
Je pova ován zaž
symbol plodnosti,
smrti a obnovy.

ID ROSTLIN: mák obecný
Papaver rhoeas L. 

Praktické využití: 
Jeho květy se používají jako lék proti bolesti, který 
utišuje mírné bolesti, jako je bolest zubů a bolest v krku, 
zatímco čerstvé okvětní lístky se používají k přípravě 
sirupu pro použití v červených barvivech, rtěnkách a k 
redukci vrásek na obličeji.   V poslední době se věda 
začíná domnívat, že chemické látky obsažené v 
okvětních lístcích mohou zabraňovat rakovině kůže.

Prvky listu

Nezralý květ

Poupě květu

Laločnaté lístky 
s velkými zuby

Spodní listy 
jsou řapíkaté 
(petiola)

Lístky s laloky

Nedávno 
otevřený květ s 
bílými skvrnami

Horní listy jsou 
bez stopky 
(přisedlé)

Povrch 
pokrytý 
tuhými 
chloupky

lístek

Dva kališní
lístky 
uzavírají 
květní 
pupen

Tuhé 
chloupky

Květinová poupata 
připravené k 
rozkvětu pomalu 
zvedají hlavičky 

Okvětní 
lístky

Prvky listu

Zpeřený 
list s 
laločnatým
i lístky

Prvky květu

Uspořádání květu

Blizna

Dva kališní 
lístky se 
rozdělují a 
odhalují 
okvětní 
lístky

Kališní 
lístky po 
otevření 
poupěte 
odpadnou

Bílé skvrny na 
slunci brzy 
zčernají

Části květu
4

Okvětní 
lístky 
(x4)
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Dřívější starověké názvy jej označovaly jako 
"hromový pohár", hromový květ nebo "blesk". To 
odráželo přesvědčení, že pokud se mák utrhne, brzy 
přijde bouřka, která přinese letní lijáky a poškodí 
úrodu, ve které mák roste. 

Je mezinárodním symbolem vzpomínky na lidské ztráty na
bojištích 1. světové války.  Zapálená půda zničená bitvou 
byla ideálními podmínkami pro probuzení máku, jeho 
květy pak vyvolaly představu "moře krve" - a v každém z 
nás vyvolává smutek i naději.  

Reprodukční strategie: 
Opylování: opylované hmyzem.  
Šíření semen: šířené větrem, ptáky a savci. 

Mák setý (P.
somniferum).

Ačkoli se jedná o jiný
druh, je to mák, který se
pěstuje speciálně pro svá
semena, která lze použít
do koláčů, chleba a oleje

ze semen.

Pokud nejste vystudovaný
etnobotanik - máky jsou

jedovaté!

Části květu

Užitečné ID tipy: 
Pět hlavních červeně zbarvených máků 
od sebe nejlépe rozeznáte tak, že: 

a Všimněte si barvy mléčného 
latexu; 

b Tvar semenné tobolky, která je 
viditelná brzy po opadání 
okvětních lístků. 

Nezralý plod

Kuželové 
víčko

Tobolka se 
semeny

Často s černou 
skvrnou na 
bázi každého 
okvětního 
lístku

Blizna - vyzařuje 
ven jako paprsky 
kola

Otvory umožňují 
semenům 
vypadnout při 
protřepání Kuželovitý 

uzávěr s 
paprskovit
ými žebry 

Vzpřímený 
stonek s 
dlouhými 
tuhými chlupy 
v pravém úhlu 
ke stonku

Tobolka 
vejčitého tvaru 
obsahuje 
semena 

Plod

Čtyři šarlatově červené
okvětní lístky, které se 
vzájemně překrývají Blizna

Tyčinka

Kapsle 
bez 
chlupů

Nezralý plod 

Když plod 
dozraje, 
objeví se 
pod 
okrajem 
víčka malé 
otvory Kuželov

é víčko

Blizny jsou 
uspořádané 
jako paprsky
kola

Tobolka se
semeny

Okvětní lístky 
dříve 
připevněné k 
tobolce

Zbytky kvetoucího 
poupěte

Části květu

Blizna - vyzařuje 
ven jako paprsky 
kola

Prašník (nesoucí 
pyl)
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DALŠÍ NÁZVY

Známý také jako
kuku i ný mák,ř č

kuku i ná r e, polníř č ůž
mák, flanderský mák,
hromni ka, hromovýč

kv t, blesk a ervenýě č
mák.

SOU ASNÝ STAV: Nejmenší obavy z vyhynutí Č
LOKALITA: Existuje v celé Evrop , severní ě

Na co se zam itěř

Poznáte ho podle jemných šarlatově červených 
(jakoby papírových) okvětních plátků. ve tvaru 
talířku, tak i podle obvejčité tobolky s 
paprskovitými žebry vycházejícími z jejího středu.

Nejlepší doba na pozorování a 
vyu itíž

 Jsou zralé ke sklizni, když se zbarví do 
šedohněda a pod okrajem plochého vrcholu je 
vidět několik malých otvorů.  Pokud tobolkou 
zatřesete, měla by semena snadno vypadnout.

 Červen, červenec, srpen před sečením 
kukuřičných polí.  Pobyt na orném poli s tisíci 
jasně zbarvenými červenými vlčími máky je 
kouzelný pocit, který vás bude inspirovat k 
psaní básní a vykouzlí vám úsměv na tváři na 
celý den.  

Stonek a kmen 
Vzpřímený stonek až 60 cm vysoký s 
patentními štětinami a mléčně bílým (někdy 
žlutým) tekutým latexem, který vytéká při 
rozpůlení.

Fakta:

 NAPODOBITELÉ:  Klí ové podobné druhy jsou:č
Existuje pět dalších máků s červenými lístky (Papaver), se kterými se můžete setkat:
Dlouhohlavý mák (P. dubium) má 2,5cm bezvlasou tobolku se semeny, která je dvakrát 
delší než široká; zatímco jeho poddruh žlutý mák (P. dubium - poddruh lecoqii) se pozná 
podle žlutých prašníků a žlutého mléčného latexu při rozdělení stonku. Mák pichlavý (P. 
argemone) má oddělené okvětní lístky a modré prašníky, jeho semenná tobolka má 
dlouhé vzpřímené štětiny.  
Mák drsný (P. hybridum) má kulovitou tobolku semene, která je pokryta vzpřímenými 
tuhými štětinami.

Popis rostliny (Taxonomie)
Je to jeden z přibližně 70 druhů (na celém světě), které tvoří rod Papaver z
čeledi mákovitých (Papaveraceae).  Kromě semenné tobolky je celá 
rostlina drsná a štětinatě chlupatá.   Listy jsou hluboce laločnaté.  
Rozvětvená jednoletá bylina, která dorůstá až 60 cm do výšky.  

Květy: Červen, červenec, srpen, září a někdy i říjen.

Struktura květů:  Většinou 7 - 10 cm v průměru.  
Skládá se ze čtyř nápadných jasně šarlatově 
červených okvětních lístků (někdy fialových, bílých 
nebo růžových - zejména v blízkosti zahrad), často s 
černou skvrnou na bázi každého okvětního lístku.  
Prašníky jsou výrazně modročerné. Okvětní lístky 
často opadávají do konce dne.  Blizna paprskovitě 
vybíhá ze svého středu jako paprsky kola.

Plody:  Červenec - září.
Zralá semena jsou obsažena ve vejčité bezchlupé 
tobolce, která má kuželovitý vrchol s paprskovitými 
žebry vycházejícími z jejího středu, pod nimiž se 
nacházejí malé otvory, jimiž semena po dozrání 
vypadávají.

List: Jednou nebo dvakrát zpeřeně laločnatý, 
vykrajovaný nebo zubatý a tuze chlupatý. Základní 
listy jsou řapíkaté, horní listy jsou přisedlé (připojené 
ke stonku bez řapíku).

Stanoviště: Vyskytuje se na orných polích, pustinách 
a okrajích cest, často na vápenitých půdách. 

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný hmyzem.
Semena bohatá na olej

konzumují ptáci, savci a
lidé. 
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Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí máku.

Celosvětové rozšíření – Vyskytuje se v Evropě,
severní Africe a mírném pásu Asie 
https://www.gbif.org/species/2888443

Co se skrývá v názvu! - Papaver je latinský výraz pro mléko, který popisuje mléčný bílý/žlutý latex, který vytéká ze 
stonku, když se zlomí, a rhoeas je starořecký výraz pro červenou barvu.  

 

Pět druhů červených máků, které se vyskytují v
Británii a Evropě, se do Británie a Evropy dostalo

jako kontaminant obilných zrn, které sem
přinesli první neolitičtí zemědělci kolem roku 7

000 př. n. l. (před naším letopočtem).
Většina máků jsou jednoleté rostliny a jejich

klíčení je obvykle závislé na narušené půdě, což
je pravděpodobně důvod, proč se jim kdysi

hojně dařilo na orných polích a v místech bojů 1.
světové války.

Ačkoli jsou citlivé na zemědělské herbicidy,
jejich semena jsou velmi dlouhověká (80 let) a
po zastavení aplikace herbicidů se brzy hojně

vracejí.

Botanický glosář (část 1) 

Jednoletá rostlina - rostlina, která dokončí celý svůj životní cyklus
během jednoho roku (klíčení - kvetení/plodenství - odumření).
Pupen - malý výrůstek podél větve nebo na jejím konci, ze 
kterého vyrůstají nové listy, květy.
Listový lístek - menší dílčí část složeného listu.
Stopka - stonek listu.
Řapík- složený list s více než 3 lístky uspořádanými v protilehlých 
párech podél hlavní listové stopky a zakončený koncovým 
lístkem.
Bazální listy - listy ve spodní části

Přibližte si mák pomocí virtuální prohlídky ve filmotéce 
Pappus.

Peduncle

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam).  
Ohrožení jeho celosvětové existence je klasifikováno jako "nejméně 
znepokojivé".    

Nadzemní listy

Celá rostlina

Květ Hlavička se 
semeny (tobolka)

Botanický glosář (část  2) 

Semenná tobolka - suchý plod, který se 
otevírá na více částí (tzv. ventil), nebo 
pomocí otvorů či víčka, z nichž se uvolňují 
semena rostliny.
Prašník - část tyčinky (samčí) nesoucí pyl, 
která se nachází na jejím vrcholu.
Blizna - část květu, která získává pyl od 
opylovačů, jako jsou včely.
Tyčinka -samčí část květu, která se skládá z 
vlákna a prašníku. 
Pestík - nejvzdálenější ze dvou okvětních 
plátků (vnitřní jsou okvětní lístky), které 
obklopují rozmnožovací části květu.

https://www.gbif.org/species/2888443

