
upozornění ke sběru 

česneku medvědího
aneb

v rezervacích je sběr zakázán

Vážení milovníci a sběratelé  
gastronomických darů přírody,

není jedno, kde česnek medvědí a podobné rostliny 
ve volné krajině sbíráme!

V národních parcích, národních přírodních rezerva-
cích a přírodních rezervacích v ČR je sběr jakých-
koliv rostlin zákonem 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny zakázán, pokud není uvedeno v aktu-
álním znění bližších ochranných podmínek rezervací či  
v návštěvním řádu národního parku jinak! V nenárod-
ních kategoriích chráněných území je povolen pouze 
sběr lesních plodů (maliny, borůvky, jahody apod.), po-
kud není v aktuálním znění bližších ochranných pod-
mínek stanoveno jinak. V případě porušení zákona je 
stráž přírody oprávněna uložit blokovou pokutu.

Sbírejme tedy česnek mimo výše uvedená chráně-
ná území a vždy jen pro vlastní potřebu!

I v Moravském krasu a okolí platí zákaz sběru veš-
kerých rostlin včetně česneku medvědího ve všech 
národních přírodních rezervacích i přírodních rezer-
vacích, např. v NPR Vývěry Punkvy, NPR Býčí skála, 
NPR Habrůvecká bučina, NPR Hádecká planinka, 
PR Dřínová, PR Údolí Říčky, PR Velký Hornek, PR  
U Brněnky, PR Čihadlo, PR U Výpustku, PR Jelení 
skok, PR U Nového hradu, PR Malužín aj.

Tím, jak každoročně roste obliba medvědího česneku, 
vydává se na jaře do přírody stále více lidí, aby si listy 
této chutné a léčivé rostliny nasbírali. Bohužel s tím 
souvisí i každoroční nárůst otrav plynoucí se zamě-
nitelností této léčivé rostliny s rostlinami jinými, čas-
to jedovatými. Méně zkušení sběrači si mohou splést 
medvědí česnek (Allium ursinum) s jedovatou konva-
linkou (Convallaria majalis) nebo ještě hůře s prudce 
jedovatým ocúnem jesenním (Colchicum autumnale). 
Způsob, jak se záměně rostlin vyhnout, je důkladné 
prostudování vzhledu, stavby a vlastností medvědího 
česneku a současné znalosti rostlin zaměnitelných. 
Listy česneku po rozemnutí voní krásně po česneku, 
ostatní uvedené podobné rostliny jsou bez zápachu.

Za vaši pozornost a ohleduplnost k naší společně 
sdílené přírodě a krajině děkujeme.

Správa CHKO Moravský kras a spolek OKRAS z.s.



Rozlišení medvědího česneku od konvalinky a ocúnu
česnek medvědíkonvalinka vonnáocún jesenní

Vůně listů rostlin po rozm
ačkání, vzhled listů

jde cítit po česnekubez zápachubez zápachu

listy matně zelené a měkké, tenké řapíky,  
listy rostou jednotlivě ze země

pevné tmavězelené listy, rostoucí v párech  
(ojediněle po třech) na stopce

úzké kopinaté listy, nemají řapík, růst několika listů  
ze stonku, ve středu stonku je zapouzdřené semeno

K
vět

bílá barva, květ roste „nahoru“bílá barva, více zvonečků na stopce visící dolůfialová barva, kvete na podzim

Upozornění ke sběru česneku medvědího. Připravila AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, Správa CHKO Moravský kras, ve spolupráci se spolkem OKRAS. Části textů převzaty z http://medvedi-cesnek.cz. Foto Wikipedia.cz, J. Miklín.


