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ID ROSTLIN: šípková r žeů
Rosa canina L. (agg.) 

Plod
Plody šípkové růže jsou známé jako šípky, často různých 
velikostí a tvarů. Pokud je nesežerou ptáci, můžeme je 
často vidět po celý podzim až do zimy.
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ID ROSTLIN: Šípková r že ů Rosa canina L. (agg.)  

Užitečné ID tipy: 
Jsou listy chlupaté, nebo ne?
Jaké je uspořádání čnělek/blizen na bocích?
Jsou na listech nebo stopkách plodů žlázky?
Jak vypadá stanoviště rostliny?
Popište charakter stonkových ostnů a kališních lístků.

Reproduk ní strategie: č
Opylování: rostlina je opylována hmyzem.  Šípkové růže si nevybírají zdroj 
pylu, a proto jsou známé tím, že se mezi sebou kříží, což je důvod, proč se 
vždy zdají být tak variabilní a působí tolik zmatků při snaze o jejich přesnou 
identifikaci.  
Šíření semen: semena šíří ptáci a savci.
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ID ROSTLIN: šípková r žeů
Rosa canina L. (agg.) 

SOU ASNÝ STAV: Nejmenší obavy z vyhynutíČ  
LOKACE: Nachází se ve Velké Británii, Evrop  iě
mimo ni

Na co se zam itěř

Listy a zralé plody (šípky) jsou 
nejspolehlivějším způsobem jejich 
identifikace.

Nejlepší doba na pozorování a 
pou itíž
 Plody neboli "šípky", jak se jim běžně říká, 

jsou zralé ke sběru od září, zejména po 
mrazech nebo po noci strávené v mrazáku.

 Pokud se ptáci nedostanou k šípkům příliš 
brzy, lze je pozorovat po celý podzim až do
zimy.  

 Červen až červenec: letní procházky za 
vůní jeho květů a pozorování jeho 
mezihvězdných květů, které jasně září z 
nejhlubších a nejtemnějších živých plotů. 

Stonek a kmen
 Popínavá rostlina, která má často silné a místy 

načervenalé obloukovité stonky, které mají 
obvykle robustní zakřivené/háčkovité trny (5 
mm široké u báze) vypadající jako zuby starého
psa.

Květy: Červen - červenec. 

Struktura květu:  Barva květů je proměnlivá, od bílé po 
světle růžovou, obvykle mají 4-6 cm v průměru a vyskytují 
se ve skupinách až po 6 kusech.  Bezprostředně pod ním 
se nachází pět zpeřeně laločnatých kališních lístků, které 
se zpočátku rozšiřují směrem ven, poté se ohýbají směrem
dolů k plodu a před dozráním plodu opadávají.  Tyčinka se 
podobá malému kuželovitému chomáčku. 

Plody:  Září, říjen, listopad.
Plody se nazývají šípky a jsou 1,5 až 2 cm dlouhé.   Jejich 
velikost a tvar se pohybuje mezi kulatým až podlouhlým 
vejčitým tvarem.  Jejich povrch je hladký a v době zralosti 
červený. 

List: Zubatý zpeřený list, který se skládá ze 2-3 párů 
vejčitých lístků, které jsou nahoře lesklé a bez chlupů, ale 
na hlavních žilkách na spodní straně každého lístku jsou 
řídce chlupaté nebo žláznaté.  Zuby listů jsou obvykle 
dvakrát pilovité.  Podlouhlý řapík vybíhá ze stonku podél 
ostnitého a obvykle načervenalého řapíku.

Stanoviště: Roste v živých plotech, křovinatých porostech, 
na okrajích lesů, na pustinách, skalách a železničních 
náspech.

Fakta: DALŠÍ NÁZVY

Známá také jako
šípek, šipka, planá
r e, psí r e, r eůž ůž ůž
trnová, r e trnková,ůž

polní r i ky. ůž č

 NAPODOBITELÉ: Klí ové podobné druhy jsou:č
Existují tři další běžné divoké růže, se kterými se můžete setkat ...
Polní růže (R. arvensis) je také popínavka, ale dorůstá jen do 1 m a má úzce 
klenuté ostny a slabé zelené stonky. 
Sladkoplodá růže (R. rubiginosa) listy a květní stopky pokryté hnědavými 
lepkavými žláznatými chloupky, které při tření voní po jablkách.  
Růže pálená (R. spinosissima) stonky s mnoha dlouhými rovnými úzkými výhonky 
různých délek a černými kulovitými plody. Obvykle se vyskytuje 
na pobřeží.

Popis rostliny (Taxonomie)
Patří do rodu Rosa, který je součástí čeledi růžovitých (Rosaceae).  Roste 
buď jako přízemní rostlina do výšky 3-4 m, nebo jako popínavá rostlina 
dosahující vysoko do korun stromů (9 m) - připomíná liánu deštného 
pralesa.  Je známá pro své jemné růžové až bílé květy, po nichž následují 
jasně červené plody (šípky).

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný hmyzem.
Šípky konzumují ptáci,

savci i lidé.  Listy po írajíž
housenky m r aů

muchni ky. č



ID ROSTLIN: Šípková r že ů Rosa canina L. (agg.)  

Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí šípkové růže.

Celosvětové rozšíření  – Původní druhy, které se vyskytují téměř 
v celém Spojeném království https://bsbi.org/maps?
taxonid=2cd4p9h.vz3 a jsou rozšířené po celé Evropě 
https://www.gbif.org/species/3002461

Co se skrývá v názvu! - Jeho latinský název canina pochází ze starořeckého přesvědčení, že tinktura z kořene je lékem 
na kousnutí vzteklým psem!  Fyzikální charakteristika ostrých ostnů rostliny, které ve skutečnosti připomínají psí špičák a
mají potenciál způsobit stejně velké poškození kůže, je pravděpodobně věrohodnější.  

 
Lidová hádanka na šípkovou růži:
Pět bratrů růže" je dodnes užitečná při určování růží z velmi 
proměnlivé skupiny "canina" (Agg.).  
"Za letního dne, za parného počasí,
Pět bratrů se spolu narodilo.
Dva měli vousy a dva žádné
A další jich měl jen půlku."  

Co znamená tato hádanka?
Bratři odkazují na pět listů psí růže, z nichž dva mají chloupky 
na obou stranách, 
zatímco dva jsou zcela hladké 
a pátý má chloupky jen na jedné straně.

Botanický glosář (část 1) 

Šípky- název pro plody růží.
Lístek- Menší dílčí část složeného listu; menší list.
Tyčinka- samčí část květu, která se skládá z vlákna a prašníku.
Blizna
Prašník- pylová část tyčinky (samčího květu), která se nachází 
na jejím vrcholu.

Přibližte si šípkovou růži pomocí virtuální prohlídky ve 
filmotéce Pappus. 

Peduncle

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

Proplétá se
nebo šplhá

mezi ostatními
rostlinami

Botanický glosář (část 2)

Stopka- stonek květu jedné rostliny.
Hálka- Abnormální zduření rostlinné 
tkáně. 
Vajíčko- Srostlé pouzdro, v němž je 
jedna nebo více komor, v nichž jsou 
připojeny vaječníky.
Řapík - Stonek listu.
Filament- štíhlá stopka, která je 
součástí tyčinky.

https://bsbi.org/maps?taxonid=2cd4p9h.vz3
https://bsbi.org/maps?taxonid=2cd4p9h.vz3
https://www.gbif.org/species/3002461
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