
ID ROSTLIN: B e an ř čť
obecný
Hedera helix L. 

Jaro
K výrobě užitečných předmětů, jako jsou válečky na
těsto, když míza umožňuje snadné odstranění kůry.

Pokud vás zajímá každodenní život ptáků a hmyzu 
zblízka, pak za slunečného jarního dne můžete na 
břečťanu pozorovat ptáky, kteří si staví hnízdo nebo
se živí svými zralými černými plody.

Stonky Kůra

Tvar listu

Prvky listu

Uspořádání listu

Prvky listu

Tvar

Key Feature: Sucker-
like adhesive roots

that resemble the legs
of a millipede.
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Praktické využití:

Dříve se používaly na válečky na těsto, 
protože se na ně těsto nelepilo jako na jiná 
dřeva.  Ve 40. letech 20. století a dříve se 
nejtmavší zelené listy někdy používaly v 
domácnosti k čištění nebo obnově barvy 
oděvů.  Když se listy nejprve namočily do 
vroucí dešťové vody a nechaly se 12 hodin 
odstát, byla tekutina připravena k 
houbičkování ušpiněných oděvů.  Fungovalo 
to skvěle - údajně!

P i konzumaci jedovatý!ř

Mladý plod

Květinový pupečník

Plody a květy Mladý plod

Oplodněný
vaječník se
vyvíjí v 
plod

Okvětní lístky brzy 
opadají

Okvětní lístek se 
otáčí směrem dolů 
(reflex)

Žlutozelené
Zelené 
okvětní 
lístky x5 - 
s 
hřebenov
ou linií

Jak se květ vyvíjí - květní 
stvoly se prodlužují a 
rozšiřují směrem ven.

Prašníky

Zralý plod

Blizna

Tvar rostliny 
(stanoviště)

Prvky květu

Vlákno 
podpírá 
prašníky

Samčí tyčinka = vlákno + prašník (zásobárna pylu)
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DALŠÍ
NÁZVY

Známý také
jako

b e anř čť

Na co se zam itěř
Jeho směs matných a lesklých 
gumovitých listů má světlé žilky a často 
mramorovaný povrch.  Na spodní straně
listů jsou drobné bílé chloupky.

Nejlepší doba k pozorování a 
pou itíž
Jeho stálezelené listy lze sbírat po celý 
rok k dekoraci, zejména o Vánocích k 
výrobě věnců.  Na jaře, kdy se díky míze 
snadno odstraňuje kůra, je možné 
vyrábět jehlice.   

Stonek a kmen
Pískově zbarvená drsná kůra. Větší 
kmeny břečťanu, když se obnaží až na 
holé dřevo, vypadají jako slonovina.  
Pozor na tisíce přísavných kořenů, které 
pokrývají jeho větve a kmen. Ty mu 
pomáhají držet se svého hostitele, když 
šplhá vzhůru.

Fakta:

 N A P O D O B I T E L É :  K l í č o v é  p o d o b n é  d r u h y :
S břečťanem obecným lze zaměnit pět dalších dřevnatých popínavých keřů, jako 
je zimolez, plamének, růže psí a hořká sladkost.  Všechny jsou však opadavé, 
takže si je s břečťanem nespletete, zejména v zimě.  Žádný z nich také nemá 
přísavné kořeny jako břečťan.  Zimolez
má oválné listy, které nejsou lesklé; psí růže má podél stonku trny; listy zimolezu 
a plaménku jsou uspořádány opačně.  

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný v elamič

Bobule konzumované ptáky a
savci.

Motýli kladou vají ka a jejichč
housenky se iví listy.ž

Popis rostliny (Taxonomie)
Člen čeledi Araliaceae (Caprifoliaceae).  Stálezelený dřevnatý popínavý keř, který se může 
rozrůstat až do 30 m v jakémkoli směru!  Tvoří koberce na lesních půdách, zarůstá stromy, 
opuštěné budovy a dokonce i náhrobní kameny.  

Květy od září do listopadu
Struktura květu: Jednotlivé drobné květy se 
seskupují do krátkých žlutozelených květenství 
(10-20 cm v průměru), která připomínají malý 
otevřený deštník.

Plody: od listopadu do března
Plody na jaře vypadají jako lízátka z mléčné 
čokolády, která stářím černají. Jedovaté při 
konzumaci.

Listy:  Stálezelený.  Různé tvary a velikosti listů (4 -
10 cm dlouhé), od trojúhelníkovitých přes oválné, 
eliptické až po 3 až 5laločné.  Tvar listu souvisí s 
existencí květů a plodů na rostlině. 

Stanoviště: Vyskytuje se na mnoha místech, ale 
hlavně v suchých lesích, živých plotech, na starých 
zdech, opuštěných starých budovách a v 
křovinatých pustinách.  Při šplhání vzhůru nebo 
podél stromů se opírají o hostitele, jako je strom 
nebo zeď.    

Magie: Používá se jako zaklínač bradavic a 
výrůstků. Existují svědectví o tom, jak si děti na 
dva týdny vložily pár listů do ponožek a bradavice 
zřejmě zmizely.

SOU ASNÝ STAV: B nýČ ěž
LOKALITA: Vyskytuje se tém  všude v Evropěř ě
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Představuje břečťan obecný hrozbu pro živý strom?
Ne! jejich přísavné kořeny nepronikají dovnitř stromu, a

proto pro ně nepředstavují hrozbu.

Ano! Úplné zakrytí stromu mu brání ve fotosyntéze
slunečního světla na energii.  Zvyšuje také

pravděpodobnost, že se strom při bouřce vyvrátí, protože
jejich stálezelené listy v zimě fungují podobně jako lodní

plachta.

Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí borovice lesní.

Nejstarší - Největší - Nejvyšší: Nejstarší strom se nachází v 
Belgii, je mu 171 let. Polsko má nejvyšší břečťanový keř vysoký 
25,2 metru. Zatímco Itálie má strom s největším obvodem - 2,4
metru.

Celosvětové rozšíření  – Vyskytuje se téměř všude na Britských 
ostrovech a v celé Evropě.

Co se skrývá v názvu! - Její latinský název Hedera helix jej popisuje jako rostlinu, která se pevně drží a uchopuje 
předměty, zatímco roste spirálovitě podél svého hostitele.

 
  

Botanický glosář (část 1)
Prašníky - pylová část tyčinky (samčí), která se nachází na jejím
vrcholu.
Tyčinka - samčí část květu 
Nitka -Tyčinka květu - část, která produkuje pyl - se skládá ze 
štíhlé stopky, která se nazývá nitka, a prašníku. 
Blizna -Blizna je část květu, která získává pyl od opylovačů, 
jako jsou včely.
Deštník - skupina květních stonků, které se rozbíhají jako 
paprsky deštníku.

Prohlédněte si břečťan zblízka pomocí virtuální 
prohlídky ve filmotéce Pappus.  Peduncle

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

Stanoviště

Lé ebné vyu itíč ž

Ve starov kém ecku pou ívalě Ř ž
b e an Hippokrates keř čť
zmírn ní otok  a jakoě ů

anestetikum.  
Bylinká i ho pou ívají kř ž

lé b  dýchacích potí í, jakoč ě ž
je astma, bronchitida, dále

na zán ty a artritidu.ě

Botanický glosář (část  2) 

Trvalka - rostlina, která žije déle než 
dva roky a obvykle každý další rok 
kvete a plodí.
Parazit - Vzájemně výhodný vztah 
(synergie) mezi druhy, kdy jeden 
parazitický organismus žije na jiném 
organismu nebo v jiném organismu, 
hostiteli. 
Fotosyntéza -Proces, při kterém zelené
rostliny využívají sluneční světlo k 
syntéze živin z oxidu uhličitého a vody.


