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Archeobotanický určovací klíč 

Mák setý (Papaver somniferum L.)  

Čeleď: makovité (Papaveraceae) 

Obr.: Jackson: Experimental Pharmacology and 

Materia Medica. 

Mák je jednoletá bylina s celistvými zubatými listy 

a růžovo-fialovými velkými květy. Plodem je 

tobolka s množstvím olejnatých semen. Celá 

rostlina obsahuje mléčnice, po poranění 

produkuje bílý latex. Pozn: ze stejné rodiny 

Papaveraceae je i vlaštovičník větší (Chelidonium 

majus), jehož žlutý latex jistě znáte např. z léčení 

bradavic. Mák pochází ze západního středomoří a 

pro svá olejnatá semena i obsahové narkotické 

látky v latexu se řadí mezi nejstarší kulturní 

plodinu využívanou již v neolitu (cca. 4500 př. n 

l.). Nejstarší nálezy z ČR jsou datovány do období 

eneolitu (cca 3500 př. n l.).  

Využití: olejnatá semena – konzumace, výroba 

oleje, získávání latexu na výrobu opiátů pro 

lékařské účely. 

        

Fotografie semene máku z elektronového 

mikroskopu je datováno do poloviny 18. století a 

bylo nalezeno ve vrstvě novověké studny 

v Celetné ulici, kde probíhal záchranný 

archeologický výzkum v letech 2005 – 2006. Dnes 

je studna vyčištěna a podílí se na historickém 

interiéru restaurace U Zlatého Anděla v Praze.  

 

Literatura: 

Kubát K. (2002): Klíč ke květeně České republiky, 

Academia, Praha, str. 129 
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Fíkovník smokvoň (Ficus carica L.) 

Čeleď: morušovníkovité (Moraceae) 

Obr: Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany. 

Fíkovník je keř nebo strom s opadavými 3-5 laločnatými listy. 

♀ i ♂květy vyrůstají uvnitř dužnatého hruškovitého útvaru 

zvaného sykonium.  

Pro oplození takto schovaných květů je potřeba vosičku 

stehnatku fíkovou (Blastophaga psenes). Její životní cyklus ve 

spojení s dozráváním fíků představuje zajímavý mutualistický 

oboustranně prospěšný vztah mezi živočišnou a rostlinnou říší. 

Více informací: http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=3401 

Jedlou částí je plodenství sykonium s množstvím drobných 

žlutých semen-nažek.  

Fíky jsou významným subtropickým ovocem a jedna z 

nejstarších kulturních rostlin, pěstována již před 4 tisíci lety. 

V Čechách máme nejstarší doklad o jejich importu z 9. století 

v Praze. Původem je z jižní Asie, odkud byl dále šířen na západ, 

hlavně do Středomoří. Na naše území mohl být importován 

později ze severněji položených oblastí Balkánu nebo ze 

severní Itálie (Čulíková 1981; Polívka 1908). V Porýní je doložen již od doby římské. Nejbohatší  nálezy 

fíkovníku u nás jsou ze středověku.  

Využití: ovoce, zavařeniny, léčivo 

Dvě nažky na obrázku byly separovány z mnoha tisíců nálezů fíku z jímky v Salmovském paláci při 

záchranném archeologickém výzkumu z r. 2009. 

Literatura: 

Čulíková V. (2008): Ovoce, koření a léčiva z 

raně novověké jímky hradčanského špitálu. 

Archeologické rozhledy 60, 229–260. 

Beneš J., Kočár P., Suchá R. (1998): Doklady 

dálkových kontaktů ve středověké Evropě na 

základě studia vybraných archeobotanických 

nálezů. Archeologia historica, 285–294. 

Kubát K. (2002): Klíč ke květeně České 

republiky, Academia, Praha, str. 138 

Polívka F. (1908): Užitkové a pamětihodné 

rostliny cizích zemí. Olomouc 

http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=3401
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Merlík bílý (Chenopodium album L.) 

Čeleď: merlíkovité (Chenopodiaceae)  

Obr: Chenopodium album – Carl Axel Magnus Lindman (1856-

1928): Bilder ur Nordens Flora, Stockholm. 

Jednoletá bylina se střídavými kosníkovitými listy a nahloučenými 

květy v klubíčkatém květenství klas nebo lata. Plodem jsou nažky 

uzavřené v okvětí. Pochází z východní Asie, dnes je jednou 

z nejrozšířenějších ruderálních a polních bylin. Nejstarší nálezy 

z našeho území jsou z neolitu např. Příšovice u Turnova (okr. 

Liberec). Sbírala se jeho moučnatá semena k pražení a mletí 

mouky, mladé listy se konzumovaly podobně jako špenát. Proto se 

hojně nalézá v archeobotanických vzorcích z tohoto období. 

(Káčerik 2011). Vzhledem ke svým vysokým živinovým nárokům 

také indikuje rumištní stanoviště silně ovlivněná člověkem. Hojně 

se tak nachází i ve středověkých a novověkých archeobotanických 

souborech.  

 

Využití: listy jako zelenina, moučnaté nažky  

Nažka merlíku na fotografii z elektronového mikroskopu je z 18. 

století a bylo nalezeno ve vrstvě novověké studny v Celetné ulici, 

kde probíhal záchranný archeologický výzkum 

v letech 2005 – 2006.   

 

Literatura:  

Káčerik A. (2011): Plané rostliny jako součást obživy 

v neolitu, PRAEHISTORICA XXIX, Univerzita Karlova v 

Praze, 2011, S. 107–116. 

 

Kubát K. (2002): Klíč ke květeně České republiky, 

Academia, Praha, str. 179. 
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Ostružiník maliník (Rubus idaeus L.) 

Čeleď: růžovité (Rosaceae) 

Obr: Franz Eugen Köhler (1897):  Köhler's Medizinal-Pflanzen 

 

Maliník je listnatý opadavý trnitý keř s 5-7 

četnými lichozpeřenými listy. Souplodí 

peckoviček tvoří chutné plody, které se sbíraly již 

od doby mladší doby kamenné spolu 

s ostružinami, jahodami a borůvkami (Beranová 

2010). Léčivě působí proti horečce, posiluje srdce 

a podporuje dobré trávení. 

 

Využití: sběr plodů, ovoce, zavařeniny, léčivka  

Fotografie z elektronového mikroskopu zachycuje 

semeno maliníku z novověké studny v Celetné 

ulici. (Záchranný archeologický výzkum z roku 

2005 – 2006). Spolu s množstvím nažek fíku, 

jahod, ostružin a borůvek aj. ovoce představuje 

běžný bohatý sortiment odpadních jímek od 

konce středověku po novověk.  

Literatura: 

Beranová M., Kubačák A. (2010): Dějiny 

zemědělství v čechách a na moravě, Libri, Praha, 

str. 131.  

Matthioli P.O. (1596): Herbář neboli bylinář I–

III, Praha 2005, str. 622. 

Kubát K. (2002): Klíč ke květeně České republiky, 

Academia, Praha, str. 337. 
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Koriandr setý (Coriandrum sativum L.) 

Čeleď: miříkovité (Apiaceae) 

Obr: Thomas Schöpke - Institut für Pharmazie - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

Koriandr je jednoletá bylina se zpeřenými listy 

s květenstvím okolík tvořen 5 – 6 okolíčky. 

Plodem je kulovitá nerozpadavá dvounažka s 5 

zvlněnými žebry. Celá rostlina je silně 

aromatická, využívaná jako koření a léčivka. 

Pochází z východního Středozemí.  

 

Pěstoval se už ve 3000 př. n. l. v Mezopotámii 

na zavlažovaných úrodných polích mezi řekami 

Eufrat a Tigrid spolu s kmínem, pšenicí, 

ječmenem, prosem, jabloněmi, hrušněmi a 

zeleninou (Wolf 2007). 

Ve středověku byl běžnou bylinou na 

zahrádkách prostého lidu, který ho přidával do 

pečiva a pomazánek (Beranová 2010). Léčily se 

s ním zažívací potíže, bolesti zubů, proti 

škrkavkám i různým otravám (Mathioli 1596). 

Využití: koření, léčivka 

Tato dvounažka koriandru byla nalezena ve výplni jímky ze 17. století v Salmovském paláci v Praze při 

záchranném archeologickém výzkumu v roce 2009.  

Literatura: 

Beranová M., Kubačák A. (2010): Dějiny 

zemědělství v čechách a na moravě, Libri, Praha, 

str. 94. 

Matthioli P.O. (1596): Herbář neboli bylinář I–III, 

Praha 2005, str. 622. 

Kubát K. (2002): Klíč ke květeně České republiky, 

Academia, Praha, str. 465. 

Wolf J. (2007): Duchovní odkaz národů, ARSCI, 

Praha, str. 43.
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Chrpa modrá (Centaurea cyanus L.) 

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae) 

Obr: Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany. 

Jednoletá bylina s řídce olistěnou lodyhou. Modré 

květy tvoří charakteristické květenství úbor. Plodem 

jsou podlouhlé hladké nažky s chmýrem.  

Původ chrpy se stále nepodařilo objasnit. Možná 

pochází z oblasti Baltského moře a šířila se jako 

příměs v žitném osivu (Bakels 2012) Chrpa je 

charakteristický středověký plevel obilovin, jehož 

výskyt v archeobotanických souborech dokládá 

zemědělskou aktivitu. Dnes se vyskytuje zřídka 

vzhledem k modernizaci čištění osiva. Ze stejného 

důvodu z naší květeny téměř vymizel koukol polní 

(Agrostemma githago), dnes kriticky ohrožený druh. 

Přestože byla chrpa obtížný plevel, využití našla jako 

léčivo proti horečkám, nachlazení a jako barvivo např. 

cukru, octa, rýžové nebo pšeničné kaše. 

Využití: léčivo, barvivo, okrasná bylina 

Nažka chrpy na obrázku byla separována z vrcholně 

středověké kulturní vrstvy ve Šternberku 

v rámci archeologického výzkumu v roce 

2010. 

Literatura: 

Bakels C. (2012): The early history of Cornfl 

ower (Centaurea cyanus L.) in the 

NetherlandsActa Palaeobotanica 52(1): 

25–31. 

Kubát K. (2002): Klíč ke květeně České 

republiky, Academia, Praha, str. 674. 

Matthioli P.O. (1596): Herbář neboli 

bylinář I–III, Praha 2005, str. 345. 
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Truskavec ptačí (Polygonum aviculare L.) 

Čeleď: rdesnovité (Polygonaceae) 

Obr: L. Watson and M. J. Dallwitz: The families of flowering plants 

Rdesno je jednoletá poléhavá bylina s celistvými 

listy. Kvete nenápadnými 

kvítky, plodem je 

trojhranná nažka. 

Původem je z Eurasie. 

Běžně roste na rumištích a 

sešlapávaných místech – 

indikuje tak přítomnost 

člověka. V minulosti se 

využívala škrobnatá 

semena na výrobu mouky, 

podobně jako merlík. 

Nejstarší nálezy nažek 

rdesna jsou z eneolitu (od 

4400 př. n l.) z  Radkovice-

Osobovská skála (okr. 

Klatovy). Běžně se 

vyskytuje i ve středověkých 

a novověkých souborech 

jako antropogenní indikátor.  

Využití: škrobnatá semena na mouku  

      

Nažka rdesna na obrázku byla nalezena ve výplni 

jímky ze 17. století v Salmovském paláci v Praze 

při záchranném archeologickém výzkumu v roce 

2009. 

Literatura: 

John J. (2010): Výšinné lokality středního eneolitu 

v západních Čechách, Plzeň 

Kubát K. (2002): Klíč ke květeně České republiky, 

Academia, Praha, str. 196. 
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Bez černý (Sambucus nigra L.) 

Čeleď: pižmovkovité (Adoxaceae)  

Obr: Thomas Schöpke - Institut für Pharmazie - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) 

Bez černý je vytrvalý opadavý keř s lichozpeřenými 

listy. Drobné bílé květy formují květenství chocholík. 

Plodem jsou černé bobule tvořící nící plodenství tzv. 

bezinky. Evropský druh. Od starověku se pěstoval a 

využíval ke sběru květů i plodů (Beranová 2010). Ve 

středověku se z květů drtila mouka na pečení 

lívanečků, z plodů se vařila zavařena (Davidson 

2000). Bez byl i důležité léčivo – bezová šťáva z květů 

účinná proti nadýmání a jaterním onemocněním. 

Plody sloužily např. k barvení vlasů.  Výluh z kůry i 

kořene působí proti horečce. 

Využití: ovoce, léčivka 

 

 

Na obrázku semeno bezu černého z výplně jímky ze 

17. století v Salmovském paláci v Praze při 

záchranném archeologickém výzkumu v roce 

2009. Početně je v archeobotanickém souboru 

zastoupen desítkami tisíc semen, což svědčí o 

jeho hojném využívání. 

Literatura: 

Beranová M., Kubačák A. (2010): Dějiny 

zemědělství v čechách a na moravě, Libri, 

Praha, str. 131. 

Davidson A. (2002): The Penguin Companion to 

Food, str. 325. 

Kubát K. (2002): Klíč ke květeně České 

republiky, Academia, Praha, str. 196. 

Matthioli P.O. (1596): Herbář neboli bylinář   

I–III, Praha 2005, str. 1084. 


