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Abstrakt

Předložená diplomová práce se zabývá rostlinným barvířstvím, které je v současné době 

skoro zapomenuto. Pozůstatky barvení rostlinami se stále ještě vyskytují u některých 

přírodních  národů  nebo  jako  pozůstatek  tradice  barvířského  řemesla.  Objevením 

umělých barviv  se  z  barvení  ve  většině  kulturního  světa  stává  jen  zájmová činnost 

textilních dílen či kroužků. 

V rámci teoretické části práce je zpracována historie barvířství dle dostupné literatury, 

příprava  barvící  lázně  včetně  barveného  i  barvícího  materiálu  a  přehled  rostlin  dle 

poskytovaných barev. Hlavním cílem praktické části je ověření barevného spektra dle 

známých postupů, ověření vlivu chemických sloučenin a hledání didaktického využití 

ve formě experimentů. Poslední kapitola je věnována několika výukovým projektům, 

které  jsou  vytvořeny  výhradně  pro  tuto  diplomovou  práci.  Tyto  projekty  jsou 

realizovatelné  od  sedmých  tříd  základních  škol.  Hlavním  tématem  jsou  barvířské 

rostliny  a  jejich  využití.  Pracovní  postupy  a  výsledky  jsou  zpracovány  písemnnou 

formou, ale také dokumentovány fotografiemi. 



Abstract

Natural dyes and its didactic usage for education and leisure time activities

The purpose of this study was to remember and recreate natural dyeing technique, 
which is almost forgotten these times. It is possible to find remains of this technique 
with pre-industrial nations or as a part of dyeing handicraft. By inventing artificial dyes, 
natural dyeing was blenched and it becomes just an activity of special interested groups.

Theoretical part of thesis is dealing with history of dyeing, preparing all the materials 
used for dyeing and to be dyed and finally charts involving dyes, extracted from 
vegetables, ordered by gained colours. Main purpose of the study is to verify colour 
spectrum by using known technologies, than to prove effect of chemicals and finally 
finding didactic utilisation as a form of experiments. The last chapter contains several 
educational projects which were developed entirely for this theses. These projects were 
designed to be used since seventh-grades and they are particularly devoted to plants 
which are used for natural dyeing. All the methods and accomplishments are presented 
not only by text form, but by photographs as well.
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 1 . Úvod

Každý člověk si při procházce přírodou povšimne její barvenosti. Co však způsobuje, že 

hraje tolika barvami? Rostlinná barviva jsou chemické látky organického původu, které 

díky absorpci světla způsobují barevnost rostlin. Tato barviva jsou pro rostlinu nesmírně 

důležitá. Uplatňují se při řadě procesů, např. fotosyntéze, reakci při níž dochází právě 

k pohlcování světelné energie. Rostlinných barviv si povšimli už předci dněšních lidí 

před miliony let a začal je využívat k barvení textilií. 

Tato diplomová práce se zabývá rostlinným barvířstvím, které je v současnosti skoro 

zapomenuto. Pozůstatky barvířského řemesla se objevují již jen u některých přírodních 

národů nebo jako zbytky tradice. Objevením umělých barviv se z barvení ve většině 

kulturního světa stává jen zájmová činnost textilních dílen či kroužků. 

Stejným způsobem jsem se k barvení dostala i já. Již několik let v rámci dětských táborů 

oddílu experimentální archeologie připravuji barvící lázně pro barvení vlny. Vždy když 

se mi podaří vytvořit zajímavou barvu, což je vždy překvapením experimentu, část vlny 

přiřadím k barevnému spektru. Tato činnost mě přivedla k myšlence psaní diplomové 

práce na téma barvení rostlinami. Konkrétně se na následujících stránkách zaměřuji na 

ověřování  barevného  spektra  dle  známých  technologických  postupů  a  na  tvorbu 

výukových  projektů.  Z  vět  posledního  odstavce  vyvstanuly  některé  cíle  diplomové 

práce, které jsem si následně stanovila.

Cíle:

• Vytvoření a přiblížení stručné historie barvení rostlinami dle dostupné literatury.

• Zpracování postupů přípravy barvící lázně, barveného i rostlinného materiálu  
a moření. 

• Ověřování  vlivu  chemických  sloučenin  na  přilnavost  a  sytost  barvy 
prostřednictvím ovlivnění pH barvící lázně. 

• Sestavení přehledu rostlin s jejich charakteristikami dle poskytovaných barev. 
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• Hledání didaktického využití ve výuce a volnočasových aktivitách.

• Výroba barevného spektra pro výukové projekty. 

Z vlastní zkušenosti a praxe při barvení rostlinami jsem si stanovila několik hypotéz. 

Hypotézy:

• H1:  Při  opakovaném  barvení  konkrétní  rostlinou  a  přesném  dodržení 
pracovního postupu jsou získané barvy cca v 90 % stejné.  

• H2:  Chemické  sloučeniny  používané  jako  mořidla  ovlivňují  dosažení 
výsledných odstínů a barev.

• H3:  Experimenty  jako  samostatná  práce  žáků  jsou  atraktivním  prvkem  
ve výukových projektech v rámci vyučování.

     

Ve své práci jsem použila několik publikací ke kontrole správných anatomických výrazů 

a latinských názvů, které nejsou v textu citovány. Jde o publikace Klíč ke květeně České  

republiky,  KUBÁT,  K.  a   Anatomie  a  morfologie  rostlin  v  pojmech  a  nákresech,  

DOSTÁL, P.
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 2 . Teoretická část

Teoretická část zahrnuje jednak stručnou historii barvení, ale také postupy a návody jak 

se sám doma vypořádat s problematikou barvení. Jde o krátkou příručku barvení pro 

začátečníky, tj. i pro učitele a jejich žáky. Lze ji využít jako doplňkový materiál pro 

realizaci výukových projektů a experimentů během výuky a volnočasových aktivit. 

 2.1 Stručná historie barvení různých materiálů rostlinnými barvivy

Počátky novodobého barvířství  se datují  od objevu 1. umělého barviva,  levandulové 

barvy  z  kamenouhelného  dehtu,  v  roce  1856  (http://ekolist.cz/z980703.htm).Tato 

barviva  ovládla  trh  svojí  stálobarevností,  inetnzitou  a  množstvím barevných odstínů 

(Červinka, Červinková, Tiňtěra, 1999, s. 32). Ale kdy se vlastně začaly používat první 

barvy, kam až sahají počátky rostlinného barvířství? 

Dávno  předtím,  než  bylo  objeveno  první  syntetické  barvivo,  se  lidé  oblékali  do 

barevných šatů a zdobili svá těla nejrůznějšími barvami. Používali barevné hlinky, různé 

části rostlin a živočichů k přípravě barev, kterými  tvořili  svá umění. Během tisíciletí 

dovedli  svoje  znalosti  v  barvení  k  dokonalosti.  Pěstovali  rostlinné  monokultury pro 

jejich  barviva.  Nejstaršími  nálezy  používání  barev,  které  se  dochovaly,  jsou  skalní 

malby ve Španělské Atlamiře  vznikající 14-12 tisíc let př. n. l. nebo jeskynní malby v 

Lascaux a Pech Merle ve Francii (foto viz příloha I.). Na zdech jeskyní se zde objevují 

typické obrazy z běžného života pravěkých lidí, obrazy zvířat – koní, dobytka, mamutů. 

První písemná známka o barvení textilu pochází z Číny cca 2600 let př. n. l. (Bidlová, 

2005, s.  19). Z nejrůznějších obrazů,  maleb a písemností  se dozvídáme o používání 

barev. Nejčastější barvou oděvů na našem území v době Slovanů byla původní režná  

a bílá, vyráběná prostým bělením látky. Pokud předci barvili, tak rostlinami rostloucími 

okolo  (http://www.slovane.cz/view.php?nazevclanku=barveni-ii-vyber-materialu-a-

moreni&cisloclanku=2006100011). 
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Ostatní barvy byly totiž pro běžné použití příliš vzácné a těžko dostupné, a proto se jich 

využívalo hlavně při náboženských obřadech nebo pro odívání panovníků (Tichý, Tichá, 

1998, s. 14). Někteří panovníci dokonce vydávali zákazy o používání barev pro běžný 

šat.  V prvních stoletích  středověku kvetlo  barvířství  převážně v Orientu,  až  později 

začali vynikat v barvířství Holanďané, Angličané nebo Římané. Mezi nejznámější barvy 

té  doby patřil  fénický purpur  získávaný z  plžů  rodu  Murex,  šarlat  z  různých druhů 

červců a nebo modré indigo, které nese název dle stromu ze kterého se získává. 

Jedním z převratných kroků v barvířství bylo používání mořidel a smáčedel, pro jejichž 

schopnost  ovlivnít  a  ustálit  výsledné  odstíny.  S  mořením materiálu  se  začíná již  od 

raného středověku. Mezi nejpoužívanější mořidla patřil  kamenec,  různé skalice nebo 

tanin.  

Barvířské  řemeslo  bylo  vždy  velice  náročné.  Připravit  opakovaně  stejnou  barvu, 

vyžadovalo  dostatečnou  znalost  technologických  postupů  a  praxi.  Barvíři  látek  se 

sdružovali  do  cechů  a  podle  barev  se  rozdělovali  na  tmavobarvíře,  světlobarvíře, 

krásnobarvíře nebo modrotiskaře, kteří se specializovali na modrotisková plátna (Tichý, 

Tichá, 1998, s.14). V současné době se původnímu rostlinnému barvířství věnují lidé 

spíše  z tradice a  v  textilním průmyslu jsou  nahrazeny umělými  barvivy jako např. 

fuchsin, syntetické indigo nebo alizarin (Bidlová, 2005, s. 19).   
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 2.2 Příprava barvící lázně a přehled postupů při barvení rostlinami

 2.2.1 Barvící rostlinný materiál

S  rostlinným  materiálem,  tj.  květy,  plody,  kořeny,  natí  či  listy,  můžeme  pracovat  

s čerstvým i sušeným. Dle toho použijeme při barvení vhodné množství materiálu a tím 

ovlivníme  intenzitu konečné barvy.

Nejvhodnějším dobou  pro  sběr  květů  a  plodů  je  období  plného  květu  v  letních  až 

podzimních měsících, některé druhy jsou rozkvetlé již na  jaře. Plody by měli být zralé, 

lépe přezrálé než nezralé, tedy v době od července do září. V kořenech rostlin se nejvíce 

barviva naopak hromadí v podzimních měsících. Sběr kůry se doporučuje v období od 

ledna až do června.  Sběr rostlinného materiálu lze uskutečnit  kdykoliv během roku. 

Míra obsahových barviv v dané části se liší, v závislosti na jejich tvorbě. 

Listy, květy a nať není třeba předem upravovat, stačí je jen přivést pod bod varu, čímž 

docílíme  uvolnění  barviv  z  plastidů.  Pro  plody,  kůru  a  kořeny se  volí  rozdrcení  či 

rozemletí  a  následné  namočení,  tj.  macerování,  v  teplé  vodě  cca  24  hodin.  Poté  se 

postupuje stejně jako u listů a květů, zahřátím extraktu na cca 90 stupňů celsia (foto viz. 

příloha II.). 

 2.2.2 Materiály vhodné k barvení

Materiály vhodné k barvení jsou výhradně přírodní. Dají se rozdělit dle rostlinného  

a živočišného původu. Mezi rostlinné materiály řadíme např. len, bavlnu, konopí, sisal 

a dřevo. Vhodnějším materiálem k barvení jsou materiály živočišné např. ovčí rouno, 

vlna, hedvábí a vajíčka, jelikož mají  mnohem lepší absorpci barvy a mořidla do vláken. 

Nejlépe barvu nasákne 100% vlna a nejhůře bavlna. Z tohoto důvodu se doporučuje 

barvit vlákna a ne celé tkaniny.
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Před  barvením  je  nutné  veškerý  materiál  vyprat  v  mýdlové  vodě,  zbavit  nečistot  

a mastnoty - poslední  dvě  činnosti se týkají především živočišných materiálů. 

Výběr materiálu  je tedy jedním z hlavních faktorů při  barvení.  Závisí  na něm doba 

ponechání  materiálu  v  lázni  a  intenzita  výsledné  barvy,  kterou  lze  ovlivnit  nejen 

mořidly, ale  i množstvím rostlinného materiálu potřebného k nabarvení. 

 2.2.3 Přehled postupů při barvení a moření materiálu

Obecně existují 3 možné postupy:

• Postup:  Materiál,  nejlépe  přírodní,  namoříme  v  roztoku  rozpuštěné  soli 
(10g/1l), bez příměsi barviva. Takto připravenou lázeň zahříváme na cca 90 
stupňů a látku v ní máčíme přibližně hodinu. Lázeň necháme vychladnout  
a v mezičase si připravíme horkou barvící lázeň, do které v zápětí přeneseme 
namořený  materiál.  Tento  postup  se  dá  jednoduše  přerušit  po  moření,  
a k nabarvení může dojít v jinou dobu. 

• Postup:  Ve vroucí  lázni  s  barvivem rozpustíme  určité  množství  mořidla  
a vložíme dovnitř nachystaný materiál. Mořidlo se přidá jak v počáteční, tak 
v koncové fázi barvení.

• Postup: Přesně naopak proti 1. postupu si nejprve připravíme barvící roztok, 
ve kterém vlnu obarvíme a následně ji přemístíme do roztoku mořidla, ve 
kterém  změní  barvu.  Při  barvení  si  můžeme  zvolit  kterýkoliv  z  těchto 
postupů, ale výsledné odstíny se mohou v závislosti na použitém postupu 
lišit  (Tichý,  Tichá,  1998,  s.  24).  Důležitým  upozorněním  je,  že  při 
opakovaném barvení   získáme stejnou barvu,  ale  nikdy nezískáme úplně 
stejný odstín, přestože dodržíme stejné podmínky (Červinková,   Červinka, 
Tintěra, 1999, s. 33).

Moření  materiálu  před  barvením  má  jisté  výhody.  Namořený  materiál  se  může 

uchovávat, čímž se dá  připravit libovolné množství materiálu.  
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Při moření je stejně jako u barvení důležité brát ohled na původ materiálu. Jednoznačně 

jednodušší je mořit, popřípadě barvit, materiál živočišný. 

Ovšem lázeň nesmí být nikdy vroucí, když vkládáme vlnu či hedvábí, mohlo by dojít 

k poškození (plstnatění, ztráta lesku). Teplotu lázně doporučujeme okolo 80-90 stupňů 

celsia. Po vložení materiálu tuto teplotu udržujeme po dobu 1 hodiny, poté v ní materiál 

ponecháme  až do vychladnutí. 

 2.2.4 Zásady bezpečnosti práce

V  již  vyšlých  publikacích  jsou  uvedeny  doporučené  bezpečnostní  pokyny,  které 

dodržujeme při práci s jedovatými rostlinami i chemickými látkami. Je lepší předcházet 

nešťastným  incidentům  nákupem  speciálního  nádobí  či  vařením  v  dostatečné 

vzdálenosti od malých dětí, aby se nic nepřihodilo. Stejně jako v laboratořích nesmíme 

jíst, kouřit či pít, tak i zde se vyvarujme podobných činností. V následujících odstavcích 

jsou uvedeny základní zásady bezpečnosti (Bidlová, 2005, s. 25).

Obecné zásady

• na barvení používejte jen k tomu určené nádobí;

• při barvení se vyvarujte jezení a pití (popř. kouření);

• práci se věnujte v místnosti s digestoří nebo nejlépe venku (hlavně při některých 
barvířských postupech);

Práce s chemikáliemi

• používejte ochranných pomůcek (rukavice, brýle);

• všechny chemikálie uchovávejte v popsaných nádobách (foto viz. přílohy) na 
stinných suchých místech, mimo dosah dětí a hlavně na dobře větratelném místě;

• zbytky roztoků mořidel likvidujte jako toxický odpad.
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 2.2.5 Příprava barvení, barvící lázně a postup barvení

Přípravou  barvící  lázně  rozumíme  přípravu  rostlinného  materiálu  a  vyluhování 

obsažených  barviv.  Před  začátkem  barvení  si  přízi  či  tkaninu,  kterou  se  chystáme 

obarvit,  vypereme v  teplé  mýdlové  vodě,  čímž ji  odmastíme a  zbavíme případných 

nečistot. Takto připravený materiál důkladně vymácháme a pokusíme se přebytečnou 

vodu vymačkat, ale rozhodně ji neždímáme.

Voda,  ve  které  budeme barvit,  by měla  být  měkká.  Doporučuje  se  voda  říční  nebo 

dešťová.  V  případě,  že  použijeme  vodu  tvrdou,  změkčujeme  ji  sodou.  Nádobí 

preferujeme smaltované, měděné nebo hliníkové, aby se neovlivnila barvící lázeň. 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, rostlinný materiál po nasbírání můžeme buď 

usušit nebo rovnou použít. Květy a květenství není třeba předem připravovat. Naopak u 

listů  a  natě  se  doporučuje  materiál  nasekat  na  menší  kousky  a  kořeny  s  plody  se 

mačkají, drtí nebo strouhají. 

Postup  přípravy  barvící  lázně  je  následující.  Do  vhodné  nádoby  dáme  dostatečné 

množství vody, tj. takové množství, aby vlna byla zcela ponořena, a přidáme rostlinný 

materiál. Uvádí se cca 200 g rostlin/100g vlny. Barvící lázeň přivedeme k teplotě mezi 

80-100 stupni celsia, ve které ji ponecháme cca 10-20 minut, aby se uvolnilo barvivo 

obsažené  v  rostlinách  (foto  viz.  příloha  II.).  Dle  původu  materiálu,  který  chceme 

obarvit, vkládáme jej do stále zahřívané lázně nebo do lázně odstavené. Necháme asi 

20-60 minut louhovat. Ve speciálních barvících lázních vlna leží i několik hodin. 

Stupně celsia a doba, po kterou necháme tkaninu v lázni, je individuální každé rostlině, 

každému  materiálu  i  každému  mořidlu.  Dle  toho,  jak  intenzivní  barvy  chceme 

dosáhnout, je možné tyto parametry libovolně upravit. Tento návod není striktní, pouze 

doporučený a je možné se od něj odchýlit. Některé publikace uvádí i přesné množství 

vody na jedno klubíčko vlny.
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 2.3 Chemické sloučeniny a jejich využití

Barvířské rostliny obsahují barviva v květech, listech, nati a kořenech. Většina z těchto 

rostlin nám poskytne barvu sama o sobě. Použitím některých chemických sloučenin, 

můžeme docílit silnější či slabší intenzity dané barvy, nebo dokonce dosáhnout úplně 

jiného odstínu. Chemické sloučeniny ovlivňují stálost a sytost barvy, pH dané lázně, 

které může způsobovat změnu barvy, a přilnavost. V zásadě platí, že pro červené barvy 

připravíme  kyselé  prostředí,  pro  modré  zásadité  a  pro  fialové  je  třeba  neutrálního 

prostředí.  (Červinková,  Červinka,  Tintěra,  1999, s.  33).  V následujících tabulkách je 

uveden přehled používaných chemických látek.

Tabulka 1: Mořidla, látky ovlivňující intenzitu a odstín barvy.

název chemická 
sloučenina

chemický vzorec materiály použití bezpečnost

kamenec dodekahydrát 
síranu hlinito-
draselného

KAl(SO4)2·12 H2O všechny mořidlo 
zesvětluje

nejedovatý

skalice 
modrá

pentahydrát síranu 
měďnatého

CuSO4·5 H2O všechny mořidlo 
zesvětluje

jedovatý

skalice 
zelená

heptahydrát síranu 
železnatého

FeSO4·7 H2O rostlinné 
materiály

mořidlo 
ztmavuje

jedovatý

dichroman 
draselný

K2Cr2O7 všechny mořidlo 
ztmavuje

jedovatý

chlorid cínatý SnCl2 všechny 
kromě 
hedvábí

mořidlo 
zesvětluje

jedovatý

(dle Bidlová, 2005, Barvení pomocí rostlin, s. 26-27)
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Tabulka 2: Smáčedla, látky ovlivňující pH lázně a stálost barvy.

název chemická 
sloučenina

chemický vzorec materiály použití bezpečnost

soda hydrogenuhličitan 
sodný

NaHCO3 rostlinné 
materiály

úprava pH nejedovatý

vinný 
kámen

hydrogenvinan 
draselný

COOH-(CHOH)2-COOK všechny úprava pH nejedovatý

ocet 5% kyselina octová CH3-COOH rostlinné 
materiály

úprava 
pH, 
ustalování 
barvy

nejedovatý

(dle Bidlová, 2005, Barvení pomocí rostlin, s. 26-27)

Poznámky: 

Kamenec se používá při barvení žlutých a zelených odstínů a k jejich zesvětlení, sám 

o sobě nebarví.  Při moření rostlinných materiálů se upravuje pH a stálost pomocí sody, 

u živočišného materiálu se na úpravu používá vinan. Kamenec je snadno dostupný, dá 

se zakoupit v drogerii. 

Skalice modrá (foto viz. příloha III.) se používá k projasňování modrých a zelených 

odstínů v kombinaci s octem. Samotná barví zelenomodře. Skalici si můžeme zakoupit 

nebo vyrobit  doma. Necháme reagovat kousky mědi v kyselém nálevu (voda, ocet;  

v poměru 2:1). Poté necháme oxidovat v uzavřené nádobě nejméně 7-14 dní, vzniklý 

modrý  nálev  použijeme  jako  mořidlo  (http://www.slovane.cz/view.php?

nazevclanku=barveni-ii-vyber-materialu-a-moreni&cisloclanku=2006100011).

Skalice zelená (foto viz. příloha III.) ztmavuje již obarvené materiály, popřípadě sama 

barví na zeleno. Nedoporučuje se na vlnu, která plstnatí, a na hedvábí, které ztrácí lesk. 

Zelená skalice  je v přírodě běžně dostupná jako produkt rozpadu některých minerálů, 

ale opět si můžeme její roztok vyrobit doma. Necháme reagovat kousky železa (ideálně 

už narezlého) v kyselém nálevu (voda, ocet; v poměru 2:1). Zoxidujeme v uzavřené 

nádobě nejméně 14 dní.
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Chlorid  cínatý  je  dražší  a  špatně  dostupné  mořidlo,  které  stejně  jako  kamenec 

zesvětluje žluté a zelené odstíny. 

Dichroman zesvětluje barvy a na úpravu pH se spolu s ním přidává kyselina mravenčí.

Ocet,  soda a chlorid  cínatý se  podílejí  na úpravě barvící  lázně z  mořeny barvířské.

Vinný kámen je krystalický zákal (draselné soli kyseliny vinné), který se ve víně vysráží 

ve formě jemného sedimentu (http://www.slovane.cz/view.php?nazevclanku=barveni-ii-

vyber-materialu-a-moreni&cisloclanku=2006100011). Sehnat se dá pod značkou E336.

V následující tabulce jsou uvedeny látky, které můžeme získat z přírody. 

Tabulka 3: Přírodní látky

název chemické složení chemické vzorce
taniny 
(třísloviny)

polyfenoly

moč voda, močovina, chlorid sodný H2O, NH2-CO-NH2, NaCl

jablečný ocet kyselina octová (5% obsahu), 
jablečný pektin, biotin, vitamíny 
(C, B1, B2, B3, B6) ...

CH3-COOH

(Zdroje informaci v tabulce dle http://www.ordinace.cz/clanek/jablecny-ocet/)
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 2.4 Přehled rostlinných barviv

Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce barviva nebo-li pigmenty jsou organické látky, 

jejichž přítomnost v rostlinných buňkách způsobuje různé zabarvení rostlin založené na 

pohlcování  světla  (http://www.marecek.cz/storage/lida/Seminarky/Prirodni%20barviva

%20CHEMIE%20LM%202007.pdf).  

Barviva  v  rostlinné  i  živočišné  říši  podstatně  ovlivňují  životní  děje  jejich  nositele 

(Tichý, Tichá, 1998, s. 7-9) např.  chlorofyl, bakteriochlorofyl jsou hlavními barvivy, 

pohlcujícím světlo při fotosyntetické přeměně anorganických látek na látky organické. 

Bezesporu jde o jedno z nejdůležitějších rostlinných barviv. V této kapitole se budu 

zabývat jen rostlinnými barvivy, které využívám k barvení textilu. 

Barviva  se  dají  rozdělit  dle  mnoha  kriterií:  dle  způsobu  barvení,  dle  cytologického 

hlediska nebo dle chemického složení.

Barviva dle způsobu barvení.

• Přímými barvivy se dá tkanina obarvit přímo z připraveného roztoku. Obecně 
nemají velkou stálost, na světle a praním blednou.

• Kypová  barviva  získáváme  jejich  převedením  z  nerospustné  sloučeniny  na 
rozpustnou sloučeninu, která se pomocí absorpčních sil a vodíkových můstků 
poutá na vlákno.

• Mořidlová barviva jsou nejběžnější barviva nalezená v přírodě,  převedená na 
nerozpustnou  formu díky mořidlům,  tj.  díky  solím vícemocných  kovů.  Patří 
mezi barviva stálá (Škrdlantová,  Kučerová, Ohlídalová, 2008, s. 5).

Barviva dle cytologického hlediska.

• Barviva rozpuštěná v buněčné šťávě vakuol.

• Barviva, která jsou součástí plastidů.

• Barviva impregnující buněčnou stěnu.
(http://www.marecek.cz/storage/lida/Seminarky/Prirodni%20barviva
%20CHEMIE%20LM%202007.pdf)
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Barviva dle chemického složení.

• Mezi pyrrolová barviva patří dvě skupiny nejdůležitějších pigmentů: chlorofyly 
a fykobiliny. V současné době je známo 7 typů chlorofylu: 

◦ a – základní modrozelený, přítomný ve všech zelených rostlinnách;

◦ b – doplňkový, žlutozelený, přítomný u vyšších zelených rostlin, zelených 
řas  a  krásnooček,  c,d  –  doplňkový,  nacházející  se  v  oddělení  hnědých  
a červených řas;

◦ bakteriochlorofyl,  bakterioviridin  –  základní  barvivo  u  purpurových  
a sirných bakterií.

Fykobiliny nemají ve své struktuře zabudovaný hořčík jako chlorofyly a ani  
jiný  kov.  Jsou  doplňkovými  barvivy  sinic,  ruduch  a  skrytěnek  při  přenosu  
světelné energie.

• Karotenoidní barviva patří mezi velmi rozšířené rostlinné pigmenty poskytující 
žluté, oranžové až červené odstíny. Z chemického hlediska jde o tetraterpeny. 
Jejich  molekuly  obsahují  8  isoprenových  jednotek,  čímž  se  řadí  mezi 
isoprenoidy.  Dle  barev  se  rozdělují  na  žluté  xanthofyly  a  karoteny.  Mezi 
nejznámější žluté xanthofyly, doprovázející zelený chlorofyl, patří lutein, viola-, 
neo-,  krypto-,  anteroxantin.  Hnědým xantofylem vyskytujícím  se  v  oddělení 
chromophyt  je  fukoxantin  a  červeným  xantofylem  okrasných  dřevin,  např. 
vranečku, je rodoxantin.   

• Chinonová  barviva  jsou  nejrozšířenější  skupinou  barviv,  přestože  se  výrazně 
nepodílí  na  zbarvení  rostliny.  Tato  barviva  jsou  odvozena  od  derivátů 
naftochinonu,  antrachinonu,  benzochinonu  a  dalších,  bývá  na  ně  navázán 
glykosidicky cukr. 

Tabulka 4: Příklady chinonových barviv

název barva skupina barviv rostlina
juglon hnědá deriváty 1,4-naftochinonu ořešák královský (slupky)
alizarin červená deriváty antrachinonu mořena barvřská
hypericin červená deriváty antrachinonu třezalkovité
enmelaniny, 
feomelaniny

hnědá melaniny plody, bulvy, hlízy, plodnice

(Zdroj informací v tab. a textu o barvivech dle 
http://www.marecek.cz/storage/lida/Seminarky/Prirodni%20barviv%20CHEMIE
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%20LM%202007.pdf)

• Pyranová  barviva  patří  do  skupiny  glykosidů  –  derivátů  sacharidů.  Jsou 
převážně  žlutá,  červená  nebo  modrá,  obsažená  v  květech,  plodech  a  listech 
rostlin. Základní sloučeninou je žluté ve vodě rozpustné barvivo flavon, od které 
se odvozují xantony, flavony, flavonoly, antokyany a složitější pyranová barviva. 
Příklady barviv viz. tabulka.

Tabulka 5: Příklady pyranových barviv

název barva skupina barviv rostlina
gentisin žlutá xantony hořec žlutý (kořen)
apigenin žlutá flavony petržel zahradní, 

heřmánek lékařský
genistin žlutá flavony kručinka barvířská
kvercentin oranžově hnědá flavonoly dub (kůra), chmel obecný, 

česnek kuchyňský, jírovec 
maďal (plody)

pelargonidin červená anthokyany pelargónie
kyanidin červená (kys. 

prostředí), modrá 
(zásad. prostředí)

anthokyany v kyselém prostředí: růže 
(květy), třešeň 
(peckovice), brusinka 
(plody), v zásaditém 
prostředí: chrpa

delfinidin modrá anthokyany réva vinná (plody)
petunidin modročervená anthokyaniny petunia
peonidin červená anthokyany pivoňka
malvidin růžová anthokyany jabloň (malvice)
(Zdroje informací v tabulkách a textu přehledu rostlinných barviv dle 
http://www.marecek.cz/storage/lida/Seminarky/Prirodni%20barviv%20CHEMIE
%20LM%202007.pdf)

• Příkladem modrého barviva je indigo, které spadá do skupiny indolových barviv. 
Indigovník obsahuje v  listech barvivo indikan,  jehož hydrolýzou se uvolňuje 
žlutý indoxyl, která oxidací poskytuje indigolin (indigo). Krásné zbarvení květů 
kaktusů  mají  za  následek  také  indolové  pigmenty  např.  červené  betakyany  
a žluté betaxanthiny.
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 2.5 Přehled vybraných rostlin z hlediska využívání barviv

 2.5.1 Zdroje barev, barevné spektrum

V následující  kapitole  jsou  barvířské  rostliny  uspořádany  dle  barev,  které  můžeme 

získat. Některé z nich mají dokonce ve svém názvu barvířský, barvířská, jelikož jsou 

neodmyslitelnou  součástí  barvířského  řemesla,  přestože  jsou  již  dávno  nahrazeny 

syntetickými  barvivy.  Většina z  nich poskytuje  větší  množství  odstínů,  které  mohou 

přejít až v jinou barvu.

Zdroje růžové až červené barvy

Červená barva patřila v minulosti k vrcholnému umění barvířství. Tuto barvu poskytují 

například  kořeny  mořenovitých  rostlin  nebo  některé  plody.  Mořena  barvířská  je 

nejpoužívanější  rostlinou  barvířství  a  byla  nahrazena  syntetickým  barvivem  až  v 

předminulém století. Jediná konkurující surovina poskytující tmavě červené barvivo byl 

purpur, který získáváme ze schránek plžů, a proto to bylo barvivo velice vzácné. Mezi 

rostliny, které  poskytují červené barvivo uložené v plodech,  můžeme zařadit bez černý, 

jeřáb ptačí a ptačí zob. Trvanlivost červené barvy není příliš vysoká, postupem času 

bledne do růžových odstínů (Bidlová, 2005, s. 12-13). Foto viz. příloha IV.

Tabulka 6: Rostliny poskytující růžové až červené odstíny. 

rostlina použitá část mořidla barva
santal bílý dřevo červená
svízel syřišťový (i další 
druhy svízele)

kořeny kamenec růžová

mořena barvířská kořeny kamenec červená
(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami, Barvy z rostlin)
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Zdroje žluté barvy

Získání žluté barvy není zdaleka tak obtížné jako odstíny modré či červené barvy, které 

poskytuje jen několik málo rostlin. Většina bylin majících žluté květy, stejně jako listy 

a mladé jehličí stromů barví vlnu na žluto. Získané odstíny se pak dají zesvětlit pomocí 

kamence  či  ztmavit  zelenou  skalicí,  čímž  většinou  získáme  nahnědlé  až  zelenější 

odstíny.  Žlutá  barva je dostupná během většiny roku v květenství,  natích,  listech či 

jehlicích.  V minulosti  se  na  žluto  bejčastěji  barvilo  pomocí  kurkumy,  rmenu,  rýtu, 

kručinky a světlice. V následující tabulce jsou uvedeny rostliny poskytující žluté odstíny 

i bez přidání mořidla (Bidlová, 2005, s. 14). Foto viz. příloha IV.

Tabulka 7: Rostliny poskytující žluté odstíny

rostlina použitá část mořidla
bříza bělokorá listy není třeba, jasná barva lze 

získat díky kamenci
habr obecný kůra není třeba
smrk ztepilý mladé jehlice kamenec
cibule kuchyňská suknice kamenec
svízel syřišťový nať kamenec
řebříček obecný nať kamenec
třezalka tečkovaná květy není třeba, jasná barva lze 

získat díky kamenci
rýt barvířský nať, kořeny kamenec, chlorid cínatý
vlaštovičník větší nať není třeba, jasná barva lze 

získat díky kamenci
vratič obecný nať, květy není třeba, jasná barva lze 

získat díky kamenci
rmen barvířský květy kamenec, chlorid cínatý
blatouch bahenní květy není třeba, jasná barva lze 

získat díky kamenci
pryskyřník prudký květy s kamencem žlutooranžová
aksamitník (afrikán) květy není třeba
(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami, Barvy z rostlin)
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Zdroje zelené barvy

Přestože většina rostlin hraje jasně zelenými odstíny, získat materiál zelené barvy není 

úplně  jednoduché.  Obecně  platí,  že  veškeré  rostliny  poskytující  žlutou  barvu  za 

přítomnosti zelené skalice nebo rzi vykouzlí odstíny zelené. Přírodní cestou, tzn. bez 

přítomnosti síranů, většinou získáme z listů rostlin pouze bledě zelenkavé odstíny. V 

následující tabulce je uvedena jediná bylina poskytující zelenou barvu bez přidaných 

látek.  Zbylé  rostliny se shodují  s  tabulkou žlutých odstínů za použití  zelené skalice 

(Bidlová, 2005, s. 11). 

Tabulka 8: Rostliny poskytující zelené odstíny

rostlina použitá část mořidla barva
kopřiva dvoudomá listy, nať není třeba světle zelená
(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami, Barvy z rostlin)

Zdroje oranžové až hnědé barvy

Nejběžnější  barvou,  kterou  dokážeme  jednoduše  připravit  je  barva  hnědá.  Hnědé 

barvivo poskytuje kůra nebo dřevo stromů, které jsou dostupné po celý rok. Trvanlivost 

rezavých  až  hnědých  odstínů  je  značně  vysoká  a  jejich  příprava  je  nenáročná. 

Typickými příklady rostlinného materiálu pro přípravu hnědé barvy jsou suknice cibule 

kuchyňské nebo oplodí u ořešáku královského (Bidlová, 2005, s. 16-17). 

Tabulka 9: Rostliny poskytující oranžové až hnědé odstíny

rostlina použitá část mořidla barva
cibule kuchyňská slupky kamenec od rezavé po hnědou
tis obecný kůra není třeba hnědá
olše lepkavá kůra, šišky není třeba hnědá
ořešák královský oplodí není třeba tmavě hnědá
(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami, Barvy z rostlin)
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Zdroje modré barvy

Stejně jako u červené barvy zde uvedu pouze tři rostliny poskytující modré zbarvení, 

jelikož příprava modré barvy opět nebyla zdaleka tak jednoduchá, jako je tomu u žluté 

nebo hnědé barvy.  Nejznámějším druhem je indigovník barvířský rostoucí převážně  

v  tropech.  Modré  barvivo  se  získávalo  vyplavováním z nasekané  natě  a  následným 

zoxidováním zmodralo.  Po  lisování  se  získal  jemný  prášek  modré  barvy,  který  byl 

vyvážen do celého světa. V našich podmínkách se pěstuje jako ekvivalentní bylina boryt 

barvířský,  ze  kterého se  používá  květenství.  Tmavě fialových odstínů  můžeme také 

docílit pomocí některých plodů například brusnice borůvky nebo bezu černého, které 

bohužel postupem času vyblednou. (Bidlová, 2005, s. 9-10).  Foto viz. příloha IV.

Tabulka 10: Rostliny poskytující modré odstíny

rostlina použitá část mořidla barva
bez černý plody není třeba, lze použít 

kamenec
tmavě fialová

brusnice borůvka plody není třeba tmavě fialová
boryt barvířský květenství spec. lázeň modrá
(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami, Barvy z rostlin)
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 2.5.2 Vybrané dřeviny jako zdroje rostlinných barviv

Bříza bělokorá, bradavičnatá (Betula pendula)

Břízy  jsou   rovné  nebo  zakřivené  stromy se  stříbrně  bílou  kůrou  a  rozpraskanými 

šedými pruhy. Jejich listy mají trojúhelníkovitý tvar s pilovitými okraji. Břízy kvetou 

v březnu až květnu.  V Evropě se jedná o nejhojnější  druh břízy,  což spočívá v její 

nenáročnosti  a  odolnosti  vůči  nepříznivému  klimatu  (Kramer,  2003,  s.  106).  Roste 

zejména na písčitých půdách, na mýtinách nebo okrajích lesů.

Využití:  Nejvíce používanou částí  je její světlé dřevo, ze kterého se vyrábí nábytek. 

Také velice dobře hoří,  s  čímž souvisí  využití  kůry při  rozdělávání  ohně v přírodě.  

Březové listy obsahují cenné látky sloužící jako léky.  Příkladem obsahových látek je 

steroidní alkohol betulin. Dále se také vysazuje jako rekultivační rostlina.

Příbuzné druhy: bříza pýřitá (Betula pubescens)

Barvení: používaná část: listy během celého vegetačního období, vnitřní růžová kůra 

Tabulka 11: Získané barvy - trvanlivost: vysoká

barva používa
ná část

mořidlo poznámky

jasně žlutá listy kamenec (před barvením) (foto viz. příloha V.)
žlutozelená listy kamenec (před barvením), 

zelená skalice (na pár sekund 
po barvení)

hráškově 
zelená

listy zelená skalice (před 
barvením)

tmavě 
zelená

listy modrá skalice (předem), 
zelená skalice (po barvení)

vhodnější rostlinné materiály

světle 
růžová

kůra kamenec Kůra (100 g) se musí macerovat 
24 hodin v 5 l, materiál v lázni 
ponecháváme celou noc.

(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami)
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Dub zimní (Quercus petraea)

Dub zimní,  lidově  drnák,  je  velmi  statný  strom kvetoucí  v  květnu.  Kůra  mladších 

stromů je šedivá a hladká, starší stromy mají borku rozbrázděnou  jemnými trhlinami. 

Plodem jsou  nažky,  které  jsou  u  dubu  zimního  přisedlé  po  2-6  v  trsech,  s  číškou 

dosahující maximálně do jedné čtvrtiny žaludu. Dub zimní roste běžně v jižní a střední 

Evropě, nejčastěji v nižších horských polohách a pahorkatinách. V nížinách je nahrazen 

Dubem letním. Preferuje jílovité a kamenité půdy. (Kramer, 2003, s. 136). Je součástí 

lesních porostů jak listnatých, tak smíšených, ale také roste solitérně. Na území České 

republiky najdeme několik památných dubů.

Využití: Dubové dřevo je velice pevné a tvrdé, a právě pro tyto jeho vlastnosti je často 

vyhledávané  pro  stavbu lodí,  sudů a  nábytku.  Duby jsou  také  významné  pro  jejich 

vysoký obsah tříslovin, čehož se využívá v koželužství a v lékařství pro své svíravé  

a protikrvácivé účinky. Nejvyšší obsah je v mladých stromcích. 

Příbuzné druhy: dub letní, křemelák (Quercus robur)

Barvení: používaná část:kůra, plody, duběnky (hálky)

Tabulka 12: Získané barvy 

barva používaná část mořidlo poznámky
světle hnědá kůra, plody kamenec
světle hnědá duběnky (hálky) bez mořidla, 

kamenec
Duběnky 
macerujeme v 5 l 
vody po dobu 24 
hodin, poté lázeň 
vaříme po dobu 1 
hodiny.

tmavě hnědá, 
hnědošedá

kůra, plody zelená skalice, 
kamenec

šedivá duběnky (hálky) síran železnatý Opět macerujeme 
duběnky. V síranu 
moříme před i po 
barvení.

(Zdroje informací v tabulkách dle Barvy z rostlin)
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Olše lepkavá (Alnus glutinosa)

Olše je strom dorůstající výšky 30 m. Díky svým listům, které jsou v mládí lepkavé, 

získala svoje jméno.  Kůra stromu je šedohnědá a rozpukaná, ve stáří hodně brázditá. 

Plodem je okřídlená nažka, ukrytá v dřevnaté šištici, ve kterou se mění samičí šištice po 

oplození. Olše kvetou v době března až dubna (Kramer, 2003, s. 112). Je hojná všude 

v Evropě okolo potoků a vodních nádrží. Vyskytuje se v lužních lesích. Jde o takzvaný 

ukazatel spodní vody. Je vysazována jako meliorační  dřevina.  

Využití: Dřevo je na řezu oranžové až sytě žluté. Vlastnostmi je měkké a lehké, ve vodě 

tvrdnoucí, čehož se dříve využívalo na stavbu lodí a vodních staveb. Dřevo, listy a kůra 

obsahují třísloviny a antrachinony. 

Barvení: používaná část: dřevo, borka, listy

Tabulka 13: Získané barvy - trvanlivost: vysoká

barva používaná 
část

mořidlo poznámky

světlehnědá (foto 
viz. příloha V.)

dřevo 
(třísky), listy

nemořená

světlehnědá dřevo 
(třísky)

kamenec (před barvením) Třísky (100 g) se musí 
macerovat 24 hodin v 5 l, 
materiál v lázni 
ponecháváme celou noc.

hnědooranžová dřevo 
(třísky), 
cibulové 
suknice

kamenec (před barvením) Třísky (100 g) 
macerujeme 24 hodin v 5 
l, vařit hodinu se 
suknicemi a ponechat v 
lázni přes noc.

žlutá - zelená listy kamenec, skalice stejné postupy jako u 
břízy

hnědá kůra kamenec (předem), kys. 
šťavelová

šedočerná kůra, šištice skalice zelená výluh se skalicí
(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami)
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Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

Jírovce jsou statné, pohledné stromy dosahující výšky okolo 20-25 m. Jejich koruna je 

kuželovitá. Listy jírovce jsou mimořádně veliké, dlanitě složené s 5-7 bezřapíkatými 

listy. Květy se objevují v květnu, jsou bílé se žlutými a červenými skvrnami. Zvláštností 

je,  že  díky těmto  skvrnám jsou  rozdílně  opylovány a  červené  květy netvoří  nektar. 

Plodem je  tobolka,  ve které  se ukrývají  hnědá semena (kaštany).  Původní  jsou tyto 

stromy v horských lesích Balkánu, v posledních několika letech se rozšířil hlavně jako 

parková dřevina po celé Evropě (Kramer, 2003, s. 232).

Využití:  Největšímu  využití  jírovce  se  dostává  v  medicíně.  Látky  obsažené  v  jeho 

květech, kůře a semenech jsou součástí protizánětlivých mastí, čistících prostředků nebo 

krmiv  pro  zvířata  (http://www.celostnimedicina.cz/kastan-konsky-jirovec-madal-

aesculus-hippocastanea.htm). 

Příbuzné druhy: jírovec pleťový (Aesculus carnea Hayne)

Barvení: používaná část: dřevo, borka, listy 

Tabulka 14: Získané barvy 

barva používaná část mořidlo
světlehnědá kůra žádné 
červenohnědá oplodí octan olovnatý
červenohnědá kůra zelená skalice (po barvení, během)
tmavě hnědá oplodí zelená skalice (po barvení, během)
hnědá mladé větve, listy
(Zdroje informací v tabulkách dle Barvy z rostlin)
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Ořešák královský (Juglans regia)

Ořešák neboli vlašský ořech je okolo 25 m vysoký strom s šedou brázditou borkou. 

Listy jsou uspořádány lichozpeřeně, střídavě a po rozemnutí jsou aromatické. Koncový 

lístek je vetší než ostatní 3-4 páry lístků. Ořešák je dřevina jednodomá. Samčí a samičí 

květy se liší tvarem i velikostí. Plodem je peckovice se zeleným oplodím. Doba květu je 

duben až květen. Ořešák je původní na Balkáně, ve zbytku Evropy je vysazován jako 

okrasný  a užitkový strom na vápenatých půdách (Kramer, 2003,  s. 92).

Využití: V potravinářském průmyslu se z ořešáku lisuje olej. Mezi obsahové látky patří 
třísloviny, karboxylové kyseliny, chinony, terpeny a taniny.

Příbuzné druhy: ořešák černý (Juglans nigra)

Barvení: používaná část: jehnědy, listy (červenec - září), oplodí

Tabulka 15: Získané barvy – trvanlivost: vysoká

barva používaná 
část

mořidlo poznámky

světlehnědá, 
světlehnědá až 
do žluta

jehnědy nemořená, kamenec 
(před barvením)

zlatohnědá čerstvé listy kamenec (před 
barvením)

hnědá čerstvé listy nemořená, duběnky 
(před barvením)

hnědooranžová čerstvé listy. 
suknice 
cibule

kamenec (před 
barvením)

tmavě hnědá 
(foto viz. 
příloha V.)

slupky 
(oplodí)

žádné,kamenec 
(před barvením), 
duběnky

Sušené slupky macerujeme 
společně s duběnkami (cca 50 g) 
24 hodin a poté hodinu vaříme.

šedohnědá slupky 
(oplodí)

kamenec, (předem) 
zelená skalice 
(potom)

Sušené slupky macerujeme 
společně s duběnkami (cca 50 g) 
24 hodin a poté hodinu vaříme.

(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami)
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Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

Jasany jsou vysoké stromy s rovným kmenem a nepravidelnou korunou. Jejich listy jsou 

lichozpeřené a vstřícné. Měsícem květu je duben. Je vysazován jako okrasný strom, ale 

běžně se vyskytuje v lužních lesích v celé Evropě. Půdy preferuje vlhké a bohaté na 

živiny (Kramer, 2003, s. 254).

Využití: Dřevo je pružné, ale zároveň pevné, díky čemuž se opět používá na výrobu 

nábytku  a  hudebních  nástrojů.  Listy  jsou  využívány v  lidovém léčitelství.  Obsahují 

éterické  oleje,  cukry,  silice,  třísloviny,  flavonový  glykosid  a  další  látky 

(http://www.mezistromy.cz/cz/les/rostliny-v-lese/listnate-stromy/jasan-ztepily). 

Příbuzné druhy: jasan úzkolistý (Fraxinus anfustifolia)

Barvení: používaná část: kůra

Tabulka 16: Získané barvy - trvanlivost: vysoká

barva používaná část mořidlo
khaki zelená kůra (mladá) zelená skalice (během barvení, cca 

po 1 hodině)
šedozelená až černá kůra železo (do barvící lázně)
(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami)
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Javor babyka (Acer campestre)

Babyka je jedním z menších javorů, což dokazuje jeho výška, která nepřekračuje 10 

metrů. Jeho borka má korkovitou strukturu. Listy jsou oproti ostatním javorům zaoblené 

a z řapíku po nalomení vytéká mléčná šťáva. Doba květu je během dubna až května.  

V Evropě se jedná o velice rozšířený parkový strom (Kramer, 2003, s. 222).

Využití:  Babyka  je  pionýrský  strom,  velice  odolný,  vysazovaný  jako  živý  plot  
a protihluková bariéra.

Příbuzné druhy: javor stříbrný (Acer saccharinum)

Barvení: používaná část: kůra

Tabulka 17: Získané barvy

barva používaná část mořidlo
rezavá kůra bizmut
(Zdroje informací v tabulkách dle Barvy z rostlin)

Jedle bělokorá (Abies alba)

Jedle dorůstá 50 m výšky a dosahuje věku 200 až 300 let. Samičí šištice jsou nazelenalé, 

v době zralosti oranžové až hnědé. Šupiny šištic se uvolňují postupně již na stromech, a 

proto  nenajdeme  pod  jedlí  žádnou  šišku.  Šišky  jedle  zůstávají  směrem  nahoru. 

Kořenový systém je hluboký, takže odolává silným vichřicím. Jehlice jsou z rubové 

strany opatřené dvěma bílými proužky a jsou uspořádány ve dvou řadách. Jedle kvetou 

v dubnu až květnu. Jedle je typický strom pro stř. Evropu, vyskytující se  i ve Francii a 

na Balkáně (Kramer, 2003, s. 16). Jedle je z hlediska ohrožení zařazena do kategorie 

sledovaných druhů tj. téměř ohrožený druh  (NT, z anglického Nearly Threatened).

Tabulka 18: Získané barvy 

barva používaná část mořidlo
červenohnědá šištice kamenec
(Zdroje informací v tabulkách dle Barvy z rostlin)
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Tis obecný červený (Taxus baccata)

Tis je jehličnatá, kmenem max. 20 m vysoká dřevina, která je velice odolná vůči prachu, 

zasolení  a  exhalátům.  Jde  o  dřevinu  dlouhověkou,  která  nevoní,  jelikož  neobsahuje 

pryskyřici.  Tisy jsou nepravidelné stromy s hnědošedou dobře se odlupující  borkou. 

Doba květu je od února až po duben. Semena jsou v době zralosti obklopená červeným 

dužnatým míškem, který je jedinou nejedovatou částí celé rostliny. Tisy jsou rozšířené 

po celé Evropě a hojně vysazováný v parcích a zahradách na stinných místech (Kramer, 

2003,  s.   86).  Rostlina  je  chráněna  podle  vyhlášky MŽP ČR č.  395/1992  Sb.  a  je 

zařazena do kategorie silně ohrožený druh (http://botanika.wendys.cz/kytky/K510.php).

Využití:  Černě namořené dřevo tisu se používá v nábytkářství pod názvem německý 

eben  (www.garten.cz/a/cz/5878-taxus-tis-dendrologicka-zahrada-vukoz-1/).  Dříve  se 

používalo na výrobu luků.

Barvení: používaná část: dřevo, borka

Tabulka 19: Získané barvy 

barva používaná 
část

mořidlo poznámky

světlehnědá třísky nemořená Třísky (100 g) se musí 
macerovat 24 hodin v 5 l, 
vařit hodinu a ponechat v 
lázni přes noc.

hnědá třísky kamenec (před barvením) Třísky (100 g) se 
macerují 24 hodin v 5 l, 
vařit hodinu a ponechat v 
lázni přes noc.

hnědooranžová třísky, 
suknice 
cibule

kamenec (před barvením) Třísky (100 g) se musí 
macerovat 24 hodin v 5 l, 
vařit hodinu se suknicemi 
a ponechat v lázni přes 
noc.

(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami)
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Smrk ztepilý (Picea abies)

Smrk svou výškou okolo 50 metrů patří mezi nejvyšší původní stromy Evropy. Je velice 

citlivý na oxid siřičitý. Nezralé šištice jdou směrem vzhůru, zralé šišky směřují dolů. 

Semena jsou nahá, uložená na šupině šištice, opatřená křídlem. Kořenový systém smrků 

je velice mělký, takže jim při vichřicích hrozí vývraty. Jehlice jsou uspořádané okolo 

celé větvičky.  Smrky kvetou v dubnu až květnu.  Smrk je domovem na celé severní 

polokouli, od Skandinávie  až po Balkán. Původně roste v nadmořské výšce nad 800 m. 

n. m., dnes zdomácněl v celé Evropě (Kramer, 2003, s. 30). 

Využití: Smrk je hlavní surovinou pro výrobu celulózy a následně papíru. 

Barvení: používaná část: jehlice

Tabulka 20: Získané barvy 

barva používaná část mořidlo poznámky
žlutá 
(dočervena)

jehlice (mladé) kamenec (před barvením)

šedá jehlice (staré) skalice zelená (po barvení) Třísky (100 g) se musí 
macerovat 24 hodin v 5 l, 
materiál v lázni 
ponecháváme celou noc.

(Zdroje informací v tabulkách dle Barvy z rostlin)
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 2.5.3 Vybrané byliny jako zdroje rostlinných barviv

Rmen barvířský (Anthemis tinctoria)

Rostlina, která díky svému použití dostala i jméno, je maximálně 60 cm vysoká. Roste 

na  slunných  křovinatých   místech  a  stepích.  Květem  je  úbor  s  jazykovitými  

i  trubkovitými květy žluté barvy.  K barvení se používají  jednotlivé květy obsahující 

barvivo.

Tabulka 21: Získané barvy - žluté až zelené odstíny

barva používaná 
část

mořidlo poznámky

jasně žlutá sušené 
květenství

kamenec

žlutooranžová sušené 
květenství

dichroman draselný lze i s kamencem a 
suknicemi cibule

hnědožlutá nať duběnky
žlutozelená sušené 

květenství
kamenec (před barvením), 
zelená skalice (po barvení)

hráškově 
zelená

sušené 
květenství

modrá skalice (před 
barvením), kamenec (po 
barvení)

zelená sušené 
květenství

Musíme mít sytě modře 
obarvenou vlnu v borytu.

(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami)

Bez černý (Sambucus nigra)

Keř nebo menší strom žlutobíle kvetoucí s nápadnými fialovými plody, peckovicemi. 

Dorůstá výšky až 10 metrů. Roste na místech bohatých na dusík, na rumištích či podél 

cest.  K barvení  se  používají  listy,  letošní  letorosty a  plody.  Různé odstíny žluté  až 

zelené barvy získáme z listů či letošních ještě nezdřevnatělých letorostů. Plody bezu 

barví na fialovou barvu.
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Tabulka 22: Získané barvy 

barva používaná část mořidlo poznámky
žlutá nasekané letorosty kamenec množstvím 

materiálu ovlivníme 
sytost

žlutozelená nasekané letorosty kamenec (před barvením), 
síran železnatý (po 
barvení)

hráškově 
zelená

nasekané letorosty zelená skalice (před 
barvením), kamenec (po 
barvení

fialová (foto 
viz. příloha V.)

čerstvé plody není třeba pro světlejší odstín 
moříme kamencem 
pH 6-8

šedivá plody kamenec (před barvením), 
síran železnatý (po 
barvení)

(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami)

Boryt barvířský (Isatis tinctoria)

Tato dvouletá rostlina z čeledi brukvovitých není náročná na kvalitu půdy a je jedinou 

rostlinou poskytující modré barvivo na území ČR. Modré barvivo je obsaženo v listech 

rostliny v prvním roce pěstování. V druhém roce je tato bylina cca 50-100 cm vysoká 

s drobnými žlutými květy. Přípravou speciálních lázní z borytu poskytuje tedy modré až 

zelené barvy.

Tabulka 23: Získané barvy - různé odstíny modré až zelené barvy

barva používaná část mořidlo poznámky
modrá listy v prvním roce speciální barvící 

lázeň
(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami)
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Cibule kuchyňská (Allium cepa)

Cibule je rostlina charakteristické vůně dosahující výšky půl metru. V současnosti je 

jedinou rostlinou běžně využívanou k barvení, například velikonočních vajíček, což ji 

tedy činí nejrozšířenější barvící rostlinou. Cibule má bíle květy a duté, jasně zelené listy. 

Nejvhodnější  dobou  sklizně  jsou  letní  měsíce  červenec  a  srpen 

(http://www.ordinace.cz/clanek/cibule-kuchynska/).  Používaná  částí  jsou  cibulové 

slupky, suknice. Výhodou cibule je její snadná dostupnost po celý rok. 

Tabulka 24: Získané barvy - od rezavé až po hnědou

barva používaná část mořidlo poznámky
rezavohnědá (foto 
viz. příloha VI.)

suknice dle materiálu a doby 
louhování různé 
odstíny

žlutorezavá suknice kamenec vlnu ponecháme v 
lázni nejméně 
hodinu

žlutá suknice kamenec pH 4, úprava octem
oranžová suknice, oddenky 

mořeny
kamenec

hnědá suknice, duběnky 
(hálky)

tanin nutné macerování 
suknic s duběnkami 
po dobu 24 hodin

hnědá (foto viz. 
přílohaVI.)

suknice zelená skalice

(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami)

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)

Kopřiva je rostlina porostlá žahavými trichomy po celém svém povrchu, která kvete 

drobnými zelenými květy. Její lodyha má čtyřhranný průřez. Roste na rumištích, podél 

cest a vodních toků. K barvení se využívají listy, nať, kořeny, které barví na světlé až 

tmavé odstíny zelené.
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Tabulka 25: Získané barvy - od žluté až po zelenou

barva používaná část mořidlo poznámky
žlutá listy, kořeny kamenec kořeny se musí 

nakrájet najemno a 
macerovat nejméně 
hodinu předem

žlutozelená listy kamenec (před 
barvením), zelená 
skalice (po barvení)

hráškově zelená listy modrá skalice (před 
barvením), kamenec 
(po barvení)

světle hnědá (foto 
viz. příloha V.)

listy žádné

(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami)

Mořena barvířská (Rubia tinctoria)

Mořena je rostlinou vysokou cca 50-100 cm, původem z jižní Evropy a Malé Asie. Její 

lodyhy jsou  čtyřhranné,  po  hranách opatřené  drsnými  trichomy.  Květy jsou  tvořeny 

žlutou korunou a zakrnělým kalichem. Částí této rostliny používanou k barvení jsou její 

oddenky.

Tabulka 26: Získané barvy - červená až hnědá

barva používaná část mořidlo
hnědočervená až 
červená (foto viz. 
příloha VI.)

kořeny kamenec nebo zelená skalice

hnědá (foto viz. 
příloha VI.)

kořeny žádné

lososově růžová oddenky, kořeny modrá skalice (před barvením)
(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami)
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Řebříček obecný (Achillea millefolium)

Aromatická  trvalka  s  bíle  až  narůžověle  kvetoucími  úbory  uspořádanými  do 

chocholičnatých  květenství.  Nejčastěji  ji  najdeme  na  loukách  a  sušších  pastvinách. 

Používanou částiíje celá kvetoucí nať.

Tabulka 27: Získané barvy - od žluté po zelenou barvu

barva používaná část mořidlo
jasně žlutá nať kamenec
žlutozelená nať kamenec (před barvením), zelená skalice (po 

barvení)
hráškově 
zelená

nať modrá skalice (před barvením), kamenec (po 
barvení)

(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)

Třezalky jsou rostliny běžně dorůstající až 100 cm s přímými, na konci rozvětvenými 

lodyhami.  Jejich  květy,  které  slouží  k  barvení,  jsou  žluté  s  tmavými  skvrnami 

obsahujícími potřebné barvivo.  

Tabulka 28: Získané barvy - žluté a zelené odstíny, červenohnědá barva ze speciální 

lázně

barva používaná část mořidlo
jasně žlutá nať kamenec
žlutohnědá nať tanin z duběnek
různé barvy z jedné lázně květy kamenec, nebarvené
(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami)
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Svízel syřišťový (Galium verum)

Svízel  je  bylinou kvetoucí  po celé  léto,  od června až po srpen,  velkým množstvím 

drobných  žlutých  květů.  Patří  mezi  rostliny  poskytující  červené  barvivo  díky svým 

oddenkům, které mají velké množství postranních výběžků. Kvetoucí nať se sbírá pro 

barvy od žluté po zelenou. 

Tabulka 29: Získané barvy - různé odstíny zelené a žluté, z oddenků růžové odstíny

barva používaná 
část

mořidlo poznámky

jasně žlutá nať kamenec (foto viz. příloha VIII.)
žlutá nať žádné (foto viz. příloha VIII.)
žlutozelená nať kamenec (před barvením), 

zelená skalice (po barvení)
hráškově 
zelená

nať modrá skalice (před 
barvením), kamenec (po 
barvení)

tmavě zelená nať rez (foto viz. příloha VIII.)
světle růžová čerstvé 

oddenky
kamenec Na drobno nasekané 

oddenky macerujeme 24 
hodin ve vodě a získaný 
výluh necháme projít 
varem. Vlnu necháme barvit 
v lázni přes noc.

sytě růžová oddenky rebarbora, alkalické prostředí Na drobno nasekané 
oddenky necháme 
macerovat 24 hodin ve vodě 
a získaný výluh necháme 
projít varem. Vlnu necháme 
barvit v lázni přes noc.

(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami)
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Vlaštovičník větší (Chelidonium majus)

Trvalka s přímou větvenou lodyhou hojně rostoucí na rumištích, v křovinách a podél 

cest. Na řezu z ní odkapává oranžový latex. Květy vlaštovičníku jsou žluté, plodem je 

tobolka. Při barvení používáme kvetoucí nať, ale musím dodržovat zásady bezpečnosti, 

jedná se o jedovatou rostlinu.  

Tabulka 30: Získané barvy - od žluté po zelenou

barva používaná část mořidlo
jasně žlutá kvetoucí nať kamenec
žlutozelená kvetoucí nať kamenec (před barvením), zelená skalice (po barvení)
hráškově 
zelená

kvetoucí nať modrá skalice (před barvením), kamenec (po barvení)

(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami)

Vratič obecný (Chrysanthemum vulgare)

Vratič je další z dlouhé řady jedovatých rostlin (MÜNKER, 1998, s. 218) pěstovaných 

jako  léčivky.  Roste  na  mezích,  kamenitých  stráních,  pastvinách  a  náspech.  Jeho 

květenství je žluté poskytující žluté až zelené odstíny. 

Tabulka 31: Získané barvy - od žluté po zelenou barvu

barva používaná 
část

mořidlo poznámky

jasně žlutá nať, květy kamenec Odstín je závislý na 
době, po kterou vlnu 
necháme v lázni. 

žlutozelená nať, květy kamenec (před barvením), 
zelená skalice (po barvení)

hráškově 
zelená

nať, květy modrá skalice (před barvením), 
kamenec (po barvení)

(Zdroje informací v tabulkách dle Barvení rostlinami)
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 3 .  Praktická část

Na  základě  vlastní  zájmové  činnosti  v  dětském  oddíle  experimentální  archeologie 

Mamuti  jsem  vytvořila  několik  výukových  projektů  využitelných  ve  výuce  a 

volnočasových  aktivitách.  Další  aktivitou  v  praktické  části  je  připrava  barevného 

spektra z rostlin běžně dostupných v naší flóře. Získané informace jsem zpracovala do 

tabulek a přiložila jako materiál k výukovým projektům. Projekty jsou koncipovány tak, 

aby žákům přiblížily rostliny s jejich obsahovými látkami.  

 3.1 Vlastní  experiment  jako  východisko  pro  tvorbu  výukových 

projektů

V  této  kapitole  se  zaměřuji  především  na  ověřování  barevného  spektra,  tvorbu 

výukových projektů a experimentů. Vlastní experiment se zabývá výsledky praktické 

části. 

Návod na přípravu barvící lázně:

Materiál:  asi  200 g rostlinného materiálu/100 g látky nebo vlny,  mořidla:  kamenec, 

modrá, zelená skalice

Pracovní postup: 
1) příprava rostlinného materiálu:

• květy  a plody lze využít jak čerstvé, tak sušené
• listí a nať se doporučuje předem nasekat, preferujeme čerstvé, aby 

nehnily
• borka a kořeny se musí nasekat nebo nadrobno nadrtit

2) vlastní barvení:
Do nádoby dáme vařit přiměřené množství vody tak, aby barvený materiál 
byl ponořen. Do vody vložíme rostlinný materiál a lázeň přivedeme k varu. 
Vlnu či látku vložíme do vroucí lázně (hedvábí ani surovou vlnu nevkládáme 
do vroucí vody z důvodu ztráty svých vlastností) a po dobu cca půl hodiny 
vaříme. Doba, po kterou necháme vlnu v lázni, se odráží na intenzitě barvy, 
stejně jako množství rostlinného materiálu. 
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3) moření: 
V případě, že chceme dosáhnout jiného odstínu v dané lázni, přidáváme do 
lázně chemické látky tzv. mořidla. 
• Při moření před barvením látku nebo vlnu namoříme v roztoku 

rozpuštěné soli (10g/1l) bez příměsi barviva. Takto připravenou lázeň 
zahříváme cca na 90 stupňů a látku v ní máčíme přibližně hodinu. 

• Mořením při barvení ve vroucí lázni s barvivem rozpustíme určité 
množství mořidla a vložíme dovnitř nachystaný materiál. Mořidlo se dá 
jak v počáteční, tak v koncové fázi barvení.

• Moření po barvení je opačný k postupu moření před barvením. Nejprve 
vlnu nabarvíme a poté ji vložíme do roztoku mořidla. 

4) ustalování:
Pro zachování stálejší barvy vypereme vlnu v roztoku sody nebo kuchyňské 
soli.

Zde  v  tabulkách  níže  jsou  uvedeny  porovnání  získaných  barevných  odstínů  

s předpokládanými barvami dle odborné literatury.

Tabulka 32: Vliv kamence na výsledný odstín, porovnání koncových barev mořených 

a nemořených materiálů (foto viz. příloha VIII.).

rostlina použitá část mořidlo barva
bříza bělokorá - listy žádné žlutá, okrová

- listy kamenec jasně žlutá
mořena barvířská - oddenky žádné hnědá

- oddenky kamenec červenohnědá
svízel syřišťový - kvetoucí nať žádné žlutá, okrová

- kvetoucí nať kamenec jasně žlutá
kopřiva dvoudomá - listy žádné žlutozelená

- listy kamenec světlejší odstín
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Tabulka 33: Porovnání získaných barev s předpokládanými odstíny (foto viz. přílohy 

IV.-VIII.)

rostlina používaná 
část

mořidlo předpokláda
ná barva

dosažená 
barva

cibule 
kuchyňská

- slupky žádné oranžová oranžová

- slupky zelená skalice tmavě hnědá
svízel 
syřišťový

- nať železo zelená zelená

- nať žádné okrová okrová
- nať kamenec žlutá žlutá

kopřiva 
dvoudomá

- listy žádné světle zelená světle zelená

- listy kamenec žlutá žlutá
aksamitník 
(afrikán)

- květy žádné žlutá žlutá

- květy zelená skalice žlutozelená tmavě zelená
třezalka 
tečkovaná

- květy kamenec (15-20 min.) zelená sv. zelená

vše z jedné 
lázně

- květy žádné (1-2 hod.) červenohnědá okrová, sv. 
hnědá

vše z jedné 
lázně

- květy kamenec (12 hod) tmavě hnědá béžová

vše z jedné 
lázně

- květy kamenec (přivedeme opět k 
varu – několik hodin)

žlutá béžová

řepa kořeny žádné růžová růžová
mořena 
barvířská

oddenky bez mořidla, s kamencem hnědá, 
červená

hnědá, 
červená

bříza 
bělokorá

- listy kamenec jasně žlutá jasně žlutá

- listy žádné žlutá okrová
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Tabulka  34:  Vliv  zelené  skalice  na  výsledný  odstín,  porovnání  koncových  barev 

mořených a nemořených materiálů (foto viz. příloha VIII.).

rostlina použitá část mořidlo barva
svízel syřišťový kvetoucí nať žádné žlutá, okrová

kvetoucí nať oxid železitý tmavě zelená
cibule kuchyňská - suknice žádné oranžová

- suknice zelená skalice tmavě hnědá
olše lepkavá - šištice žádné okrová

- šištice zelená skalice šedá
aksamitník - květy žádné světle žlutá

- květy zelená skalice tmavě zelená

Tabulka 35: Porovnání získaných barev s předpokládanými odstíny 

rostlina použitá část mořidlo barva
olše lepkavá - šišky žádné okrová

- šišky zelená skalice šedá
jírovec maďal kůra žádné světle hnědá
tis červený kůra žádné hnědá
ořešák královský oplodí žádné tmavě hnědá
bez černý plody žádné sytě fialová
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 3.1.1 Metodiky: výukové projekty

Charakteristika projektů: Barvířské rostliny

Tyto projekty jsou určeny žákům základních i středních škol, jsou realizovatelné i ve 

více paralelních třídách najednou. Přibližují prakticky žákům počátky barvení pomocí 

rostlin.  Ukazují  možné  příklady  využití  obsahových  látek,  konkrétně  barviv,  a  vliv 

chemických látek na výslednou barvu.  Zároveň u žáků prohlubují týmovou spolupráci, 

schopnost vyhledávání informací, jejich třídění a schopnost rozvrhnutí práce do delšího 

časového horizontu. 

1. Projekt Barvířské rostliny 

Projekt je možné realizovat během celého školního roku. V každém ročním období se 

využívá k barvení jiné části rostliny. Na jaře žáci využijí květů a natě, v létě květů  

a listí, na podzim a v zimě žáci barví kůrou, kořeny a plody. Během roku se také mění 

barvený materiál, od lnu a bavlny přes vlnu a vejce. Primárním cílem tohoto projektu 

bude vytvoření  a ověření barevného spektra každou skupinou žáků.

Realizace ve výuce: vhodné do hodin biologie a chemie (ICT, výtvarné výchovy)

• V úvodní  hodině  se  žáci  pomocí  prezentace  (viz.  materiály  pro  učitele, 
příloha IX.) seznámí obecně s projektem, s jeho cíly a výstupy. Učitel rozdělí 
žáky dle pozic na řečníka, výtvarníka, fotografa/IT, organizátora a biologa. 
Z těchto pozic se losem vyberou pracující skupiny o 4-5 lidech. Doporučuje 
se s projektem začít v květnu až červnu, kdy je většina rostlin v květu. Pro 
lepší udržení tématu u žáku je však vhodnější začínat na podzim.

• V rámci botaniky, která je důležitou součástí práce žáků, je jedno dopolední 
vyučování  koncipováno  jako  poznávací  a  určovací  praktikum  rostlin  
v  průhonickém parku (www.parkpruhonice.cz)  nebo  v  botanické  zahradě 
Přírodovědecké  fakulty  (www.bz-uk.cz).  Žáci,  vybaveni  atlasy,  se  zde 
seznámí se základními rostlinami. K výběru rostlin pro vlastní projekt budou 
mít k dispozici tabulky s ověřeným barevným spektrem (viz. materiál pro 
žáky, přílohy). Návštěvu parku doporučuji v době června.
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• Vlastní  práce  žáků  po  celý  rok  spočívá  ve  výběru  a  sběru  rostlinného 
materiálu  (plodů,  květů,  listí,  kořenů  a  natí)  pro  jejich  barevnou  škálu  
a v aktivní účasti při experimentech. 

• Laboratorní práce se uskuteční 4x ročně, během každého ročního období.  
V  prvních  cvičení  je  zahrnuto  školení  o  bezpečnosti  práce  v  laboratoři. 
Během posledních cvičení  v rámci  mezipředmětových vztahů s VV se jako 
barvený materiál použijí vejce. 

• Průběžná  práce  žáků  doma  je  zaměřena  na  vyhledávání  informací, 
herbářování, zpracování výsledků a fotodokumentaci. Bude vždy jednou za 
dva měsíce kontrolována učitelem. 

• V  případě  zájmu  o  prohloubení  vědomostí  v  oblasti  ICT  bude  žákům 
umožněna 1 hodina zaměřená na tvorbu prezentací, úpravu fotek a filmové 
zpracování.  

• Pro prezentaci projektu budou ve vyučování vyděleny 2 hodiny.   

Délka projektu: 1 rok (ve vyučování 8-9 hodin + 4x laboratorní cvičení)

Seznámení s projektem – Cíle projektu:

1) Vytvořit  a ověřit barevné spektrum dle návodu (viz materiály pro žáky).

podmínky:

• Žáci vytvoří spektrum o 4 barvách, které si vyberou (výběr: žlutá, oranžová, 
červená, fialová, modrá, hnědá, zelená, černá).

• Každá barva bude zastoupena třemi různými rostlinami, které se však mohou 
u různých barev opakovat tzn. použiji např. cibuli kuchyňskou pro přípravu 
žluté a hnědé barvy. Nemohou ji dvakrát použít pro přípravu žlutých odstínů. 

• Žáci  při  barvení  musí  využít  nejméně  jednou  listy,  květy,  kůru,  plody, 
kořeny.

• V rámci dvou barev se žáci pokusí namořit vlnu/tkaninu v síranech.
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2) Pořídit soubor dokumentace – protokol.

protokol zahrnuje:

• použité materiály, chemikálie a pomůcky

• pracovní postup, závěr, poznámky, zajímavosti

• herbářovou položku opatřenou českým i latinským názvem a místem sběru 
(u  rostlin:  celá  rostlina  i  s  kořenem,  u  dřevin:  list,  větvička,  květ,  plod, 
semena) foto viz. příloha XI., pokusit se sehnat co nejvíce materiálu

• fotodokumentace nebo barevné spektrum

• pro zvýšení náročnosti se dá zařadit i položka: základní informace o rostlině

3) Vytvořit  plakát,  video nebo fotoseriál,  který  monitoruje  jejich  pracovní 
postup.

4) Prohloubit týmovou spolupráci (včasná realizace zadané práce) a rozvržení 
práce do delšího časového horizontu.

5) Rozvíjení iniciativy a organizačních schopností žáků.

6) Procvičit používání PC coby nástroje pro komunikaci, správu a prezentaci 
dat.

7) Učit se individuální práci (zadání úkolu a jeho úspěšná realizace).

Hodnocení:

Hodnocení je ponecháno žákům i učiteli. Každá skupina vytvoří vlastní pořadí všech 

projektů.  Žáci  hodnotí  dodržení  daných  kriterií,  představení  projektu,  týmovou 

spolupráci a výstup, kterým je plakát, video nebo fotoseriál. Učitel vytvoří také vlastní 

pořadí, které se stejně jako žákovské započítává do finálního. V tomto konečném pořadí 

může  učitel  změnit  1  umístění,  tzn.  v  případě,  že  nesouhlasí  s  některým pořadím. 

Přehodit smí pouze jednu pozici.
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2. Projekt Barvířské rostliny 

Projekt je možné realizovat během jarních až letních měsíců. Rostlinným materiálem, 

který budou žáci využívat, jsou květy, natě a listy. Primárním cílem bude vytvoření  

a ověření barevného spektra celou třídou. Jednotlivé skupinky žáků se budou soustředit 

pouze na jednotlivé barevné odstíny nebo na zisk co nejvíce barev z  jedné rostliny 

pomocí chemických sloučenin.

Realizace ve výuce: vhodné do hodin biologie a chemie (ICT, výtvarné výchovy)

• V úvodní  hodině  se  žáci  pomocí  prezentace  (viz.  materiály  pro  učitele, 
příloha IX.) seznámí obecně s projektem, s jeho cíly a výstupy. Učitel rozdělí 
žáky dle pozic na řečníka, výtvarníka, fotografa/IT, organizátora a biologa. 
Z těchto pozic se losem vyberou pracující skupiny o 4-5 lidech. Doporučuje 
se s projektem začít v květnu až červnu, kdy je většina rostlin v květu.

• V rámci botaniky, která je důležitou součástí práce žáků, je jedno dopolední 
vyučování  koncipováno  jako  poznávací  a  určovací  praktikum  rostlin  
v  průhonickém parku (www.parkpruhonice.cz)  nebo  v  botanické  zahradě 
Přírodovědecké  fakulty  (www.bz-uk.cz).  Žáci,  vybaveni  atlasy,  se  zde 
seznámí se základními rostlinami. K výběru rostlin pro vlastní projekt budou 
mít k dispozici tabulky s ověřeným barevným spektrem (viz. materiál pro 
žáky). Návštěvu parku doporučuji v době června.

• Vlastní práce žáků spočívá ve výběru a sběru rostlinného materiálu (plodů, 
květů, listí, kořenů a natí) pro jejich barevnou škálu a v aktivní účasti při 
experimentu. 

• Laboratorní práce se uskuteční 1-2x. 

• Průběžná  práce  žáků  doma  je  zaměřena  na  vyhledávání  informací, 
herbářování, zpracování výsledků a fotodokumentaci. Bude vždy jednou za 
dva měsíce kontrolována učitelem. 

• V  případě  zájmu  o  prohloubení  vědomostí  v  oblasti  ICT  bude  žákům 
umožněna 1 hodina zaměřená na tvorbu prezentací, úpravu fotek a filmové 
zpracování.  

• Pro prezentaci projektu budou ve vyučování vyděleny 2 hodiny. 

délka projektu: 1 -2 měsíce (ve vyučování 8 hodin + 1x laboratoře)
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Seznámení s projektem – Cíle projektu:

1) Vytvořit  a ověřit barevné spektrum dle návodu (viz materiály pro žáky).

Pracovní  skupiny  si  vyberou  zda  budou  ověřovat  barvy  nebo  rostliny.  
V případě výběru barev připraví 4-6 vzorků (dle vybrané barvy). Výběrem 
rostliny  se  rozumí  připravení  všech  odstínů  z  1-2  rostlin  (dle  vybrané 
rostliny).

• dle barvy:  žlutá, oranžová, červená, fialová, modrá, hnědá, zelená, černá

• dle  rostlin:  dřeviny  (bříza  bělokorá,  olše  lepkavá,  ořešák  královský,  bez 
černý), byliny (třezalka tečkovaná, cibule kuchyňská, afrikán, vlaštovičník 
větší, vratič obecný)

2) Pořídit soubor dokumentace – Protokol.

protokol zahrnuje:

• použité materiály, chemikálie a pomůcky

• pracovní postup, závěr, poznámky, zajímavosti

• herbářovou položku opatřenou českým i latinským názvem a místem sběru 
(u  rostlin:  celá  rostlina  i  s  kořenem,  u  dřevin:  list,  větvička,  květ,  plod, 
semena) foto viz. příloha XI., pokusit se sehnat co nejvíce materiálu

• fotodokumentace nebo barevné spektrum

• pro zvýšení náročnosti se dá zařadit i položka: základní informace o rostlině

8) Vytvořit  plakát,  video nebo fotoseriál,  který  monitoruje  jejich  pracovní 
postup.

3) Prohloubit týmovou spolupráci (včasná realizace zadané práce) a rozvržení 
práce do delšího časového horizontu.

4) Rozvíjení iniciativy a organizačních schopností žáků.

5) Procvičit používání PC coby nástroje pro komunikaci, správu a prezentaci 
dat.

6) Učit se individuální práci (zadání úkolu a jeho úspěšná realizace).
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Hodnocení:

Hodnocení je ponecháno žákům i učiteli. Každá skupina vytvoří vlastní pořadí všech 

projektů.  Žáci  hodnotí  dodržení  daných  kriterií,  představení  projektu,  týmovou 

spolupráci a výstup, kterým je plakát, video nebo fotoseriál. Učitel vytvoří také vlastní 

pořadí, které se stejně jako žákovské započítává do finálního. V tomto konečném pořadí 

může  učitel  změnit  1  umístění,  tzn.  v  případě,  že  nesouhlasí  s  některým pořadím. 

Přehodit smí pouze jednu pozici

Očekávané výstupy RVP pro tyto dva projekty:

Chemie:

• Žák pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami. 
Učivo:  zásady bezpečné  práce  –  ve školní  pracovně (laboratoři)  i  v  běžném 
životě.

• Žák  se  orientuje  na  stupnici  pH,  změří  reakci  roztoku  univerzálním 
indikátorovým papírkem. Učivo: kyseliny a zásady.

• Žák se orientuje v přípravě a využívání různých látek v praxi. Učivo: chemický 
průmysl.

Přírodopis:

• Žák  aplikuje  praktické  metody  pozorování  přírody.  Učivo:  zjednodušené 
určovací klíče a atlasy, založení herbáře.

• Žák  odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes 
pletiva až k jednotlivým orgánům. Učivo: anatomie a morfologie rostlin, stavba 
a  význam  jednotlivých  částí  těla  vyšších  rostlin  (kořen,  stonek,  list,  květ, 
semeno, plod). 

• Žák  rozlišuje  základní  systematické  skupiny rostlin  a  určuje  jejich  význačné 
zástupce pomocí klíčů a atlasů.  Učivo: poznávání a zařazování daných zástupců 
běžných  druhů  nahosemenných  a  krytosemenných  rostlin  (jednoděložných  
a dvouděložných); jejich vývoj a využití hospodářsky významných zástupců. 
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Výtvarná výchova:

• Žák  užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích;  
k  tvorbě  užívá  některé  metody uplatňované  v  současném výtvarném umění  
a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie,  video,  animace. Učivo: 
umělecká  výtvarná  tvorba,  fotografie,  film,  tiskoviny,  televize,  elektronická 
média, reklama; výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě. 

ICT: 

• Žák  vyhledává  informace  na  portálech,  v  knihovnách  a  databázích.  Učivo: 
metody a nástroje vyhledávání informací.

• Žák  používá  informace  z  různých  informačních  zdrojů  a  vyhodnocuje 
jednoduché  vztahy  mezi  údaji.  Zpracuje  a  prezentuje  na  uživatelské  úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě. Učivo: počítačová grafika, 
prezentační programy.

Materiály k projektům pro žáky (viz. kapitola 4.1 vlastní experiment)

Prezentace (viz. příloha IX.)

Doporučená literatura – návody

Barvení pomocí rostlin, Věra Bidlová (okopírovat konkrétní rostliny)
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 3.1.2 Metodika: experimenty ve volnočasových aktivitách a vyučování

Experiment: Barvy z přírody aneb pravěké umění

Experiment Barvy z přírody  je určen žákům základních škol, převážně 6.-7. třídy do 

vyučování i do volnočasových aktivit. Přibližují prakticky žákům využití obsahových 

látek  v  rostlinách  a  počátky  barvení  pomocí  rostlin.  Experiment  seznamuje  žáky  

s počátky pravěkého umění a pravěkými experimentálními postupy.

Realizace ve výuce: vhodné do hodin přírodopisu a výtvarné výchovy

• V úvodní  hodině  se  žáci  pomocí  prezentace  (viz.  materiály  pro  učitele, 
příloha  IX.)  seznámí  obecně  s  projektem,  s  jeho  cíly  a  výstupy.  Žáci  se 
rozdělí  do  skupinek  po  4.  Doporučuje  se  projekt  realizovat  v  květnu  až 
červnu, kdy je většina rostlin v květu.

• V rámci botaniky,  která je důležitou součástí projektu, je jedno dopolední 
vyučování  koncipováno  jako  poznávací  a  určovací  praktikum  rostlin  
v  průhonickém parku (www.parkpruhonice.cz)  nebo  v  botanické  zahradě 
Přírodovědecké  fakulty  (www.bz-uk.cz).  Žáci,  vybaveni  atlasy,  se  zde 
seznámí se základními rostlinami. K výběru rostlin pro vlastní projekt budou 
mít k dispozici tabulky s ověřeným barevným spektrem (viz. materiál pro 
žáky). Návštěvu parku doporučuji v době června.

• Vlastní práce žáků spočívá ve výběru a sběru rostlinného materiálu (plodů, 
květů, listí, kořenů a natí) a v aktivní účasti při experimentu. 

• Experimenty proběhnou 1-2x během dopoledního vyučování.

• Malování rostlinami a pravěké malby budou realizovány v rámci výtvarné 
výchovy.

délka projektu: 2 týdny (ve vyučování 6 hodin + 1-2x laboratoře)
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Seznámení s projektem – Cíle projektu:

Projekt je rozdělen do 3 částí.

1. Příroda je plná barev po celý rok a v každém ročním období obdivujeme nejrůznější 

barvy květů či  plodů,  aniž  bychom si  uvědomili,  že  je můžeme také využít.  Cíl 

malování rostlinami spočívá ve vytvoření kresby dle vlastní fantazie na téma Barvy 

v přírodě, pomocí květů, listů, plodů a dalších. Žáci si rostlinný materiál opatří sami. 

Ostatní potřeby i s rostlinným materiálem navíc zajistí učitel.

2. Již  naši  dávní  předci  objevili  před  miliony  let,  že  mohou  přírodu  využívat  

k zaznamenání běžného života ve formě umění nebo ke zdobení těla. Nevyužívali 

jen barev z rostlin, ale také sazí a hlinek, které poskytovaly širokou škálu barev. 

Žáci se pokusí experimentálně napodobit jeskynní malby pravěkých lidí původními 

technikami, dle návodů, na zdech vlastní třídy. Cílem je vytvořit jednu až dvě malby 

a odevzdat učiteli sepsaný pracovní postup. Učitel s pomocí žáků opatří barevné 

hlinky.

Tyto  dvě  části  jsou  inspirovány  projekty  Barvířské  rostliny  od  V.  Bidlové,  M. 

Štěpničkové. 

(http://www.pampeliska.eu/pampeliska.eu/sites/File/pracovni_listy_tabor/barvirske_

rostliny.pdf)

3. Pravěcí  lidé  se  oblékali  do  barevných oděvů a  přes  podmínky,  které  měli,  bylo 

spektrum velice  široké.  Cílem žáků bude  experimentálně  obarvit  jedno klubíčko 

vlny v podmínkách stejných jako měli naši předkové a také zaznamenat pracovní 

postup. Návody k postupům dodá učitel (viz. přílohy pro učitele). 

Hodnocení: Žáci ve skupinkách sestaví pořadí nejlepších obrazů, maleb i klubíček vlny. 

Dle konečného pořadí budou učitelem ohodnoceni. 
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Očekávané výstupy RVP:

Přírodopis:

• Žák  aplikuje  praktické  metody  pozorování  přírody.  Učivo:  zjednodušené 
určovací klíče a atlasy, založení herbáře.

Dějepis:

• Žák charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní 
kulturu. Učivo: člověk  a lidská společnost v pravěku.

Výtvarná výchova:

• Žák  v  tvorbě  projevuje  své  vlastní  životní  zkušenosti.  Uplatňuje  při  tom  
v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace. Učivo: prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností, manipulace s objekty, pohyb těla a jeho 
umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby. 

Materiály k projektům pro žáky:

Návod na přípravu barvící lázně dle vlastního experimentu:

Materiál: asi 200 g rostlinného materiálu/100 g vlny

Pracovní postup: 
1) příprava rostlinného materiálu:

• květy  a plody lze využít jak čerstvé, tak sušené
• listí a nať se doporučuje předem nasekat, preferujeme čerstvé, aby 

nehnily

2) vlastní barvení:
Do nádoby dáme vařit přiměřené množství vody tak, aby barvený materiál 
byl ponořen. Do vody vložíme rostlinný materiál a lázeň přivedeme k varu. 
Vlnu  vložíme do vroucí lázně a po dobu cca půl hodiny vaříme. Doba, po 
kterou necháme vlnu v lázni, se odráží na intenzitě barvy, stejně jako 
množství rostlinného materiálu. 

3) ustalování:
Pro zachování stálejší barvy vypereme vlnu v roztoku kuchyňské soli.
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Doporučená literatura – návody

Barvení pomocí rostlin, Věra Bidlová (okopírovat konkrétní rostliny)
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 4 .  Diskuze

V převážné  části  experimentů  jsem ověřovala  již  známé postupy a  získané  barevné 

odstíny dle knihy Věry Bidlové s tím rozdílem, že autorka ve své knize neuvádí barvení 

nemořeného materiálu, kdežto já jsem zpočátku pracovala pouze s vlnou nemořenou. 

Během práce jsem používala převážně živočišný materiál tj. vlnu přírodní spředenou  

i nespředenou a vejce. Z rostlinných materiálů určených k nabarvení jsem vyzkoušela 

lněnou a bavlněnou tkaninu v cibulové, řepné a svízelové lázni. 

Na začátku experimentální činnosti jsem ověřovala první hypotézu: 

H1: Při opakovaném barvení konkrétní rostlinou a přesném dodržení  pracovního 
postupu jsou získané barvy cca v 90 % stejné.  

Při  ověřování  jsem  barvila  rostlinami  s  předem  jasným,   neměnným,  barevným 

výsledkem jako je cibule, afrikán, kopřiva, bez nebo ořešák, bez ohledu na množství 

použité  vody,  vlny  nebo  rostlinného  materiálu.  Rostlinný  materiál  jsem  používala 

převážně čerstvý, vyjímkou byly květy afrikánů. Barvené vlny jsem pro ustálení vyprala 

v roztoku kuchyňské soli. Tyto barvy se lišili v přímé závislosti na množství použitého 

rostlinného a barveného materiálu. Nedodržením přesného postupu se stávalointenzitou 

nebo-li sytostí barvy, nebo dokonce úplně odlišnou barvou. Výsledky dosažených barev 

v porovnání s předpokládanými odstíny jsou zapsány v tabulkách v kapitole Vlastní 

experiment  slouží  jako  podkladový  materiál  k  barevnému  spektru  a  výukovým 

projektům. Co se týče vody, držela jsem se jediné zásady, tj. aby barvený materiál byl 

ponořen (Tichý,  Tichá, 1998, s. 25). 

Postupem času jsem přistoupila  k rostlinám s nejasnými výsledky a začala  používat 

mořidla, abych zjistila jejich vliv na konečnou barvu a odstín, což je obsahem mé druhé 

hypotézy: 

H2: Chemické sloučeniny používané jako mořidla ovlivňují dosažení výsledných 
odstínů a barev.
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Ověřením bylo mé první seznámení se změnou barvy díky přidané chemické látce bylo 

zcela  náhodné.  Při  barvení  svízelem  syřišťovým  jsem  použila  nádobí,  které  bylo 

pokryto rzí (hydrát oxidu železitého) a ta ovlivnila žlutou barvící lázeň. Vlna, kterou 

jsem vložila, se nezbarvila žlutě nýbrž  zeleně. Do této doby se mi nepodařilo vyrobit 

takto výraznou zelenou barvu. 

Kamenec  jsem používala  k  dosažení  světlejších  žlutých  odstínů.  Klubka  vlny  jsem 

předem namořila v lázni a teprve poté obarvila, což mi umožnilo proces rozdělit i do 

více dnů. Výsledkem barvení břízou bělokorou byla jasně žlutá vlna (foto viz. příloha 

IV.). V případě zelené skalice jsem vycházela ze známého předpokladu, že barvící lázně 

pomocí síranu ztmavnou. Pokusila jsem se tedy připravit tmavší odstíny - šedou, tmavě 

zelenou a tmavě hnědou barvu v lázni z šišek olše, květů afrikánu a cibulových slupek 

(foto viz. příloha VIII.). Postup barvení a moření jsem zvolila opačný než při moření 

kamencem. Nejprve jsem vlnu v lázni obarvila a poté přidala zelenou skalici. Množství 

přidávané jsem neodměřovala, takže výsledné barvy jsou hodně tmavé. V tomto případě 

si musí tedy dát barvíř pozor na množství, aby daný odstín pouze dotónoval. 

Třetí hypotéza se zabývá pedagogickou stránkou:

H3:  Experimenty  jako  samostatná  práce  žáků  jsou  atraktivním  prvkem  ve 
výukových projektech v rámci vyučování.

Při experimentech prováděných dětmi z oddílu jsem zjišťovala zájem o barvířství. Věk 

dětí  byl  od 9-16 let.  První  ověřování  probíhalo napodobením pravěkých malířských 

technik  v  jeskyních  na  Srbsku,  kdy  se  děti  pokusily  znázornit  pravěké  umění.  

K malování používaly barevné hlíny (hlinky). Během experimentu se vydaly děti do 

nitra jeskyní, vyzbrojeni čelovkami a loučemi, tvořit uměni. Při práci se ukázalo, že 

důležitým faktorem pro tvorbu maleb je světlo. Malby tvořené s čelovkou vypadaly jako 

obrazy, kdežto při světle loučí zvířata ožívala. 

Druhé ověření bylo vlastní barvení textilu a vajec v přírodě pomocí cibulových slupek 

(foto viz. příloha X.). U barveného materiálu jsme s dětmi z oddílu zjišťovaly, zda má 

množství slupek vliv na barvu. Barveným materiálem byli vejce. 
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Experiment  byl  prováděn  během výpravy  do  lesů  poblíž  Řevnic,  kde  se  barvilo  v 

kotlících na ohništi. Každý si připravil jedno vejce k nabarvení a vložil jej do cibulové 

lázně. V obou případech bylo vidět v očích dětí nadšení a všem na jejich práci záleželo, 

což bylo vidět na výsledcích (foto viz. příloha X.). 
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 5 .  Závěr

Při psaní diplomové práce jsem narazila na nedostatek historických podkladů o barvení, 

což  je  způsobeno  špatným  zachováváním  a  rozkladem  textilií  v  průběhu  dějin.  

V publikacích je většinou uveden jen krátký přehled. Naopak postupy, ze kterých jsem 

vycházela, mě překvapily úspěšností, přestože některé neobsahovaly výsledky přímého 

barvení, ale pouze mořidlového. 

Na základě experimentů prováděných dětmi  jsem dospěla  k názoru,  že  barvířství  je 

velice  zábavná  činnost.  Při  vhodně  zvoleném  barvícím  materiálu  a  postupu  jde  

o činnost zvládnutelnou žáky od sedmé třídy ZŠ. Rostliny volně rostoucí v ČR jsou 

dostatečným zdrojem  pro  tvorbu  barevného  spektra.  Poslední  kapitola  je  věnována 

několika  výukovým projektům,  které  jsou vytvořeny výhradně  pro  tuto  diplomovou 

práci.  Z  předchozích  vět  vyplývá,  že  realizace  výukových  projektů  je  možná  ve 

vyučování i ve volnočasových aktivitách. 

Veškeré  uvedené  informace  v  teoretické  i  praktické  části  mohou  posloužit  jako 

doplňkový materiál pro výukové projekty, experimenty nebo vlastní barvící činnost. 

Všechny  cíle  diplomové  práce  byly  na  předchozích  stránkách  splněny  a  všechny 

hypotézy ověřeny.
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