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Rozhovor
Se sochařem Jakubem Flejšarem
Seriál o zahradách Botanicus
Orientální zahrada
Objevujeme svět rostlin
Brutnák lékařský, Yzop lékařský
Řemesla v Historickém centru
Hrnčířství

Lékořice uralská je ve své
domovině nazývána „guobao“
neboli „posvátný národní poklad“.
Více najdete na straně 30.

„Nevadí mi, že moje věci stárnou.
Proces, ve kterém si příroda bere
zpátky, co je její, se mi líbí,“ říká
v rozhovoru tohoto čísla sochař
Jakub Flejšar. Více na straně 10.

Brutnák lékařský ve svých semenech
obsahuje velice důležité a cenné nenasycené
mastné kyseliny. Více se o této zajímavé
rostlině dozvíte na straně 36.

Podzim je ve znamení dýní. Jako
každý rok jsme vás pozvali na
Čarování s dýněmi.
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Vážení čtenáři
Světa Botanicus,
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Uplynuly další tři měsíce a my vás vítáme u dalšího čísla Světa Botanicus. Jsme rádi, že si náš časopis nejen stahujete,
ckaer ořoět al i ebnr pkyu o eJoši , el i sát oi oeádí oj t pel adj akeP. ka
ale i čtete. Poprvé jsme ho vydali v zimě 2009, tedy před třemi lety. Za tuto dobu jste si všechna čísla stáhli více než
50 000 krát. Je to pouze číslo, ale pro nás znamená potvrzení,
naše
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své pravidelné čtenáře. Letošní sezóna v našem Historickém centru skončila, ale již nyní pro vás – kromě tradičního bohatého
l í ýt , u sed t nšoáaeaj háaí der Ol i k. e(29 eřpět n)
programu – připravujeme další novinky pro příští rok. Mimo jiné jste se v zahradách mohli setkat se dvěma plastikami sochaře
Jakuba Flejšara. Jakub je také autorem nových laviček a do našeho areálu chystá i další zajímavé objekty. Více si o jeho práci
i přístupu k sochařství přečtěte v rozhovoru čísla na straně
10. ou
O Orientální
uznávaný
Přoě
oer yu el vzahradě,
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“
český biolog profesor Pavel Valíček, jsme psali před dvěma lety. Nyní se na tuto zahradu zaměříme podrobně – více najdete
na straně 22.
Přejeme vám příjemný podzim a těšíme se na setkání u vánočního vydání Světa Botanicus.
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Jakub Flejšar začal letos spolupracovat na proměně zahrad v Ostré. Postupně se zde
můžete setkat s jeho velkými plastikami nebo novými, atypickými lavičkami…
Nejde o dekorace nebo utilitární prvky, ale masivní sochy – objekty. Navržené a vyrobené
z přírodních materiálů, jež přirozeně zapadají do postupně budovaného areálu Botanicus.
Příroda je Flejšarovým hlavním tématem, fascinuje ho a pohání jeho tvorbu dál.
Jak vaše spolupráce na proměně
osterských zahrad Botanicus začala?

se sochařem Jakubem Flejšarem
také o stárnutí soch a propojení
architektury s uměním

Na začátku toho všeho byla fotografka
Iveta Kopicová, se kterou jsem spolupracoval při tvorbě katalogu pro firmu Techo
(rozhovor s Ivetou Kopicovou naleznete
v čísle 8/2011). Ona je děsně energická
a schopná vymýšlet projekty a propojovat
umělce společně s lidmi, co zná. A tak se mi
zmínila o Botanicu. Já znal jen obchody, kde
jsem vždycky nakupoval rodině dárky
k Vánocům, vůbec jsem netušil, že to je
česká firma. Iveta mne vzala na návštěvu
do Ostré, seznámila s manžely Hradeckými… A pak už to šlo vše tak nějak samo…

Celkový koncept manželů Hradeckých je
ten, že se zahrady a užitkové předměty
v nich postupně přemění do jakéhosi
přírodního „sculpture parku“. Což je ta
nejkrásnější práce, ke které jsem se ve své
kariéře dostal. Sochařský sen, který se mi
teď plní. Navíc jsme si sedli s Hradeckými
i lidsky, což se v umění a vlastně i v životě
zas tak často nestává. Při tvorbě v zahradách mám volnou ruku – volbu materiálu
i tvar nechávají na mém úsudku a jsem
tak omezený pouze funkcí té dané věci.
Snažím se vcítit do prostoru zahrad
a využít svůj zvláštní talent – nebo umělecký styl, či jak to nazvat, k propojení
jednotlivých částí.

Jaký koncept jste zatím vymyslel?
Ideální by byl stav, kdy si při příjezdu
všimnete zajímavého objektu, dáte si
kávu u zajímavého stolu, připomínající
objekt, který jste už minuli… Koupíte si
lístek a v zahradě se posadíte na lavičku
podobnou onomu stolu. A takhle to
pokračuje dál přes další objekty bez
funkce, kryty na koše až k rozhledně,
která je ale zároveň i obrovskou plastikou. Jediné, na co musím dát pozor, je,
abych krásné zahrady nezahltil Flejšarem,
to by byla chyba. Důležité je nepřekážet
funkci celých zahrad, neplést se násilně
do toho klidu, který vyzařují.
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Máte v práci často takové štěstí?
Docela ano, mám určitě štěstí na rodinu,
ve které jsem se narodil a vyrostl, a jež
mě podporovala v tom, co dělám. Na
jejich přátele a příležitosti, které jsem
díky nim dostal. Ale také se snažím se
na příležitosti nevykašlat a ony se pak
díky tomu násobí. Mám pocit, že smůla
vlastně neexistuje. Je to stav, který
můžete změnit svým přístupem, poučit
se, změnit své přemýšlení. U mě většinou
smůla vychází z mé vlastní blbosti.

Co nás tedy v Botanicu čeká?
V Botanicu zatím budou dvě obrovské
sochy, z nichž na jednu budou návštěvníci
moci i lézt. Chci, aby pro návštěvníky
byly moje plastiky zajímavé tím, že se
na ně nejen podívají, ale budou si na ně
moci sednout, osahat si je. Jedna bude
půlfigura o výšce osmi metrů, druhá
pak sedící postava, jejíž přesný tvar mi
ještě vzniká v hlavě. Potom již zmíněné
lavičky, kryty na popelnice pro tříděný
odpad, možná objekt - altán. Sezení před
obchodem. A pak snad i rozhledna.

Rozhledna v zahradách?
Nejdřív udělám model, a pak postupně
se statiky a inženýry najdeme řešení,
jak rozhlednu koncipovat materiálově
a konstrukčně. To je obecně nevýhoda
sochařiny: občas vás materiál omezí
v tom, co je vlastně tvarově nebo funkčně
možné. Rozhledna v Botanicu zatím
nemá jasné umístění, ale jde o to, aby
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Ruka, landart, Švýcarsko, 2005

se z ní dalo koukat na všechny zahrady.
Abyste měl celkový pohled a uvědomil
si, jak vypadají všechna oddělená místa
dohromady. Pro mne je hodně důležité,
aby to nebyla jen nějaká dřevěná nebo
kovová konstrukce se žebříkem, ale
rozhledna – objekt – něco co vás donutí
se zamyslet už dole, než začnete stoupat
vzhůru. Mám už základní ideu, jak by

Jak jste se dostal k sochařství?

„Že jsem sochař, jsem si uvědomil prostřednictvím
přírody. Ona se stává mým ústředním tématem,
fascinující inspirací, hnacím motorem.“
měla vypadat, přesný tvar budu vybírat
podle modelu. Důležité je zjistit, jestli je
to realizovatelné. Zrovna dnes jsem jel
kus za Prahu se podívat a vyzkoušet na
kusu švestkového dřeva, jak se řeže 3D
vodním paprskem, což je jedna z technologií, kterou je možné využít právě při
práci na rozhledně.

Jak jste se vlastně dostal ke své
charakteristické stylizované figuře?
Líbí se mi struktury a možnost skládáním
ovlivnit tvar. Baví mě, že sebemenší
kousek je důležitý pro fungování celku.
Současná architektura je sterilní, studená
a moc uspořádaná, moje práce mají svou
dynamiku a tak dokážou chladnému
prostoru dodat chybějící jiskru,
vdechnout mu život a hru. Veškeré mé
objekty jsou založené na práci se strukturou, a tak v této rovině uvažuji i nad
konceptem zahrad.

„Stejně jako Jiří Beránek,
u kterého jsem studoval,
mám přírodu rád. Klaním
se jí i její pomíjivosti.“

S uměním jsem odmala vyrůstal. Můj
nevlastní otec je malíř (Pavel Roučka –
pozn. red.) a máma je módní návrhářka
(Daniela Flejšarová – pozn. red.), můj
děda vynikající grafik (Josef Flejšar –
pozn. red.), stará škola – měl nádhernou
kresbu a písmo – před zkouškami na

UMPRUM to byl on, kdo mě učil kreslit
a dával mi úkoly… Já jsem si od dětství
hrál s různými kousky dřívek a rodičům
jsem z nich vyráběl dárky. Když jsem pak
přemýšlel, co po gymnáziu, napadlo mne
jít na sochařinu. To mi děda vymlouval,
že se neuživím. Chtěl, ať zkusím taky
grafiku. Já ale cítil, že pokud něco v umění
budu dělat, tak jedině práci s materiálem.
Rozhodl jsem se přihlásit k profesoru
Beránkovi na VŠUP. A tam jsem měl dost
času si uvědomit, že sochařinou bych se
chtěl živit.

Kdy jste poprvé začal vytvářet
„dřevěné panáky“?
Železnou konstrukci vyplněnou dřevem
jsem poprvé udělal v roce 2002, kdy
byly v Praze povodně. Ve škole jsme
dostali téma venkovní expozice v nejvíce
postižené části Prahy. Práce jednotlivých

Rodina, klauzurní práce na VŠUP, 2005

studentů měli být vystaveny v ulicích
Karlína. Lidé dostávali mapku, a mohli
tak vidět nejen naše práce, ale i to, jak je
městská část poničená povodněmi. Naše
objekty tam vnesly zase život, víc lidí
v ulicích a místních krámcích a podobně.
Byl to nápad, jak lidem ukázat, že umění
může být i užitečné. Já využil naplaveniny
dřeva, které do Karlína připluly s povodní,
a vyplnil jimi železné konstrukce ve tvaru
figur, nazval jsem to Povodňoví turisté
– tehdejší fenomén, který jsem zažil na
vlastní kůži – bydlel jsem tenkrát hned
u Kampy na Malé Straně a náš barák
byl taky pod vodou. Fascinovalo mě
to a chodil jsem tam očumovat…

Často pracujete s plastikami
v exteriéru, což s sebou nese
i specifické nároky na materiál…
S kamarádem ze školy jsme udělali
takové seskupení sochařů a nazvali ho
4 sochaři – nic originálnějšího nás tehdy
nenapadlo a v Českých Budějovicích
máme každoročně výstavu v ulicích
města a postupně přibývaji další sochaři.
Časem jsme pochopili, co musíme udělat,
aby lidi sochy nezničili a aby byly relativně
trvanlivé. Dřevo a kovová konstrukce

tahle kritéria splňují a jsou relativně
finančně dostupné. Taky jsem letos
jednu svou dřevěnou plastiku odléval do
bronzu, ten venku vydrží navždycky, ale
jeho cena už vyžaduje nějakého zájemce
nebo investora.

Přírodní materiál zároveň stárne
a mění se vlivem povětrnostních
podmínek…
… a to je krásné. Samozřejmě taková
socha nevydrží navěky. Ale proces, kdy si
příroda bere zpátky, co je její, se mi líbí.
Nevadí mi, že moje věci stárnou. Navíc
i tak mne většina z nich nejspíš přežije.

To byl zřejmě i jeden z důvodů, proč
jste studoval u Jiřího Beránka, který
je známý používáním monumentálních přírodních materiálů právě
ve velkém měřítku…
Ano, jeho styl se mi vždycky líbil. Jemu
je také jedno, že se mu sochy časem
rozpadnou. Stejně jako Beránek mám rád
přírodu. Je silnější než my. A to je i důvod,
proč jsme si tak sedli s lidmi z Botanicu.
Stejně jako oni, ani já nepotřebuju ničím
fascinovat, nebo šokovat… Na sochařině
mě nezajímá nějaký supernápad nebo
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Konstrukce dvou plastik v zahradách Botanicus, 2012

klienty, vytváří jedinečnou komunitu lidí.
Prostě tak by to mělo fungovat. Vznikají
zajímavé věci. Petr Kolář tak zprostředkovává svým časově vytíženým klientům
něco, co by jinak nezvládli sledovat.
Naopak pro umělce je to jeden ze
způsobů, jak fungovat v současném světě
a uživit se uměním. Ve chvíli, kdy architekta napadne dům, vždycky je v něm
nějaké místo, kam se dá umístit obraz,
fotka nebo socha. Něco, co ukáže, že
prostor, ve kterém trávíte svůj život, vám
není lhostejný, že máte určitý styl a vkus.
Ateliéru A.D.R. to došlo a to je podle mne
jeden z důvodů, proč jsou tak úspěšní.

vtip. Mě zajímá věc sama o sobě, to jak
na mne působí ve chvíli, kdy se na ní
podívám. Když má náboj nebo myšlenku
a je vizuálně zajímavá, tak je to ideální

„Občas se stane, že
schopnost dát vždy
to správné dřevo na
správné místo někam
zmizí. Takovej den
blbec.“
kombinace… Na určitou ironii nebo vtip
hrají sochaři typu Davida Černého nebo
Kryštofa Kintery. A tenhle přístup mne
osobně vůbec nezajímá. Když to přeženu:
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za vtipného se považuji v normálním
životě a nepotřebuji to promítat do
sochařiny. Socha je pro mne vážná věc,
která má fungovat v nějakém prostoru.
A k tomu mi vtip nesedí a nepotřebuju
ho tam. Ale na druhou stranu proti vtipu
nebo ironii nijak nebrojím: třeba David
Černý je pro mne Pan sochař.

Po skončení studia na pražské
Vysoké škole umělecko-průmyslové
jste začal pracovat na volné noze?
Už během studia jsem začal spolupracovat s architekty, konkrétně se studiem
A.D.R. Petra Koláře a Aleše Lapky.
Petr Kolář je pro mne persona, díky
které funguji. Jemu se moje práce líbí
a dokáže odhadnout, co by se hodilo do
konkrétních prostorů. To on mi dal první

větší zakázky. A činí tak i nadále, i když
nechápe, že mi práce občas trvá trochu
déle, než by čekal. V mé práci není na
rozdíl od architektury vše předem jasné.
Ono i to neustálé přidávání jednotlivých
dřev k sobě, na sebe a přes sebe má
nějaký řád. Občas se stane, že schopnost
dát vždy to správné dřevo na správné
místo někam zmizí. Takovej den blbec,
kdy pracujete do večera a další den
zjistíte, že je všechno špatně a musíte
přilepené odtrhávat a přišroubované
odšroubovávat. Nebo celou věc zničit.

Ateliér A.D.R. je výjimečný v tom,
že do své práce organicky začleňuje
umělecká díla, nejen ta vaše…
Myslím, že A.D.R. tím, jak spolupracuje
s umělci, které seznamuje se svými

Kromě vaší sochařské práce se
věnujete ještě jedné, zcela odlišné
práci…
Pár let trénuji český juniorský národní
tým snowboardingu. Ale pomalu zjišťuji,
že dělat dvě tak odlišné práce naplno
vyžaduje plno energie a já jí mám čím
dál, tím míň. Spojit to dohromady nejde,
půl roku jste pryč, půl roku doma. Navíc
abych mohl vymýšlet nové věci, musím
být fyzicky i psychicky odpočatý a to se
mi podaří vždy až po sezóně. Můj plán
je vydržet do olympiády v ruské Soči,
a pak se věnovat už jen a jen sochařině.
A rodině, kterou tím zanedbávám. Dost
se na to těším.

Sledujete současnou sochařskou
scénu – jaká podle vás je?

Suška… a pak pár mých spolužáků. Pro
mě byl vždycky největší hvězda českého
sochařství Jiří Beránek. Drsoň, se kterým
je složité vyjít. Ale pro mě je svým uvažováním nad uměním i svou prací nejzajímavějším současným českým sochařem.

Jak vás profesor Beránek na škole
učil sochařství?
Učit sochařství je strašně složité. Ale
profesor Beránek to podle mě uměl.
Moc toho nenakecal, ale dokázal třemi
větami říct, co si myslí, že je na vaší práci
špatně, pomáhal vám posunout ji tak
dál. Nemuseli jste se jeho radou řídit,
říkal jen svůj názor. Zajímavý kontrast
s vedoucími jiných ateliérů. Třeba Jiří
David, který byl schopný hodiny řečnit,
a nic neříkat. Často jsem měl pocit, že se
rád poslouchá, ale nám nic zajímavého
vlastně nedává.

Chtěl byste někdy učit sám
studenty?

Přesto je ale pro každého doba
studia dobou, kdy se formují jeho
názory, kdy si vytváří postoje
k okolnímu světu…
Na škole má člověk šest let na to se
rozkoukat, podívat se okolo sebe,
seznámit se s dalšími podobně smýšlejícími, promyslet si, co chce dělat, ale
podle mě by vám škola měla dát ještě
plno sebevědomí, abyste nepochyboval,
že to, co děláte, děláte dobře. A to tak
nebylo. Stejně tak nás tam neučili, jak se
zapojit se svou prací do velkého procesu
výstav v galerii… A toho, co pro to musíte
udělat. Jak prodat nějakou plastiku. Kolik
si říct peněz? Jak poznáte, že to, co jste
vytvořil, za to opravdu stojí? Jak se vyvarovat toho, že když se chvíli nedaří něco
prodat, nesmíte propadnout depresím.
Je plno důležitých praktických otázek
v životě sochaře, na které škola odpovědi
nedala a které si najdete až při své práci.

Děkuji za rozhovor.

Já? Zatím si to nedovedu představit.
Můžu vás naučit jezdit špičkově na snowboardu, protože tomu rozumím, jsou tam
jasně formulovatelné věci, kterých se
musíte držet, abyste byl nejlepší. V umění
to tak není, to si spíš sám pro sebe
hledám cesty a důvody, proč věci dělám.
A to hledání mne baví. Ale nechtěl bych
to zprostředkovávat někomu jinému,
stejně by si měl každý umělec hledat své
cesty sám.

Je to malý rybník, kde je pár hvězd:
Michal Gabriel, David Černý, Čestmír
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Sedící figura, 6 metrů výška, architektonický návrh domu:
Petr Kolář, Aleš Lapka / A.D.R., 2012 (foto: Zuzana Panská)

Sochař Jakub Flejšar (27. 6. 1980
v Praze) pochází z umělecké rodiny,
vystudoval obor Sochařství na Vysoké
škole umělecko-průmyslové v Praze
(2000-2007) v ateliéru profesora Jiřího
Beránka. V letech 2008-2009 začal
v Austrálii objevovat práce a krásy aboriginských kultur, nedotčené přírody, jiného
prostředí a jiného jazyka. Nyní žije
a pracuje v Praze-Dejvicích a na Příbohách
v Kokořínském údolí. Má kladný vztah
k adrenalinovým sportům. Je reprezentant
ČR ve snowboardingu – snowboardcrossu,
několikanásobný vicemistr republiky,
33. na Mistrovství světa v Koreji (2009,
Gangwon). Od roku 2010 je trenérem
juniorské snowboardcrossové reprezentace
(Evy Samkové – 2 x juniorské mistryně
světa). Jako trenér byl účastníkem
olympiády ve Vancouveru.
www.flejsar.com
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Prázdné hlavy (2009–11) u soukromého sběratele v Ženevě (foto: Zuzana Panská)
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Novinky
ze zahrady
Příchod podzimních měsíců a s ním spojeného babího léta
předznamenává období, kdy v přírodě vše dozrává. Sklízí se plody,
které se vyvíjely už od jara, listy stromů se začínají pomalu zbarvovat,
většina ptáků odlétá za teplem na jih, krátí se dny, více se ochlazuje
a prší. U nás v zahradě je podzim obdobím dozrávání a sklizně, je také
ideální pro přesazování rostlin a zakládání nových výsadeb.
Změny si budou moci návštěvníci všimnout například v Orientální zahradě,
kde jsme zmenšili plochu porostu šišáku
bajkalského (Scutellaria baicalensis Georgi),
prastaré čínské léčivé byliny, která je
hojně využívána zejména ve fytoterapii.
Na uvolněné ploše tak vznikl prostor pro
novou výsadbu, která obohatí existující
pestrou skladbu rostlin čínské zahrady.
Mezi nové rostliny patří například velice
dekorativní menší strom svída japonská
(Cornus kousa (Buerg.) Hance), který tvoří
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atraktivní, velké bílé nebo růžové květy.
Ve skutečnosti se však jedná o barevné
listeny obklopující vlastní nevýrazné
květy v jejich středu. Další zajímavou
a krásnou rostlinou je kalina japonská,
kultivar „Mariesii“ (Viburnum plicatum
Thunb.). Jedná se o kulovitý až rozkladitý
keř původem z Číny s větvemi rostoucími
do roviny a bílým plochým květenstvím,
který je výraznou a efektní solitérou.
Novými rostlinnými druhy jsou také různé
okrasné trávy, mj. i ozdobnice čínská

(Miscanthus sinensis L.), která tématicky
dotváří celkovou koncepci zahrady. Za
zmínku jistě stojí také čechrava čínská
(Astilbechinensis (Maxim.) Franch. et Sav.).,
nápadná stínomilná trvalka s hustými
květy růžové barvy.
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Podzim je také vhodnou dobou k zastřihávání a tvarování živých plotů. Díky pravidelnému střihu tak dřeviny rychle dorostou do požadované optimální výšky a jsou
pěkně husté. U nás najdete stříhané živé
ploty ve vstupní části Klášterní zahrady,
kde tvoří rostlinnou kostru trvalkových
záhonů. Živý plot je zde tvořen zimostrázem obecným (Buxus sempervirens L.), který
dokáže skvěle zdůraznit hranice a čisté
linie. Velice dekorativní, oblíbený a pro živé
ploty velmi vhodný je také habr obecný
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(Carpinus betulus L.), který u nás lemuje
hranici Bílé zahrady a nenásilně ji tak
odděluje od ostatních zahrad. Listy habru
mají svěže zelenou barvu, která se
s podzimem mění na zářivě žlutou. Ostatní
živé ploty v našich zahradách jsou volně
rostoucí, řez se u nich omezuje pouze na
mírný průklest a zmlazují se pouze
až přestárnou.
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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

Seriál Zahrady
Botanicus Orientální
zahrada

Umění orientálních zahrad patří k nej‑
starším 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 zákla‑
dem 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 nespočívá
v mechanickém napodobování sku‑
tečnosti, 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. 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
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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. S řadou z rostlin vás postupně
seznamujeme v rubrice Zajímavé rostliny
našich zahrad.

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.
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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. 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 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
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KOZINEC BLANITÝ (Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge)
KRTIČNÍK JAPONSKÝ (Scrophularia ningpoensis Hemsl.)
KUSTOVNICE ČÍNSKÁ (Lycium chinense Mill.)
LABLAB PURPUROVÝ (Lablab purpureus L.)
LÉKOŘICE URALSKÁ (Glycyrrhiza uralensis Fisch. Ex DC.)

Seznam rostlin
Orientální zahrady

LOČIDLO ČERTOVO LEJNO (Ferulla assa-foetida L.)
METASEKVOJE ČÍNSKÁ (Metasequoia glyptostroboides HU et W. C. CHENG)
OZDOBNICE ČÍNSKÁ (Miscanthus sinensis L.)
PAZVONEK CHLOUPKATÝ (Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.)
PAŽITKA ČÍNSKÁ (Allium tuberosum L.)
PERILA KŘOVITÁ (Perilla frutescens (L.) Britt.)

AGASTACHE VRÁSČITÁ (Agastache rugosa (Fisch. Et C. A. Mey.) O. Kuntze)

PÍSKAVICE ŘECKÉ SENO (Trigonella foenum-graecum L.)

CIBULE ZIMNÍ (Allium fistulosum L.)

PLATYKODON VELKOKVĚTÝ (Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.)

BAZALKA POSVÁTNÁ (Ocimum sanctum L.)

PROROSTLÍK ČÍNSKÝ (Bupleurum scorzoneraefolium (Willd.) Ledeb.)

BELAMKANDA ČÍNSKÁ (Belamcanda chinensis (L.) DC.

REHMANIE LEPKAVÁ (Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch.)

BORYT BARVÍŘSKÝ (Isatis indigotica Fort.)

ŘEPEŇ SIBIŘSKÁ (Xanthium sibiricum Patr. ex Widder)

BRUKEV SÍTINOVITÁ (Brassica juncea (L.) Czern. et Coss)

SLZOVKA OBECNÁ (Coix lacryma-Jobi L.)

DĚHEL ČÍNSKÝ (Angelica sinensis (Oliv.) Diels)

SVITEL LATNATÝ (Koelreuteria paniculata Laxm.)

HOUTUYNIE SRDČITÁ (Houttuynia cordata Thunb.)

SVÍDA JAPONSKÁ (Cornus kousa (Buerg). Hance)

JARVA MONIEROVA (Cnidium monnieri (L.) Cusson ex Juss.)

ŠIŠÁK BAJKALSKÝ (Scutellaria baicalensis Georgi)

JINAN DVOULALOČNÝ (Ginkgo biloba L.)

ŠRUCHA ZELNÁ (Portulaca leracea L.)

JUJUBA ČÍNSKÁ (Ziziphus jujuba Mill.)

VITÁNIE SNODÁRNÁ (Withania somnifera (L.) Dunal)

KALINA JAPONSKÁ (Viburnum plicatum Thunb.)
26
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Ve většině orientálních zahrad obklopujících klášter objevíte nejstarší živoucí
fosilii světa – jinan dvoulaločný (Gingko
biloba), uctívaný pro své stáří a využívaný
ve východní (plody) i západní (listy)
medicíně. Dalšími neodmyslitelnými
stromy čínské provenience v orientální
zahradě jsou rychle rostoucí metaskvoje
čínské (Metasequoia glyptostroboides) –
opět milióny let starý rostlinný druh
s nápadnou odlupující se borkou. V za‑
hradě by také neměla chybět borovice se
svým rozsochatým habitem, šupinatou
borkou a elegantním jehličím. Jednou
z jejích výhod je, že působí letitě,
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i když je poměrně mladá. Zahradě
dodává důstojnost, symbolizuje
velebnost stáří a půvab života v ústraní
– života starého moudrého člověka –
učence. Naopak kvetoucí sakury mají
romantický půvab, jsou výrazem dívčí
čistoty a statečnosti, neboť jejich časné
květy „neměly strach“ z jarních mrazíků.
Květiny vytvářejí v modrozeleně tónovaných orientálních zahradách zajímavé barevné skvrny. Nejjásavěji působí
pivoňky, královny květin, symbolizující
svými četnými okvětními lístky bohatství
a štěstí. Další rostliny čínské medicíny
jsou nejen součástí barevného obrazce,

ale především nezbytné pro své léčivé
účinky při výrobě tinktur a extraktů. Děhel
čínský (Angelica sinensis) a šišák bajkalský
(Scutellaria baicalensis) pro léčivé účinky
kořenů, belamkanda čínská (Belamcanda
sinensis) pro své oddenky. Perila křovitá
(Perilla frutescens) je díky obsahovým
látkám v listech vhodnou rostlinou proti
nachlazení a zároveň kulinářskou specialitou, zatímco okrasná trvalka Platycodon
grandiflorus působí jemně a elegantně
a navíc odvar z kořenu se v čínské medicíně používá proti kašli a bolestem v krku.
Při zakládání orientální zahrady je již v počátku nutné vytvořit, či
vytvářet její postupné „uzavření“ – zeď, plot, příkop, což v našem
případě představuje živý plot. Toto omezení však neznamenalo
vyloučení vnějšího světa, ale odlišení zahrady od okolí, které ji
obklopovalo.
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Zajímavé
rostliny
našich zahrad
lékořice uralská
svitel latnatý

Lékořice uralská (Glycyrrhiza uralensis Fisch. Ex DC.)
Čeleď: Bobovité (Fabaceae)
Původ: Sibiř, Mongolsko, Čína a Japonsko
Charakteristika: 1 - 1,5 m vysoká vytrvalá
rostlina s válcovitým oddenkatým kořenem a modrofialovými květy uspořádanými do klasů. Kvete v červnu a červenci,
plodem je lusk. Listy má lichozpeřené,
jednotlivé lístky jsou vejčité.
Pěstování: Pro dobrý růst kořenů vyžaduje lékořice kyprou, mírně zásaditou
úrodnou půdu. Je mrazuvzdorná. Stejně
jako ostatní bobovité rostliny dokáže
na svých kořenech vázat vzdušný dusík.
Využití: Využívá se hlavně její kořen,
který obsahuje flavonoidy, fytoestrogeny,
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pryskyřice, škroby, cukry a saponin
glycyrrhizin, který dává lékořici její příjemnou chuť a je asi padesátkrát sladší
než cukr. Lékořice má tonifikační účinky
a je spojována s dlouhověkostí. Kořen
lékořice uralské se používá při nachlazení,
žaludečních a dvanáctníkových vředech,
diabetu, kožních vyrážkách aj. Číňané
s oblibou žvýkají sušené lístky, které mají
silně sladkou chuť. Při krátkodobém užívání je velmi dobrá na zvýšení krevního
tlaku.
Zajímavost: Lékořice je nazývána
„guobao“ neboli „posvátný národní
poklad“.
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Svitel Latnatý (Koelreuteria paniculata Laxm.)
Čeleď: Mýdelníkovité (Sapindaceae)
Původ: Severní a střední Čína, Tchaj-wan,
Japonsko a vzácně také Korea.
Charakteristika: Strom dosahující výšky
asi 8 m, se střídavými, vejčitými a lichozpeřenými listy dlouhými až 30 cm. Žluté
květy tvoří řídké laty, kvete od června do
července. Plodem je tobolka s černými
semeny.
Pěstování: Svitel je nenáročný na půdu,
daří se mu i v městském prostředí, nejlépe na osluněných a teplejších stanovištích. Množit ho lze semeny i kořenovými
řízky.
Využití: dřevina zajímavá v průběhu
celého roku. Rašící listy na jaře mají
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červený nádech, v létě rostlinu zdobí
mohutná lata žlutých květů a na podzim se listy vybarvují do žluta. Velice
dekorativní jsou také jeho plody, které
se vybarvují od zelené do červenohnědé
a zůstávají na stromě dlouho do zimy.
Ideální je jeho využití jako solitéra.
Zajímavost: Svitel je pojmenován podle
německého botanika a básníka Josefa
Gottlieba Kölreutera (1733 – 1806), který
se zabýval křížením rostlin.
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Objevujeme
svět rostlin
s Danou Hradeckou
yzop lékařský
brutnák lékařský

Yzop lékařský
Hyssopus officinalis L.
Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)
Charakteristika: Vytrvalý polokeř dorůstající výšky až 1 m, se čtyřhrannou větvenou
lodyhou, která druhým rokem dřevnatí.
Yzop má vstřícné, kopinaté, téměř přisedlé
aromatické listy, květy tvoří koncový
lichoklas modré, fialové nebo růžové barvy.
Kvete od července do srpna.
Původ: Rostlina původem ze Středomoří,
kde roste zejména na kamenitých a skalnatých místech, vyhovují jí slunná stanoviště a vápenité půdy.
Historie: Yzop znali již staří Řekové
a Hebrejci, kteří jej využívali zejména pro
náboženské účely. Svázanými bylinami
vymetali chrámy a jiná posvátná místa.
Do Evropy se yzop rozšířil díky mnišskému
řádu benediktýnů, kteří ho pěstovali v klášterních zahradách. Odtud se dostal jako
léčivka do venkovských zahrádek.

Pěstování: Tuto bylinu lze vysévat v březnu
přímo na stanoviště. Dobře bude prospívat
v suchých a na živiny chudých půdách
s dostatkem vápníku. Díky svým hlubokým
kořenům zabraňuje erozi půdy a je vhodný
na svahy. Lze jej množit řízkováním. Na
jaře jí bude svědčit hlubší řez.
Použití: Sbírá se kvetoucí nať, která obsahuje
silice, třísloviny a hořčiny. Účinky yzopu jsou
podobné šalvěji. Využívá se proti pocení, na
podporu trávení a chuti k jídlu, proti kašli
a astmatických potížím. Má dezinfekční
a antibiotické účinky a působí jako mírné
tonikum. Yzop (stejně jako šalvěj) se nesmí
užívat v těhotenství. Zevně jej lze použít také
jako dezinfekční prostředek do koupelí nebo
jako kloktadlo při zánětu hrtanu a mandlí.
V kuchyni se přidává do masitých pokmů,
paštik, k rybám a skopovému a je také důležitou součástí bylinných likérů.

Zajímavost: Yzop je medonosná bylina
užitečná i na zahrádce – odpuzuje běláska,
proto ji vysazujeme v blízkosti záhonů
se zelím nebo kapustou. Rodové jméno
„Hyssopus“ pochází z řeckého hys – vepř
a ops – tvář, pro podobnost květní koruny
s prasečím rypákem. Také je možné, že
pochází z hebrejského ezob – posvátná
bylina.
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Brutnák lékařský
Borago officinalis L.
Čeleď: brutnákovité (Boraginaceae)
Charakteristika: Jednoletá, 30 až 80 cm
vysoká rostlina s přímou, chlupatou lodyhou, která je v horní části často zbarvená
dočervena. Listy jsou celokrajné, chlupaté,
vrásčité s vyniklou žilnatinou, přízemní listy
dlouze řapíkaté, široce vejčité až kopinaté,
ostatní krátce řapíkaté. Květy jsou modré
barvy, v ústí koruny s bílou pakorunkou.
Kvete v květnu až září.
Původ: Západní Středomoří a severozápadní Afrika
Historie: Brutnák byl dlouho pěstován jako
zelenina, v době středověku se začal používat
také jako léčivá bylina. Do té doby byl pěstován jako zelenina. Ještě nedávno se dělalo
víno s naloženými listy brutnáku jako posilující prostředek na srdce. Studenti si také dříve
připravovali čaj pro zlepšení paměti
z brutnáku, rozrazilu, meduňky a pilátu.
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Pěstování: Je nenáročný. Spokojí se
i s méně výživnou půdou a snese i mírné
zastínění. Vysévá se přímo na stanoviště
v dubnu až červnu, nať se sklízí průběžně.
Dařit se mu bude v zamokřené i suché
půdě. Množí se semeny, které se vysévají
na jaře nebo na podzim, často také samovýsevem.
Použití: Využívá se celá nadzemní část
rostliny. Má vysoký obsah slizové látky,
pryskyřice, saponinů a významnými složkami je také asparagin, kyselina křemičitá,
třísloviny, antokyanové barvivo, vitamín C
a minerální látky. Brutnák působí močopudně, má protizánětlivé a hojivé účinky.
Využívá se při zánětech trávicího traktu,
na podporu pocení, při atopickém ekzému,
tlumí stavy nervozity a premenstruační
syndrom a také příznivě ovlivňuje činnost
srdce. Zevně jej lze využít k obkladům na

rány a bércové vředy. Brutnák se využívá
také v kuchyni. Mladé listy, které jsou ještě
bez chloupků, mají aroma po okurkách
a užívají se jako salátové koření, přidávají se do omáček a polévek, do bylinných
sýrů či smetany. Ze semen se získává olej
s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin.
Zajímavost: Brutnák ve svých semenech
obsahuje velice důležité a cenné nenasycené mastné kyseliny, hlavně kyselinu
gama-linolenová (GLA). Tyto kyseliny mají
v lidském organismu nezastupitelné místo.
Tělo si je totiž nedokáže samo vyrobit
a je tedy odkázáno na jejich příjem
z potravy.
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Esenciální
oleje kopr

Kopr
Anethum graveolens
Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Účinky: antispazmický, protibakteriální,

Použití v aromaterapii

Všeobecný popis: jednoletá nebo

proti nadýmání, podporuje trávení, podporuje tvorbu mléka, snižuje krevní tlak,
povzbuzující.

Trávicí ústrojí: kolika, porucha trávení,
nadýmání.

dvouletá bylina dorůstající do výšky až 1 m.
Kopr má rýhovanou dutou lodyhu, mnohonásobně zpeřené listy a malé žluté květy
Extrakce: esenciální olej se získává parní
složené do velkých okolíků.
(někdy vodní) destilací z 1. plodu nebo
semene, 2. byliny (čerstvé nebo částečně
Původ: pochází ze Středomoří a z okolí
usušené).
Černého moře; nyní je kultivován téměř
po celém světě, zejména v Evropě, USA,
Charakteristika: 1. Bezbarvá až světle
Číně a Indii. Olej z koprových semen je
žlutá tekutina s lehkou svěží kořeněnou
produkován v Evropě (Francie, Maďarsko,
vůní. 2. Bezbarvá až světle žlutá tekutina
Německo, Anglie, Španělsko).
s výraznou kořeněnou vůní. Dobře se misí
s elemi, mátou, kmínem, muškátovým ořeOstatní odrůdy: Kopr indický (A. sowa)
chem, kořeněnými a citrusovými oleji.
je hojně kultivován na východě, zejména
pak v Indii a Japonsku. Komerční olej se
Základní složky: 1. karvon (30 – 60
získává ze semen, která mají odlišné
procent), limonen, fellandren, eugenol,
chemické složení a obsahují apiol.
pinen a mnoho dalších. 2. karvon (mnohem
méně), limonen, pinen atd. Existuje několik
Tradiční medicína: kopr se v medirůzných chemotypů kopru, jako např.
cíně a kuchyni využívá již od pradávna.
felladren je obsažen v anglickýcha španělV Německu a Skandinávii se používá
ských olejích, ale ne v německém.
hlavně v kombinaci s rybou a okurkou,
a semena pak např. do chleba. Tradičně se Bezpečnostní data:
využívá ke zklidnění trávícího ústrojí a při
netoxický, nedráždivý
poruchách trávení, kolice a nadýmání.

Genitourinární a endokrinní systém:
nepřítomnost menstruace; podporuje
tvorbu mléka u kojících matek.

Ostatní použití: používán v některých prostředcích podporujících trávení.
Olej z byliny se také využívá jako vonná
složka do čistících prostředků, kosmetiky,
parfémů a zejména mýdel. Oba druhy
olejů se hodně používají do alkoholických
i nealkoholických nápojů.
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V tomto vydání časopisu si v pravidelném seriálu o řemeslech
v našem Historickém centru představíme hrnčířství. Řemeslo, které
bylo později nahrazeno porcelánem, a stává se tím spíše uměleckým
řemeslem.
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Řemesla
v Historickém
centru hrnčířství

Hrnčířství, s nímž se můžete setkat i v na–
šem Historickém centru v Ostré, je řeme–
slná rukodělná výroba jemné keramiky,
zejména nádob z plastické hlíny, která po
vypálení dává pevný a trvanlivý střep. Je
to jedna z nejstarších lidských technologií
a různě zdobené hrnčířské výrobky mají
velký význam nejen pro archeologii, ale
obecně i poznání minulých dob. Protože
jsou hrnčířské výrobky sice křehké, ale
neobyčejně trvanlivé, patří k nejběžnějším archeologickým nálezům, z nichž
lze určovat příslušnost k určité kultuře.
Tvary, technologie i výzdoba hrnčířských

výrobků jsou do té míry charakteristické – proto se podle nich někdy
nazývají různé kultury (například kultura
zvoncových pohárů, která existovala
na mnoha místech západní a střední
Evropy a Maroka zhruba v období 2900
př. n. l. až 1800 př. n. l.) a období (např.
v dějinách antické řecké keramiky).
Nejstarší zachované předměty z pálené
hlíny jsou patrně drobné kultovní sošky
(např. známá Věstonická Venuše), jež
mohou být až 25-30 tisíc let staré..

Historie hliněných nádob
Hliněné nádoby začali lidé vyrábět už
v mladší době kamenné, někdy před
sedmi tisíci lety. Nejstarší keramika byla
nalezena v Džarmu v Iráku (kolem 5 400
př. n. l.), další nálezy pocházejí z Anatolie.
Tehdy lidé nádoby samozřejmě tvarovali
pouze rukou, sušili na vzduchu a vypalovali v otevřeném ohni. Určit, kdy byl
poprvé vynalezen hrnčířský kruh, je
poněkud problematické, protože jeho
vzhled i způsob použití se měnil, na čas
býval i zapomenut a pak zase „objeven“,
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obvykle se ale uvádí, že první byl použit
před čtyřmi tisíci lety v Mezopotámii.

Tvarování z jílu
Hrnčířská hlína je jílovitá hornina, která je
po prohnětení dokonale plastická. Žádný
jiný materiál nelze tak dobře tvarovat
a vytvrzovat. Jíl vzniká postupným
rozpadem hornin, vytvoří se usazováním
nejlehčích částeček. Hlína se nepoužívá
tak, jak se najde, ale musí se z ní odstranit
nečistoty, kamínky a rostlinné zbytky.
Poté se promíchá s vodou, aby se vyplavily
drobné kamínky a hrubá zrnka písku,
a nakonec se prohněte, aby v ní nezůstaly
bubliny vzduchu, které by při vypalování
způsobily prasknutí nádoby.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 kerami‑
ckých či bronzových razítek, později
i vyřezávanými dřevěnými štočky.

Hrnčířský kruh
Při vyrábění nádob na kruhu se musí hlína
nejprve přesně umístit do středu kruhu.
Poté se už tvaruje prsty, které se musí
neustále namáčet, aby hlína zůstávala
hladká. Hotové výrobky se nechají několik
dní uschnout a poté se vypálí v peci.
Nádoby se do pece naskládají na police,
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poté se otvor uzavře a nechá se v něm
jenom malá skulina na proudění vzduchu,
aby oheň nevyhasnul. Vypalování trvalo
skoro celý den, protože se muselo počkat,
než pec úplně vychladne. Po prvním
vypálení se nádoby natřely glazurou, aby
se nerozmočily, když se do nich nalije
voda. Glazura se vyráběla například
z křemene, živce, plavené křídy, dolomitu
nebo kostního popelu. Na našem území

se hrnčířský kruh začal používat od 5. až
4. stol. př. n. l., většina keramiky se ale
nadále vyráběla ručně. Až ve 2. stol př. n. l.
existovala po celé střední Evropě hustá
síť hrnčířských dílem s hrnčířskými kruhy.
V době, kdy území českých zemí obývali
Keltové, se hrnčířský kruh používal. Když
ale byli Keltové před rokem 60. př. n. l.
vytlačeni Germány, kruh používán nebyl,
protože germánská řemeslná výroba byla
na nižší úrovni. Vyráběli nádoby stáčením
válečků z hlíny.

Slepování & vytahování
Keramika se ve středověku zhotovovala
dvěma různými technikami. Starší bylo
slepování nádob ze spirálovitě skládaných
válečků, hotová nádoba se pak ještě
obtáčela na pomalu rotujícím hrnčířském
kruhu a její stěny se vyhlazovaly, s touto
technikou se setkáváme ještě ojediněle
v 15. století. Vyspělejší technikou bylo
vytahování nádoby z hroudy upevněné na
středu rychle rotujícího kruhu, takže pak
měla tenčí stěny než u první techniky.
Tento způsob výroby převládl ve 13. století
(objevila se na Moravě v 10. století).
Vyráběly se rozmanité baňaté hrnce,
misky, kuthany (třínohé rendlíky),
hrnky s ouškem, poháry, lahvice i obří
zásobnice. Používaly se především ke
skladování a stolování, na vaření nebyly
vhodné. Vrcholnými výtvory keramiky
v raném středověku jsou dlaždice
používané jako krytina podlah v interiérech – trojhranné, čtyřhranné, šestihranné – mají někdy i pohanské motivy,
od pol. 12. století se jimi také obkládaly
stěny.

vtlačenými kolky či ozubenými kolečky,
nalepovaly se tzv. maliny, plastické hroty,
malovalo se primitivní červenohnědou
hlinkou či bílou barvou. V jednoduchých
starých i současných kulturách si prosté
nádoby vyrábějí často ženy, a to pro vlastní
potřebu, a vypalují je v otevřeném ohništi.
V Historickém centru řemesel a umění
v Ostré si můžete umění hrnčířů sami
vyzkoušet. Vstupte do hrnčířské dílny,
položte si hrst hlíny na hrnčířský kruh
a zkuste z ní něco vyrobit. Určitě si rychle
uvědomíte, jak silné nohy museli hrnčíři
v dávných dobách mít. Pokud se vám práce
na hrnčířském kruhu bude dařit, vezměte
větší kus hlíny a vytočte si svou vlastní
misku nebo hrnek. Náš hrnčíř vám se
vším rád pomůže a zodpoví vaše případné
dotazy.

V době gotické se vyráběly hrnce
mísovité nebo i amforovité, někdy
měly i poklice. Keramika se zdobila
zasyrova – otisky prstů, horizontálními
vlnovkami provedenými tyčinkou
nebo hřebenem. V 15. století se zdobila
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Historické centrum 2012
Sezóna v Historickém centru řemesel a umění a Bylinných zahradách
letos skončila 7. října. Těšíme se na vás příští rok, kdy pro vás opět
připravíme Historické slavnosti a řadu dalších novinek. Sledujte naše
webové stránky a Facebook, kde najdete nejaktuálnější informace.
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Vstupte do Klubu Botanicus na www.botanicus.cz
nebo se k nám přidejte na Facebooku.
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