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Hezké babí léto
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Vážení čtenáři
Světa Botanicus,
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léto je v plném proudu a my k vám přicházíme s dalším vydáním Světa Botanicus. Co jsme pro vás přichystali? Protože v našich
zahradách všechno roste a bují, hlavním tématem tohotockae
číslarjsou
v Ostré.
14–25
vástpodrobně
ořoěnaše
t al izahrady
ebnr pkyu
o eJošiNa
, elstranách
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ádí oj
pel adj akeP. ka
provedeme zeleninovou zahradou a přidáme také několik tipů na zajímavé okrasné rostliny, které tuto zahradu doplňují.
bnemvaj admou en t nemat hseřpět necnmemau akt penmhseČnkděou o
V rozhovoru letního čísla jsme zpovídali šéfkuchaře Pavla Sapíka, šéfkuchaře pražského restaurantu U Zlaté Studně. Historie
eřpět n)kterému se
l í ýt
, u se
d císaře
t nšoáae
aj háaí
der OlTycho
i k. e(29
tohoto domu sahá až do roku 1528: traduje se, že dům získal
darem
od
Rudolfa
II. hvězdář
de Brahe,
zde zjevila Panna Maria. Pavel Sapík, pocházející také ze slavné kuchařské rodiny, v rozhovoru popisuje, jak se od nejútlejšího
dětství „motal“ v kuchyni a také to, čím česká kuchyně může oslovit i cizince.

Přoěou oer yu el vdt očt . en mvsí t . ej nj pev. i a “

V rubrice o zahradách Botanicus jsme se tentokrát zaměřili na zeleninu. Začalo léto a na našich zahradách všechno roste…
Byla by škoda se s vámi nepodělit o popis rostlin, které v zahradách v Ostré najdete. Podrobnosti najdete v článku na stránce 26
Historické centrum je pro vás otevřené do konce září, v tomto vydání Světa Botanicus se dnes přeneseme do dávných dob,
kdy člověk svůj oděv z kůží zvířat nejprve spínal kostěnými jehlicemi, poté sešíval lýkem či proužky kůží a teprve o něco později
objevil vlastnosti lnu a zvířecí vlny. Dnes s námi navštivte tkalcovskou dílnu. Více najdete na straně 42
Za Botanicus vám klidné a slunečné léto přejí,

Dnt nen Jnt eHkní oči pee

Dana a Jan Hradečtí
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rozhovor

Pavel Sapík

Myslím, že chutě
dokážu trefit

Šéfkuchař Pavel Sapík pochází se slavné kuchařské rodiny,
jejíž historie sahá až do 17. století. O české kuchyni a jeho cestě
k špičkové gastronomii jsme s ním hovořili na terase restaurace
U zlaté studně v Praze.
Jak svazující pro vás byla rodinná
kuchařská tradice, když jste se
rozhodoval o svém povolání?
Řekl bych, že asi nijak. Pro mě to bylo
přirozené prostředí a ani jsem zvlášť
nepřemýšlel nad tím, že bych dělal něco
jiného. V kuchyni, restauraci, gastronomii… tam všude jsem vlastně vyrůstal.

Jak jste jako kuchař začínal?
Jako dítě jsem pomáhal v kuchyni, potom
mě otec čas od času brával s sebou
na různé akce, abych zjistil, co profese
kuchaře obnáší. Skutečně učit na kuchaře
jsem se začal v hotelu Ambassador. Pak

jsem samozřejmě pokračoval i v dalších
hotelech a restauracích, ale vždycky jsem
se snažil vybrat si a být v těch nejlepších.
Řekl bych, že ve mně vždy byla sportovní
duše, v mládí jsem sportoval a zůstala mi
motivace hnát se co nejvýš a snažit se být
ve všem nejlepší. Nestačí mi spokojit se s
tím, že vařím v dobré restauraci.

Proto jste se rozhodl reprezentovat
Českou republiku na kuchařské
olympiádě?
Já jsem se nerozhodl, šlo to postupně.
Nejdřív jsem se účastnil soutěže Kuchař
roku a vlastně díky této soutěži mě

později oslovili, zda bych se nechtěl
zapojit do výběrů. Ale stejně jako ve sportovních oddílech, i kuchaři spolu soupeří
nejdřív na nižší, regionální úrovni. Až
potom následovala reprezentace, kde
jsem strávil osm let, což znamená dvě
olympijská období.

Olympiáda ve vaření se ale od té
sportovní liší. Jak se na ni kuchařský
tým připravuje?
Není to žádná pohoda, jak by si někdo
mohl myslet. Tým se schází, musí
vymýšlet koncepty pro studenou i teplou
kuchyni, samozřejmě se navrhují jídla,
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V čem se rozhled kuchaře projeví?

V jakém smyslu „rafinované“?

Kolikrát přijdou do restaurace hosté,
kterým sice nabídneme jídelní lístek, ale
oni chtějí uvařit něco speciálního, co jim
třeba zachutnalo jinde. A kdybych nebyl
zcestovalý a chyběly by mi zkušenosti,
tak by se mohlo stát, že jejich přání stěží
vyhovím.

Uhlazené. Třeba bujabézu (Bouillabaissa)
vaříme jemnou, krémovou.
A přitom v originálu je klidně s kousky
ryb, navíc určitě není pasírovaná úplně do
jemna. Jenže ve střední Evropě můžeme
„natural“ variantu nabídnout stěží. Lidé jsou
tady zvyklí spíš na uhlazenější pokrmy.

Jak potom probíhá samotná soutěž?

Jak si podle vás čeští kuchaři dnes
stojí ve světové konkurenci?

Pojďme od toho, co baví jíst vaše hosty
k tomu, co naopak baví vařit vás.

Není jenom olympiáda, i když ta je
největší, účastní se jí 36 týmů. Menší
soutěže jsou příjemnější, jsou rozvržené
do méně dní. Samozřejmě riziko, že se
nevyspíte, je na každé, když se nepovede
rozlosování, vaří se v jednom kuse. Pro
představu jídla pro studenou kuchyni se
připravují dva nebo tři dny.

Jeden příklad za všechny. Kuchaři dřív
třeba vůbec neznali sezóny – jídelníček
by se totiž měl sestavovat podle toho,
co zrovna dozrává. Jenže místo toho
byli zkažení tím, že v obchodech lze
v kteroukoli roční dobu koupit všechno.
Naštěstí dneska už se sezóny taky učí.
Tuhle zkušenost jsem já získal ve Francii.

Jednoznačně česká kuchyně. Z ní asi
nejvíc sosy a zároveň mám rád ryby.
Mám zkušenost, že u zahraničních hostů
dobře uvařená tradiční česká jídla docela
bodují, společně s moravskými víny.

Čas od času přijde i nějaké umístění
– co pro vás stupně vítězů a cena
nebo medaile znamenají?

Stalo se vám, že si s nějakou surovinou
nebo přípravou jídla nevíte rady?

Záleží na vnímání věcí okolo sebe, na
poskládání chutí. Asi nejde sednout si
a říct: teď napíšu lístek. Důležité je být
asi sám sebou, podobně, jako to vyžaduje
jakýkoli jiný tvůrčí proces. Nějaká kombinace
se zvěřinou mě třeba napadne, když jsem
v lese na houbách. Jindy mi poradí má žena.
Navíc, všechno už bylo vymyšlené…

která se potom zkouší, musí proběhnout
tréninky… Tým je složený z kuchařů
z různých částí republiky, takže se jede na
turné po městech a zkouší se prezentace
a příprava, abychom byli sehraní. Musíme
zvládnout připravit potřebný počet
porcí, abychom zjistili, jestli to, co jsme
vymysleli, vůbec reálně uspěje. Příprava je
hodně časově náročná. Zvlášť, když se je
potřeba ještě stíhat práci i být s rodinou.

Je to fajn, ale nepřikládám tomu zase
takovou váhu. Mnohem důležitější je
asi konfrontace se zahraničními týmy,
můžeme sledovat nové nápady a trendy.
Soutěže jsou společně s cestováním
asi největším zdrojem inspirace. Abych
dobře vařil, není možné být jenom
zalezlý v kuchyni.
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Nějak je možné připravit skoro všechno.
A suroviny už se u nás taky dají sehnat.
Spíš se liší způsob přípravy, zvlášť u
mimoevropské kuchyně. Třeba indické
nebo thajské recepty si my Evropané
přizpůsobujeme, v místě původu by
byly originální chutě dost jiné. Jeden z
našich pravidelných hostů použil v této
souvislosti slovo rafinované. Nicméně,
co se chutí týče, za sebe bych řekl, že se
dokážu docela trefit.

Kde berete inspiraci pro jídla, ze
kterých si potom hosté vybírají?

„Nejde si sednout
a říct: teď napíšu lístek.
Důležité je být sám sebou.“
Jak testujete, jestli hostům
kombinace chutí vyhovuje?
Nejdřív jídlo musí chutnat mně. To
je základ. Hosté, kteří sem chodí, mi
důvěřují a my chuťově vyvážíme jídlo tak,
aby s ním u stolu už nic nemuseli dělat.
Chodím samozřejmě hodně mezi hosty
a ti mi řeknou, jak jim chutná, a jestli jídlu
něco nechybí. Pro naši restauraci jsme
ještě zavedli kartičky, na které mohou
hosté cokoli napsat, což nás ohromně
posouvá. Okamžitě vidíme, co se udělalo
dobře nebo špatně, a jak bychom mohli
případný problém řešit.

Co jíte nejraději vy sám, když se
nemusíte ohlížet na chutě hostů a
názory porotců v soutěžích?
Mám rád ryby, dobré maso, ale dám si
rád i tlačenku. Mám moc rád klasiku,
lidové normální věci.

Vedete k dobrému jídlu i své děti?
Děti jsou zatím ještě malé, takže nijak
zvlášť. Ale doma jim vaříme, aby věděly,
jak chutná dobré vařené jídlo. Takže
základ mají. Chceme, aby jedly všechno.
Šéfkuchař Pavel Sapík (1975) se narodil
v kuchařské rodině s dlouholetou tradicí.
Vaření bylo jeho dětství a kuchyně
hřištěm. Podle dobových záznamů se rod
Pavla Sapíka, pocházející z jižní Moravy,
zabývá „hostinskými a řeznickými
službami“ již od 17. století. Prošel praxí
a zahraničními stážemi v Rakousku, Itálii,
Francii, v Singapuru a v Německu. Již
v sezóně 2001/2002 získal stříbro jako
Kuchař roku. Je členem národního týmu,
který pravidelně sbírá medaile z pohárů
FHA Cullinary Challenge Singapore. Ve
sbírce má bronzovou, stříbrnou
i zlatou. Stříbro a bronz získal i na olympiádě IKA v Erfurtu. Rozhovor s Pavlovým
otcem Jaroslavem Sapíkem jsme přinesli
v časopisu Svět Botanicus v zimě 2009
(přečtěte si ho zde).
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Novinky
ze zahrady

S přibývajícím množstvím teplých a slunných dnů se vegetace u nás
v zahradách doslova rozbujela, vůně kvetoucích bylin a keřů se
rozlévá všude kolem. Je slyšet zpěv ptáků a bzukot včel, které pečlivě
sbírají nektar z rozličných květů. Zahrady hýří nejrůznějšími barvami
a my se začínáme těšit z plodů naší práce.
Sklízíme jahody, jejichž pěstební plochu
jsme loni na podzim zvětšili asi o půl hektaru, sbíráme různé byliny na výrobu
extraktů – například heřmánek lékařský
(Chamomilla recutita (L.) Rauschert) či bez
černý (Sambucus nigra L.) a pokračujeme
s výsevem a výsadbou zeleniny a některých
rostlin na sušení i k řezu. Začala sezóna stáčení medu a již brzy nás čeká také sklizeň
levandule (Lavandula officinalis L.).
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Do řad našich domácích zvířat přibylo
s jarem velké množství nových přírůstků,
zejména malí návštěvníci se tak mohou

těšit z přítomnosti housat, kůzlat a jehňat. Bílá zahrada se rozzářila velkým
množstvím květů, mj. pustorylů (Philadelphus sp.), trojpuků (Deutzia sp.)
a pivoněk (Paeonia sp.). Bílá barva
v kombinaci s různými odstíny zelené
působí velice příjemným a uklidňujícím
dojmem. Zahrada tak vybízí ke klidnému
a romantickému posezení na bílých lavičkách, které jsou letos nově opatřeny také
kamennými deskami. Můžete se zde
zaposlouchat do zpěvu ptáků, načerpat
novou energii a příjemně si odpočinout.

Jak jsme již avizovali v minulém čísle,
Zeleninová zahrada Vás letos přivítá
‚v novém, nápaditějším a pestřejším
uspořádání. Průběžně zde sklízíme saláty
(Lactuca sp.), kedlubny (Brassica sp.)
ředkvičky (Raphanus sp.) a místo nich
dosazujeme například rajčata (Solanum
sp.), papriky (Capsicum sp.) a lilky (Solanum sp.). Rozsáhlou sbírku rajčat, která
doposud zabírala jednu polovinu Zeleninové zahrady, najdete tento rok v části
Bylinných zahrad. Je tomu tak proto, abychom předešli jednostrannému zatě-
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VÝZNAM ZELENÉHO HNOJENÍ
- zlepšuje podmínky pro využití minerálních hnojiv
- chrání půdu před sluncem, větrem a deštěm
- prokypřuje půdu do hloubky
- podporuje tvorbu humusu
- zlepšuje podmínky pro využití živin minerálních hnojiv
- zabraňuje růstu plevelů
- má příznivý vliv na vodní i tepelný režim půd, na biologickou činnost
a jiné vlastnosti rostliny na zelené hnojení
- zabraňují vyplavování živin a přemísťují živiny ze spodních vrstev do ornice
- bobovité rostliny obohacují půdu o dusík
- umožňuje lepší rozklad a využití slámy při jejím zaorávání
- chrání půdu před větrnou a vodní erozí
- poskytuje pastvu pro včely a láká užitečné druhy hmyzu
- má fytosanitární účinky, odstraňuje půdní únavu (zbavuje ji škůdců
a původců houbových chorob rostlin)
žování půdy. O uspořádání Zeleninové
zahrady se můžete více dočíst v našem
seriálu Zahrady Botanicus.
Věnujeme se také údržbě – pravidelně
sečeme travnaté plochy, které tvoří většinu povrchů v zahradách, obnovujeme
kamenné přechody mezi jednotlivými
zahradami, věnujeme se pletí a také
dosazování nových rostlin do již stávajících záhonů. V Relaxační zahradě pokračujeme s instalací figurativních plastik
Jakuba Flejšara.
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Budoucí Zahradu jedlých rostlin jsme
osázeli zeleným hnojením, a to vikví
setou (Vicia sativa L.) a komonicí bílou
(Melilotus albus Med.). Obě rostliny náleží
do čeledi bobovitých (Fabaceae), která
v sobě zahrnuje druhy žijící v symbióze s hlízkovými bakteriemi, které jsou
schopné vázat vzdušný dusík. Ten pak
mohou využívat následně pěstované
rostliny. Kromě toho je pro rostliny této
čeledi charakteristický kůlový kořen, který
proniká do velkých hloubek, provrtává
případné nepropustné vrstvy a vynáší

živiny do horních vrstev půdy. Bobovité
rostliny můžeme nechat (na rozdíl od
jiných rostlin používaných na zelené hnojení), plně kvést, poutání dusíku je totiž
největší právě v době květu. Věříme, že
takto vytvoříme dobré podmínky pro růst
jedlých rostlin. Téma zeleného hnojení je
tak zajímavé, že mu jistě v jednom z příštích čísel budeme věnovat celou kapitolu,
pojďme se nyní podívat alespoň
v bodech na to, čím vším může zelené
hnojení zahradu obohatit.

Letní měsíce jsou ideální dobou pro to vidět naše zahrady v plné kráse.
Při své návštěvě se můžete těšit ze záplavy kvetoucích letniček, dvouletek
i trvalek, prohlédnout si můžete i netradiční druhy zelenin a díky našemu
novému informačnímu systému cedulek se dozvíte řadu zajímavostí ze
světa rostlin. Při příjemné procházce zahradami zapomenete na starosti
všedního dne a načerpáte inspiraci k zahradní tvorbě na své vlastní zahradě.
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Seriál Zahrady
Botanicus Zeleninová
zahrada

V tomto čísle časopisu vás provedeme Zeleninovou zahradou.
Dříve, než vám ale povíme, na co vše se zde letos můžete těšit,
pojďme si ve stručnosti povědět něco z historie pěstování zeleniny.
To má již dlouholetou tradici.
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. 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
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vedle kmínu (Carum 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.).

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,
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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. Jak jsme vás informovali v
předchozím čísle, 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.).

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.).

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
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Zeleninová výsadba je doplněna a oživena barevnými letničkami,
které zdobí vstupní část zahrady a jsou zakomponovány také do
zeleninových záhonů.
Tyto rostliny dodávají zahradě nejen
osobitost, pestrost a estetický rozměr,
ale podílí se také na zachování přírodní
rovnováhy. Řada druhů pomáhá zabránit
výskytu škůdců, podporuje tvorbu humusu
a tím zlepšuje strukturu a úrodnost půdy,

potlačuje růst plevelů a chrání půdu před
sluncem, větrem a deštěm. Mnohé druhy
jsou také významnými medosnými rostlinami. Pojďme se podívat na některé
druhy, které u nás můžete najít a čím
jsou prospěšné.

Slunečnice roční

Okrasné
rostliny doplňující slunečnice roční
zeleninovou výsadbu afrikán

lichořešnice větší
měsíček lékařský
svazenka vratičolistá
laskavec ocasatý
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Slunečnice roční (Helianthus annuus L.)
Čeleď: Hvězdnicovité (Asteraceae)
Původ: severní Amerika
Pěstování: Pěstuje se v řadě odrůd, které
se liší zejména výškou, existují i odrůdy
plnokvěté, červenokvěté a vytrvalé. Vyžaduje slunné stanoviště a výživnou půdu.
Množí se semeny, která se sází na jaře do
hloubky asi 2,5 cm, pro ranější kvetení je
dobré rostliny předpěstovat ve skleníku.

Význam: Slunečnice je druhou nejvýznamnější olejninou pěstovanou u nás. Ze semen
se vyrábí slunečnicový olej, který obsahuje
vysoký podíl nenasycených mastných
kyselin (zejména kyselinu linoleovou a olejovou). Je využívána také jako ptačí zob
a působí na biologické potírání háďátek.
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Lichořešnice větší

Aksamitník rozkladitý / Afrikán (Tagetes patula L.)
Čeleď: Hvězdnicovité (Asteraceae)
Původ: Mexiko
Pěstování: Je velmi nenáročná na stanoviště i půdu. Lépe prospívá v humózních
půdách, na slunci, snese však i polostín.
Krásná je jak v truhlíku, tak i jako obruba
záhonů. Zpravidla se předpěstovává
v březnu a dubnu v pařeništi, na venkovní
stanoviště ji přesazujeme koncem května.

Afrikán

Laskavec ocasatý

Afrikán nesnáší mráz, přesazování v době
květu mu také neprospívá. Kvete od května
až do října.
Význam: Velmi populární letnička, která
dokáže svými jasnými barvami krásně rozzářit záhon, kořenové výměšky této rostliny pomáhají ozdravit půdu od kořenových
háďátek a omezit jejich reprodukci (doporučovaná je odrůda Ground Control ).

Lichořešnice větší (Tropaeolum majus L.)
Čeleď: Lichořeřišnicovité (Tropaeolaceae)
Původ: Ekvádor, Peru, Kolumbie
Pěstování: Je velmi nenáročná, vyžaduje
slunné a teplé stanoviště, snese však i
polostín. Dobře se jí bude dařit v dobře
propustné, hlinitopísčité půdě. Množí
se semeny, které se vysévají počátkem
května přímo na venkovní stanoviště,
nebo je lze předpěstovat v únoru v pařeništi a ven je přesadit koncem května.
Roste velmi rychle, proto se často pou-

žívá k zakrytí nevzhledných míst na
zahradě. Je citlivá na mráz.
Význam: Lichořeřišnice se hodí na záhon
i do truhlíku, často se sází do zeleninových záhonů, kde na sebe přitahuje mšice
a tím před nimi chrání ostatní rostliny.
V půdě odpuzuje hlísty. Svými velkými
listy vytvoří pohledovou clonu a zabrání
růstu plevelů. List i květ se uplatní v letních salátech, které zajímavě okoření.

Měsíček lékařský (Calendula officinalis L.)
Čeleď: Hvězdnicovité (Asteraceae)
Původ: Nejasný, je znám pouze jako
pěstovaný, u nás je rovněž pěstován
od pradávna, často i zplaňuje.
Pěstování: Je pěstován jako letnička, existuje více odrůd lišících se barvou květů
(oranžové, žluté, s tmavším středem)
nebo výškou rostliny. Pěstování je velmi
snadné, měsíček je nenáročný na půdu
i stanoviště. Dobře poroste na plném
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slunci i v polostínu. Množí se semeny,
která se vysévají přímo na stanoviště na
podzim nebo na jaře (březen až květen).
Význam: Oblíbená letnička, která kvete po
celé léto zářivými žlutými květy. Je nejen
známou léčivkou, ale také dobře využitelnou rostlinou pro zelené hnojení. Kvetoucí
měsíček je lákadlem pro hmyz, má ozdravující účinek na půdu, především pokud se
potřebujeme zbavit háďátek.

Měsíček lékařský

Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia Bentham)
Čeleď: Stružkovcovité (Hydrophyllaceae)
Původ: severní Amerika (Kalifornie)
Pěstování: Je nenáročná na půdu, vyhovuje jí slunné stanoviště. Množí se
semeny, která se vysévají přímo na venkovní stanoviště od dubna až do června.
Doba růstu je asi 6-9 týdnů, vymrzá při
teplotě -7 °C.

Význam: Svazenka je velmi vhodnou
rostlinou pro zelené hnojení. Rychle
roste a dobře prokořeňuje, navíc bohatě
a krásně kvete a patří k nejvíce ceněným
medonosným rostlinám. Zejména koncem léta, kdy už pro včely není tolik pastvy, je pro ně bohatým zdrojem potravy.

Laskavec ocasatý (Amaranthus caudatus L.)
Čeleď: Laskavcovité (Amaranthaceae)
Původ: severní Amerika
Pěstování: Této keříkovité rostlině
vyhovují humózní, hlubší a střední půdy
a nížinné, teplé a sušší klima. Je rychle
rostoucí a vysévá se počátkem května
přímo na záhony nebo v polovině dubna
do pařeniště. Vysazuje se na vzdálenost
50 až 60 cm. Používá se pro skupinové
výsadby nebo jako dominanta letničkových záhonů.

Význam: Podle svého využití se řadí k obilovinám. Patří do skupiny rostlin, které
mají velkou rychlost fotosyntézy a dosahují vysoké hodnoty biomasy. Kromě
širokého potravinářského využití zrna
i mouky lze laskavec uplatnit i jako krmivo
pro hospodářská zvířata. Je využitelný
jako zelené hnojení i pro výrobu papíru,
některé druhy zase poskytují surovinu pro
produkci barviv a kosmetických přípravků.
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Zajímavé
rostliny
našich zahrad srdečník sibiřský

rehmanie lepkavá
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Srdečník sibiřský (Leonorus sibiricus L.)
Čeleď: Hluchavkovité (Lamiaceae)
Původ: střední a jihozápadní Asie
Charakteristika: Víceletá bylina dorůstající výšky kolem jednoho metru. Má
řapíkaté listy, na klínovité bázi, s pilovitým okrajem, květy jsou růžové, přisedlé,
uspořádané do lichopřeslenů, plodem je
tvrdka. Kvete od června až do září.
Pěstování: Je nenáročný na klimatické
i půdní podmínky, dařit se mu bude na
slunci i v polostínu. Vysévá se na jaře
přímo na stanoviště. Po vyklíčení sazenice
rozesadíme do vzdálenosti 20–30 cm.
Je mrazuvzdorný.

Využití: Sbírá se kvetoucí nať, která se suší
ve stínu či uměle do teplot kolem 40 °C.
Patří mezi byliny používané v tradiční čínské medicíně zejména jako močopudný
prostředek, při menstruačních obtížích
a ledvinových onemocněních. Má antibakteriální, desinfekční a uklidňující účinky
a zmírňuje také projevy ischemické choroby srdeční spojené se zvýšeným krevním tlakem. Mezi hlavní obsahové látky
patří hořčina leonurin, glykosidy, alkaloidy,
silice, třísloviny, flavonoidy a kyselina citronová, jablečná a vinná.
Zajímavost: Sušená a rozemletá semena
se někdy používají na zlepšení slábnoucího zraku.
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Sušená a rozemletá semena
Srdečníku sibiřského se někdy
používají na zlepšení
slábnoucího zraku.

Rehmanie lepkavá (Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch.)
Čeleď: Krtičníkovité (Scrophulariaceae)
Původ: Východní Asie
Charakteristika: Bohatě kvetoucí víceletá bylina dorůstající výšky kolem 30 cm,
se stvolem a přízemní růžicí tmavě zelených vykrajovaných listů. Celá rostlina je
pokryta jemnými stříbřitými chloupky. Od
dubna do června kvete růžovo-červenými
květy, tvarem připomínajícími zvonky.
Pěstování: Daří se jí na kamenitých
půdách, využívá se zejména jako skalnička. Ve své domovině roste často na
kamenitých horských svazích.
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Význam: Rehmanie patří mezi významné
rostliny tradiční čínské medicíny. Využívá se tmavě hnědý kořen, který se sbírá
na podzim, kdy obsahuje nejvíce léčivých
látek a opatrně se suší. Hlavními účinnými látkami jsou vitamíny A, B a C, aminokyseliny, cerebrosidy a rehmaglitin.
Používá se také při astmatu, kopřivce,
ekzému, projevech suché kůže, revmatoidních artritidách, chronické únavě, dně,
a revmatické artritidě.
Zajímavost: U nás je tato bylina známá pod
názvem čínský náprstník či Di huang.
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Objevujeme
svět rostlin
s Danou Hradeckou saturejka zahradní
bazalka pravá

Saturejkaz ahradní
Satureja hortensis L.
Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)
Charakteristika: Saturejka zahradní, lidově
zvaná též satorka, satureje, číbr či sartoryje, je půvabná a jemná aromatická bylina,
která v našich podmínkách dorůstá výšky
asi 35 cm. Je jednoletá až dvouletá, s přímou
lodyhou, která na bázi dřevnatí. Kvete bílými,
světle narůžovělými či fialovými drobnými
květy, uspořádanými do lichopřeslenů, v ústí
květů jsou často červené tečky.
Původ: oblast kolem Černého moře,
východní Středomoří a jižní Evropa
Historie: Saturejka je velmi starou bylinou,
používanou již od 1. století, a to hlavně
ve středomořských kuchyních. Oblíbená
je zejména na Balkáně, ve Francii a Itálii. Římané ji používali hlavně na ochucování
omáček a při výrobě octů, byla též vyhledávaným afrodiziakem. Od 9. století si našla
své místo i ve staročeské kuchyni.

Pěstování: Pro saturejku jsou přirozeným
stanovištěm výslunné kamenité svahy s mělkou půdou, dařit se jí bude v lehčí půdě na
slunném a teplém místě. Množí se na jaře
výsevem semen do pařeniště a na stanoviště
se malé rostliny přesazují ve druhé polovině
května.
Použití: Saturejka se používá jak čerstvá,
tak sušená. Má příjemnou a voňavou chuť
a svým pepřovým aroma se hodí zejména
k masitým pokrmům, do nádivek, ale také
třeba do pokrmů z ryb. Čerstvé listy jsou
výborné do nejrůznějších salátů, polévek a
luštěninových jídel. Sušenou můžeme přidat
například do smetanových omáček, na maso
i k houbám. Využívá se kvetoucí nať, která
se sbírá v červnu až září, suší se ve stínu či
za umělého osvětlení při teplotě do 40°C.
Hlavní účinnou složkou je silice, která obsahuje karvakrol, p-cymen, tymol, popřípadě i

pulegon. Kromě silice obsahuje také triterpenické kyseliny, flavonoidní glykosidy, hořčiny, třísloviny a organické kyseliny. Obvykle
se připravuje ve formě nálevu, působí mírně
močopudně, protizánětlivě, snižuje krevní
tlak, tlumí pocit žízně a má také protiprůjmový účinek. Příznivě působí také při průduškovém astmatu.
Zajímavost: Saturejka je vedle rozmarýnu,
bazalky, tymiánu a několika dalších složek
součástí provensálského koření. V některých
oblastech se přidává i do tzv. bouquet garni,
což je svazek koření, který se vkládá do polévek a omáček.
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Bazalka pravá
Ocimum basilicum L.
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Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)
Charakteristika: Bazalka je jednoletá
bylina, 20 až 40 cm vysoká s bohatě větvenou, čtyřhrannou lodyhou. Má vstřícné,
dlouze řapíkaté, vejčité listy a bílé květy
uspořádány do lichopřeslenů. Vyšlechtěny
byly i kultivary s růžovými či červenými
květy a kadeřavými, zelenými až červenými
listy. Kvete v období od června do září.
Původ: Indie
Historie: Bazalka je pěstována již od
starověku, do střední Evropy se dostala
v 16. století, u nás vzácně i zplaňuje. Je
s ní spjata celá řada pověr a tradic. Větvičky bazalky byly nalezeny v egyptských
pyramidách, bazalka údajně rostla na
hrobě Ježíše Krista a v Řecku přinášely
ženy její výhonky do kostela na svátek svatého Basilea. V muslimských a hinduistických zemích jsou sazenice vysazovány na
hroby. Byly jí přisuzovány také afrodiziakální účinky.

Pěstování: Bazalce vyhovují teplá, slunná
a chráněná stanoviště. Daří se jí v kyprých
a na živiny bohatých půdách. Semena se
vysévají v březnu do pařeniště, na záhony
se přesazuje v květnu, zpravidla po dvou
rostlinách ve vzdálenosti asi 25 cm od sebe.
Množí se semeny či řízkováním nekvetoucích postranních výhonů.
Použití: Využívá se nať, která se sbírá
v době květu, zpravidla se seřezává asi
10 cm nad zemí, část listů se ponechá na
rostlině. Sklízet se tak může i vícekrát do
roka. Suší se ve stínu nebo uměle za teplot
do 40 °C. Bazalka obsahuje zejména silice
s hlavní složkou estragolem a linalolem a
dále třísloviny, glykosidy, flavonoidy, éterické oleje, taniny, kafr a jiné látky. Zvyšuje
žaludeční činnost, podporuje chuť k jídlu,
snižuje nadýmání, usnadňuje odhleňování
a má také protizánětlivé a mírně antibiotické účinky. Díky jejím zklidňujícím účinkům
bývá její použití vhodné i při nespavosti,

migréně, mentální vyčerpanosti
a úzkostech. Bazalka také podporuje
tvorbu mateřského mléka a léčí afty
v ústní dutině. Zpravidla se podává ve
formě nálevu, je však také důležitou součástí posilujících aromatických koupelí.
Čerstvé či sušené listy bazalky se užívají
k přípravě salátů a jako koření zejména na
maso, ryby, luštěniny, do polévek a omáček. Silice získané z bazalky se také užívají
při výrobě parfémů.
Zajímavost: Bazalka je mnohdy označována za „královnu bylin“, jelikož její jméno
je odvozeno z řeckého slova basileus neboli
král. V Indii má mimořádný význam bazalka
posvátná nebo také tulsi (Ocimum sanctum L.),
která je zde nejsvatější bylinou hinduismu,
pěstovanou již po tři tisíce let.
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Palmarosa
Cymbopogon martinii

Esenciální
oleje palmarosa

patchouli
pepř černý

Čeleď: Graminaceae – lipnicovité

Extrakce: esenciální olej se získává parní

Všeobecný popis: Bylina s dlouhými

destilací čerstvé nebo sušené trávy

štíhlými stonky a velmi aromatickými listy.

Charakteristika: světlé žlutá nebo oli-

Původ: pochází z Indie a z Pákistánu;

vová tekutina se sladkou, květinovou,
růžovou, geranium připomínající vůní.
Dobře se mísí s canangou, geraniem, růžovým dřevem, santalovým dřevem, cedrovým dřevem, guajakovým dřevem a květinovými oleji.

nyní roste v Africe, Indonésii a Brazílii.

Ostatní odrůdy: stejná čeleď jako
lemongrass a citronella; rovněž příbuzná
s ’gingergrass ’, což je pouze odlišný chemotyp známý jako C. martinii var. sofia.
Gingergrass se považuje za druhořadý olej,
ale v některých částech Indie se tyto dva
druhy trav destilují společně.

Tradiční medicína: ’indické ’nebo
’turecké ’ geranium je název, který byl
dříve pro palmarosu používán. Datováno
do doby, kdy se tento olej dovážel z Bombaje do přístavů Rudého moře a následně
převážen po souši do Cařihradu a Bulharska, kde se často používal k padělání růžového oleje

Účinky: antiseptický, ničí bakterie,
podporuje trávení, protihorečnatý,
hydratující, tonizující

Trávicí ústrojí: anorexie, střevní infekce
Nervový systém: nervové vyčerpání,
okolnosti související se stresem

Ostatní použití: nejčastěji se používá
jako vonící složka do kosmetických prostředků, parfémů a mýdel. V malé míře
se používá také jako ochucovadlo, např.
do tabáku.

Základní složky: převážně geraniol;
také farnesol, geranylacetát, methyl-heptenon, citronellol, citral, dipenten, limonen
a mnoho dalších
Bezpečnostní data:
netoxický, nedráždivý

Použití v aromaterapii
Péče o pokožku: akné, dermatitida a
menší kožní infekce, jizvy, vrásky; lze jej
použít pro všechny typy mastí na obličej,
ruce, nohy, krk a rty (hydratuje pokožku,
stimuluje buněčnou regeneraci, reguluje
tvorbu kožního mazu).
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oleje

Patchouli
Pogostemon cablin
Čeleď: Laminaceae – hluchavkovité

Účinky: antidepresivní, protizánětlivý,

Všeobecný popis: křovinatá trvalka,

proti zvracení, antimikrobiální, protizánětový, antiseptický, antitoxický, protivirový,
afrodiziakální, protibakteriální, proti
nadýmání, podporuje hojení jizev, dezodorizující, podporuje trávení, močopudný,
protihorečnatý, tiší nervy, profylaktický

dorůstající do výšky jednoho metru, se silnými chloupkatými stonky; dlouhými aromatickými hebkými listy a bílými květy

Původ: pochází z Asie, zejména z Indonésie a Filipín. Pěstuje se rovněž v Indii, Číně,
Malajsii a jižní Americe. Olej ze sušených
listů se destiluje také v Evropě a Americe.

Ostatní odrůdy: je příbuzná s ’Java ’
patchouli (P. heyneanus), známe také jako
falešné patchouli, které se rovněž často
používá k výrobě esenciálního oleje.

Tradiční medicína: v Orientu se používá zejména k parfemaci ložního prádla
a oblečení. Věří se také, že napomáhá při
prevenci šíření nemocí. V Číně, Japonsku
a Malajsii se tato bylina používá při léčbě
nachlazení, bolesti hlavy, nevolnosti, zvracení, průjmu, bolesti břicha a zápachu
z úst. V Japonsku a Malajsii se využívá jako
protijed při uštknutí hadem.
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Pepř černý
Piper nigrum

Extrakce: esenciální olej se získává parní
destilací sušených listů (obvykle po předchozí fermentaci).

Charakteristika: žlutá nebo tmavě
oranžová tekutina se sladkou bohatou
bylinnou vůní. Dobře se mísí s labdanem,
vetiverem, santalovým dřevem, cedrovým
dřevem, geraniem, hřebíčkem, levandulí,
růží, neroli, bergamotem, myrhou a orientálními základy

Základní složky: patchouli alkohol
(zhruba 40%), pogostol, bulnesol, bulnese,
patchoulene a mnoho dalších.
Bezpečnostní data:
netoxický, nedráždivý

Použití v aromaterapii

Čeleď: Piperaceae – pepřovníkovité

Péče o pokožku: akné, popraskaná
pokožka, lupy, dermatitida, ekzém, péče
o vlasy, lišej, repelent, mastné vlasy
a pokožka, rozšířené póry, vrásky

Všeobecný popis: stálé zelený keř

Nervový systém: frigidita, nervové
vyčerpání, okolnosti související se stresem

Ostatní použití: nejčastěji se používá
do kosmetických prostředků a jako fixační
prostředek do mýdel a parfémů, zejména
orientálních. Široké uplatnění nachází také
v potravinářském průmyslu (do alkoholických
a nealkoholických nápojů).

dorůstající do výšky až pěti metrů s tmavě
zelenými srdčitými listy a bílými květy.
Bobule jsou nejprve červené a postupně
zčernají. Pepř černý získáme sklizní nedozrálých bobulí.

Původ: pochází ze západní Indie; nejvíce
se pěstuje v tropických zemích. Hlavními
producenty jsou Indie, Indonésie, Malajsie,
Čína a Madagaskar. Olej z importovaných
sušených bobulí se destiluje také v Evropě
a Americe.
Ostatní odrůdy: takzvaný bílý pepř se
získává sklizní zcela zralých bobulí, kdy
se vnější dužnatá slupka oddělí od bílého
středu. Nezaměňujte s kajenským pepřem
nebo paprikou získávaných z ’paprikových’
odrůd.

Tradiční medicína: černý i bílý pepř se
v Orientu používají více jak 4000 let, a to
jak v medicíně, tak pro kulinářské účely.
V čínské medicíně se bílý pepř využívá při

léčbě malárie, cholery, úplavice, průjmu,
žaludeční bolesti a ostatní trávící problémy.

Účinky: analgetický, antimikrobiální, antiseptický, antispazmický, antitoxický, afrodiziakální, protibakteriální, proti nadýmání,
močopudný, protihorečnatý, projímavý,
stomachický, posilující

Extrakce: esenciální olej se získává parní
destilací černého pepře, sušených a rozdrcených. Pryskyřice se získává extrakcí rozpouštědlem

Charakteristika: čirá až bledě olivová
tekutina se svěží, hřejivou, kořeněnou vůní.
Dobře se mísí s frankincense, santalovým
dřevem, levandulí, rozmarýnou a majoránkou.

Základní složky: hlavní složku tvoří
monoterpeny (70–80%): thujen, pinen,
kamfen, sabinen, carene, myrcen, limonen,
fellandren, seskviterpeny (20–30%)

ve vysokých koncentracích. Je nutné ho
používat s mírou.

Použití v aromaterapii
Péče o pokožku: omrzliny
Pohybové ústrojí, krevní oběh: chudokrevnost, artritida, bolesti svalů, neuralgie,
špatný oběh, revma, neohebnost.
Dýchací ústrojí: rýma, nachlazení
Trávicí ústrojí: kolika, zácpa, průjem,
nadýmání, pálení žáhy, ztráta apetitu,
nevolnost
Imunitní systém: nachlazení, chřipka,
infekce a viry

Ostatní použití: používá se do některých
posilujících prostředků nebo pro docílení
neobvyklých efektů u parfémů. Olej
i pryskyřice se často využívají v potravinářském průmyslu, zejména pak do alkoholických nápojů.

Bezpečnostní data: netoxický; dráždivý
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Naše
výrobky Esenciální
oleje

Sortiment našich esenciálních olejů zahrnuje přibližně čtyřicet
druhů. Tyto esenciální oleje je možné využít hned několika způsoby.
Níže naleznete postup pro přípravu osvěžující koupele, studeného
či teplého obkladu nebo osvěžení vzduchu. Nikdy nepoužívejte neředěné oleje přímo na pokožku. Veškerý sortiment esenciálních olejů
je možné zakoupit v našich nebo franchisingových prodejnách
v České republice i v zahraničí.
Osvěžující koupele

Obklady

Osvěžení vzduchu

Nalijte 5–10 kapek do 50–100 litrů
teplé vody.

Studené i teplé napomáhají k uvolnění
bolesti. Nalijte 5–10 kapek do 100–200
ml teplé nebo studené vody. Před
použitím proveďte nejprve zkoušku
citlivosti vaší pokožky aplikací roztoku
do loketní jamky.

Přidejte 3–4 kapky esenciálního oleje
do vody v misce aromalampy.
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Levandule

Růžové dřevo

Máta peprná

Neroli

Lavender Maillette Oil
Lavandula angustifolia P. Mill.
Parní destilace kvetoucích vrcholků

Rosewood Oil
Aniba rosaeodora,
A. Ducke, var. amazonica
Parní destilace dřeva

Peppermint Oil
Mentha piperita L.
Parní destilace kvetoucích vrcholků

Neroli Oil
Citrus aurantium L. ssp. aurantium
Parní destilace květu

Tea Tree

Citron

Rose Otto

Santalové dřevo

Tea Tree oil
Melaleuca alternifolia Cheel.
Parní destilace listu

Lemon oil
Citrus limon L. Burm. f.
Lisování části kůry

Rose Otto Oil
Rosa damascena P. Mill.
Parní destilace květu

Sandalwood Oil
Santalum spicatum
Destilace dřeva pod tlakem
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Pomeranč

Grapefruit

Orange Pera Sweet Oil
Citrus sinensis L. Osbeck
Lisování kůry

Grapefruit Oil
Citrus paradisi Macfady.
Lisování kůry
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V našem seriálu, věnovaném řemeslům v Historickém centru v Ostré,
se dnes přeneseme do dávných dob, kdy člověk svůj oděv z kůží zvířat nejprve spínal kostěnými jehlicemi, poté sešíval lýkem či proužky
kůží a teprve o něco později objevil vlastnosti lnu a zvířecí vlny.

Řemesla
v Historickém
centru tkalcovna
42

Vynalezl spřádací přeslici a primitivní
tkalcovský rám. Tak byl položen základ
spřádání příze a výroby tkanin. Dnes
navštívíme tkalcovskou dílnu.

Ke tkaní se používají stočená vlákna
rostlinného (len, konopí, bavlna) nebo
živočišného (ovčí vlna) původu, která se
nazývají příze.

kamenné. Šátečky z jemného lněného
plátna sloužily na slovanských územích
jako platidlo ještě ve středověku, což se
odrazilo i v jazyce – odtud slovo „platit“.

V době bronzové již výroba tkanin dovolovala sešívat oděvy do tvaru suknic
a plášťů. Oděv suknicového typu nosili lidé
po celý pravěk a starověk (kalhoty byly
vynálezem Médů, kteří v 6. století žili na
území mezi Černým mořem a dnešním
Afghanistánem, od nich je převzali Peršané,
Gallové, Keltové a další národy s jezdeckým
způsobem života).

Len

Len se pro výrobu příze v době zralosti
vytrhal a na drhlenech (řídké „hřebeny“)
se zbavil tobolek. Pak následovalo rosení
nebo máčení, které uvolnilo vlákna ze
stonku. Len rozprostřený na louce se rosil
až 6 týdnů, jeho máčení (např. v rybníku)
bylo kratší, 1-3 týdny. Vymáčený len se
sušil rozestavěním do tzv. kapliček. Poté
se pomocí trdlice lámal, prolámaný len se
nazýval hrst a odpadní dřevovina pazdeří.

K prvním kulturním rostlinám vedle obilí
patřil len. Jeho zpracování do neobyčejně jemných pláten, jak dokazují četná
vyobrazení i archeologické nálezy, bylo
chloubou starých Egypťanů, odkud jsou
nejstarší zprávy o jeho pěstování ze 4. tisíciletí před naším letopočtem. V Evropě
je doloženo použití lnu již v mladší době
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Následovalo tzv. potěrání, kterým se
odstraňovala dřevovina, pazdeří a krátká
vlákna. Další operací bylo vochlování,
při němž se silná vlákna rozštěpila na
jemnější. Jednotlivé hrsti lnu se protahovaly přes tzv. vochle – hustší hřeben
připevněný k těžké lavici. Takto se naši
předkové dopracovali ke koudeli, která
se nasazovala na přeslici ke spřádání.

Konopí
Další pradávnou textilní surovinou bylo
v celé Evropě i Asii konopí. Nejstarší doklady
o jeho pěstování pocházejí z jižní Sibiře
kolem roku 1500 př. n. l. Řekové z něho
vyráběli mimo jiné i lodní lana a plachty.
Ve středověku se získávala textilní
vlákna také z kopřiv, ze kterých se tkala
jemná bílá látka. Později byla nahrazena
dováženou bavlnou. Pěstování a tkaní
bavlny je doloženo na území Indie před
5000 lety, tradiční textilní rostlinou je
také ve Střední Americe. Do Evropy se
bavlna rozšířila až v polovině 18. století.
Nejznámější přízí živočišného původu je
ovčí vlna. V 8. století se v Evropě zintenzívnil chov ovcí, neboť v té době přivedli
Maurové do Španělska ovce merinové
s jemnou vlnou, které se rychle rozšířily
po celé Evropě a staly se základem
chovu ovcí i v Americe a Austrálii. Vlna
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se po ostříhání vyprala ve studené vodě
a usušila. Pak následovalo rozvolňování
a proklepávání pomocí „střely soukenické“,
což byl v podstatě velký luk, jehož tětiva
přiložená těsně nad surovinou, se rozklepávala údery dřevěné paličky. Neuspořádaná vlákna se pak sjednocovala mezi
dvojicí jemných kartáčů, kterým se říkalo
karda. Tento proces se nazýval mykání.
Mykání vlny prováděli krampnéři.
K výrobě tkanin se na různých místech
naší planety používala i srst dalších zvířat,
například kozy angorské, z jejíž vlny se
vyráběl jemný mohér, v arabských zemích
se zpracovávala velbloudí srst (látka
z velbloudí srsti – arabsky „barrakan“
dala název textilu později zvanému
barchant nebo barchet) a při cestě do
historie nalezneme doklady i o tkaninách
z koňských žíní, srsti králíků, lam nebo
bobrů. Zvláštním druhem příze živočišného původu je vlákno bource morušového, používané k výrobě hedvábí již
před 6000 lety v Číně. Hedvábné tkaniny
i oblečení se později dostávaly do Evropy
po tzv. „hedvábné stezce“.
Z cizokrajných rostlin, poskytujících vlákna
pro textilní výrobu, stojí za zmínku např.
agáve sisalová (Agave sisalana), pěstující
se zejména v Brazílii, Africe a Indonésii
(vlákna se získávají z jejích listů) a dále

lohova kulatá neboli jutovník (Corchorus
capsularis), pocházející z Asie, z jejích
vláken (vyskytujících se v lodyze) se už po
staletí vyrábějí provazy a hrubé tkaniny.
Předení je proces, při kterém se předivo,
tj. koudel nebo vlna nasadilo na přeslici
a zakrucováním vlákna pomocí vřetena,
se stáčela příze. V našich zemích se až do
14. století, kdy nacházíme první zmínky
o používání spřádacího kola, předlo na
ručním vřetenu. Spřádací kolo umožnilo
přadleně svou setrvačností uvolnit obě
ruce a tím se práce urychlila. Dalším
krokem ve vývoji předení byl kolovrat,
který umožňoval zároveň zakrucování i navíjení příze. Šlapací kolovrat
je u nás poprvé zmíněn v dochovaných
pramenech až počátkem 16. století.

Tkaní
Tkaní je známo již z doby kamenné,
nejstarší tkalcovský stav tvořila pravděpodobně pouze větev stromu, na níž
byla upevněna osnova dole zatížená
kamennými závažíčky. Osnovou se ručně
proplétal útek a přirážel se kostěným
hřebenem. Tkalo se zespoda nahoru.
Nejstarší archeologický nález tohoto
typu stavu pochází ze 7. tisíciletí př. n. l.
z turecké Anatolie.
Ve 2. století př. n. l. se v Číně objevily
stavy ležaté, tzv. podnožkové, kdy
tkadlec vytvářel pomocí soustavy lichých
a sudých osnovních nití tzv. prošlup,
kterým naráz prohodil útek navinutý na
hliněné cívce. Výkon takového tkaní se
zvýšil až desetkrát. Tento typ stavu se

dostal do Evropy až o 400 let později,
k jeho většímu rozšíření došlo kolem
1. tisíciletí našeho letopočtu. Osnova byla
napjata horizontálně, obě poloviny nití
byly vedeny samostatně ovládanými listy
(ovládanými nohama tkalců). Příraz útku
se prováděl výkyvným bidlem. Na tomto
stavu už bylo možné tkát i jiné vazby
než plátnovou, například keprovou. Tyto
stavy byly s malými změnami používány
až do 19. století. Vlastnímu tkaní předcházelo ještě skaní, což bylo zkrucování dvou nebo více přízí (výroba
nití) a soukání, kdy se napředená příze
musela převinout (přesoukat) z vřetena
na vhodnější tvar cívky. K této činnosti
se od 15. století používalo upraveného
spřádacího kola, tzv. sukadla. Natažení
soustavy nití na osnovní vál tohoto tkalcovského stavu se nazývalo snování.
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Ještě před tím se však osnovní nitě museli
šlichtovat, tzn. namáčet do škrobové
hmoty. Tím se zpevnily a uhladily. Od
13. století nastal rychlý rozvoj tkalcovského řemesla, plátno se využívalo na
výrobu povlaků, ubrusů, plachet na vozy,
loktušek pro děti a oděvů. Pro bohatší
vrstvy obyvatel se vyráběl brokát, kdy se
při tkaní přidávaly zlaté a stříbrné nitě.
Středověcí tkalci se dělili na pláteníky
(vyráběli plátno), tkalce díla hladkého,
barevně pruhovaného, kostkovaného
(vyráběli např. kanafas, což byla barevně
pruhovaná konopná látka oblíbená
v celé Evropě, slovo kanafas je odvozeno
od latinského názvu konopí – „Canabis
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sativum“), tkalce umělé (tkali látky
vzorované, protkávané, např. damašek)
a barchaníky (vyráběli smíšenou látku
ze lnu a bavlny zvanou barchant neboli
barchet a protože se tento materiál
používal především na výrobu cích, říkalo se
jim také cíchaři). Tvrdé a silné plátno ze lnu
a konopí tzv. mezulán, vyráběli mezuláníci.

Nejstarším archeologicky doloženým
barvivem bylo ve 3. tisíciletí př. n. l.
v Číně indigo. Žlutou barvu vyráběli naši
předkové z rezedy nebo šafránu, hnědou
z ořechové kůry nebo slupek z vlašských
ořechů, černou z dubové kůry. Živočišného
původu byl tzv. purpur – červené barvivo
získávané z mořských lasturnatek.

Barvení

Barvy oděvu měly v historii velký
význam, protože označovaly společenské
postavení nebo pracovní zařazení. Např.
ve starověkém Římě byl nachový lem
tógy odznakem senátora a otroci chodili
v tmavých plátnech barvených borůvkovou šťávou.

Hotovým tkaninám byla ponechána
přírodní barevnost – od režné až po téměř
černou, nebo se barvily až do 19. století
přírodními barvivy. Bělení se provádělo
často jen rozprostřením na slunci
a opakovaným kropením vodou.

V Evropě se středověcí barvíři dělili na
„černobarvíře“ (používající černou
a modrou barvu) a „krasobarvíře“ (barvící
látky na žluto, červeno a zeleno). Kromě
barvení se látky i potiskovaly. Zpočátku
pomocí keramických či bronzových razítek,
později i vyřezávanými dřevěnými štočky.
Vlněné tkaniny se na závěr upravovaly
valchováním, kdy se působením tlaku,
tepla a vhodné chemikálie stávala látka
hustší a pevnější. Následovalo počesávání, ke kterému se již od dob antických
používaly buď ježčí kůže nebo bodlák
s názvem „štětka soukenická“ (Dipsacus
sativa) a na závěr postřihování, kdy se až
20 kilogramů těžkými nůžkami látka zvaná
sukno zarovnávala do konečné podoby.
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Tkalcovskou dílnu najdete v horní části
Historického centra v Ostré. V domku
se šindelovou střechou vás již očekává
naše tkadlena, která vám ráda předvede
práci na soukenickém tkalcovském stavu.

Uvidíte, jak se člunek s útkovou nití
prohazuje prošlupem, dozvíte se, čemu
se říká osnovní válec nebo podnožky,
ale také jak vzniklo rčení, že je něco „na
jedno brdo“ či k čemu sloužil při tkaní
„fofráček“. K vidění je zde vlněná příze
obarvená přírodními barvivy a výrobky,
jaké z ní naši předkové vyráběli.
V tkalcovně najdete také funkční
kolovrat, takže se k němu můžete posadit
na nízkou stoličku a šlápnout nohou
na podnožku, která ho roztáčí. Naše
tkadlena vám vysvětlí, jak správně naslinit
palec a ukazováček pravé ruky tak, aby
se nit dobře zakrucovala a jak současně
levou rukou vytahovat lněnou koudel
z přeslice. Rázem se přenesete o pár
století nazpět do minulosti a při představě, že si tímto způsobem musíte
opatřit potřebný počet utěrek, ručníků
a povlečení do domácnosti, budete pravděpodobně rádi, že žijete ve 21. století.

V letošním roce si u nás navíc můžete se
svými dětmi vyzkoušet tkaní na destičce,
takže při troše trpělivosti si odnesete
vlastnoručně vyrobený náramek.
O prázdninách bude pro děti připraven
také malý kolíkový tkalcovský stav.
Zveme Vás srdečně na letní výlet k nám
do Ostré, kde se můžete s dětmi vypravit
do historie po stopách výroby textilních
vláken a oděvů. Začít můžete třeba
u ohrady s našimi ovcemi nebo v Klášterní zahradě u lněného záhonu.
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Historické centrum řemesel a umění
a Bylinné zahrady jsou pro vás v letošním roce otevřeny denně kromě pondělí
od 28. dubna do 7. října.
▪ 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 spatřit i práci našich řemeslníků.
Řadu řemesel si můžete sami vyzkoušet.
Podrobný program najdete na našich
webových stránkách.

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 připravovanou z čerstvých
surovin pěstovaných v našich ekologických 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.

Komorní akce u obchodu v Ostré

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 Botanicus 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.

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
máme zavřeno. Prodejna je otevřena od
3. dubna do 23. prosince 2012.
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Zaregistrujte
se do našeho klubu
Zajímají vás aktuální informace z Botanicu?
Chcete pravidelně mailem dostávat
upozornění na nové akce v Ostré, zajímavé
tipy na nákupy v našich obchodech
nebo také náš časopis?
Je to jednoduché: registrujte se do Klubu
Botanicus. K ničemu se tím nezavazujete
a svůj souhlas se zasíláním našich informací
můžete kdykoliv odvolat. My vás zařadíme
do databáze a pravidelně vás budeme informovat o novinkách ze světa Botanicus.
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Klášterní zahrada
Objevujeme svět rostlin
Rozmarýn, Řepík, Majoránka
Historické centrum 2012
Kompletní program

Prohlédněte si naše časopisy
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Svět Botanicus 2009–2012. Za poslední tři roky jsme připravili stovky
stránek zajímavých tipů, článků a rozhovorů ze světa rostlin.
Stáhněte si z našich webových stránek předchozí čísla Světa Botanicus.
Stačí kliknout na obálku konkrétního vydání.
Sledujte kalendář akcí na našich webových stránkách.
Budeme se na Vás těšit u nás v Ostré.
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