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Plamének plotní – dřevitá popínavá liána

Plamének plotní je dřevitá popínavá liána 
dorůstající až 12 metrů délky s plstnatě chlupa-
tými mladými letorosty porostlými jednoduše 
lichozpeřenými listy. Na postranních větvičkách 
vyrůstají od června bohatá květenství úžlabních 
nebo i vrcholových vijanů. Z květů se posléze 
vyvíjejí široce vejcovité, 3 – 4 mm dlouhé chlu-
paté nažky s několikacentimetrovým odstále 
chlupatým přívěskem. 

Plamének plotní je rostlinou bažinných olšin, 
lužních lesů, případně i plášťových křovinatých 

společenstev. Dosti často se vyskytuje i v křo-
vinách podél železničních tratí odkud proniká 
do vegetace obcí a jejich okolí. 

Ačkoli je plamének plotní původní pravdě-
podobně pouze na jižní Moravě, v současnosti 
je hojný v teplejších oblastech celé ČR. 

Plaménky jsou vydatným zdrojem pylu, 
včelami je navštěvován i při sběru nektaru. 
Velmi cennou a perspektivní rostlinou pro 
včelí pastvu je především bylinný plamének 
bolševníkolistý.

Plamének horský je opadavá, dřevnatějící, statná 
liána dorůstající až 8metrové výšky. Je porostlá 
dlouze řapíkatými trojčetnými listy s eliptickými 
až vejčitými řídce chlupatými lístky. 

Z paždí listů vyrůstají květy na dlouhých 
stopkách. Květy dosahují u některých kultivarů 
v průměru až 10 cm. Mají 4 obvejčité, bílé nebo 
narůžovělé, na rubu chlupaté okvětními lístky. 
V květech se vyvíjí početné 1 – 2 cm dlouhé lysé 
tyčinky a až 1 cm dlouhá chlupatá čnělka. 

Plody jsou 4 – 5 mm dlouhé vejcovité nažky.  
Plamének horský pochází z vysokohorských 

oblastí Asie. Roste v přírodě od Pákistánu přes 

údolí Himaláje až do Číny. Nejlépe prospívá 
na vlhčích, ale nezamokřených lehčích půdách 
s kořeny přistíněnými předsazenými keři. Je 
značně proměnlivý a šlechtěním poskytuje 
zahradní kultivary, z nichž je oblíbený zejména 
holandský Fragrant Spring, který dorůstá až 10 
metrové výšky a má vanilkou vonící světle růžo-
vé květy až 6 cm v průměru s nápadným terčem 
jasně žlutých prašníků uprostřed.

Tento druh plaménku rozkvétá velmi časně 
– často již v závěru předjaří ještě před olistěním 
a včelám je dobrým zdrojem pylu i nektaru až 
do časného léta.

Plamének horský pochází z vysokohorských oblastí Asie
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Plamének bolševníkolistý 
Plamienok bolševníkolistý 
Clematis heracleifolia
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Čeleď pryskyřníkovité (Ranunculaceae) [020.5] [021.0] Čeleď pryskyřníkovité (Ranunculaceae)

    
    

        
        

Plaménkům bolševníkolistým vyhovují 
čerstvě vlhké půdy v mírném polostínu

Plamének bolševníkolistý je dlouhověká vytrva-
lá statná bylina až rozkladitý polokeř původem 
z východní Číny se vzpřímenými letorosty 
dosahující výšky až 1,5 metru. 

Má trojčetné kožovité až 15 cm dlouhé listy, 
na obvodu lístků ostře pilovité. Trubkovité kvě-
ty na svěšených květních stopkách jsou podle 
kultivaru obvykle světle modré nebo fialově 
modré, až 3 cm dlouhé. Tvarem připomínají 
květy hyacintů. Okvětní lístky mají 
na konci zahnuté zpět. Uvnitř květů 
je velký počet tyčinek dlouhých 
až 15 mm.

Plody jsou 5 mm dlouhé 
nažky s až 25 mm dlouhým 

pernatým přívěškem, který pomáhá jejich 
šíření větrem. 

Plaménkům bolševníkolistým vyhovují 
čerstvě vlhké půdy v mírném polostínu. Lze je 
množit semeny nebo bylinnými řízky v létě. 
Jsou plně mrazuvzdorné – snáší mrazy mini-
málně do - 30 °C.

Dobou kvetení a vysokou atraktivitou 
nektaru i pylu pro včely a čmeláky od pozdního 

léta do podzimu je tento dosud málo 
rozšířený netypický druh plaménku 

velmi perspektivní rostlinou pro 
zlepšování včelí pastvy v dru-
hé polovině pozdního léta 
a na podzim.

Ostrožka stračka je bylina se vzpřímenou až 
vystoupavou lodyhou 20 – 120 cm vysokou. 
Přízemní listy brzy zasychají a na lodyze se 
postupně vyvíjejí 2 x až 3 x zpeřené listy.

Květy obsahující trojlaločné nektariové lístky 
mají většinou modrofialovou barvu, vzácně také 
bílou nebo růžovou. Jsou podepřené čárkovi-
tými listeny a vyrůstají v terminálních řídkých 
chudokvětých latách na tenkých květních 
stopkách dlouhých 10 – 50 mm. Vejčité okvětní 
lístky se na bázi zužují v krátký nehet s nápad-
nou ostruhou délky asi 2 cm. Tyčinky jsou při 
základně rozšířené a nesou žluté prašníky.

Plody jsou až 2 cm dlouhé válcovité měchýř-
ky se zaobleně trojhrannými černými semeny.

Roste v obilí, u polních cest i na rumišt-
ních místech zejména na zásaditých půdách 
v nižších a středních polohách. Dříve byl výskyt 
ostrožky stračky jako běžného polního plevele 
hojnější, výrazně se snížil používáním herbicidů 
a moderní zemědělské agrotechniky.

V zahradách jsou pěstovány ozdobné kul-
tivary ostrožek s modrými, modrofialovými, 
růžovými i bílými květy. Stračka patří pro obsah 
isochinolinových a diterpenoidních alkaloidů 
také mezi léčivé rostliny.

Ostrožka stračka kvete od června do srpna.
Pro včely je oblíbeným zdrojem nektaru 

i pylu.

Ostrožka stračka roste na zásaditých 
půdách v nižších a středních polohách
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Šedivka obecná/šedá 
Šedivka sivá 
Berteroa incana
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Čeleď brukvovité (Brassicaceae) [117.0] [118.0] Čeleď brukvovité (Brassicaceae)

                
                

        
        

Šedivka obecná roste na suchých 
stanovištích  s písčitou až kamenitou půdou

Šedivka obecná je jednoletá nebo dvouletá, vzác-
ně i víceletá bylina dorůstající výšky asi 50 cm. 
Z přízemní listové růžice šedivky vyrůstají bo-
hatě větvené lodyhy, které stejně jako celokrajné 
kopinaté listy jsou porostlé šedými chlupy.

Čtyřčetné květy s bílými korunními lístky 
dělenými hluboce ve 2 úkrojky skládají hrozno-
vitá květenství.

Plody jsou eliptické šešulky obsahující drob-
ná hnědá semena.

Šedivka je původní ve větší části Evropy. 
Roste převážně v teplejších oblastech na su-

chých stanovištích s písčitou až kamenitou 
půdou, na okrajích polí a cest i na železničních 
náspech. Občas proniká i do polních kultur, ne-
patří však mezi nebezpečné plevele. K rozšíření 
je třeba více sezón, proto je častější obvykle jen 
ve víceletých pícninách.

Kvete od června až do prvních podzimních 
mrazů.

Včelám je průměrným zdrojem nektaru 
i pylu.

Je jednoletou až dvouletou bylinou pěstovanou 
v polních kulturách dorůstající více než 1,5 
metrové výšky. Často krátkodobě zplaňuje. 
Vznikla křížením brukve zelné a brukve řepáku. 
Geografický původ této prastaré kulturní plodi-
ny však není znám. Na lodyhách řepky zakonče-
ných čtyřčetnými jasně žlutými květy ve vr-
cholových a později i postranních hroznech 
se vyvíjejí sivě ojíněné listy. Plody jsou dlouhé 
šešule obsahující černá silně olejnatá semena 
obsahující téměř 50 % oleje. Kvalitní jedlý olej 
lze i technicky využít – pro výrobu bionafty, 
umělých tuků i mýdel. Řepkový olej býval vyu-
žíván i ke svícení a nedokonalým spalováním se 
z něho vyráběla čínská tuš.

Řepka je nejvýznamnější olejninou mírného 
pásu obou polokoulí. U nás byly počátkem 80. 
let zavedeny do pěstování odrůdy se sníženým 
obsahem kyseliny erukové a později také tzv. 

dvounulové odrůdy se sníženým obsahem glu-
kosinolátů. To se pozitivně projevilo i v lepších 
chuťových vlastnostech řepkových medů.

Řepka nemá velké nároky na teplo, potřebuje 
však dostatek vláhy a půdních živin. Proto ani 
produkce nektaru není tak závislá na teplotě 
jako na dostatku vláhy v půdě.

Řepka patří k našim nejvýznamnějším nek-
tarodárným i pylodárným rostlinám. Pole s kve-
toucí řepkou lákají včely z velkých vzdáleností 
výrazným zápachem i odrazem UV paprsků 
od korunních lístků. V průměrném roce se 
řepko vé porosty podílejí na více než polovině 
celkové medné produkce ČR. 

Jeden květ vyprodukuje za den asi 1 mg 
nektaru s 50% cukernatostí a velké množství 
jasně žlutého kvalitního pylu. Včely vracející 
se s nektarem z řepkových polí lehce poznáme 
podle žlutého otisku tyčinek na čele.

Při pastvě na řepce získávají 
včely typický žlutý otisk na čele


