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Abstrakt
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na jednotlivé rostliny tropů a subtropů a
poukázala jsem na jejich využití v dnešním světě.
Práce jsem rozdělila na několik částí, kde poukazuji na celkovou charakteristiku
tropického a subtropického klimatického pásu a popisuji jednotlivé formace tropů a
subtropů. V další části jsou již jednotlivé rostliny, kde jsem poukázala na jejích
botanickou charakteristiku, historii a vlastnosti použití a vše jsem doplnila jejich
obrázkem. V poslední částí jsem potom shrnula informace z jednotlivých učebnic
základních a středních škol a uspořádala je do přehledné tabulky.

In my bachelor thesis I directed on individual plants of tropics and subtropics and
I pointed to their use in today´s world.
I divided the work into some parts,which point to general charakteristics of
tropical and subtropical climate belt and I desribe individual plants formations of the
tropics and subtropics. In the next part are individual plants, where I pointed to their
botanical charakteristics, history and properties using and I added everything with their
pictures. In the last part I summarized informations from the textbook of primary and
secundary schools and arranged it in a tabular chart.
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1

Úvod
V tropech jsou životní podmínky zcela jiné, než na jaké jsme zvyklí v mírných

šířkách. Téměř 40 % zemského povrchu leží v tropické zóně mezi obratníky. Skoro
stejně vysoké teploty a stejná délka dne dovolují celoroční růst rostlin. Význam pro
život rostliny mají také půdní poměry. Naše půdy jsou staré méně než 10 000 let, oproti
tomu v tropech jsou již statisíce let.
V sušších oblastech se pěstují hlíznaté rostliny, podzemnice olejná a na
zavlažovacích pozemcích potom kávovník, bavlna, cukrová třtina.
Pro subtropy, kde rostou subtropické rostliny, jsou typická horká a suchá léta,
mírné a deštivé zimy. Rozléhají se v Severní Americe při pobřeží Mexického zálivu a
na jihovýchodním pobřeží Austrálie. Mnoho keřů má tvrdé kožovité listy s častými trny
a nejsou zde původním porostem. Původně zde byly dubové a borovicové lesy, dnes se
tu pěstují citrusy, olivovníky, bavlníky, fíkovníky.
V České republice se stále více stávají populárními tropické a subtropické
rostliny, kromě běžně pěstovaných druhů rostlin. Ať už se jedná o tropické ovoce jako
je například granátové jablko nebo banány atd. Mají ve svých zemích původu důležitý
význam, jelikož jsou zdrojem potravy, ale plody mohou mít i další využití. Slouží
k přípravě léků, olejů, ale lidé je také využívají jako zdroj stavebního materiálu, topiva,
vláken, pryskyřic. Obsahují biologicky aktivní látky, které ovlivňují naše tělo a jejich
účinky můžeme využít při předcházení onemocnění a též jejich léčení - například
nemoci krevního oběhu, nervové soustavy, zažívacích orgánů.
Tropické i subtropické rostliny pěstované v našich sklenících nebo bytech jsou
často napadeny škůdci. Nejvíce jsou postiženy rostlinnými viry, které se nejčastěji
přenášejí při rozmnožování nebo vnikají do rostlinných buněk ranami po mechanickém
postižení. Z dalších škůdců ještě uvedeme například houbové choroby, které způsobují
hnilobu semen a poškozují kořeny. Bakteriální choroby způsobují skvrnitost listů a
vadnutí. Z živočišných škůdců jsou to pak mšice, třásněnky atd.
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Ve své bakalářské práci jsem charakterizovala jednotlivé rostlinné formace tropů
a subtropů, a zároveň i popsala tropický a subtropický klimatický pás. Poté jsem se
zaměřila na užitkové rostliny tropů a subtropů v učebnicích přírodopisu na ZŠ a SŠ
z hlediska jejich uvedení v těchto knihách. Jednotlivé rostliny jsem popsala v kapitolách
užitkové rostliny tropů a subtropů a pěstované užitkové rostlin tropů a subtropů ve
sklenících, bytech a uspořádala je abecedně.
Poté jsem se zaměřila na užitkové rostliny tropů a subtropů v učebnicích
přírodopisu na ZŠ a SŠ z hlediska jejich uvedení v těchto knihách. Jednotlivé rostliny
jsem popsala v kapitolách užitkové rostliny tropů a subtropů a pěstované užitkové
rostlin tropů a subtropů ve sklenících, bytech a uspořádala je abecedně.
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2

Cíle bakalářské práce


Charakterizovat tropický a subtropický klimatický pás.



Popsat jednotlivé rostlinné formace tropů a subtropů.



Provést analýzu jednotlivých učebnic přírodopisu z hlediska jejich informací
o užitkových rostlinách tropů a subtropů.



Charakterizovat vybrané rostliny užitkových rostlin tropů a subtropů.



Charakterizovat vybrané pěstované užitkové rostliny tropů a subtropů ve
sklenících a bytech.
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3

Podnebné klimatické pásy

3.1 Tropický klimatický pás
Tropický pás se vymezuje pomocí obratníků Raka (23°27' s.š) a Kozoroha
(23°27'). V tropickém pásu rozlišujeme ještě pět typů klimatu, z nichž nejvíce
vyrovnané klima se nachází v oblasti mezi rovníkem a asi 10. rovnoběžkou severní a
jižní polokoule, kde se udržuje po celý rok teplý a vlhký vzduch. Průměrné roční teploty
se při pobřeží pohybují mezi 25-28 °C. Slunce svítí za rok asi 1600- 2000 hodin.
Průměrná teplota všech měsíců v roce je zde tedy velmi podobná, její chod je málo
výrazný a nenastává střídání ročních období, jak je tomu například u mírného pásu.
Výkyvy teplot se utváří jen mezi dnem a nocí. Vzhledem ke kumulaci Slunce je pro
vegetaci významná prakticky stejná délka dne a noci. Svítání a soumrak jsou velmi
krátké a tma nastává velmi rychle. Se vzrůstající nadmořskou výškou teploty klesají na
100 m asi o 0,6 °C, od 1500 m n. m. se již přibližují teplotám subtropického pásu. Ve
výškách nad 3000 m n. m. se často objevují mrazíky (podle KUNTE, ZELENÝ 2009).
Tropy jsou územím, kde denní střední výkyvy teploty jsou větší než střední roční
výkyvy, tzn., že rozdíl mezi dnem a nocí je větší než rozdíl mezi létem a zimou.
Rozšiřuje to hranici tropů na jedné straně do nížinných oblastí s tropickou vegetací, kde
jsou roční doby zeslabovány vlivem moře, na druhé straně také zasahují do pouští a
pohoří, v nichž jsou denní výkyvy teploty extrémně vysoké (ROHWER 2000).
Srážkové úhrny jsou v rovníkovém pásu značné, mezi 1500 – 3000mm ročně
Může se stát, že někdy přesáhnou i 10 000 mm, tak je tomu například v Kamerunu
u Guinejského zálivu nebo na Hawai. Nejvyšší srážkové úhrny bývají asi mezi
1000-2000 m. n. m.; výše klesají. Největší množství srážek připadá nejčastěji na období
jarní a podzimní rovnodennosti. V rovníkové oblasti, kde je neustále nízký tlak, stoupá
vlhký horký vzduch vzhůru. Po ochlazení ve vyšších vrstvách dochází ke kondenzaci
vodní páry a vzniku oblačnosti s četným výskytem bouřek a silných lijáků. Průměrná
měsíční vlhkost se pohybuje mezi 80-90% (podle KUNTE, ZELENÝ 2009).
Na rovníkový pás navazuje k severu i jihu území okrajových částí tropů s letními
dešti. Čím dál se dostáváme od rovníku – při okrajích tropického pásu – objevuje se a
10

postupně prodlužuje období sucha. Délka období sucha má důležitý význam při
pěstování užitkových i okrasných rostlin. Výsledkem nestejného oteplování souše a
vody (pevniny se v létě oteplují více než moře a v zimě naopak více ochlazují) vznikají
i rozdíly tlakové. V létě se nad pevninou vyskytuje poměrně nižší tlak než nad mořem, a
proto vzduch proudí z moře na pevninu, zatímco v zimě je tomu naopak. Tyto sezonní
proudy se nazývají monzumy. Ty mají zásadní význam pro zemědělskou výrobu a
rostliny všeobecně. Například v jihovýchodní Asii v letním období proudí vlhký
přízemní vzduch z oceánu na pevninu a přináší střídavě déšť na pobřeží a do
vnitrozemí. Zimní monzumy jsou naopak studené a suché. Jinou formou proudění
typicky vyskytující se v tropech jsou celoročně vanoucí pasáty proudící ze subtropů,
kde je trvale vyšší tlak, k rovníku, kde je opačně tlak po celý rok nízký. Nejteplejší dny
roku se dostaví často koncem období sucha. Na větrných stranách ostrovů a pevniny
jsou hlavně v hornatých oblastech pasáty příčinou vytrvalých a velmi silných dešťů
(podle KUNTE, ZELENÝ 2009).

3.2 Subtropický klimatický pás
Subtropy se rozlišují na několik typů. Přechod od tropů k subtropům se projevuje
možností krátkodobého poklesu teploty vzduchu pod bod mrazu i na pobřežích a
v nízkých nadmořských výškách. Klimatická hranice subtropických a mírných pásů se
objevuje na rozhraní trvalé a nestálé sněhové pokrývky. Nejteplejší měsíce dosahují
teplot vyšších než 20 °C, u nejchladnějšího měsíce je to vyšší než 0°C, minimální
teploty dosahují zřídka -12 až -15°C. Srážky jsou velmi rozmanité. V oblasti Saúdské
Arábie nedosahují někdy ani 100 mm ročně, v monzunových subtropech Číny dosahují
hodnot přes 1000 mm, ve vlhkých subtropech u Černého moře v Batumi činí průměr
srážek 2760 mm. Nejblíže ke střední Evropě nacházíme subtropické středomořské klima
s mírnou deštivou zimou a suchým horkým létem v Mediteránu (Středozemí). Roční
amplituda průměrných teplot se v tomto klimatu pohybuje od 10 °C a dosahuje až 25°C.
V zimním období teploty krátkodobě klesají a dokáží klesnout i pod bod mrazu, někdy i
při sněhové pokrývce. Roční úhrny srážek kolísají v širokém rozmezí mezi
± 120-1300mm (podle KUNTE, ZELENÝ 2009).
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Z hlediska vegetace vyvozujeme, že ve Středozemí kdysi rostly alespoň podél
pobřeží převážně neopadavé tvrdolisté lesy, které však byly lidmi úplně zlikvidovány.
Oblast je charakteristicky významná z hlediska zemědělství například pěstováním
olivovníku, citrusů, rohovníku obecného, granátovníku a v severní Africe a Arábii
vyniká díky datlovníku. Našli bychom zde i hojný počet okrasných subtropických
rostlin, mající zde výborné podmínky pro svůj růst. Daří se tu jak původním, tak i
zavlečeným z jiných kontinentů, zejména z Austrálie. Na jiných kontinentech bychom
našli do určité míry podobnou tvrdolistou vegetaci v subtropických územích se zimními
dešti, například v jižním cípu Afriky, při pobřeží střední Kalifornie, středního Chile a
v jižní a jihozápadní Austrálii (podle KUNTE, ZELENÝ 2009).
Suchá území subtropů jsou spíše blíže k rovníku, asi mezi 20 – 30 °C severní a
jižní šířky. Zařadili bychom sem Saharu, vnitřní část Arábie, Namibie, Kalahari,
jihozápadní Madagaskar, Dolní Kalifornie a centrální Austrálie. Geograficky navazují
na oblasti se zimními srážkami ležícími na severní polokouli severněji, na jižní jižněji.
Tropický pás zaujímá asi 42 % zemského povrchu, subtropický a mírný 50 % a polární
8 % (podle KUNTE, ZELENÝ 2009).
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4

Rostlinné formace tropů a subtropů

4.1 Tropické deštné lesy
Podle nadmořské výšky a vztahu k typu reliéfu rozlišujeme:


nížinný tropický deštný les (typický zonobiom),



horský tropický deštný les (orobiom ve výškách nad 1000m),



mlžný tropický les (orobiom ve výškách 2000 až 3000 m),



aluviální tropický deštný les (pedobiom v nivách velkých řek),



tropický bažinný les (pedobiom se specializovanými dýchacími kořeny atp.),



tropický rašelinný les (pedobiom v podmínkách hromadějícího se organosolu)
(JENÍK 1995).

Zde

najdeme

nejbohatší

rostlinnou

formaci

vyvinutou

v klimaticky

nejpříznivějších a zásadními změnami neovlivněných podmínkách. Postupně se vyvíjela
mnoho tisíc let, jako vyvážené společenstvo rostlin a živočichů s nejtěsnějšími vazbami,
jejichž porušení by mohlo vést až k zániku daného druhu. Půdy (oxisoly) jsou hluboce
zvětralé a humifikace v nich probíhá velmi rychle. V nížinných deštných lesích někdy
může nastat zaplavení a zbahnění půd, což je výsledek toho, že druhově bohatší jsou
svahy kopců a hor. Ve společenstvu rostlin převládají dřeviny, hlavně stromy, které
utvářejí většinou tři patra propojená liánami. Druhová pestrost rostlin je velmi pestrá, na
1ha dokáže vyrůst až přes 100 druhů, zřídka i více. Stromy nacházející se v nejvyšším
patře (giganty) vyrůstají jednotlivě a mohou přesáhnout hranici i 50m výšky. Několik
druhů dřevin má charakteristická přizpůsobení například opěrné chudé kořeny, květy
přímo na kmenech a silných větvích stromů (Kalifornie), bronzové zbarvení mladých,
rychle rostoucích listů apod. Kůra stromů často porůstá epifyty; lišejníky a mechy
rostou i na listech (epifyly). Bylinné patro není plynule zapojené, to v důsledku
vysvětluje, proč je primární deštný les dobře průchodný. Ve vlhké půdě se daří také
velkému množství hub. Převážná většina druhů je opylována hmyzem, některé druhy
i ptáky nebo netopýry (podle KUNTE, ZELENÝ 2009).
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Základní podmínky pro vznik tropického deštného lesa jsou vysoké, v průběhu
roku více či méně rovnoměrně rozdělené srážky a vyrovnané vegetačně příznivé teploty.
Množství srážek ročně je okolo 2 000-4 000. Maximálně 2,5 měsíce bez dešťů jsou
oblasti v tropickém deštném lese. Průměrná vzdušná vlhkost bývá okolo 90 %. Vedlejší
faktory spolupůsobící při vzniku tropických deštných lesů jsou nadmořská výška a
sklon terénu (lesy nížinné a horské), faktory eratické (lesy břehové, zaplavované a
bažinné), ebeny, antropické (přirozené) a druhotné lesy (podle VALÍČEK 1989).
Druhová skladba tropického deštného lesa se v podstatě nemění přibližně do
výšky 1000m n. m., poté se postupně více objevují podhorské druhy a kolem asi
1500 m n. m. se utvářejí nižší horské deštné lesy, běžně se dvěma patry stromů a
hojnějším bylinným patrem s větším zastoupením kapraďorostů a hlavně bohatším
souborem epifytů. V mlžných lesích vlhkých tropů začínají přibližně kolem
2000 m n. m. a v Andách se uplatňují například dřeviny z čeledi vavřínovitých, druhy
rodu podokarpus a jim příbuzné, v podrostu najdeme hojné játrovky a vranečky, kmeny
jsou ve velké míře porostlé epifyty (zvláště z čeledi broméliovitých a vstavačovitých),
ubývají naopak liány. Bylinné patro je skoro celé zapojené. Poměr je však na různých
kontinentech následkem řady faktorů velmi rozdílný a i v jednom velehorském systému
se může lišit o několik set metrů (podle KUNTE, ZELENÝ 2009).
Ve vyšších polohách tyto lesy přecházejí do subalpínského stupně. Stromy
utvářejí jedno patro, jsou již přibližně asi do 15 m vysoké a mívají křivolaké kmeny.
Z toho důvodu se někdy tomuto typu říká subalpínský křivoles. Ten může v Malajsii
sahat až do výše 4000m. Oproti předchozím typům jsou v něm například v Andách
podstatněji zastoupeny jehličnany, zejména borovice a podokarpus, a mají vysoký podíl
mechorostů a lišejníků. Ve vlhkých oblastech tropů vznikl nad subalpínskými lesy pás
bezlesé vegetace zvané páramo. Vyskytuje se asi tak od 3500 do 4500 m n. m.
V převaze jsou tu trávy a šáchorovité byliny známé i z evropských hor (např. kostřavy,
kavyly, ostřice). Kromě toho je dominantní statnými bylinami rozmanitých tvarů,
k nimž patří druhy rodů Dendrosenecio, Lobelia, Espeletia nebo Argyroxiphium. Nad
pásem páramo je na nejvyšších horstvech vyvinuto ještě superpáramo; i zde roste ještě
řada druhů cévnatých rostlin. V suchých oblastech tropů ve větších vzdálenostech od
rovníku vznikla v Jižní Americe puna podobná alpským loukám, ale kvůli drsným
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klimatickým podmínkám druhově jednotvárná. V páramu i puně jsou zastoupeny ještě
některé druhy kaktusů dosahující až k hranici sněhu (podle KUNTE, ZELENÝ 2009).
Půdy deštných lesů (oxisoly) jsou hluboce zvětralé a rozklad organických látek
v těchto podmínkách humidních tropů v nich probíhá velmi rychle. Stejně tak
biologický koloběh v těchto půdách je velmi intenzivní, ale omezený na značně tenkou
vrstvu při povrchu. Skladba tropických deštných lesů je velmi pestrá a můžeme u nich
rozlišit několik pater, mezi nimiž často nebývá zřetelná hranice, což vede k tomu, že
plynule v sebe přecházejí. Obecně se rozlišují na horní, střední a spodní stromové patro
a přízemní patro (podle VALÍČEK 1989).
Největší, ale už silně mizející plochy deštných lesů, má Jižní Amerika
(Amazonie) přesahující přes střední Ameriku do Mexika. Menší plochy se objevují
v rovníkové Africe, jižní Asii, Indonésii, na Nové Guinei, při východním pobřeží
Austrálie a na ostrovech Tichomoří. Původní tropické deštné lesy prakticky neovlivněné
činností člověka existují již jen v nepatrných zbytcích. Z největší části je nahradily polní
kultury, i když jsou díky vysokým srážkám vyplavujícím půdní živiny výnosné jen
několik málo let. Z jedné dalších příčin patří k hlavním budování silnic a dálnic a s tím
související rozvoj průmysl zpracovávajícího místní produkty. Po opuštění polních
pozemků i dalších volných ploch vznikají úhory, které rychleji zarůstají plevelnými
bylinami a dřevinami. V Africe k nim řadíme například Musanga cecropioides, v Jižní
Americe Mora excelsa. V průběhu pár desítek let se utvoří sekundární tropická deštný
les s jinou chudší druhovou skladbou dřevin i výskytem živočichů (podle KUNTE,
ZELENÝ 2009).

4.2 Poloopadavé a opadavé lesy tropů a subtropů, savany a sucholesy
S větší vzdálenosti od rovníku se prodlužuje období sucha a následkem toho i
vzhled porostů. Perioda sucha může být u poloopadavých a opadavých lesů v rozpětí
3-8 měsíců, srážky mezi 700–2000mm, ovšem mezi různými oblastmi světa existují
velké rozdíly. V období sucha stromy postupně ztrácejí listy a byliny usychají. Přes
všechny tyto problémy v této době některé druhy dřevin rozkvétají a přinášejí plody.
Vede to k postupné redukci počtu stromových pater, ubývá počtu druhů, zejména lián a
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epifytů, naopak bylinný porost je následkem prosvětlení bohatší. V Africe jsou lesy
těchto typů vyvinuty například v Angole, Namibii, Zimbabwe, Zambii, Mozambiku
(lesy miombo, mopane, kdysi zalesněný pás sahelu), v Americe na Antilách, v Mexiku
(např. na Yucatánu nebo v lesích s mnoha sukulenty v oblasti Oaxacy), v jižní a
východní Brazílii, v Asii v monzunových oblastech indického subkontinentu (např.
teakové lesy tvořené Tectona grandis), v Austrálii na většině území s tropickým
klimatem (lesy různých druhů rodu Eucalyptus) (podle KUNTE, ZELENÝ 2009).
Omezením ročního úhrnu srážek asi na 500 – 800 mm při trvání periody sucha
v rozpětí od 5 do 10 měsíce dochází k opětovnému výraznému snížení počtu druhů i
jedinců dřevin převládne bylinná složka porostu, kterou tvoří z velké části trávy. Takto
velmi typická formace se vyvinula mezi územím lesů a polopouštěmi tropů a subtropů.
Nejvíce proslulým příkladem jsou africké savany. Určitým přechodným stupněm mezi
opadavými lesy a savanami jsou sucholesy s bohatším počtem sukulentů – statných
pryšců (např. Euphorbia candelabrum v Africe). Terminologie těchto porostů se však
výrazně mezi sebou liší. Jiným způsobem vznikly například savany na Kubě, které se
vyznačují minerálně chudým substrátem, i když roční úhrn srážek se tam pohybuje
kolem 1000mm. Stejně tak i venezuelská Ilanos jen s jednotlivě rostoucími dřevinami
mají srážky vysoké. V jihovýchodní Asii dříve savany zabíraly nevelké plochy a
rozšířily se až následkem odlesnění. Stejná situace panuje v Austrálii (podle KUNTE,
ZELENÝ 2009).
V Africe anglofonní a frankofonní se rozdělují savany na:


krátkostébelné savany



dlouhostébelné savany



křovité savany



stromovité savany



savanové lesy

V Jižní Americe se uvádí tyto:


campo limpo (travnatá savana)
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campo sujo (křovitá savana)



campo cerrado (stromovitá savana)



cerradao (savanový les) (JENÍK 1995)

4.3 Tropické a subtropické pouště a polopouště
Formace vznikly v aridních a semiaridních oblastech, kde výpar je podstatně vyšší
než úhrn srážek, v důsledku toho mají rostliny téměř po celý rok nedostatek vody. Další
faktory jako je například neúrodná půda, vysoká teplota, převládající větry a další,
působí méně. Pravé pouště sahají maximálně k 35° s. nebo j. šířky. Ve vyšších
zeměpisných šířkách pouště a polopouště patří už do mírného pásu, který se liší od
tropického pásu mrazivou zimou, čemuž odpovídá i rostlinná pokrývka, jejíž složení je
velmi odlišné od tropů a subtropů. Pouště jsou oblastí, kde roční úhrn srážek nečiní ani
200mm. Teplotní výkyvy mezi dnem a nocí někdy přesahují až 40°C. Denní teploty
přesahují i přes 50°C a noční minima i pod bod mrazu. Půdy jsou složeny jen
z matečních hornin, které pozměnilo fyzikální větrání. Nedostatek vody neumožňuje
existenci lesů a zapojených travinných formací, takže vegetace pouští je velmi řídká.
Rostliny rostou jednotlivě nebo i v menších skupinách a mezi nimi mají převahu holé
plochy půdy, písku nebo horniny. Z hlediska rostlin zde převládají terofyty, jsou zde i
hemikryptofyty, ale počet chamaefytů bývá většinou malý. Mohutně se rozvíjí kořenový
systém. Ekologické adaptace pouštních a polopouštních rostlin se ukazuje navenek
nejrůznějšími způsoby, jako například utvářením trnů, hustým oděním, na písčitých
terénech rychlým odnožováním (trávy) (podle VALÍČEK 1989).
Nejvíce souvislý široký pás pouští ze západní Afriky až do Přední Indie tvoří
Sahara a pouště Arábie, pobřeží na jihozápadě Afriky lemuje poušť Namib, kde rostliny
přijímají vodu prakticky jen z pobřeží mlhy; jižněji na kontinentu bychom našli
rozkládající se polopoušť Karoo. V ekologicky příznivějších podmínkách Sahary,
například ve vádích roste několik druhů akácií a tamaryšky, v oázách palma duma
thébská (Hyphaene thebaica) a Ficus synomorus. Pro namibskou poušť je
charakteristickou rostlinou památná prehistorická Welwitschia krabilis, nahosemenná
dřevina vývojově zcela izolovaná. V polopoušti Karoo je výrazně zastoupena čeleď
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Aizoaceae s velkým množstvím sukulentních rodů a druhů. V Severní Americe je
nejvíce známá polopoušť mexická Sonora přecházející na severu do Arizony a Texasu.
Polopouštní společenstva rostlin s mnoha sukulenty je stejně tak silně vyvinuta i v řadě
mexických států, třeba Querétano, Coahuila, Hidalgo, San Luis Potosí nebo Puebla
(například kaktusy rodů Astrophytum, Echinocactus, Echinocereus, Mammillaria).
Speciální podmínky má jihoamerická poušť Atacama v pobřežním pásu Peru a Chile,
kde následkem studeného Humboldtova proudz rovněž stejně neprší, ale klima je
výrazně studenější než v poušti Namib. Ke specifickým druhům zde patří několik
pozemních druhů rodu Tilandsia. Obrovská území zabírají polopouště v centrální a
západní Austrálii, v nichž převažují trsnaté trávy se štětinovitými listy, např. Triodia
nebo Aristida (podle KUNTE, ZELENÝ 2009).

4.4 Tvrdolisté lesy
Tato formace byla původně rozšířena v méně teplé oblasti a vlhčí polovině
subtropického pásu obou polokoulí. Klima se vyznačuje letním obdobím sucha, zatímco
deště jsou soustředěny spíše do zimních měsíců. Mezi 450–1 200mm se pohybuje úhrn
srážek, ale mezi jednotlivými různými oblastmi bývají velké rozdíly. Půdy jsou
zbarveny při vysokém obsahu oxidu železitého žlutě až červeně. Pod mělkým
horizontem hojným na humus jsou vytvořeny červené hlinitojílovité horizonty (terra
rossa). Původní porosty tvořily tvrdolisté lesy s převahou stále zelených stromů,
množstvím keřů, keříků a bohatým bylinným patrem, ale nikdy se tento typ původní
vegetace nedochoval. Stromy v tvrdolistých lesích mají obvykle výšku asi do 20m, v
důsledku toho tvoří jedno patro. Oblasti původních tvrdolistých lesů jsou z hlediska
klimatických podmínek velmi vhodné pro pěstování teplomilných druhů ovoce,
zeleniny a jiných plodin (podle VALÍČEK 1989).
Nám nejbližší místa lesů jsou ve Středozemí, v Zakavkazí a na ostrovech
Makaronésie. Ze Středozemí pochází původně například borovice pinie, cypřiš
vždyzelený, olivovník evropský, žumara nízká, levandule lékařská, narcisy, tulipány a
mnoho dalších rostlin. Z lesů v Zakavkazí se u nás pěstují např. mišpule německá,
kdouloň obecná, bobkovišeň lékařská, v chráněných polohách i fíkovník smokvoň.
Charakteristický ráz má květena Kanárských ostrovů, odkud pochází kupříkladu
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datlovník kanárský, dračinec obrovský, druhy rodu Aeonium, kopretinovce, atd.
K dalším oblastem původně tvrdolistých lesů patří jižní oblast Kapska, kde mají původ
rod protea, mnohé vřesovce, pelargonie nebo frézie, úzký pás pobřežní Kalifornie, kde
rostou například druhy rodu latnatec, část pobřeží Chile s některými druhy z čeledi
vavřínovitých a pamětihodnou palmou jubeou chilskou a jihozápadní Austrálie
s některými druhy rodů Eucalyptus, Banksia, Grevillea či Callistemon (podle KUNTE,
ZELENÝ 2009).

4.5 Lesy vlhkého mesothermního klimatu
Klima je typické vydatnými srážkami v rozmezí nejčastěji mezi 1200–2700mm
ročně, které jsou poměrně rovnoměrně rozložené. Průměr teplot letních měsíců se
pohybuje kolem 20°C, zimy jsou mírné, krátké, mrazy krátkodobě dosahující
maximálně - 10°C. Lesy v těchto oblastí jsou druhově rozmanité, mají hojný podíl stále
zelených druhů a bohatý bylinný porost. Vznikly kupříkladu ve vlhkých subtropech
jižní Číny, odkud pochází několik druhů magnolií, čajovník čínský, zeravec východní;
palma Serenoa repens; v jižní Brazílii, kde v minulosti byly rozsáhlé lesy Araucaria
angustifolia; ve valdivijské oblasti Chile s rody Fitzroya, Podocarho a Nothofagus nebo
na jižním ostrově Nového Zélandu, odkud pochází například stromovitá kapradina
Dicksonia antartica (podle KUNTE, ZELENÝ 2009).
Půdy náleží k řádu oxisoly (červenozemě, žlutozemě); díky vysoké mineralizaci je
obsah organických látek zpravidla nízký a půdní reakce kyselá. Lesy se vyznačují
hojnou druhovou skladbou dřevin například fanerofyty a bohatý bylinný podrost, kde
převládají hemikryptofyty s kryptofyty naproti tomu malý podíl zaujímají chameaefyty
a terofyty. Přítomnost lián a epifitů je zde málo (podle VALÍČEK 1989).
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5

Vybrané užitkové rostliny subtropů a tropů

5.1 Artyčok zelinný (Cynara acolymus)
Vytrvalá bylina z čeledi Asteraceae, hvězdicovité. Pěstoval se již dávno ve
starověku. Je velmi podobný artyčoku kardovému, od něhož se liší většími úbory se
ztloustlým lůžkem a masitými zákrovními listeny. Jako lahůdková zelenina se
konzumují velmi mohutné, ještě nerozvinuté, 10–15 cm široké úbory, které obsahují
2,9% bílkovin, 0,2% tuku, 10,6% sacharidů, provitamín A, něco vitamínů skupiny B,
12mg vitamínu C a inulin (podle VALÍČEK 1989).
Botanická charakteristika
Artyčok je vytrvalá bylina vysoká až 2m, připomínající chrpu. Jako první si utvoří
listovou ružici. Rozvětvená lodyha vyrůstá z řepovitého kořene, listy jsou na spodní
straně šedě plstnaté, bez ostnů, v dolní části lodyhy řapíkaté, v horní přisedlé.
Drobounké fialové květy utváří úbor, mající až 15cm v průměru na zdužnatělém lůžku.
Dužnaté zákrovní listeny se střechovitě překrývají, jejich barva se podle kultivaru
zelená až fialová. Velikost úborů kolísá též podle kultivaru. Aby se dosáhlo co
největších květenství, ponechají se na rostlině jen dva výhony se 2-3 květními úbory.
Rozmnožují se hlavně kořenovými odnožemi
(podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).
Historie
Pravlastí této lahůdkové zeleniny je snad
severní Afrika, kde bychom na některých místech
mohli najít růst planě. Určitě tuto zeleniny znali
i Egypťané. Kresby artyčoků jsou vyobrazeny na
rozvalinách starých chrámů. Starověké Řecko i
Řím zanechaly zprávy o jeho používání. Římané
dováželi artyčoky z Kartága a ze Španělska.
Římský historik Plinius jej nazýval bodlákem nebo
kaktusem. Cynara se podle antické pověsti
Obr.1 Artyčok zelinný (Cynara
acolymus), (www.atlasrostlin.cz)
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jmenovala plavovlasá dívka, jejíž krásu obdivoval sám nejvyšší bůh Římanů – Jupiter.
Cynara jeho útokům odolala a uražený nápadník ji za trest proměnil v pichlavou
rostlinu, o kterou si každý rozdrásá ruce. Avšak když se někomu podaří dostat k jejímu
nitru, čeká ho chutná odměna. Pravlastí artyčoku je i snad Sicílie, kde se dnes významně
neustále pěstuje. Kolem městečka Cerda se každý rok sklidí 35 milionů poupat. Od
15. století se artyčoky pěstovaly v italských zelinářských zahradách a ihned se staly
pochutinou na šlechtickém stole. Do Francie a Španělska se dostal prostřednictvím
Arabů v 8. století. Ve středověkých herbářích jej bylinář Matthioli doporučoval jako
účinné afrodisiakum, promíchaný s pepřem a solí (podle TEPLÍKOVÁ 2006).
Vlastnosti a využití
Rostlinu sklízíme od 2. roku pěstování, v srpnu a září a zralým je, pokud uzavřené
úbory se již neprodlužují, ale tloustnou a poupata ještě nekvetou. Pokud artyčok
vykvete, už ho můžeme použít jen jako dekoraci. Obsahuje pro náš organismus velmi
prospěšné bioflavonoidy, které chrání naše tělo proti účinkům škodlivých volných
radikálů. Dále obsahuje provitamín A, vitamín C, kyselinu listovou, vápník, železo,
draslík, zinek a hořčík. Konzumace artyčoků snižuje hladinu cukru v krvi, účinným
lékem při dně, má celkově čistící a detoxikační účinky. Významnou složkou listů je
příjemně hořký cynarin, který je bohatý na flavonoidy a oceňují ho některé kosmetické
firmy. Cynarin je derivát organické kyseliny kávové a další biologicky aktivní látky.
Používá se k výrobě pleťových masek, regeneračních krémů a pleťových vod.
Artyčokové výtažky mají čistící a tonizující účinek (podle TEPLÍKOVÁ 2006).

5.2 Bavlník (Gossypium)
Bavlník (Gossypium) pochází z čeledi Malvaceae , slezovité. Vyskytuje se
přibližně 40 druhů, které pochází z aridních oblastí tropů Afriky, Ameriky, Austrálie a
ve zvláštních případech i v Asii. Pěstují se pouze 4 druhy, zasahující do subtropů i
nejteplejších oblastí mírného pásu jednotlivých kontinentů. Přináší užitek jako
málokterá kulturní rostlina, neboť z jednotlivých částí rostliny se vyrábí více než 150
druhů materiálů a výrobků. Využití mají semena, „slupky“ semen, stonky, listy a
zároveň je to medonosná léčivá rostlina (podle VALÍČEK 1989).
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Botanická charakteristika
Bavlník se vyskytuje ve formách bylinných, stromovitých, s jednoletým nebo
víceletým stonkem vzpřímeným i poléhavým. Pletiva obsahují černé pryskyřičné žlázky
s jedovatým polyfenolem gossypolem. Listy celistvé nebo dělené, často s 1-3 nektarii na
hlavních žilkách rubu čepele. U báze palistů se nachází dva palisty. Květ oboupohlavný,
pětičetný. Kalíšek utváří 2-4 listeny o různé velikosti a tvaru. Kalich rovný, vlnitý nebo
zubatý. Koruna pestrých tvarů a velikostí. Korunní plátky trojúhelníkovité, bílé,
krémové, žluté, růžové, červené až purpurové. Na jejich bázi je u některých druhů
purpurová petální skvrna. Tyčinky srůstají v tyčinkovou trubku. Pyl je lepkavý, těžký a
větrem nepřenosný. Pestík má většinou tři až pěti-pouzdrý semeník. V jakémkoliv
pouzdře je přibližně 5-12 vajíček na nákoutních placentách. V květu bychom také našli
nektaria. Plodem je tobolka vejcovitého až zploštělého tvaru s povrchem hladkým až
bradavičnatým, barvou zelenou až červenou. Různě velká semena tmavohnědé barvy a
vejcovitého až nepravidelně hruškovitého tvaru. Vlákno se vytváří z pokožkové vrstvy
osemení vyrůstáním některých buněk v dlouhé trichomy, které můžeme rozdělit na dva
hlavní druhy: a) vlákno dlouhé, tzv. lint (dlouhé 12-60mm), b) vlákno krátké, tzv. linter
(dlouhé 2–5 mm). Bavlníkové vlákno je jednobuněčné, různě zbarvené, složené
z kutikuly, stěny a lumenu. Zralé a zdravé vlákno je stužkovitě zploštělé se ztloustlými
okraji a spirálovitě stočené (podle VALÍČEK 1989).
Historie
Bavlník má prastarou tradici. Z rozboru hnědého
uhlí byly zjištěny v uhelné substanci zbytky bavlny,
což dokazuje, že využívání bavlníku pro vlákno bylo
známo již v pravěku. Nejstarší dochované památky
o využívání bavlny pro textilní účely jsou z Indie.
O bavlníku píší THEOFRAS a HERODOT (4. a
5. století před n.l.). Z Indie se bavlník rozšířil do Číny.
Kolébkou pěstování bavlníku je zejména Peru a
Mexiko. V Novém Světě pěstovali bavlník Indiáni
dávno před příchodem Evropanů. Hlavně Angličané Obr.2 Bavlník (Gossypium),
(www.gate2biotech.cz)
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podporovali pěstování bavlníku v Novém Světě (podle CHOLEVA 1970).
Vlastnosti a využití
Bavlna obsahuje obvykle kolem 94% celulózy, zbytek tvoří další řada látek,
zvláště organického původu, jako například pektiny, proteiny, vosky, cukry,
popeloviny, pigment, cukry a ostatní složky (kyselina citrónová, kyselina maleinová,
vitamín B1 a B6 atd.). Šlechtění bavlníku má také v některých zemích dlouholetou
tradici například v USA, Egyptě. Ze semen bavlníku se průmyslovým zpracováním
vytváří olej, pokrutiny, slupky, linters (plst). Plst se používá k výrobě hydrofilní gázy,
papíru, bakelitu, vycpávek, fotografického materiálu. Slupky se používají, jako krmení,
ke hnojení nebo jako topivo. Pokrutiny vznikají lisováním dužniny semene a pro jejich
vysoký obsah bílkovin jsou milovaným krmivem pro skot a ovce (podle CHOLEVA
1970).
Druhy bavlníku
Bavlník barbadorský (Gossypium barbadense)
Keř s méně dřevnatěnými větvemi, 1-4m vysoký. Pěstován je v teplých oblastech,
spíše na nevelkých polích a původem pochází z tropické Ameriky. Údajně se již
používal v Peru před 10 000 lety, tudíž byl jednou z nejstarších kulturních rostlin.
Všechny jeho zelené části obsahují tmavé tečky. Listy má převážně trojlaločné. Květy
se třemi velkými lístky vnějšího kalichu kolem pohárkovitého, skoro celokrajného
kalichu. Korunních plátků je pět, jsou žluté na bázi s purpurovou skvrnou, při odkvětu
jsou růžové až červené. Plody jsou vejčité, zašpičatělé a asi tak 3-6cm dlouhé,
trojpouzdré: bavlna se ze semen snadno povolí (podle ROHWER 2002).

5.3 Čajovník čínský (Thea sinensis L.)
Patří do čeledi Theaceae, čajovníkovité. Nejdůležitější rostlina světového
hospodářství. V Číně se pěstuje více než 5000 let. Mírně mrazuvzdorný a má o něco
menší, pevně kožovité, silně zubaté listy oproti tomu je čajovník asijský objevený
teprve v 19. století. Citlivý na mráz a má větší, tenčí listy, jen ojediněle a nevýrazně
zubaté (podle ROHWER 2002).
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Botanická charakteristika
Strom a keř může dosahovat výšky 2-15m, v plantážích bychom ho našli
maximálně s výškou 1,2m, jelikož se udržuje pravidelným řezem. Listy střídavé,
kopinaté, eliptické, tuhé, tmavě zelené, s pilovitým okrajem. Květy jsou velké, po 2-3
v úžlabí listů, bílé korunní plátky. Za zralosti hnědá tobolka, která puká třemi švy a je
zároveň hladká a kožovitá. Obsahuje většinou tři kulovitá nebo z jedné strany trochu
smáčklá, hnědá a lesklá semena.
Podle pěstitelů se čaj čínský rozděluje do tří skupin, tzv. džátů. První je Čínská
skupina, ta se vyznačuje keřovitým vzrůstem a menšími špičatými listy. Tato skupina
dodává čaj vysoké kvality z prvních sklizní po období vegetačního klidu. Druhá skupina
je tzv. Asijská. Charakteristická nízkými až středně vysokými stromy s velkými,
lesklými listy s výraznou špičkou. Třetí skupinou je tzv. Indočínská (kampučijská).
Nejméně rozšířená a vyznačující se nízkými tropickými stromy s lesklými listy.
V dnešní době se spíše pěstují kříženci těchto džátů z důvodu poskytnutí většího výnosu
ale negativem je, že nedosahují až tak vysoké jakosti (hlavně vůně) původních skupin
(podle VALÍČEK 1989).
Historie
Původ je z jižní a jihovýchodní Číny a
přilehlých oblastí Vietnamu, Laosu, Barmy a Indie.
V Číně se pěstuje už několik tisíciletí. V 9. století se
rozšířil do Japonska a poté dále do dalších oblastí až
v 19. století. Největšími pěstiteli v dnešní době je
Indie, Čína, Srí Lanka, Japonsko, Keňa a Indonésie
(podle VALÍČEK 1989).
Vlastnosti a využití
Díky velké odolnosti vůči mrazu, se pěstuje
v tropických a subtropických oblastech. Sklízí se
spíše ručně a nejlepší čaj, co do kvality se získává

Obr.3 Čajovník čínský (Thea
sinensis L.),

(www.atlasrostlin.cz)
z rozvíjejících se pupenů, ale také dobrý čaj obdržíme z mladých 2-3 koncových listů.
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Čím starší budou listy, tím budeme získávat čaj horší kvality, v důsledku toho, že v nich
je nižší hladina obsahových látek. Ze sklizených listů se vyrábí buď zelený, nebo černý
čaj. Během výroby zeleného čaje neprobíhá fermentace, jelikož fermentační látky jsou
zlikvidovány při zpracování listů horkou párou. Při výrobě černého čaje se listy po
zvadnutí rolují, přičemž se uvolní buněčná šťáva, ta přispívá k urychlení fermentace
(oxidace polyfenolů za působení oxidáz z rostliny). Díky fermentaci listy obdrží hnědou
až černou barvu a ještě známou vůni. Čajovníkové listy obsahují 2-3 % kofeinu,
teobromínu a teofilínu, až 25 % tříslovin a trochu silice. Čaj je oblíben pro svoje velmi
povzbudivé účinky, doporučuje se při onemocněních z nachlazení, jelikož podporuje
pocení (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).

5.4 Durian (Durio zibethinus Murr.)
Zařazuje se mezi čeleď Bombacaceae, cejbovníkovité. Původně pravděpodobně
pochází ze Súdánských ostrovů, kde roste dodnes planě. Rostliny je nejvíce příbuzná
u nás rostoucím rostlinám slézovitým (Malvaceae), ale pěstovat ho v našich
klimatických podmínkách nemůžeme. Duriany se pěstují v subtropických oblastech,
hlavně v jižní a jihovýchodní Asii. Na jednom stromu vyroste až 200 plodů, které rostou
a zrají přibližně 3 měsíce. První sklizeň nastává zhruba ze 7letých stromů (podle
MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).
Botanická charakteristika
Strom

dosáhne

výšky

přes
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m,

s nepravidelnou a nízce za větvenou korunou.
Mladé výhonky tenké, červenohnědé, plstnaté.
Listy jsou střídavé, podlouhle vejčité, tuhé, lesklé a
zespoda zlatošedě chloupkaté. Obrovské květy
vyrůstají většinou po 3-20 ve svazečcích přímo
z větví nebo kmene. Skládají se z pětizubého
kalichu a 2-3 lístky kalíšku a bělavé, světle žluté
nebo růžové pětiplátečné koruny. Tyčinky jsou
naspodu srostlé nitkami v pět svazků. Pětipouzdrý

Obr.4 Durian (Durio zibethinus
Murr.), (www. bijlmakers.com)
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svrchní semeník se zužuje v čnělku. Plod má tvrdé oplodí s hustými, kuželovitými
ostny. Mohutné stěny plodu se rozdělují do pěti segmentů, z nichž každý má v sobě 1-4
velká semena světle hnědé barvy uložená ve světle žlutém míšku, který je
charakteristický svojí osvěžující chutí a zároveň pronikavým zápachem po shnilých
vejcích (podle VALÍČEK 1989).
Historie
Jeho název má původ v domorodém duri, což znamená trn. Druhé jméno
zibenthinus obdržel po cibetkách, které se zdržuje v jeho koruně v době zrání plodů,
požírají durian a také stejně jako durian páchnou. Durian se zařazuje do sbírky našich
pěstitelů pro svoji zajímavost, atraktivnost a popularitu (podle ŠAMLA 1994).
Vlastnosti a využití
Zralý durian vydává silný smrad naproti tomu ještě, jako nezralý nepáchne vůbec.
Jí se většinou syrový a jeho dužnina se používá k výrobě zákusků, zmrzlin, sušenek a
bonbonů. V západní Sumatře se z něho vyrábí „sambal“. Durian bychom neměli pojídat,
pokud máme vysoký krevní tlak nebo žaludeční vředy. Těhotné ženy by také neměly
jíst jeho dužninu a po snědení durianu nepít nikdy alkohol. Silné durianovou vůně se
zbavíme tak, že jeho prázdnou skořápku naplníme vodou, v které si umyjeme prsty.
Sambal je kořeněná pasta, která součástí zejména indonéských a indických jídel.
V jihovýchodní Asii nahrazuje naši hořčici, křen, kysané okurky a stupňuje chuť rýže,
masa, zeleniny. V ústech pálí, jelikož základem je chilli, cayenský pepř, sardelová pasta
a durian (podle TEPLÍKOVÁ 2006).
Plod obsahuje vitamíny B1, B2 a C, 10 – 30 % sacharidů, bílkoviny a tuky.
Považuje se za afrodiziakum. Po požití většího množství durianu vzniká zajímavá a
dosti nebezpečná zimnice. Pro vývoz se kousky durianu kandují nebo suší. Nejchutnější
plody se jedí obvykle vychlazené v čerstvém stavu, dávají se do salátů a nezralé se vaří
jako zelenina (podle ŠAMLA 1994).

5.5 Guarana, Paullinie nápojná (Paulinia cupana)
Rostlina obdržela své jméno k poctě úmrtí dánského botanika S. Paulliho. Řadí se
do čeledi Sapindaceae, mýdelníkovitých. Guarana se vyskytuje nejvíce v Brazílii,
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Ekvádoru, tropické Ameriky, tropických částí Afriky, Venezuely a Kolumbii. Vždy
zelený popínavý keř, jeho větve dosahují délky až 10 m. Pěstuje se jako vinná réva.
Zbystřuje mysl, dodává energii a dokáže člověka udržet v koncentrovaném stavu během
dlouhé psychické zátěže. Je na seznamu strategicky významných plodů třetího tisíciletí
(podle TEPLÍKOVÁ 2007).
Botanická charakteristika
Guarana má střídavé,
lichozpeřené listy se třemi až
pěti

lístky;

souměrné

drobné,
květy

bílé,

vyrůstají

v úžlabích hroznů. Plod je
trojrozměrná toboly, většinou
se třemi tmavohnědými až
černými

semeny;

jako

guaranové „oříšky“ se sbírají
z planě

rostoucích

rostlin,

místy se i pěstují. Po upražení
a

odstranění

osemení

se

Obr.5 Guarana, paullinie nápojná (Paulinia cupana),
(www. kava-online.cz)

zpracovávají na těstovitou hmotu, která má podobnou chuť jako hořká čokoláda (podle
VALÍČEK 1989).
Historie
Semeno guarany se podobá lidskému oku. Indiánská zkazka vypraví o tom, že
první keř paullinie vyrostl z očí indiánského chlapce, kterého zahubili zlí duchové.
Zatímco pohřební průvod zesnulého chlapce míjel místo usmrcení, blesk uhodil do
země, hned vedle chlapcova těla, což byl pokyn Velkého ducha. Proto chlapcova matka
dala jeho oči zasadit do této země. Na místě vyrostl keř, jehož semena připomínala
chlapcovy oči. Kdo pojedl semena keře, získal sílu a mladí mrtvého chlapce (podle
TEPLÍKOVÁ 2007).
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Vlastnosti a využití
Má výrazné stimulační účinky zásluhou vysokého obsahu guaraninu, což je
analog kofeinu. Obsahuje velké množství tříslovin katechinového typu, theobromin,
theofylin, adenin, červené barvivo i stopy jiných purinových derivátů, saponiny,
pryskyřicí, tuk, dextrin, vitamíny C, PP, B1, B2, bílkoviny a další biologicky aktivní
látky. Kofein, který se vyskytuje v Guayaně vázaný na třísloviny a jiné látky, takže jeho
účinky jsou pro lidský organismus výhodnější než u kofeinu obsaženého v kávě. Látka
nezpůsobuje překyselené žaludku či bušení srdce. Navozuje pocit sytosti, při dietě
potlačuje chuť k jídlu, urychluje vnímání, oddálí potřebu spánku, odbourává příznaky
kocoviny, zvyšuje krevní tlak a peristaltiku střev. Indiáni guaranu používají na průjem a
při úplavici, kvůli vysokému obsahu tříslovin. Podporuje efekt léků a má mírně
analgetické účinky (podle TEPLÍKOVÁ 2007).

5.6

Jutovník tobolkatý (Corchorus capsularis L.)
Rostliny z čeledi Tiliaceae, lipovité. V Indii a Bangladéši je soustředěno asi 95%

světových ploch této plodiny. V tropech a subtropech je jutovník zastoupen přibližně 40
druhy, kde textilní význam mají hlavně dva druhy (podle VALÍČEK 1989).
Botanická charakteristika
Vlákno i rostlina jsou známy ve světě jako „Bílá juta“ (White jute). V Indii je pak
tento druh pojmenován „Tita“, nebo také jako „Pat“, což znamená „hořký“. Obsahuje
více alkaloidu corchorinu na rozdíl od Corchorus olitorius, což je důsledek toho, proč se
listy ve srovnání s jinými druhy k jídlu nepoužívají. Jednoletá rostlina, může být i mírně
dřevnatá. Dosahuje výšky přibližně 2-4 m, což závisí na podmínkách pěstování. Stonek
je válcovitý, lysý a v horní části rozvětvený. Bývá světle zelený nebo purpurový. Listy
jsou střídavé, krátce řapíkaté, dlouze zašpičatělé, zubaté. Květy bývají malé, žlutobílé,
v hroznech, které se tvoří v úžlabí listů. Květenství je hermafroditní. Plodem je dřevnatá
drsná tobolka kulovitého tvaru v průměru 15-20 mm velká. Semeno je trojhranné až
oválné, šedé až kaštanové barvy. Vlákno ze stonku je obyčejně bílé. I když je druh
hermafroditní, dochází v porostu ke vzájemnému křížení rostlin, jelikož tyčinky
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s prašníky jsou v květu pod bliznou, což v důsledku stěžuje opálení (podle MLADÁ,
PROCHÁZKA 1987).
Historie
Jutovník pochází zřejmě z Indie, kde se dodnes pěstuje a to hlavně v rozsáhlé
zaplavované oblasti kolem řek Ganges a
Brahmaputra. Vlákno jutovníku je v obchodním
světě pod názvem „Kalkutské konopí“, což je
ovšem nesprávné označení. Jutové vlákno se
získává ze dvou druhů. První z nich je
Corchorus olitorius. Ten je pěstován jen
v tropech, druhý Corchorus capsularis se pěstuje
v tropech i subtropech a původ toho druhu je
v Asii (Indie nebo Čína). Do ostatního světa se
dostal až koncem 18. století. Hlavní výrobci juty
a příbuzných vláken a vývoj produkce v letech

Obr.6 Jutovník tobolkatý (Corchorus
capsularis L.),

1955–1966 (podle CHOLEVA 1970).

(www.cs.wikipedia.org)
Vlastnosti a využití
Nejvíce juty se dnes zpracovává na pytlovinu nebo na výrobu příze pro oděvnický
průmysl, koberců, potahovin, závěsů, provazů a lan. Juta se i velmi používá při výrobě
linolea a hojné uplatnění nachází i v papírenském průmyslu jako levný obalový
materiál. Mimo vlákna jutovníku se zpracovávají listy a semena, která obsahují hořčinu
corchorin, což je glykosid, který působí na srdce obdobně jako glykosid digitalin
obsažený v listech u nás rostoucích náprstníků (Digitalis). Vlákna jutovníku se nedají
bělit, ale hodně dobře se barví a impregnují (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).

5.7 Kakaovník pravý (Theobroma cacao)
Kakaovník z čeledi Sterculiaceae
Kakaovník se v tropických oblastech pěstuje na úrodné půdě, v údolích
chráněných před větry, často v podrostu prosvětleného lesa. Většinou se množí semeny
nebo i stonkovými řízky a očkováním. Na jedné rostlině dozrává přibližně 50-80 plodů.
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Ze zralých plodů se vybírají semena i s dužninou (podle MLADÁ, PROCHÁZKA
1987).
Botanická charakteristika
Nízký

strom

s mohutným

kmenem

a

plstnatými

mladými

větvemi.

Listy střídavé,

podlouhle

eliptické,

až

30cm

přes

dlouhé,

celokrajné, lesklé, při rašení bronzově červené,
později tmavě zelené. Květy jednotlivé nebo ve
svazečcích

na

kmenu

a

silných

větvích,

oboupohlavné, kalich růžový, koruna bělavá,
žlutavá nebo růžová, deset tyčinek v dvou kruzích.
Kakaovník kvete ve dvou hlavních obdobích, ale
květy se utváří v menším množství po celý rok.
Jeden plod vznikne asi z 500 květů. Plod
elipsoidní, až 30cm dlouhá bobule s hladkým nebo
bradavičitým

povrchem.

Může

být

žlutý,

žlutooranžový, hnědočervený až červený. Různě Obr.7 Kakaovník pravý
tlustý a tvrdý perikarp uzavírá většinou pět komor: (Theobroma cacao),
v každé z nich je 4-14 kulovitých nebo zploštělých
semen, která jsou obvykle
(www.de.wikipedia.org)
obklopena bělavým, zřídka růžovým nebo nahnědlým míškem nakyslé chuti. Semena,
tzv. kakaové boby, jsou asi 2cm dlouhá, s bělavým osemením, na průřezu bílá, nahnědlá
nebo nafialovělá, sladké až trpké chuti (podle VALÍČEK 1989).
Historie
Pravlastí kakaovníku jsou zřejmě pralesy povodí Orinoka a Rio Grande. Historie
kakaa je otevřeně souvisí s historií obyvatel Mexika Mayů, Toltéků a Aztéků, kteří
samotné kakao pěstovali před více než 2000 lety. Cacao je indiánský název a pro
Indiány bylo nejen oblíbeným nápojem nebo chutnou stravou, posilující, výživnou, ale
pro svoji důležitost se stalo i předmětem náboženských obřadů. Z Jižní Ameriky se
kakaovník rozšířil do dalších tropických zemí. Pobřeží slonoviny i další africké země
začaly pěstovat kakaovník od r. 1880 a staly se největšími producenty kakaa. Prvním
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z Evropanů, který se střetl s kakaovníkem, byl Kryštof Kolumbus r. 1502. V r. 1520
Cortézova výprava přivezla španělskému králi kakaovník a s ním i prvně vyrobenou
čokoládu Indiány, ochucenou podle jejich zvyku kořením. Úspěchů a rozšíření se jí ale
dostalo až když se začala ochucovat cukrem (podle ŠAMLA 1994).
Vlastnosti a využití
Semena kakaovníku slouží hlavně k výrobě čokolády, kakaového prášku a
kakaového másla. Bobule se otrhávají v plné zralosti, otevřou se a semena a dužnina se
z nich vyndají. Několik dnů se ponechají ležet a poté se na slunci nebo ve speciálních
sušících zařízeních usuší. Přitom se dužnina rozpadne, semena se fermentují,
odbourávají se v nich hořčiny a vytvoří se kakaové aroma. Poté se melou na tučnou
kaši, která se po smíchání s cukrem a sušeným mlékem lisuje na čokoládu (podle
NOWAK, SCHULZOVÁ 2002).
Aromatická dužnina plodu obsahuje cukr, pektinové látky a řadu organických
kyselin, zvláště octovou, jablečnou a vinnou. Zkvašováním dužniny se na některých
místech připravuje alkoholický nápoj. Kakaové boby obsahují 50–60% tuku, 14%
proteinu, 9% škrobu, 4% vlákniny, 5,6% vody, 14% volných dusíkatých látek, 6%
bezbarvé katechinové třísloviny, 3,5% popelovin, 1,6% teobrominu a antocyanin.
Kakaové máslo je na vzduchu poměrně stálé, nežlukne, díky tomu se používá k výrobě
mastí, pomád, čípků a je i přísadou do mýdel. Zelené, měkké plody se uplatní jako
zelenina (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).

5.8 Kaštanovník setý (Castanea sativa Mill.)
Patří do čeledi Fagaceae, bukovité. Jako kulturní rostlina se pěstuje ve stupni
vavřínového lesa, někde v rozsáhlejších porostech. Kanárské ostrovy, Madeira,
domovem v Malé Asii a na Kavkaze. V římských dobách byl rozšířen do Středozemí a
dále (podle Schӧnfelderovi 2002).
Botanická charakteristika
Strom, který je cizosprašný, statný, opadavý, jednodomý. V kultuře s tlustým a
krátkým kmenem a polokulovitou korunou. V přírodě štíhlejší, méně větvený až přes
20m vysoký. Kůra má popelavou až hnědavou barvu, téměř hladká ale později je
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hluboce rozpukaná. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, čepele podlouhle kopinaté,
hrubě ostře pilovité, slabě kožovité a lysé. Žilnatina je na rubu silně vyniklá. Samčí
květenství jsou lata, květy obsahují mnoho tyčinek. Samičí květy uspořádány ve
skupinách po třech. Plodem je červenohnědá, lesklá nažka (jedlý kaštan), která je ukrytá
po 1-3 v kulovité, dlouze ostnité zelené číšce. Ty se otevírají čtyřmi chlopněmi.
Dozrává od září do listopadu téhož roku. Doba květu nastává v květnu a v červnu.
Jedinci se dožívají až několik set let (podle ZELENÝ 2005).
Historie
Už od starověku se
pěstoval

v Řecku,

později

v Itálii a Španělsku. Od 14.
století

se

pěstoval

ve

Švýcarsku, kde byly kaštany
hlavním jídlem až do 17.
století, kdy byly přivezeny
brambory,

a

obilniny.

V minulosti

užíval

jako

rozšířily

krmivo

se
se
pro

domácí zvířata, ale byl také

Obr.8 Kaštanovník setý (Castanea sativa Mill.),
(www.eprojekty.cz)

hodnotou potravinou pro zemědělce jižní Evropy (podle MLADÁ, PROCHÁZKA
1987).
Vlastnosti a využití
Kromě jeho jedlých nažek, prodávaných jako jedlé kaštany nebo marony, se
zpracovává dřevo a kůra jako tříslovina. Nejvíce tříslovin má v sobě mladá kůra
(12,5%). Ostnité číšky mají přibližně 10% tříslovin a dřevo asi 7% tříslovin, při čemž
dřevo jádrové je poněkud bohatší než běl. Množství tříslovin klesá se vzdáleností od
kořenů. Ve stáří obsah tříslovin ve dřevě stoupá. Extrakty se získávají hlavně jen ze
dřeva. Průměrný obsah tříslovin v tekutých výtažcích je přibližně 30-40% v tuhých
(kusových a práškových) asi 68-78% (podle MATĚJKA 1969).
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Trpkou chuť syrových semen způsobují saponiny, které se pražením rozkládají,
což potom pečené kaštany jsou příjemně voňavé, nasládlé a moučnaté. V lékařství se
uplatňují jako proti průjmový prostředek, při některých ledvinových a srdečních
chorobách. Dřevo kaštanovníku se používá na výrobu nábytku a ve stavebnictví.
Kaštany jsou jinak velmi výživné, jelikož obsahují až 60% škrobu, 20% cukru, 11%
bílkovin, 7% tuku, 3% buničiny a z vitamínů obsahuje nejvíce B1, PP a C,
z minerálních látek je to potom draslík, fosfor, a trošku vápníku a železa. Kaštanovníky
poskytnou z jednoho stromu za rok asi 50-100 kg nažek. Plody velkoplodých kultivarů
jsou známé jako marony, zatímco drobnější, tzv. lesní kaštany, jsou plody planých
rostlin (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).

5.9 Kávovník arabský (Coffea arabica L.)
Kávovník patří do čeledě Rubiaceae, mořenovité, jehož sklizeň představuje
přibližně 65% světové produkce. Pěstování kávovníku se rozšířilo do různých oblastí
všech kontinentů. Největšími producenty
kávy jsou Brazílie, Kolumbie, Mexiko,
Indie, Pobřeží slonoviny, Indonésie a
Etiopie. Druh se dělí na dvě varianty. 1)
C. arabica var. typica má užší listy, které
jsou při rašení bronzové. 2) C. arabova
var.bourbon má listy širší a při rašení
světle zelené (podle VALÍČEK 1989).
Botanická charakteristika
Kávovník je 6-9m vysoký strom
s kůlovým kořenem dlouhým až 6m,
šedohnědou

borkou

a

převislými

větvemi. Listy jsou vstřícné, vejčitě
kopinaté, svrchu tmavě zeleně, lesklé, ze
spodní strany světleji zelené, matné,
celokrajné, na okraji zvlněné, dlouhé

Obr.9 Kávovník arabský (Coffea arabica L.),
(www.biolib.cz)
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5-20cm a široké 2-5cm. Silně vonící, pěticípé bílé květy. Vyrůstají v paždí listů ve
svazečcích po 5-15 na jednoletém dřevě. Z oplozeného květu se vyvíjí většinou
dvousemenná peckovice, která je na počátku zelená, poté žloutne, až konečně zčervená.
Skládá se z blanitého exokarpu, dužnatého a cukernatého mezokarpu a dvou rohovitých
pouzder (endokarpu). V pouzdru (pecce) jsou uložená a stříbřitou blankou (osemením)
obalená, nahnědlá nebo nazelenalá semena, která jsou z vnější strany vypouklá a na
straně, jíž k sobě přiléhají, plochá s brázdou. Jestliže se v plodu vytvoří jen jediné
semeno, bývá oválného tvaru a nazývá se perlová káva. Kávovník se pěstuje ze semen
(podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).
Historie
Hospodářsky nejvýznamnější, nejdéle a nejvíce pěstovaný druh, který pochází
z Etiopie. Jako první se pěstovala ve velkém v Jemenu a přes přístav Mokka byla už od
16. století vyvážena do Evropy. Do 18. století držel Jemen monopol, poté se pěstování
rychle rozšířilo do tropických oblastí celého světa a v Arábii je dnes prakticky
zastaveno. V 19. století byl v tropické západní Africe jako užitková rostliny objeven
druh liberika, začátkem 20. století pak v západní rovníkové Africe druh robusta. Větší
část světové produkce se dnes vypěstuje v Latinské Americe (podle NOWAK,
SCHULZOVÁ 2002).
Vlastnosti a využití
Vyloupaná šedozelená semena kávovníku se praží, melou, a poté se spařují vařící
vodou k přípravě po staletí vysoce ceněného nápoje, který má povzbudivé účinky díky
obsahu alkaloidu kofeinu. Pro odstranění dužniny a osemení se semena nejprve suší na
slunci a pak se strojově vyloupávají. U dalších metod, které poskytují jemnější kávu, se
plody omývají, mezi válci se z nich odstraní větší část dužniny a semena se pak nechají
kvasit, zatímco se uvolní zbytky dužniny. Semena se usuší a nakonec strojově
vyloupou. Pražená semena slouží také k ochucování pečiva a dezertů (podle NOWAK,
SCHULZOVÁ 2002).
Pražením káva získá tmavě hnědou barvu a povědomou chuť a vůni, kterou jí
dodává kofeol (vzniká pražením). Výživná hodnota pražené kávy není moc vysoká.
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Obsahuje přibližně 45% vlákniny, 11,5% proteinů, 12% tuku, 3% cukru, 3% kyseliny
chlorogenové a 1,5% kofeinu.
Používání kávy způsobuje duševní i tělesnou svěžest, povzbuzuje činnost svalů a
srdce, zvyšuje krevní tlak, a v důsledku toho i tělesnou teplotu, působí močopudně.
Nadměrné požívání kávy příliš dráždí nervovou soustavu, podmiňuje nespavost a
vyvolává stíněné pocity. V Orientě připisují kávové sedlině antiseptické účinky. Z kávy
se získává také kofein pro lékařské účely. Bělavá až nažloutlé, pevné a tuhé dřevo se
užívá k výrobě vycházkových holí, pecky (endokarp) se kompostují a využívá se jako
hnojivo (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).

5.10 Konopí seté (Cannabis sativa L.)
Patří do čeledi Cannabaceae, konopovité. Pěstuje se v oblastech, které mají
značné rozpětí zeměpisné šířky, neboť je značně přizpůsobivé a často jako textilní
rostlina nebo pro nažky známé jako „semenec“ ke krmení drobných ptáků. Mezi hlavní
producenty patří Indie, Čína a Rumunsko. V různých částech světa vlivem jiného
klimatu i jiných faktorů vytváří tento druh několik forem. V subtropickém pásu Starého
světa, na náhorních plošinách Indie, Íránu, Egyptě, Řecku, s. aj. Africe se pěstuje
C.sativa var. indica, k. seté indické. Zatímco v j. státech USA, v Mexiku, ve státech Stř.
a J. Ameriky C.sativa var. americana, k. seté americké (podle VALÍČEK 1989).
Botanické charakteristika
Rostliny jsou jednoleté, většinou dvoudomé a jen vzácně jednodomé, dosahují
výšky 2-5m a žláznatě chlupaté. Svrchu temně zelené a vespod světle zelené dlanitě
složené listy přirůstají na spodní části stonku vstřícně a na horní části střídavě. Úzce
kopinaté, pilovité, na vrcholu zašpičatělé lístky jsou dlouhé 6-10cm a široké 0,3-1,5cm
a přisedají na 4-6cm dlouhý řapík. Žluté, asi 3cm dlouhé samčí květy bez koruny a
s pěticípým kalichem jsou obaleny žláznatě chlupatým podpůrným listencem a utváří
krátké klasy. Plodem je nažka, která je lesklá, hladká, nahnědlý, obalený vytrvávajícím
kalichem a podpůrným listencem (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).
U dvoudomých rostlin je na jedné květenství samčí (poskonné konopí), a na druhé
květenství samičí (hlavatice). Samčí rostliny jsou vyšší, štíhlejší, mají řídké, květenství.
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Dozrávají téměř o 20 dnů dříve než rostliny samičí, které jsou nižší, hrubší, robustnější
a mají husté květenství. Po odkvětu stále rostou až do vytvoření a vyzrání semena.
Zastoupení obou rostlin v porostu je různé, obvykle připadá na 100 rostlin samčích až
150 samičích. Celá rostlina je pokryta žláznatými chloupky. Nažky obsahují 25-30%
oleje a také vitamín E, který podporuje pohlavní činnost (podle CHOLEVA 1970).
Historie
Patří mezi nejstarší kulturní rostliny využívání člověkem k získání vlákna. První
zmínky o pěstování konopí sahají
přibližně do doby před 3000 lety,
kdy se pěstovalo už v Číně, poté
v Indii. Odtud je Skytové přinesli
do jižního Ruska a odtud se
rozšířilo do ostatní Evropy. Přes
Malou Asii, Řecko, Itálii, Francii
a Španělsko se konopí následně
rozšířilo

do

Severní

Afriky,

Ameriky a Austrálie. Největšího
rozvoje dosáhlo pěstování konopí

Obr.10 Konopí seté (Cannabis sativa L.),
(cs.wikipedia.org)

přibližně od poloviny 19. století. Koncem 19. století nastal vlivem konkurence jiných
levnějších vláken (např. juty) v pěstování konopí pokles. Po válce se v řadě zemí plochy
konopí snížily, v jiných se konopí přestalo pěstovat (podle CHOLEVA 1970).
Vlastnosti a využití
Vlákna se využívají k výrobě tkanin, ta jsou vystavena účinku povětrnostních
vlivů a vody, horolezeckých lan, nití atd. Horší se používá k těsnění vodovodních
potrubí. Délka technického vlákna závisí na původu. Nejhorší je vlákno z hašišného
konopí. Světlá barva je známkou lepší jakosti. K výrobě se používají i jiné subprodukty,
jako je semeno, pokrutiny (krmivo, hnojivo). Odpadní vody z máčení slouží ke hnojení
různých plodin, zejména zeleniny (podle CHOLEVA 1970).
Varietou konopí setého je konopí indické a v orientě se pěstuje pro kanabinol. Ten
najdeme v pryskyřičné látce vytvořené žlázkami samičích květenství a na vrcholových
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částech samičích rostlin. Pryskyřičná látka je známa jako hašiš, v Mexiku a USA jako
marihuana. Žvýkání, kouření nebo jiné užívání této drogy ve velkém množství je životu
nebezpečné, protože po počátečních velmi příjemných vidinách se dostavuje tělesná
vyčerpanost až smrt (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).

5.11 Šáchor papírodárný (Cyperus papyrus L.)
Rostlina z čeledi Cyperaceae, šáchorovité. Rod obsahuje přibližně 600 převážně
tropických a subtropických druhů. Druh roste hlavně v pobřežních bažinách horního
Nilu, u Viktoriina jezera, také podél jiných afrických řek až k Nigeru, na j. od Angoly a
Zimbabwe (podle VALÍČEK 1989).
Šáchor je rostlina bahenní a potřebuje hodně vody nepřetržitě i při pěstování
v bytě. Potřebuje celoročně teplo. Od dubna do srpna se mohou slabě přihnojovat asi
jednou za 14 dní, téměř všem druhům prospívá tzv. letnění venku. Je to nejpopulárnější
druh (podle GRATIAS 2005).
Botanická charakteristika
Stonky jsou tupě trojhranné, 2-5m vysoké,
jen zcela

nahoře s deštníkovitým chomáčem

slabých zelených větviček, které nesou klasy.
Vzpřímený na mohutném oddenku, plazícím se
v bahně a naspodu s hnědými až 50cm dlouhými
listovými pochvami. Zelené listy rostou pouze na
nekvetoucích stoncích, jsou trávovité s 8-10mm
široké. Podpůrné listeny v květenstvích. Květy jsou
nepatrné, v malých kláscích, které jsou pokaždé po
12-40 tvoří 1-1,5cm dlouhé klasy. Klasy se
vyskytují ve skupinách po 2-5 na početných, 540cm

dlouhých,

1-1,5mm

silných

paprscích

květenství, které tvoří chochol na konci stonku a na
své bázi nese světle hnědé šupinovité listy. Plody
jsou podlouhlé, trojhranné, asi 1mm dlouhé,
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Obr.11 Šáchor papírodárný
(Cyperus papyrus L.),
(www.atlasrostlin.cz)

0,5mm silné a suše blanité (podle ROHWER 2002).
Historie
Ze stonků papyru se vyráběl papír už ve 4. tisíciletí př. n. l. Stéblo se podélně
rozřízlo, odstranila se svrchní tuhá vrstva a zbylé vrstvy se loupaly v tenkých proužcích,
které se kladly těsně vedle sebe a na ně napříč pak další vrstva, až se docílilo potřebné
tloušťky. Proužky se potíraly pšeničným lepidlem, válcovaly a lisovaly. Proužky papyru
obsahující sladkou šťávu se tak spojily v pevnou látku, které se poté sušila a hladila.
Výroba papíru z papyru ustoupila kolem 14. století výrobě papíru ze starého textilu.
Oddenek, který je dužnatý a obsahuje celkem hojně škrobu, byl ve starém Egyptě
upravován na pokrmy (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).
Vlastnosti a využití
Ze stébel papyru se vyrábějí koše, rohože, klobouky, sandály i provazy. Dříve
výroba papíru a oddenek byl upravován na přípravu nejrůznějších pokrmů (podle
MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).
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6

Užitkové rostliny subtropů a tropů ve sklenících a bytech

6.1 Agave sisalová (Agave sisalana Perr)
Agave patří do čeledi Agavaceae, agavovité. Všechny druhy jsou víceleté byliny a
pochází ze Stř. Ameriky. Agave sisalová je původem z Mexika. Hojně se pěstuje nejen
v Africe ale i dalších různých tropických oblastech. Dospělá rostlina má 100-250 listů
sivozelené barvy a zakončené dlouhým narůžovělým ostnem (podle VALÍČEK 1989).
Botanická charakteristika
Agave je rostlina, která má kořeny
150cm dlouhé, s velkým množství výhonků, na
nichž se vytvářejí kořenové pupeny. Stonek
bývá poměrně tlustý, hodně zkrácený a
vyrůstají na něm až 2m dlouhé a 10-15cm
široké, dužnaté, čárkovitě kopinaté listy a
zakončené hrotem. Od jiných druhů agave se
liší tím, že nejsou po stranách ostnité. Vonné
květy

jsou

zelenavě

bílé,

trubkovité

a

zakončené šesti cípy. U nich vyskytuje šest
tyčinek

a

semeník

s čnělkou,

která

je

zakončená trojdílnou bliznou. Plody jsou

Obr.12 Agáva sisalová (Agave
sisalana Perr),

mnohosemenné trojboké tobolky. V květenství se (www.atlasrostlin.cz)
utvářejí hojné rozmnožovací pupeny,
které po opadu mohou zakořenit. Používají se k vegetativnímu množená na plantážích,
podobně jako kořenové pupeny. Mateřská rostliny po odkvětu uhyne. Z jedné rostliny
můžeme vytěžit až 5,5kg vlákna (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).
Historie
Pochází z Mexika. Už Aztékové znali používání vláken sisalu. Název pochází
z dávného lidového názvu rostliny „Zizal- Xin“. Ze sisalu se vyráběl provaz i hrubé
tkaniny atd. Od roku 1839 zahájen export vlákna do jiných zemí. Sisal později velkým
konkurentem juty. Do počátku 19. století byl zaměňován s jinými druhy Agave, hlavně
s agave americana a agave fourcroyle. V r. 1836 Francouz Perrine ni převzal z Mexika
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na Floridu. Odtud se poté rozšířil dále do ostatních tropických oblastí. Největším
pěstitelem je Tanzanie a Brazílie (podle CHOLEVA 1970).
Vlastnosti a využití
Sklizené listy se co nejdříve odvlákňují. K tomu se využívají stroje, tzv.
dekortikátory, v nichž listy rozmačkávají a lámou. Uvolněné vlákno se propírá vodou,
za účelem odstranění všech zbytků listového pletivy a slizu. Čisté vlákno se suší na
slunci, bělí a kartáčuje. Délka vlákna je průměrně 150cm a je hrubé, silně zdřevnatělé,
lesklé a velmi odolné na tah. Využívá se k výrobě lodních lan, lan pro důlní dopravu, na
závěsné sítě visutých lůžek, jako vázací příze apod. Přidává se také jako příměs do
koberců, potahových látek. Užívá se na výrobu pytlů, kartáčů, štětek a jako náhražka
žíní. Zelené listy mají v sobě saponin přijatelný k získání kortizonu. Po odříznutí
vrcholového (květního) pupenu některých druhů agáve prýští z rostliny cukerná šťáva a
z ní se zkvašením připraví nápoj zvaný v Mexiku pulque (podle MLADÁ,
PROCHÁZKA 1987).

6.2 Bambus (Bambusa)
Bambus jsou vytrvalé, gigantické trávy z čeledi Poaceae, lipnicovité. Jejich
domovem jsou tropy a subtropy Asie, Afriky, Ameriky. Nejvíce rozšířený je ale v jv.
Asii. Rod je se svými 70 druhy typických představitelem celé skupiny bambulovitých
rostlin. K bambulovitým rostlinám se přiřazuje dalších asi 45 rodů s více než 600 druhy,
díky tomu, že skoro všechny mají podobný význam. K nejvýznamnějším patří např.
rody Melocanna, Dendrocalamus, Sasa (podle VALÍČEK 1989).
Botanická charakteristika
Vytrvalá tráva dorůstající výšky až 30m. Pokud rosta ale na suchém stanovišti,
nedosahuje zpravidla více než 2-3m. Podobně jak ostatní trávy má duté článkované
stéblo v místě kolénka zesílení přepážkou. Stébla vyrůstají z vytrvalého oddenku.
Značně dlouhé kopinaté listy přecházejí oproti našim travám v krátký řapík a ten až
potom přisedá na pochvu, která těsně objímá stéblo a je přirostlá svým dolním okrajem
v okolí kolénka. Z kolének bambusů vyrůstají často postranní stébla a někdy i ostny,
což u našich druhů trav se nevykytuje. Stéblo dospělých bambusů vytváří na vrcholu
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hojně rozvětvenou latu. Vykvétá často až za několik desítek let a poté nadzemní
zdřevnatělá část odumírá. Klásky laty jsou vícekvěté, kvítky jsou buď prašníkové, nebo
pestíkové ale mohou být i obojaké. Tyčinek bývá obvykle šest, což je důkaz značného
fylogenetického stáří rodu. Skoro u všech trav došlo k redukci počtu tyčinek zpravidla
na tři (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).
Historie
Papír se ze stébel bambusu
v asijských zemích vyrábí již
skoro 2 000 let. Tímto se podílel
na rozvoji východní civilizace a
nepřímo i na rozvoji civilizace
západní.
bambusové
předtím,

Číňané
listy
než

psali
už

poznali

na

dlouho
papír.

Neexistuje rostliny, která by měla
tak vynikající vlastnosti pro psaní

Obr.13 Bambus (Bambusa), (www.garten.cz)

jako bambus. V jedné hrobce dynastie Chan našli archeologové tlustou bambusovou
knihu s 312 stranami, která je stará přes 2 000 let. Na západě se před zavedením papíru
psaly knihy na papyrus, pergamen a velín. Ty byly vzácné a jejich příprava nákladná.
V roce 105 našeho letopočtu přeložil Cchaj Lun císaři vzorky papíru, jehož výrobu
vynalezl. V druhém století se v Číně používání papíru značně rozvíjelo a rozšiřovalo a
poté se začal vyvážet do ostatních asijských zemí. Evropané ho začali vyrábět až 1000
let po Cchaj Lunovi v důsledku toho, že se ho naučili vyrábět od Arabů. O bambusu se
Evropané dozvěděli od Marca Pola (podle ČEMAN 2001).
Vlastnosti a využití
Rolníci v Asii z něj staví domy, ploty, stodoly. Z bambusových stébel se dělá
nábytek, hrnce, nádoby na vodu, hračky, dýmky, hudební nástroje. Z bambusového
dřeva se vyrábí stožáry, latě, trámy a piloty. Mladé bambusové výhonky chutnají jako
chřest a jsou výživnou pochoutkou. Listy a tenké větve jsou potravou pro dobytek a
slony. Bambus se využívá i k výrobě různých léků. Výtažky z článků se užívají proti
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úplavici, žloutence, vyrážkám, tuberkulóze. Hlavní složkou potravy pandy velké (podle
ČEMAN 2001).
Upravuje se jako zelenina. Obilky se také využívají jako potravina, z níž se
připravuje mouka na chléb. U nás se z něj vyrábí například rukojeti k deštníkům,
rybářské pruty, vycházkové hole. Využívá se také tabasir, což je průsvitná, bělavá,
škrobu podobná nasládlá hmota s velkým procentem kyseliny křemičité. Je vylučována
z kolének bambusu hlavně po poranění a používal se v Orientě, jako lék na všechny
choroby (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).

6.3 Banánovník (Musa)
Z čeledi Musaceae, banánovníkovité. Banán patří mezi nejdůležitější tropické
rostliny, které slouží k výživě, díky tomu se rozšířil do nejvzdálenějších oblastí. Existují
nespočetné kulturní odrůdy, od malých sladkých ovocných banánů až k velikým,
moučnatým banánům na vaření. Banánovník je obrovská trvalka, jejíž kmen je utvořen
z cibulovitě poskládaných listových pochev. U banánovníku vláknitého (Musa textilis)
se z kmene získává manilské konopí pro lodní lana i
jemná vlákna například pro čajové sáčky či
papírové bankovky (podle ROHWER 2002).
Vyskytují

se

v nejteplejších

chráněných

místech na úrodných půdách v blízkosti pobřeží.
Lépe se jim daří ve fóliovnících. Kulturní
banánovníky jsou vesměs vyšlechtění kříženci
planých druhů z jv. Asie, Malajsie a Indonésie. Ve
středozemí se často pěstuje ovocný banánovník
typu „ Cavendish“, který zahrnuje celou skupinu
kultivarů (podle ZELENÝ 2005).
Botanická charakteristika
Obrovská bylina dorůstající výšky 2-6m, Obr.14 Banánovník (Musa),
s hustou podpovrchovou sítí adventních kořenů, (www.sk.wikipedia.org)
s mohutnými listy, sestávajícími z pochvy, řapíku a čepele. Listy jsou sestaveny ve
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šroubovici a vyrůstají z podzemního škrobnatého oddenku s početnými laterálními
pupeny, z nichž se tvoří další odnože. Každá odnož plodí jednou a po uzrání plodů
odumírá. Klasovité květenství roste prostředkem nepravého kmene a objevuje se za
7-10 měsíců po vyrašení odnože nahoře mezi listovými pochvami na mohutném stvolu.
V květenství jsou květy uspořádány ve šroubovici v dvouřadých přeslenech. Květy jsou
různých typů: v prvních přeslenech se vyskytují květy plodné, funkčně samičí, postupně
k vrcholu květenství pestíky zakrňují; květy se stanou funkčně samčími a přesleny už
nevytváří plody. Květy banánovníku jsou srostlé s okvětím, voskově žluté nebo
narůžovělé a vyrůstají v úžlabí oranžově, purpurově nebo fialově zbarvených listenů.
Plod je bobule, na počátku malá, zelená, s tvorbou dužniny se vytrácejí žebra a barva se
mění ve žlutou. Plodenství je uspořádáno v patrech. Trs jako celek visí dolů, ale plody
se otáčejí nahoru. Plody ovocných a zeleninových banánovníků jsou většinou
partenokarpické a tedy nemají semena (podle VALÍČEK 1989).
Historie
Kulturní banánovníky jsou původem z jihovýchodní Asie. O pěstování banánů se
zasloužili Portugalci, kteří zavezli banánovou sadbu v 15. století na Kanárské ostrovy,
v 16. století do Ameriky a později i do Evropy (Španělsko). Na československý trhu se
banány objevily až v r. 1924, kdy byly sestrojeny klimatizované lodě, které umožnily
přepravu banánů přes moře. V Čechách se banánovníky pěstují jen ve sklenících
botanických zahrad, kde plody dozrávají, jsou lahodné, ale někdy vlivem změněných
podmínek vytvářejí semena (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).
Vlastnosti a využití
Pojídá se oloupaný buď jako ovoce nebo zelenina. Zralé ovocné banány se jedí
syrové, mohou být součástí dezertů, ovocných salátů, sladkých pokrmů a dělají se
z nich také zavařeniny. Zeleninové banány mají nižší obsah cukru a vyšší obsah škrobu.
Sušené se rozemílají na mouku. Ve východní Africe z banánů dělají pivo. Čerstvé listy
se používají na balení, také jako talíře k podávání pokrmů. Mladé banánové listy se
přikládají na spáleniny, šťáva z výhonů působí proti průjmu a vypadávání vlasů. Šťáva
z kořenů snižuje horečku a úplně vyzrálé plody podporují vyprazdňování střev (podle
NOWAK, SCHULZOVÁ 2002).
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6.4 Fíkovník smokvoň (Ficus carica L.)
Fíkovník je rod dvouděložných rostlin z čeledi Moraceae, morušovníkovité.
Tento rod má okolo 600 druhů, z nichž většina bývají tropické rostliny. Je to strom
s nejmohutnějšími vzdušnými kořeny (podle ČEMAN 2001).
Botanická charakteristika
Strom nebo i keř s velmi
širokou korunou, který je opadavý,
dvoudomý a dorůstá do výšky 8m.
Kůra bývá světle šedá, hladká a
mladé letorosty se vyznačují hlavně
tím, že jsou silně chlupaté. Listy
vstřícné, v obrysu okrouhlé, silně
drsné. Květenství utváří hruškovitý
útvar (coenanthium), později vzniká
dužnatějící

v plodenství

Morfologie

tohoto

(fík).

útvaru

i

opylování jsou specifické. Samčí

Obr.15 Fíkovník smokvoň (Ficus carica L.),
(www.biolib.cz)

rostliny obsahují v dutině fíku, ten
není poživatelný (kaprifík), samčí prašníkové květy a samičí květy s krátkými čnělkami.
Malým otvorem na vrcholu fíku vnikne dovnitř samička drobného blanokřídlého hmyzu
stehnatky Blastophagus psenes, ta do samičích květů naklade vajíčka. Vylíhlé larvičky
tyto květy zčásti zlikvidují. Na jiných samičích rostlinách vznikají pouze květy samičí
s dlouhými čnělkami, což potom má důsledek v tom, že stehnatky krátkým kladélkem
nedosáhnou do jejich semeníků, ale mohou na jejich blizny přenést pyl z kaprifíku.
Z oplozených květenství vznikají nejkvalitnější fíky (např. smyrenské) oproti těm, kteří
jsou z neoplozených (např. adriatické) (podle ZELENÝ 2005).
Historie
Jeden z nejstarších kulturních ovocných stromů. Už ve starém Řecku byly známy
různé druhy fíkovníků. Podle bible byly listy fíkovníku zrovna těmi listy, které byly
oděvem Adama a Evy. Na starořeckých basreliéfech, vytvořených 2 500 let před naším
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letopočtem, můžeme vidět scény ze sběru fíků. Odvar ze suchých listů se užíval při
průjmu, úplavici a léčení ran (podle ČEMAN 2001).
Staří Féničané ho patrně rozšířili do Indie a Číny. U nás se pěstoval fíkovník už za
vlády Karla IV. Otisky listů a plodů se našly také v Montpellieru a u Marseille ve
čtvrtohorním tufu. Objevuje se ve starých písní i legendách s historickými nebo
mytologickými náměty (podle ŠAMLA 1994).
Vlastnosti a použití
Fíky se sklízí spíše nedozrálé a v rukavicích, neboť obsahují mléčná šťáva (latex)
dráždí pokožku, a aby nebyla poškozena plodenství. Z jednoho stromu se sklidí 50200kg čerstvého ovoce. Sušené fíky obsahují 18% vody, 50% sacharidů, 3% škrobu,
5% pektinu, 7% buničiny, 6% bílkovin, 1% tuku a vitamín B a C. Fíky se konzumují
syrové, dušené, sušené nebo kandované. Vyrábí se z nich marmelády a také projímadla
v lékařství. Vína se vyrábí ze šťávy zralých plodenství. Dřevo fíkovníku je měkké a
používá se v soustružnictví a truhlářství. V Indii se listy některých druhů fíkovníků
rozřezávají a krmí se jimi skot nebo se také kouří s opiem. Mladé listy některých
fíkovníků se spotřebovávají jako zelenina (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).

6.5 Granátovník obecný, Marhaník granátový (Punica granatum L.)
Granátovník obecný je hustě větvený, opadavý, 2-4m vysoký keř nebo strom
z čeledi Punicaceae, granátovníkovité. Původem z Iránu a vysočin Turkménie, odkud se
později dále rozšířil na západ do Středomoří. Patří k nejstarším kulturním rostlinám:
pěstuje se ve všech subtropických oblastech se středomořským typem podnebí (podle
VALÍČEK 1989).
Granátovník v našich podmínkách napadají nejvíce molice nebo svilušky.
Likvidujeme je běžně užívanými chemickými přípravky, které granátovník snáší velice
dobře. Ve skleníku bychom mohli využít biologické ochrany (příslušné predátory)
(podle SVÍTEK 2002).
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Botanická charakteristika
V teplých oblastech roste jako malý stromek, v severnějších potom jako hustý keř.
Listy jsou menší, vstřícné, opadavé, kopinaté. Květy má oboupohlavní, pravidelné,
s tvrdým kalichem a mnohopouzderným dužnatým semeníkem. Okvětní i kališní lístky
mají jasně červené zbarvení, objevují se i květy bílé, růžové, nebo dokonce plné. Mají
mnoho tyčinek. Kulovité plody se podobají našim jablkům. Podle druhu odrůdy
dosahují přibližně váhy 200–800 gramů. Mají neopadavý kalich a tlusté kožovité oplodí
různé barvy. Barva plodů závisí na odrůdě, bývá narůžovělá, žlutá, červené apod. Uvnitř
plodů je 6-12 blanitých přehrádek a mezi nimi 400–1200 semen, která jsou obalena
míškem. Oplodí je silné, kožovité a chrání plody před vysycháním. Zajímavostí
granátovníku je u něj utvoření dvou typů květů. Prvním typem jsou květy s dlouhým
pestíkem, stojícím nad prašníky nebo ve stejné výši. Tyto květy se tvoří na dřevě
z minulého roku a z nich se poté vyvinou plody. Druhým typem jsou květy s krátkým
pestíkem, který nedosahuje délky tyčinek. Vznikají na letorostech, plody se z nich
nevyvinou a po odkvětu odpadají. Kvete od května do srpna, plody dozrávají koncem
září i října (podle JAŠA, POSPÍŠIL 1957).
Historie
Zařazený

mezi

starobylé

rostliny již asi 5000 let. Pěstoval
se

odedávna

v Palestině

a

v Egyptě, kde jej před tisíci lety
dávali do hrobu na cestu. Zasvěcen
byl bohyní Afroditě a Héře, jako
symbol plodnosti a lásky. Býval
předmětem náboženských obřadů,
řezbářských výzdob náboženských
staveb a maleb chrámů a svatyní
v Číně, Egyptě, Persii. Podle báje,

Obr.16 Granátovník obecný (Punica granatum L.),
(www.zelen.cz)

jež pojednává o Parisovi, který přinesl granátové jablko Venuši a snad od té doby se
považuje za symbol přátelství, lásky, hojnosti a plodnosti. Ve Španělsku je po něm
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pojmenována Granada, kde jej dříve vysazovali Maurové a zároveň ho má ve svém
městském erbu (podle ŠALMA 1994).
Vlastnosti a využití
Plody granátovníku obsahují přibližně 80% vody, 15% cukru, 3% tuku, 3,5%
kyselin, 1% bílkovin a jenom 0,5% minerálních látek. Oplodí obsahuje třísloviny, a
proto se využívalo v koželužství a v lékařství na vypuzování tasemnice a při úplavici.
Šťavnatá dužnina se vyznačuje svoji osvěžující chutí. Využívá se na přípravu salátů a
osvěžujících nápojů. Nejznámější je šerbet, který je nealkoholický, zkvašením vzniká
pravá grenadina, ta se u nás označuje jako limonáda nebo ovocná šťáva se sodovkou.
Šťáva plodů se používá jako přísada do želé, a upotřebí se i k barvení vín. Kůra stromů,
květy i suché stěny plodu se využijí i ve farmaceutickém průmyslu, červené barvivo se
používá při barvení orientálních koberců. (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).

6.6 Kurkumovník dlouhý (Curcuma longa)
Kurkuma asi 60 druhů čeledí Zingiberaceae, zázvorovité. Kurkumovník dlouhý je
nejčastější pěstovaný druh, tzv. žlutý zázvor. Původem pochází patrně z v. Indie a
Vietnamu. Oblast pro jeho pěstování je hlavně
v Číně, Indii, na Madagaskaru a na Filipínách
(VALÍČKA 1989).
Botanická charakteristika
Kurkumovník

je

vytrvalá

bylina

s hlízovitým článkovaným oddenkem. Z něho
vyrůstají kořeny, z nichž nějaké budou na
koncích ztlustlé a dlouhé řapíkaté kopinaté
listy,

které

jsou

zpočátku

kornoutkovitě

svinuté. Mezi listy vyrůstá přibližně 15cm
vysoký

stvol

zakončený

klasovitým

květenstvím složeným z bledě žlutých květů, Obr.17 Kurkumovník dlouhý
které se nachází v úžlabí bělavých až lehce (Curcuma longa),
načervenalých listenů. Plodem jsou 3-pouzdré, (www.avicenna.cz)
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mnohosemenné tobolky, které se za zralosti otvírají třemi chlopněmi.
Pěstuje se na lehké písčité půdě s dostatkem trvalé teploty a množstvím srážek,
popřípadě se uměle zavlažuje. Nejideálnější dobou sklizně je období po odkvětu rostlin,
když stonek začne vadnout. Sklizené oddenky se rychle očistí a odřežou se vláknité
kořeny i zbytky stonků. Oddenky určené pro vývoz se po očištění vaří a poté se suší na
vzduchu, hlavně na slunci, 5-7 dní. Vařením se utvoří v rostlině žluté barvivo
kurkumám, kterého oddenky obsahují až 0,3%. Ještě obsahují 30-40% škrobu, 1,3-5,5%
silice a pryskyřici. Až 58% silice je tvořeno turmeronem a 25% tvoří zingiberen.
V obchodě prodávané koření z kurkumovníku dlouhého je prstovitého tvaru. Jde o
postranní oddenky. Na trhu ještě existuje koření, které je vyrobeno z kurkumovníku
okrouhlolistého (Curcuma rotundifolia). U něj se vyskytují místo postranních oddenků
zduřelé hlavní hlízy (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).
Historie
Kurkuma (sanskrtsky „haridra“), nazývána též „ indickým šafránem“ byla
v aujurvédské medicíně pokládána za významný prvek k nastolení správné funkce jater.
Zanedlouho bylo zjištěno, že lepších účinků je dosahováno při kombinaci kurkumy
s jiným kořením. Dříve se používala jako přírodní barvivo na textil. Je známá více než
3000 let z Indie a Číny, obchod s tímto kořením zasahuje až do středověku (podle
TEPLÍKOVÁ 2005).
Vlastnosti a využití
Kurkuma obsahuje žluté barvivo, turmelik, které je dobře rozpustné v alkoholu a
v oleji a nerozpustné ve vodě. Používá se k dobarvení rýže, polévky a někdy se můžeme
setkat i s dobarvením másla, různých těst také je součástí mnoha tekutých ochucovadel
např. worchesterské omáčky a kořenících směsí (grilovací směs, colombo, sambhar).
Z jejich oddenků se vyrábí škrobová moučka, Kurkuma snižuje zánětlivé změny při
artritidě, tlumí aktivitu některých bílkovin, které stimulují růst nádoru a snižují také
hladinu cholesterolu.
Ženy a dívky si v některých částech Indie omývají tvář ve vodě s kurkumou, ta
zanechá zlatavou zář a ochraňuje pleť před vytvořením akné, řídí činnost mazových žláz
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a přispívá k regeneraci pokožky. Patří také mezi přírodní antibiotika s protibakteriálním
a protivirovým účinkem (podle TEPLÍKOVÁ,2005).

6.7 Olivovník evropský (Olea europaea L.)
Patří do čeledi Oleaceae, olivovníkovité. Pochází pravděpodobně ze Středomoří,
kde jsou dosud jeho hlavní pěstitelé. Olivovník se pěstuje ještě v dalších státech, jako
například USA, Argentině, Brazílii, Peru a Chile. Do České republiky se dováží jednak
jako stolní olivový olej a potom konzervované plody v soli a oleji. Průměrný zisk
z jednoho stromu je 30-50kg, možný výnos může být i až 200kg. Daří se mu
v subtropických oblastech (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).
Botanická charakteristika
Olivovník je strom vysoký 5-15m s kulovitou, ve stáří nepravidelnou korunou a
spletitými kmeny. Listy jednoduché, kopinaté, kožovité, šedozelené a vyměňují se
přibližně po třech letech. Květy vyrůstají v úžlabí listů v drobných, hroznovitých latách.
V každé latě je 15-30 drobných, žlutavě bílých květů. Plodem bývá vejcovitá až
kulovitá peckovice. V nezralém stavu má šedavě zelenou barvu, v době zralosti se mění
na zelenavě bílou, červeně fialovou až černou. Semeno je podlouhlé a tvrdé (podle
VALÍČEK 1989).
Historie
Nejdéle pěstovaný „ posvátný
strom“ a patří i mezi nejstarší
kulturní rostliny. Lidé je pěstovali
už v neolitu. V Řecku se pěstoval
před 3 500 lety. Podle antické báje
darovala

olivovník

Atéňanům

bohyně Athéna a v důsledku toho
se stala zakladatelkou

jednoho

z nejdůležitějších odvětví řeckého
hospodářství. Olivový olej měl
podle nich zázračné a magické

Obr.18 Olivovník evropský (Olea europaea L.),
(www.botany.cz)
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vlastnosti. Ve starověkých chrámech se pálil olej v posvátných lampách. Lidé si
mysleli, že olivová ratolest a olivový olej je ochrání před zlými duchy a prodlouží jim
život. Na základě této víry byl založen starobylý obřad posvěcování králů a vysokých
duchovních olejem, pomazáním. Jakmile se v rodině narodil chlapec, připevňovala se
na dveře olivová ratolest za účelem odehnání zlých duchů. Později jeho zelená ratolest a
věnec byly považovány za symbol míru, štěstí, shody a dlouhého života. Olivová
ratolest je i dnes symbolem míru a zobrazuje se na různých erbech a je ražena na
mincích (podle ČEMAN 2001).
Olivovník může být i keř. Kůra rozpukaná s popelavě šedou barvou. Kalich
krátký, pohárkovitý s korunou nálevkovitou a s cípy hvězdicovitě rozloženými,
krémově bílé barvy. Tyčinky má dvě se svrchním semeníkem, který bývá 2-pouzdrý.
Kvete od dubna do června (podle ZELENÝ 2005).
Vlastnosti a použití
Pěstuje se hlavně pro plody, ale jeho dřevo je hodnotné, jelikož se výborně
zpracovává a leští. Olivový olej se používá kromě přípravy různých pokrmů také na
balzamování, ve farmacii, při výrobě parfémů i mýdel a ke svícení. Nezralé i zralé
plody se nakládají do soli, vinného octa, oleje, sladkého sirupu, marinují se ve slaném
nebo kořeněném nálevu. Lisováním za tepla se získává potravinářský olej nižších kvalit,
bledě žlutý a lehce zakalený. Tento olej se užívá pro technické účely a před použitím se
čistí. Ze zbytku plodů, které se lisují s peckami, se po teplém lisování získává
chemickou cestou technický olej. Ten se používá ke svícení a k výrobě mýdel apod.
(podle ŠAMLA 1994).
Z oplodí peckovic se lisuje olivový olej. Při nižším tlaku se získává nejkvalitnější
olej tzv. panenský olej. Při vyšším tlaku potom olej brabancový, který není tak kvalitní
a při vyšší teplotě potom potravinářský, ten se rafinuje. Dřevo olivovníku se užívá
v řezbářství a soustružnictví i k výrobě dřevěného uhlí. Listy se používají ke snižování
krevního tlaku nebo i při odstraňování žlučníkových kamenů (podle ZELENÝ 2005).

50

6.8 Rohovník obecný (Ceratonia siliqua L.)
Monotypický rod z čeledě Caesalpiniaceae, sapanovité. Významná medonosná
rostlina, přezdívaná těž svatojánský chléb. Subtropický, stálezelený, dvoudomý keř
nebo strom dosahující maximálně do 15m výšky. Pochází z v. Středomoří, ale jeho
pěstování najdeme i v dalších subtropických oblastech jako je například USA, Austrálie,
Indie (podle VALÍČEK 1989).
Přezdíván též Karob, chlebovník, chléb svatého Jana, svatojánský chléb a další.
Hlavními producenty jsou Španělsko, Itálie a Řecko. V současnosti se naskytla nová
možnost dovozu této vysoce kvalitní suroviny z Dalmácie (podle TEPLÍKOVÁ 2006).
Botanická charakteristika
Stálezelený
Kmen

je

strom

krátký,

nebo

tlustý,

keř.
někdy

křivolaký. Kůra je skoro hladká a
šedavá. Listy střídavé, sudozpeřené
s 2-5 páry široce obvejčitých skoro až
okrouhlých,

kožovitých,

tmavozelených, na líci lesklých lístků
s decentně

zvlněnými

okraji.

Květenství je hrozen, který vyrůstá Obr.19 Rohovník obecný (Ceratonia siliqua
přímo z kmene nebo může i ze starších L.), (www.botany.cz)
větví. Květy bývají většinou jenopohlavné, někdy i oboupohlavné. Jinak jsou
pravidelné, 5četné s 5 drobnými kališními lístky a zakrnělou korunou. Samčí květy
obsahují 5 tyčinek a samičí květy se svrchním semeníkem vyvíjejícím se v 10-30cm
dlouhý plochý, poměrně tvrdý lusk, často srpovitě prohnutý a za zralosti mívá tmavě
hnědou barvu. Dozrává až ve 2. roce. Semena bývají zploštělá, tmavohnědá. Vyskytují
se v přehrádkované sladké dužnině. Doba květu u Rohovníku je od července do října
(podle ZELENÝ 2005).
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Historie
Semena rohovníku jsou přibližně stejně těžká, a proto se v dřívějších dobách
používala jako drobná závaží v lékárnách a v klenotnictví. Váha jednoho semene byl
tzv. karát. Název vznikl z řeckého karátion, což je malý roh, jemuž se lusk podobá. Až
v r. 1907 mezinárodně zavedený metrický karát představoval 200 miligramů (podle
MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).
Vlastnosti a využití
Vhodná surovina pro inovaci potravinářských vyrob z hlediska chemického
složení, farmakologické a biologické aktivity. Lusky mají v sobě 30-70% sacharidů.
Dřeň obsahuje až 26% sacharózy, 13% fruktózy, 4,5% proteinů a 1,5% tuku. Obsahuje
ještě maltózu, glukózu, aminokyseliny (alanin, prolin, valin), kyselinu galovou, kyselinu
abcisovou a škrob.
Semena mají v sobě hlavně bílkoviny a tuky (kyseliny olejová, linoleová a
palmitová), polyfenoly a gumy. Z nutričního hlediska je ceněn, díky obsahu vitamínů
skupiny B, minerálních látek (draslík, hořčík, vápník) a stopových prvků (železo,
mangan, chrom, měď, nikl. Rohovník je výborným zdrojem vlákniny, pektinu a ligninu,
který napomáhá při trávení a vylučování. Karobový prášek chutí připomíná oslazené
kakao. Má v sobě 50% přírodního cukru a používá se jako náhrada čokolády. Rohovník
se také používá do bonbonů, tyčinek, pečiva, koktejlů, barbecue omáček i pečených
fazolí. Mouka z rohovníku má protiprůjmové účinky, zatímco květy laxativní. Rohovník
se používá k léčbě cukrovky a nachází i uplatnění v potravinách pro osoby trpící
celiakií, Duhririgovou herpetiformní dermatitidou nebo artismem (podle TEPLÍKOVÁ
2006).

6.9 Vanilka pravá (Vanilla planifolia ANDRZ.)
Z čeledi Orchidaceae, vstavačovité. Pravá vanilka je po šafránu druhé nejdražší
koření na světě, což nás moc nepřekvapí, pokud se zamyslíme, jaké náklady jsou nutné
na její produkci. Mimo domovinu musí být každý její květ ručně opylen, protože
chybějí speciálně přizpůsobené včely. Plody v polozralém stavu se mohou sklízet po
5-8 měsících. Poté se plody zahřejí, a poté se 3-6 měsíců se denně rozprostřou na slunci,
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hned potom se zabalí do vlněných pokrývek a přimějí se k fermentaci. Přes noc se
uchovávají ve vzduchotěsných nádobách za účelem uchování lahodného aroma (podle
ROHWER 2002).
Botanická charakteristika
Vytrvalá, šplhavý, kořenová liána s dužnatou, lysou válcovitou lodyhou, která
dorůstá mnoha metrů. Z uzlin vyrůstají ploché listy, šupiny nebo bílé vzdušné kořeny,
ty později zcela nahradí kořenový systém. Listy střídavé, krátce řapíkaté, dužnaté,
podlouhle vejčité až kopinaté, 7-15cm dlouhé. Květy jsou dlouze stopkaté, sestavené
v úžlabních hroznech. Ze šesti podlouhlých, tupě špičatých, žlutozelených okvětních
plátků jsou tři vnější nepatrně delší, ze tří vnitřních jeden přeměněn ve vakovitý pysk
s bělavým, vykrajovaným okrajem a žlutě proužkovaným ústím jícnu. V nitru vyrůstají
pohlavní orgány, pozoruhodné srůstání čnělky s jedinou tyčinkou ve společný útvar sloupek. U něj na vrcholu najdeme prašník se
slepenými pylovými zrny (brylka). Blizna je
rozdělena ve tři části, z nichž prostředí se nazývá
zobánek, což je pouze jalový výrůstek překrývající
vlastní citlivou část blizny, a tím zabraňuje
opylení. Plodem je polodužnatá tobolka, ta bývá
ve zralosti naplněná černou kašovitou hmotou
s velkým množstvím drobných, ale většinou
neklíčivých semen (podle VALÍČEK 1989).
Historie
Ve střední Americe byla známá už několik
století před příchodem Evropanů. Španělé kdysi
nazývali toto koření „ araco aromaticko“, o něco
později se ujal zároveň španělský název „vanilla“,
což značí tobolka. Jejím domovem jsou okraje
dalších Obr.20 Vanilka pravá (Vanilla
středoamerických zemí, kde dosud roste planě. Ze planifolia ANDRZ.),
střední Ameriky se dále rozšířila do dalších (www.commons.wikimeda.org)
tropických

lesů

Mexika

a
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různých tropických oblastí. Holanďané zavedli její pěstování r. 1819 na Jávě a
Francouzi na Madagaskaru, kde dosáhla a dosahuje největší produkce na světě.
Aztékové aromatizovali již vanilkou tekutou i tuhou čokoládu (podle ŠAMLA 1994).
Vlastnosti a použití
Fermentované semeníky vanilky mají význam především v potravinářství i
v domácnosti při aromatizování potravin, práškového cukru nebo cukrářských výrobků,
čokolád, pudinků, krémů, náplní, do zmrzlin ale i nápojů, v továrnách na aromatizování
likérů, tabáku, ve voňavkářském i farmaceutickém průmyslu. Vanilka se dá konzumovat
i přímo. Působí léčivě a je považována dokonce za afrodiziakum. V prodávaném
vanilkovém cukru je obsažen syntetický, umělý etylvanilín, který s pravou vanilkou
nemá nic společného (podle ŠAMLA 1994).
Nejznámější je vanilka burbonská a tahitská. Burbonská vanilka je pokrytá
drobnými krystalky vanilinu. Obsahuje sliz, třísloviny, vanilin, ester kyseliny skořicové
a blíže neurčený příjemně vonící alkohol. Vanilka tahitská obsahuje vanilin,
glukovanilin, sliz a třísloviny.
Usušené plody vanilovníku se před transportem na
trh v některých zemích potírají olejem, aby nevysychaly a
nelámaly se (podle MLADÁ, PROCHÁZKOVÁ 1987).

6.10 Vavřín pravý (Laurus nobilis L.)
Patří do čeledě Lauraceae, vavřínovité. Pochází ze
Středomoří, kde je součástí vždyzelených křovin, tzv.
macchií. Odtud se dál rozšířil do Zakavkazí a do Íránu.
Podle ještě jednoho názoru pochází z Malé Asie, kde se
dosud vyskytuje planě. V dnešní době se vavřín u nás
pěstuje v chladných sklenících botanických zahrad, také
se s ním vyzdobují chodby a haly koncertních a
přednáškových síní, hotelů apod. V létě se může pěstovat Obr.21 Vavřín pravý
(Laurus nobilis L.),
i venku (podle MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).
(www.garten.cz)
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Botanická charakteristika
Vyskytuje se jako stálezelený keř nebo menší, silně větvený strom dorůstající do
10 m výšky. Listy bývají střídavé, řapíkaté, čepele kopinaté, podlouhlé až epileptické,
špičaté, na okrajích zvlněné, na líci lesklé a obsahující vonnou silici. Květy jsou
jednopohlavné (rostliny dvoudomé). Korunní lístky mívá čtyři, jejichž barva je bledě
žlutá. Samčí báze nitek obsahují nektaria. V samičích květech se jediný pestík mění
v podlouhlou, jednosemennou, modročernou, lesklou a asi 2cm dlouhou bobuli (podle
ZELENÝ 2005).
Historie
Velmi stará kulturní rostlina, o čemž svědčí fytopaleontologické nálezy. Ve
Středomoří dříve tvořil porost vavřínu rozsáhlé háje. Ve starém Římě byl ve velké úctě.
Vavřínové ratolesti nebo věnce byly ozdobami pro césary, vyznamenáním vojvůdců,
slavných umělců, velkých vědců. V Mathiolově herbáři (1596) se doporučuje vavřín
v různé úpravě na léčení chorob (podle ŠAMLA 1994).
Ve starověkém Řecku byl zasvěcen bohu Apollonovi, dárci zdraví a patronovi
básníků a věštců. Symbolem vítězů, kteří byli korunováni vavřínovými věnci.
Z latinského slova bobule – bacca – vzniklo v Anglii, v přeneseném významu, označení
bakalář pro absolventy 1. stupně universit (dnes i v ČR) (podle ZELENÝ 2005).
Vlastnosti a využití
Vavřín je i v dnešní době poměrně hodně ceněn jako dekorační a slavnostní
rostlina. Aromatické listy se používají jako speciální koření. Lidově se sušené vavřínové
listy nazývají „bobkový list“. V domácnostech se používá jako aromatikum do omáček
nebo při nakládání okurek a zeleniny, při pečení masa nebo konzerv, i v domácím
léčitelství. Jsou i odrůdy se zvlněnými listy, které jsou hodnotnější, díky tomu, že
obsahují větší procento éterického oleje laurinu, který je obsažen v celé rostlině. Ze
zralých rozdrcených bobulí se jejich vařením získá vavřínový olej, užívaný v medicíně
(podle ŠAMLA 1994).
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Ze zralých plodů, které se suší a nazývají se bobky. Bobky se drtí a vaří ve vodě.
Tím dostaneme hustý, nazelenalý bobkový olej, který se ve farmacii upotřebí k výrobě
mastí na kožní vyrážky způsobené parazity. Používá se i při balzamování (podle
MLADÁ, PROCHÁZKA 1987).
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7

Učebnice přírodopisu pro ZŠ z hlediska informací o užitkových
rostlinách tropů a subtropů
Provedla jsem analýzu učebnic přírodopisu pro ZŠ z hlediska zastoupení

informací o užitkových rostlinách tropů a subtropů. Uvedla jsem výčet jednotlivých
rostlin a informace o nich.
Analýzu jsem udělala z těchto knih:


ČABRADOVÁ,

V.,

F.

HASCH,

J.

SEJPKA

a

I.

VANĚČKOVÁ. Přírodopis 7 učebnice pro základní školy a víceletá
gymnázia. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 80-7238-424-4.


ČERNÍK, V. a Z. MARTINEC. Přírodopis 2. Praha: SPN, 1997. ISBN 8085937-57-3.



ČERNÍK,V, V. BIČÍK, L. BIČÍKOVÁ a Z. MARTINEC. Přirodopis 2.
Praha: SPN, 1999. ISBN 80-7235-069-2.



HEDVÁBNÁ, H. Přírodopis pro 7. ročník 2. díl. Brno: NOVÁ ŠKOLA,
2008. ISBN 80-7289-093-X.



ŠVECOVÁ, M. a V. TOBĚRNÁ. Botanika. Praha: České geografická
společnost, 1998. ISBN 80-86034-28-3.

7.1 Tabulka: Rostlina, autor knihy a údaje o rostlině
Rostlina
banánovník

Autor knihy

Údaje o rostlině

Hedvábná Anna

Má mnoho různých odrůd (30-40). Kromě
ovocných banánů se pěstují i zeleninové banány,
tzv. plantejny. Ty jsou poživatelné po tepelné
úpravě.

Čabradová Věra,
František Hasch,
Jaroslav Sejpka a
Ivana Vaněčková

Je velmi rychle rostoucí tropická bylina. Existují
banánové plantáže, na nichž se pěstuje mnoho
odrůd banánovníku. Plody těchto rostlin jsou
zpravidla bezsemenné, takže se rozmnožují pouze
vegetativně a jsou náchylné k různým chorobám.
V současné době ničí banánové plantáže
parazitická houba. Plody banánovníku, banány,
57

obsahují minerální látky, vitamíny a vlákninu.
Černík Vladimír,
Vítězslav Bičík,
Ludmila
Bičíková
a
Zdeněk Martinec

Je to bylina s velkými listy, která dorůstá výšky
38m. Zdánlivý kmen je vytvořen hustě sevřenými
listovými pochvami. Jejich středem prorůstá silný
stvol. Na vrcholu vyrůstá mohutné květenství.
Po opylení a oplození se vytváří plodenství
s 80150 bobulemi. Hmotnost celého plodenství je
20-50kg. Po dozrávání plodů nadzemní část
banánovníku hyne. Z mohutného oddenku vyrůstá
nová nadzemní část rostliny. Vyšlechtěné odrůdy
banánovníku mají bobule bez semen.

Švecová Milada Je jednoděložnou bylinou s chocholem listů
a Věra Toběrná
na vrcholku. Je obrem mezi bylinami, protože
dosahuje až 15 metrů výšky. Plody jsou bobulebanány.
kakaovník pravý

Hedvábná Anna

Pěstuje se v tropech a subtropech a poskytují tzv.
pochutiny.

Čabradová Věra, Je nízký strom, jehož plody jsou tobolky se semeny
František Hasch, (kakaové boby). Z nich se získává kakao.
Jaroslav Sejpka a
Ivana Vaněčková
Švecová Milada Snad nejoblíbenější rostlina, ze které se získává
a Věra Toběrná
kakao. Je to stálezelený strom, který má podlouhlé
plody – bobule. Z jejich semen, tzv. kakaových
bobů, se po složité úpravě získává kakaová hmota.
Z té po přidání mléka, cukru a dalších přísad
vyrábí čokoláda. Kakaovník pravý pochází z území
kolem Amazonky v Jižní Americe. V současnosti
je nejvíce v západní Africe.
kávovník arabský

Hedvábná Anna

Pěstuje se v tropech a subtropech a poskytují tzv.
pochutiny.

Čabradová Věra, Plody jsou peckovice se dvěma semeny, se
František Hasch, vylupují a následně praží. Takto upravená „kávová
Jaroslav Sejpka a zrna“ se melou na konečný produkt – kávu.
Ivana Vaněčková
Švecová Milada Z jeho rozemletých pražených semen se získává
a Věra Toběrná
káva, stálezelený keř nebo nízkého stromku
z vyšších poloh Etiopie. Dnes se pěstuje na mnoha
místech tropů. Semena obsahují kofein, látku
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s povzbuzujícími účinky.
čajovník čínský

Hedvábná Anna

Pěstuje se v tropech a subtropech a poskytují tzv.
pochutiny.
Z listů keře se získává čaj.

Švecová Milada Z upravených listů lahodný čaj. Čajovník čínský se
a Věra Toběrná
z Číny rozšířil i do Japonska a dalších zemí
s tropickými nebo subtropickým klimatem.
Čabradová Věra, Keř, jehož listy se suší (zelený čaj), anebo se dále
František Hasch, upravují (černý čaj).
Jaroslav Sejpka a
Ivana Vaněčková
vanilovník
plocholistý

Hedvábná Anna

Používá se jako koření.

Čabradová Věra, Plodem liány je tobolka, která se používá jako
František Hasch, vanilka.
Jaroslav Sejpka a
Ivana Vaněčková
Švecová Milada Vanilkou voní čokoláda, zmrzlina i cukroví.
a Věra Toběrná
Získává se rozemletím plodu orchideje vanilovníku
plocholistého. Je to rostliny tropů, jinde se jí
nedaří.
fíkovník smokvoň Čabradová Věra,
František Hasch,
Jaroslav Sejpka a
Ivana Vaněčková
vavřín zdobný

Strom, s kterým se běžně setkáte ve všech
subtropických a tropických oblastech. Fíky, jedlé a
velmi sladké části, jsou dužnatým plodenstvím.
V místech výskytu se plody konzumují čerstvé, u
nás se prodávají sušené.

Čabradová Věra, Uplatňuje se jako koření pod názvem „bobkový
František Hasch, list“. Plody (bobule) se využívají v lékařství.
Jaroslav Sejpka a
Ivana Vaněčková
Švecová Milada U sušené kožovité listy se nazývají bobkový list a
a Věra Toběrná
používají se jako jedno z nejběžnějších koření. Je
to stálezelený stromek rostoucí např. v okolí
Středozemního moře.
Olistěné větévky vavřínu se v minulosti používaly
k ověnčení slavných vědců a umělců. Titul takto
vyznamenaných byl „laureát“, což souvisí
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s odborným jménem vavřínu Lauru.
olivovník
evropský

Čabradová Věra, Je nízký strom dožívající se značného stáří (i přes
František Hasch, tisíc let). Plodem je peckovice (oliva) s velkými
Jaroslav Sejpka a obsahem oleje.
Ivana Vaněčková

kaštanovník setý

Černík Vladimír,
Vítězslav Bičík,
Ludmila
Bičíková
a
Zdeněk Martinec

bambusovník

Černík Vladimír Patří do skupiny trav rostoucích pouze v tropech a
a
Zdeněk subtropech Asie. Mají článkované duté zdřevnatělé
Martinec
stéblo. Do této skupiny patří asi 700 druhů
bambusů. Některé druhy dorůstají výšky až 25m,
jiné druhy však jen výšky 1-2m. Bambus se
používá jako stavební materiál, k výrobě nábytku
apod.

Jedlé kaštany jsou plody kaštanovníku setého. U
nás bývá vysazován v parcích. Jeho domovem jsou
jižní oblasti Evropy. Květy jsou jednopohlavné.
Plody nažky jsou kryty v ostnité číšce. Nesmíme
ho zaměňovat s jírovcem maďalem, lidově zvaným
též kaštan.

7.2 Závěrečná analýza
Po prohlédnutí všech dostupných učebnic přírodopisu pro ZŠ jsem zjistila, že
nejvíce informací je uvedených o banánovníku, kávovníku, kakaovníku. Informace o
dalších užitkových rostlinách jsou uvedeny již v menším rozsahu, než informace o výše
zmíněných rostlinách. Nejvíce zastoupených rostlin je uvedeno v učebních od autorů
Švecová Milada a Toběrná Eva a Čabradová Věra a kol. Děti se na základních školách
dozvědí pouze základní informace o běžných tropických a subtropických rostlinách.
Pokud by projevovali o tyto rostliny větší zájem, musely by čerpat z příslušné odborné
literatury.
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8

Učebnice přírodopisu pro SŠ z hlediska informací o užitkových
rostlinách subtropů a tropů
Provedla jsem analýzu učebnic přírodopisu pro SŠ z hlediska informací o

užitkových rostlinách tropů a subtropů. Uvedla jsem výčet jednotlivých rostlin a
informace o nich.
Analýzu jsem udělala z těchto knih:


BUMERL, J., M. HRABĚ, J. NOVOTNÁ a I. PINKAVA. Biologie 1 pro
střední školy. Praha: SPN, 1997. ISBN 80-85937-74-3.



JAKRLOVÁ, J., L. KINCL a M. KINCL. Biologie rostlin pro 1.ročník
gymnázií. Praha: Fortuna, 2003. ISBN 80-7168-736-7.



KUBÁT, K. Botanika. Praha: Scientia, 1998. ISBN 80-7183-053-4. (a
kolektiv)

8.1 Tabulka: Rostlina, autor knihy a údaje o rostlině
Rostlina
čajovník čínský

Údaje o rostlině

Autor knihy
Jiří Numero,
Mirko Hrabě,

Keř s pilovitými lesklými listy. Listy obsahují
alkaloid kofein a tříslovinu taunin. Pěstuje se pro
listy, ze kterých se připravuje chutný nápoj, čaj.

Jaroslava
Novotná,
Ignác Pinkava
Jana Jakrlová,

Z mladých listů se získává čaj.

Lubomír Kincl,
Miloslav Kincl

kaštanovník setý

Karel Kubát

Je vždyzelený keř, pěstovaný v tropech a
v subtropech celého světa pro mladé kožovité
listy. Jejich úpravou se získává pravý čaj.

Jiří Numero,

Košatý, až 30 m vysoký strom s podlouhlými
zubatými kopinatými listy. Plodem nažka
uzavřená v ostnité číšce (jedlý kaštan).

Mirko Hrabě,
Jaroslava
Novotná,
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Ignác Pinkava
Jana Jakrlová,
Lubomír Kincl,

Pochází ze Středomoří. Jeho pečené plody jsou
vyhledávanou pochoutkou („jedlé kaštany“).

Miloslav Kincl
kávovník arabský

Jiří
Numero, Je keř s kožovitými lesklými listy a bílými
Mirko Hrabě,
úžlabními
květy
dozrávajícími
v červené
peckovice,
zpravidla
dvousemenné.
Jaroslava
Novotná,
Ignác Pinkava
Jana Jakrlová,
Lubomír Kincl,

Upražená semena se používají k přípravě kávy;
obsahují alkaloid kofein.

Miloslav Kincl
Karel Kubát

šáchor
papírodárný

Je keř nebo malý strom s neopadavými
kožovitými listy a dvousemennými peckovicemi.
Původem v horách severovýchodní Afriky, dnes
se pěstuje v tropech celého světa; z pražených
semen se připravuje káva.

Jiří
Numero, Ze dřeně stonku, který v tropické Africe dorůstá
Mirko Hrabě,
až 3m výšky, vyráběli staří Egypťané materiál, na
který se psalo ve starověku (papyrus).
Jaroslava
Novotná,
Ignác Pinkava
Karel Kubát

vanilovník
plocholistý

Je až 4m vysoký, ukončený velkým květenstvím;
za starověku pěstován v Egyptě i jinde, ze dřeně
se vyráběl papyrus.

Jiří
Numero, Pochází ze Střední Ameriky, z jeho tobolek se
Mirko Hrabě,
získává silně aromatická přísada používaná
v cukrářství.
Jaroslava
Novotná,
Ignác Pinkava
Karel Kubát

banánovník

Nezralé tobolky poskytují vanilku.

Jiří
Numero, Pěstuje v tropech se pro sladké bezsemenné
Mirko Hrabě,
bobule, banány. Banánovníky jsou velmi statné
byliny stromovitého vzhledu se zdánlivým
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Jaroslava
Novotná,
Ignác Pinkava
Karel Kubát

kmenem, který je tvořen hustě sevřenými
listovými pochvami, jejichž středem prorůstá
mohutný stvol s květenstvím.
Patří k nejvyšším bylinám vůbec. Pěstují se pro
banány – podlouhlé sladké bobule v bohatých
plodenstvích. Původem z Indomalajsie.

fíkovník smokvoň Jiří
Numero, Poskytuje exotický druh ovoce fíky. Keř až menší
Mirko Hrabě,
strom, pěstovaný zejména ve Středomoří a
v tropické Americe.
Jaroslava
Novotná,
Ignác Pinkava
Karel Kubát

vavřín pravý

Je strom s mléčnicemi a obvykle s pětilaločnými
listy. Květy má téměř uzavřené ve zvláštních
schránkách, které při dozrávání nažek zdužnatějí a
jsou prodávány jako fíky. K nám se dovážejí
sušené a lisované.

Jiří
Numero, Sušené listy, stálezeleného keře, který roste
Mirko Hrabě,
v oblasti Středomoří, se používají jako koření
(bobkový list).
Jaroslava
Novotná,
Ignác Pinkava
Karel Kubát

Listy jsou prostoupeny silicemi; používají se jako
koření („bobkový list“), vavřínovou ratolestí byli
již ze starověku dekorováni vítězové. Od Lauru je
odvozeno laureát a vzdáleněji i bakalář.

konopí seté

Karel Kubát

Je bylina s dlanitě dělenými listy. Pěstuje se pro
přadná vlákna ve stonku („tvrdé lýko“) na výrobu
hrubých tkanin a provazů a pro olejnatá semena.

olivovník
evropský

Karel Kubát

Je vždyzelený strom, který se může dožít
vysokého staří. Z jeho peckovic se získává velmi
kvalitní stolní olej. Pochází snad ze sev. Afriky,
hojně se pěstuje ve Středozemí i jinde.
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8.2 Závěrečná analýza
Po analýze všech dostupných učebnic přírodopisu pro SŠ jsem zjistila, že nejvíce
informací je uvedených o čajovníku, kávovníku, a poté už se objevuje méně informací o
jednotlivých rostlinách.
Nejvíce zastoupených rostlin je uvedeno v učebních od autorů Kubát Karel a
Jakrlová Jana, Lubomír Kincl a Miloslav Kincl. Ve středoškolských učebních najdeme
více zpráv o tropických a subtropických rostlinách, než na základních školách, ale i
přesto si myslím, že jsou nedostačující pro středoškolského studenta.
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9

Závěr
Ve své bakalářské práci jsem se pokusila vystihnout charakteristiku tropického a

subtropického klimatického pásu z hlediska podnebí, jejich lokalizaci a pěstování
jednotlivých typických užitkových rostlin v těchto oblastech. Dále jsem se zaměřila na
rostlinné formace v těchto oblastech. Vymezila jsem jednotlivé země, kde uvedené
rostlinné formace nalezneme a zároveň jsem popsala jejich hlavní charakteristiku (např.
typické pěstované rostliny, průměrné roční srážky a teploty atd.).
Vylíčila jsem vybrané užitkové rostliny tropů a subtropů, kde jsem se pokusila u
každé z nich vystihnout botanickou charakteristiku, jejich zajímavou historii a vlastnosti
využití v běžném životě, v průmyslu, farmacii a zároveň jsem to i popsala
u jednotlivých užitkových rostlin tropů a subtropů pěstovaných ve sklenících či bytech,
které se stávají více moderními a roste o ně i velký zájem. Pro nás jsou z důvodu
podnebí asi neexotičtější, ale možná proto i pro většinu lidí, tolik atraktivní až
nejatraktivnější. V botanických zahradách můžeme také shlédnout nepřeberné množství
nejrůznějších druhů, na které si člověk jen vzpomene. Můžeme také podniknout za nimi
dobrodružnou cestu, kterou není v dnešní době zas tak těžké uskutečnit.
V poslední řadě jsem chtěla poukázat na znalosti o užitkových rostlinách tropů a
subtropů, které jsou uvedeny v různých učebnicích přírodopisu, jak pro střední tak i pro
základní školy. Rozdílné informace jsem zpřehlednila do tabulky, což umožňuje
přehlednější orientaci. V dnešním moderním světě, dle mého názoru by měli učebnice
přírodopisu, jak pro střední školu, tak i pro základní školu obsahovat více informací
nejen o běžně pěstovaných subtropických a tropických rostlinách. Po prohlédnutí
některých učebnic jsem totiž zjistila, že obsahují pouze informace o základních, běžně
pěstovaných rostlinách, jako je např. kakaovník, banánovník.
Myslím si, že by moje bakalářská práce mohla být využita ve školách, jako
pomocný doplněk při výuce.
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