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

jsme na to dnes jen trochu pozapomněli. Pokud jste ve škole prostudovali pracovní list 

inspirovaný Robinsonem Crusoem a jeho objevem chininovníku, mnohé jste si připomněli. 

Dnes máte ve skleníku Fata Morgana příležitost dozvědět se řadu zajímavostí nejen 

o praktickém využití rostlin v minulosti (na to je zaměřena zejména procházka venkovní 

expozicí botanické zahrady), ale o praktickém využívání rostlin dnes.

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

v následujících větách a označit jejich skrýše. 

Kun car i naše carevna se bojí.     Dědek i bába, oba bručí za obručí. 

Majitelem restaurace Panda je pan Dán.   Bim bam – busta odhalena. 

Kur ku malému kurníku kráčí.     Hryzá zvoraný diktát žáka. 

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.

I. Pouště a polopouště
1. Sansevieria tenura – 

Řekli byste, že na světě existuje přes 2 000 rostlin, jejichž vlákna jsou využitelná jako textilní 

surovina? 

Zavzpomínejte a napište co nejvíce rostlin, které se v textilním průmyslu používají.

  

  

Představujeme vám další z nich: Sansevieria. Do tohoto rozsáhlého rodu patří přibližně 

130 druhů rostlin, z toho 20 se pěstuje na plantážích pro pevná textilní vlákna, 

z kterých se vyrábí hrubé tkaniny, rybářské sítě, provazy a lodní lana. 
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vyřeš

Napovím: zázvor, uncarina, baobab, pandán, bambus, kurkuma, cykas, oreláník, fikus, agathis, ratan.



Mezi laiky je Sansevieria tenura proslulá jako .

Rostliny rodu Sansevieria rostou v tropech a subtropech. Termín tropy používáme nejen v bota-

nice, ale i v lingvistice. V rámci přípravy na maturitu z češtiny se zamyslete nad problémem, jaký 

je z hlediska tropů rozdíl mezi lidovými názvy „hadí rostlina“ a „tchýnin jazyk“.

2. Aloe – Aloe

Najdi mezi sukulentními rostlinami aloe a načrtni charakteristický tvar jeho listů.

Napadlo vás, jak asi vypadá domácí lékárnička v africké vesnické  domácnosti a co v ní nesmí 

chybět? 
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3. Adansonia – baobab

Baobaby jsou považovány za magické stromy. Prohlédněte si  foto a po-

kuste se odhadnout, který z jeho vnějších znaků přispěl ke vzniku nej-

známější legendy o baobabu. Můžete legendu vymyslet pomocí následu-

jících klíčových slov: první, kořeny, závist, zloba Bohů, vytržení ze země.

„Upozornil jsem Malého prince, že baobaby nejsou keře, ale stromy veliké jako kostely, a že i kdyby vzal s sebou celé stádo slonů, 
nedokázali by sežrat jediný baobab… Malý princ ale moudře poznamenal: ,Než baobaby vyrostou, jsou malé.‘ “

Antoine de Saint-Exupèry: Malý princ 

Pozorujte baobab v expozici a vysvětlete, proč Malý princ cosi moudře poznamenal a proč křováci 

věří, že baobaby nerostou jako ostatní stromy, ale náhle se vynoří s rámusem ze země a stejně 

náhle jednoho dne zmizí. 

Zjistěte, zda mohou být baobaby opravdu veliké jako kostely a proč sloni nedokážou sežrat ani 

„jediný“ baobab, i když jejich porosty často drancují v dobách sucha. 
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Baobab byl jedním z prvních stromů, který se objevil na Zemi. Po něm přišla štíhlá, půvabná palma. Když ji 
baobab spatřil, spustil nářek, že chce být štíhlejší. Objevil se také Brachychiton, „plamenný strom“, a baobab 
mu záviděl jeho krásné květy. A když uviděl velkolepý fíkovník, žadonil, aby měl takové plody. Bohové se na 
něj rozzlobili, vytrhli ho ze země a zasadili kořeny vzhůru, aby ho již nemuseli poslouchat...

pozoruj

domácí úkol



Baobaby jsou stromy výjimečné v mnoha směrech. Poslechněte si průvodce a doplňte text plný 

zajímavostí o stromu, který lidé téměř nikdy nekácí.

Baobaby rostou v suchých oblastech subsaharské , severozápadní  a na . Stří-
dání deštivých a suchých období jsou přizpůsobeny díky  dřevu – v době sucha se kmen mírně smršťuje, při dešti 
si „umí“ nasát ztracenou vláhu a pletiva nabobtnají. Baobaby se dožívají pozoruhodného věku, ale nemají žádné ,
podle kterých by bylo možné „spočítat“ věk stromu – proto se k datování používá  metoda, podle níž se tyto 
stromy dožívají asi  let. Baobab kvete pouze  hodin, má voskově bílé, asi  cm velké květy, které rozkvé-
tají hlavně v  a opylují je , , v omezené míře včely, mravenci a na Madagas-
karu . Velké sametové plody zvané „opičí chléb“ jsou jedlé – pojídají se syrové nebo se z nich vyrábějí nápoje. 
Šťáva z plodů se užívá při léčbě , semena se praží jako , z dozrálých semen se lisuje kvalitní 

. Plody se ovšem nacházejí vysoko – proto lidé do kmenů zatloukávají dřevěné kolíky ve funkci . 
 stromů je pitná a po vyschnutí slouží jako . V některých oblastech lidé používají velké kusy kůry 

jako , z vláken pod kůrou pletou  nebo z nich zhotovují různé vaky či . Čerstvě 
vydlabané dřevo slouží jako  pro dobytek. V suchých oblastech lze baobab využít jako rezervoár  
– stačí vydlabat dutinu, ve které se hromadí voda nejen ze srážek, ale i z vlastních zásob stromu. V pórovitém dřevu baobabu se díry 
hloubí snadno – některé domorodé kmeny do nich ukládají své , v západní Austrálii byl dutý kmen baobabu využit 
jako , jinde obchod, skladiště, autobusová zastávka či příbytek šamana. V Zimbabwe se nachází starý dutý baobab, 
do kterého se vejde až  lidí, a je znám i případ malého   v útrobách tohoto obdivuhodného stromu. Není 
divu, že na západě Madagaskaru dodnes chodí místní lidé k nejstarším baobabům prosit o splnění svých přání a nosí dary – kusy 
oblečení, jídlo, nápoje, drobné dárky i bankovky. 

              „Pokud prý utrhnete plod baobabu, budete sežráni lvem, ale pokud vypijete vodu, ve které byla máčena 
baobabí semena, budete ochráněni před útokem krokodýla“. 

Baobab je i známé pražské nakladatelství. Zjistěte, čím se vyznačují jeho knížky. 

              Jestli se chcete „navždy dívat na stromy jinýma očima“, přečtěte si baobabí knížku Tobiáš Lolness od 
francouzského spisovatele Timothéa de Fombelle. Podobně jako Malý princ to není knížka jen pro děti...

Zjistěte konkrétní projevy adaptace baobabů na extrémní podmínky.
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4. Agave – agáve

Najděte mezi rostlinami sukulentní části agáve, lehce načrtněte její cha-

rakteristický tvar do prázdného rámečku a napište alespoň dva způsoby 

praktického využití této známé, původně mexické rostliny, o které legen-

dy praví, že kvete jednou za 100 let.

Poslechněte si průvodce a poznamenejte si další možnosti využití této tropické rostliny. 

II. Nížinný tropický les
5. Pandanus – pandán

Pozorně si poslechněte průvodce a snažte se zapamatovat co nejvíce výrobků z pandánu – za 

chvíli své znalosti použijete.

Jídelníček
Kokosové mléko s příchutí pandánu
Pečená pandánová semínka
Vanilková zmrzlina s pandánovým aroma
Salát z mladých poupat pandánu
Pandánový list jen tak vařený
Masité překvapení v pandánovém listu
Rýže vařená v kokosovém mléce s pandánovými listy
Rýže vařená i servírovaná v pandánových košíčcích      

Přečtěte si jídelníček virtuální restaurace Panda, vyberte si něco na zub, usmlouvejte dobrou 

cenu, a než vás majitel pan Dán obslouží, pomozte mu stylově zařídit interiér restaurace výrobky 

a doplňky z pandánu. Sepište objednávku a pak nakoukněte do sousedovy. 

              Nezapomněli jste na něco?
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6. Dendrocalamus – bambus 

Není snad využitelnější rostlina než bambus. V průběhu jedné mi-

nuty napište, co víte o bambusech z hlediska botanického i z hle-

diska jejich praktického využití.

              I ty nejfantastičtější údaje mohou být pravdivé!

Poslechněte si průvodce a doplňte či upravte své předchozí poznámky.

7. Heliconia – helikonie

Oblíbenou květinou v luxusních aranžmá jsou 

helikonie a jejich blízké příbuzné strelicie. Pro-

hlédněte si fotografie a tipněte si, před kterou 

z nich právě stojíte. 

Všimněte si i kmenu a odhadněte, do které čeledi patří. 

Víte, že řezané i hrnkové květiny jsou významnou obchodní komoditou, na které stojí značná 

část hospodářství jistého evropského státu? Na květinové burze se tam každodenně prodá 

21 mil. řezaných květů a 2 mil. hrnkových rostlin. Denně projede branou burzy v Aalsmeeru 

okolo 2 000 kamionů naložených květinami. Denní obrat představuje 3 840 milionů € za 

řezané a 1 910 milionu € za hrnkové květiny. V tomto státě se realizuje celých 61 % celkového 

objemu světového obchodu s květinami, což představuje 4,8 miliardy řezaných květů a půl 

miliardy květináčů s rostlinami za rok. 

Zemí žijící z květin je .
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8. Avokádo & kakaovník & banánovník 

V botanické zahradě můžete vidět zástupce známých exotických 

plodin, které se staly běžnou součástí našeho jídelníčku. Pěstuje-

me tu banánovník, kakaovník a avokádo. 

Vyberte si rostlinu, o které byste se chtěli dozvědět více, a poznačte si, co vás z výkladu průvodce 

zaujalo.

              Víte, že Mayové pili temně rudou čokoládu kořeněnou vanilkou a chili papričkami, popřípadě 
zahuštěnou kukuřičnou moukou a barvenou doruda drcenými semeny oreláníku?
A avokádo že Aztékové používali jako afrodiziakum? Plody divokého avokáda totiž rostou v páru 
a připomínají varlata.

Informace a zajímavosti o zbývajících rostlinách zpracujte formou prezentace ve skupinách.

9. 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.
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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. 

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.

10. Alokázie – Alocasia

Která rostlina se vám vybaví, když se řekne škrob?  

 

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

11. 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... 

Praktické využití exotických rostlin aneb K čemu nám slouží?  zkrácená varianta 
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12. 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?

13. Palmy

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

denství 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?

III. Horská část 

14.  – 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?

15. 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!
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Pokud byla vaše plantáž založena po maturitě, palmy začaly plodit v době vašich státnic a sklízet bude váš 
bratr. To nebyl chytrý podnikatelský záměr, zkuste podnikat v jiném oboru :-(

pozoruj

k zamyšlení



Najděte na internetu další způsoby adaptace rostlin.

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?  zkrácená varianta 
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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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