bylo, takovýto text by byl pravděpodobně velmi dlouhý, a zřejmě by bylo i značně složité 

se v takovémto textu orientovat, porozumět mu a popisovaný objekt si představit. V těchto 

případech je právě názornost vědecké kresby jediným nástrojem interpretace. Ve vědecké 

ilustraci jde především o přesnost zobrazení. Estetická stránka ilustrace je až sekundární 

Obr. 5 Vývojová stadia 

obratlovců, litografická tabule, 

E. Haeckel, z knihy 

Antropogenie (1874) 

Obr. 4 Anatomická 

ilustrace, nástěnný obraz, autor 

neznámý, poválečné období, 

sbírka ZŠ Košťany,  
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záležitostí. Charakter vědecké ilustrace lze nejlépe pozorovat při jejím srovnání s ilustrací 

knižní, myšleno s ilustrací doplňující lyrické či epické literární dílo. Ilustrace v takovémto 

díle pak dokresluje děj zacházející často až do roviny abstraktní. V případě ilustrace vědecké 

tomu tak není. Zde není na místě osobitost či dokonce subjektivní pochopení a vyjádření 

autora. Exaktní vázanost na text či zkoumanou předlohu je tu naprosto nutná, nebo jde-li o 

vázanost faktologickou. Sám poznávaný či analyzovaný fakt je třeba učinit smyslově 

názorným právě v jeho faktologickém bytí (Šindelář, 1973). 

Vědecká ilustrace do značné míry cílí na určitý okruh vizuální komunikace, dle 

kterého ji lze rozdělit do několika úrovní. Tak například jiný vztah k ilustraci může mít 

vědec, žák či student, učitel nebo i laik zajímající se o danou problematiku. Podle toho, na 

kterou cílovou skupinu se vědecká ilustrace zaměřuje, ji třídíme na vědeckou ilustraci jako 

takovou, na ilustraci didaktickou a ilustraci popularizační tedy populárně vědeckou. Ani 

jedna z těchto úrovní pak není nadřazená či podřazená úrovni jiné a všechny nesou stejnou 

váhu v rovině vizuální komunikace ve vědě. Jinými slovy, nezanedbatelný význam nese jak 

samotná vědecká ilustrace, která je nutnou popisnou či návodnou pomůckou vědeckého textu 

tak i didaktická a popularizační úloha vědecké ilustrace. Každá z těchto úrovní se liší 

množstvím i kvalitou informace, která je v ilustraci obsažena (Chobot, 2010). 

 

 

 

 Laik nahlíží na vědeckou ilustraci jako na obraz, na celek, kdežto odborník se 

soustředí více i na jednotlivé části, obrysy, řezy či schémata zobrazovaného. Vědeckou 

ilustraci lze hodnotit jako hraniční obor mezi vědou a uměním (Chobot, 2010).  

Obr. 6 

Vědecká ilustrace, 

akvarel a tužka, 

Juan Munoz, 

(2012) 



15 

 

1.3 Faktory ovlivňující vzhled a kvalitu vědecké ilustrace 

 

 Faktorů, které ovlivňují kvalitu botanické, zoologické nebo třeba paleontologické 

kresby a ilustrace je celá řada. Jako první bych zmínila zkušenost ilustrátora. Autor by měl 

být přinejmenším zdatný kreslíř či malíř s vycvičeným okem. Je důležité, aby se na 

zobrazovaný objekt dovedl podívat okem odborníka. V ideálním případě by měl být ilustrátor 

vědeckých publikací vzdělán jednak po stránce umělecké a jednak i v oboru přírodovědném. 

David Vojtuš trefně komentuje tento problém takto: „Člověk těžko může ilustrovat, když neví, 

o co jde. Ilustrovat rostlinu, kterou vidíte poprvé v životě na fotce, namalovat ji perfektně 

v rekordním čase bez chyb…“(Vojtuš, 2010). Ilustrátor totiž pracuje nejen na základě 

předlohy, ať již živého materiálu, fotografií nebo starších ilustrací, ale také podle toho, co o 

zobrazovaném exempláři ví. 

Velmi často ale bývají autoři buď „jen umělci s vášní pro přírodu“ nebo botanici a 

zoologové, kteří nacházejí zálibu v kresbě. Netroufnu si tvrdit, zda jedno či druhé je špatné, 

nicméně vyváženost ve výtvarníkově vzdělání v obou oborech je na místě. Zkrátka pokud se 

chce výtvarník věnovat vědecké, například botanické kresbě, která má být uplatněna 

v odborné a vědecko-populární literatuře, v botanických určovacích klíčích, atlasech, 

učebnicích či různých přírodovědných příručkách, předpokládá se od ilustrátora minimálně 

solidní znalost v oblasti botaniky, v případě zoologických záležitostí se zase předpokládá 

velmi dobrá znalost v tomto oboru.  

Obr. 7, Pavouci, 

Kunstformen der Natur, 

Haeckel (1906) 
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Otázkou je, do jaké míry může ilustrátor svým rukopisem ovlivnit zachycení reality a 

tedy i pravdivost ztvárňovaného objetu.  

Vědecká ilustrace se nesnaží „pouze“ o dosažení přesné a bezchybné fotografické 

dokonalosti, ale také o zachycení všeho, co o zobrazovaném objektu víme. Proto výtvarník 

při své práci nesmí opomínat fakt, že nevytváří obraz, který ať již je prvotně estetickou 

záležitostí nebo jakousi neverbální komunikací mezi světem umělcovým a vnějším, ale že 

zpracovává vědecky podložené informace a musí tedy respektovat zásady odborné 

popisnosti. V tomto ohledu vyžaduje vědecká ilustrace specifický přístup k práci a výtvarník 

by proto měl umět „krotit“ vlastní tvůrčí impulzy, které by v případě odborného zobrazování 

mohly být na škodu. Jde v podstatě o jakýsi „přepis“ vědeckého jazyka do jazyka vizuálního, 

který je lépe srozumitelný a přenos informace pak může probíhat rychleji. K zobrazení 

přírody je možno v podstatě přistupovat dvojím způsobem: pocitově a vědecky. Malířům 

spíše vyhovuje ten první způsob. Mohou do něho vložit svůj okamžitý prožitek, cit a náladu. 

Mohou stylizovat technikou, na kterou jsou zvyklí. Naproti tomu vědecká ilustrace vyžaduje 

úplně jiný přístup. Není tu často ta nezávazná radost z tvorby, častěji je to řehole od rána do 

večera, pod tlakem nakladatelských termínů a bez ohledu na chuť a náladu umělce (Novák, 

2004). 

 

Dalším faktorem ovlivňujícím vzhled odborné ilustrace je kulturní oblast, ze které 

výtvarník pochází. Jiné smýšlení a nahlížení na problém v různých kulturách světa, sebou 

samozřejmě přináší i rozdílné vnímání světa samotného. Rozdílné kulturní zvyky zakořeněné 

hluboko v historii jednotlivých národů se bezesporu odrážejí v nahlížení jak na umění, tak na 

Obr. 8 

Botanická ilustrace, 

neznámý autor, 

Japonsko (1854) 
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vědu samotnou. Rozdílné přístupy, jiné pohledy. Tvůrce do ilustrace vkládá svoji zkušenost, 

kulturní zvyky, které určují jak se na obrázek dívat, z které strany ho číst a v které oblasti 

plochy je to, na co má být upřena pozornost (Sekerka, 2010). V době kdy západní kultura 

válcuje kultury jiné a vlna globalizace vyhlazuje rozdíly mezi nimi, si i přes tento dobový 

fenomén výtvarný projev v dané kultuře dovede zachovat určitou specifičnost a na výtvarném 

projevu i ve vědecké ilustraci je více či méně čitelné, z jaké kulturní oblasti dílo pochází. A 

právě zde si můžeme uvědomit vklad kultury, která dělá i z vědecké ilustrace něco víc, než 

pouhé otrocké znázornění skutečnosti (Sekerka, 2010). 

Neměla bych opomenout ani faktor času, který se podepisuje na vzhledu a kvalitě 

vědecké ilustrace. Je zřejmé, že tak jako se v čase postupně proměňovalo výtvarné umění 

samotné, které bylo ovlivněné styly určitého období, tak se i měnila podoba vědecké 

ilustrace. Samotná funkce vědeckých ilustrací se pak mění paralelně s tím, jak se mění 

v průběhu staletí věda a nahlížení na ni. Také je zde zásadní přechod z jednoho stylu do 

druhého a tedy, dalo by se říct, vliv „módních“ záležitostí ve vyobrazování skutečností. 

Vědecká ilustrace odevzdává svou daň době, hlavně pokud se týče souvislostí stylových. 

Vždy určitým dobovým způsobem formuje tvar, chápe prostor atd. (Šindelář, 1973). 

Obr. 9 

Botanická 

ilustrace, Ernst 

Haeckel  (1899) 

Obr. 10 

Botanická ilustrace, 

akvarel, Lizzie 

Harper (2015) 
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V neposlední řadě je vědecká ilustrace ovlivněna možnostmi zobrazovacích technik a 

reprodukčních způsobů. Vědecká ilustrace se totiž nezakládá pouze na výtvarném projevu 

konkrétního jedince, ale je ovlivněna i vnějšími faktory zpracování. Například možnosti 

polygrafického průmyslu 50. let 20. století u nás, vedly ilustrátory k větší stylizaci s využitím 

pevné linie a také nekvalitní papír a barvy ovlivnily vhled vědecké ilustrace, která se 

projevovala menší barevností. Kvalita reprodukcí v letech 70. – 80. je díky nedokonalosti 

ofsetového1 tisku velmi nízká. Deformovala kresby především barevně, protože jemnosti 

dokonale vypadajících originálů při reprodukci zcela zmizely (Chumchalová, 2003). 

V následujících desetiletí pak digitalizace a kvalitnější papír umožňují téměř bezchybnou 

reprodukci, jen těžko rozeznatelnou od originálu. 

 

 

1.4 Techniky vědecké ilustrace 

 

Vědecká ilustrace skýtá vícero zobrazovacích technik a záleží především na autorovi 

jakou techniku, pro jaký druh ilustrace zvolí. Přihlížíme k výtvarným záměrům a koneckonců 

také k námětu a obsahu zamýšlené kresby (Teissig, 1990). Zkušený ilustrátor si je vědom 

toho, že pokud bude pracovat na ilustracích pro atlas kvetoucích rostlin, je vhodné využít 

prostředků nabízejících barevné ztvárnění, kdežto například morfologie tykadel a končetin 

určitého řádu hmyzu vyžaduje přesné lineární zobrazení.  

Nejvíce užívanou technikou ve vědecké ilustraci je bezesporu kresba. Kresba je 

výtvarný projev, využívající k zobrazení a zachycení skutečnosti (nebo abstrakce) linií a 

obrysů. Linie je tedy základním prvkem kresby. Musíme si však uvědomit, že v přírodě linii 

ve své podstatě nenalezneme, jelikož se jedná o plochy a tvary v různých barvách a různých 

odstínech. Přesto má lineární zachycení skutečnosti ve vědecké ilustraci obrovský význam, 

který spočívá především v čistotě, přesnosti a názornosti provedení. Ani nejpovedenější 

fotografie či perfektně zvládnutá realistická malba nedokáží interpretovat zobrazovaný objekt 

i v těch nejjemnějších detailech jako lineární kresba. Kresba je názornější a z didaktického 

hlediska lépe využitelná. Kresba dokáže zachytit vše potřebné, co je pro popis druhu 

nezbytné, a to vždy ve stejném úhlu pohledu, zvětšení i kontrastu. Detaily zvířecího (nejen 

                                                 
1 Ofset patří do kategorie tisku z plochy, neboť jeho tisknoucí a netisknoucí místa na rozdíl od ostatních 

principů tisku jsou v jedné výškové úrovni 
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zvířecího)2 těla, jejichž rozdíl je u příbuzných druhů pro určení nezbytný, jsou kresbou lépe a 

zřetelněji zobrazitelné a pro uživatele i snáze interpretovatelné (Farkač, nedatováno). 

Kreslící prostředky rozdělujeme do několika skupin. Za prvé jsou to prostředky 

kreslící širokou stopou – uhly, rudky, křídy bez dřeva i ve dřevě, za druhé prostředky kreslící 

úzkou stopou – tužky, stříbrné tužky, pera, kuličková pera, rákosová pera, dřevo. Další 

velkou a zvláštní skupinou jsou tekuté kreslící prostředky. 

Na prvním místě by jistě měla být uvedena technika kresby perem, tzv. perokresba, 

lidově nazývaná „pérovka“. Nedovedu si představit botanický určovací klíč nebo například 

atlas brouků, který by neobsahoval takovéto kresby. Přesné detailní zobrazení jednotlivých 

morfologických znaků nabízející srovnání konkrétních odlišností na rostlinném či živočišném 

těle bylo, je a vždy bude výsadou techniky kresby perem. Všechny tyto, mnohdy nesmírně 

drobné rozdíly lze ilustrací naprosto přesně zachytit, zvláště tomu, kdo zná anatomii broučího 

těla a vidí rozdíly mezi jednotlivými druhy (Farkač, nedatováno). Perokresba je však velmi 

náročná technika hlavně z důvodu velmi omezených možností korektur. Klasická kresba 

perem platí za jednu z obtížných a nesnadno zvládnutelných kreslířských disciplín (Teissig, 

1990). Charakteristickým znakem perokresby je její lineárnost. Stopa, zanechaná tuší na 

papíře závisí na tloušťce hrotu použitého pera a do určité míry i na tlaku, který je na pero 

ilustrátorem při práci vytvářen.  

 

                                                 
2 Pozn. autorky 

Obr. 11 

perokresba, 

Herbář, Mattioli, 

(1564) 
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Perokresba je v podstatě černobílé lineární ztvárnění určitého objektu na papíře. 

Neexistují zde jiné odstíny černé, tedy různé stupně šedé barvy. Zvýraznění podstatných částí 

například rostlinného těla, pak vychází ze zesílení linky samotné. Dalším charakteristickým 

znakem kresby perem je kontrast mezi tmavými liniemi kresby a bílými plochami. Aby 

kresba působila co možná nejvěrohodněji, je třeba zvládnout v perokresbě i techniku 

stínování, které je podmíněno působením světla a stínů. Stínování perem se provádí několika 

způsoby, od šrafování krátkými čarami, přes šrafování překřížené, až po stínování 

tečkováním. Technika stínování perem, je jedna z nejobtížnějších technik perokresby vůbec, 

protože je nasnadě sklouznout k příliš výraznému nebo naopak nedostačujícímu prošrafování, 

kdy pak zobrazovaný objekt působí plošně a nerealisticky. 

 Teissig vysvětluje: „Perokresba je právě ta technika, kde více než kde jinde platí 

příkaz šetřit plochy čistého papíru, jelikož právě jimi perokresba dýchá“ (Teissig, 1990). 

Perokresba je technikou, která nesnese příliš korektury. Nechtěné drobnosti se někdy dají 

z papíru vyškrábat jehlou či překrýt bělobou, nicméně se toto odráží v kvalitě výsledné práce. 

Není však pochyb o tom, že takováto korektura do značné míry znehodnocuje grafickou 

čistotu kresby (Teissig, 1990). 

Obr. 12 

Šišky 

nahosemenných, 

perokresba, Ludmila 

Businská (2008) 
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Kompozice pro perokresbu se připravuje na papír formou jednotlivých bodů tužkou a 

dále podle předlohy a předem připravených skic. Nedoporučuje se, aby si kreslíř podkresloval 

přípravnou kresbu tužkou a po obtažení perem kresbu vymazával gumou neboť je to 

bezpečný způsob jak kresbu utahat a zploštit. Kresba perem je velmi dobře kombinovatelná 

s transparentními technikami, jako jsou lavírování3 či kolorování akvarelovými barvami. 

Teissig k technice perokresby dále podotýká, že je rovněž výbornou přípravou k samotným 

grafickým technikám – k suché jehle,4 leptu,5 mědirytu apod. (Teissig, 1990). 

 Další technikou, která je často se používána ve vědecké ilustraci je akvarel. Jde o 

výtvarnou techniku pracující s vodovými barvami a je prováděna štětcem. Základním 

stavebním prvkem akvarelové malby je průsvitná, transparentní skvrna nebo plocha, 

nanášená štětcem bohatě napojeným barvou, smísenou s určitým množstvím vody (Teissig, 

1990).  

Akvarel se často využívá při zobrazování, ve kterém hraje významnou roli barva. Tuto 

techniku je možno spatřit v knihách vědecko-populárních, v příručkách a atlasech či 

v literatuře pro děti a mládež.  I v těchto případech však můžeme hovořit o ilustraci vědecké. 

Hojně je technika akvarelu používána v ilustraci botanické. Botanická ilustrace technikou 

akvarelu má kromě vědecké stránky i stránku estetickou. V dnešní době jsou historické (i 

novodobé) botanické ilustrace, sloužící v minulosti především jako doplněk vědeckého textu, 

vyhledávány pro svůj půvab a estetickou kvalitu i k výzdobě interiérů. Je příjemné 

obklopovat se krásnými věcmi, k nimž kvalitní botanická ilustrace bezpochyby patří. 

Botanické ilustrace (ať ty historické či současné) jsou krásné a nemůže být pochyb o tom, že 

právě zážitek umění a při něm prožívané dojetí lidi duchovně aktivuje a probouzí je 

k vděčnosti, jež vedou k lásce a dobru (Chumchalová, 2010). 

                                                 
3 Lavírování je rozmývání nanesené barvy. Typické pro perokresby, provádí se štětcem. 
4 Suchá jehla je grafická technika. Řadí se do tisku z hloubky. Ryje se kolmo ostrou jehlou do kovové destičky 

a následně se vyryté linie vyplní barvou. 
5 Lept je grafická technika. Řadí se do tisku z hloubky. Materiálem je tu měděná destička. Na ni se nanese 

ochranný voskový kryt (směs alfaltu, pryskyřice a vosku) a grafik pomocí ocelové jehly kreslí do krytu. Poté 

destičku ponoří do kyseliny dusičné, chloridu železitého nebo jiného leptadla. Kyselina začne působit jen na 

odkrytá místa, jelikož ostatní místa jsou chráněna krytem, se kterým kyselina nereaguje. Kyselina tak vyleptá do 

destičky přesný výjev, který nakreslil grafik. 
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Akvarel je také velmi často užíván při ilustracích znázorňujících nejen samotný objekt 

vědeckého zájmu, nýbrž i při zasazení tohoto objektu do prostředí a je vhodný také pro 

vystižení celkové atmosféry. Právě prostředí patří mezi důležitou součást vědecké ilustrace. 

Někdy je prostředí v ilustraci pouze naznačeno, jindy je ztvárněno v plné míře a vznikají tak 

komplexní obrazové ilustrace, které jsou velmi často použity jako celostránkové obrazy 

v učebnicích a populárně-naučné literatuře nebo jako nástěnné tabule a plakáty, zobrazující 

např. celý biotop s charakteristickými zástupci. V těchto případech by měl mít ilustrátor na 

paměti, co je podstatné a stěžejní pro zobrazovaný objekt, a že by na pozadí neměly 

zaniknout jednotlivé detaily motivu. Prostředí může být v ilustraci zachyceno buď stejným 

způsobem jako ústřední motiv se stejnou barevnou intenzitou, nebo o několik odstínů 

světlejší. Pokud jde o vyobrazení barevné, může být prostředí naznačeno pouze jemně 

lineárně např. perokresbou. Samozřejmě záleží na zkušenosti a estetickém cítění samotného 

ilustrátora. 

 

Obr. 13 

Pavučinec modrý, 

akvarel, Otto Ušák 

(1959) 
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Mezi grafické techniky6 využívané pro práci vědeckého výtvarného zpracování, jsou 

v podstatě využívány veškeré známé grafické techniky. Historické vědecké ilustrace 

využívají zejména techniky dřevořezu7, litografie8, mědirytiny9, suché jehly a leptu. 

Neměla bych opomenout ani nejjednodušší kresebnou techniku, kterou je kresba 

tužkou. Není zcela jasné, kde se začala tužka používat poprvé.  Podle některých historiků 

spadá původ používání tužky jako kresebného prostředku do Španělska nebo Anglie, dle 

jiných do Belgie. Tužka byla původně užívána pouze k předkreslování. Samostatné kresby 

tužkou, míněné jako hotová díla se objevují až v posledních desetiletí 18. století ve Francii a 

Německu (Teissig, 1990).  

O zpracování tuhy a jejího využití jako kreslící prostředek se zasloužil Conté zhruba 

po roce 1790. Postupem času tužka úplně nahradila starší kreslící prostředky jako olůvko10 a 

                                                 
6 Grafickou technikou rozumíme způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla na stanovený náklad. 

Každý z exemplářů je považován za originál, nikoliv za kopii. Mezi základní grafické techniky patří tisk 

z hloubky, tisk z výšky, tisk z plochy aj. 
7 Dřevořez je stará grafická technika tisku z výšky. Dřevořez se tiskne z vyhlazené dřevěné desky (štočku), 

která je řezaná ze dřeva podél kmene, po létech. Proto bývá u dřevořezových tisků patrná kresba dřeva. 
8 Litografie (z řeckého lithos – kámen, grafein – psát) nebo kamenotisk je tisková technika vynalezená v roce 

1796 Aloisem Senefelderem. Kamenotisk je metoda tisku především na hladké povrchy. 
9 Mědiryt (chalkografie) je hlubotisková grafická technika využívající rytí čar a ploch do měděné matrice 
10 Olůvko – Molybdenit, používán pro svoji měkkost na psaní a kreslení 

 

Obr 14 

Bradáček vejčitý a 

vemeník dvoulistý, 

akvarel, Naše rostliny 

– klíč k určování, 

Färber (1959) 
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stříbrné pisátko. Tuha je vlastně přírodní produkt, forma krystalického uhlíku. Tužky známe 

nejčastěji jako tuhu ve dřevě, kterou lze ořezávat a které se liší svou tvrdostí a tím i vzhledem 

stopy kterou zanechávají. Tvrdé tužky mají stopu tmavě šedou a lesklou, měkké tuhy zase 

stopu černou.  

Práce tužkou se hodí především k rychlým skicám. Není ale výjimkou, že tužkou 

vznikají celé ilustrace, které vykazují prvky kvalitní (nejen) vědecké kresby. 

Mezi moderní nebo lépe řečeno v dnešní době často využívané techniky při 

vyobrazování objektů vědeckého zájmu patří i kresba pastelkami nebo například americká 

retuš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Vrabec 

domácí, kresba 

pastelkami, Ivana 

Foitová (2010) 
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1.5 Druhy vědecké ilustrace 

 

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé druhy vědeckého zobrazování, se kterými se 

běžně můžeme setkat. V předchozí kapitole jsem zmínila, že při vytváření odborné ilustrace 

je třeba hledět na funkci, jakou tato ilustrace přebírá. Zda je kresba určena ke studijním 

účelům či je doprovodnou obrazovou částí například populárně-vědecké literatury nebo zda 

se jedná o stěžejní materiál, ze kterého odborná literatura vychází (např. určovací klíče či 

atlasy).  Jako první bych zde uvedla ilustraci didaktickou.  

Didaktická ilustrace je dílo vznikající pro účely vyučovací. Nejdůležitější vlastností 

didaktické ilustrace je její názornost. S takovýmto druhem ilustrace se setkáváme hlavně 

v nejrůznějších učebnicích, ale také jako s doprovodnou tvorbou didaktických spisů. Vždyť 

již Komenského dílo Orbis pictus je plné didaktických, názorných a poučných kreseb. 

Ilustrace může pomocí didaktických tabulí učinit velmi názorné to, co je jinak převáděno 

ve vzorce, abstraktní definici, schéma atd. Barva a linie mohou dokonce vést k určitému 

druhu vědeckého myšlení, které pracuje pomocí představové názornosti a smyslové 

konkrétnosti, ne jako konečných instancí, ale pracovních prostředků vědy (Šindelář, 1973). 

Obr. 16 Vývoj 

rostlin plavuňovitých, 

perokresba, Přehled 

biologie, Rosypal, (1994) 
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V moderních učebnicích dnešní doby mnohdy didaktické kresby a ilustrace převládají nad 

textem nebo ho velmi výrazně doplňují. Otázkou zůstává, zda úroveň didaktických kreseb 

v současných učebnicích pro střední a základní školy u nás, je z hlediska vědeckého (a 

mnohdy i z hlediska didaktického) dostačující. Učitel by si pro svou výuku měl umět vybrat 

kvalitní pomůcky včetně učebnice, jejíž kvalita je na dobré úrovni ve všech směrech. 

 

 

Zvláštním poddruhem didaktické ilustrace jsou školní obrazy, které již od 19. století 

plní svou výukovou funkci a v podstatě až do současnosti mají ve školách stále své místo. 

Tuto tradici u nás na počátku 19. století zavedl K. S. Amerling – český pedagog, filozof a 

lékař. V letech 1858 – 1865 bylo v Praze vydáno více jak sto litografických tisků – obrazů 

k názornému vyučování s tematikou zvířat, rostlin, řemesel, zemědělské práce a života 

v přírodě. (Chumchalová, Botanická ilustrace, 2003) 

Obr. 17 

Didaktická ilustrace 

pro předškolní děti, 

Rostlinopis, Alžběta 

Skálová (2012) 

Obr. 18 

Nástěnná tabule, autor 

neznámý, (kolem roku 

1940) 
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Ilustrace populárně vědecké literatury je zvláštní kategorie, ve které je míra 

exaktnosti dosti proměnlivá. Nicméně právě popularizace vědy a s ní i vydávání populárně-

vědní literatury přibližuje někdy dosti složitou oblast vědeckou široké veřejnosti. Ilustrace tu 

pak velmi často přejímá úkol názorného a sdělitelného zprostředkovatele mezi vědcem a 

publikem (Šindelář, 1973). Hranice mezi ilustrací literární a vědeckou je zde dosti nezřetelná, 

i když je vaznost na vědeckou předlohu zřejmá. Šindelář dále poukazuje na fakt, že stále více 

roste úloha propagování vědeckých výzkumů a jejich výsledků. Děje se tak v zájmu člověka, 

jemuž má věda sloužit. Tak vzniká řada kvalitních plakátů, známek, výstavní grafiky, tabulí 

atd. (Šindelář, 1973). 

Dalším typem vědecké ilustrace může být například i ilustrace technická, tzv. 

technický výkres. Jedná se o zcela nebo velmi odosobněné, často značně geometricky 

vyhlížející kresby, využívané zejména v oblastech architektury či jiných vědních oborů než 

biologických. Nicméně i některé botanické vědecké kresby mohou nést známky technické 

ilustrace. Z prvních technických ilustrací můžeme uvést například v dodatku k Hájkovu 

vydání Herbáře Mattioliho (Šindelář, 1973). 

Konstrukce a rekonstrukce jsou způsoby vyobrazování určitých jevů a skutečností, 

které již dříve existovaly. Kresebná konstrukce se snaží o zachycení nějaké polohy daného 

jevu, o zachycení jeho následného projevu v posloupnosti času. Klasickou ukázkou je 

Gerstnerova konstrukce tvaru vodních vln z r. 1804. Konstrukce znamená pokus o 

vyabstrahování nutných elementů či sil k tomu, aby nějaký jev mohl být tím, čím má být 

(Šindelář, 1973). Může to být také například proměna motýla přes všechna svá vývojová 

stadia od vajíčka přes larvu, kulku až po dospělého jednice či kresebné zachycení klíčící 

rostlinky. Rekonstrukce se zase pokouší oživit stav nebo objekt, který již neexistuje nebo se 

z jeho objemu dochovala pouze určitá část. Vědecké kresebné rekonstrukce je využíváno 

především v paleontologii a vědách historických. Velký počet rekonstrukcí najdeme 

v knihách historických a archeologických. Ale i četné příručky z jednotlivých oborů 

(stavitelství, hrnčířství, mechanika apod.) se neobejdou bez rekonstrukční ilustrace (Šindelář, 

1973). 

Dalším druhem vědecké ilustrace je ilustrace instruktážní, pro kterou je typickým 

obsahem popis určitého úkonu, užití nástroje nebo jak postupovat při zpracovávání nějakého 

úkolu. S instruktážní ilustrací se pak můžeme setkat hlavně v učebnicích. Mnoho takovýchto 

návodných ilustrací najdeme například v díle Komenského.  
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Zvláštní druhem ilustrací, jsou kresby v klíčích. Klíče k určování rostlin, ptáků, 

nerostů apod., jež mají často vysokou výtvarnou kulturu (opět tu vyniká K. Svolinský, 

vysokou úroveň zaručují ilustrace J. Kaplické, L. Jiřincové, F. Procházky, O. Ušáka, B. 

France aj.) (Šindelář, 1973). Klíče mají u nás dlouholetou tradici, zobecnělou v minulém 

století v četných pracích K. Amerlinga (Příruční knížka pro sběratele přírodnin z r. 1849 aj.). 

Jako předposlední, ale neméně významnou formu vědeckého vyobrazení zde uvedu 

tzv. transkripci. Jedná se v podstatě o přepis viděného do podoby kresby či grafiky na papír. 

Tento druh ilustrace vychází ze skutečných existujících předmětů a je výtvarníkem zachycena 

buď maximálně realisticky nebo více či méně schematicky s důrazy na určité detaily. 

Šindelář jako další druh vědecké ilustraci uvádí ilustraci schematickou, kterou dělí 

na tři typy: schéma, graf a plán. Schéma se vyznačuje absolutní jednoduchostí a důsledným 

zjednodušením, vyvolaným respektováním funkce či provozu daného jevu či objektu 

(Šindelář, 1973). 
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2 Botanická ilustrace 

2.1 Botanická ilustrace ve vědě  

V botanické ilustraci, jejímž základem je kresebné vyjádření buď perem, nebo 

štětcem, je zachycení celkové stavby určitého rostlinného druhu, se všemi jejími atributy. 

Ilustrátor musí věnovat zvýšenou pozornost všem částem rostlinného těla, směru růstu a 

větvení stonku, postavení listů na stonku, tvaru a velikosti listů, listové žilnatině, květenství a 

postavení jednotlivých květů v něm, ale třeba i zdánlivým drobnostem jako jsou chloupky. 

Výtvarník by měl věnovat pozornost každému zvláštnímu znaku, který je pro daný druh 

typický a kterým se může odlišovat od druhu příbuzného. Mnohdy je zapotřebí pečlivě 

prozkoumat zobrazovanou rostlinu a její jednotlivé části přes lupu. K tomu, aby ilustrátor 

věděl, na co se při zkoumání a následném kresebném ztvárňování zaměřit, musí disponovat 

určitými znalostmi v tomto oboru. Bez solidních botanických znalostí by i sebezdatnější 

výtvarník mohl opomenout některé specifické znaky druhu, které třeba nemusí být na první 

pohled patrné, jelikož se tyto odlišnosti mohou projevovat v podobě velmi drobných nuancí. 

Vděčná je spolupráce botanika a ilustrátora, kdy je výtvarník na důležité znaky jednotlivých 

rostlinných druhů upozorněn. Velmi důležité je zachování správné proporcionality rostliny ve 

vztahu stonek, listy, květ, květenství.  

 

Obr. 19 

Bradáček vejčitý, 

akvarel, Jean-

Baptiste Barla, 

(1868) 
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Svou roli hraje i výběr exempláře zobrazovaného druhu. Botanická vědecká ilustrace 

by měla představovat reprezentativní exemplář daného rostlinného druhu v pozici, která 

nabízí všechny jeho charakteristické znaky. Jelikož se každý druh vyznačuje určitou 

proměnlivostí, je nutné, aby ilustrátor vycházel z více rostlinných předloh stejného druhu, než 

pouze z jediného modelu. Vyvaruje se tak zapracování nežádoucích odchylek a deformací do 

své ilustrace, které může jediný předlohový zástupce druhu vykazovat. Tyto odchylky je 

třeba ve výsledné kresbě potlačit. V tomto ohledu se jedná o naprostou výhodu ilustrace 

oproti fotografii. 

Přesto že by se mohlo zdát, že botaničtí ilustrátoři pracují pouze podle živých předloh 

– tedy nasbíraných exemplářů vhodně naaranžovaných a nasvícených, nejsou živé rostliny 

jediným zdrojem vizuální informace. Důvodem, proč vědečtí botaničtí výtvarníci sahají i po 

jiném zdroji než je živá rostlina, je právě ona skutečnost, že se jedná o živý organismus, který 

po utržení uvadá, části rostlinného těla se proměňují, usychají a během již několika málo 

hodin změní celkový vzhled. Exemplář v takové podobě ztrácí svou hodnotu jako exemplář 

vhodný pro vyobrazení. Ilustrátoři tedy často využívají jiné předlohy, ať již starší botanická 

zobrazení; např. Karel Svolinský jako zdroj inspirace využíval botanických ilustrací Adolfa 

Kašpara, tak fotografií a herbářových položek. Ty ovšem co do barevnosti poztrácejí svou 

věrohodnost.  

 

 

 

Obr. 20 Růže, 

kresba pastelkami, 

Magdalena 

Chumchalová, 

nedatováno 
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2.2 Tradice botanické ilustrace v Čechách a její významné osobnosti 

 

Ve světě je o vědeckou ilustraci či vizuální komunikaci ve vědě zájem a tato 

problematika je předmětem mnohých syntéz. U nás není problematika ilustrace ve vědě příliš 

rozpracována. O souborné zpracování dějin vědecké ilustrace v Čechách se pokusili D. 

Šindelář (1973), B. Stehlíková (1990), poměrně stručně pak J. Nusek (2002). V širokém, 

víceméně světovém kontextu se historii vědecké ilustrace věnovali J. Rous (1986–87) a M. 

Chumchalová (2003, 2006–7), která je i autorkou série věnované vývoji entomologické 

ilustrace (2004).  

Slova Ladislava Hoskovce velmi trefně vyjadřují vývoj botanické ilustrace u nás. 

Dějiny botanické ilustrace jsou však v pravém slova smyslu především dějinami významných 

osobností. Jen výjimečná osobnost, schopná v sobě stmelit výtvarné dovednosti s precizností 

pohledu přírodovědce, mohla vytvořit skutečně hodnotné dílo (Hoskovec, 2010). A právě u 

nás se zrodilo takovýchto významných osobností hned několik, kdy jejich přístup k této 

zvláštní vědecko-umělecké disciplíně formoval vzhled a kvalitu botanické ilustrace v 

Čechách v průběhu celého 20. století. Pojďme, však nejdříve nahlédnou do století 

předcházejícího, tedy 19. 

Období 19. století je charakteristické realistickým přístupem ať již ve směru 

uměleckém tak vědeckém. Uplatňují se nové principy v přístupu a vnímání vědy, o kterou je 

ze strany veřejnosti stále větší zájem, a věda zase veřejnosti věcně předkládá své poznatky. 

Analyzuje a racionálně popisuje vědecké badatelské poznání. Realismus se zde odráží v plné 

míře, a to platí i ve vědecké ilustraci při vyobrazování rostlin. Ilustrace pak v odborných 

dílech reflektuje informace psaného textu. 19. století přináší také změnu na poli výtvarné 

zobrazovací techniky, kdy se do popředí dostává technika litografie a starší techniky jako 

jsou lept a mědirytina jsou spíše upozaděny. Oblíbenou a dosti využívanou technikou 19. 

století je i xylografie.11 Jde o inovativní typ grafické techniky tisku ze dřeva, tedy dřevorytu. 

O propagaci této metody u nás se významně zasloužil i Alois Senefelder.12  

                                                 
11 Xylografie (dřevoryt) je grafická technika tisku z výšky, vynalezená Thomasem Bewickem v 18. století. Po 

vynálezu se technika velice rychle rozšířila po Evropě. Na rozdíl od dřevořezu je matrice nařezána napříč létům, 

což umožňuje bohatší modelaci a stínování obrazu. Dlouhou dobu byla tato technika užívána jako reprodukční. 
12 Alois Jan František Senefelder (1771 v Praze – 1834 v Mnichově) - rakouský herec, dramatik, právník a 

vynálezce litografie. 
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Zdokonalení mikroskopu pak také přineslo do odborných prací výtvarných nový 

rozměr. Ilustrátorům byl najednou otevřen nový pohled na rostlinné tělo. Mikroskopování 

umožňuje pozorování jednotlivých rostlinných orgánů, semen a plodů při mnohonásobném 

zvětšení a nabízí tak detaily lidskému oku dosud skryté. Rozpoznávání nových detailů na 

rostlinném těle sebou přináší rozrůznění botaniky na další dílčí obory, jako jsou mykologie či 

algologie. 

 

Z období druhé poloviny 19. století jistě stojí za zmínku práce J. Mánese (1820-1871) 

jehož práce vykazují spíše kvality umělecké než vědecké, přesto nesou jeho kresby rostlin i 

významnou hodnotu odbornou. Jeho botanické dílo je zvláštní tím, že vzniklo na okraji 

umělcových poutí po našich zemích. Je děláno umělcem, ne vědcem. A přece má vysoké 

hodnoty věcné, odborné, faktologické (Šindelář, 1973). V. Novotný upozornil, že Mánesovy 

květiny byly předmětem soustředěného studia umělcova už proto, že doba, ve které žil, tíhla 

k realismu, hlavně pak k přírodnímu detailu (Novotný, 1941). 

Významnou osobností této doby je liberecký rodák A. J. Corda – český mykolog a 

fytopaleontolog, který stál u zrodu české vědecké ilustrace. Svá díla si sám ilustroval, 

přičemž se jeho kresby vyznačují neobyčejnou precizností. Až stovkami kreseb doplnil svůj 

vědecký spis o játrovkách. Jeho výtvarný přístup se nachází ve zvláštní rovině působící velmi 

ornamentálně až amatérsky. Jeho umělecký rukopis je nezaměnitelný. Šindelář se o Cordově 

vědecké ilustraci říká: „On je zcela pohlcen svým tématem, je až anonymní, poznávaje 

důmyslnou dokonalost přírody, kterou chce pouze zpodobit“ (Šindelář, 1973). 

Obr. 21 

Kolorovaná 

perokresba, 

Květiny, Josef 

Mánes (1941) 
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V letech 1899-1904 vycházela v Olomouci čtyřsvazková Národní květena zemí 

koruny české F. Polívky s jemnými dřevoryty nejen domácí flóry, ale také cizokrajných 

rostlin, v té době u nás pěstovaných. V tomto díle nalézáme původní české ilustrace, mezi 

jejichž autory patří mimo jiné i akademický malíř Adolf Kašpar, z jehož díla později vychází 

další velmi významná osobnost v oblasti botanické ilustrace Karel Svolinský. Za zmínku stojí 

i výjimečně působící Rosického rostlinopisné dílo z roku 1885, opatřené ilustracemi J. 

Schermaulové a J. Sebotha a Rostlinstvo naší doby od H. Hájka a C. Nauhause (Šindelář, 

1973). 

Konec 19. a počátek 20. století v oblasti botanické ilustrace se vyznačuje množstvím 

výpravných, populárně naučných publikací, doplňovaných barevnými litografickými 

přílohami. Tyto pedagogické, naučné a vědecké spisy jsou doprovázeny řadou botanických 

ilustrací. Ty však pozbývají určitou kvalitu uměleckou. Není zde význačných děl po stránce 

výtvarné. Autoři ilustrací se většinou snaží o pečlivý přepis či schéma (Šindelář, 1973). 

Konec 19. století přináší v oboru botanické kresby stagnaci. Důvodem bylo velmi 

nákladná výroba nových chromolitografických13 děl. Magdalena Chumchalová k tomuto 

v seriálu o botanické ilustrace pro ŽIVU uvádí, že na přelomu 19. a 20. století se běžnou 

praxí stalo doplňování česky psaných přírodovědných děl již osvědčenými obrazovými 

přílohami, ze starších, zejména německých přírodopisů (Chumchalová, Botanická ilustrace, 

2003). 

Je potřeba zdůraznit, že v této době se do popředí dostává i fotografie, které se 

dostává zvýšená pozornost a obliba nejen veřejnosti. Ilustraci bývá vyhrazeno podružnější 

                                                 
13 Chrimolitografie - [Řečtina], barevná litografie s ručním rozdělením barev na dílčí výtažky pro barevný 

kamenotisk. Významná pro výtvarnou techniku. 

Obr. 22 

Perokresba, Názorná 

květena zemí koruny 

české, svazek II, 

František Polívka 

(1904) 
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místo v podobě schematických nárysů (Šindelář, 1973). Návrat a renesance botanické 

ilustrace je bezesporu spjat se zájmem veřejnosti o přírodu a rostlinu jako takovou. Šindelář 

připomíná, že rostlina je shledávána za hodnou mimořádné pozornosti odborné, vědní a 

zároveň estetické. V roce 1902 vychází14 Atlas botanický Alexanrda Bernarda, který je plný 

jemně stylizovaných ilustrací kvetoucích rostlin. V druhé polovině 19. století vydává stejné 

nakladatelství několik přírodovědných děl s ilustracemi a s barevnými přílohami a barevné 

nástěnné obrazy pro využití při vyučování. Největším hitem však bylo dílo prof. Jana Johna – 

Malý Brehm (Vylíčení života a vlastností zvířat, rostlin a nerostů). Malý Brehm byl třídílný a 

jedním z dílů byl Rostlinopis (vlastnosti a soustavný popis rostlin se zvláštním zřetelem 

k jevům životním) s 20 barevnými a 279 černobílými vyobrazeními v textu (Chumchalová, 

Botanická ilustrace, 2003). 

Karel Domin je bezesporu významnou osobností na poli vědecké botanické ilustrace. 

Domin vydává sbírku 80 nesvázaných barevných tabulí, které obsahují mimo popisu rostliny 

i další biologické poznámky. Objevovaly se i práce znázorňující celá přirozená prostředí 

rostlin mnohdy i s drobnými živočichy např. louky, lesy atd., o které se zasloužil O. Nauhaus.  

 

 

 

 

                                                 
14 Dílo vyšlo v nakladatelství Kober v Praze 

Obr. 23 

Rostlinstvo naší 

domoviny, Karel 

Domin (1914) 
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Rozvoj systematické vědecké práce sebou přináší určovací klíče. V roce 1912 vyšel 

Klíč k úplné květeně zemí koruny české F. Polívky, který je na vysoké didaktické úrovni a 

který byl nově revidován v roce 1918 právě K. Dominem spolu s J. Podpěrou pod názvem 

Klíč k úplné květeně Republiky československé (Chumchalová, Botanická ilustrace, 2003). 

Ve dvacátých letech se stal přírodopis povinný na národních školách, což podmínilo novou 

tvorbu a vydávání přírodopisných učebnic. V učebnicích a nových rostlinopisech se vedle 

botanických ilustrací začínají objevovat i černobílé fotografie. Lze tak v jedné knize porovnat 

obě techniky zobrazení. 

Již zmiňovaný Karel Svolinský bezpochyby patří ke špičce botanické ilustrace u nás. 

Jeho kolorované perokresby divákovy sdělovaly o rostlině vše potřebné, bez přílišné 

popisnosti a demonstrující fotografičnosti (Chumchalová, Botanická ilustrace, 2003). 

Svolinského botanické ilustrace patří k těm nejlepším vůbec a knihy s jeho vědeckými 

kresbami rostlin vycházely nejen u nás, ale i v zahraničí.15 

 

 

                                                 
15 Na Slovensku ilustroval společně s K. Hískem i Malý atlas liečivých rastlín Ľudmily Thurzové (Martin 1963), 

pro londýnské nakladatelství Spring Books vytvořil v roce 1963 ilustrace ke knize J. G. Bartona Wild flowers, 

pro pařížské nakladatelství Gründ opatřil v roce 1971 ilustracemi knihu Václava Jiráska Plantes; Atlas illustré. 

Obr. 24 

Konopí seté, 

František 

Severa (1983) 



36 

 

Jak v oboru botanické ilustrace, tak v oboru ilustrace zoologické se prosadil František 

Procházka, o jehož výtvarném zpracování se Šindelář vyjadřuje takto: „Procházka zaujal 

v botanické ilustraci osobité místo, a to svou úctou k faktu, vyjádřenou lapidární kresebností 

a barevností. Exaktní propracovanost detailu nenarušuje celkovou stavbu celku“ (Šindelář, 

1973). 

Další ikonou botanické ilustrace je František Severa. Severovy botanické ilustrace 

patří k nejvýraznějším projevům svého druhu nejen u nás, což dokazuje skutečnost, že byl 

zařazen mezi 90 nejvýznamnějších ilustrátorů světa v oblasti botaniky od 15. století v The 

Hunt Institute for Botanical Documentation v Pittsburghu (USA), kde je několik jeho prací 

součástí trvalé expozice (Chumchalová, Botanická ilustrace, 2003). Z jeho práce zmiňuji 

například barevně ilustrovaný Kapesní atlas léčivých rostlin a ve spolupráci s Jiřinou 

Kaplickou vytváří ilustrace ke knize Zelení ježci. Kaplická se zabývala tématikou kaktusů a 

růží a její výtvarný projev lze charakterizovat slovem stylizovaný. Kaplická respektuje 

optičnost v přístupu diváka ke květině, ať je to vědec nebo řadový účastník. Tato optičnost je 

však převedena v domyšlenou stavbu přísného řádu a harmonie (Šindelář, 1973). Její květiny 

působí často až monumentálně, až na hranici vědecké ilustrace, spíše směřující k volnému 

uměleckému projevu. Chumchalová o Kaplické píše: „…její výtvarný projev je lehce 

stylizovaný a svým pojetím lapidárnější, než bylo v té době u vědeckých ilustrátorů běžné“ 

(Chumchalová, Botanická ilustrace, 2003). 

Také práce Ludmily Jiřincové spadají do oblasti vědecké ilustrace, i když její malířské 

vyjádření tíhne spíše k oblasti literární ilustrace. Její práce akvarelem jsou nabyty zvláštní 

atmosférou a tajuplností. Jiřincová je malířštější, není však malebná. Barva jemně modeluje 

tvar a objem (Šindelář, 1973). Svými ilustracemi doprovodila knihu Naše jedovaté rostliny od 

Obr. 25 

Růže, kombinovaná 

technika na papír, 

Ludmila Jiřincová, 

(1960) 
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V. Jiráska, Z. Blažka a R. Zadiny z roku 1957.  

Pokud zůstaneme u techniky akvarelu v botanické ilustraci, je třeba zmínit 

akademického malíře Otto Ušáka, který patří k našim nejvýznamnějším ilustrátorům nejen 

rostlin a zvířat, ale především hub. Ušák se k botanické a mykologické vědecké ilustraci 

dostal až na konci 30. let 20. století od předchozího působení na poli průmyslového designu, 

kdy vyhrál konkurz na sice nerealizované dílo o české květeně, nicméně se zde projevil jako 

zdatný ilustrátor vědecký. Spolupracoval později s botanikem Albertem Pilátem a z jejich 

spolupráce vznikla velmi kvalitní přírodovědná díla nejen botanická, ale i mykologická. Za 

mnohé uvádím např. Atlas rostlin (Praha 1951), Atlas hub (Praha 1952), Naše houby (Praha 

1952), Naše houby: kritické druhy našich hub (Praha 1959), A handbook of mushrooms 

(London 1959), Plevele polí a zahrad (Praha 1956). Jeho ilustrace jsou v knihách používány i 

po jeho smrti, nakladatelství Hamlyn například vydalo knihu Lorny Frances Bowdenové Wild 

flowers of Europe (London, New York 1969), ve které najdeme jeho malby také. Ušákovy 

ilustrace vycházely také v českých přírodovědeckých časopisech, například v Živě a České 

mykologii. 

Otakar Zejblík ilustroval zejména botanické a mykologické atlasy, ilustrované 

příručky a školní obrazy, které byly ve školách využívány dlouhá desetiletí, a ve 30. letech 

20. století vytvořil řadu obrazů okrasných rostlin pro Výzkumné ústavy zahradnické 

v Průhonicích.16 

                                                 
16 Ústav existuje kontinuálně od roku 1927, kdy byl výnosem tehdejšího ministerstva zemědělství č.j. 2376-

A/1927 ze dne 2. 3. 1927 založen na bývalém, státem odkoupeném panství hraběte Arnošta Emanuela Silva 

Taroucy v Průhonicích pod názvem „Výzkumná stanice pro okrasné zahradnictví“ jako součást „Státních 

pokusných objektů zemědělských“. 

Obr. 26 

Perokresba, Rostliny 

luk, pastvin, vod a 

bažin, Otakar Zejblík 

(1983) 
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K dalším významným ilustrátorům patří Květoslav Hísek, žák Karla Svolinského. 

Mezi jeho ilustrátorskou vědeckou prvotinu patří několik kreseb pro Atlas Ludmily Thurzové 

z 50. let 20. století.  Pro Híska je typická práce akvarelem. Za jeho tvorbu získal několik cen 

a uznání. V letech 1975 a 1978 obdržel ocenění Premio grafico di Bologna a na sklonku 

života potěšila cena Zlatá stuha za celoživotní dílo.17 Jeho nejznámější a dodnes pro studenty 

botaniky nepostradatelnou publikací se staly Naše květiny (1973) s textovým doprovodem 

Miloše Deyla. Naše květiny byla díky Hískovým ilustracím prohlášena za nejkrásnější knihu 

r. 1973 (Chumchalová, Botanická ilustrace, 2003). Hísek se nevěnoval pouze ilustracím 

botanickým, ale velmi známy jsou také jeho ryby a ptáci. Ke své práci na zoologických 

ilustracích říká: „Brouky jsem kreslil podle obrazu v binokulárním mikroskopu, případně 

v ruce pod lupou a tak všelijak. Speciální fintu jsem potřeboval, když mi docent Vladimír 

Hanák, velký znalec netopýrů, uložil zobrazit své miláčky. Aby mě nepokousali a neuletěli, 

musel jsem je v ledničce uvézt do stavu umělého spánku. Se žábami to bylo jednodušší, ty 

stačilo zavřít v akváriu. Na několikadílné encyklopedii zvířat všech světadílů jsem pracoval 

osm let“ (Šotolová, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věra Ničová – Urbanová a Ladislav Urban společně ilustrovali Léčivé rostliny (1973) 

od Antonína Příhody, kde jsou jejich kresby označeny iniciály (VN, LU) a čtenář tak ví, jaká 

ilustrace je od jakého výtvarníka. Oba autoři dokázali své kresby sjednotit tenkou linií a 

propracovanými detaily. 

                                                 
17 Zdroj: Lidovky.cz, Zemřel akademický malíř Květoslav Hísek, 13.6.2016 

Obr. 27 Hlaváček 

jarní, Naše květiny, 

Květoslav Hísek (1973) 
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Je zde pak celá řada dalších, z nichž každý by si zasluhoval podrobnější 

charakteristiku své vědecké ilustrační práce: Jindřich Krejča, Zdeňka Krejčová18, Eduard 

Demartini, Anna Kavinová-Schustlerová, Vlasta Kueblová-Vodičková.19, Hana Stochrová. 

Každý z těchto autorů je typický svým uměleckým vyjádřením, ať již jde o přísný 

linearismus či jemnou malířskost, který si ovšem zachovává respekt k vědeckému pojetí 

botanické ilustrace. Poznání přírody je tady různě ozvláštňováno při zachování objektivity 

pohledu, což není bez významu pro vědu samu (Šindelář, 1973). 

Nelze opomenou ani vynikající ilustrátorky Květeny ČR Annu Skoumalovou- 

Hadačovou a Evu Smrčinovou, která byla také žákyní K. Svolinského na VŠUP v Praze.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Nar. 1944, v letech 1964-69 žákyní K. Svolinského na VŠUP v Praze 
19 Ilustrovala první vydání Dostálovy Květeny ČSR (1950) a první vydání Dostálova Klíče (1953) 

Obr. 27 Dýně 

obecná a obrovská, 

perokresba Květena 

České republiky 2, Eva 

Smrčinová (1990) 
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2.3 Budoucnost botanické ilustrace 

 

Budou nahrazeny botanické ilustrace fotografií, či jinými zobrazovacími technikami? 

Přežije ručně kreslená ilustrace v éře digitálních fotoaparátů a počítačů? Jaká je vlastně 

budoucnost a perspektiva botanické ilustrace? 

Mladý výtvarník David Vojtuš se ve svém článku pro Botany.cz k tomuto problému 

vyjadřuje ve smyslu, že v dnešní době vědecká ilustrace tvrdě naráží na masívní zeď tvořenou 

mnoha aspekty, jako jsou silný příliv fotografií, nezájem mladých lidí, nakladatelství atd. 

(Vojtuš, 2010). 

A právě fotografie se zdá být největší konkurencí vědecké ilustraci a botanické 

obzvláště. I Ladislav Hoskovec se přiklání k názoru, že v nadcházejících desetiletí bude stále 

více botanická ilustrace vytlačována digitální fotografií a dále uvádí, že před několika lety 75 

procent čtenářů BOTANY.cz v anketě prohlásilo, že v botanické literatuře dávají přednost 

fotografii před kresbou (Hoskovec, 2010). Otázkou je, zda v 21. století, v době fenoménu 

digitální fotografie a jiných zobrazovacích technik, může vědecká ilustrace obstát v takovéto 

konkurenci a zda je vědecká ilustrace schopna udržet svou pozici a význam při zobrazování 

objektů v biologických vědách. Ano, fotografie může částečně botanickou kresbu nahradit a 

bezpochyby se tomu tak i děje, není však úplně na místě domnívat se, že by ji z vědecké 

literatury mohla zcela vytlačit. Je samozřejmé, že v publikační činnosti spolu v současné 

době soupeří kresba a fotografie (Chumchalová, 2003). 

Dalším problémem, který vyvstává z nahrazování ilustrací fotografiemi, je samotný 

zdroj těchto fotografií. V dnešní době je internet plný různých stránek o přírodě i konkrétně o 

botanice, které překypují nesčetným množstvím fotografií rostlin. Do těchto stránek mohou 

přispívat jak ověření odborníci tak (a to možná většinou) amatérští nadšenci a milovníci 

botaniky. Zde může nastat zásadní problém a to s přesným určením vyfotografovaného 

druhu. Dnes se již obecně ví, že nemálo fotografií rostlin na internetu je chybně druhově 

určených. Tyto chyby se budou prostřednictvím přebírání stále častěji dostávat i do knih a 

periodik, tedy především do tiskovin populárně laděných, jejichž komerční úspěšnost nelže 

oddělit od jejich vizuální atraktivity (Hoskovec, 2010). Velmi často se takové chyby v určení 

vyfotografovaných rostlin objevují v knihách již dnes s tím, že tyto chyby jsou jen velmi 

zřídka, ale spíše vůbec, odstraněny. 
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I když fotografie dokáže zachytit rostlinu jako celek, mnohdy bývá nucena omezit se 

na pouhé zobrazení květu a detaily, jako jsou chlupatost lodyhy či členění okrajů listů, může 

ukázat pouze při velkém zvětšení (Chumchalová, 2003). Obdobný problém je při zachycení 

části rostlinného těla, skrytého v půdě, které ale mohou být důležitým poznávacím znakem. 

Kdo by chtěl také fotografovat kořeny? 

Kvalitní fotografie rostlin a živočichů jsou někdy natolik úchvatné a dech beroucí a je 

velmi pravděpodobné, že snadno upoutají čtenářovu pozornost. Co ale dokáže dobrá 

botanická ilustrace je těžko slovy popsatelné. Pocit, když držíte v ruce knihu, ať už vědeckou 

publikaci či populárně naučnou, která je bohatá na podařené ilustrace, je jedinečný.  

Přesto v dnešní době jako zobrazovací technika dominuje fotografie a ilustrace je 

spíše na ústupu. Pozice, kterou vědecká ilustrace zaujímala ještě před sto lety, není tatáž, 

jakou zaujímá nyní, především z důvodu ekonomické náročnosti. Je třeba si uvědomit, že 

práce ilustrátora je velmi časově náročná. Nelze vyprodukovat kvalitní dílo bez pracovitosti, 

trpělivosti a také sebekázně autora. Vědecký ilustrátor tráví hodiny nejen samotnou prací, 

tedy zobrazováním určitého objektu, ale i jeho přípravou a studiem. Jedna ilustrace pak může 

vznikat i několik hodin. Vezmeme-li v úvahu, že určovací botanický klíč, entomologický 

atlas aj. vyžaduje takovýchto ilustrací desítky, je pro nakladatele primární otázkou právě 

ekonomická stránka věci. Čím více času autor potřebuje na práci, tím vyšší finanční 

náročnost dílo vykazuje. Kvantita, spojená s rychlým ziskem, je preferovaná před skutečnou 

kvalitou. Má-li však vzniknout skvostné ilustrační dílo, které přetrvá i samotného autora, 

potřebuje hodně času. Přemýšlení a soustředěnost bez přepočítávání minut na peníze práci 

výrazně zpomaluje a to je v očích nakladatelů handicap (Chumchalová, 2010). 

Jak tedy vidí budoucnost botanické ilustrace někteří odborníci z oboru výtvarného i 

přírodovědného? Podle Hoskovce na tom bude botanická ilustrace následovně: „Botanická 

ilustrace bude v nejbližší době skomírat, bude se stávat stále větším luxusem omezeným snad 

už pouze na odbornou literaturu. Dlužno však říci, že ani vědecká literatura nebude 

potřebovat botanickou ilustraci v oné podobě, jak ji známe dnes. Doba vytváření národních 

květen skončí, zanedlouho budou v odborné literatuře dominovat jen grafy a tabulky, hned 

tak nevymizí ani mapy“ (Hoskovec, 2010). Sekera na otázku, zda budou nahrazeny ilustrace 

fotografiemi v seriálu Botanická ilustrace 21. století na BOTANY.cz, odpovídá: „Osobně si 

myslím, že ne. Zánik malířství byl předvídán již před více jak 150 lety při větším rozšíření 

fotografie. A dodnes k tomu nedošlo. Lidé si stále nechávají malovat portréty…Botanické 

ilustrace jsou stále žádané a určitě i v budoucnu budou“ (Sekerka, 2010). Závěrem ještě milá 
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slova Magdaleny Chumchalové: „V případě vědeckého zobrazení botanických objektů jde 

také o radost z vědění a poznání, protože jen to co známe, můžeme opravdu milovat a 

naopak, pouze to co milujeme, máme i touhu poznávat. A emoce jsou to, po čem dnešní člověk 

prahne.  Jak tedy rozeznít mlčenlivé květiny, aby promluvily k naší duši? Odpověď nám 

nedají současné technologie, nalezneme je však v rukou i srdcích ilustrátorů a malířů květin“ 

(Chumchalová, 2010). 
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3 Přírodovědná část 

3.1 Charakteristika lokality Střelenská louka 

Zhruba deset kilometrů od Teplic v Čechách, v podhůří Krušných hor se nalézá jedna 

z posledních zachovaných, extenzivně obhospodařovaných luk severních Čech. Nachází se 

v těsné blízkosti obydlené zástavby městské části Střelná, náležící malému městu Košťany. 

Tato vlhká louka, která byla pravidelně obhospodařována, si zachovala původní podmínky 

pro růst vzácných druhů rostlin. Kdysi býval tento typ luk v regionu zcela běžný, v minulosti 

se však díky značnému zemědělskému využívání půdy většina luk rozorala, odvodnila či 

extrémně prohnojila, a Střelenská louka je v současnosti jedna z posledních a velmi cenných 

společenstev tohoto typu. Louka má rozlohu jen necelých 1,5 hektaru, ale svým významem 

patří mezi skvosty Ústeckého kraje, neboť podobně zachovalých luk bychom na úpatí 

Krušných hor napočítali na prstech jedné ruky (Rous, 2010). 

Jedná se o druhově rozmanitou louka s několika biotopy, na kterých se vyskytují 

zvláště chráněné a vzácné druhy vyšších rostlin a je stanovištěm chráněných a vzácných 

druhů hmyzu a drobných obratlovců. Vyskytuje se zde řada zajímavých rostlinných i 

živočišných druhů jako například hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), bařička bahenní 

(Triglochin palustris), prorostlík dlouholistý (Bupleurum longifolium), prstnatec májový 

(Dactylorhiza majalis), bradáček vejčitý (Neottia ovata), svízel severní (Galium boreale), 

suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), čtyři druhy ostřic - o. latnatá (Carex 

paniculata), o. odchylná (Carex appropinquata), o. trsnatá (Carex cespitosa) a o. Otrubova 

(Carex otrubae). Ze živočichů zde pozorováni mimo jiných ještěrka živorodá (Zootoca 

vivipara), zmije obecná (Vipera berus), slepýš křehký (Anguis fragilis), ropucha obecná 

(Bufo bufo) či modrásek bahenní (Phengaris nausithous) a mnoho dalších. 

Střelenská louka byla v rámci kampaně Místo pro přírodu odkoupena Českým svazem 

ochránců přírody a jejím pravidelným kosením jsou zajištěny podmínky pro růst vzácných 

druhů bylin, které by byly při nedostatečném obhospodařování louky postupně vytlačovány 

agresivnějšími druhy, a následně by došlo i k prorůstání louky křovinami, což by bylo pro 

toto společenstvo zcela fatální. V určitých místech je i narušován povrch louky, aby zde 

vznikl prostor pro přežití konkurenčně slabších, ale vzácných druhů rostlin, a bylo zde 

zřízeno i několik malých vodních tůněk (Rous, 2010). 
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V rámci projektu: „Monitoring vážek, motýlů a nižších obratlovců a flory na VKP20 

Střelenská louka“, který se uskutečnil v roce 2012 (od konce května do září) a na němž se 

podíleli Ing. Gabriela Rusó, Ing. Jiří Rous, Mgr. Jiří Bělohoubek, Ing. Vladimír Čeřovský, 

Lukáš Blažej a Ing. Pavel Benda, byl zjišťován a potvrzen výskyt druhů vstavačovitých 

rostlin a dalších zvláště chráněných a vzácných druhů. V oblasti fauny se jednalo o 

monitoring vybraných druhů bezobratlých, zvláště se zaměřením na již spatřeného modráska 

bahenního a monitoring vážek a drobných obratlovců (Gabriela Rusó, 2012). 

 

 

 

 

                                                 
20 Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 

114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon) jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 

krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“ 

Obr. 28 

Střelenská louka, 

rozčlenění lokality 
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Obr. 29 Střelenská louka, okr. 

Teplice, mapa 

Obr. 30 

Střelenská louka, 

celkový pohled, foto: 

Jan Moravec 
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3.2 Vybrané luční byliny 

 

3.2.1 Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)  

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída: Jednoděložné (Liliopsida) 

Řád: Chřestotvaré (Asparagales) 

Čeleď: Vstavačovité (Orchidaceae) 

 

Botanická charakteristika:  

Vytrvalá byliny s lodyhou vysokou 15 – 60 cm, s charakteristickými laločnatými až 

prstovitě vyhlížejícími hlízami. Hlízy zploštělé, dvou- až pětidílné (Hrouda, 2013). 

Nejspodnější listy jsou vejčité, horní listy užší, nápadně skvrnité (skvrnitost listů se nemusí 

vyskytovat u všech rostlin). Počet listů zpravidla 4 – 6. Bohaté nápadné květenství, 10 -15cm 

dlouhé nese poměrně velké květy, kterých může být až 50. Květy nachové nebo růžové, horní 

3 okvětní lístky (vnější a 2 vnitřní) přilbovité, prostřední (vnější) širší, postranní dva vnější 

okvětní lístky šikmo vzhůru odstávající, často skvrnité, pysk (dolní vnitřní lístek) okrouhlý, 

často sedlovitý (vypouklý), s tmavší červenofialovou kresbou, nepravidelně zubatý až 

zřetelně trojlaločný, protažený ve válcovitou, tlustou ostruhu, obvykle kratší než semeník; 

brylky tmavozelené se žlutými stopečkami; semeník válcovitý, zkroucený (Hrouda, 2013). 

Kvete v květnu a červnu. Plodem je mnohosemenná tobolka. 

Stanoviště a výskyt: 

Dosti hojný druh na mokrých loukách, bažinách, lesních vlhčinách, slatinách od nížin 

po horský stupeň. Prstnatec májový preferuje středně až silně humózní půdy. Areál rozšíření 

prstnatce májového pokrývá západní a střední Evropu od Británie přeš Francii, sever Itálie až 

na Ukrajinu a evropskou část Ruska, na severu částečně zasahuje až do Skandinávie (Rak, 

2007). Prstnatec májový roste roztroušeně na našem území, přičemž v minulosti byl hojný. 
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Ekologie a ochrana: 

Přesto že prstnatec májový patří mezi nejvíce rozšířené vstavačovité rostliny 

vyskytující se na našem území, patří mezi druhy ohrožené. Prstnatec májový je v Červeném a 

černém seznamu cévnatých rostlin ČR ohroženým druhem naší flóry (C3), zákonem je 

chráněn ve stejné kategorii (O), včetně mezinárodní úmluvy CITES. Nejčastější příčinou 

ohrožení tohoto druhu je zásah do krajiny vlivem obhospodařování půdy a tím i její 

odvlhčení, přehnojení a změna vegetační skladby biotopu (Rak, 2007). 
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3.2.2 Bařička bahenní (Triglochin palustre) 

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída: Jednoděložné (Liliopsida) 

Řád: Žabníkotvaré (Alismatales) 

Čeleď: Bařičkovité (Juncaginaceae) 

 

Botanická charakteristika:  

Vytrvalá bylina, vysoká až 70 cm, vzpřímená lodyha s čárkovitými listy v přízemní 

růžici. Listy jsou celistvé, čárkovité, 1 – 3 mm široké a zhruba 30cm dlouhé, trojžilné. Řídké 

hroznovité květenství složeno z až 50 drobných květů (zpravidla však kolem 30) bez 

podpůrných listenů (Bělohlávková, 2004). Okvětní jednotlivých květů z 6 okvětních lístků ve 

dvou přeslenech. Barva květů od zelenkavé po světle žlutou. Kvete od června do září. Plodem 

je trojpouzdrá nažka. 

Stanoviště a výskyt: 

Dříve se tento druh na našem území vyskytoval běžně, v současnosti spíše roztroušeně 

až vzácně na vhodných stanovištích, kterými jsou bažinné louky, slatiny, prameniště, 

rašeliniště aj. Bařička bahenní je výrazně vlhkomilným druhem, který snáší zvýšený obsah 

minerálních látek v půdě. Roste v pásmu od nížin až do hor. Cirkumpolárně rozšířený druh – 

subarktické a mírné oblasti Evropy (ostrůvkovitě i v Mediteránu), Asie i Severní Ameriky, od 

Islandu přes Skandinávii a střední Evropu až po Ural, jižní Sibiř, Čínu, Dálný východ, 

Japonsko a Kamčatku, na západní polokouli od Grónska přes širší oblast americko-kanadské 

hranice po pacifické pobřeží a Aljašku. Také v Jižní Americe (např. Ohňová země) a na 

Novém Zélandu (Hoskovec, 2007). 

Ekologie a ochrana: 

Bařička bahenní je zařazena mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2), který 

z některých stanovišť zcela vymizel. Jde o konkurenčně slabý druh, který je citlivý na 

dlouhodobé neobhospodařování vlhkých luk. Dává přednost otevřeným stanovištím na 

prameništích nebo disturbovaným plochám v lučních porostech (Hoskovec, 2007). 
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3.2.3 Hadí jazyk obecný  - hadilka (Ophioglossum vulgatum) 

Oddělení: Kapraďorosty (Monilophyta) 

Třída: Prutovky (Psilotopsida) 

Řád: Hadilkotvaré (Ophioglossales) 

Čeleď: Hadilkovité (Ophioglossaceae) 

 

Botanická charakteristika:  

Jedná se o dosti proměnlivý druh. Vytrvalá byliny, 9 -14 cm vysoká (výjimečně až 23 

cm). Z oddenku vyrůstá v jednom roce jen jeden 10 cm vysoký lysý list, jehož sterilní část je 

široce vejčitá až kopinatá, na bázi pochvovitě sbíhavá, se uzavřenou síťovitou žilnatinou 

(Bělohlávková, 2004). Barva listu od nahnědlé po olivově zelenou.  Plodnou část tvoří 

nevětvený dlouze stopkatý klas výtrusnic. Výtrusnice ve dvou řadách, bočně srostlé, 

ponořené do pletiva. Tvar výtrusnic kulovitý, počet výtrusnic v klasu 6 – 40 párů. Výtrusnice 

hadilky obecné pukají podélnou štěrbinou a výtrusy jsou hrbolkaté. Doba zralosti od června 

do srpna. 

Stanoviště a výskyt: 

Hadilka obecná je cirkumpolárně rozšířený druh, vyskytuje se téměř po celé Evropě, 

v Africe, ve střední Asii, na dálném východě i v severní Americe (Hoskovec, 2007). U nás se 

vyskytuje na celém území roztroušeně, roste na rašelinných a horských loukách, v lužních 

lesích na půdách zásaditých až neutrálních, jílovitých, humózních. Na našem území se 

vyskytuje hlavně v pásmu od nížin do podhůří. 

Ekologie a ochrana: 

Hadilka obecná patří mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2), chráněna zákonem 

v kategorii druhů ohrožených (§3) (Hoskovec, 2007).  

Nejvhodnějším druhem ochrany tohoto druhu je uplatňování vhodného managementu 

pro biotopy, ve kterých se vyskytuje. V případě Střelenské louky to je optimální seč 1 – 2x 

ročně v období od počátku července do poloviny srpna (Gabriela Rusó, 2012). 
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3.2.4 Bradáček vejčitý (Listera ovata) 

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída: Jednoděložné (Liliopsida) 

Řád: Chřestotvaré (Asparagales) 

Čeleď: Vstavačovité (Orchidaceae) 

 

Botanická charakteristika:  

Velmi nenápadná orchidej vysoká 20 až 65 cm. Lodyha přímá, poměrně tlustá, v 

horní části měkce chlupatá, pod listy lysá. Na spodní části stonku pouze dva vstřícné listy, 

široce vejčité, 4 – 13 cm dlouhé, žilnatina souběžná se 3 – 5 vystouplými žilkami. Květenství 

7 – 20 cm dlouhý, štíhlý hrozen, ze 14 – 65 žlutozelených, někdy částečně dohněda 

naběhlých květů, v paždí krátké listeny. Na květech hluboce dvojlaločný pysk bez ostruhy a 

dlouze stopkatý semeník. Okvětní lístky vytvářejí přílbu. Plodem je tobolka. Kvete od konce 

května do července. 

Stanoviště a výskyt: 

 Roste zejména v teplomilných lesních společenstvech a křovinách, na vlhkých 

loukách, ale i v sušších travnatých porostech od nížin po subalpínské polohy. Druh má 

širokou ekologickou amplitudu – od výslunných po stinná stanoviště, častěji ale v bezlesí 

nebo ve světlých lesích (Hrouda, 2013). V ČR se vyskytuje roztroušeně ve všech 

nadmořských výškách.  

Ekologie a ochrana: 

Eurasijský druh s centrem rozšíření v mediteránní oblasti v Evropě chybí jen v severní 

Skandinávii a nejjižnější stálezelené zóně. V Červeném seznamu je bradáček vejčitý označen 

jako vzácnější druh, který vyžaduje další pozornost (C4) je mezinárodně chráněn úmluvou 

CITES. 
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3.2.5 Svízel severní (Galium boreale) 

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída: Vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád: Hořcotvaré (Gentianales) 

Čeleď: Mořenovité (Rubiaceae) 

 

Botanická charakteristika: 

Vytrvalá bylina vysoká do 50 cm s tuhou přímou lodyhou, která je čtyřhranná, 

většinou lysá. Listy kopinaté v čtyřčetných přeslenech, s nezřetelnou síťnatou žilnatinou až 4 

cm dlouhé, 0,3–0,8 cm široké. (Bělohlávková, 2004). Květenství koncová, větvená lata 

vrcholíků. Jednotlivé květy drobné, bílé, kulovité se čtyřmi hluboce střiženými korunními 

cípy. Kvete od června do srpna.  

Výskyt a stanoviště: 

Svízel severní roste v nížinách až horských polohách na vlhkých lesních a lučních 

stanovištích, nejčastěji na slatinných. Na půdách výživných, humózních, slabě zásaditých až 

slabě kyselých. V ČR roztroušeně až hojně. U nás jsou rozlišovány dva poddruhy: nominátní 

subsp. boreale je široce rozšířený, zatímco subsp. exoletum roste pouze na jižní Moravě, 

nejčastěji v Hustopečské pahorkatině; od nominátního poddruhu se liší např. oděním – lodyha 

a listy jsou aspoň ve spodních částech rostliny pýřitě chlupaté. Oba typy se liší i 

ekologickými nároky – zatímco subsp. boreale vyhledává vlhčí stanoviště, subsp. exoletum 

roste v suchých trávnících (Mrázek, 2009). 

Ekologie a ochrana: 

V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je nominátní poddruh zařazen mezi 

vzácnější taxony vyžadující další pozornost C4, zatímco poddruh G. boreale subsp. exoletum 

je hodnocen jako taxon kriticky ohrožený C1 (Mrázek, 2009). 
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3.2.6 Ostřice latnatá (Carex paniculata) 

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída: Jednoděložné (Liliopsida) 

Řád: Lipnicotvaré (Poales) 

Čeleď: Šáchorovité (Cyperaceae) 

 

Botanická charakteristika: 

Vytrvalá rostlina vysoká až 1m, která tvoří velké kopcovité trsy. Listy přisedlé 

s listovými pochvami, žlábkovité, jen o málo kratší než lodyha. Pochvy na bázi stonků 

tmavohnědé, šupinovité, na okrajích neroztřepené. Čepel listů 3 – 7 mm široká. Lodyha je 

trojhranná se žlábky, silně drsná. Květenstvím je lichoklas 5 -10 cm dlouhý, postranní větve 

až 5 cm dlouhé, šikmo odstálé.  Ostřice latnatá se řadí mezi stejnoklasé ostřice. Všechny 

klásky v květenství vypadají víceméně stejně, obsahují samčí i samičí květy. V dolní části 

klásku jsou pak květy samičí, v horní části květenství květy samčí. Plevy hnědé s výrazným 

suchomázdřitým okrajem. Zralé mošničky lesklé, s nezřetelnými žilkami (Kubát, 2002). 

Výskyt a stanoviště: 

Ostřice latnatá se vyskytuje ponejvíce na slatinných loukách, v bažinných olšinách a 

na březích vodních nádrží a potoků s převážně vápnitou půdou (Bělohlávková, 2004). 

Vyskytuje se převážně v Evropě, kde se souvislý areál rozprostírá od Britských ostrovů přes 

západní a střední Evropu po Ukrajinu, na sever k Baltskému moři na jih po Apeninský a 

sever Balkánského poloostrova. V České republice a na Slovensku se vyskytuje roztroušeně 

od nížin do hor, v některých oblastech pak relativně hojně, (např: vnitrokarpatské kotliny) a 

naopak v některých oblastech úplně chybí (Dítě, 2011).  

Ekologie a ochrana: 

Ostřice latnatá vyžaduje mokrá stanoviště s výživnou, zásaditou až neutrální půdou. 

Jedná se o druh regionálně silně ohrožený vlivem odvodňování a změn v krajině. Za 

vhodných podmínek dokáže vytvořit velmi husté porosty kopcovitých trsů až 1m vysokých. 
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V České republice patří ostřice latnatá mezi taxony vyžadující zvláštní pozornost (C4) (Dítě, 

2011). 
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3.2.7 Ostřice odchylná (Carex appropinquata) 

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída: Jednoděložné (Liliopsida) 

Řád: Lipnicotvaré (Poales) 

Čeleď: Šáchorovité (Cyperaceae) 

 

Botanická charakteristika: 

Vytrvalá travina vytvářející výrazné trsy, sytě až světle zelená, vysoká 30 – 80 cm. 

Listy přisedlé s listovými pochvami, čepel listů 2-4mm široká, tuhá, žlábkovitá. Lodyha 

trojhranná, většinou stejně dlouhá nebo delší než listy. Na bázi stonků hustá černohnědá 

čupřina tvořena podélně rozpadlými pochvami – jde o výrazný znak tohoto druhu, kterým se 

odlišuje například od ostřice latnaté (Carex paniculata). Ostřice odchylná patří stejně jako 

ostřice latnatá mezi stejnoklasé ostřice, kdy klásky v květenství vypadají víceméně stejně a 

jsou oboupohlavné. Květenstvím je řídký klas 4 – 8 cm dlouhý, postranní větve krátké, 

v dolní části květenství květy samičí, v horní samčí. Plevy rezavé, bez suchomázdřitého 

okraje, zralé mošničky matné, na vnější straně s nápadnými žilkami (Kubát, 2002). Kvete od 

května do června. 

Výskyt a stanoviště: 

Typickým stanovištěm ostřice odchylné jsou slatinné a mezotrofní rašelinné louky a 

bažinné olšiny od nížin do podhorského stupně. Vyžaduje mokré, zásadité, často vápenaté 

půdy a dobře snáší zaplavování. Kromě jižní části Evropy (kde se vyskytuje jen vzácně) se 

vyskytuje po celé Evropě. Souvislým areálem ostřice odchylné je oblast Alp a Karpat, na 

sever přes Německo, Českou republiku a Polsko k pobřeží Baltského moře, na východ přes 

Bělorusko až po Rusko (Dítě, 2011). 

Ekologie a ochrana: 

Mnohé přirozené lokality této ostřice nenávratně zanikly díky antropogenní činnosti – 

odvodňováním, rozšiřováním zemědělských oblastí, zalesňováním či těžbou rašeliny. 
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Lokality dnes stále existující, jsou ohrožovány sekundární sukcesí. Přesto že ostřice odchylná 

patří mezi konkurenčně silný druh, v České republice patří mezi ohrožené rostliny (C3). 
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3.2.8 Krvavec toten (Sanguisorba officinalis) 

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída: Vyšší dvouděložní (Rosopsida) 

Řád: Růžotvaré (Rosales) 

Čeleď: Růžovité (Rosaceae) 

Botanická charakteristika: 

Vytrvalá bylina 30 – 80 cm vysoká. Lodyha rýhovaná, přímá, v horní části 

rozvětvená. Listy střídavé, lichozpeřené, se 4 – 7 jařmy řapíkatých lístků, s 8 – 16 zuby na 

každé straně. Listy jsou na líci tmavě a na rubu šedozelené. Listy v horní části lodyhy jsou 

výrazně menší, často jen se  2-3 jařmy. Květy jsou oboupohlavné seskupené v klasnaté 

květenství připomínající strobul, později se prodlužující. Jednotlivé květy se skládají ze 

zeleného kalíšku, hnědopurpurového kalichu a purpurových korunních lístků. V květenství se 

nejprve rozvíjejí květy nejvyšší, později květy spodní. Z květu nápadně vyčnívají 4 tyčinky. 

Na spodu číšky je prstencové nektarium lákající opylovače, především dvoukřídlé a motýly. 

Je na místě uvézt, že krvavec toten je jedinou živnou rostlinou housenek motýla modráska 

bahenního (Phengaris nausithous), jehož výskyt byl na vybrané lokalitě Střelenská louka 

potvrzen a který je v ČR zákonem chráněn (Gabriela Rusó, 2012). Plodem je nažka. Kvete do 

června do září. Druh je velmi variabilní. 

Výskyt a stanoviště: 

Krvavec toten je rozšířen v severní části Eurasie, od západní Evropy až po Kamčatku 

a Japonsko a v pacifické části Severní Ameriky. V České republice se na celém území 

vyskytuje roztroušeně až hojně. Toten je typickou pozdní rostlinou sečených luk, kvetoucích 

až v „otavách“, tedy před druhou sečí (pokud se ještě provádí). Vyskytuje se prakticky ve 

všech typech luk kromě nejsušších: v mezofilních ovsíkových (Arrhenatherion), aluviálních 

psárkových (Alopecurion), vlhkých pcháčových (Calthion), střídavě vlhkých (Molinion), i ve 

vzácných kontinentálních zaplavovaných loukách ve velkých říčních úvalech (Deschampsion 

cespitosae). Jako mohutná a odolná rostlina vydrží i konkurenci tužebníku jilmového 

v nesečených aluviálních porostech (Filipendulenion) (Hrouda, 2013).  
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3.2.9 Prvosenka vyšší (Primula elatior) 

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída: Vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád: Vřesovcotvaré (Ericales) 

Čeleď: Prvosenkovité (Primulaceae) 

Botanická charakteristika: 

Vytrvalá bylina, vysoká 10 – 30 cm. Vejčité listy vyrůstající v přízemní růžici se 

postupně zužují v křídlatý řapík. Listy lehce podvinuté s výraznou žilnatinou, mírně svrasklé, 

3 – 7 cm dlouhé, naspodu chlupaté až olysalé. Květenství převislý, jednostranný okolík na 

bezlistém chlupatém až olysalém stvolu. Květy vyrůstají na nestejně dlouhých stopkách, 

nevonné. (Hrouda, 2013) Korunní lístky sírově (bledě) žluté, trubkovitě srostlé, korunní lem 

plochý až mělce miskovitý, kalich na hranách a zubech trávozelený, jinak bledozelený nebo 

bledožlutý, ke korunní trubce přitisklý. Zuby kališních lístků špičaté. Plodem je tobolka delší 

než kalich. Kvete od března do května. 

Variabilita: 

Prvosenka vyšší (Primula elatior), je velmi variabilní druh. Taxonomické hodnocení 

odchylek je však dosud nejednotné. U nás jsou rozlišovány tři poddruhy. P. v. krkonošská 

(P.e. subsp. corcontica), p. v. pravá (P.e. subsp. elatior), p. v. tatranská (P.e. subsp. 

tatrensis). Nejhojnějším z těchto poddruhů u nás je Primula elatior subsp. elatior. Vyznačuje 

se chlupatým stvolem a listy pravidelně zubatými. Vyskytuje se na vlhkých loukách, 

dubohabřinách a v suťových lesích, roztroušeně až hojně. Poddruh Primula elatior subsp. 

tatrensis (vyskytující se v Hrubém Jeseníku, Moravsko-slezských Beskydech, východních 

Sudetech a moravských Karpatech) má čepel nepravidelně zubatou, v dolní části často dvojitě 

zubatou, stvol řídce chlupatý až olysalý. Kalich baňkovitý. Vyskytují se časté přechody 

k nominátnímu poddruhu. V Krkonoších se vzácně vyskytuje Primula elatior corcontia jako 

endemit. Řapík má velmi úzce křídlatý, celokrajný, listy jemně zubaté (Hoskovec, 2007). 
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Výskyt a stanoviště: 

Prvosenka vyšší se vyskytuje v západní, střední a jižní Evropě, na Uralu a ve střední a 

jihozápadní Asii. V Čechách se vyskytuje vzácně v teplejších oblastech, častěji na Moravě a 

ve vyšších chladnějších slunných místech. Roste ve světlých lesích a křovinách, na vlhkých 

loukách, v dubohabřinách a suťových lesích, na úrodných půdách kyselých až zásaditých. 

Ekologie a ochrana: 

Poddruhy prvosenky vyšší rostoucí na území České republiky jsou uvedeny 

v Červeném seznamu. Primula elatior subsp. corcontia je zapsána do skupiny kriticky 

ohrožených taxonů C1, Primula elatior subsp. elatior a Primula elatior subsp. tatrensis jsou 

zařazeny mezi nedostatečně prostudované taxony naší květeny C4b (Hoskovec, 2007). 
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3.2.10  Suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) 

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída: Jednoděložné (Liliopsida) 

Řád: Lipnicotvaré (Poales) 

Čeleď: Šáchorovité (Cyperaceae) 

 

Botanická charakteristika: 

Vytrvalá bylina vytvářející poměrně řídké trsy, vysoká 40 – 60 cm, barvy 

světlezelené. Listy vyrůstající ze spodní poloviny lodyhy jsou jen několik mm široké. Horní 

lodyžní listy mívají prodlouženou špičku a jsou často červeně zbarvené. Stonek je oblý, 

v horní části tupě trojhranný, oddenek plazivý. Květenství vyrůstá na oblé lodyze a je tvořeno 

klásky. Několik stopkatých klásků, zčásti převislých, tvoří kružel, podepřený listenem. 

Stopky klásků jsou lysé. Květy jsou bíle s typicky chlupatým okvětím, v průběhu květu se 

chlupy prodlužují až do délky 4 cm. Kvete od dubna do května. 

Výskyt a stanoviště:  

Suchopýr úzkolistý je boreální druh, který se vyskytuje po celé Evropě, převážně však 

v její severní části, v chladnějších oblastech Asie a v Severní Americe (Krása, 2007). 

V České republice se vyskytuje hojně od nížin až po subalpínský stupeň. Ve vyšších 

polohách je častější.  Na Slovensku je jeho výskyt stejně hojný v celém výškovém rozsahu. 

Suchopýr úzkolistý je druh hojný na rašelinných biotopech, na stabilně podmáčených 

kyselých půdách. Může vytvářet i husté porosty – jednolité bílé plochy „vatových květů“. 

Ekologie a ochrana: 

Suchopýr úzkolistý je řazen na Červeném seznamu IUCN jako LC – tedy s nejnižším 

stupněm ochrany (Krása, 2007).  
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3.2.11 Černýš hajní (Melampyrum nemorosum) 

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída: Vyšší dvouděložné (Rodopsida) 

Řád: Hluchavkotvaré (Lamiales) 

Čeleď: Zárazovité (Orobanchaceae) Vent., Krtičníkovité (Scrophulariaceae) Juss. 

Poznámka: 

Většina zástupců rodu je velice proměnlivá a tato proměnlivost stále ještě není 

prostudována a taxonomicky zhodnocena. Podstatnou složkou variability je (pseudo)sezonní 

polymorfizmus. Jedná se o výskyt různých paralelních morfotypů, které se od sebe liší 

komplexem určitých (tzv. sezonních) znaků. Hlavními sezonními znaky jsou doba květu, 

počet a délka lodyžních článků (mezi uzlinou s dělohami a uzlinou s nejdolnějším květem 

hlavního květenství), počet interkalárních článků (mezi nejhořejší vyvinutou větví a 

nejdolnějším květem), počet a postavení větví (kvetoucích i nekvetoucích), přítomnost děloh 

v době květu. V jednotlivých druzích jsou sezonní morfotypy různě výrazně diferencovány. 

Při jejich určování je třeba přihlížet především k variabilitě celé populace. U řady druhů je 

však nelze vůbec formálně hodnotit, protože problematika vnitrodruhové proměnlivosti je 

mnohem složitější a sezonní znaky tvoří pouze jednu její část. (Štech, 2002) 

Botanická charakteristika: 

Jednoletá bylina, vysoká 10 – 50 cm, někdy dorůstá až do výšky 70 cm. Mívá 5 i více 

lodyžních článků. Stonek je přímý, na stonku vstřícně vyrůstají jednotlivé listy, úzké 3 – 5 

(10) cm dlouhé (Bělohlávková, 2004). Starší listy ve spodní části lodyhy celokrajné, dlouze 

zašpičatělé, na spodu mírně pilovité, zelené, pouze kulovité bázi zbarvené dofialova. Mladé 

listy pilovité až zubaté, fialově až modrofialově zabarvené (vzácněji bílé nebo rezavě 

naběhlé, velmi vzácně i červené), což vyvolává iluzi květu. Květenstvím je řídký 

jednostranný hrozen. Květní obaly rozlišené, kalich hustě kadeřavě chlupatý po celé ploše, 

pouze u rostlin ve stínu a na konci vegetační sezony někdy lysý. Koruna 16 -20 mm dlouhá, 

žlutá, v dolní části rezavě zabarvená, korunní lístky trubkovitě srostlé, pysky mohou být 

zabarveny dočervena. Plodem je tobolka. Kvete od července do září (Rak, 2007). 

Výskyt a stanoviště: 
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Jedná se o eurosibiřský druh, který má své rozšíření především ve střední Evropě. 

Jeho areál zasahuje až na Ural, v severní Evropě až po jižní Skandinávii, na jihu po Slovinsko 

(Rak, 2007). V  České republice se vyskytuje roztroušeně, místy hojně. Je rozšířený 

v listnatých i jehličnatých lesích a křovinách, vřesovištích, na okrajích luk, na kyselých 

půdách od pahorkatin do hor hojně. Na vybrané lokalitě Střelenská louka roste tento druh na 

okraji louky samotné v místě, kde navazuje na přilehlý lesík. 

Ekologie a ochrana: 

Černýš hajní v České republice není zákonem chráněn. 
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4 Vlastní kresebná práce 

Vzhledem k mé vášni pro kreslení a také k předchozímu uměleckému vzdělání, jsem 

se pokusila doplnit tuto bakalářskou práci o několik vlastních botanických ilustrací. Od 

počátečních úvah a hledání inspirace po finální hotové kresby uběhlo několik desítek hodin 

soustředěné práce.  

Nejdříve jsem si zvolila lokalitu, na které jsem pak vybírala druhy k následné 

ilustrační práci.  Byla jí Střelenská louka v okrese Teplice, nedaleko mého místa bydliště 

(pěšky do 30min.). Nejdříve jsem sbírala o této lokalitě všechny možné dostupné informace, 

seznámila jsem se s běžnými i vzácnými druhy, které se zde vyskytují a zvažovala jejich 

možný výběr pro kresebné ztvárnění. Na louku jsem pravidelně docházela. V roce 2016 jsem 

lokalitu navštívila 6x (první návštěva proběhla na konci května, dále v druhé polovině června, 

na počátku a na konci července, v srpnu a na počátku září) a v roce 2017 jsem zde byla 3x (v 

květnu a na počátku června). Pořizovala jsem fotografie jednotlivých rostlinných druhů a to 

jak jejich celkového habitu, tak i detailů. Ne všechny vlastní fotografie však byly natolik 

zdařilé, abych při kreslení mohla vycházet pouze u nich. Dalším zdrojem fotografií byly 

ověřené internetové servery a odborné publikace, klíče a atlasy. Nebyly to ale pouze 

fotografie, které mi poskytovaly materiál pro kresebnou práci. Základním zdrojem mi byly 

samotné živé rostliny a také starší kresby uznávaných autorů. Některé běžné druhy jsem na 

louce trhala a odnášela je domů, kde jsem pozorovala jednotlivé části jejich rostlinného těla 

(často lupou) a ty jsem se ještě před jejich uvadnutím snažila načrtnout (většinou několika 

lineárními kresbami tužkou nebo Centropenem o tloušťce 0,1mm). Vzácné druhy jsem 

samozřejmě netrhala, ale jejich skici jsem pořizovala přímo v terénu.  

Pak následovala samotná práce „u stolu“. V první řadě jsem potřebovala zvolit 

kreslící prostředek. Nejdříve jsem vzala do ruky pero Centrograf pro technické kreslení, které 

se plní tuší. První kresby vznikaly tímto perem a jako techniku stínování jsem zvolila 

„tečkování“. Práce tímto způsobem mi však nebyla úplně vlastní a ani pero pro technické 

kreslení nebylo k těmto účelům příliš vhodné. Další práce vznikaly Centropenem různých 

tlouštěk a ani zde jsem s výsledky nebyla příliš spokojená. Při konzultaci s prof. Milošem 

Michálkem (který mne vedl několik semestrů na seminářích kresby a grafiky na UJEP) jsem 

zvolila klasické perko a tuš. Práce perkem nejen, že vyžaduje určitou technickou zdatnost, 

vyžaduje také uvolněnou ruku. Vědecká ilustrace si na druhou stranu žádá lineární přesnost. 

Skloubit obojí mi zprvu dělalo trochu problémy. Buď byly kresby příliš „výtvarné“ (pokud se 
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to takto dá říct) nebo příliš tvrdé, ploché až utahané. Mnoho kreseb skončilo nemilosrdně 

v koši, než si ruka i oko zvykly a kresby začaly vypadat zhruba tak, jak jsem si představovala, 

že by botanické kresby vypadat měly. Byly to však pouze náčrtky a skici, které bylo 

zapotřebí zasadit do jednotné formy. Po další konzultaci s prof. Michálkem jsem pomalu 

začala rozpracovávat vlastní kresby, které měly vézt k finální podobě. Tíha „práce načisto“ se 

však mnohdy podepsala na výsledných ilustracích, kdy jsem jich několik předělávala, jelikož 

jsem nebyla s výsledkem spokojená. Nutno podotknout, že kresby nejsou předkreslované 

tužkou ani jinak opravované. Pokud jsem shledala, že kresba je z vědeckého hlediska 

nepřesná a vyžaduje korekturu, práci jsem zlikvidovala a začala znovu. Například prstnatec 

májový byl zpočátku velkým „oříškem“ kdy jeho uspořádání poměrně složitých květů, které 

jsou ještě nestejnoměrně zabarveny, vedly k častému předělávání kresby.  Čas strávený při 

práci na jedné kresbě byl zhruba 3 – 4 hodiny. 
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Hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum) 
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Prvosenka vyšší (Primula elatior) 
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Bařička bahenní (Triglochin palustre) 
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Svízel severní (Galium boreale) 
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Krvavec toten (Sanguisorba officinalis) 
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Černýš hajní (Melampyrum nemorisum) 
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 Prstnatec májový (Orchis majalis)  
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Bradáček vejčitý (Listera ovata) 
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Suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) 
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Ostřice latnatá (Carex paniculata) 
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Ostřice odchylná (Carex appropinquata ) 
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5 Závěr 

V práci jsem se zaměřila na problematiku vědecké ilustrace jako takové, na vymezení 

pojmu vědecká ilustrace, její charakteristiku a rozdělení dle využití, zdůraznila jsem její 

postavení ve vědě a snažila se o vymezení hranice vědecké ilustrace vedle volné umělecké 

tvorby a ilustrace literární. Uvedla jsem zde výtvarné techniky, které byly v minulosti a jsou i 

v současnosti používány odbornými ilustrátory při jejich práci nejvíce. 

 Blíže jsem se pak zaměřila na ilustraci botanickou a na to, jak by měl při zobrazování 

rostlin ilustrátor postupovat a čeho by si na rostlinném těle měl všímat, aby výsledná práce 

nepozbývala kvalit uměleckých ani vědeckých, a rozvedla jsem její specifika. Dále se v práci 

zaobírám historií botanické ilustrace u nás, konkrétně obdobím 19. a 20. století až po 

současnost a předkládám také pohled na její budoucnost očima významných českých 

osobností, kterých se tato problematika nějakým způsobem dotýká. Tato kapitola nahlíží i na 

problematiku konkurence mezi vědeckou botanickou kresbou a fotografií. 

  Z nemalého množství umělců, zabývajících se botanickou ilustrací jsem do své 

bakalářské práce vybrala dle (nejen) mého názoru ty nejvýznamnější, s charakteristickým 

výtvarným projevem, jejichž ilustrace byly ve větší míře publikovány v odborné literatuře. 

Umělecký projev těchto autorů jsem se snažila alespoň stručně popsat a vyzdvihnout 

nejcharakterističtější znaky jejich prací.  

Jako vlastní ukázku botanické ilustrace jsem nakreslila 11 bylin z vybrané a v práci 

charakterizované lokality. Byliny jsou vyobrazeny technikou perokresby, klasickým perkem 

a tuší na papíře formátu A4.  

Pro svou práci jsem dohledávala informace v odborné literatuře, časopisech, 

monografiích i encyklopediích stejně jako na prověřených internetových stránkách a nutno 

podotknout, že literatury zabývající se tímto tématem není příliš mnoho. Stěžejní pro mne 

pak byla publikace Dušana Šindeláře Vědecká ilustrace v Čechách a seriál Botanická 

ilustrace v časopise ŽIVA ročník 2003 od Magdaleny Chumchalové. 
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úzkolistý. BOTANY.cz - Zajímavosti ze světa rostlin [online]. Copyright © [cit. 20.04.2017]. 
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BOTANY.cz » MELAMPYRUM NEMOROSUM L. – černýš hajní / čermeľ hájny. 
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7 Seznam kreseb 

 

Kresba č. 1 Hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum) 

Kresba č. 2 Prvosenka vyšší (Primula elatior) 

Kresba č. 3 Bařička bahenní (Triglochin palustre) 

Kresba č. 4 Svízel severní (Galium boreale) 

Kresba č. 5 Krvavec toten (Sanguisorba officinalis) 

Kresba č. 6 Černýš hajní (Melampyrum pratense) 

Kresba č. 7 Prstnatec májový (Orchis majalis) 

Kresba č. 8 Bradáček vejčitý (Listera ovata) 

Kresba č. 9 Suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) 

Kresba č. 10 Ostřice latnatá (Carex paniculata) 

Kresba č. 11 Ostřice odchylná (Carex appropinquata) 

 


