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Není ostřice jako ostřice 
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1a Trojhranná lodyha… 2...šáchorovité (Cyperaceae)  

1b Kulatá lodyha…18...sítinovité (Juncaceae) 

2a Semeník a plod uzavřený v mošničce (srostlý listencový útvar vejcovitého nebo lahvovitého 

tvaru, zakončeném kratičkým až dlouhým zobánkem … 4...ostřice (Carex) 

2b Semeník ani plod není uzavřen v mošničce, listeny nanejvýš při bázi srostlé, obvykle 

nesrostlé, chybí zobánek… 3 

3a Štětinky po odkvětu nápadně delší než plevy, tvořící na klásku bělostný chomáč, hladké 

stopky klásků, plazivý oddenek, stonek oblý, pouze v horní části tupě trojhranný, rašelinné 

louky…suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) 

3b Lesklé široké listy, mohutné květenství, tvoří velké porosty na podmáčených místech, statná 

rostlina …skřípina lesní (Scyrpus sylvaticus) 

4a Všechny klásky jsou tvořeny samčími a samičími květy téměř identického vzhledu… …12… 

stejnoklasé ostřice 

4b Samčí květy shluknuté v 1 – 3 koncovém klásku, zbylé klásky tvořené samičími květy …5… 

různoklasé ostřice 

 Na plodu samčí klásky tmavé, nenápadné, opadavé (jsou křehčí a tenké) 

 Na plodu samičí klásky tlusté, výrazné s nafouknutými mošničkami 

 
 

 
Obr. č. 1.: Stejnoklasé ostřice, zdroj: vlastní archiv 
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5a Chlupaté mošničky…6 

5b  Mošničky lysé…7 

6a Listeny několikanásobně přesahují květenství, chlupaté i listy a stonek …ostřice srstnatá 

(Carex hirta) 

6b  Listeny krátké, květonosné lodyhy hodně přesahují trsy listů, listy a stonek lysé, načervenalé 

pochvy listů…ostřice klukonosná (Carex pilulifera) 

7a Statná rostlina (30 – 70 cm) a dlouhými klásky (3 cm i delší)…8 

7b Menší rostliny do 45 cm, klásky do 1cm… 11 

8a Klásky visí dolů… ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus) 

Obr. č. 2.: Různoklasá ostřice, zdroj: vlastní archiv 
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8b Klásky vzpřímené nebo nepatrně odstávající …9 

9a Mošničky s hodně dlouhými zašpičatělými zobánky… 10 

9b Nenápadné tupé zobánky…ostřice prosová (Carex panicea) 

10a Pod květenstvím nenápadně drsná …ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria) 

10b Pod květenstvím hladká…ostřice zobánkatá (Carex rostrata) 

11a Tmavě hnědé mošničky a plevy…ostřice obecná (Carex nigra) 

11b Plevy a mošničky béžové…12 

12a listy na líci i pochvy chlupaté… ostřice bledavá (Carex pallescens)  

12b listy i pochvy lysé…ostřice skloněná (Carex demissa) 

13a Listeny nepřesahují květenství…14 

13b Listeny několikanásobně přesahují květenství, která jsou malá a nenápadná…ostřice 

řídkoklasá (Carex remota) 

14a Mošničky zcela kryté listeny (plevami), květenství začíná vysoko nad listy…ostřice zaječí 

(Carex ovalis) 

14b Mošničky částečně odhalené…15 

15a Klásek dlouhý až 6 cm, rostlina vysoká 30-70 cm, široké listy…ostřice lesní (Carex sylvatica) 

15b Klásek menší, do 2,5 cm, nižší rostliny…16 

16a Šedozelená rostlina, kulaté mošničky…ostřice šedavá (Carex canescens) 

16b Zelená rostlina…17 

17a Květenství uspořádané do tvaru hvězdiček, mošničky s dlouhými zobánky…ostřice ježatá 

(Carex echinata) 

17b Květenství staženější, jen s malými mezerami, hnědé až rezavé plevy a zelené mošničky 

(kontrast)…18 (=Carex muricata agg.) 

18a Mošnička v dolní třetině s bílým houbovitým aerenchymem, tato část je obvykle nafouklá a 

oddělená od zbylé rýhou…ostřice klasnatá (Carex contigua) 

18b kulatější mošničky se zobánkem…ostřice měkkoostenná (Carex muricata) 

SÍTINOVITÉ (Juncaceae) 

19a  Listy po stranách s dlouhými, světlými chlupy, tobolky se 3 semeny…20…bika (Luzula) 

19b Listy lysé, tobolky s mnoha semeny…21…sítina (Juncus) 
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20a Hnědé okvětí, nevětvené květenství, výška do 15 cm, okraje lesa…bika ladní (Luzula 

campestris) 

20b Světle béžové až načervenalé okvětí, výška kolem 30 cm, větvené květenství, roste 

v lese…bika hajní = bělavá (Luzula luzoloides = alba) 

21a Květonosná lodyha dlouhá a nevětvená od květenství pokračuje listenem, tedy působí 

postranní květenství, lodyha bez listů…22 

 

 

 

21b  Listnatá lodyha, listen zřetelně odlišitelný od lodyhy, květenství většinou koncové…23  

Obr. č. 3.: Sitina  - postranní květenství (a – listen), zdroj: vlastní archiv 
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22a Lodyha těsně pod květenstvím se svislými lištami …sítina klubkatá (Juncus conglomeratus) 

22b Lodyha hladká…sítina rozkladitá (Juncus effusus) 

23a Listy ploché s příčnými přepážkami (možné nahmatat), tmavě hnědé tobolky, tmavě hnědé 

tobolky i okvětí …sítina článkovaná (Juncus articulatus) 

23b Listy tenké bez přepážek, světle béžové nebo do zelena tobolky a okvětí (plevy)...24 

24a Květonosná lodyha se větví, tobolky jednotlivě s rozestupy, listeny krátké do 4 mm, 

nenápadné, velikost 10 – 25 cm, vlhká místa…sítina žabí (Juncus bufonius) 

24b Květenství s více tobolkami pohromadě, listeny dlouze přesazují květenství, velikost 15 – 40 

cm, vlhčí luční a lesní cesty…sítina tenká (Juncus tennuis) 

Obr. č. 4.: Sitina  - rozvolněné květenství, zdroj: vlastní archiv 


