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Vážení čtenáři
Světa Botanicus,
se začátkem letních prázdnin vám přinášíme další vydání časopisu
Svět Botanicus. Tentokrát v novém grafickém designu a ve výrazně
rozšířenější podobě. Rozhodli jsme se v letošním roce koncept časopisu,
který pro vás vydáváme od roku 2009, posunout o krok dál.
Letní číslo se komplexním způsobem věnuje našim zahradám, rostlinám
a zvířatům v Ostré u Lysé nad Labem. Tady jsme doma a tady také vzniká
naše kosmetika i další výrobky. Centrum řemesel a bylinné zahrady, které
od roku 1999 postupně rozšiřujeme a zlepšujeme, ročně navštíví tisíce lidí
všech věkových kategorií: od malých dětí až po seniory.
Toto vydání Světa Botanicus je podrobným průvodcem naším světem rostlin.
Najdete zde popsané nejen všechny naše zahrady, ale i jednotlivé rostliny,
ať už to jsou byliny v Orientální, Bílé nebo Klášterní zahradě. Představujeme
i sochaře a jejich díla, kterými v posledních několika letech doplňujeme náš
areál. A v poslední části vás zveme k seznámení se zvířaty: i ta tvoří součást
našeho Centra.
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Rakytník

116

Včely

Než vyrazíte do Ostré, pročtěte si tohoto našeho letního průvodce,
seznamte s bohatým světem rostlin a zvířat. V příštím vydání vás zavedeme
do Centra řemesel, které také prochází postupnými změnami a vylepšeními.
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Domácí zvířata v Ostré

Těšíme se na vaši návštěvu v Ostré.

138

Sochy v Ostré

Za celý Botanicus
Dana a Jan Hradečtí
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Ojedinělá sbírka stromů vznikla díky
péči Dagmar Havlové v zámeckém
parku v Lánech v roce 1998. Posléze
byla přenesena do našich zahrad
a stala se základem projektu
Arboreta Dagmar a Václava
Havlových. Od roku 2015 zde přibyly
nové sochy Pavla Opočenského,
Moniky Havlíčkové, Lukáše Raise
a Martina Rajčana.

ARBORETUM
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Lípa, která v naší zemi dosáhla velké oblíbenosti, se později stala naším Národním
stromem.
Zvyky
Se stromy je spojena také řada zvyků,
z nichž se některé dochovaly dodnes.
Je tomu tak například u zasazení stromu
při narození dítěte. Strom s dítětem rostl
a byl symbolem jeho životní síly. Takový
strom byl často nazýván „stromem života.“
Při narození dcery se zpravidla vysazovaly
hrušně či topoly, při narození syna jabloně.

ARBORETUM

Arboretum
Arboretum, z latinského slova arbor =
strom, je parková sbírka živých dřevin,
respektive botanická zahrada specializující
se na výzkum a pěstění dřevin. Tradice
zakládání arboret spadá do období renesance, kdy se v zámeckých parcích začaly
objevovat první exotické druhy dřevin.
Tyto sbírky dřevin se postupně rožšiřovaly.

„Stromy jsou básně, které
země píše do nebe.“
Kahlil Gibran, libanonský malíř,
básník a spisovatel

Nejstarším arboretem na světě je Arboretum Trsteno, založené v roce 1492
v Chorvatsku poblíž města Dubrovník.
Většina současných arboret vznikla
v 19. a 20. století.
Arboretum Dagmar a Václava Havlových
Václav Havel se v letech 1989 až 2003
jako prezident České republiky zásadním
způsobem zapsal do evropské historie.
Společně se svou ženou Dagmar získal
během svého veřejného působení celou
řadu vzácných dřevin od významných
světových osobností. Ojedinělá sbírka
stromů vznikla v zámeckém parku v Lánech
díky aktivitě jeho choti Dagmar Havlové,
která o sbírku pečovala. Tato sbírka dřevin
byla posléze přenesena do komplexu ekologických zahrad Botanicus v Ostré u Lysé
nad Labem. Tak vznikl projekt Arboreta
Dagmar a Václava Havlových. Živá kolekce
dřevin se stále rozrůstá. Mezi desítkami
osobností, které přispěly „svým stromem“

najdeme například Hillary Clintonovou,
Christiane Herzog, manželku německého
prezidenta, nebo Tomáše Baťu.
Idea a poslání
Arboretum Dagmar a Václava Havlových
představuje nejen jedinečnou botanickou
sbírku dřevin, ale má i svůj kulturní a historický význam. Připomíná nám i příštím
generacím nejen dobu minulou a významné
osobnosti, ale i okamžiky, které by –
prostřednictvím symbolicky vysazených
stromů – neměly být zapomenuty. Arboretum je místem setkání i rozsáhlou botanickou zahradou určenou k výzkumu i odpočinku. Svým významem přesahuje hranice
České republiky. Posláním Arboreta je nejen
rozvíjet sbírku stromů, ale v širším slova
smyslu šířit ideje poznání přírody a odpovědného přístupu ke krajině a ekosystému
v srdci Evropy.

Úloha stromů
Stromy vždy zaujímaly v životě lidí významné a nezastupitelné místo a tvořily jejich
nedílnou součást. Je zajímavé nahlédnout do minulosti, kdy byli lidé se stromy spjati více
než je tomu dnes. Stromy byly často vysazovány účelově, například mezi stodolami, aby
bylo zabráněno rychlému šíření ohně v případě požáru, jako ochrana z návětrných stran
anebo na návsi k vytvoření příjemného místa k odpočinku.
Stromy v krajině
V krajině se stromy často vysazovaly jako orientační body. Vznikala tak stromořadí podél
cest, aleje vedoucí k zámkům apod. Pod korunami stromů se konala i kázání a unavení lidé
si mohli v jejich stínu odpočinout. Stromy se staly také předmětem uctívání, Slované spolu s
Římany a Řeky tak například uctívali dub, bříza u Slovanů symbolizovala jarní sílu.
6
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Lidé & Arboretum
„Když v roce 1998 přivezla moje žena Dagmar první stromek Taxus mairei z Tchajwanu (jehož jehličí se mimochodem využívá k léčbě rakoviny), stal se prvním exemplářem nově zakládané botanické zahrady, kterou si vysnila a kterou umístila na zámku v Lánech. Během
času oslovila na padesát známých osobností, například Hillary Clinton, jordánskou královnu
Noor, Tomáše Baťu a další, a v následujících šesti letech přibyly do její sbírky nové přírůstky.
I sázení těchto darů se ujaly známé kulturní a politické osobnosti a byla tak založena jistá
tradice. Po skončení mého prezidentského období se zdálo vhodné, aby o tuto sbírku kdosi
další láskyplně pečoval. Byla svěřena světoznámé firmě Botanicus z Ostré u Lysé nad
Labem a alej se tak stala součástí jejich zahrad. Věřím, že bude místem krásy, klidu
a rozjímání, z kterého se budou těšit návštěvníci všech generací.“

| Souha Arafat | Eliška Balzerová | Tomáš Baťa | Brigitte a Ernst Bodnerovi | Hillary Diane Rodham Clinton | Thu Htun a Aye Mya Nandi |
Táňa Fischerová | Ólafur Ragnar Grimsson | Václav a Dagmar Havlovi | Christiane Herzog | Ong Teng Cheong | Terry Donovan |
Bernadette Chirac | Jacques Chirac | Alexandr Kliment | Ivan a Helena Klímovi | Tomki Němec | Pavel a Jelena Kohoutovi | Milka Mesić |
Korunní princ Jordánského hášimovského království El Hassan bin Talal | Pavel Krbálek | Jan Kristofori | Rose Cecilia Stancer |
8
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„Je mi velkým potěšením, že mohu být svědkem oživení zájmu o roli botanických zahrad,
k němuž v posledních letech dochází po celém světě. Domnívám se, že to paradoxně může
být tím, že si společnost stále více uvědomuje ztrátu potencionálně důležitých botanických
zdrojů vinou přímého či nepřímého působení člověka. Je tedy velmi povzbudivé vidět návrh
Arboreta Dagmar a Václava Havlových, které bude umístěno do ekologických zahrad
společnosti Botanicus v Čechách.
Když jsem tyto zahrady navštívil, byl jsem fascinován tím, jak přispěly nejen k obnově
místního venkova, vzdělání, povědomí o trvale udržitelném zemědělství a dalším hlavním
otázkám týkajících se přírody v České republice, ale také tím, jak silný pozitivní vliv měl jeho
úspěch na podobně smýšlející skupiny po celé střední a východní Evropě. Jsem přesvědčen,
že bude i nadále šířit svůj vliv dál za hranice svých českých kořenů.“

| Sam Nujoma | Tomáš a Marta Töpferovi | Marek Eben a Markéta Fišerová | Královna Jordánského hášimovského království Núr al-Husejn |
David Oddsson | Jón Olafsson | Miroslav Ondříček | | Její Veličenstvo královna Paola | Yohey Sasakawa | Irena Schusterová | Ahmet Necdet Sezer
| Václav Postránecký | Sigfús R. Sigfússon | Hanna Suchocka | Bořek Šípek | Lee Teng-hui | Aina Ulmane | Ludvík Vaculík | Eva Samková |
Francis Sánchez Rodríguez | Jiřina Šiklová | Roy Wu a Jeane Huang | Diana Fowler LeBlanc | Lidra Meidani | Chantal Poullain
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„Nejlepší okamžik
k zasazení stromu byl
před dvaceti roky.
Druhý nejlepší je teď.“
čínské přísloví
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Symbolika barev měla ve středověku
své důležité místo. Původní bílé
zahrady byly součástí klášterních
zahrad a místem, kde mniši nacházeli
klid k rozjímání.

BÍLÁ
ZAHRADA
16
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BÍLÁ ZAHRADA − DŘEVINY

BÍLÁ
ZAHRADA

Původní bílé zahrady
byly v minulosti součástí
klášterních zahrad.
Cílem bílé zahrady bylo postupně vytvořit
místo klidu, místo, kde si každý najde chvilku k odpočinku a zamyšlení. Původní bílé
zahrady byly v minulosti součástí klášterních
zahrad. Míst, kde mniši nacházeli klid
k rozjímání. Bílá barva byla a je zosobněním
nevinnosti a čistoty. Bílé lilie, konvalinky,
či hvozdíky jsou součástí obrazů s náboženskou tematikou. V pozdějších stoletích
se bílá zákoutí, či celé bíle řešené prostory
královských zahrad staly módou. Inspirací
a symbolem „zahradní dokonalosti“ při řešení designu bílých zahrad se v minulém století
stala bílá zahrada Sissinghurst v hrabství
Kent. Zahradní komplex byl vytvářen od
roku 1930 spisovatelkou Vitou Sackville –
West a Sirem Haroldem Nicolsonem. Bílá
zahrada v tomto komplexu vznikla pozdě18

ji během roku 1950 a byla nápadem lady
Sackville–West, namísto původního plánu
růžové zahrady.Naše „bílá zahrada“ vznikla
na travnaté ploše, která byla od ostatních
zahrad oddělena živým plotem ze stálezelených cypřišků (Chamaecyparis lawsoniana)
v kombinaci s habry (Carpinus betulus). Toto
tmavězelené pozadí je doplněno bíle kvetoucími keři tavolníky (Spiraea x vanhouttei,
Spiraea nipponica „Snowmound“), pustoryly
(Philadelphus „Virginal“), kalinami (Viburnum
rhytidophyllum), jeřábníky jeřábolistými
(Sorbaria sorbifolia), hortenziemi latnatými
(Hydrangea paniculata „Grandiflora“) a trojpukem význačným (Deutzia x magnifica).
Vytvořené záhony jsou osázeny keři, trvalkami a letničkami bílé barvy jako je například
lilie královská, pivoňka křovitá, wistárie čínská. Tato zahrada byla postupně doplněna
dalšími druhy keřů a stromů. V podzimním
období byla vysázena dominanta zahrady
davidie listenová (Davidia involucrata),
dar britské královny HRH Alžběty II.

Bříza Jacquemontova
Bříza papírovitá
Bříza bělokorá
Davidie listenová
Jabloň Schneideckerova
Kalina pražská
Kalina Burkwoodova
Kdoulovec nádherný
Platan javorolistý
Pustoryl panenský
Slivoň kurilská
Šácholan hvězdovitý
Tavolník niponský
Třešeň ptačí

Betula jacquemontii
Betula papyrifera Marshall.
Betula pendula
Davidia involucrata Baillon
Malus x scheideckeri
Viburnum x pragense
Viburnum burkwoodii
Chaenomeles x superba
Platanus x acerifolia
Philadelphus x virginalis
Prunus kurilensis
Magnolia stellata
Spiraea nipponica
Prunus avium

SEZNAM BYLIN V BÍLÉ ZAHRADĚ
Senecio elegans
Achillea ptarmica
Stachys byzantina „Cotton Boll“
Hosta ventricosa
Arabis caucasica compacta „Schneeball“
Gypsophila repens
Dianthus deltoides „Arctic Fire“
Limonium tataricum
Campanula persicifolia „Alba“
Pulmonaria oﬃcinalis „Sissinghurst White“
Phlox paniculata „Fujiyama“
Armeria maritima „Ballerina White“
Tiarella wherryi
Lamium maculatum „White Nancy“
Iberis sempervirens „Schneeflocke“
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Bludiště je podle definice spletitá
síť cest s jednou nebo více slepými
větvemi. Je to řešitelný rébus
s dosažitelným cílem. V našich
zahradách si můžete vyzkoušet tři
základní typy bludišť.

BLUDIŠTĚ
22
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Bludiště je pradávným symbolem známým po tisíciletí v mnoha různých kulturách. Často
bývá zaměňováno s labyrintem, v odborné literatuře se však tyto dva pojmy odlišují. Bludiště je chápáno jako systém mnoha cestiček, které nás mohou, ale také nemusí dovést k cíli,
jeho účelem je zmást a pobavit. Jsou zde četná rozcestí a slepé uličky, je snadné zabloudit.
Labyrint se naopak vyznačuje jednoduchostí, cesta je pouze jedna a zavede nás oklikami
přímo do středu labyrintu, zabloudit nelze. Účelem je naučit se trpělivosti a zklidnění mysli.
Labyrint někdy bývá pokládán za symbol hledání středu, podstaty.

Bludiště a labyrinty jsou známé již z dob
starých Egypťanů, jejich původ je však stále
zahalen tajemstvím. V Evropě je proslulý
krétský labyrint, k němuž se váže legenda
o Minotaurovi, tvorovi s lidským tělem
a býčí hlavou, jež byl uvězněn v chodbách
ponurého knósského paláce. Ten byl navržen na přání krále Mínoa athénským sochařem a architektem Daidalem a ukrýval
v sobě nespočet spletitých chodeb, schodišť
a místností.
Ve starověku byly labyrinty tvořeny zpravidla uzavřeným prostorem s jedním vchodem, tento zpravidla vyúsťoval ve spletité
cesty, jež se vinuly ke středu labyrintu.
Spletitá linie byla chápána jako symbol života, střed naopak jako symbol smrti
a znovuzrození.
Pro středověk byly typické tzv. chrámové
labyrinty. Ty se nacházely uprostřed západního portálu, který tvořil symbolické rozhraní mezi vnějším světem a Božím chrámem.
Poutníci zde strávili často až hodinu, mnozí
z nich se pohybovali po kolenou. Toto procházení labyrintu bylo považováno za duchovní událost – projitím labyrintu kopíro-

val věřící cestu dlouhého a složitého života
na zemi, začínající zrodem u vstupu
a končící smrtí v centru. Středověké labyrinty se staly důležitým motivem zdobícím
stěny, sloupy a podlahy (lze vidět například
v Remeši či v katedrále v Chartres).
V renesanci a baroku se bludiště stala spíše
místem pro rozptýlení a pobavení královských dvorů. Byla hojně zakládána v zámeckých parcích (např. v Schönbrunnu,
Versailles či Heidelbergu) a většinou tvořena
hustými keřovými či stromovými porosty.
Středem byly okrasné prvky jako např. jezírko, altánek či věž. Bludiště byla rozsáhlá,
délka pěšin dosahovala často i několika kilometrů. Nejstarší bludiště vytvořené z živých
plotů keřů a stromů má svůj původ právě
v Anglii, kde je podobných bludišť v současné době více než sto.
Také v 19. století se bludiště stávala součástí
veřejných parků, i zde bylo hlavním účelem
rozptýlení a obveselení obyvatel. Začala
se objevovat také v soukromých zahradách,
v malířství i na ikonách. Labyrintovými
ornamenty se vykládaly rovněž plošinky
mezi schodišti.

Slovo labyrint pochází z řeckého slova labyrinthos – labrys, což je výraz označující dvojsečnou sekyru. Symbolika labyrintu se vykládá mnoha způsoby, často bývá vnímán jako životní
cesta, na které člověk prochází různými zkouškami, oklikami a po spletité cestě nakonec
dochází ke svému středu, poznání sebe sama.
24
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„KRÉTSKÉ
BLUDIŠTĚ
„Onsequunt
estin rero
SLOUŽILO
blacepe
VĚTŠINOU
eniet hic
Kte
MEDITACÍM“
cus.“
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V první polovině 20. století byla tvorba bludišť a labyrintů negativně ovlivněna světovými válkami. Velké množství labyrintů bylo
zničeno. Koncem minulého století jejich obliba opět stoupla a v
současnosti vznikají četná venkovní a také interiérová bludiště, jež
využívají nejrůznějších materiálů – dřeva, kamene, cihel, vodních
prvků, zrcadel a rostlinného materiálu (křovin, drnů, travin aj.)
Mezi nejvýznamnější současné tvůrce bludišť patří Angličan
Adrian Fisher, který navrhl přes pět set bludišť v třiceti různých
zemích. Jeho tvorbu je možné spatřit také v Čechách a to v zámeckém parku v Loučeni, kde je tzv. Labyntárium (soubor deseti
různých labyrintů a bludišť). Největší bludiště na světě tvořené
živými ploty je na britském panství Longleat House. Je tvořeno
z více než šestnácti tisíc tisů (Taxus sp.) a jeho cesty se vinou
v délce téměř tří kilometrů.
V našich zahradách si můžete prohlédnout a vyzkoušet tři základní typy bludišť: Klasické neboli krétské bludiště je nejjednodušší a z kruhových bludišť nejmenší, v průměru měří jen
14,5 m. Jeho cestičky jsou úzké, určené pouze pro jednu osobu,
protože toto bludiště sloužilo většinou k meditacím. Je osázeno
trávou kostřava sivá (Festuca glauca L.), stálezelenou rostlinou
z čeledi lipnicovitých (Poaceae), jež dorůstá výšky asi 20 cm.
Vytváří kompaktní trsy sivě zelených až modrých listů. Květy
tvoří drobné klásky, které tvoří latu, plodem je elipsoidní obilka.
Kostřava pochází s jižní Francie a Itálie, proto se jí daří nejlépe
na přímém slunci a v propustných, lehce písčitých půdách.

Keltské drnové bludiště je také kruhové,
v průměru měří 20 m. Jeho kostru tvoří kameny, mezi kterými je v mezerách vysázen
yzop lékařský (Hyssopus oﬃcinalis L.), polokeř původem ze střední Asie a Středozemí,
náležící do čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). Dorůstá výšky až 1 m, má čtyřhrannou lodyhu, vstřícné, téměř přisedlé listy.
Květy vyrůstají z úžlabních nepravých přeslenů a jsou podepřeny čárkovitými listeny.
Květní kalichy jsou trubkovité, koruna dvoupyská, modrofialová, méně často i růžová.
Plod je složen z tvrdek. Kvete v červenci až
září. Yzop vyžaduje sušší, dobře propustnou
půdu s dostatkem vápníku, slunné
a chráněné stanoviště. Množí se dělením
trsů, řízky nebo semeny. Tato se vysévají
koncem března do pařeniště nebo na konci
dubna přímo do půdy. Na jaře ho můžeme
zmladit seříznutím na 10 cm. Kvetoucí nať
yzopu se sbírá na počátku května a sušená
se ve formě nálevu používá nejčastěji při
léčbě průduškových onemocnění. V kombinaci s jablečníkem obecným (Marrubium
vulgaris L.) ho lze využít také k léčbě kašle
a nachlazení. Podporuje trávení a pro své
dezinfekční vlastnosti bývá přidáván do
koupelí. Může rovněž sloužit jako kloktadlo
při zánětech mandlí a hrtanu. Uplatnění
najde také v kuchyni, obvykle se přidává
k masitým pokrmům a také do bylinných
likérů. Yzop je také významná medonosná bylina. Cestička bludiště je dostatečně
široká na to, aby zde bylo možné procházet
oběma směry. Uprostřed keltského bludiště
je postaven kůl určený pro upevnění májky

jako symbolu plodnosti. Kolem této májky
se v minulosti tančily keltské tance jako
rituál vítání nového života.
Bludiště z vysokého živého plotu je typické pro konec 18. a začátek 19. století, kde
už sloužilo pouze pro zábavu. Je vytvořeno
ze stálezeleného stromu zeravu západního (Thuja occidentalis L.), kultivaru „Brabant“. Zerav západní je původem ze Severní
Ameriky, kde roste velmi často ve vlhkých

půdách kolem řek a vytváří lesní porosty.
Náleží do čeledi cypřišovitých (Cupressaceae). Roční přírůstek je asi 20–35 cm,
v dospělosti dosahuje výšky kolem
3,5–4,5 m. Má kuželovitou korunu, pravidelně rozložené větve a trávově zelené šupinovité jehlice. Plody tvoří šištice, dlouhé asi
8 mm. Daří se mu ve slabě kyselé až alkalické propustné půdě, vyžaduje dostatek světla. Velmi dobře snáší tvarování a řez, proto
je často používán pro výsadbu živých plotů.
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Zahrada je inspirována
středověkými klášterními
zahradami. Pro tyto zahrady je
typická nejen pravidelnost
a maximální funkčnost jednotlivých
částí, ale také určitý duchovní
rozměr.
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Ve středověku byly kláštery nejen místy
vzkvétajícího duchovního života, ale především centry vzdělanosti v mnoha oblastech
lidského vědění. Ukrývaly se zde například
vzácné knihy, relikvie, rukopisy a kroniky,
které poukazovaly na středověký způsob
života a myšlení. Tvořilo se zde také umění
a kláštery poskytovaly prostor k intenzivní
modlitbě. Byly rovněž nazývány opatrovníky
lékařských znalostí. S největší pravděpodobností si toto označení zasloužily právě
díky pěstovaným léčivým rostlinám.
Podle dochovaných zpráv a plánků je zřejmé, že se většinou jednalo o základní druhy bylin. Mniši je používali pro okamžitou
léčbu, kterou byli schopni provádět přímo
v klášteře. Na vnitřních plochách klášterů,
které byly původně travnaté, byly pěstovány léčivé byliny a různé druhy užitkových
rostlin. Vzniklé zahrady prolínaly pískové
nebo kamenné cesty, záhony bývaly zpravidla lemovány zimostrázem obecným
30

Tato zahrada je inspirována středověkými klášterními
zahradami, které měly ryze praktický význam a sloužily
tedy k hospodářským účelům příslušného kláštera.
Pro tyto zahrady je typická nejen určitá pravidelnost
a maximální funkčnost jednotlivých částí, ale také určitý
duchovní rozměr, neboť byly pro mnichy rovněž místem
meditace a rozjímání.

(Buxus sempervirens L.), nejen díky jeho stálezelenému habitu, ale i pružnosti, pomalému
růstu a schopnosti zdůraznit hranice a čisté
linie. Tento poznatek jsme využili při zakládání uzlové zahrady v přední části pozemku. Rostlinnou kostru zahrádek tvoří právě
zimostráz obecný.
Vnitřní plochy jsou osázeny bylinami, jež se
pravidelně splétají a vytvářejí tak ornamenty různých tvarů a velikostí. Pro královské
a měšťanské zahrady tohoto období jsou
typické pergoly, květinová zákoutí, lavičky
a sedátka porostlá trávou nebo aromatickými bylinami. Klasickou plodinou vysazovanou do těchto drnových (bylinných) laviček
byl vytrvalý heřmánek římský (Anthemis
nobilis L.), který výborně odolává sešlapávání. Na naší stejně funkční lavičce je použita
poléhavá mateřídouška kmínová (Thymus
herbabarona Lois.). Typickým znakem je její

pronikavé aroma, malé, tuhé listy a drobné
květy růžové barvy. Pochází ze Středomoří,
proto se jí daří na plném slunci, v propustné
půdě.

Mniši používali byliny
pro okamžitou léčbu,
kterou byli schopni
provádět přímo v klášteře.
Pro léčebné účely sbíráme v průběhu června až září mladé kvetoucí nedřevnaté
části rostliny, a to vždy za suchého počasí,
nejlépe kolem poledne, kdy mají nejvyšší
obsah vonných silic. Díky nízkému obsahu vody lze mateřídoušku i tymián usušit
poměrně rychle. Pro zachování jejich aroma
je uskladňujeme v dobře uzavíratelných
nádobách.

Klášterní zahrady byly často námětem
obrazů. Jedním z typických témat této doby
je Panna Marie s Jezulátkem v náručí, sedící
na travnaté lavici. Tímto se vysvětluje, proč
byly klášterní zahrady známy jako zahrady
mariánské.
Jednou z velice oblíbených okrasných
rostlin klášterních zahrad byly růže (Rosa
sp.). Nevíme přesně, kdy jejich pěstování
začalo, pravdou však je, že se růže objevují
nejen na antických palácových malbách na
Krétě již roku 1600 př. n. l., ale i na raných
egyptských hrobkách. Stříhaní a řez růží
jsou popsány již ve spisech Theoprasových.
Byli to pravděpodobně Římané, kteří přivezli růže do dalších částí Evropy. Nejstarší
známou pěstovanou růží byla Rosa gallica L.
var. oﬃcinalis. Růže se též stala oblíbeným
symbolem, který se objevoval na četných
obrazech a v básních.
31
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Vedle růží byly oblíbené i okrasné květiny,
které u nás rostou na bočních záhonech podél celé zahrady. Rádi bychom zmínili například některé byliny využívané k barvení látek,
jako je třeba světlice barvířská (Carthamus
tinctorius L.), někdy nazývaná též saflor, která
pochází z východní Asie. Do Evropy se dostala
přes Španělsko, kam ji přivezli Arabové
z Afriky. Jedná se o jednoletou bylinu, která
může připomínat bodlák, dorůstá výšky asi
120 cm, má střídavé jednoduché listy a trubkovité květy se zlatožlutou, později oranžovou korunní trubkou. Kvete od července
do září. Zpočátku se využívala zejména jako
léčivá a barvířská rostlina, v první polovině
19. století se začala pěstovat také jako olejnina. U nás se používala hlavně k barvení pokrmů a cukrovinek. Pěstována byla zejména
v okolí Žatce, Slaného a na jižní Moravě.
Postupně byla její produkce omezena,
zejména z důvodu dovozu olejnatých
surovin ze zahraničí.

V naší klášterní zahradě jsou růže vysázeny
u dřevěné obloukové pergoly, jedná se
o staré odrůdy keřových a popínavých růží.
Z keřových lze jmenovat například odrůdu
'Queen Of Denmark', která velmi příjemně
a silně voní a její květy jsou v odstínech bílé
a růžové, či 'Celsiana', odrůdu původem
z Francie, jejíž květ je bílý až světle růžový.
Mezi keřové růže, které u nás můžete vidět,
patří i odrůda 'Seagull', která má šedozelené
listy a bílé květy s jasně žlutými tyčinkami.
32

Z popínavých růží lze zhlédnout například
odrůdu 'Madame Hardy', která patří do skupiny historických růží a má bílé květy
s intenzivní vůní, či varietu 'Alexander
Girault', jež je převislá s poloplnými růžovými květy. Odrůda 'Altissimo' je bohatě kvetoucí popínavá růže s rudě červenými květy,
'Easleas Golden Rambler' pak s plnými,
citrónově žlutými květy. Má olivově zelené,
kožovité listy a dorůstá výšky až 4 m. Další
velmi půvabnou růží je 'Felicite Et Perpetue',

jež má bílé až světle růžové květy. Je však
náchylná k padlí a v našich podmínkách
může vymrzat, stejně jako růže 'Mme Alfred
Carriere'. Tato byla vyšlechtěna ve Francii
profesorem Schwartzem, má bílé až světle růžové květy s intenzivní vůní a dorůstá
výšky až 280 cm. Za zmínku jistě stojí
i kultivar 'Sombreuil Clg', původem také
z Francie, který má nádherné krémově
bílé květy.

Další rostlinou využívanou též k barvení je
rezeda žlutá (Reseda lutea L.), jednoletá až
vytrvalá bylina s přímou lodyhou, která náleží
do čeledi rezedovité (Resedaceae) a pochází
ze střední Evropy. Dosahuje výšky asi 60 cm,
má vejčité až trojúhelníkovité listy, květ tvořený hroznovitým květenstvím a plodem je
tobolka. Kvete od května do října. Ve všech
svých částech obsahuje žluté barvivo luteolin,
nejsilnější barvicí schopnost mají stonky
a listy. Používá se zejména na barvení vlny
a hedvábí.
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Zajímavostí je také rostlina jménem ločidlo
obecné (Ferula communis L.), která se
v dnešní době pěstuje již jen zřídka.
Jedná se o trvalku, která může dorůstat
výšky až 5 m, náleží do čeledi miříkovitých
(Apiaceae) a má svůj původ v oblasti Středomoří. Velké duté stonky mohou mít průměr
až 8 cm, spodní listy mají celerovou vůni,
jsou vějířovité a dělené v čárkovité lístky.
Horní listy jsou menší, mají i kratší řapíky,
jež mnohdy vytváří kolem stonku nafouknuté pochvy. Květy jsou matně žluté okolíky, kvetou od března do dubna. Plodem je
dvounažka s křídlatým lemem. Je využívána
v tradiční medicíně v některých oblastech

Středozemí a také při výrobě likérů. Stejné
využití má i rostlina původem ze Středozemí, routa vonná (Ruta graveolens L.), která
dorůstá výšky asi 40–60 cm a je vytrvalá.
Byla používána již za starých Římanů, kteří
ji spolu s česnekem a kozím sýrem používali
k přípravě aromatického koření zvaného
moretum. Ve středověku se pěstovala jako
léčivka v klášterních zahradách. Její listy
jsou modrozelené, oválné a lichozpeřené.
Květy jsou zpravidla uspořádány do hroznovitého či vrcholičnatého květenství. Plody
bývají měchýřky, bobule, peckovice či tobolky. Daří se jí na slunném stanovišti s dobře
propustnou půdou.

"Na vnitřních
plochách klášterů,
které byly původně
travnaté, byly
pěstovány léčivé
byliny a různé
druhy užitkových
rostlin."

Do Jižní Ameriky v dobách Aztéků se
můžete podívat s naší kolekcí dvanácti
druhů slunečnic. Aztékové ze slunečnicových semen mleli mouku a lisovali
olej, využívaný nejen pro potravinářské
účely, ale také jako olej do lamp. Slunečnice byla pěstována již americkými
Indiány asi před 3000 lety, její latinský
název Helianthus je odkazem na Helia,
řeckého boha Slunce. Do Evropy slunečnici přivezli v 16. století Španělé.
Je nejen oblíbenou okrasnou rostlinou,
ale má také víceúčelové využití. Dřeň
z lodyh je velmi lehká, byla například
používána Číňany k výrobě hedvábí
a provazů. Poupata slunečnice se mohou přidávat do salátů či se podusit,
podobně jako třeba artyčoky. Z květů
lze vařením získat žluté barvivo.
Semena se konzumují syrová či pražená, mohou se také nechat naklíčit.
Olej získávaný ze semen se využívá
nejen jako jedlý, ale také jako zvláčňující složka do různých kosmetických
přípravků, je ceněn zejména pro obsah
vitamínu F. Zajímavé je také využití
slunečnice při kultivaci zamokřelých
území, jako je tomu například v Holandsku. Svými kořeny dokáže rychle
čerpat vodu z půdy.

V takzvaných „bedněných záhonech“
ve střední části zahrady jsou vysázeny
tradiční odrůdy různobarevných hrachorů (Lathyrus sp.), velmi půvabných
popínavých rostlin, které jsou pěstovány jako letničky již od 17. století. Dnes
existuje velké množství jejich hybridů,
které se liší barvou, tvarem i velikostí
květů. Pochází z Itálie a Sicílie a náleží
do čeledi bobovité (Fabaceae). Kvetou
od června do srpna. Na jednom ze
záhonů je také lichořeřišnice (Tropaeolum sp.), rostlina původem z oblasti
Ekvádoru, Peru a Kolumbie, která se
do Evropy dostala v 15. století. Je velice
vděčná a nenáročná, má plazivou lodyhu, listy s ovíjivými řapíky a její květy
jsou až 7 cm velké, oranžově červené
barvy. Často se přidávají do salátů
a jiných pokrmů, které svou kořeněnou
chutí příjemně oživí. Kvete v červnu
až říjnu. Vidět zde můžete také různé kultivary svlačce (Convolvulus sp.),
popínavé letničky, která vytváří hustý
porost. Kvete od června až do září pestrobarevnými květy, které je dobré po
odkvětu odstranit, aby rostlina vytvořila
nová poupata. Daří se jí téměř ve všech
typech půd.

Především v době květu jsou v klášterní
zahradě nepřehlédnutelné vyvýšené
levandulové záhony, jež jsou situovány
u jejího vchodu.
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Ve středu klášterní zahrady jsou vysazeny
dvě řady lip (Tilia sp.), které dělí travnatá
plocha. Ta byla ve šlechtických zahradách
využívána ke hrám, u nás se zde příležitostně konají svatební obřady a jsou zde
kamenné lavičky, které vybízí k příjemnému
posezení v letních dnech.
Za lipovou zástěnou je vysázen živý plot
z tisu červeného (Taxus baccata L.). Jak mnozí
jistě vědí, jedná se o stálezelený, často
vícekmenný strom či keř, který je u nás
původní a roste většinou v mělkých, kamenitých a dostatečně vlhkých půdách. Velmi
dobře snáší stín a může dosahovat vysokého

věku, někdy až 300 let. Na podzim větvičky
zdobí červené dužnaté plody. Celá rostlina
je velmi prudce jedovatá. Latinské rodové
jméno Taxus pochází z řeckého slova toxon
(luk), dle toho, že se z jeho dřeva vyráběly
luky. Slovo baccata v latině znamená nesoucí bobule, podle míšku obklopujícího semeno, jež může připomínat bobule.
V zadní části klášterní zahrady jsou vysazeny
některé užitkové rostliny jako je například
proso seté (Panicum miliaceum L.), len setý
(Linum usitatissimum L.) či slunečnice roční
(Helianthus annuus L.).

"Především v době
květu jsou‚
v klášterní zahradě
nepřehlédnutelné
vyvýšené
levandulové záhony
u jejího vchodu."
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Pěstování zeleniny má v Polabí
dlouholetou tradici. Naše zeleninová
zahrada má záhony uspořádány
do pruhů, které jsou uprostřed
přerušeny širší zatravněnou cestou.
Můžete zde vidět nejen klasické
druhy zeleniny, ale i velmi staré
a dnes již zapomenuté odrůdy.

40

ZELENINOVÁ
ZAHRADA
41

ZELENINOVÁ
ZAHRADA

Historie pěstování zeleniny
Jak ukazují paleontologické nálezy,
řada zeleninových druhů byla známa již
v neolitu, například mrkev (Daucus sp.)
či pastiňák (Pastinaca sp.). První písemné
zmínky dokládají, že už staří Římané, Egypťané a Babyloňané kultivovali například zelí
(Brassica sp.), mrkev (Daucus sp.), česnek
(Allium sp.), salát (Lactuca sp.), mangold
(Beta sp.) či šťovík (Rumex sp.). O rozvoj
pěstování zeleniny u nás se velkou měrou
zasloužily mnišské řády, jako byly například
Benediktini. Klášterní zeleninové zahrady
měly často jednoduchý, formální tvar
a práce na zahradě a pěstování rostlin
představovaly velmi významnou činnost.
Zeleninu mniši zpravidla vysazovali v různých geometrických tvarech a pro oživení
a větší pestrost přidávali také růžové keře.

42

Dle italské tradice byly tyto zahrady obohacovány také o dekorativní prvky, jako jsou
fontány, květinové zánohy či různé altánky.
Za doby římského císaře Karla I. Velikého byl
samotným panovníkem vydán spis, který
obsahoval více než sedmdesát druhů rostlin
pro kultivaci. Téměř dvě desítky z nich tvořila právě zelenina.
Mezi nejdéle využívané druhy zeleniny u nás
patří křen (Armoracia sp.), česnek (Allium
sp.) a zelí (Brassica sp.). Zelenina, spolu
s obilninami, luštěninami a okopaninami,
tvořila důležitou součást kuchyně. Tak, jak
zájem o konzumaci zeleniny vzrůstal, byla
snaha stávající sortiment rozšířit a vylepšit.
Proto vznikaly různé krajové odrůdy, zejména v oblastech s dobrými pěstebními podmínkami, jako byla Polabská nížina,

Mělnicko, Plzeňsko, Podyjí a jiné. Věhlasu
tak získalo například znojemské zelí, všetatská cibule či malínský křen.
Naše zeleninová zahrada
Je navržena v jednoduchém obdélníkovém
tvaru po vzoru klášterních zahrad a má nádech okrasné zahrady. Pozemek je rozčleněn do dvou podélných záhonů, které jsou
odděleny širší zatravněnou cestou. V jejím
středu jsou vysazeny jabloně (Malus sp.)
tvarované do ploché stěny. Osázení, uspořádání a také rozčlenění záhonů se každoročně mění, snažíme se střídat plodiny tak,
abychom zamezili únavě půdy, jednostrannému odčerpávání živin a také výskytu
chorob a škůdců.
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Tento rok jsme se snažili zapojit více vertikálních struktur s pnoucími rostlinami, jako
jsou například fazol šarlatový (Phaseolus
coccineus L.), hrachor popínavý (Lathyrus
clymenum L.), popínavý špenát (Spinacia
oleracea L.), svlačec trojbarevný (Convolvulus tricolor L.), lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus L.) či papriko-okurka zvaná
ačokča (Cyclanthera pedata L.).
Záhony tvoří pravidelně se střídající obrazce (čtvercové a obdélníkové), jednotlivé
rostliny jsou zde nakombinovány tak, aby
vytvářely nejen zajímavou pestrobarevnou
mozaiku, ale také, aby se vzájemně podporovaly v růstu a lépe tak odolávaly škůdcům.
Sousedství některých rostlin zlepšuje jejich
aroma – například brambory (Solanum tuberosum L.) pěstované vedle kmínu (Carum
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carvi L.) mají lepší chuť. Aromatické látky
uvolňované některými rostlinami mohou
odpuzovat škůdce a také mohou snižovat
napadení některými houbovými chorobami,
jako je tomu například u smíšené kultury
mrkve (Daucus sp.) a cibule (Allium sp.),
kde se vzájemně odpuzují květilka cibulová
a pochmurnatka mrkvová.
Další vhodnou kombinací zelenin je například kedluben (Brassica oleracea L. convar.
acephala var. gongylodes) či celer (Apium
graveolens L. var. rapaceum) a salát hlávkový
(Lactuca sativa L.).
Cesty jsou vystlány slámou, která nejen
pěkně vypadá, ale je také cenným mulčovacím materiálem. Můžete zde vidět tradiční
druhy zeleniny jako je mrkev setá (Daucus
carota L.), různé odrůdy salátu hlávkového

(Lactuca sativa L.) lišící se barvou a strukturou
listů, hrách setý (Pisum sativum L.), cibule
kuchyňská (Allium cepa L.), pór zahradní
(Allium porrum L.) paprika roční (Capsicum
annuum L.), kopr vonný (Anethum graveolens
L.) či pažitka zahradní (Allium shoenoprasum
L.). Košťálová zelenina, zejména zelí
hlávkové (Brassica oleracea L. convar. capitata)
či květák (Brassica oleracea L. var. botrytis)
letos odolávala náporu zajíců, kteří mají
v oblibě hlavně malé sazeničky těchto rostlin.
Výsadbu tvoří také zeleninové druhy méně
známé, které se dnes již tolik nepěstují.
Návštěvníci si tak mohou prohlédnout, jak
vypadá například rostlina lilku jedlého
(Solanum melongena L.), mochyně peruánské (Physalis peruviana L.), vodnice (Brassica
rapa L. var. rapa) či lufy (Luﬀa cylindrica L.).
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Zeleninoví otužilci
Vy, kteří máte svou zahrádku
a rádi na ní kromě okrasných
rostlin pěstujete také něco
dobrého k zakousnutí, určitě
víte, že zatímco v zimních
měsících většina rostlin
odpočívá, jsou druhy, které
jsou nejen mrazuvzdorné,
ale právě v této době chutnají
nejlépe. Je to třeba růžičková
kapusta nebo kadeřávek,
kterým první podzimní
mrazíky svědčí a teprve
po nich získávají tu pravou
chuť. Na zahrádce nám
mohou vydržet až do jara.
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MRAZUVZDORNÁ ZELENINA
Mrazivým zimním teplotám nejlépe odolávají zeleninové druhy, které mají podzemní hlízy nebo kořeny. Takovou zeleninou je například topinambur, jehož hlízy
v zemi vydrží teploty až −30 °C. Může se
tak sklízet v průběhu celé zimy. Dalšími
odolnými druhy jsou dvouleté zeleniny
jako je třeba hadí mord španělský zvaný
černý kořen, méně známá zelenina s kořenem černé barvy, který obsahuje hodně
vitamínu C, nebo pastinák, který je na
vitamíny a minerály bohatší než jeho příbuzná mrkev. Mrazuvzdorné jsou i cibuloviny jako je třeba pór nebo zimní cibule.
Mezi největší otužilce patří také špenát
nebo již zmiňovaná kapusta růžičková
a kadeřávek.

JAK NEJLÉPE SE V ZIMĚ
O ZELENINU POSTARAT
Základem pro úspěšné pěstování je
správný výběr odrůdy. Vybíráme jen ty
odrůdy, které jsou k přezimování určené,
v opačném případě by nám zelenina
mohla začít vybíhat do květu. Pozornost
také věnujeme přípravě půdy, kterou je
nejlépe připravit již nějakou dobu před
samotnou výsadbou. Půda si tak sedne
a semínka nám snáze vzejdou. Pokud
máme záhony na exponovaných místech,
uzpůsobíme vzdálenost rostlin a sejeme
je hustěji, než bychom dělali v létě, zamezíme tak případnému vymrzání rostlin.
Staráme se také o zálivku a v případě
tuhých mrazů můžeme záhony přikrýt
chvojím nebo netkanou textilií.
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VYBRANÉ MRAZUVZDORNÉ
ZELENINY
KAPUSTA RŮŽIČKOVÁ
(Brassica oleracea convar. oleracea var.
gemmifera DC)
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celou trávicí soustavu. Kromě jiných látek
obsahuje také mangan a selen, které podporují náš imunitní systém.

Růžičková kapusta je dvouletou rostlinou
z čeledi brukvovitých, která byla
vyšlechtěna v 18. století v Belgii. Její košťál
dorůstá výšky až 1 metru. Růžičky, které se
tvoří v paždí listů, jsou bohaté na vitamín A,
C, E, vitamíny skupiny B a minerální látky,
zejména zinek, fosfor, síru, vápník a hořčík.
Jejich chuť je velmi jemná, v kuchyni jsou
často využívány do polévek i jako příloha.
Růžičková kapusta snese teploty až −17 °C.
Po přejití mrazem jsou růžičky chutnější.

ČERNÝ KOŘEN
(Scorzonera hispanica L.)
Méně známá kořenová zelenina z čeledi
hvězdnicovitých, která pochází z jižní
Evropy a Blízkého východu. Má černý,
na řezu bílý, kořen, který má svěží, lehce
nasládlou, kořeněnou chuť. Obsahuje vitamíny A, B, C a E, z minerálních látek pak
hořčík, draslík, vápník, fosfor a železo.
Zasadit ho můžeme v srpnu a úrodu pak
sklízet od zimy až do jara. Dařit se mu
bude v hlubokých, humózních půdách.
Využít ho můžeme osmažený na oleji
nebo jím obohatit zeleninové saláty.

PÓR ZAHRADNÍ
(Allium porrum L.)
Pórek je známá cibulová zelenina
z čeledi amarylkovitých, pocházející
z jižní Evropy a jihozápadní Asie.
Je typická svou válcovitou cibulí
a robustním stonkem. Pro přezimování
využíváme zimní odrůdy, které vyséváme
od března do května a sklízíme během celé
zimy, vydrží nám až do jara. Pórek nám
v zimě bude zdrojem vitamínu C, E a B,
obsah sirnatých sloučenin příznivě ovlivňuje

PASTINÁK
(Pastinaca sativa L.)
Pastinák je nenáročnou zeleninou s celou
řadou prospěšných látek. Patří spolu s mrkví
do čeledi miříkovitých a ve srovnání
s ní má také více minerálů i vitamínů.
Přejde-li mrazem, je ještě chutnější.
Semena vyséváme brzy na jaře a kořen
sklízíme po celou zimu. Naši předkové ho
používali podobně jako třeba brambory,
lze jej konzumovat vařený, smažený nebo
dušený, výborný je pečený.

SLUNEČNICE TOPINAMBUR
(Helianthus tuberosus L.)
Rostlina původem z Ameriky, lidově zvaná
židovské brambory, náležící do čeledi hvězdnicovitých. Dorůstá výšky až 2,5 m a její
květy i listy se podobají slunečnici. Je opomíjenou zeleninou, i přesto, že je její pěstování
velmi nenáročné. Hlízy se vysazují časně
zjara a sklízet je můžeme během celé zimy.
Bývá vysazována i jako okrasná trvalka.
Pěstuje se pro podzemní hlízy, které snesou
teploty až −30 °C. Ty obsahují inulin
a řadu vitamínů, zlepšují činnost jater
i ledvin. Upravují se podobně jako brambory.
ZIMNÍ CIBULE
(Allium fistulosum L.)
Zimní cibule lidově zvaná ošlejch nebo sečka

náleží do čeledi amarylkovitých a pochází
z jihovýchodní Sibiře. Roste do velikosti asi
60 cm a snese mrazy až do −20 °C. Vysadit ji
můžeme brzy na jaře, ale také v srpnu i později, pomalu roste i pod sněhem. Vyhovovat
jí budou lehčí, ne příliš vlhké půdy. Zimní
cibule má mnohonásobně vyšší množství
vitamínu C než cibule kuchyňská, je bohatá
na vápník, karotenoidy a sirnaté látky. Její
využití je obdobné jako u cibule kuchyňské,
je velmi lahodná.
KADEŘÁVEK
(Brassica oleracea var. sabellica L.)
Nenáročná košťálová zelenina náležící do
čeledi brukvovitých a pocházející z jihozápadní Evropy. Košťál dosahuje výšky až 1 m
a nese růžici velkých, zkadeřených listů.

Vyséváme ho od konce května přímo
na záhon, vydrží teploty až −15 °C. Sklízet jej můžeme průběžně od října až do
března. Listy jsou bohaté na vitamíny A, C,
E a minerální látky, zejména železo, vápník,
hořčík, draslík a fosfor. Obsahuje také velké
množství vlákniny, snižuje hladinu cholesterolu v krvi a zmírňuje potíže při osteoporóze.
Chuťově je nejlepší v zimě, kdy změny teplot
vedou k rozkladu škrobů na jednoduché
cukry, listy jsou tak jemnější a sladší.
Z mladých, křehkých lístků lze připravit
salát, častější je využití do polévek, nádivek,
sekané a karbanátků.
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RAJČATA
V našich zahradách
najdete rozsáhlou
„sbírku“ odrůd rajčat.

„Máme zasázených 126 odrůd,“ popisuje
na úvod exkurze náš vedoucí zahrad Luboš
Čepička. „Dnes najdeme pravděpodobně
největší sbírku rajčat u nás. Každoročně
pěstujeme více než stovku odrůd rajčat,
převážně tyčkových forem, ale i několik
odrůd keříčkových,“ doplňuje. Pěstují se zde
odrůdy s velkými masitými plody určenými
na výrobu kečupů a protlaků, s klasickými
plody určenými pro přímou konzumaci nebo
pro výrobu salátů a dále s plody drobnějšími
rostoucí v hroznovitých plodenstvích.
Ty se používají jako koktejlová nebo na sušení. „Naše unikátní sbírka zahrnuje rajčata
s různě barevnými plody, nejen tedy tradiční
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červená, ale i růžová, žlutá, černá, krémově
bílá a zelená. Zajímavostí je i nešlechtěný divoký typ rajčete s velmi malými plody, předchůdce dnešních kulturních odrůd,“
říká Luboš Čepička. Najdeme zde i odrůdu
velmi odolnou proti chorobám rajčat, která
nepotřebuje žádné ošetření.
„Samozřejmě takové ideální rajče by si přál
každý, ale tato odolnost je na úkor chuťových vlastností plodů,“ dodává na závěr
Luboš. Zaujala vás tato sbírka rajčat?
Přijeďte do Ostré ještě během září.
Na následujících stránkách představujme
některé z našich odrůd.

BLACK SEA MAN – tvoří
malé keříčky, plody tmavě
hnědé vynikající chuti. Vegetační doba 75 dní.

VAMA – divoký typ, keříčkové rajče, bujně rostoucí, tvoří
mohutný keř, nutná opora,
není třeba vyvazovat, vyštipovat. Plody tvoří velmi chutné,
drobné (velikosti hroznového
vína), které jsou vhodné pro
přímý konzum.

TUMBLING TOM YELLOW
rajče keříčkové kaskádovitého
okrasného habitu, plody žluté,
vynikající chuti, výborné do
salátů. Vegetační doba 90 dní.

NEBRASCA WEDDING
rajče keříčkové. Plody oranžové, nepraskají a mají vyrovnanou chuť. Vegetační doba
90–100 dní.

CZECH’S BUSH – keříčkové
rajče, vzpřímené rostliny tvoří
červené plody, vysoký výnos,
dobrá chuť. Vegetační doba
70 dní.

MONEYMAKER – tyčkové
rajče. Bezproblémové pěstování, vegetační doba 80 dní.
Tvoří červené plody standardní velikosti.

YELLOW PEAR – odrůda
pocházející z roku 1900. Tvoří
dlouhé trsy plodů hruškovitého tvaru, žlutého zbarvení
a sladké chuti. Výborná pro
přímý konzum.

ILDI – tyčkové rajče, jedna
z nejvýnosnějších odrůd.
Tvoří trsy s velkým množstvím malých „cherry“ rajčat
žlutého zbarvení. Vegetační
doba 80 dní.

SHIRLEY F1 – poskytuje
vysokou sklizeň dobře tvarovaných plodů, červeného
zbarvení a dobré chuti.

SUNGOLD F1 – tyčkové rajče, patří k nejsladším
odrůdám, náchylný k praskání
(pokud se ponechají dlouho
na keři). Plody světle červené.
Vegetační doba 78 dní.

WISCONSIN 55 – odrůda
vyšlechtěná na univerzitě ve
Wisconsinu v 50tých letech.
Dnes k vidění jen vzácně.
Rajče tyčkové. Plody červené
barvy vynikající chuti. Vegetační doba 80 dní.

WAPSIPINICON PEACH
tyčkové rajče, plody podobné
broskvi, sladká chuť. Vegetační doba 80 dní.

GARDENER’S DELIGHT
tyčkové rajče. Vytváří „cherry“
plody červené barvy. Vegetační doba 70–75 dní.

WHITE BEAUTY – neobvyklá
odrůda nejasného původu.
Tyčkové rajče.
Plody světlé krémové barvy
a kyselé chuti. Vegetační doba
75 dní.

STUPICE – tyčkové rajče.
Velmi raná odrůda. Poskytuje vysokou sklizeň po celou
sezónu. Výborná chuť.
Vhodná i do chladnějších
poloh. Vegetační doba
55–70 dní.

STRIPED CAVERN – tyčkové
rajče, v době zralosti tmavě
fialově zbarvené, vhodné pro
tepelné úpravy. Vegetační
doba 80 dní.

TOMMY TOE – původem
z Austrálie. Tyčkové rajče.
Tvoří trsy červeno-růžových
plodů velikosti meruňky, vynikající chuti. Vegetační doba
70 dní.
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TIGER TOM – tyčkové rajče,
tvoří „cherry“ plody červené
barvy oranžově žíhané. Někdy
kyselé, ale zajímavé chuti.
Vegetační doba 70 dní.

TASTY EVERGREEN –
tyčkové rajče, tvoří plody
střední velikosti, barvy zelené
až světle žluté (dužnina
v době zralosti zbarvená
do zelena). Chuť sladká.
Vegetační doba 75 dní.

SPITZE – tyčkové rajče, plody
tvaru švestky, červené barvy
sladké chuti. Dobře se loupou.
Odrůda vhodná pro přímý
konzum a na přípravu omáček. Vegetační doba 80 dní.

SOLDACKI – pochází
z Polska, z roku 1900. Tyčkové
rajče, tvoří velké růžovo-červené plody velmi sladké chuti.
Vegetační doba 80 dní.

PLUM LEMON – původem
z Ruska. Tyčkové rajče tvořící
žluté oválné plody tvarem
připomínající citrón. Mají
sladkou osvěžující chuť.
Vegetační doba 72 dní.

RUSSIAN PERSIMMON –
tyčkové rajče. Vytváří plody
oranžového zbarvení nasládlé
chuti. Vegetační doba 80 dní.

RIESENTRAUBE – odrůda
německého původu pěstovaná od roku 1856.
Tyčkové rajče. Tvoří trsy
velkého množství malých
červených kulatých plodů.
Vynikající chuť. Vegetační
doba 80 dní.

LARGE RED CHERRY –
tyčkové rajče. Velmi výnosné
rostliny, plody kulaté červené.
Vegetační doba 75–80 dní.

ORANGE BANANA –
neobvyklá odrůda tyčkového
rajčete, oranžově zbarvené
oválné plody, které jsou velice
sladké a vhodné na sušení.
Vegetační doba 85 dní.

OPALKA – původem z Polska
(okolo roku 1900). Tyčkové
rajče. Červené plody protáhlého tvaru vynikající chuti.
Vegetační doba 85 dní.

MARIZOL GOLD – stará
odrůda pocházející z roku
1890. Rajče tyčkové. Poskytuje
vysoký výnos zploštělých červeno-zlatavých plodů, které
nejsou náchylné k praskání.
Vegetační doba 80–85 dní.

MEXICO MIDGET – bohatě
plodící odrůda tyčkového rajčete, vysoký výnos poskytuje
celou sezónu. Tvoří karmínově zbarvené drobné plody.
Vynikající do salátů. Vegetační
doba 60–70 dní.

KELLOGG' S BREAKFAST –
původem z Michiganu.
Tyčkové rajče. Poskytuje šťavnaté světle oranžové plody
výrazné chuti. Vegetační doba
75–80 dní.

JAUNE FLAMMEE – odrůda
tyčkového rajčete pocházející z Francie. Velice výnosná.
Tvoří tmavě oranžové plody
velikosti meruňky vhodné
k sušení. Vegetační doba
70–80 dní.

ITALIAN HEIRLOOM –
tyčkové rajče. Špičková
odrůda vhodná ke krájení
a konzervaci. Tradiční odrůda
italských malopěstitelů. Plody
větší červené kulaté. Vegetační doba 70–80 dní.

DRUZBA – tyčkové rajče
bulharského původu. Plody
jemné, červené, kulaté, ze
stran mírně zploštělé, vynikající chuti, sklon ke kyselosti.
Vegetační doba 80 dní.
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GREEN ZEBRA – tyčkové
rajče. Raná odrůda. Plody
žíhané zeleno-žluté, sladké
výrazné chuti. Vegetační doba
77 dní.

HILL BILLY POTATO LEAF –
odrůda tyčkového rajčete,
původem z Ameriky (Ohio).
Plody žluté barvy červeně
žíhané, mimořádně šťavnaté.
Vysoký výnos. Vegetační
doba 85 dní.

GIANT SYRIAN – velice
výnosná odrůda tyčkového
rajčete. Plody tmavě růžovo-červené, velmi šťavnaté s
malým množstvím semínek.
Vegetační doba 80 dní.

CRNKOVIC YUGOSLAVIAN
je tyčkové rajče tvořící velké
červené plody typické chuti,
které mají vzácně sklony
k praskání. Poskytují vysoký
výnos. Vegetační doba
80–90 dní.

GERMAN PINK – tyčkové
rajče bavorského původu,
tvoří velké červené plody
lahodné sladké chuti, které
nepraskají. Vegetační doba
85 dní.

DR. WYCHE’S YELLOW –
výnosná odrůda tyčkového
rajčete, plody žluté, šťavnaté
a chutné. Vegetační doba
75–80 dní.

CHERRY ROMA – tyčkové
rajče. Tvoří velké množství
drobných červených plodů
nasládle pikantní chuti.
Vynikající k přímé konzumaci
i jako sušené.

BROAD RIPPLE YELLOW
je tyčkové rajče, tvoří malé
„cherry“ plody žlutě zbarvené.
Vegetační doba 75 dní.

BLACK KRIM – původem
z Ruska. Tyčkové rajče,
vegetační doba 69–90 dní.
Tvoří zploštělé plody, v době
zralosti s černými skvrnami,
vynikající chuti.

GOLDEN SUNRAY – tyčkové
rajče produkující oranžovo-žluté plody jednotné velikosti typické rajčatové chuti.
Vegetační doba 80–90 dní.

BLACK PLUM – tyčkové
rajče, vegetační doba 80 dní.
Tvoří oválné plody, v době
zralosti zbarvené do temně
mahagonové až tmavě hnědé
barvy. Obyčejně se používá
na výrobu tomatové omáčky.

BREAM’S YELLOW PEAR –
tyčkové rajče, tvoří malé plody hruškovitého tvaru výborné chuti. Vhodné do salátů.
Vegetační doba 70–80 dní.

GOLD MEDAL – tyčkové
rajče, plody žluté, červeně
žíhané, lahodné mírně kyselé
chuti. Výborné pro přímý
konzum. Vegetační doba
90 dní.

BASINGA – tyčkové rajče,
žluté plody pikantní chuti,
poskytuje vysoký výnos,
vegetační doba 80 dní.

BRANDYWINE (SUDDUTHS
STRAIN) – odrůda tyčkového rajčete pocházející z roku
1900. Tvoří velké červeno-růžové plody vynikající chuti.
Vegetační doba 90 dní.
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AUNT RUBY‘S GERMAN
GREEN – tyčkové rajče, plody
zbarvené do zeleno-žluta jsou
šťavnaté aromatické chuti.
Vegetační doba 80 dní.

BLACK SEA MAN – keříčkové rajče tvořící malé rostliny
s tmavě hnědými plody výrazné chuti. Vegetační doba
75 dní.

ANDIE CORNUE – pochází
z Francie. Tvoří velké plody
tvarem připomínající papriku,
brzy dozrávají. Používá se do
polévek a omáček

HISTORIE PĚSTOVÁNÍ RAJČAT

TORINO F1 – tvoří vyrovnané, kulovité, pevné plody
červené barvy, dosti odolné
proti pukání plodů, rezistentní
proti virové mozaice a černi
rajčat.

IDYLL – raná odrůda, plody
jsou drobné, koktejlové,
červené barvy.

SLÁVA PORÝNÍ – tyčkové
rajče, pozdní odrůda. Rostliny
jsou vzrůstné, nutné vyvazování. Vytváří červené plody
střední velikosti (72–78 g),
nepraskají.

START F1 – raná odrůda,
vhodná pro polní pěstování.
Rostliny jsou středně vzrůstné, tvoří hrozny s 5–7
kulovitými červenými
plody (60–65 g).

BONSET F1 – velmi výnosná odrůda tyčkového rajčete
vhodná pro polní pěstování.

DE BERAO – tyčkové,
vzrůstné (bez zaštípnutí
vrcholu dorůstá až 3 m),
středně pozdní rajče, tvoří
vejčité protáhlé plody, odolné
proti plísním, pokud k napadení dojde, napadeno je jen
spodní patro listů a plodů
a rostlina neodumírá,
pokračuje v růstu.
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Historie pěstování rajčat je na evropském
kontinentu relativně krátká, rajčata se do evropy
dostala společně s bramborami až po objevení
Ameriky. Tehdy pokolumbovské výpravy dovezly
zpět do evropy semena a sazenice. Zpočátku
se rajčata pěstovala v Itálii a Portugalsku a to
paradoxně pro okrasu, teprve později se začala
používat jako plodová zelenina. Oblibu získala
rajčata především pro svoji výraznou chuť,
krásnou barvu a velmi snadný způsob pěstování.
Důležitý je obsah vitamínu C, e a A, velké
množství vlákniny i dalších zdraví prospěšných
látek (například draslík, železo nebo karoten).
Rajčata podporují krvetvorbu, prospívají kůži,
vlasům i nehtům. Chrání také srdce a posilují
imunitu, mají i anti- bakteriální účinky. Obsahují
velké množství antioxidantů, které chrání před
působením volných radikálů. Rostlina rajčete
(Lycopersicon esculentum) je jednoletá a velmi
silně plodící, pokud ji nezaštipujeme, překoná
výškou i dva metry. Potřebuje velmi světlé
a teplé stanoviště, dostatek místa kolem sebe
a pravidelnou zálivku i přihnojení.
TORNÁDO F1 – středně
raná odrůda, která patří mezi
univerzální stolové odrůdy.
Je náchylná na závlahu, při
nepravidelné závlaze dochází
k praskání plodů. Tvoří plody
o velikosti 70–100 g. Zralé
plody mají tmavě červenou
až karmínovou barvu a jsou
hladké a pevné.

Více o pěstování rajčat a jejich odrůdách najdete
například na www.rajcata.com
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Umění orientálních zahrad patří
k nejstarším na světě. V Číně
vznikaly již na počátku 1.tis. př. n. l.
Orientální zahrady se vyhýbají
symetrii a kombinují prvky, které
spolu zdánlivě nesouvisí, ale jako
celek působí harmonicky.
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„Čínské zahrady mají mnoho společného s básnictvím.
Místo slov se však v nich pracuje s tekoucí vodou, rostoucími
stromy, ubíhajícími oblaky, měsíčním svitem i jeho
odleskem, s kapkami deště a zpěvem ptáků.“
(V. a H. Hrdličkovi, 1997)

Orientální zahrada
Umění orientálních zahrad patří k nejstarším na světě. Číňané odedávna soudili,
že lidská mysl dosahuje ideálního stavu tehdy, je-li v souznění s vesmírnými ději a jevy.
A právě směřování k harmonii, jež je založené na rovnováze, je základem při tvorbě
čínských zahrad. Ty jsou známy jako poetická místa pro rozjímání, jež poskytují
rovnováhu ducha, mají filozofickou náplň,
obsahují metafory básnické i malířské, jsou
součástí umění života a propojují realitu
s duchovností. Čínské zahradní umění nespočíváv mechanickém napodobování skutečnosti, ale ve ztvárnění viděného a vnímaného prostřednictvím subjektivních dojmů
a citů. Na vymezené ploše tyto zahrady
postihují důmyslnými a zároveň střídmými
prostředky rozmanitost přírody a reálnými
symboly vyjadřují abstraktní myšlenky.
Proto se v Číně také kladla tvorba zahrad
na roveň malířství a poezie.
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Zahrady jsou chápány jako krajinné obrazy,
které mají rytmus, vyhýbají se symetrii a kombinují prvky, které spolu zdánlivě nesouvisí,
ale jako celek působí harmonicky.
Důležitým komponentem orientálních zahrad
jsou hory, které Číňané vždy obdivovali,
s oblibou na ně vystupovali, pociťovali k nim
úctu a pokládali je za kostru světa. V zahradách je symbolizují umělé kopce a vybrané
kamenné solitéry nebo skupiny kamenů.
Těm se dle jejich tvarů připisují různé vlastnosti, jejich linie mají rytmus, hladký či drsný
povrch a různé barevné odstíny. Kameny jsou
symbolem vznešenosti, trvání, tedy i symbolem dlouhého života.
Další neodmyslitelnou součástí čínských
zahrad je voda. Scenérie propojené s vodou
jsou určené k zastavení, k zamyšlení, právě
ony totiž zhmotňují stav „klid v pohybu“, který
je pro orientální zahrady charakteristický.
Voda přispívá k zelenomodré souhře barev
a propojuje zahradní zákoutí, je nositelem
pohybu a zvuku. Jezírka bývají protáhlá, jindy
se rozlévají do oválů. Jejich hladinu zpravidla zdobí vodní rostliny a je členěna různými
kameny a ostrůvky. Mezi rostliny, které jsou
často vysazovány v čínských zahradách, patří
různé druhy stromů, především listnatých.
Tyto na menších plochách zabírají oproti jehličnanům méně místa a jsou vzdušnější. Přesto
však snad v žádné klasické čínské zahradě
nechybí borovice se svou šupinatou borkou.
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Dodává zahradě důstojnost, symbolizuje
velebnost stáří a půvab života v ústraní,
který byl ideálem čínských vzdělanců. Typické jsou také slivoně, jejichž květy dodávají
zahradám půvab, a bambusy, které symbolizují pevný charakter, skromnost, zkušenost
a odvahu. V bylinném patře nesmí chybět
pivoňky, jejichž četné okvětní plátky představují štěstí a bohatství.
Zahradní scenérie propojují všemožné stavby, typické jsou můstky, zídky, pavilony
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a ploty. Tyto původně sloužily k obývání
i zábavě. Vzdělanci i měšťané se v nich
zabývali hudbou, hrou šachů, kaligrafií
a malováním. Jiná místa sloužila k pití čaje
a meditacím.
Naše Orientální zahrada je jednou z nejkrásnějších částí celého komplexu zahrad.
Na jejím vzniku se podílel významný český
botanik, prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc., který
se zabývá studiem užitkových rostlin tropů
a subtropů, zvláště pak asijských léčivých

rostlin (rozhovor s ním najdete ve Světě
Botanicus číslo 4/2010 zde). Zahrada byla
projektována s ohledem na velikost a charakter daného prostoru. Můžete zde vidět
celou řadu zajímavých rostlinných druhů,
jejichž výčet uvádíme níže. Novinkou jsou
informační cedule, které poskytují základní
informace o jednotlivých rostlinných druzích, nechybí zde latinský a český název
rostliny, její popis, čeleď, rozšíření, využívaná část a také použití.
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Prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.
Narodil se 13. května 1939 v Nymburce.
Prof. Pavel Valíček je známý český botanik
a agronom, zaměřený na užitkové rostliny
tropů a subtropů, zvláště na asijské léčivé
rostliny.
Po ukončení základní školy studoval na
Střední zemědělské škole v Poděbradech
a od roku 1957 na Agronomické fakultě
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Vysoké školy zemědělské v Praze. Více než
třicet let pracoval v Institutu tropického
a subtropického zemědělství, katedře tropických a subtropických plodin na České
zemědělské univerzitě v Praze. Od roku
2000 se věnuje zahradám léčivých rostlin
v Třebíči a Sádku, přednáší a publikuje.
Je autorem desítek publikací, odborných
pojednání i populár ních knih. Byl vedoucím

autorského kolektivu rozsáhlé publikace
Užitkové rostliny tropů a subtropů, dále knih
Rostliny pro zdravý život, Léčivé rostliny
třetího tisíciletí, Rostliny a omamné drogy
a v poslední době také knihy Léčivé rostliny
Číny a Vietnamu. Do naší orientální zahrady
věnoval p. Valíček velké množství rostlin
a stromů.
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Rozhovor s profesorem Pavlem Valíčkem
o asijských léčivkách a čínské medicíně

Dnes žijete na Českomoravské vrchovině, ale pocházíte z Polabí a celý život
se věnujete rostlinám. Přibližte mi vaši
cestu k asijským rostlinám.
Narodil jsem se v Nymburku, pak jsem
dlouhá léta žil v Poděbradech a víc než třicet
jsem pracoval v Institutu tropického a subtropického zemědělství na katedře tropických a subtropických plodin. Původně jsem
v Poděbradech absolvoval „hnojárnu“, kde
jsme měli výjimečného ředitele, pana inženýra Vaněčka. Ten mne k oboru přivedl.
Bylo to v době mičurinského hnutí, kdy se
uvažovalo o tom, že se v Čechách bude
pěstovat celá řada plodin od rýže až třeba
po bavlník. Mě pěstování chytlo, vystudoval
jsem vysokou školu, kde mezitím vznikla
katedra světového zemědělství. Tam jsem
začínal doslova od píky: byl jsem technikem,
dočasným pracovníkem, pedagogem
a postupoval jsem až k profesuře a doktorátu z přírodních věd. Jsem rád, že se můj
koníček stal i mým povoláním.
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Jak jste se po studiích dostal k asijským
rostlinám a jejich zkoumání?
V době, kdy jsem na fakultě působil, jsme
tam měli hlavně zahraniční studenty, především z rozvojových zemí. A samozřejmě
i určitý omezený počet našich studentů.
Pracovali jsme na celé řadě vědecko-výzkumných úkolů a poměrně dobře se rozvíjela mezinárodní spolupráce. Já jsem se
zaměřil na Vietnam, často jsem tam jezdil…
dohromady jsem ve Vietnamu prožil určitě
dva roky. Celá Asie mne velmi chytla a léčivky a tradiční asijská medicína se mi stala
na řadu let oborem hlavního zájmu.
Věnujete se těmto rostlinám více než
pětadvacet let, jak se vám botanika
propojuje s tradiční čínskou medicínou?
Povolání lékaře je v Asii rodinným povoláním
s obrovskou tradicí. Vlastní léčení je otázka
dlouholeté praxe, od dětství se na tuto cestu
adepti připravují. Nasávají od rodičů poznatky, účastní se praxe. Já jsem kdysi kurzy

této medicíny navštěvoval, ale velmi záhy
jsem pochopil, že jde o celoživotní záležitost,
kterou v mých letech nemohu pochytit v
určité nutné celosti. Soustředil jsem se tedy
na léčivé rostliny, na jejich účinky, pěstování
a na možnosti, jež s nimi v místních podmínkách máme.
Jak se může asijská medicína aplikovat
v evropských podmínkách? Jsou vůbec
tyto tradiční zkušenosti přímo svázané
s tradicí, místními rostlinami a diagnostikou přenositelné do středoevropského prostředí? Pokud jde o čínskou medicínu, tak společně s indickou ajurvédou jde
o nejpropracovanější léčebný systém na
světě. Je to dané především stářím, protože
čínská medicína má za sebou minimálně pět
tisíc let. Známé písemné zmínky o rostlinách
a léčení jsou staré zhruba dva tisíce let.
Což je ohromný, velmi solidní základ.
Obecně čínská medicína vychází z taoismu,
tj. ze známých principů jing a jang.

Jen si vezměte, že Číňané znají až deset tisíc léčivých rostlin.
Každá z nich má svůj perfektně zpracovaný charakter, to znamená buď je ta rostlina jing nebo jang. Nebo vyrovnaná. Má také
svoji chuť. Číňané rozlišují pět chutí a každá rostlina má jednu,
dvě nebo dokonce i pět. A co je mnohem důležitější, každá rostlina má vazbu na nějaký orgán, takzvaný meridián. Rostliny
se v čínské medicíně používají v poměrně složitých receptech, jež
mají určitou posloupnost: začíná císařská nebo královská bylina,
pak jsou tam dvě tři byliny, které ji podporují. Těm se říká ministerské, další pak vylepšují chuť, to jsou poslové. Na jednu stranu je
to velmi archaický systém, ale na stranu druhou jde o propracovaný a staletími praxe ověřený systém.
Vím, že to není snadné, přesto: mohl byste
evropský a asijský systém léčení srovnat?
Čínská medicína posuzuje vnitřek a naše problémy na základě
vnějších příznaků. Když přijdete k našemu lékaři s chřipkou, nechá
vás stát mezi dveřmi, aby ji od vás nechytil, a rovnou vám předepíše antibiotika. V Číně lékař s pacientem mluví, protože jedním
ze základních principů této medicíny je dotazování. Lékař tam vaši
diagnózu určí podle toho, jak se chováte, jaký máte dech, barvu
pokožky, atd.. Pak tam existuje například diagnostika jazyka, což
je také velmi zajímavý obor. Například když jsem já jako dítě chodil k lékaři, vždycky na začátku mi řekl: vyplázni jazyk. To dnes
už u nás neexistuje.
V Číně podle jazyka nebo typu pulsu lékaři určují diagnózu.
Asijská medicína k pacientovi přistupuje na základě vnějších
příznaků, a pokud ji lékař chce dělat dobře, znamená to pro něj
celoživotní pozorování, zjišťování a učení se.
Ale na druhou stranu, Čínani nejsou dogmatičtí, takže dnes se
tradiční medicína pojí s klasickou.
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VĚNOVÁNO ZAHRADÁM BOTANICUS PROF. PAVLEM VALÍČKEM

Jaké poznatky a rostliny jste si – obrazně
i doslovně – přivezl z Asie?
Čína je z hlediska rozlohy ohromná: najdete
tu studené oblasti, subtropy, až tropy.
Z botanického hlediska jde o teritorium, kde
najdeme rostliny tropů až po téměř arktické.
Z hlediska výsledků je vcelku jedno, zda léčíte
asijskými metodami tady nebotam. Navíc
byliny není zas až tak velký problém k nám
dovézt. Jistě, ne vše tu můžeme pěstovat,
ale řadu z asijských rostlin ano.
Například?
V posledních letech je nejen u nás velkým
šlágrem kustovnice. Já ji mám na Českomoravské vysočině zasázenou, roste a plodí bez
problémů. Obecně se o ní hovoří jako
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o plodech dlouhověkosti. Kustovnice se
nemusí používat jen jako lék, ale dá se z ní
i vařit. A takhle bychom mohli pokračovat.
Moji studenti a diplomati zpracovávali různá
témata, například je perfektně popsaný ženšen, šišák bajkalský a řada dalších rostlin.
Na téma asijských rostlin jsme pořádali konference a publikovali různé články a knihy.
Myslím, že informací – pro toho, kdo je chce
najít – je tady dost.
Po odchodu do důchodu jste se přestěhoval a začal novou kapitolu…
Ano, v roce 2000 jsem odešel do důchodu,
přestěhoval se do malé vsi poblíž Moravských Budějovic, kde mám rodinné kořeny.
Řadu rostlin jsem si ze školy vzal s sebou

a začal je tady dál pěstovat. Před několika
lety se nám tu podařil velký kousek: pár kilometrů odtud je vinařství Sádek (podrobněji
viz box na další str. – pozn. red.), což je
v našich podmínkách unikátní vinařský projekt. Tady máme také zahradu čínských léčivek. Druhou pak najdete v Třebíči u baziliky
Sv. Prokopa. Tehdy jsme si řekli: mniši určitě
měli nějakou zahrádku s léčivkami a tak tam
vznikla daleko větší, krásně komponovaná
zahrada léčivek, včetně těch čínských. Takže na stará kolena mám vlastně další dvě
zahrady. Navíc na Sádku je specifické mikroklima a velmi pozitivní energie, takže jsem
tam velmi rád.

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA
Abutilon theophrasti
abutilon
Theoprastův
Agastache rugosa
agastache vrásčitá
Allium fistulosum
cibule zimní (sečka)
Allium tuberosum
pažitka čínská
Angelica sinensis
děhel čínský
Artemisia annua
pelyněk roční
Astragalus membranaceus
kozinec blanitý
Belamcanda chinensis
belamkanda čínská
Benincasa hispida
tykev vosková
Brassica juncea
brukev sítinovitá
Bupleurum scorzoneraefolium prorostlík čínský
Capsicum frutescens
paprika křovitá
Carthamus tinctorius
světlice barvířská
Celosia argentea
nevadlec hřebenitý
Centella asiatica
pupečník asijský
Codonopsis pilosula
pazvonek
chloupkatý
Coix lacryma-jobi
slzovka obecná

Dianthus chinensis
Dianthus superbus
Dioscorea batatas
Diospyros lotus
Epimedium sagittatum
Ferulla assa-foetida
Glycyrrhiza uralensis
Gynostemma pentaphyllum
Houttuynia cordata
Isatis indigotica
Lablab purpureus
Leonurus sibiricus
Lycium chinense
Perilla frutescens
Phytolacca esculenta
Platycodon grandiflorum
Polygonum multiflorum
Portulaca oleracea
Rehmannia glutinosa

hvozdík čínský
hvozdík pyšný
jam čínský
tomel obecný
škornice šípovitá
ločidlo čertovo lejno
lékořice uralská
gynostema pětilistá
houtunie srdčitá
boryt barvířský
lablab purpurový
srdečník sibiřský
kustovnice čínská
perila křovitá
ličidlo jedlé
platykodon
velkokvětý
rdesno mnohokvěté
šrucha zelná
rehmanie lepkavá

Salvia miltiorrhiza
Scrophularia ningpoensis
Scutellaria baicalensis
Tribulus terrestris
Trigonella foenum-graecum
Viola yedoensis
Xanthium sibiricum

šalvěj
červenokořenná
krtičník japonský
šišák bajkalský
kotvičník zemní
pískavice řecké seno
violka tokijská
řepeň sibiřská

AJURVÉDA
Ocimum sanctum
Withania somnifera

bazalka posvátná
vitánie snodárná

STROMY
Ginkgo biloba
Koelreuteria paniculata
Metasequoia glyptostroboides
Ziziphus jujuba

jinan dvoulaločný
svitel latnatý
metasekvoje čínská
jujuba čínská
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Sad ovocných dřevin tvoří staré
odrůdy jabloní, hrušní, višní, třešní
a slivoní. Je vysázen na celkové ploše
téměř dvou hektarů.

OVOCNÝ
SAD
72
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význam. Jak potvrzují archeologické nálezy,
znalost ovocnářství lze doložit s příchodem
Konstantina a Metoděje a vznikem církevní
správy v 9. století.
V souvislosti se slovanskými národy jsou
jako nejčastěji pěstované druhy ovoce uváděny jabloně, hrušně a broskvoně.
K rozšíření ostatních druhů ovocných dřevin
došlo později, a to díky zakládání klášterů
v 11. a 12. století. Většina prvních řeholníků
pocházela z oblastí kulturně a hospodářsky vyspělejších, jako bylo například Porýní,
Francie a Itálie. Přinášeli tak s sebou
i znalost roubování a ovocné kultury obecně. Sady se staly nedílnou součástí klášterních zahrad.

OVOCNÝ
SAD
„Každý nově vysazený strom
zlepšuje minulost, okrášluje
přítomnost a obohacuje
budoucnost. Tak spojuje
ovocný strom minulost
s budoucností přes
přítomnost a jest znakem
souvislosti lidského
přičinění.“
(Švec, 1924)

Velký rozkvět ovocnictví zaznamenalo
v polovině 14. století, za vlády Karla IV.
Pěstování ovocných dřevin se dostávalo
i mimo kláštery. Karel IV. ve snaze pozvednout české vinohradnictví a ovocnářství
nechal ze západní Evropy dovést ušlechtilé
odrůdy vinné révy a dalších ovocných dřevin a nabádal měšťany k vysazování sadů
a vinic kolem městských hradeb. V našich
zemích se tak poprvé objevují i švestky,
kterým lidová tradice a památka na Karla
IV. přisoudila v některých moravských nářečích jméno karlátky nebo kadlátky.
Z doby Karla IV. pochází i první zmínka
o specifických odrůdách jabloní, hrušní
a slivoní. Útlum v ovocnářské produkci

přichází za husitských válek, po nichž
ztrácejí kláštery největší podíl na pěstování
ovoce a do popředí se dostávají městské
sady a koncem 15. století i šlechta, která
se pěstováním ovoce snažila vylepšovat
hospodaření svých statků. 16. století, doba
renesance, pro ovocnictví znamená nový
rozkvět. Ten souvisel nejen s kulturou
renesančních zahrad, ale také s rozvojem
šlechtického podnikání. Z tohoto prostředí
pocházejí v 16. a 17. století jedny z nejstarších odborně ovocnářských spisů, které
dokazují zájem šlechty o ovocnářství
a existenci zažitých a oblíbených odrůd
již v 16. století.

Ovocný sad
Ovocné stromy dříve vytvářely pocit domova a pohostinnosti. Jako vysokokmeny
a polokmeny mají významnou krajinářskou a estetickou hodnotu. Jsou dynamickým prvkem
v krajině, na jaře nás těší záplavou květů, v průběhu léta svým listovím poskytují stín a rodí
chutné plody, stejně tak na podzim, kdy se jejich listy barví do různých barevných odstínů.
Svým habitem jsou krásné i v zimě. Ovocné stromy poskytují útočiště a potravu mnoha
živočichům, posilují a stabilizují ekologické vazby a podílí se na zachování měkkého
a zvlněného typu středoevropské krajiny.
Z historie ovocnářství...
V minulých stoletích si naši předkové obstarávali obživu z místních zdrojů, které poskytla okolní příroda a z toho, co si byli sami schopni vypěstovat. Ovocné sady tak měly velký
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Návrat starých a krajových odrůd
do české krajiny
Od počátku devadesátých let je starým
odrůdám věnována zvýšená pozornost.
Staré a krajové odrůdy jsou kulturním dědictvím, podílí se na zvýšení biodiverzity
v krajině, jsou odrazem a jedinečností místních přírodních podmínek a některé
z nich lépe odolávají chorobám a škůdcům.
Jejich ovoce vyniká spektrem svých chutí,
vlastností či využití. Ve formě tradičních
kmenných tvarů plní ovocné stromy důležitou estetickou a krajinářskou funkci. Mnohé
odrůdy mají také využití v extenzivním
a ekologickém ovocnářství a mohou sloužit
jako kmenotvorné odrůdy či zdroj semen
pro podnože ve školkařství, stejně jako zdroj
cenných vlastností pro šlechtění
nových odrůd. S postupným mizením
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starých sort ovoce přicházíme nejen přímo
o tyto odrůdy, ale také o krajové výrobky,
které jsou na ně vázány. Za staré odrůdy
jsou považovány ty, jejichž vznik a rozšiřování se datuje do období před 2. světovou
válkou. Právě v poválečném období nastal
velký rozvoj cílevědomého šlechtění. Mezi
krajové odrůdy počítáme ty, které vznikly
a rozšířily se v jednom určitém kraji, nemusí
být tedy nutně staré.
Sad ovocných dřevin
Náš sad ovocných dřevin byl založen v roce
2001, navazuje na Rakytníkový sad v zadní
části zahrad Botanicus a zabírá plochu téměř 2 hektarů. Stromy jsou zde pěstovány
v ekologických podmínkách. Získané ovoce dále používáme k přípravě marmelád,
džemů a také pokrmů nabízených během

sezóny v Centru řemesel. Ovocné stromy
jsou pěstovány jako vysokokmeny, polovinu
tvoří staré odrůdy jabloní (Malus x domestica Bork.), o zbývající se dělí hrušně (Pyrus
communis L.), višně (Prunus cerasus L.),
třešně (Prunus avium L.) a slivoně (Prunus
domestica L.). Můžete zde vidět celou řadu
starých odrůd, které známe ještě ze zahrad
našich babiček. Taková je například
odrůda 'Panenské české', která je známá
svými menšími červenými šťavnatými
jablky. Najdete zde také odrůdy relativně
nové, jako je například 'Rubinola', která
plodí na podzim, je odolná vůči strupovitosti
a padlí, a má šťavnatá, zářivě červená
jablka. Jednotlivé staré a krajové odrůdy
jsou podrobněji zmíněny na dalších
stránkách tohoto čísla časopisu.
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ZIMNÍ

Vybrané odrůdy jabloní
JABLONĚ – PODZIMNÍ
Jadernička moravská
Odrůda neznámého původu a data, je rozšířená zejména na Moravě a Slezsku. Jedna
z neojblíbenějších moravských odrůd.
Má středně velké plody žluté barvy, na sluneční straně s načervenalým líčkem. Chuť
je velmi šťavnatá, sladce navinulá, příjemně
kořenitá, velmi dobrá. Je ideální pro přímý
konzum, výrobu moštů, povidel, pálenky,
sušení i skladování. Je velmi nenáročná,
vhodná téměř do všech oblastí, snese
i vyšší polohy a je odolná vůči mrazům.
Jeptiška (syn. Železné jablko)
Velmi stará, patrně německá, odrůda
z 16. století se středními ojínělými plody
nafialovělé červené barvy. Chuť je sladce
navinulá, mírně kořenitá, jablka jsou velmi
dlouho skladovatelná. Tato odrůda je
vhodná i do vyšších poloh.
Kavil červený podzimní
Stará odrůda, zřejmě z Francie ze 17. století,
lidově u nás někdy označována také jako
„Jahodové“ a „Malinové“. Plody jsou střední,
sytě červené s fialovým ojíněním, mnohdy
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až do černého odstínu. Chutná šťavnatě,
příjemně navinule, má zajímavou malinovou příchuť. Tato odrůda je vysoce odolná
vůči mrazu, je náchylná na strupovitost
a moniliozu. Ideální jsou vzdušné polohy
a snese dobře pěstování i ve vyšších chráněných polohách. Dařit se jí bude ve vlhčích, humózních půdách.
Vejlímek červený
Velmi stará česká odrůda s většími, světle
zelenými plody s červeným líčkem. Dužnina je tuhá, šťavnatá, sladce navinulá, velmi
dobrá. Tato odrůda je velmi odolná vůči
mrazu, ale trpí často strupovitostí je
náchylná k napadení vlnatkou krvavou.
Předností je dobrá skladovatelnost plodů.

Boikovo
Německá odrůda z počátku 19. století.
Má střední až velké plody, světle zelené
až žluté, často s červeným líčkem. Chuť
je mírně nakyslá, dobrá. Odrůda je odolná
vůči mrazu, hodí se výborně i do vyšších
a chladnějších poloh. Jedná se o dlouhověkou odrůdu s široce kulovitou korunou,
která dobře snáší střední i vyšší polohy.
Kožená reneta zimní
Odrůda původem z Francie stará nejméně
400 let, velice odolná. Plody jsou střední až
velké, hnědě rzivé se silnou slupkou, jsou
vhodné na sušení. Chuť je šťavnatá, kořenitá. Doporučuje se skladování v sušených
květech bezu či sušených listech kopřiv.
Dařit se jí bude v živné, hluboké půdě
s dostatkem vláhy, v téměr jakékoli poloze.

Matčino
Je stará kanadská odrůda z počátku
19. století se středně velkými zlatožlutými
až červenými plody, které nápadně voní
a mají výbornou, sladce navinulou až jemně
kořenitou chuť. Tato odrůda je vhodná do
středních až vyšších poloh. Jablka se sklízí
v září a jsou dobře a dlouho skladovatelná.
Panenské české
Velmi stará česká odrůda, která má menší,
červené plody se šťavnatou, sladce navinulou chutí. Využívá se k přímému konzumu
i na výrobu moštů, vín a pálenek. Dá se
také povidlovat a sušit. Jablka po otlačení
nehnijí, nevadnou a jsou výborně uchovatelná. Tato odrůda je odolná a daří se jí
v těžší, vlhčí a úrodné půdě.

do všech poloh, nejlépe se jí daří v nížinách
s výživnou, dostatečně vlhkou půdou,
na chráněných stanovištích. Plody jsou
zelenožluté, později zlatavé, slabě
červeně žíhané. Chuť šťavnatá, sladce
kořenitá, velmi dobrá.
Zvonkové
Je odrůda neznámého původu (patrně
z Německa) z 19. století. Plody jsou zelenožluté, chuť navinulá až sladce navinulá,
slabě aromatická, velmi dobrá. Je vhodná
do středních a teplých poloh a je velice
dobře skladovatelná.

Parména zlatá zimní
Stará odrůda původem z Anglie, vhodná

Wealthy
Je semenáč odrůdy 'Cherry Crab', která
pochází z USA. Má střední, slámově žlutě
a červeně žíhaná jablka, která jsou šťavnatá
a sladce navinulá. Typické je jejich malinové
aroma a narůžovělá dužnina pod slupkou.
Tato odrůda je velmi odolná proti mrazu
i padlí. Roste dobře také ve vyšších polohách a na stanovištích chráněných větrem.
Je nenáročná na půdu.
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Jabloně – královny mezi ovocem
Přestože u nás jabloně nejsou původní,
spolu s hrušněmi patří mezi historicky
nejstarší a nejrozšířenější pěstované ovocné stromy u nás. Jabloň domácí (Malus
domestica Borkh.) má na produkci ovoce
v České republice největší podíl, v mnohem
menší míře jsou pak zastoupeny slivoně,
višně a hrušně. Převaha jablek nad ostatním ovocem ilustruje velkou roli jablek
v české společnosti a kultuře. Jablko je
u nás typickým univerzálním druhem
ovoce. Příkladem může být například plod
ze stromu poznání v rajské zahradě, jablko
objevující se často v pohádkách či jablko
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jako součást korunovačních klenotů. Jablka
jsou s kulturou střední Evropy spojena více
než kterékoliv jiné ovoce. Důvodem, proč
se právě jabloně staly nejvíce pěstovanými
ovocnými stromy, je jejich malá náročnost
na stanoviště a půdu a schopnost růst
v nadmořské výšce až do 700 metrů n.m.
Jablka jsou také oproti ostatnímu ovoci
vhodnější k převozu a je možné je skladovat po delší dobu, v optimálních podmínkách až do doby další sklizně. Ze zástupců
rodu Malus Mill. na našem území rostou
zejména dva zástupci – jabloň domácí
(Malus domestica Borkh.) a jabloň lesní
(Malus sylvestris Mill.).
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Zahrada navazuje na zeleninovou
zahradu a končí na rozcestí spojující
orientální zahradu a výběh pro
zvířata. Část zahrady tvoří sad
netradičních ovocných stromů.

ZAHRADA
JEDLÝCH ROSTLIN
82
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Krásná a příjemná, druhově pestrá zahrada
plná vůní a barev různých rostlin, poletující
motýli a zpěv ptáků, místo pro relaxaci
a osvěžení duše. Zahrada, která lahodí
nejen oku, ale i našim chuťovým pohárkům.
Takové místo, kde se cítíme dobře nejen
my, ale také rostliny a živočichové zahradu
obývající. Právě taková představa nás vedla
k myšlence vytvoření Zahrady jedlých rostlin. Při její tvorbě jsme se nechali inspirovat
samotnou přírodou; přirozeností a lehkostí
procesů, jež v ní probíhají. V designu jsou
využity některé principy permakultury
(styl vytváření a obhospodařování zahrad
a veškerého prostředí, ve kterém člověk
žije, způsobem, který je trvale udržitelný).
Cílem je udržení a zvýšení půdní úrodnosti
bez použití chemických prostředků
84

„Květiny vždy lidem
pomáhají, dělají je
šťastnějšími a vstřícnějšími;
jsou slunečním svitem,
jídlem a potravou pro duši.“
Luther Burbank, americký botanik
a šlechtitel rostlin

vybírali především původní druhy, druhovou skladbu jsme ale obohatili také
o rostliny nepůvodní, zejména ty, které
se v našich zeměpisných podmínkách
dobře osvědčily. Po zeleném hnojení,
které pokrývalo půdu, prokypřilo ji
a obohatilo o humus, zakládáme travnaté cesty a květnaté loučky. Právě ty
představují skvělé podmínky pro život
hmyzu, drobných živočichů

a půdních organismů, které by jinak nebyly schopné žít samostatně. Abychom
již od počátku podpořili velkou rozmanitost, využili jsme speciálně namíchané
travní směsi, hodící se do stávajících
půdních a klimatických podmínek. Záhony budou následně osázeny pestrou
skladbou keřů, trvalek a v menší míře
také letniček. Většinu výsadby tvoří
rostliny jedlé (celé či jejich části),

které budou vysázeny ve společenstvích, která se vzájemně doplňují
a podporují. Abychom podpořili výskyt
čmeláků a motýlů, snažili jsme se jim
nabídnout kvetoucí rostliny po co nejdelší období v roce a zařadit ty druhy,
které jsou bohatým zdrojem nektaru
a pylu, jako je například měsíček lékařský (Calendula oﬃcinalis L.) či kopretina
bílá (Leucanthemum vulgare Lamk.).

a vytvoření harmonické, druhově rozmanité
a pohledné zahrady s minimální údržbou.
Zahrada jedlých rostlin navazuje na Zeleninovou zahradu a vyúsťuje na rozcestí spojující Orientální zahradu a výběh pro hospodářská zvířata. S ostatními částmi zahrad ji
propojuje pás volně rostoucích živých plotů,
které svou druhově rozmanitou skladbou
poskytují útočiště mnoha živočichům
a jsou tak významnými biokoridory.
Zahrada je neformální, navržena v nepravidelných tvarech. Část zahrady tvoří sad
ovocných stromků – mišpule velkoplodé
(Mespilus germanica L.) a kdouloně obecné
(Cydonia oblonga Miller), dvou velmi dekorativních malých stromků, které poskytují
plody dobře využitelné na tvorbu džemů
a marmelád. Pro osázení zahrady jsme
85

ZAHRADA JEDLÝCH ROSTLIN

ZAHRADA JEDLÝCH ROSTLIN

Malá ochutnávka rostlin, na které
se v Zahradě jedlých rostlin můžete těšit
KEŘE

Kustovnice čínská
(Lycium chinense L.)

Temnoplodec černý
(Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot)

Klokoč zpeřený
(Staphylea pinnata L.)

Keř původem z Asie, Číny, Mongolska
a Tibetu, jehož plody jsou velmi ceněny
v tradiční čínské medicíně. Chutí se
podobají višni či brusince a jsou prodáváné
pod názvem ‚goji‘. Údajně zlepšují zrak,
zpomalují stárnutí a léčí játra a ledviny. Mají
vysoký obsah vitamínů řady B, vitamínu C
a mnoho dalších prospěšných látek.

Keř známý také pod názvem černý jeřáb,
který je velmi nenáročný a jeho jedlé černé
plody obsahují velké množství cenných
látek, například jódu. Jejich konzumace
zlepšuje krevní oběh a podporuje fyzické
i dušení zdraví. Hodí se i na výrobu
kompotů, zavařenin a džemů. Syrové
se dají skladovat až dva měsíce.

Keř, který je u nás již vzácný, dokonce
chráněný. Jeho tvrdá kulovitá semena
budou jistě znát naše babičky, které
z nich dělaly korále, náramky a růžence.
Bílé květy visí v hroznech na dlouhých
stopkách a plody tvoří zajímavé nafouklé
tobolky, které z keře visí jako vánoční
ozdoby.

TRVALKY

Denivka (Hemerocallis fulva L.)

Česnek medvědí (Allium ursinum L.)

Rostlina původem z východní Asie, jejíž
stonek nese několik žlutě či oranžově zbarvených květů, z nichž každý kvete pouze
jediný den. Celá rostlina je jedlá, využívány
jsou však hlavně květy, které se konzumují
v syrovém stavu jako přídavek do různých
salátů, anebo se tepelně upravují, například
obalují v těstíčku či různě nadívají.

Jedna z prvních jarních rostlin, která
začátkem jara vytvoří koberec chutných
česnekových listů. Po dlouhé zimě je
skvělým zdrojem vitamínů, lze jej používat
jako čerstvou bylinu i na tepelné zpracování. Lze jej přidat do všech pokrmů,
kde se běžně využívá česnek či pažitka.
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Řebříček obecný
(Achillea millefolium L.)
Naše původní trvalka, která vytváří krásné
květy, zpravidla bílé, existují však i pestrobarevné kultivary od světle růžové, fialové
až po červenou. Řebříček odpuzuje některé
brouky, mravence a mouchy. Mladé lístky
lze přidávat do salátů, listy jsou bohaté na
minerály a celá horní nať má léčivé účinky.
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JEDLÉ KVĚTY
ANEB KRÁSA
NA TALÍŘI

Také se s oblibou kocháte krásou a rozmanitostí nejrůznějších květů? Nejenže jsou
půvabné a příjemně voní, ale celá řada
z nich se dá také jíst. To ostatně věděli už
naši předkové, kteří si rádi jedlými květy
zpestřovali jídelníček.
Oblíbené byly například za viktoriánské éry,
ale své pokrmy jimi zdobili a dochucovali už
staří Řekové, Římané, Indové nebo Číňané.
Ve starověkém Římě se například používaly
květy různých druhů růží pro vaření pyré
a omelet. Škála chutí a vůní jedlých květů je
velmi široká. Květy brutnáku mají jemnou
okurkovou chuť, oranžové kvítky lichořeřišnice jsou mírně štiplavé a pampeliška je
známá svou nahořklou chutí.
JEDLÉ KVĚTY V NAŠICH ZAHRADÁCH
Součástí rozlehlého komplexu zahrad Botanicus je také Zahrada jedlých rostlin. Realizace této zahrady probíhá v současné době.
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Při vytváření designu a osazovacího plánu
jsme se zaměřili na výběr druhů, které jsou
jedlé – ať už celé rostliny nebo jejich části
jako jsou třeba právě květy. Vybírali jsme
především původní druhy jako je třeba kostival obecný (Symphytum oﬃcinale) nebo
bez černý (Sambucus nigra), nezapomněli
jsme však ani na rostliny nepůvodní, které
jsou v našich zeměpisných šířkách oblíbené a osvědčené, jako je například měsíček lékařský (Calendula oﬃcinalis) nebo
denivka (Hemerocallis).
Jedlé květy ale najdete v celém komplexu
našich zahrad – ty jsou jimi doslova protkány. Ať už jsou to jedlé květy léčivých
rostlin na vyvýšených záhonech v Klášterní
zahradě, zeleninové jedlé květy nebo třeba
květy ovocných dřevin v sadech a volně rostoucích živých plotech. Širokou škálu jedlých květů byste objevili také mezi lučními
rostlinami na květnatých loučkách.
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JEDLÉ KVĚTY POD LUPOU
Sortiment jedlých květů dnes nabízí více
než stovku druhů s velkým počtem tvarově,
barevně i chuťově pestrých květů. Ty se
většinou podávají jako obloha různých jídel,
studených mís, okvětní lístky se uplatňují
při zdobení salátů, ovocných pohárů nebo
nápojů. Oceňována je také jejich nutriční
hodnota. Jedlé květy obsahují řadu senzoricky výrazných látek, jako jsou například
hořké látky dodávající příjemnou nahořklou
chuť (květy mečíků, pampelišky, čekanky
nebo štěrbáku) nebo aromatické složky jako
aliciin (květy pažitky), slizové látky (brutnák), barviva (žlutý měsíček, červený ibišek),
antioxidační látky (fenolové látky v chrysan-
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témách) a řadu léčivých látek (flavonoidy
v heřmánku nebo flavonové glykosidy
ve violce vonné).

těsnou nádobu, do které květy pokládáte
na vlhké papírové ubrousky. Takto uchované
vám vydrží i déle než týden.

KDY A JAK SBÍRAT
Pokud se rozhodnete některé z květů
vyzkoušet, vždy sbírejte jen ty z nich, které
bezpečně znáte. Mezi rostliny, které mohou
být toxické, patří například květy srdcovky,
konvalinky, narcisu, zlatice nebo náprstníku. Při sběru se také vyhněte lokalitám,
kde hrozí kumulace škodlivých látek. Ideální
dobou sběru je dopoledne, kdy mají květy
nejvyšší obsah vody, vydrží tak déle čerstvé.
Zpravidla se konzumují pouze okvětní lístky.
Pro uchování květů můžete použít vzducho-

JE LIBO PAMPELIŠKU, SEDMIKRÁSKU
NEBO RŮŽI?
Kromě senzorických vlastností jako je
vzhled, barevnost, chutnost nebo aromatičnost se při výběru jedlých květů přihlíží také
k obsahu živin, esenciálních složek a dalších
látek ovlivňujících lidské zdraví. Pojďme se
nyní podívat na výběr konkrétních květů,
které se hodí při přípravě pokrmů, nápojů
nebo jsou krásnou jedlou dekorací.
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DENIVKA
(Hemerocallis)
Čeleď: liliovité (lliliaceae)
Charakteristika: oblíbená trvalka původem z orientu, až jeden metr vysoká.
Květy jsou velké, široce nálevkovité,
připomínající lilii. Vykvétají postupně na
vidličnatě větvených stvolech v červnu
až srpnu. Jednotlivé květy vydrží jen jediný
den, hned jsou však nahrazeny dalšími.
Využití: poupata a květy se využívají
odedávna v čínské kuchyni, buď čerstvé,
nebo sušené. Obsahují hodně vody, takže
jsou velmi šťavnaté, a protože rostlina intenzivně voní, aromatickou chuť
pocítíte i na jazyku. Zatímco květ žluté
denivky chutná po jasmínu, denivka plavá
má zase chuť mírně navinulou. Květy také
můžeme plnit nejrůznějšími náplněmi.
JETEL LUČNÍ
(Trifolium pratense l.)
Čeleď: bobovité (fabaceae)
Charakteristika: běžná trvalka vysoká
20–50 cm, známá z luk, trávníků a pastvin. Kvete od května do října. Květenství
je hlávkovité, tvořené drobnými, krátce
stopkatými květy o průměru 2–4 cm,
barvy červené, karmínové, vzácně bělavé.
Využití: květy jetele se přidávají do
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salátů, musejí být ale opravdu čerstvé,
jinak jsou hořké, použít se může i celá
rostlina. Má dezinfekční účinky a pomáhá
proti kašli a rýmě. V letech neúrody se
mlely sušené hlávky jetele na mouku
a přimíchávaly se do těsta na chleba.
Z květů si můžete připravit i tzv. Nektarový nápoj: 250 g čerstvých květů vaříme
asi 15 minut v 1 litru vody. Necháme
vystydnout a dosladíme trochou medu.
LEVANDULE LÉKAŘSKÁ
(Lavandula angustifolia mill.)
Čeleď: hluchavkovité (lamiaceae)
Charakteristika: nízký polokeř původem
ze slunných svahů a křovinatých strání
západního středomoří. Lichopřesleny
fialových květů jsou uspořádány vrcholově na dlouze stopkatých přerušovaných
klasech. Kvete od června do srpna.
Využití: levandulové květy obsahují
řadu silic a ve formě čaje se podávají jako
sedativum, při zažívacích potížích a jako
diuretikum. Čerstvé květy lze použít jako
doplněk ke zmrzlinám či jiným dezertům.
Krásně vypadá zamrzlá v kostce ledu.
Chuť levandule je nasládle pikantní, a tak
se hodí jak ke sladkým, tak i ke slaným
pokrmům. Můžete si z ní připravit i džem.
Kvítek použijte těsně po rozkvětu.

PAMPELIŠKA LÉKAŘSKÁ
(Taraxacum oﬃcinale webb.)
Čeleď: růžovité (asteraceae)
Charakteristika: až 50 cm vysoká trvalka,
kterou najdete téměř všude. Žluté jazykovité
květy má v jednotlivých úborech. Objevují se
od dubna do srpna.
Využití: pampeliška má nejjemnější květy
na jaře, později tuhnou a hořknou. Jejich
využití mělo u nás dávnou tradici, šlo o první
jarní kvítky, které souvisely s oslavou velikonoc. Svařením a cukrem se z nich připravuje
pampeliškový med a alkoholovým kvašením
pampeliškové víno. Sladká chuť se dá využít
také na přípravu sirupu a otrhané okvětní
lístky mohou ozvláštnit chuť rýže či salátů.
Nerozvité květy pampelišky můžete osmažit
na másle. Květy obsahují hořčiny, fytosteroly, třísloviny, silice a slizy.
LICHOŘEŘIŠNICE VĚTŠí
(Tropaeolum majus l.)
Čeleď: lichořeřišnicovité (tropaeolaceae)
Charakteristika: rostlina původem z jižní
ameriky, kde roste převážně v pobřežních
oblastech, v našich klimatických podmínkách je jednoletá, 15–40 cm vysoká s plazivou lodyhou. Květy jsou petičetné, mají
oranžovou, červenou nebo žlutou korunu.
Kvete od května až do října.
Využití: květy zářivých barev se spolu s listy
i plody používají pro přípravu salátů. Pupeny

a nezralá semena se nakládají do kyselého
nálevu jako kapary, mladé výhonky a listy
slouží jako koření. Lichořeřišnice obsahuje
antimikotické a antiseptické látky, značné
množství vitamínu c a také lutein, látku
důležitou pro zrak. Tinktura ze semen
a poupat je považována za přírodní
antibiotikum.
SEDMIKRÁSKA OBECNÁ
(Bellis perennis l.)
Čeleď: hvězdnicovité (asteraceae)
Charakteristika: vytrvalá bylinka, vysoká
asi 15 cm, která s oblibou roste v okolí lidských sídel (zahrady, okolí cest a silnic,
parky atd.). Při mírné zimě kvete skoro celý
rok. Květy mají v průměru 15–30 mm, jejich
barva je nejčastěji bílá s růžovým nádechem,
vzácně zbarveny až do červena.
Využití: skromné kvítky sedmikrásky
můžeme přidávat do salátů, polévek i do
pomazánek. Marinovaná poupata se používají jako kořenící přípravek. Obsahují silice,
saponiny, třísloviny, stopy hořčin, organické
kyseliny a flavonoidy.
RŮŽE
(Rosa l.)
Čeleď: hvězdnicovité (asteraceae)
Charakteristika: rod růže zahrnuje nižší až
středně vysoké vytrvalé keře, které se pěstují
zejména jako okrasné rostliny. Květy jsou

u původních botanických druhů miskovitého
tvaru, jejich velikost se pohybuje od 2 do
10 cm. Nejčastější barvou okvětních lístků je
růžová v různě sytých odstínech, čistě bílá
a fialově červená.
Využití: okvětní lístky růží jsou využívané
odpradávna. Chutnost a vůně květů se
u tohoto početného rodu liší podle jednotlivých druhů. Zvlášť vonná je růže svraskalá
(rosa rugosa). Sbírají se korunní plátky, které
lze sypat na saláty, ovocné koláče nebo
z nich vyrobit sirup, šťávu nebo zmrzlinu.
Kandované jsou ozdobou moučníků.
Obsahují bioflavonoidy, třísloviny a slizy.
VIOLKA VONNÁ
(Viola odorata l.)
Čeleď: violkovité (violaceae)
Charakteristika: nízká rostlina původem
z evropy, která roste hojně na osluněných
místech, v nízkých trávnících, křovinách
a parcích. Kvete jako jedna z brzkých jarních
rostlin sytě modrofialovými květy.
Využití: violka je díky své nasládlé chuti
skvělým doplňkem k dezertům. Krásně
doplní například pudinkové dezerty, sorbety
nebo zmrzlinu. Květy lze dokonce i kandovat nebo nasekat do salátu. Obsahuje
rutin, který zvyšuje pružnost cév a zlepšujíce
krevní oběh. V rakousku jsou dodnes velmi
oblíbené fialkové bonbony.
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Na těchto plochách se pěstují
byliny, které následně používáme
do kosmetických výrobků, olejů,
octů, čajů a směsí koření.

BYLINY
A KOŘENÍ
96
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BYLINY
A KOŘENÍ
Pěstování vlastního rostlinného materiálu
je jedním ze základních principů naší firmy.
Ekologicky pěstované byliny jsou bezprostředně po sklizni zpracovávány. Jsou
základem našich extraktů, výluhů a olejů.
Extrakty Botanicus jsou vyráběny z čerstvých bylin; nikoliv ze sušených, jak je tomu
ve většině kosmetických výrobků jiných
firem.
Bezprostřední blízkost zahrad a výrobního
areálu nám zároveň umožňuje důslednou
kontrolu kvality sklizeného materiálu.
Okamžité zpracování rostlin nám zároveň
zaručuje výrobu vysoce kvalitních surovin.
Zahrada, kde jsou byliny pěstovány, je po
obou stranách lemována živými ploty,
které ji oddělují od ostatních zahrad
a zároveň vytvářejí ideální mikroklima
„malé zahrady“, vhodné pro pěstování
teplomilnějších druhů. Prohlédnout si zde
můžete byliny typické pro naši klimatickou
zónu i byliny typičtější pro mírnější klima.
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Největší podíl tvoří byliny z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) jako je například
meduňka lékařská (Melissa oﬃcinalis L.),
bylina s nezaměnitelnou citronovou vůní,
rozmarýn lékařský (Rosmarinus oﬃcinalis
L.), bazalka pravá (Ocimum basilicum L.),
máta peprná (Mentha x piperita L.) nebo
šalvěj lékařská (Salvia oﬃcinalis L.), která
se ve starověké kuchyni používala stejně
jako dnes třeba petrželka.
V menší míře jsou zastoupeny také rostliny
z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) –
mezi nimi najdete měsíček lékařský
(Calendula oﬃcinalis L.), známý zejména
pro své hojivé účinky, heřmánek pravý
(Matricaria recutita L.), lidově n. azývaný též
kamilka, rumánek či marunka, anebo méně
známý pelyněk kozalcovitý (Artemisia
dracunculoides L.), často nazývaný též ruský
estragon.
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pěstované byliny
BAZALKA PRAVÁ
(Ocimum basilicum L.)
Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)
Původ: Indie
Charakteristika: Jednoletá bylina,
20 až 40 cm vysoká s bohatě větvenou
čtyřhrannou lodyhou. Má vstřícné, dlouze
řapíkaté, vejčité listy a bílé květy uspořádáné do lichopřeslenů. Kvete v období
od června do září.
Historie: Bylina pěstováná již od starověku
se do střední Evropy se dostala teprve
v 16. století. S bazalkou je spjata celá
řada pověr a tradic. Větvičky bazalky byly
nalezeny v egyptských pyramidách, v Řecku
přinášely ženy její výhonky do kostela
na svátek svatého Basilea. V muslimských
a hinduistických zemích jsou sazenice
vysazovány na hroby.
Pěstování: Semena se vysévají v březnu
do pařeniště; do volné půdy se rostliny
přesazují v květnu, vyhovují jí teplá, slunná

100

a chráněná stanoviště a daří se jí v kyprých
a na živiny bohatých půdách. Množí
se semeny či řízkováním nekvetoucích
postranních výhonů.
Použití: Vnitřní ‒ ve formě nálevu (jako
kloktadlo) nebo jako výluh pro inhalaci.
Zvyšuje žaludeční činnost, podporuje chuť
k jídlu, snižuje nadýmání, usnadňuje odhleňování a má protizánětlivé účinky. Díky
svým zklidňujícím účinkům je vhodná
i při nespavosti, migréně a úzkostech.
Zevní ‒ je součástí posilujících aromatických
koupelí. Silice získané z bazalky se také
užívají při výrobě parfémů. Čerstvé listy
jsou výrazným kořením s nezaměnitelnou
vůní. Bazalka je typická nejen v italských
a středomořských pokrmech, ale i v thajské
kuchyni. Má široké využití při přípravě
salátů, těstovin a ryb. Používá se do
polévek, omáček a je základem italského
pesta.
Zajímavost: Bazalka je mnohdy označována za „ královnu bylin“, jelikož její
jméno je odvozeno z řeckého slova
Basileus neboli král.
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MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ
(Melissa oﬃcinalis L.)
Čeleď: hluchavkovité
(Lamiaceae)
Původ: Středomoří
Charakteristika: Vytrvalá až
1 m vysoká bylina s větvenou
čtyřhrannou lodyhou a vejčitými
srdčitými listy s vroubkovaně
pilovitým okrajem. Bílé květy
uspořádané v lichopřeslenech.
Historie: Prastará léčivá
rostlina, známá již od starověku.
Římané rozšířili její pěstování
do oblastí na sever od Středozemního moře. Ve středověku
byla známa téměř po celé
Evropě, pěstovala se především
v klášterních zahradách.
Pěstování: Množí se výsevem
na jaře (pomalu klíčí), dělením
trsů na jaře a na podzim, nebo
stonkovými řízky v létě. Daří
se jí na vlhčích půdách, dobře
se vysemeňuje. Výsadba
ve sponu 60 centimetrů.
V létě se seřezává před
kvetením, aby se podpořil
další vývin rostlin.
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Použití: Vnitřní – ve formě
nálevu. Má uklidňující, posilující
účinky. Působí proti bolestem
hlavy a pomáhá při trávení.
Zevní – esenciální olej (silice) je
součástí osvěžujících koupelí,
používá se k přípravě čistících
preparátů na mastnou pleť
a do tělových krémů. Ve formě
odvaru je ideálním antiseptikem
na problematickou pokožku.
Čerstvé listy dávají delikátní
chuť mnoha pokrmům, olejům,
octům a likérům.
Zajímavost: Anglický název
balm je zkratkou slova balzám
vyjadřující sladkou citronovou
vůni této rostliny. Silice se
sušením a skladováním velmi
rychle ztrácí.

ROZMARÝN LÉKAŘSKÝ
(Rosmarinus oﬃcinalis L.)
Čeleď: hluchavkovité
(Lamiaceae)
MÁTA PEPRNÁ
(Mentha x piperita L.)
Čeleď: hluchavkovité
(Lamiaceae)
Původ: Anglie
Charakteristika: Trvalka
s čtyřhrannou lodyhou,
dřevnatým oddenkem
a nadzemními výběžky.
Úzce vejčité, špičaté, řapíkaté
a mírně zubaté listy. Květy
v hustých lichopřeslenech
vyrůstajících z paždí listů.
Historie: Patří k nejstarším
léčivým bylinám, byla známá
již ve starověkém Řecku
a Římě, kde se používala nejen
jako léčivá rostlina a koření,
ale také jako vonná látka
do koupelí. Již v 16. století
hovoří Mathiolli o účincích
„máty zahradní“ v části svého
herbáře.

Pěstování: Množí se dělením
trsů nebo řízky výběžků,
sázenými ve sponu
30 × 30 cm. Sází se do
provlhčené půdy, je velmi
citlivá na sucho. Kvetoucí
vrcholky se sklízí několikrát
do roka vždy před rozkvetením, kdy rostliny dosáhnou
asi 30 cm výšky, za slunného
počasí.
Použití: Vnitřní – součástí
čajových směsí. Podporuje
trávení, zabraňuje nadýmání,
uvolňuje křeče, má protizánětlivé účinky. Zevní –
výborná jako odvar na
výplachy při bolestech zubů
a dásní. Čerstvé mátové lístky
je možno přidat do koupele –
má osvěžující účinky
a pomáhá při revmatismu
a kožních vyrážkách.

Původ: Středomoří
Charakteristika: Aromatický
stálezelený polokeř, dorůstající výšky kolem kolem 1,2 m.
Úzké, voskovité, čárkovité listy
a drobné, dvoupyskaté modré
až fialové kvítky rozkvétají od
června do srpna.
Historie: Pro svou nezaměnitelnou vůni byla ve starověkém
Egyptě a Římě jednou z nejoblíbenějších zahradních rostlin. Byla
používána ke kultovním účelům a
také jako prostředek pro zlepšení
paměti. Nechyběla v téměř žádné
klášterní zahradě.
Pěstování: Předpěstování
sazenic ve skleníku (únor až
březen), následné přesazení
rostlin do půdy (propustné,
písčité). Vyžaduje teplé, slunné

stanoviště, nesnáší však zimní
vlhko a větší mrazy, v zimě
může vymrzat. Množí se na jaře
výsevem či stonkovými řízky.
Použití: Vnitřní – jako kloktadlo
s antibakteriálním účinkem.
Zevní – odvar při kožních
onemocněních nebo jako alkoholová pleťová voda na problematickou pokožku a akné. Jako
koření zejména při přípravě
masových pokrmů, do polévek,
pomazánek, omáček, salátů,
těstovin, pečiva apod. Povzbuzuje
chuť k jídlu a tvorbu žaludečních
šťáv, pomáhá také při dlouhodobém stresu a při chronických
onemocněních. Silici lze využít
do aromalamp na zmírňění
bolesti hlavy, rozmarýnový olej se
přidává do kosmetických výrobků
a parfémů.
Zajímavost: Latinský název
Rosmarinus je odvozen od slov
ros-znamenající rosa a marinus –
jež vyjadřuje mořský – tedy
mořská rosa.

Zajímavost: Čerstvé listy
máty jsou nedílnou součástí
tradičního kubánského
koktejlu „mojito“.
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HEŘMÁNEK PRAVÝ
(Matricaria recutita L.)
Čeleď: hvězdnicovité
(Asteraceae)
Původ: Přední Asie, jižní
a východní Evropa
Charakteristika: Jednoletá
bylina se vzpřímeným větveným
stonkem. Úzké nitkovité listy
vyrůstají střídavě. Květy jsou
uspořádány v úboru se žlutým
dutým květním lůžkem a bílými
okvětními lístky.
Historie: Léčivé účinky
heřmánku byly dobře známy již
ve starověku. Ve středověku byl
heřmánek všeobecně rozšířený
a používaný v léčitelství.
Najdeme ho také v Matthioliho
herbáři.

BYLINY A KOŘENÍ

Pěstování: Výsev na jaře i na
podzim.Snadno se množí vysemeněním. Květy se sbírají co
nejdříve po rozkvětu a suší se
při teplotách kolem 30 až 40°C.
Použití: Vnitřní – jako součást
čajových směsí, působí příznivě
při žaludečních nevolnostech
a zažívacích obtížích. Má slabě
sedativní účinek, zklidňuje tělo
a podporuje usínání. Zevní –
obsahuje antibakteriální složky,
je vhodný při kožních zánětech
a vyrážkách. Heřmánkový olej je
důležitý v kosmetice, přidává se
do mastí, mýdel a šamponů.
Zajímavost: O heřmánku
píše Hippokrates jako o bylině,
kterou již i Egypťané nazývali
jako „květ Boha slunce“ a uctívali
ho jako zázračnou rostlinu.

ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ
(Salvia oﬃcinalis L.)
Čeleď: hluchavkovité
(Lamiaceae)
Původ: Středomoří
Charakteristika:
Aromatický polokeř, 20 až
60 cm vysoký. Přímé stonky
s dlouze řapíkatými svraskalými plstnanými listy. Kvete
v červnu až červenci fialově
modrými květy, plodem
je tvrdka.
Historie: Používána již ve
starověkém Římě. Do střední
Evropy se dostává v 9. století
a používá se opět v kuchyni
i jako léčivka. V 16. století se
s pomocí šalvěje zastavovalo
krvácení z ran, používala se
proti křečím či třesu rukou
i nohou.

půdy. Kultivary se nejlépe
rozmnožují stonkovými řízky
na jaře. U starších „zdřevnatělých“ nebo mrazem poškozených rostlin je doporučován
hluboký základní řez na jaře,
přihnojení kompostem
a řádné zalévání. Rostlina
znovu obrazí.
Použití: Vnitřní – kloktadlo při nachlazení a při
onemocnění hlasivek. Zevní –
vodní odvar a alkoholová
tinktura je vhodnou pleťovou
vodou na mastnou pokožku
(antiseptikum). Obsah hořčinů
povzbuzuje trávení – šalvěj
je vhodnou přísadou pro
přípravu těžkých a tučných
mas.
Zajímavost: Název Salvia
pochází z latinského salvere
znamenající dobré zdraví.

Pěstování: Přímý výsev
semen na jaře do skleníku
a následná výsadba do volné
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V této části zahrady se na malou
chvíli přenesete do prosluněného
Středomoří, odkud levandule lékařská
(Lavandula angustifolia L.) – aromatická
rostlina z čeledi hluchavkovitých
(Lamiaceae) pochází.
Tato část zahrad není zpřístupněna.

LEVANDULE
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LEVANDULE LÉKAŘSKÁ
(Lavandula angustifolia Mill.)
Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)
Charakteristika: aromatická, hustě
větvená vytrvalá bylina s čárkovitými,
podvinutými, stříbřitě šedými, plstnatými
listy; dorůstající výšky až 1 metru.
Kvete počátkem léta drobnými,
fialovými, růžovými, bílými či modrými
květy uspořádanými do lichopřeslenů.

cidní účinky, kterých využívali hojně naši
předci v oblasti Středozemního moře
a Orientu, když spalovali levandulové
snítky u lůžek nemocných. Květy se zdobily
podlahy domů a kostelů. Matthioli považoval levanduli za univerzální lék při
nervových onemocněních.
Pěstování: Semena levandule se vysévají
na jaře do skleníku. Množí se bylinnými
řízky na jaře a dřevnatými řízky na podzim.
Vyhovuje jí slunné stanoviště s dobře
propustnou písčitou půdou.

Původ: středomoří
Historie: Levandule patří mezi prastaré
byliny. Pro svou jemnou vůni a zklidňující účinky se přidávala do koupelí již ve
starověku. Později se stala součástí kosmetických přípravků, např. mýdel, kolínských
vod a parfémů. Známé byly i její bakteri-
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Použití: Využívají se květy a nať, sběr
probíhá na počátku kvetení, kdy má bylina
nejvíce obsahových látek, tedy v červnu
až srpnu. Vnitřně se levandule používá
ve formě nálevu při bolestech hlavy, při
stavech úzkosti a zažívacích obtížích.
Zevní použití je ve formě esenciálního oleje,

který se přidává do krémů a koupelových
směsí. Krémy pomáhají při revmatických
bolestech, štípnutí hmyzem a velmi dobře
hojí popáleniny. Voda z květů je tonikem na
problematickou pokožku a působí antisepticky na akné. Levandulová silice je také
oblíbená v aromaterapii, má jemnou, lehce
květinovou vůni, zklidňuje při nervovém
napětí a depresi, pomáhá navodit klidný
spánek. Známé je také využití levandule
v kuchyni – květy se přidávají k ochucení
džemů, octů, cukroví a k provensálskému
dušenému masu. Jako koření se silně kořenitou hořkou chutí je oblíbená zejména
ve francouzské, italské a španělské kuchyni.
Zajímavost: Levandule odpuzuje hmyz,
proto se někdy v domácnostech používá
proti molům. Do šatníku vložíte sušené
snítky, které nejenže prádlo ochrání,
ale i příjemně provoní.
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VÍTE, ŽE…
Pro ty z vás, kteří milují jemně fialovou
krásu levandulových květů a rádi se na
malou chvíli přenesou do středomoří,
odkud tato oblíbená aromatická rostlina
pochází, je návštěva této části našich
zahrad přímo ideální. Levanduli pěstujeme
na téměř hektarové ploše a její produkční
plochu najdete v zadní části našich zahrad
v návaznosti na Arboretum.
Levandule je trvalka z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) a dnes existuje velké
množství různých odrůd levandulí, které
byly vyšlechtěny z původního druhu
levandule lékařské (Lavandula oﬃcinalis L.). Tyto odrůdy se liší barvou květu,
listů, výškou i obsahem silic. Levandule je
významná nejen pro své léčivé (zejména
zklidňující) účinky, ale také pro svůj osobitý
vzhled, jímž krášlí mnohé zahradní
i krajinné výsadby.
Pěstování
Levandule je nenáročná bylina, které se
daří v propustné, nejlépe písčité a na živiny
chudé půdě. Vyhovuje jí slunné stanoviště
s přímým sluncem po celý den. Čím více
slunečních paprsků na rostlinu přes den
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dopadá, tím aromatičtější budou její květy.
Levandule nemá ráda přílišné zavlažování,
preferuje sušší půdu.
Semena levandule se vysévají na jaře do
skleníku. Množí se na jaře bylinnými řízky
o délce asi 7 až 10 cm. Množit ji lze i kořenovými řízky na podzim, kdy se část kořenů
uloží těsně pod povrch, kde pak vytváří
nové výhony. Na jaře je dobré seříznout
starší rostliny na třetinu délky, podpoříme
tak jejich růst a větvení.
Sběr
Levanduli začínáme sklízet koncem června,
kdy je přibližně polovina květů v klásku
otevřená, a samotná sklizeň trvá asi 15 dní.
Sběr se provádí za slunného počasí, kvalitní
dlouhé stonky seřezáváme spolu s květenstvím a sušené je využíváme k přípravě
různých květinových aranžmá a svazků k
prodeji. Trsy určené k sušení zavěšujeme
ve větrané místnosti květem dolů. Kratší,
volně rostoucí květy pak zpracováváme
a vyrábíme z nich extrakty, které jsou
součástí řady levandulových kosmetických
výrobků, jako je například tekuté mýdlo,
masážní olej, pleťový krém, sprchový gel,
levandulová mast nebo šampon.

Levandule a její léčivé účinky
Rostlina je kromě své nenapodobitelné
vůně vyhledávaná i pro své léčivé účinky.
Odedávna je využívaná jako antiseptikum
a také sedativum. Vnitřně se používá
ve formě nálevu při bolestech hlavy, při
stavech úzkosti a zažívacích obtížích.
Zevní použití je ve formě esenciálního oleje,
který se přidává do krémů a koupelových
směsí. Krémy pomáhají při revmatických
bolestech, štípnutí hmyzem a velmi dobře
hojí popáleniny. Voda z květů je tonikem na
problematickou pokožku a působí antisepticky na akné. Levandulová silice je také
oblíbená v aromaterapii, má jemnou, lehce
květinovou vůni, zklidňuje při nervovém
napětí a depresi a pomáhá navodit klidný
spánek. Známé je také využití levandule
v kuchyni – květy se přidávají k ochucení
džemů, octů, cukroví a k provensálskému
dušenému masu. Jako koření se silně kořenitou hořkou chutí je oblíbená zejména
ve francouzské, italské a španělské kuchyni.

• Název levandule je odvozen od
latinského slova “lavare”, tj. omývat,
mýt se. Již staří Římané ji totiž
používali k provonění vody v lázni.
• Levandule odpuzuje hmyz, proto se
někdy v domácnostech používá proti
molům. Do šatníku vložíte sušené
snítky, které nejenže prádlo ochrání,
ale i příjemně provoní.
• Mezi lidovými názvy pro levanduli
najdete výrazy jako je třeba špikrnát,
devandule, lavendel nebo dulenka.
• Levandulová koupel zlepšuje
krevní oběh a celkově povzbuzuje
organismus.
• Díky svým nádherným květům
je levandule inspirací pro básníky,
hudebníky i malíře.
• Velmi oblíbená byla levandule v Anglii
za vlády královny Viktorie, která si
levandulí, a to jak v čerstvém stavu,
tak i sušenou, zdobila své obydlí.
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Rakytník řešetlákový (Hippophae
rhamnoides L.) pěstujeme na ploše
dvou hektarů. Tento opadavý trnitý
keř původem z Ruska je velmi odolný,
nenáročný, snáší zasolení a roste v
široké škále klimatických podmínek.

RAKYTNÍK
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Na ploše dvou hektarů pěstujeme v Ostré
rozložitý keř (nebo chcete-li malý stromek)
Rakytník řešetlákový. Dosahuje výšky
až 6 metrů a kvete nenápadným žlutým
květem v jarních měsících. Odolná rostlina
původem ze severní oblasti Asie a Evropy
snáší i písčitou půdu, velké sucho, silné větry
i zasolení. Na podzim se množí semeny
nebo kořenovými odnožemi a v létě řízkováním. Pro vysoký výnos plodů je zapotřebí
samčí i samičí rostlina (minimální poměr
jeden samec na šest samic). Z rakytníku
sbíráme plod s vysokým obsahem vitamínu
C. Nezralé plody léčí průjem, úplavici

a používají se při silném krvácení. Stonky,
listí a kořeny poskytují žluté barvivo.
Rakytník má biostimulační účinky, výrazně
podporuje imunitní systém, je velmi vhodný
při rekonvalescenci. Podporuje tvorbu žluči
a trávicích enzymů, stimuluje činnost jater
a plic, reguluje krevní oběh. Pomáhá při
plicních nemocech, léčí žaludeční vředy
a různá kožní onemocnění včetně akné, je
schopný tlumit bolest a rakytníkové masti
regenerují tkáně při omrzlinách a popáleninách. Zrakytníku najdete vnašem sortimentu: džem, pyré asirup srakytníkem.
Připravujeme komplexní řadu kosmetiky

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ
(Hippophae Rhamnoides L.)
Rakytník pěstujeme v našich zahradách na
ploše o výměře cca 2 ha. Rostlina vyžaduje
slunné stanoviště, půdní podmínky středně
těžké, hlinité, propustné půdy. Rakytník má
zvlášť samčí a samičí rostliny. Na 1 samčí
rostlinu se vysazuje 4–5 samičích rostlin.

Naše odrůdová skladba:
Samčí rostliny máme Pollmix, samičí
převážně Leikora a několik desítek rostlin
od odrůdy Hergo, Dar Katuni a Masličnaja.
Rakytník pěstujeme ve sponu 3x2 m, třímetrové meziřadí je zatravněno a udržuje se
buď mulčováním nebo spásáním ovcemi.
Udržovací řez se provádí pouze ve formě
odstranění suchých nebo poškozených větví.
Rakytník většinou sklízíme v druhé polovině

Rakytník je jedním z nejvyhledávanějších druhů léčivého ovoce. Plody
obsahují jedinečný koktejl látek, které
mají výborné posilující účinky na
lidský organismus. U nás v Evropě ho
využíváme poměrně krátce, stačí se
však přesunout na východ, do Číny,
Mongolska nebo Ruska, a zjistíme,
že jeho pozitivní vliv na zdraví lidé
oceňovali již celá staletí. Na Sibiři je
označován jako všelék a využíván
téměř pro všechna onemocnění.

září. Při sklizni se ostříhají celé větve s plody
a následně se zmrazí na -18 °C po dobu
24 hodin. Po vyjmutí z mrazícího zařízení
se plody oklepou a následně zpracují. Z keře
je možné ořezat maximálně 30% plodných
větví. I tak další plnohodnotná sklizeň
nastane po dvou letech. Z jednoho keře
je možné sklidit 10–15 kg plodů.

CO JE VLASTNĚ RAKYTNÍK ZAČ?
Rakytník je odolný, nepravidelně rozložitý keř nebo menší strom dosahující
výšky až šesti metrů, u nás zpravidla
kolem tří metrů. Původně se používal
ke zpevnění břehů řek a vysazoval
se na místa, kde jiné rostliny neobstály. Má trnité větvičky, které nesou
úzké, modrozeleně stříbřité listy.
Na podzim se obalují jasně oranžovými bobulemi, které setrvávají až
do zimy. Rostlina je původní v Číně,
Mongolsku, Nepálu a Indii.

JAK A ČÍM NÁM PROSPÍVÁ?
Plody rakytníku jsou přirozeným koncentrátem všech nejdůležitějších vitamínů. Údajně obsahují až 10 krát více
vitamínu C než pomeranče a mnoho
dalších léčivých látek jako jsou například aminokyseliny, minerály a stopové prvky. Jako dostačující denní dávka
vitamínu C se uvádí pouze 1 plod.
Plody výrazně podporují imunitní
systém, očišťují organismus od toxických zplodin a vykazují také protinádorové účinky. Díky přítomnosti
vitamínu P, který zabraňuje rozkladu
vitamínu C a zvyšuje jeho působení,
jsou plody rakytníku schopné dobře uchovávat vitamín C i při sušení
a tepelném zpracování. Oranžové
zbarvení plodů je podmíněno obsahem karotenoidů – vitamínů skupiny
A. I když jsou plody dost kyselé, dají se
jíst syrové a tělo si na jejich chuť brzy
rádo zvykne. Výborné jsou rozmixované spolu s dalším sladším ovocem.

115

Na okraji lesa se nachází 50 včelích
úlů. K této části zahrady přistupujte
s určitou dávkou obezřetnosti
a opatrnosti.

VČELY
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Včelí med je nejznámějším a nejdůležitějším
včelím produktem. Med definujeme jako
sladkou hmotu vytvářenou včelami z nektaru nebo z medovice, které včely sbírají
a přetvářejí pomocí výměšků hltanových
žláz na med a zralý jej poté uskladňují
v plástech.
Rozmanitostí rostlinného původu medu
je dána i mnohotvárnost medů získaných
od včel. Čisté, jednodruhové medy vznikají
snad jen v cílených pokusech výzkumníků.
Praktičtí včelaři získávají přibližně
jednodruhové medy pouze z tak vydatné
snůšky, kterou u nás poskytuje jen řepka,
akát, maliník, jetel a medovice. Je tomu tak
proto, že včelař vytáčí med až po určité
době a zároveň je malá pravděpodobnost,
že by v této době poskytoval snůšku jen
jeden rostlinný druh.
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Je-li tekutý, má jasně žlutou barvu. Chuť
řepkového medu je typická, nepříliš výrazná.

v celé hmotě. Mají přirozeně pastovitou
konzistenci.

Akátový med je vodojasný až žlutý
s nazelenalým nádechem, je hutný, má
jemné aroma a zůstává v tekutém stavu
i několik let.
Malinový med je světle žluté barvy,
má lahodnou chuť a příjemné aroma.
Pohankový med bývá červenohnědý,
při krystalizaci se rozděluje na hrubé
krystaly klesající ke dnu sklenice a tekutinu
řidší konzistence. Má velmi výrazné aroma
a chuť, která může být někomu nepříjemná.
Lze jej využít pro výrobu perníku nebo
medoviny, kde intenzivní aroma není
na závadu.

Slunečnicový med má jasně žlutou barvu,
sklon k rychlé krystalizaci a typickou chuť.

DRUHY MEDU

Vřesový med je červenohnědý, příjemně
a výrazně aromatický. Je-li tekutý,
připomíná konzistencí želé.

Řepkový med známe zpravidla
v krystalické formě, neboť často již za
několik dnů po vytáčení krystalizuje.

Jetelové nebo vojtěškové medy
jsou světlé, nevtíravé a příjemné chuti
a vůně. Krystalizují v jemných krystalech

Lipový med se vzácně objevuje jednou za
několik let. Je žlutý se zelenavým nádechem,
výrazné příjemné chuti a vůně.
Medovicové medy se výrazně liší od medů
nektarových jednak tmavší barvou, jednak
pomalou krystalizací – s výjimkou medu
s obsahem melecitózy. Při krystalizací
se vytvářejí hrubé krystaly, takže někdy
dochází k usazení krystalů u dna nádoby
a nad nimi je řidší tekutá vrstva. Medovicové
medy mají harmonickou chuť, což je dáno
vyšším obsahem minerálních látek a menší
kyselostí. Medy ze smrkové medovice jsou
hnědočervené, hnědozelený odstín mají
medy jedlové, medy z dubové medovice
patří k nejtmavším.
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CHEMICKÉ SLOŽENÍ MEDU
Voda je v medech obsažena v množství
15–21%. Nevyzrálé medy mají i více vody
a jsou náchylné ke kvašení. Obsah vody je
základním kritériem kvality medu. Naše
i evropská norma požaduje maximálně
19% vody.
Sušina medu je tvořena z více než 95%
různými cukry. Z ostatních látek jsou
v medu obsaženy bílkoviny, aminokyseliny,
organické kyseliny, minerální látky, hormony
a další stovky přírodních látek.
Cukry. Většinu cukerné sušiny medů tvoří
fruktóza (ovocný cukr) a glukóza (hroznový
cukr). Téměř ve všech medech převažuje
fruktóza nad glukózou.
POSTUP VYTÁČENÍ MEDU
Nejprve se vyberou plásty z medníku.
Vybíráme jen takové, které jsou minimálně
ze dvou třetin zavíčkované. Poté se
dopraví k vytáčení a nejlépe ještě teplé
odvíčkují odvíčkovací vidličkou. Pokud
jsou odebrané plásty vychladlé, je nutné je
ohřát v teplé místnosti na teplotu asi 25 °C,
jinak je vytáčení zdlouhavé a nedokonalé.
Odvíčkované plásty vkládáme do medometu
tak, aby koš medometu byl vyvážen.
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Zpočátku vytáčíme obě strany plástů zčásti
při menších otáčkách a pak následuje
intenzivní vytáčení obou stran.
V medometech, kde se plásty neotáčejí,
vytáčíme zpočátku při nízkých otáčkách
a zvolna zvyšujeme. Med z medometu
vypouštíme přes hrubší síto do stáčecí
nádoby. Cezením přes síto při vytáčení se
odstraní pouze hrubší nečistoty. Med pak
necháme několik dnů stát v teple
a z hladiny sebereme ustátou pěnu.
Ztekucování medu
Krystalizace medu je přirozený jev. Šetrné
ztekucení med nepoškodí. Ztekucování se
provádí ohřátím na 50 °C. Sklenice
s medem je možné zahřívat ve vodní lázni
nebo postavit na radiátor ústředního topení.
Pastování medu
Pastování je úprava medu, jejímž výsledkem
je jemně krystalická hmota pastové
konzistence, která skladováním nemění své
vlastnosti. Do čerstvě vytočeného medu
vmícháme 2–3% pastového nebo jemně
krystalizovaného medu. Pak se med ochladí
pod 20 °C, nejlépe pod 15 °C a dvakrát až
třikrát denně se promíchá. Jakmile med bělá
a získá perleťový lesk, ale ještě teče, plní se
do sklenic. Med naplněný takto do sklenic
dojde do konzistence, kdy se dá nabírat lžící

či nožem, ale není tvrdý. Povrch má být
matný. Pastový med ve sklenicích
se skladuje oproti tekutým medům
v chladnu.
Použití medu
Med je lehce stravitelná, energeticky
hodnotná potravina, obsahující vedle
cukrů různé nutričně cenné doplňkové
látky. Podporuje střevní peristaltiku
(působí jako mírné projímadlo) a snižuje
sekreci žaludečních šťáv. Je součástí diety
u rekonvalescentů po různých operacích
a těžkých nemocech. Je velmi oblíbenou
a přitom zdravou součástí výživy dětí.
Sportovci ho používají k celkovému
posilnění organismu. Pro rychlé vstřebávání
v organismu je významným doplňkem
výživy u lidí ve stresových situacích
a u těžce pracujících jedinců. Med se
v převážné míře konzumuje v čisté formě
bez úpravy, pouze namazaný na pečivo,
přidává se do čaje, ovocných šťáv, jogurtu
nebo do mléka. Značná část medu se
používá k výrobě různých druhů pečiva
a perníku, kde významně zvyšuje vláčnost
výrobků. Určitá část medu se používá
i k výrobě bonbonů a čokolád.
Stále populárnější je med pastovité
konzistence, který se připravuje cíleně
z vhodných druhů medů.
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NAŠE
VČELSTVA
Jako většina včelařů, také my jsme
zaznamenali během zimy zvýšený
úhyn včelstev díky roztoči varroa
destructor. V současné době jsou
včelstva v plné síle. Uhynulá včelstva nahrazujeme tvorbou oddělků,
abychom příští rok začali opět
hospodařit se šedesáti včelstvy.
Oddělky se tvoří tak, že z původního včelstva odebereme 2–3 plásty,
převážně zavíčkovaného plodu.
Na obě strany tohoto „včelstvíčka“
přidáme plást se zásobami a pylem,
umístíme doprostřed nástavku
a doplníme mezistěnami. K plodu
přidáme pomocí klícky již vylíhlou
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matku nebo zralý matečník. Oddělek matku většinou velmi dobře
přijímá. V sobotu 20. května 2017,
v rámci přednášky o medu, jsme
opět předváděli v našem centru řemesel vytáčení medu pro
návštěvníky. Počasí nám přálo,
a tak zájem návštěvníků o vytáčení
i přednášky o včelách byl značný.
Obrovský úspěch měl čerstvě stočený med a také ochutnávka víčka
z plástů, což je taková medová žvýkačka. Snad se tedy všichni dobře
pobavili a také něco zajímavého
dozvěděli.
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Včela medonosná – tedy domestikovaná –
představuje pouze jeden z 20 000 druhů.
Včely žijí na všech kontinentech s výjimkou
Antarktidy a jejich velikost se pohybuje od
dvou milimetrů do čtyř centimetrů. Odpradávna byly včely dodavatelem medu, který
se používal jako sladidlo do doby, než se lidé
naučili vyrábět cukr z cukrové třtiny
a řepy. Už Kosmas ve své Kronice píše:
„A to je ta země mlékem a strdím oplývající.“ Strdí znamená ve staročeštině medový
plást. Kraj, kde žily včely, byl pokládán za
šťastnou zem. U našich včelstev v Ostré
proběhla první prohlídka včelstva a také
došlo ke kontrole, zda matka přežila zimu.
Bylo potvrzeno, že v Botanicu je včelstvo
bez nálezu roztoče varroa destructor
(viz vedlejší sloupec Vymírání včel: celosvětový problém), který způsobuje zeslabování
až vyhynutí včelstva. Takže letos se opět
můžeme na kvalitní med z vlastní produkce.
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V současné době můžete v našich zahradách vidět 40 včelstev.
VYMÍRÁNÍ VČEL:
CELOSVĚTOVÝ PROBLÉM
Včely vymírají na celé planetě, i v naší
republice. Samotní včelaři přiznávají, že
z půl miliónu včelstev jich u nás vyhynula
takřka třetina, takže na opylení rostlin
a přípravu medu zůstalo kolem 350 000
včelstev. Bez jejich přítomnosti by ale
v Evropě během krátké doby zmizelo na
20 tisíc rostlinných druhů. Přesná příčina
tohoto dramatického trendu ve světě
ještě nebyla stanovena. Ztráty včel byly
způsobeny hlavně varroázou, říká k tomu
Ing. Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu
včelařského. Připomenout v té souvislosti
můžeme výrok Alberta Einsteina z roku 1921:
"Pokud by na Zemi zmizely včely, zůstaly

by lidem jen čtyři roky života." Včelu medonosnou v našich krajích trápí hlavně parazit
Varroa destructor (český název kleštík včelí
se příliš neujal).
Je to parazit dovezený z Asie. Zatímco tamní
včela zlatá je díky dlouhověkému soužití
s roztočem geneticky vybavena schopnostmi, jak jeho populaci ve včelstvu udržet
v míře, která včelstvo nezahubí, naše včely
vůči němu nemají přirozenou obranyschopnost. Varroáza (tak se napadení tímto roztočem nazývá) by je zdecimovala.
Na webu www.varroamonitoring.cz
můžete sledovat, jak se tato nemoc šíří
mezi včelstvy v České republice.
Vše o medu najdete například na stránkách
Výzkumného ústavu včelařského
www.beedol.cz.
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Včela medonosná žije v početných společen- stvech – včelstvech. Včelstvo tvoří
ve vrcholném období jedna matka,
300 až 600 trubců a 50 až 60 tisíc dělnic.
Ty v úlu vytvářejí vajíčka a plody, zásoby
medu a pylu a také plodové a medné plásty.
Včelí dělnice přinášející do úlu nektar, zpracují ho hltanovými žlázami na med a ukládají ho do šestibokých buněk. Když prohlídkou v medných plástech zjistíme, že zhruba
třetina těchto buněk zanesených medem
je zavíčkovaná voskovým víčkem, je vhodná
doba k odebrání medu včelstvu – medobraní. Víčkování buněk znamená, že med
je zralý a lze ho vymetat. Medobraní provádíme, je-li to možné za příznivého počasí,
kdy je většina včel mimo úl za pastvou.
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KVĚTOVÝ & MEDOVICOVÝ MED
Květový med je tvořen včelami z nektarodárných rostlin. Druh květového medu
určuje převažující původ nektaru. Rozlišujeme květový med z ovocných stromů,
řepky, akátů, maliníků, jetele, lípy a slunečnice. Tento med je světlý a po delší době
částečně tuhne – cukernatí. Medovicový
med je tvořen včelami sběrem cukerné
tekutiny na listech a jehličí lesních stromů.
Tento med je barvou tmavý a necukernatí.
JAK SE SBÍRÁ A PŘIPRAVUJE MED
K odebírání plástů z medníku se používá
rozpěrák, smetáček a dýmající kuřák.
Po otevření medníku včelař několikrát
zadýmá kuřákem, uvolní plásty rozpěrá-

kem, vyjme je a omete včely smetáčkem.
Pak odvíčkovací vidličkou odvíčkuje medné
plásty. Odvíčkované plásty vkládá do medometu. Musí to udělat tak, aby se u všech
plástů otáčela spodní hrana vpřed, neboť
plásty jsou postaveny pouze z jedné strany
plástu. Potom včelař všechny plásty v koši
medometu obrátí a pomalým otáčením
vymetá část medu z opačné strany. Tento
úkon opakuje ještě jednou a zvyšuje při tom
rychlost otáčení. Med z medometu teče
přes jemné síto, kde se zbavuje voskových
příměsí. Prázdné plásty pak vrátí včelám
zpět do medníku.
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Přijďte se podívat k ohradě, ve které
se mezi perličkami, kachnami
a krůtami pasou ovce a kozy.
Pozorujte se svými dětmi
chování holubů.

DOMÁCÍ ZVÍŘATA
V OSTRÉ
128
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MANGALICA
Původ: Velká uherská nížina
Hmotnost: okolo 300 kg

DOMÁCÍ
ZVÍŘATA
V OSTRÉ
Dnešní procházka
centrem řemesel nás
zavede do výběhů našich
domácích zvířat.
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Mangalica je plemeno prasat pocházející
z Velké uherské nížiny. Bylo vyšlechtěno roku
1833 zkřížením plemene z Bakoňského lesa
s polodivokými vepři z Šumadije. Plemeno
se vyznačuje dlouhou vlnitou srstí plavé až
černé barvy, která mu umožňuje pást se
venku i v tuhé zimě až -25 °C, tím dosahuje
přirozeného přírůstku sádla, jež obsahuje
velké množství tzv. dobrého cholesterolu.
Celoročně se živí venku, kde vyhrabává
po sklizni kořínky obilí a kukuřice. Sbírá
kaštany, žaludy, bukvice, ovoce, zeleninu
a spásá trávu. Ke svému životu potřebuje
pohyb, bahnění a možnost rýt. Mangalica je
nejmastnější plemeno prasete. Sádlo tvoří až
70 % jeho hmotnosti. Má nízkou porodnost
s průměrnou velikostí vrhu 5–8 selat.

PÁV KORUNKATÝ
Páv korunkatý, často nazývaný také jako páv
modrý patří do čeledi bažantovitých. Původem pochází z Indie a Srí Lanky. Nejčastěji
žije v listnatých lesích a travnatých porostech. Pávi jsou všežravci, kteří se živí semeny,
rostlinami a hmyzem, ale také obojživelníky
a plazy. Pávi se dožívají věku až patnácti let.

čínská či husokachna, pochází z jižní Ameriky. Je příbuzná naší kachny divoké. Kachny
pižmové jsou všežravé. Přestože větší část
jejich stravy je rostlinná (obilí a tráva – rády
se pasou) nepohrdnou ani žížalou, slimáky,
nebo drobným hmyzem či masem. Kachny
patří mezi první domestikované ptáky,
chovají se již 4500 roků.

PERLIČKA KROPENATÁ
Perlička kropenatá je známá také pod
názvem perlička obecná a patří do čeledi
perličkovitých. Dorůstá až 60 cm a váží průměrně 1,3 kg. Žije převážně v savanách, v teplých, sušších a otevřených krajinách nebo na
hospodářské půdě. Perlička se živí převážně
semeny, kořínky, travinami, plody, různými
druhy hmyzu nebo drobnými hady a savci.

KACHNA PEKINGSKÁ
Kachna pekingská je plemeno šlechtěné od
konce 19. století ve Spojených státech amerických z původních čínských kachen křížením s kachnami elsberskými. V současné
době je nejrozšířenějším a hospodářsky nejvýznamnějším plemenem kachen na světě.
Hmotnost se pohybuje u kachny kolem
3 kilogramů a u dospělého kačera kolem
3,5 kilogramu. Toto plemeno se chová
pouze v bílém zbarvení.

KACHNA PIŽMOVÁ
Kachna pižmová známá také jako kachna
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HOLUB DOMÁCÍ
Holub domácí je domestikovaná forma
holuba skalního. Zdivočelí domácí holubi
žijí ve velkých hejnech ve městech a jsou
považováni spíše za škůdce, protože svým
trusem znečišťují budovy a sochy. Holub
domácí byl pro svůj vynikající orientační
smysl využíván pro poštovní účely. Patří
mezi nejstarší domácí zvířata. Hlavní potravou holuba domácího je kromě semen
různý organický odpad.

KACHNA ROUENSKÁ
Kachna rouenská je vysloveně užitkovou kachnou, která se zbarvením nejvíce
podobá kachně divoké. Toto plemeno bylo
vyšlechtěno v okolí francouzského města
Rouen, odkud byla vyvezena do Anglie,
kde byla zušlechtěna na vyšší hmotnost
a tmavě hnědou barvu. Tyto kachny
můžeme chovat i bez vodní nádrže, májí
však vyšší nároky na množství a kvalitu
krmiva.

KOZA HNĚDÁ KRÁTKOSRSTÁ
Koza hnědá krátkosrstá je české plemeno,
které bylo vyšlechtěno křížením původních
strakatých a hnědých koz s dovezenými
kozly harckého plemene. Má hnědé zbarvení s úhořím pruhem syté barvy po celé
délce hřbetu. Charakteristickým znakem
tohoto plemene je černý trojúhelník za
ušima. Je to velmi odolné plemeno, vhodné
jak pro individuální, tak stádový chov.
Kozy jsou chovány převážně v podhorských
a horských příhraničních oblastech.

HUSA BÍLÁ
V porovnání s ostatními plemeny je
poměrně malá a hmotnost husy bývá
cca 4–5 kg. Husa bílá patří mezi dlouhověká
zvířata, dožívá se i více jak 15 let.
Jde o nenáročné plemeno, které je známé
svou vysokou inteligencí. Dobře se jí daří
na zelené trávě, čímž se snižují náklady
na krmení těchto zvířat.
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KOZA HOLANDSKÁ ZAKRSLÁ
Toto plemeno pochází původně z Afriky,
odkud bylo posléze dovezeno do Holandska
a následně přejmenováno na kozu holandskou zakrslou. Je to nejmenší plemeno,
které je především pro svou mírumilovnou
povahu a inteligenci chováno u soukromých
chovatelů, zoologických zahradách nebo
jako společník k dětem i ostatním zvířatům,
především hříbatům a poníkům. Má krátkou a různorodě zbarvenou srst. Na výživu
je nenáročná, postačí pastva, popř. seno,
minerální liz a dobroty jako jsou jablka
či ovesné vločky.
KOZA BURSKÁ
Burská koza byla vyšlechtěna v jižní Africe.
Plemeno vzniklo pravděpodobně křížením
místních koz bantuských s evropskými
a indickými kozami. Do Evropy byla dovezena zušlechtěná burská koza. Kozy jsou
klidného temperamentu vhodné jak pro
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chov v ohradě, tak na volné pastvě. Vedle
travních porostů konzumují různé křoviny.
Jsou také vhodné ke společné pastvě
s ovcemi a skotem. Dožívají se kolem 8 let.
OVCE DOMÁCÍ – RŮZNÁ PLEMENA
A JEJICH KŘÍŽENCI
Ovce domácí je malým domestikovaným
přežvýkavcem, chovaným především pro
vlnu, maso a mléko. Ovce patří společně se
psem mezi nejstarší domestikované druhy
zvířat. Ovce nejsou tak náročná plemena,
proto se dají chovat také v horských nebo
suchých oblastech. Nejvíc ovcí je chováno
v Číně a Austrálii. Celkový počet dnes známých plemen ovcí se pohybuje kolem 600.
Ovce domácí je býložravec, živí především
trávou a rostlinami.

společenského hmyzu. Je původem
z Gorenska, což je hornatá část severozápadního Slovinska (Kraňsko). Včela patří
do kmene členovců. Její tělo se skládá ze
tří hlavních částí – hlava, hruď, zadeček.
Tyto části jsou od sebe odděleny zúžením,
které jim umožňuje pohyblivost. Včely žijí
ve včelstvech. Včelstvo je zpravidla složeno
z jedné matky, mnoha dělnic, a určitého
množství trubců, které závisí na síle včelstva, dostupnosti pylu a roční době. Jednotliví členové včelstva jsou na sobě závislí
natolik, že jeden bez ostatních nedovede
plnit svou funkci a následně zahyne. Potravou včel jsou především bílkovinové složky
(pyl květů) a glycidové složky (nektar hmyzosnubných květů a medovice).

VČELA MEDONOSNÁ KRAŇSKÁ
Včela medonosná patří mezi blanokřídlý
hmyz. Je jedním z nejznámějších zástupců
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Ovce v našich zahradách
Ovce domácí je malým domestikovaným
přežvýkavcem, chovaným hlavně pro vlnu,
maso a mléko. Výjimečně se používaly nebo
používají i pro dopravu lehčích břemen.
Protože nejsou tak náročné jako skot, chovají se i v horských nebo suchých oblastech.
Nejvíc ovcí je chováno v Číně (170,8 miliónu
kusů) a v Austrálii (106 miliónů kusů). Ovce
patří do rodu malých přežvýkavců, původně
žily na severní polokouli, ale domestikovaná ovce domácí se díky člověku dostala
do celého světa, včetně Austrálie a Nového
Zélandu. Ovce jsou o něco robustnější než
kozy a mají silnější, zatočené rohy. Jejich
srst je tvořena hustou vlnou.
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Chov ovcí je na dnešním území ČR datován
již od 9. století. Toto zvíře bylo chováno
pro svůj mnohostranný užitek a vysokou
odolnost vůči klimatickým podmínkám.
Společně s kozou patří ovce k nejstarším
domestikovaným zvířatům planety.
Ve 14. století se na našem území tvořil chov
ovcí tři čtvrtiny stavu všech hospodářsky
chovaných zvířat. Mezi lety 1990–2000
v ČR došlo k velkému propadu stavu chovaných ovcí, ovčí vlna se začala dovážet
ze zahraničí a tuzemské chovy se musely
transformovat na produkci kvalitního masa.
To s sebou přineslo rapidní pokles stavů.
V současné době spočívá význam chovu

ovcí v jejich užitkovosti. Vedle hlavních produktů (maso, mléko, vlna, kůže, rohy a paznehty) poskytují i vedlejší produkty (lanolin,
střeva, krev, lůj, předžaludky). Nepřímý
užitkem je např. produkce mrvy a vypásání
chráněných území, či míst, která jsou pro
ostatní hospodářská zvířata nepřístupná.
Česká republika patří ve spotřebě ovčího
a jehněčího masa k zemím s velmi nízkou
spotřebou. V současné době se pohybujeme na úrovni 0,15 kg a na našem území
se chová kolem 180 000 ovcí (stav z roku
2009).

STŘÍHÁNÍ OVCÍ
Ovce se stříhají alespoň jednou ročně, určitá plemena je vhodné stříhat dvakrát do roka
(šumavské, východofríšské, romanovské). Nejvhodnější dobou na ostříhání je březen
až červen, aby ovce dobře snášely letní horka. Chovatelé, kteří mají ovce ustájené přes
zimu v ovčínech, stříhají i na přelomu podzimu a zimy. Doporučuje se tuto střiž provádět
v dostatečném časovém předstihu před porody, přibližně jeden měsíc. Někteří chovatelé
radí ostříhat také jehňata, a to 2-3 měsíce před porážkou. Dosáhneme tím lepšího růstu
zvířete a navíc získáme kůži s ideální délkou vlny k vyčinění. Ovce před stříháním nesmějí
minimálně den zmoknout. Podle plemene a kvality vlny lze za hodinu ostříhat šest až
patnáct ovcí. Ve fotoreportáži představujeme stříhání našich ovcí.

137

SOCHY
V ZAHRADÁCH
138

139

SOCHY V ZAHRADÁCH

SOCHY
V ZAHRADÁCH

MONIKA HAVLÍČKOVÁ
Česká sochařka, sklářka a keramička.
Od r. 1994 do r. 2000 navštěvovala VŠUP
v Praze. Její sochařská tvorba vychází
z klasických vzorů a svou inspiraci otevřeně
přiznává volbou tradičních sochařských
témat, tako je téma člověka a koně.
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JAKUB FLEJŠAR
Vystudoval VŠUP v Praze v ateliéru Socha
II. Prof. J. Beránka. Jeho tvorbu charakterizují figury, postavy, hlavy a další fragmenty
lidského těla, které ve tvůrčím vývoji autora
nabývají postupně až abstraktních forem.
Nejčastěji používaným materiálem je dřevo
a kov. Tyto materiály vystihují autorův
vztah k přírodě a odrážejí ústřední téma
tvorby, jímž je otázka lidského bytí
a smysl existence člověka ve světě a v čase.
V zahradách Botanicus je prezentována
klasická tvorba figur, půlfigur a hlav vytvořených zejména ze dřeva nebo jako součást
svařovaných konstrukcí.
Kromě aktivní sochařské práce se léta
věnuje také snowboardcrossu. Jako trenér
Evy Samkové se podílel na první zlaté
olympijské medaili z tohoto sportu na ZOH
v Sochi 2014.

MARTIN RAJČAN
Studoval na VŠUP 2001–2007 ateliér
Sochařství II – Profesor Jiří Beránek.
Příroda a přírodní tvary jsou pro jeho tvorbu
charakteristické a určují veškeré jeho umělecké směřování. Strom, kmen, větev, plod,
dřevo, přírodní tvar, přírodní struktura, dům,
trám, fošna, sekera, historická lidová architektura, historická zemědělská technika
to vše je nekonečnou inspirací a zároveň
východiskem jeho volné tvorby.

ČESTMÍR SUŠKA
Je český sochař, režisér, organizátor a kurátor výstav. Studoval na Akademii výtvarných
umění v Praze, obor sochařství.
V roce 1981 byl spoluzakladatelem
„Výtvarného divadla Kolotoč“. Byl scenárista,
výtvarník a herec ve filmu T. Vorla Pražská
pětka (1988) v povídce „Bersidejsi“. V letech
1987–1991 byl členem umělecké skupiny
Tvrdohlaví. Od roku 2000 je předsedou
občanského sdružení Bubec a zakladatelem
Sochařského studia Bubec v Praze–Řeporyjích, kde organizuje rezidenční pobyty
umělců a výtvarné akce Art Safari.
V jeho tvorbě se objevují groteskně zabar-

vené archetypální náměty, charakteristické
pro českou postmodernu. V této době také
maluje řadu obrazů s obdobnou tématikou
(pařezy, uschlé stromy, zasněžené krajiny…).
Později v devadesátých letech vytváří sochy
z pálené hlíny oživené vnitřním světlem,
které ve spojení s jejich materiálem vyvolává
dojem zapálené pece.
Tehdy také tvoří sochy vydlabáním kmene
stromu, z něhož ponechává jen ornamentálně strukturovaný obvodový skelet.
V letech 2002 až 2005 vznikla série plastik
z taveného skla.
Zatímco v letech 1990–2005 převažuje
v jeho sochařské tvorbě dřevo, při pracov-

ním pobytu v americkém Vermontu (2005)
si s novou pracovní metodou objevuje kov.
Do nalezených kovových nádob (koulí,
polokoulí, válcových cisteren) vyřezává
ornamentálně pojaté vzory, pro něž často
nachází inspiraci v desénech látek
a předmětů běžného života. U těchto
nádob ponechává přirozenou patinu materiálu – rez a zbytky barev, která odkazuje na
jejich předchozí funkci. Vedle toho pracuje
i s „vyřezaným“ odpadem, z něhož na zemi
sestavuje plošné instalace, případně ho dále
sváří či otiskuje na grafické listy.
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LUKÁŠ RAIS
Český sochař žijící v Praze, který se již
během svých studií na pražské UPRUM
profiloval jako výrazná osobnost zabývající
se monumentální sochařskou tvorbou.
V ateliéru Jiřího Beránka a Kryštofa Kintery
dostal řadu ocenění za studentské realizace,
například plastika Strom umístěná před
vstupem do knihovny v Pražském Klementinu získala v roce 2006 Cenu rektora.
Autor pro svou tvorbu často používá prefabrikované kovové trubky a jiná industriální
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geometrická tělesa, která rozřezává
a modeluje v osobitém stylu. Vytváří si
vlastní zákonitosti vztahů a proporcí hmot,
ve kterých hledá a nalézá skryté tvary.
Sochařství je pro Lukáše hlavním zájmem,
ale zároveň se uplatňuje jako designér
a interiérový architekt. Oblibu získaly jeho
originální topné plastiky představené na
Designbloku. Je hercem a autorem divadelní hry divadla Cože? Posnídám později,
uváděné v Paláci Akropolis. Další zajímavý
projekt, který realizoval ve spolupráci

s Palácem Akropolis a Spitfire company, je
staré hasičské auto přetvořené v pojízdný
hudební nástroj s podiem pro uměleckou
performance.
V současnosti je art ředitelem vyhledávaného studia zabývajícího se zakázkovou
výrobou netradičních kovových objektů
a instalací v prostoru.
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PAVEL OPOČENSKÝ
Je český sochař, šperkař a designér.
Na středních odborných školách v Jablonci nad Nisou a v Turnově vystudoval
profesi zlatníka a šperkaře. V roce 1979
emigroval do Německa, o dva roky
později do USA, kde deset let žil a tvořil. Z emigrace se vrátil v devadesátých
letech. Ve své sochařské tvorbě často
pracuje s monumentálními formáty
kamenných bloků, především s tvrdými
kameny jako je žula nebo syenit.
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