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Vážení a milí čtenáři, 

další rok pomalu končí a my k Vám přicházíme s dalším, již

jedenáctým vydáním časopisu Svět Botanicus. Když jsme

Svět Botanicus na sklonku roku 2009 vydali poprvé, chtěli

jsme Vám začít představovat naše produkty, akce v Histo-

rickém centru v Ostré, přinášet recepty, návody a zajímavé

informace ze světa rostlin i jejich zpracování. Nyní máme

několik tisíc čtenářů a jsme rádi, že váš zájem o Svět Botani-

cus roste. 

V aktuálním čísle Vaší pozornosti doporučujeme rozhovor 

s jedním z našich dlouholetých kolegů, ergoterapeutem

Martinem Chladem. Mimo jiné v něm říká, že práce rukama

nás může udělat radostnějšími. Podle nás je to myšlenka 

v dnešní době více než aktuální. Dále vás v seriálu o našich

zahradách pozveme do našich bludišť a v druhé části časopisu

představíme několik receptů na rychlá jídla. Na straně 26 

si přečtěte podrobnosti o novinkách, jež plánujeme na příští

rok v Historickém centru.  I v příštím roce pro Vás budeme

připravovat tento elektronický newsletter, první vydáme 

v únoru příštího roku. 

Do nového roku 2012 Vám přejeme jen vše dobré, klid a pevné

zdraví. Ať se Vám daří doma i v práci. 

Za celý Botanicus,  

Dana a Jan Hradečtí  

úvodem
klidný rok 2012   
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Rukodělná práce nás
může udělat

radostnějšími

Rozhovor s Martinem Chladem, 
ergoterapeutem a víkendovým
hrnčířem v Historickém centru v Ostré



Martina Chlada můžete v His-

torickém centru umění a ře-

mesel v Ostré potkávat 

u hrnčířského kruhu. Kromě

toho, že umí celou řadu tradič-

ních řemesel, pracuje v Psy-

chiatrické léčebně v pražských

Bohnicích, kde se zabývá ergo-

terapií, tedy léčbou prací. 

Hovořili jsme o propojení ře-

mesel, rukodělné výroby a léčebné terapie. Ale také o radosti,

kterou nám rukodělná práce může přinášet.  

Můžete na úvod popsat vaši cestu do Historického centra

řemesel a umění v Ostré?

Jsem vystudovaný ošetřovatel, a když někdy před deseti, dva-

nácti lety Historické centrum v Ostré vznikalo, přihlásil jsem se

tam. Před tím jsem dělal jenom nějaké drobnosti a občas se do

něčeho pustil… Ale obecně mne vždycky hodně bavila řemesla.

Takže z toho logicky vyplynulo i spojení s mým povoláním ve

zdravotnictví. V Botanicu jsem se chtěl něčemu novému naučit.

Nejprve jsem se u pana Kliky v jižních Čechách učil provaznictví,

výrobě a materiálům a spřádání provazů. Pak jsem se naučil 

u paní Markusové drátování, která toto řemeslo naučila Petra

Podrápského, a teprve potom jsem začal tyto techniky – dráto-

vání, keramiku nebo třeba umění zpracování ovčí vlny – používat

i ve své ošetřovatelské praxi.

Jak lze využít řemesla a rukodělnou výrobu v terapeutické

práci?

Existují obory jako je ergoterapie a činnostní terapie, které se

– nejen tady u nás v léčebně v Bohnicích – používají jako

jedna z poměrně účinných částí léčby psychických onemoc-

nění. Použít je lze u jakékoliv léčby, ale třeba i v domovech

důchodců, v různých sociálních zařízeních, kde činnosti a ru-
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kodělná práce lidem krátí čas a pomůže jim k lepší náladě. Jako

zdravotní bratr jsem hodně jezdil do domovů důchodců a učil

zdravotní sestry drátování nebo práci s hlínou. To byla moje

cesta k řemeslům. Od „čistého“ ošetřovatelství jsem se dostal k

terapii, která se zaměřuje na použití rukou, na to, jak se pro-

střednictvím řemesel odreagovat, jak přestat myslet na svoje

choroby.

Jak se řemeslné techniky využívají konkrétně pro terapii?

V ústavech, chráněných dílnách, domovech důchodců, ale i dal-

ších sociálních zařízeních se ruční práce ergoterapie využívá jako

přirozená součást léčby nebo pobytu v ústavu. Pacienti si tak

zpestřují program, mají pravidelný režim ve výtvarných dílnách 

a také se něco nového naučí. U nás v Bohnicích tomu říkám pra-

covní rehabilitace, protože jde o součást komplexní terapie.

Centrální terapie, kde pracuji, je centralizované a svým způso-

bem unikátní pracoviště určené pro celou léčebnu. Do dílen 

k nám docházejí pacienti z okolních oddělení a záleží na tom, jak

mají práci u nás indikovanou. Protože v léčebně se léčí pacienti 

s různými nemocemi: od depresí přes psychotické nemoci, schi-

zofrenie, maniodepresivní stavy, až po závislosti, jako jsou drogy,

automaty, alkohol… V našich dílnách pak podle diagnózy stráví

třeba týden až několik měsíců. Chroničtí pacienti docházejí i ně-

kolik let. Léčba ručními pracemi doplňuje celkovou terapii paci-

enta. Pokud k nám chodí několik měsíců, mohou se leccos

nového naučit a pokrok v ovládnutí nějakého řemesla za tu

dobu může být hodně viditelný.

Martin Chlad (1973) vystudoval ošetřovatelství 
a řadu let se věnuje řemeslům. V Psychiatrické lé-
čebně v pražských Bohnicích se věnuje ergoterapii
a vede truhlářskou dílnu. V Historickém centru
umění a řemesel v Ostré učí keramiku. 
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Řemesla byla vždycky součástí lidského života. Máte pocit,

že se v dnešní technicistní době plné počítačů rukodělná

zručnost vytratila?  

Mne osobně vždycky bavila rukodělná práce a různá ře-

mesla. Hodně jsem se jich za ta léta naučil v Botanicu, ale

samozřejmě i jinde. Podle mne má každý člověk vztah k ru-

kodělné práci vrozený, protože řemesla a manuální práce

byly vždycky přirozenou součástí lidského života. Dnes

může být takové připomenutí a návrat k tradicím a řemes-

lům pro člověka odpočinkový a prospěšný. Mimo jiné v tom,

že má radost. Vidí výsledek a má radost z toho, co vyrobil.

Dříve lidé ráno vstali, obhospodařili dobytek, pozemky a pak

šli večer něco šít nebo příst. Práce pro ně byla přirozená.

Myslím, že to tak bylo správné a v našem podvědomí to

máme zakódované. A když se k tomu alespoň zčásti vrátíme,

vede to k celkové radosti. Společnost se v určitých oblastech

úzce specializuje a z nás se stávají „specializovaní roboti“,

vykonávající jednu a tutéž činnost stále dokolečka. Podle

mne to není moc přirozené. Ale pozor: neříkám, že bychom

se měli nějak zvlášť vracet zpět do minulosti a tkát si třeba

vlastní kalhoty. To, že se lidé čím dál víc vracejí k řemeslům

a rukodělné výrobě, je může udělat radostnějšími. 

Mohou si tak odpočinout a to je dobře vidět i na tom, kolik

lidí přijíždí každý rok do Historického centra v Ostré. Lidi,

kteří sem často i zdaleka váží cestu, řemesla a rukodělná

práce zajímají. Chtějí se něco naučit, mají zájem o to, jak

věci vznikají. A proto mne tam práce tak baví.

Ergoterapie
Léčebná metoda, jejíž název pochází z řeckého ergon
"práce" a therapia "léčení". Ergoterapie se dříve nazý-
vala léčba prací. Vychází z předpokladu, že člověk může
zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně za-
pojuje do zaměstnání, která pro něj mohou být vý-
znamná a smysluplná. Aktivitu nebo zaměstnávání
ergoterapie vnímá současně jako prostředek i cíl léčby.
Jestliže tato aktivita pak podporuje tělesné i psychické
funkce, napomáhá současně návratu funkčních schop-
ností. Primárním cílem ergoterapie je umožnit lidem
účastnit se každodenních aktivit. Ergoterapeuti dosa-
hují tohoto cíle tak, že se snaží pomoci lidem provádět
činnosti, které zvyšují možnost jejich začlenění (partici-
pace) nebo přizpůsobují prostředí podporující partici-
paci osoby. Jako terapeutický prostředek ergoterapie
využívá specifické metody, techniky a poradenství či
přizpůsobení prostředí pro nácvik konkrétních doved-
ností. Primárním cílem ergoterapie je dosažení maxi-
mální soběstačnosti, aktivní zapojení do života a zvýšení
kvality života.

Ergoterapie v Psychiatrické léčebně Bohnice
V keramické dílně si mohou pacienti všech věkových
kategorií a různých schopností zkusit vytvořit vlastní
výrobek od jeho vymodelování (možnost vytváření i na
hrnčířském kruhu), až po konečnou povrchovou
úpravu glazováním a vypálením v keramické peci. 
V textilní dílně jsou k dispozici dva tkalcovské stavy,
lze si vyzkoušet tkaní koberců a gobelínů nebo tkaní
drobnějších textilních děl podle vlastního návrhu. Dále
zde najdeme dřevo- loutkářskou a košíkářskou dílnu,
výuku drátování, knihtisk, tkalcovské stavy i další
dílny. 

Více také na www.plbohnice.cz

http://www.plbohnice.cz/
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Stromy v zahradách
Botanicus 

Obnova živých plotů 
a plán na novou
zeleninovou zahradu
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Léto skončilo, podzim proměnil zahradu 
v krásnou hru nejrůznějších barevných odstínů,
od žluté až po ohnivě rudou. 

Dřeviny pomalu přechází do období klidu, listí začalo opadá-

vat, a tak pro nás zahradníky nastal čas vhodný k přesazení

stromků v našich dvou školkách. Je zde zastoupeno asi deset

druhů stromů, největší  podíl tvoří bříza bělokorá (Betula

pendula L.), třešeň ptačí (Prunus avium L.), dub letní (Quercus

robur L.) a topol černý (Populus nigra L.). Stromy využijeme 

na obnovu a tvorbu volně rostoucích živých plotů, které

tvoří důležitý spojovací prvek všech částí zahrady a také 

k založení nových krajinných prvků jako je jednostranná 

dubová alej a větrolam. Dojde tak ke zvýšení ekologické sta-

bility a biologické rozmanitosti území. 

Nové stromořadí
Dubové stromořadí  bude vysázeno  na jižní straně sadu 

rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides L.) a sadu

ovocných stromů, naváže tak na  smíšenou výsadbu vzrost-

lých stromů na severním břehu Jezera v Ostré a propojí tuto

část s okolní zelení. Vzniklá alej umožní stěhování živočichů

a poskytne více stínu a potravy pasoucím se ovcím. Větrolam

tvořený topoly černými (Populus nigra L.) s keřovitou pod-

sadbou rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides L.)

bude lemovat východní hranici budoucího ořechového sadu

v severní části zahrady. Některé stromy budou ve školce 

ponechány a přispějí tak k rozšíření unikátní sbírky dřevin 

v arboretu Dagmar a Václava Havlových. Uvolněné pro-

stranství využijeme pro vytvoření nové ekologické zahrady

jedlých rostlin. Doufáme, že již příští rok se budeme moci

těšit z první pestrobarevné sklizně.
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Živé ploty & zvířata
Volně rostoucí živé ploty, jež kopírují hranice

jednotlivých pozemků, svou druhově rozma-

nitou skladbou poskytují útočiště mnoha

živočichům, kteří zde nacházejí hojnost 

potravy a bezpečný úkryt. Můžeme zde

spatřit například ježky, pro které jsou keře

ideálním místem pro stavbu hnízda ze su-

chých větviček, trávy a spadaného listí, 

v opuštěných norách se rády ukrývají lasice,

jež tu číhají na myši, hraboše a jiné drobné

hlodavce. Útočiště zde nachází také drobní

pěvci jako jsou kosi, sýkory, vrabci a červenky,

z dalších zástupců ptačí říše pak žluny, stra-

kapoudi či sojky. Volně rostoucí živé ploty

hostí také rozličný hmyz - včely, motýly,

brouky, pavouky a jiné. 

Jednotlivé druhy keřů do sebe vzájemně

prorůstají, prolínají se různé textury listů,

na jaře nás těší záplavou květů a na podzim

hýří rozličnými barvami listů a rozmanitými

plody. Živé ploty propojují zahradu s okolní

krajinou a jsou tak významnými biokoridory.

Jsou tvořeny především domácími keři jako

je hloh obecný (Crataegus monogyna Jacq.),

růže šípková (Rosa canina L.), ptačí zob

obecný (Ligustrum vulgare L.), líska obecná

(Corylus avellana L.), svída krvavá (Cornus

sanquinea L.) či brslen evropský (Euonymus

europaeus L.). Volně rostoucí živé ploty vý-

znamně přispívají ke zlepšení klimatu za-

hrady a také širšího okolí. 

Nová výsadba - ukázka kombinace dřevin, jež vytvoří základ pro budoucí větrolamy - tyto budou později dosázeny původními volně rostoucími keři

A - bříza bělokorá (Betula pendula L.) a třešeň ptačí (Prunus avium L.)
B - jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) a bříza bělokorá (Betula pendula L.)
C - třešeň ptačí (Prunus avium L.), bříza bělokorá (Betula pendula L.) a topol černý (Populus nigra L.)

D - třešeň ptačí (Prunus avium L.)

A

B

C

D
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Esenciální oleje:

Borovice kleč
Borovice bahenní
Borovice lesní
Bříza bělokorá
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Borovice kleč / Pinus mugo
var. pumilio 
Čeleď: Pinaceae - borovicovité 

Všeobecný popis: borovice kleč je jehlanovitý keř nebo malý

strom dorůstající výšky až 12 metrů s černou kůrou, sytě zele-

nými jehlicemi vyrůstajícími v páru a hnědými šiškami. 

Původ: pochází z hornatých oblastí střední a jižní Evropy. Olej

se produkuje zejména v Rakousku (Tyrolsko), Dánsku a Itálii.

Ostatní odrůdy: existuje velmi mnoho odrůd borovic, které se

používají k produkci esenciálního oleje z jehlic a dřeva, nebo se

uplatňují při výrobě terpentýnu. 

Tradiční medicína: přípravek vyráběný z jehlic se vnitřně po-

užívá při léčbě nemocí močového měchýře, ledvin a revma-

tismu. Jako mast se využívá na revmatismus a bolesti svalů,

inhalace pak napomáhá při bronchitidě, rýmě, nachlazení atd.

Účinky: analgetický, antimikrobiální, antiseptický, protivirový,

hojivý, usnadňuje vykašlávání.

Extrakce: esenciální olej se získává parní destilací z jehlic a vě-

tviček. 

Charakteristika: čirá tekutina s velice příjemnou sladkou koře-

něnou vůní. Právě díky své unikátní vůní se hojně používá

při výrobě parfémů. Dobře se mísí s cedrovým dřevem, 

lavandinem, rozmarýnou, šalvějí, canangou, labdanem,

jalovcem a ostatními jehličnatými oleji. 

Základní složky: zejména monoterpenové uhlovo-

díky: limonen, pinen, felladren, dipenten, kamfen,

myrcen a mnoho dalších. 

Bezpečnostní data: dráždí pokožku, senzibilátor; jinak neto-

xický. Nedoporučuje se použití při terapiích vzhledem 

k možnosti kožního podráždění díky obsahu aldehydu. 

Použití v aromaterapii: žádné

Ostatní použití: využívá se zejména jako vonná složka nebo

ochucovadlo do léčivých přípravků na kašel a nachlazení, 

ucpání nosu a externě jako analgetikum do mastí. Často se

také používá do mýdel, koupelových přípravků, toaletních 

potřeb, kosmetiky a parfémů. Tvoří rovněž součást mnoha

potravinářských výrobků, alkoholických a nealkoholických 

nápojů.
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Borovice bahenní / Pinus palustris 
Čeleď: Pinaceae - borovicovité

Všeobecný popis: vysoký, stále zelený strom s dlouhými jehli-

cemi a rovným kmenem, který se pěstuje zejména na dřevo.

Vylučuje přírodní pryskyřici, která je největším zdrojem při vý-

robě terpentýnu v Americe. 

Původ: pochází z jihovýchodní části USA, kde se produkuje

velká část oleje. 

Ostatní odrůdy: na celém světě se vyskytuje mnoho druhů 

borovice, které se využívají při výrobě oleje.

Tradiční medicína: piliny z borovice se už po staletí používají

jako vysoce ceněný domácí prostředek při léčbě mnoha one-

mocnění.

Účinky: mírně analgetický, antirevmatický, antiseptický, ničí

bakterie, usnadňuje vykašlávání, prostředek proti hmyzu, po-

vzbuzující. 

Extrakce: surový olej se získává parní destilací z pilin a šupin 

z jádrového dřeva a kořenů. Poté se díky frakční destilaci

získává borovicový esenciální olej.

Charakteristika: čirá až světle žlutá tekutina se sladkou boro-

vou vůní. Dobře se mísí s rozmarýnou, cedrovým dřevem, citro-

nellou a růžovým dřevem.

Základní složky: terpineol, estragol, fenchon, borneol

a mnoho dalších. 

Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý (pokud není kon-

centrovaný). U některých osob může vyvolat kožní reakci.

Použití v aromaterapii: krevní oběh, svaly a klouby: artritida,

tělesná slabost, bolest v kříži, bolesti svalů, špatný oběh,

revmatismus.

Dýchací ústrojí: astma, bronchitida, rýma, zánět dutin. 

Ostatní použití: často se používá v lékařství, zejména pak do

veterinárních antiseptických sprejů, dezinfekčních a čisticích

prostředků a insekticidů. Využívá se rovněž jako vonná složka

mýdel, toaletních potřeb, koupelových přípravků a parfémů.
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Borovice lesní / Pinus sylvestris 
Čeleď: Pinaceae - borovicovité 

Všeobecný popis: vysoký stále zelený strom s plochou korunou

dorůstající do výšky až 40 m. Má červeno-hnědou kůru s hlu-

bokými prasklinami, dlouhé tuhé jehlice vyrůstající v páru a špi-

čaté hnědé šišky. 

Původ: pochází z Euroasie; pěstovaná na východě USA, Evropě,

Rusku a Skandinávii (zejména ve Finsku).

Ostatní odrůdy: existuje mnoho druhů borovic, z jejichž jádro-

vého dřeva, větviček nebo jehlic lze získat nejen esenciální olej,

ale využívají se i při produkci terpentýnu. Olej z jehlic borovice

lesní je jedním z nejužívanějších a nejbezpečnějších pro tera-

peutické použití.

Tradiční medicína: mladé vylouhované výhonky se přidávají do

koupele při nervovém vyčerpání, poruchách oběhu, pomalu se

hojících poranění, artritidě, revmatismu a kožních onemocnění.

Inhalace napomáhá k uvolnění dýchacích cest, astma atd.

Účinky: antimikrobiální, antineuralgikum, antirevmatický, anti-

septický, protivirový, protibakteriální, hojivý, hypertenzní, insek-

ticidní, posilující.

Extrakce: esenciální olej se získává suchou destilací jehlic. 

Živicový terpentýn se získává parní destilací pryskyřice. 

Charakteristika: olej z borovicových jehlic je bezbarvá nebo

jemně žlutá tekutina se silnou terpentýnovou vůní. Dobře se

mísí s cedrovým dřevem, rozmarýnou, tea tree, šalvějí, levan-

dulí, jalovcem, citrónem, niaouli, eukalyptem a majoránkou. 

Základní složky: 50-90 procent tvoří monoterpe-

nové uhlovodíky: pinen, karen, dipenten, limonen,

terpinen, myrcen, ocimen, kamfen, sabinen; také bornylace-

tát, cineol, citral, chamazulen a mnoho dalších.  

Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý (pokud není kon-

centrovaný); u některých osob může způsobit podráždění 

- nepoužívejte v případě kožních alergií. 

Pokožka: hojení ran, vši, nadměrné pocení, otlačeniny 

Oběh, svaly a klouby: artritida, dna, bolesti svalů, špatný

oběh, revmatismus

Dýchací ústrojí: astma, bronchitida, rýma, kašel, zánět dutin,

bolest v krku  

Genitourinární ústrojí: zánět močového měchýře, infekce

močových cest 

Imunitní systém: nachlazení, chřipka 

Nervový systém: únava, nervové vyčerpání, stres, neuralgie  

Ostatní použití: velmi často se používá jako vonná složka 

do mýdel, čisticích prostředků, kosmetiky, toaletních potřeb

(zejména koupelových přípravků) a v limitované míře 

i do parfémů. Tvoří rovněž součást mnoha potravinářských

výrobků, alkoholických a nealkoholických nápojů.
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xylenol, quajakol, kreosol, pyrokatechol, betulin

Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý 

Pokožka: dermatitida, ekzém, péče o vlasy, lupénka

Oběh, svaly a klouby: hromadění toxinů, artritida, celulitida,

bolesti svalů, obezita, edém, revmatismus, špatný oběh

Ostatní použití: olej z březových pupenů se používá zej-

ména do vlasových tonik, šampónů a do některých kosme-

tických přípravků pro jeho potenciální hojivé účinky. Surový

dehet se používá zejména do léčivých přípravků, mastí, lo-

tion atd. určených na kožní onemocnění.

Bříza bělokorá / Betula alba
Čeleď: Betulaceae - břízovité

Všeobecný popis: dekorativní strom dorůstající do výšky 15 až

20 metrů, má úzké větve, stříbrno-bílou odlupující se borku 

a světle zelené oválné listy. Samčí jehnědy jsou dlouhé 2 až 

5 cm, samičí pak až 15 cm. 

Původ: pochází ze severní polokoule; nachází se rovněž 

po celé východní Evropě, Rusku, Německu, Švédsku, Finsku,

pobaltském pobřeží, severní Číně a Japonsku.

Ostatní odrůdy: existuje mnoho kultivarů tohoto druhu. Napří-

klad bříza papírovitá (B. papyrifera) a bříza bradavičnatá 

(B. verrucosa) se rovněž používají k produkci oleje z pupenů 

a březového dehtu. Neměl by se však zaměňovat s olejem 

z břízy tuhé (B. lenta), který je potenciálně toxický.

Tradiční medicína: březové pupeny se dříve používaly jako

tonikum v přípravcích na vlasy. Dehet z březového dřeva 

se v Evropě používá na všechny typy chronických kožních

onemocnění: lupénka, ekzém atd. Ve Skandinávii se mladé bře-

zové lístky a větvičky svazují do svazků a používají se v saunách

na podporu krevního oběhu. Na jaře se rovněž získává míza

stromu a pije se jako povzbuzující nápoj. Pupeny, listy a kůra 

se používají při léčbě revmatismu a artritidy.

Účinky: protizánětlivý, antiseptický, močopudný, povzbuzující.

Extrakce: esenciální olej se získává parní destilací listových

pupenů. Surový březový dehet se získává pomalou suchou

destilací kůry; následnou parní destilací se produkuje rektifi-

kovaný olej z březového dehetu.

Charakteristika: esenciální olej – světle žlutý olej s jemnou vůní,

při nízkých teplotách krystalizuje. Březový dehet – téměř černá,

hustá olejnatá hmota. Rektifikovaný olej – hnědo-žlutá olejnatá

tekutina s kouřovou vůní. Dobře se mísí s ostatními „dřevitými“

a vonnými oleji. 

Základní složky: esenciální olej – převážně betulenol 

a ostatní seskviterpeny. Březový dehet – fenol, krezol,



Seriál: 
zahrady Botanicus

Bludiště
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Bludiště
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 trpěli-

vosti a zklidnění mysli. Labyrint někdy bývá pokládán

za symbol hledání středu, podstaty.

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 pro-

chází různými zkouškami, oklikami a po spletité cestě

nakonec dochází ke svému středu, poznání sebe

sama. 

Bludiště a labyrinty jsou známé již z dob starých

Egypťanů, jejich původ je však stále zahalen tajem-

stvím. 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 po-

nurého 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
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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 symbo-

lické rozhraní mezi vnějším světem a Božím chrámem.

Poutníci zde strávili často až hodinu, mnozí z nich se pohy-

bovali po kolenou. Toto procházení labyrintu bylo považo-

váno za duchovní událost – projitím labyrintu kopíroval

věřící cestu dlouhého a složitého života na zemi, začínající

zrodem u vstupu a končící smrtí v centru. Středověké laby-

rinty 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 roz-

ptýlení a pobavení královských dvorů. Byla hojně zakládána

v zámeckých parcích (např. v Schönbrunnu, Versailles či

Heidelbergu) a většinou tvořena hustými keřovými či stro-

movými porosty. Středem byly okrasné prvky jako např. 

jezírko, altánek či věž. Bludiště byla rozsáhlá, délka pěšin

dosahovala často i několika kilometrů. Nejstarší bludiště vy-

tvořené 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 zahra-

dách, v malířství i na ikonách. Labyrintovými ornamenty 

se vykládaly rovněž plošinky mezi schodišti.

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 blu-

diště sloužilo většinou k meditacím. Je osázeno trávou ko-

střava 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 půvo-

dem ze střední Asie a Středozemí, náležící do čeledi hluchav-

kovitých (Lamiaceae). Dorůstá výšky až 1 m, má čtyřhrannou
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lodyhu, vstřícné, téměř přisedlé listy. Květy vyrůstají z úžlabních ne-

pravých přeslenů a jsou podepřeny čárkovitými listeny. Květní kalichy

jsou trubkovité, koruna dvoupyská, modrofialová, méně často i rů-

žová. Plod je složen z tvrdek. Kvete v červenci až září. Yzop vyžaduje

sušší, dobře propustnou půdu s dostatkem vápníku, slunné a chrá-

něné 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 klok-

tadlo 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 pro-

cházet 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 stáleze-

leného 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 ko-

runu, 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.



Rok 2011 v Historickém centru
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Jaký byl rok 2011 v našem Historickém centru řemesel a umění a Bylinných zahradách

v Ostré?

Historické centrum a zahrady Botanicus v Ostré jsme letos opět otevřeli pro veřej-

nost poslední dubnový týden. Letos to byla už dvanáctá sezóna a proběhlo v ní sedm

velkých, tematicky zaměřených slavností s rozšířenými ukázkami řemesel a bohatým

doprovodným programem. 

„Kromě všech těchto aktivit probíhají doprovodné akce u obchodu Botanicus v Ostré.

V červnu to byly například Jahodové hody, v červenci pak Okurková sezóna. Tato tzv.

„mini setkání“ budou před obchodem probíhat i v příštím roce. Zajímavostí bylo na-

příklad říjnové Čarování s dýněmi a již tradiční Adventní setkání v prosinci. V obchodě

Botanicus bylo možné během léta a podzimu zakoupit jahody a sezónní zeleninu 

z našich ekologických zahrad,“ říká Dana Hradecká, spolumajitelka firmy Botanicus. 

Úpravy v Historickém centru

Historické centrum prošlo v letošním roce řadou rekonstrukcí. Upravili jsme prostory

pečení a zdobení medových perníků, zastřešili most spojující Historické centrum 

a zahrady, kde vznikl prostor pro aranžování a ukázky práce s květinami. Vedle ko-

várny se opravila dřevěná budova, ve které připravujeme výrobnu mincí. 

Podrobný program a pravidelně aktualizovaný kalendář akcí najdete na našem webu

www.botanicus.cz. 

Co plánujeme v příštím roce? 

Abychom se neohlíželi jen zpět, přinášíme vám přehled toho, co do našeho Historic-

kého centra umění a řemesel v Ostré chystáme pro příští rok. Uvedeme do provozu

knihtisk, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet tiskařský lis, který se používal 

k tisku prvních tištěných knih. Zároveň zde bude možné vyzkoušet si psaní husím

brkem. Návštěvníci si budou moci nově vyzkoušet ražbu mincí. Připravujeme nové

prostory pro výrobu jednoduchých loutek a výtvarné dílny pro děti. Otevřeme zre-

konstruovaný most s rozšířeným prodejním prostorem, kde bude možné zakoupit

čerstvou zeleninu z našich zahrad a originální vazby ze sušených květin. Gurmány 

a jedlíky všech věkových kategorií určitě bude zajímat rozšíření nabídky jídel v Histo-

rickém centru, především o některé staročeské pokrmy. 
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Historické centrum v Ostré  

Počet návštěvníků v roce 2011:

přibližně 42 000 
Počet vystoupení / počet umělců: 

přibližně 75 vystoupení / 14 umělců, divadelních
souborů a dalších ansámblů 
Hlavní novinky letošní sezóny: 

zastřešení mostu, nová stavba v Historickém
centru, nový holubník 
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Co nového v Botanicu?
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Stejně jako letos, i v příštím roce pro vás chystáme v Histo-

rickém centru řemesel a umění nejen „velké“ Historické slav-

nosti, ale i celou řadu dalších „menších“ akcí u obchodu 

v Ostré.  V Historickém centru si můžete i v příštím roce vy-

zkoušet tradiční řemesla jako například hrnčíře, provazníka,

mýdlaře, svíčkaře, kováře nebo papírníka. Děti také mohou

například rýžovat zlato, zastřílet si z luku nebo se proběhnout

v našich bludištích. 

Jak bude v roce 2012 otevřeno

Historické centrum řemesel a umění a Bylinné zahrady jsou

otevřeny denně kromě pondělí od 28. dubna do 7. října 2012. 

- duben, květen, červen, září a říjen 10:00 – 16:00 hodin

- červenec a srpen 10:00 – 17:00 hodin

Ceny vstupného: 

- dospělá osoba 99 Kč

- děti, studenti, důchodci 60 Kč

- mateřské školy 30 Kč

Historické slavnosti

Ve dnech speciálních slavností můžete kromě doprovodného

programu například sokolníků, divadel a dobové hudby spat-

řit i práci našich řemeslníků. Řadu řemesel si můžete sami

vyzkoušet.

Ceny vstupného během Historických slavností:

- dospělá osoba 199 Kč

- děti do 15 let 65 Kč

- studenti, důchodci 100 Kč

- rodinné vstupné (2 děti + 2 dospělí) 440 Kč
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Co dalšího u nás najdete?

Ve velké hodovní síni se občerstvíte nápoji a tradiční krmí při-

pravovanou z čerstvých surovin pěstovaných v našich ekologic-

kých zahradách. V celém areálu Historického centra platí měna

groš, kterou si můžete směnit v pokladně Historického centra

řemesel a umění. Směnný kurz je 1 groš za 10 Kč. Upozornění: 

do Historického centra i Bylinných zahrad je zákaz vstupu se psy

a také se zde nikde nekouří. Upozorňujeme: pro návštěvu Centra

zvolte obuv vhodnou do terénu.

Akce u obchodu v Ostré

Přijeďte také na doprovodné komorní akce se u našeho obchodu

Botanicus v Ostré. Sledujte naše webové stránky a Facebook,

kde najdete aktuální informace o programu. Obchod Botanicus

v Ostré je otevřený od úterý do neděle od 10 do 16 hodin. 

V pondělí je zavřeno. 

Prodejna je otevřena od 3. dubna do 23. prosince 2012. 

Adresa: Ostrá 8, 289 22 Lysá nad Labem. Přímá telefonní linka 

do obchodu: + 420 325 553 559

Jak se k nám dostanete

Historické centrum řemesel a umění a Bylinné zahrady Botani-

cus najdete v obci Ostrá u Lysé nad Labem přibližně 35 km od

Prahy.

Autem:

po dálnici D11 na Hradec Králové – odbočka Lysá nad Labem 

– směr Nymburk.

Vlakem:

železniční zastávka Ostrá na trase Praha – Lysá nad Labem 

– Kolín.

Vstupte do Klubu na www.botanicus.cz nebo se k nám přidejte

na Facebooku.
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Rychlá jídla
Tentokrát vám přinášíme několik
jednoduchých receptů na rychle
připravená jídla, převážně
z podzimní zeleniny. 
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Zeleninové předkrmy

Cuketa se strouhankou na olivovém oleji

Cuketu nakrájíme na kolečka, osolíme, osmahneme na olivo-

vém oleji a zasypeme strouhankou.  

Na pánvi otočíme a teplou servírujeme jako předkrm.

Pečený česnek

Z česneku příčně odkrojíme kořenovou část, potřeme olivo-

vým olejem a každý zvlášť zabalíme do alobalu. Dáme na

plech a v troubě předehřáté na 220° C pečeme přibližně dva-

cet minut. 

Polévka z mladých cuket s houbami a krutony  

Potřebujete dvě cibule, olivový olej, čerstvé houby, zeleninový

vývar, jednu polévkovou lžíci čerstvého nasekaného korian-

dru, cuketu nakrájenou na kostičky.

Cibuli osmahneme na oleji, přidáme houby, sůl a pepř. Poté

přidáme cukety, zalijeme vývarem, přidáme koriandr, zaka-

peme šťávou z půlky citronu a vše rozmixujeme. Do talíře

vložíme krutony a na závěr ozdobíme koriandrem.

Rajčatová polévka 

Rajčata nakrojíme a na plech dáme hrst tymiánu, tři lžíce

medu a zakapeme olivovým olejem. Dáme do trouby vyhřáté

na teplotu 230° C. Potom rajčata oloupeme, osolíme a ope-

příme. Na pánvi na olivovém oleji osmažíme cibuli a po ní

česnek. Přidáme rajčata a zeleninový vývar (půl litru) a celou

polévku do finální podoby rozmixujeme.

Polévka z červené řepy s kořeněným jogurtem

Na pánvi upražíme kmín, římský kmín a koriandr. Na oleji

zpěníme římský kmín, cibuli a česnek, přidáme řepu (čtyři

kusy) nakrájené na kostky. Vše zalijeme zeleninovým výva-

rem a vaříme pod pokličkou 30-35 minut. Osolíme a rozmi-

xujeme. Na talíři pak přidáme upražené koření a v hmoždíři

drcené koření: cayennský pepř, půl lžičky sladké papriky 

a vmícháme do jogurtu – čtyři polévkové lžíce + jedna po-

lévková lžíce oleje. 

Bramborová kaše s balkánským sýrem a šalvějí 

Potřebujete modré brambory, balkánský sýr, šalvěj a máslo.

Oloupeme brambory, osolíme je a uvaříme. Poté rozpustíme

máslo, přidáme nasekanou šalvěj a vložíme uvařené bram-

bory,  rozšťoucháme na kaši, přidáme balkánský sýr,  zalijeme

mlékem a promícháme.

Salát z červené řepy

Řepu omyjeme, osušíme, dáme na alobal na plech a poka-

peme olivovým olejem. Přikryjeme alobalem a dáme do

trouby na 220° C na jednu hodinu. Poté půl hrnku balsamiko-

vého octu, dvě čajové lžičky cukru, jednu čajovou lžičku po-

merančové šťávy povaříme do zhoustnutí. Řepu zakapeme

pomerančovou šťávou a zalijeme zálivkou a opepříme. Na-

servírované můžeme zdobit kousky řepy. 
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