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Botanika (nejen) pro včelaře

„Budoucnost včel je v prvé řadě závislá na jejich dobré výživě. Jejich 

zdraví je výživou podmíněno stejně jako zdraví člověka. I menší zdroje 

potravy přispívající k pestrosti výživy jsou stejně jako u nás základem 

pro zdravý vývoj organismu, odolnost proti nemocem a schopnost 

překonávat nepříznivé podmínky prostředí – stres všeho druhu.

“

RNDr. Václav Švamberk

VČELÍ PASTVA
Tato kniha je určena každému, kdo obdivuje naši přírodu a záleží mu na její dobré 
kondici. Takový člověk je často včelař, protože včelařství je zdrojem poznání 
přírody. Znalost vegetace je navíc pro výběr stanoviště a přizpůsobení metody 
chovu včelstev velmi důležitá. 

Seznámíte se s velikou kolekcí 544 medonosných rostlin. Jejich popisy jsou 
nabité informacemi a provázejí je originální fotografi e, jež autor shromáždil 
za desítky let toulek českou přírodou. Jako mimořádně zkušený včelař 
a přírodovědec klade RNDr. Švamberk velký důraz na ekologické a fenologické 
charakteristiky uváděných druhů.

Obsahuje český, slovenský a latinský rejstřík názvů rostlin. 
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Arálie/prodara štíhlá (Aralia elata)
Čeleď: aralkovité (Araliaceae) 

Arálie štíhlá je nižší strom až keř dorůsta-
jící výšky 4 – 8 metrů původem z východní 
Asie. 

Listy má až 120 cm dlouhé dvakrát zpeře-
né s lístky po obvodu jemně pilovitými. Před 
opadem získávají oranžovou až vínově čer-
venou barvu.

Květy jsou uspořádány do velkých lat, ve 
kterých vyrůstají na chlupatých stopkách. 
Mají drobné zelené kalichy a krémově žluto-
bílé koruny s vně květu obloukovitě zahnu-
tými korunními lístky. Pět tyčinek vyčnívá 
z květů a opylovatelům činí velmi snadným 
sběr pylu. 

Plody jsou černé peckovice.
Arálie štíhlá roste přirozeně na pasekách 

a v lesních lemech v druhově bohatých spo-
lečenstvech Číny a východního Ruska až 
po Sachalin. V Koreji a Japonsku jsou jarní 
výhony využívány i jako potravina. V našich 
podmínkách je proto plně mrazuvzdorná. 
Optimálně se vyvíjí na čerstvých minerálně 
bohatých půdách a polostinných stanoviš-
tích a dobře však snáší i suché lokality a plné 
oslunění.

Arálie kvete od konce července do září.
Včelám je výborným zdrojem nektaru 

i pylu od pozdního léta do podzimu.

KEŘ – STROM
Araliaceae
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Břečťan popínavý (Hedera helix)
Čeleď: aralkovité (Araliaceae)

Břečťan je v podmínkách střední Evropy 
nejmohutnější liánou keřovitého vzrůstu 
od základu hustě větvenou a dorůstající dél-
ky až 20 metrů. Na vhodných oporách, ob-
vykle stromech, skalách a zdech se přichytá-
vá pomocí příčepivých kořenů.  

Sytá zeleň lesklých kožovitých dlanitě la-
ločnatých neopadávajících listů břečťanu 
oživuje přírodu i v době vegetačního klidu. 
Na starších keřích se vyvíjejí květonosné vě-
tévky s většími a nelesklými listy protáhle 
kosníkovitého tvaru.

Žlutozelené pětičetné květy vyrůstají 
na chlupatých stopkách v okolících. Plody 
jsou modročerné jedovaté bobule.

Břečťan poprvé kvete až ve věku asi 10 let, 
dožívá se však až několika set let a údajně 
existují až tisícileté exempláře. 

Listy obsahují saponiny a glykosidy s pro-
tizánětlivými účinky využívané ve farmacii, 
zejména jako expektorans.

Přírodními stanovišti s výskytem břečťanů 
jsou hlavně listnaté lesy, sutě a skaliny, často 
je však pěstován jako vegetační kryt na zíd-
kách i budovách. Vyhovuje mu polostín, ce-
lodenní přímé oslunění není vhodné.

Svým plným rozkvětem v průběhu září 
břečťan signalizuje začátek včelařského pod-
zimu.

Včelám dokáže být velmi dobrým zdrojem 
pylu i nektaru od konce srpna do října.

Araliaceae

LIÁNA
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Platycodon velkokvětý/zvonkovec/
boubelka velkokvětá (Platycodon grandifl orus)
Čeleď: zvonkovité (Campanulaceae)

Zvonkovec (boubelka velkokvětá) je vytr-
valá bylina dosahující výšky obvykle asi  až 
50 cm. Přezimuje silnými větvenými kořeny, 
z nichž vyrůstají vzpřímené lodyhy porost-
lé přisedlými střídavými listy a zakončené 
řídkým květenstvím velkých pěticípých 
zvonkovitých květů dorůstajících až 8 cm 
v průměru.

Je známa řada kultivarů s květy zbarvený-
mi bíle, růžově, případně i purpurově. Plody 
jsou hranaté tobolky.

Zvonkovec pochází z mírného pásma Číny 
a Japonska. U nás je dobře mrazuvzdorný. 
Optimálně roste na slunných stanovištích. 
V přírodě jsou na severním okraji areálu více 
rozšířeny rostliny s bílými květy  .

Zvonkovec kvete od července do srpna.
Velké květy poskytují včelám mnoho nek-

taru, ale i menší množství pylu po dlouhou 
dobu pozdního léta.

Včelám je dobrým zdrojem nektaru a prů-
měrným zdrojem pylu.

VYTRVALÁ BYLINA
Campanulaceae

ZvoZvoZvoZvoZvooovoonkonnnkonkonkonkonkonkonkovecvecvecvecvevevecvecccveve popopoooooochcháchááááchházízzízízí z mz mz míírnírnrnéhoéhoéhéhoéhoéhoéhohohoo  
páspáspáspápápásppppp ma mmamma a maa a a a ČČínČínČČínČínČínny ay ay aaay ay ay ay ay ayy JaJaJaJJJaJapononononponponpopopoono skaskakskaskasksksk
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Nestařec americký/mexický (Ageratum mexicanum)
Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae) 

Nestařec je letnička nebo i polokeř, s chlu-
patými přímými větvenými lodyhami vysoká 
10 – 60 cm. Listy jsou na okraji vroubkované, 
dolní jsou srdčitého až okrouhle vejčitého tva-
ru, horní jsou klínovité. 

Květy s modrými (vzácněji bílými) koruna-
mi skládají drobné úbory s průměrem 10 – 15 
mm vyrůstající v chocholičnatých latách. 

Čnělky vyčnívají daleko z koruny. 
Plody jsou nažky s korunkou složenou 

z 5 – 6 volných a brvitě zubatých šupinek. 
Nestařec je původní v tropické Americe – 

Peru až Mexiku, kde je víceletou rostlinou. Je 
často pěstován v parcích a v zahradách jako 
okrasná rostlina, odkud ojediněle krátkodo-
bě zplaňuje. Rostliny voní kumarinovou na-
sládlou vůní. Nepřetržitě kvetou (nestárnou) 
od konce června až do prvních mrazů.

Jasně modré úbory nestařce jsou včelám 
bohatým zdrojem nektaru i pylu.

Asteraceae

JEDNOLETÁ BYLINA

NesNesNesNesNesstařtařtařtařt ec ec ec ec ec je je je jejj půvpůvpůvpůvpůvododnodnodnodnnnnnnnnní ví ví vví trtrtrropiopipipipipipiiiopopopiopiopiop ckckcckccckéckékkékékékééckékkkkékékékcckéckckéc AAmAmAmmmAmmmAmAmAmAmAmAmAmAmAA erierierierieriierierie cececeeecece
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Divizna černá var. alba (Verbascum nigrum var. album)   
Čeleď: krtičníkovité (Scrophulariaceae) 

Divizna černá je statná 0,5 – 1,5 metru 
vysoká dvouletá bylina s plstnatě chlupatou 
lodyhou a vejčitými téměř neochmýřenými 
vroubkovanými listy.

V prvním roce se vyvíjí stejně jako u jiných 
divizen pouze přízemní listová růžice. Z jejího 
středu vyrůstá druhým rokem olistěná lodyha 
zakončená lichoklasem početných květů vět-
šinou se světle žlutými korunami. Vzácněji se 
vyskytují také bělokvěté formy variety alba. 
Na vnitřní straně korunních plátků divizny 
černé stejně jako příbuzné divizny brunátné 
(Verbascum phoeniceum) s fi alovými koruna-
mi jsou funkční nektaria, proto tyto druhy po-
skytují opylovatelům i nektar.

Poznávacím znakem druhu jsou hustě tma-
vě fi alově brvité nitky tyčinek. 

Květy se sbírají a používají do čajových 
směsí stejně jako květy divizny velkokvěté pro 
obsah protizánětlivě působících látek. 

Plodem jsou vejcovité plstnaté tobolky 
s velkým počtem drobných semen.

Divizna černá roste v ČR především v nižších 
a středních polohách na výslunných loukách 
na čerstvě vlhkých a v létě vysýchavých říčních 
náplavech i podél cest a na rumištích na půd-
ních substrátech s dostatkem živin a vápníku. 

Kvete od června do září. 
Je velmi dobrým zdrojem pylu a menšího 

množství nektaru.

Scrophulariaceae

DVOULETÁ BYLINA
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Ořechokřídlec klandonský (Caryopteris x clandonesis)
Čeleď: sporýšovité (Verbenaceae)   

Ořechokřídlec klandonský (ořechoplodec 
clandonský) je nízký rozložitý opadavý keř po-
lokulovitého tvaru. V dospělosti dorůstá maxi-
mální výšky asi 1 metru. 

Má prutnaté, obloukovitě ohnuté větve po-
rostlé vstřícnými kopinatými šedě plstnatými 
listy s celokrajným až mírně zubatým okrajem.  

Nápadné květy ořechokřídlece jsou uspořá-
dány ve vrcholících, vyrůstajících na letoros-
tech.  Mají sytě světle modrou barvu. 

Plody jsou oříšky.
Pochází z Číny a Japonska. V Evropě se pěs-

tuje od 30. let 20. století. Větší rozšíření zazna-
menává až v posledních desetiletích. Je pěsto-
ván v několika kultivarech. 

Je teplomilnou rostlinou, vhodnou přede-
vším do parkových výsadeb nižších poloh, 
dekorativní i ve větších alpinech ve skupinách 
i jednotlivě. Vyžaduje převážně alkalické pro-
pustné vápnité půdy. V zimě nadzemní část 
v našich podmínkách zmrzá a na jaře proto 
vyžaduje hluboké seříznutí, po kterém rostlina 
opět odspodu bohatě obroste. Je dobře množi-
telný jarním řízkováním od dubna do června.

Ořechokřídlec rozkvétá až v podletí koncem 
července a kvete do října.  

Je vynikajícím zdrojem nektaru i pylu v pod-
letí a na podzim. 

KEŘ
Verbenaceae
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