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Lidé odnepaměti využívali všech darů přírody a snažili se je všestranně zužitkovat. 

Dnes máte ve skleníku Fata Morgana další příležitost dozvědět se řadu zajímavostí o praktic-

kém využívání exotických rostlin v současnosti.

Pokud vás zajímá, u jakých exponátů se budeme zastavovat tentokrát, můžete některé z nich 

odhalit v následujících větách a označit jejich skrýše. 

Orel ani káně nesedne si k vráně.  Svou trafiku Stáňa má v richtiku.

Je opravdu problémem Agát histamin?  Rezavá vrata natřel Vráťa narezavo. 

Chcy kasat se svým pravopisem.

1. Oreláník barvířský – Bixa orelana

Velmi zajímavou kapitolou využití rostlin jsou barvířské rostliny. Zkuste 

si vybavit alespoň 5 rostlin, které se využívají k barvení. 

              Napovím, že schopnost barvit bývá často obsažena v názvu rostliny.

  

         

Ve venkovní expozici BZ roste několik barvířských rostlin, např. indigovník barvířský, 

boryt barvířský, mořena barvířská a světlice barvířská, ve skleníku kvete a plodí oreláník 

barvířský – dvoumetrový keř s květy podobnými jabloňovým, který je rozšířený od Mexika 

po Peru a Bolívii. Oreláník obsahuje hned dvě barviva – žlutý orellin a cihlově červený bixin, 

odtud i jeho latinský název Bixa orelana. Orellin se užíval k barvení másla a sýrů, v textilním 

průmyslu se používá i bixin, z něhož se vyrábějí vodové a olejové barvy. 
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Napovím: cykas, oreláník, fikus, agathis, ratan.



         

Indiánský kmen Colorados v Ekvádoru používal barvivo k vytvoření kreativního mužského účesu. 

Účes vypadal tak, že vlasy byly vyholené až k uším, na vrcholku hlavy sčesané dopředu a slepené 

pastou z oreláníku a tuku do jakéhosi „kšiltu bez kšiltovky“, chránícího obličej před deštěm. Muži 

i ženy si barvili celé tělo barevnými pruhy – oreláník totiž odpuzuje moskyty, což se v nížinném 

deštném lese hodí vždycky. 

              Dnes tuto tradiční ozdobu předvádějí Colorados turistům. 

Zkuste účes nakreslit a přesvědčte se na internetu, zda se vám povedl.

Pokuste se zjistit, které další rostliny, živočichy či minerály používal člověk v minulosti k získávání 

barviv.

2. Alokázie – Alocasia

Která rostlina se vám vybaví, když se řekne škrob?  

 

Podobné využití má v tropech právě alokázie. Poznačte si podrobnosti.

Které další áronovité rostliny lze v nouzi sníst? 

Víte, kterými áronovitými rostlinami se lze snadno a rychle otrávit?

              Napovím, že ji možná máte doma a že už svým názvem varuje: Dej si na mě bacha!

Pokud vás téma jedovatých rostlin, které jsou za určitých okolností jedlé, zaujalo, 

 zjistěte další podrobnosti na internetu.
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3. Agathis + Araucaria + Wollemia = blahočety

Prohlédněte si větvičku damaroně a na základě srovnání s nejbližším jehličnanem odhadněte, 

proč patří mezi jehličnany. 

              I tak totiž může vypadat jehličnan!

Poslechněte si průvodce a poznamenejte si zajímavosti o 3 rodech z čeledi blahočetovitých. 

              Jedna z nich má dokonce přízvisko vznešená!

    Agathis – damaroň          Araucaria – blahočet                   Wollemia nobilis

  

  

  

              Můžete dvakrát hádat, proč jsem vyvěsil vlajku Norfolku...  

4. Vanilka – Vanilla

Prohlédněte si fotografii, najděte podle ní exponát a nasajte vůni vanilky. 

Díváte se na jedinou orchidej, která se pěstuje jako užitková rostlina.

              Víte, že již Hernán Cortéz při setkání s aztéckým vládcem Montezumou ochutnal nápoj chocolatl kořeněný 
vanilkou a chilli?

Čokoládu bez chilli si možná dovedete představit, ale který pokrm si neumíte představit bez 

vanilky? 3
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5. Ficus – fíkus

Poslechněte si průvodce a zapište si zajímavosti o jednom z nejpočetněji 

zastoupených rodů. Vysvětlete přitom i význam těchto termínů:

epifytní   

petrofytní  

kauliflorní 

Znáte další rostliny, které roní latex?

V botanické zahradě na Srí Lance můžete vidět Ficus benjamina, který pokrývá plochu 

1600 m². Jeho kořeny, které vyrůstají z větví, zakotví v zemi, ztloustnou a stanou se z nich 

další kmeny, které vytvoří korunu, jejichž kořeny, které vyrůstají z větví... Z jediného stromu 

tak vzniká celý rozsáhlý háj.

              Zdá se, že fíkus je jasný důkaz, že rostliny v bytech jen málokdy dorůstají stejných rozměrů jako v přírodě. 

Pozorujte proměnu větve a zapište si výsledky svého pozorování.

Na základě ukázky doplňte český ekvivalent proslulého fíkovníku známého pod latinským názvem 

Ficus religiosa. 

…Nakonec se rozhodl, že bude odpovědi na své otázky hledat sám v sobě. Přerušil půst, najedl se, vykoupal se, oholil 
se, ostříhal si vlasy. Aby se mu lépe sedělo, připravil si podušku z trávy a znovu usedl pod strom Bódhi, tváří k východu. 
Rozhodl se: „Nechť mé tělo na této podušce vyschne, mé kosti a mé svaly se rozpadnou, ale dokud nedosáhnu probuzení, 
nehnu se odtud, i kdyby to bylo sebedelší a sebetěžší“… Za svítání dospěl k probuzení a stal se Buddhou.

Ficus religiosa = tzv. (čí?)  strom

Četbou literatury nebo pomocí internetu si připomeňte, které události předcházely meditaci pod 

fíkovníkem a které následovaly…

              Doporučuji útlou knížku Siddhártha, kterou napsal Hermann Hesse, nositel Nobelovy ceny za 
literaturu z roku 1946.
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6. Palmy

Pokuste se rozlišit 4 druhy palem a poznamenejte si podstatné informace z výkladu průvodce.

   

   

   

   

   

   

Na plantážích celého světa roste více než 250 000 000 olejových palem. Strom začíná plodit 

v 5. roce věku a úrodu je možné sklízet asi 50 let. Dospělá rostlina může vytvořit ročně 5 až 10 

plodenství s 20 000 plody. Jedno plodenství váží 12 až 40 kg a každý plod obsahuje až 60 % 

oleje. 

Kolik litrů oleje by se vám mohlo podařit vyprodukovat za předpokladu, že máte čerstvě založenou 

plantáž s 1 000 palem a plantážnictvím si hodláte přivydělávat jen během studia na VŠCHT a pak 

přenecháte dobře prosperující plantáž svému bratrovi?
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7. Artocarpus  – 

Přečtěte si ukázku ze sto let starého herbáře a pokuste se doplnit 

k latinskému názvu český ekvivalent.

              Stačí k jednomu slovu v textu připojit příponu -ovník nebo -oň.

Artocarpus jest štíhlý strom, rostoucí na ostrovech Tichého moře. Má plod velký as jako pomeranč nebo hlava lidská, jenž váží 
3–4 libry, obsahuje dřeň moučnatou, jež pečením stane se chlebu podobna. Strom má ovoce po 8 – 9 měsíců, 3 stromy vystačí na 
vyživení jednoho člověka v tom čase.
(Český herbář, nakladatelství Alois Hynek, Praha, 1899)

Na základě informací v ukázce se pokuste správně poskládat záměrně přeházené rčení z ticho-

mořských ostrovů: 

víc než celý život chleboní Říká se, že pokud pro rodinu Evropan zasadí deset ostrovů udělá 

obyvatel pilně pracující.

Poslechněte si průvodce a doplňte názvy dvou druhů chlebovníku.

Plody chlebovníku se do Evropy dováží jen výjimečně – jsou příliš rozměrné, těžké a mají omezenou 

trvanlivost. Nejznámější je jistě chlebovník pravý, nazývaný , který 

se pěstuje především v Polynésii. Podstatně chutnější jsou plody chlebovníku různolistého, 

zvaného . Jeho obří plodenství, často až 90 cm dlouhé a vážící 

i desítky kilogramů, považujeme za největší ovoce světa. V Asii se můžeme setkat jak s čerstvými 

plody, tak i se sušenou dužninou, kterou indické obchody nabízejí pod názvem papad.

              Pa, jdu papat papad :-)
                                          

Chlebovník pochází z Asie, ale přičinliví bílí obchodníci brzy přišli na to, že by plantáže mohla 

obdělávat levná pracovní síla v kolonizované Americe. Jednu ze zásilek mladých sazenic vezla 

i slavná loď . Měla však smůlu a zdržela se v bouřích, pitné vody pro 

posádku ubývalo, ale kapitán rozkázal, že malé chlebovníčky musí být zality. Žíznící posádka se 

vzbouřila a zbytek příběhu znáte…

              Pokud si nevzpomínáte, přečtěte si filmovou anotaci na další stránce a doplňte jméno proslulé 
lodi a stejně proslulého filmu.
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Plachetnice opouští přístav Porthsmouth v roce 1787. Jejím cílem je doplout na Tahiti a přivézt náklad chlebovníku. Kapitán Blight 
je rozhodnut udělat vše pro to, aby se k cíli dostali tak rychle, jak jen to bude možné, přičemž tvrdě vyžaduje naprostou disciplínu. 
Když doplují na Tahiti, připadá to tam posádce jako v ráji. Ale je tady čas odjezdu a nesmlouvavý kapitán donutí všechny odplout. 
Nespokojenost posádky už nelze udržet, a tak na cestě zpátky do Anglie dochází pod vedením důstojníka Fletchera Christiana ke 
vzpouře…

8. Cykas thouarsii 

V sukulentním skleníku jsme se zmiňovali o cykasovitých rostlinách. 

Napište, co o této prastaré skupině rostlin víte.

Poslechněte si průvodce a poznačte si, na co jste si nevzpomněli.

Cykasy a palmy jsou si na první pohled velmi podobné. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Nejznámější cykas, pěstovaný v zahradách, parcích či domácnostech po celém světě, je Cycas 

revoluta. Pochází z Japonska a můžete si ho prohlédnout venku před vchodem do skleníku Fata 

Morgana, kde je vystaven od dubna do října.

              Ale pozor, pokud si chcete právě tento cykas pořídit do pokojíčku, upozorňuji, že dorůstá až do 
výšky osmi metrů a že je jako všechny cykasy jedovatý. Hrozí dýchací potíže, zvracení, průjem a ztráta 
vědomí.

Japonsko pravidelně ničí bouře a hurikány a pro malé ostrůvky bývala zničená úroda sóji 

pohromou. Tehdy se stával záchranou i značně jedovatý cykas, který pomohl překonat hlad, 

než se políčka vzpamatovala. Cykasové kmeny i semena, která obsahují hodně škrobu, je možné 

upravit tak, aby se jedovatost zmírnila na minimum. Japonci z Ryukyu škrob nevyužívali jen jako 

potravinu – fermentací z něj  získávali alkoholický nápoj podobný rýžovému saké. 

              Výsledný nápoj je vždy mírně jedovatý a lze se jím opravdu upít k smrti.
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III. Horská část 

9.  – Rubus

Prohlédněte si předposlední rostlinu na naší procházce za praktickým 

využitím rostlin. Pokud právě neplodí, prostudujte alespoň fotografii 

a pokuste se doplnit český název.

              Bingo, nebo těsně vedle?

10. Lecanopteris – Mravenčí kapradí

Poslední rostlinou, která má velmi zajímavé praktické využití, je 

tzv. mravenčí kapradí. Pozoruhodně se přizpůsobilo soužití s mravenci 

– vytváří totiž ztlustlé nebo rozšířené oddenky, uvnitř protkané systé-

mem chodbiček, které hmyzu slouží jako domov. 

  

Znáte ještě jinou rostlinu, která některé své části přeměnila v „ubytovnu“ pro mravence? Proč to 

dělá? 

              Konečně něco praktického i pro hmyz!

Najděte na internetu další způsoby adaptace rostlin.

Praktické využití exotických rostlin aneb K čemu nám slouží?  2. díl
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Až budete procházet celým skleníkem zpátky, zastavte se ještě jednou u rostliny, která vás nejvíce 

zaujala, a nakreslete nebo vyfoťte si ji ze všech stran a vlepte do tohoto PL.

 Zde si můžete průběžně poznamenat, co vás zaujalo, nebo otázky, které se vynořily buď v průběhu 

procházky skleníkem nebo nad domácími úkoly…

Praktické využití exotických rostlin aneb K čemu nám slouží?  2. díl
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Ke každému písmenku v alfaboxu napište venku před Fatou Morganou nebo doma po návratu ze 

skleníku krátkou větičku o rostlinách dnes viděných a jejich využití. 
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