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Čerpat sílu
a pít červánky
v krajině domova
Usednu na pahýlu u lesní studánky
a budu čerpat sílu a píti červánky
Vítězslav Nezval

Vracíme se z dovolené v Thajsku nebo třeba z Kanárských ostrovů.
Bylo to krásné, ale kdybychom tam měli zůstat ještě nějakou dobu,
začneme se nudit. Malíř Josef Rabas říkal, že je důležité nalézt si
svůj čtvereční kilometr krajiny a ten se snažit pochopit. Argentinský
spisovatel Jorge Borges tvrdil, že není ani tak důležité číst další knihy, jako se vracet ke knihám, které jsme již četli. Hledíme na krajinu
a rozlišujeme: „Ta je krásná, ale tato je moje.“ Doma jsme tam, kam
se vracíme, a odjíždíme právě proto, abychom se mohli vracet. A je
pak skoro jedno, zda bydlíme pod monumentální Pravčickou branou, anebo u sotva odrostlého smrkového lesa.
V cizích zemích jsme na chvíli, ale v krajinách domova stárneme
společně se zemí a stromy. Po letech přicházíme na stejná místa,
vršíme vzpomínky, vrůstáme do krajiny. Málokdo umí být doma ve
více než dvou třech krajinách. Výlet je vytržení, vzrušení a zkušenost. Krajina domova je plynutí, ve kterém se lidské v nás mísí s příČerpat sílu a pít červánky v krajině domova
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rodním, a výsledná směs pak stojí podobně jako hudba či poezie
někde mezi člověkem a živly.
Některé národy a civilizace cestují, protože se domnívají, že krása a pravda musí být někde jinde, když ji doma nejsou schopni nalézt. Jiné národy či skupiny mají pocit, že úplně stačí pochopit svůj
kus země. To je rozdíl mezi lidmi z jihu či severu Itálie, Rakušany
a Němci nebo Francouzi od Středozemního moře či Atlantského
oceánu. Co taky může svět nabídnout vinaři od Pálavy či Hodonína,
když všechnu sílu země a slunce má doma ve sklípku?
My Češi a Moravané jsme obojí. Pod vlivem neklidných Němců
a zejména chůzechtivých Sasů vyrážíme do ciziny, ale doopravdy
dobře se cítíme tam, kde můžeme zajít do hospody či sbírat houby.
Prostě doma, kde se nebojíme v lese, kde se dá bloudit jen docela krátkou dobu a kde i z té největší divočiny trefíme na nádraží.
Máme velké štěstí, že žijeme v této zemi, kde je všechno sice malé,
ale nesmírně rozmanité. Už jsem to napsal víckrát, ale potřebuji to
zopakovat – poznat tuto zemi je práce na celý život. Čechy a Morava jsou krajinou pro znalce a poutníky, která nás nedráždí nějakým
grandiózním vzmachem, ale působí jemnou silou a trochu melancholickým klidem. Skály jsou zde malé, barvy tlumené, řeky nejsou
kalnými veletoky a místní vodopády jsou spíš dětskými hračkami
přírody než místy, kde se burácející vody řítí do propastí.
Tato krajina je tak mírná a přitom bohatá, že si ani neuvědomujeme, jaké štěstí je jí procházet. Neoslňuje, ale naplňuje. Už o tom
ani nepřemýšlíme, nazouváme boty a do batůžku vkládáme láhev
na vodu, mapu, poznámkový blok, možná fotoaparát či pár okopírovaných listů z této knihy a vydáváme se do míst, kde země je ještě
silná, a tím posiluje i nás samotné.
Dýchat s ptáky, 2008
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Létat ve snu
a snít v letu
Noviny mají tu vlastnost, že z každé triviality vytvářejí událost, která
je však další den převrstvena jinou událostí. V případě rorýse obecného (Apus apus), který byl zcela demokraticky – byť za nízké účasti veřejnosti – zvolen ptákem roku, je naopak nutné veškeré zprávy
o tomto pozoruhodném tvoru spíš bagatelizovat, aby čtenář nebyl
šokován, s kým že to vlastně ve městě žije, a nepřemýšlel, zda se
jeho chování dá vůbec vtěsnat do stanov Evropské unie.
Rorýs a holub jsou jediní dva úzce synantropní, tedy na člověka
vázaní ptáci. Rorýs je malý a lehký a na rozdíl od těžkopádného
holuba se dokáže pohybovat rychlostí až kolem 150 km/hod. Jen se
mihne a ještě si u toho píská! Radarová měření opakovaně potvrdila, že rorýsi jsou schopní za letu i spát. Pravidelně vylétávají do
výšek až kolem tří kilometrů, pak upadnou do mikrospánku, přestanou hýbat křídly, snášejí se dolů, ale nad zemí se včas probudí,
protože vypnou jenom polovinu mozku. Druhá polovina je zatím
ve spánku hlídá, což je při střemhlavém letu k zemi více než moudré. Pravda, někdy to nestačí a octnou se v turbině motorového letadla, ale na druhou stranu při počtu u nás žijících asi sto padesáti
tisíc rorýsů je srážek s letadly mnohem méně než kolizí na dálnici
do Brna. No a pak zase vystoupají nahoru a trochu si zdřímnou.
Zatímco někteří lidé létají ve snu, tak rorýsi sní v letu. Nalétají toho
asi tolik jako středně zkušený pilot letecké společnosti – necelých
Létat ve snu a snít v letu
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tisíc kilometrů denně, kolem dvou set tisíc kilometrů ročně! Na
zimoviště létají dál než ostatní ptáci – až do Jižní Afriky.
Rorýsi zvláštním způsobem shánějí materiál na stavbu hnízda –
v letu. Mohlo by se nám zdát, že ve městě, kde tu a tam spadne
cihla či taška ze střechy, se jim staví poměrně dobře, ale kdeže –
oni sbírají různá vlákna, stébla, lístečky, dokonce kousky balonků
a igelitových pytlíků a dělají si z nich plochou kupičku, do které
samička klade tři (za špatného počasí jenom dvě) vajíčka.
Mláďata krmí rovnou potravními peletami. Ve vzduchu nachytají pavouky a různý hmyz, smísí je se slinami do kuliček, které
mohou obsahovat neuvěřitelný počet až pěti set kusů hmyzu,
a jimi krmí mláďata. No jo, ale co když prší a déšť vymyje všechny
broučky? To pak mladí rorýsi upadnou (na rozdíl od lidského
mláděte) třeba na týden do zvláštního druhu spánku, při kterém
nemusí jíst. Pak vysvitne sluníčko, obloha se jen začne hemžit
hmyzem a rorýsi okamžitě ožijí. Oni vlastně na našem území tráví
jen tak tři měsíce do roka a velmi záhy, již na počátku srpna, zmizí do světa jako téměř absolutní bezdomovci, kteří vzduch potřebují víc než pevný domov. Rorýs je něco jako tuzemský kolibřík,
s nímž je ostatně blízký příbuzný. Nožičky téměř nepoužívá, ale
krátkým ostrým zobákem nebo drápky se dokáže „zaháčkovat“
nejenom na kůře, ale i na stěně domu. Na zemi se spíš plazí, než
aby pořádně chodil.
Rorýs socialistického režimu žil v historickém centru Prahy a dalších měst, ale kapitalistický rorýs se přestěhoval na sídliště. Rorýsi vyhledávají různé štěrbiny na půdách a věžích, kterých bývalo
v zanedbaných historických budovách víc než dost. Ale dnes jsou
kostely a domy opraveny a je kolem nich pořádný ruch. Rorýsi se
proto stěhují do větracích šachet panelových domů. Má to jeden
problém – při zateplování domů jsou větrací otvory zaslepovány.
V různých státech Evropy bylo proto vyvinuto několik postupů, jak
rorýse na sídlištích udržet, například v truhlících na květiny, které
mají zvláštní duté stěny. Pokud si totiž zvyknete na pohvizdování
rorýsů a ušlechtilou křivku jejich rychlého elegantního letu, pak
vám bez nich začne v životě něco scházet.
Od rorýse je jenom krok k několika závažným otázkám. První
by mohla znít: O jakém výseku světa nás noviny vlastně informují?
Možná bychom se také mohli ptát, proč mravencům, kteří jsou pře-
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ce důležitější než dejme tomu ministr vnitra, není ve zpravodajství
veřejnoprávní televize věnován adekvátní prostor. Koneckonců vlády odcházejí, ale rorýsi i mravenci bohudík zůstávají.
Krajiny vnitřní a vnější, 2002
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Mor jako
katalyzátor trendů,
které existovaly
před epidemií
Rukopis své knihy Jak přejít řeku jsem dokončoval v druhé polovině
února 2020 s pocitem, že se něco chystá. Zdaleka jsem nebyl sám,
ale spíš jsme uvažovali o zemědělském suchu v Indii, potravinových
bouřích nebo o ekonomické krizi. Obávali jsme se, že prezident
Trump udělá nějaké chlapácké gesto, třeba zaútočí na Írán. Požáry a ekonomika ovládaly média počátkem roku 2020, ale africké
zprávy byly plné kobylek, jako by mělo dojít k novým egyptským
ranám. Zdravotnické organizace spíš čekaly chřipkovou epidemii
a obávaly se bakterií rezistentních na dnešní antibiotika. Nebojte
se, že nás tyto věci minou, jen nevíme, kdy se objeví. Mezitím se
ukázalo, že se po světě nenápadně rozšířil nový vir. V té první fázi
jej nepřinesli domorodci od jezera Čad, ale obchodníci, co cestují
první třídou, a turisté.
Teoreticky jsem byl na epidemii připraven, a tak jsem hned v půlce března odjel na chalupu, kde jsem bez internetu a televize již
nemohl dobře sledovat další dění. Místo toho jsem (vědecky) pozoroval veverky a rozkvétající stromy. Čekal jsem krátký, intenzivní
problém s velkým chaosem, který se nicméně do dvou či tří týdnů
Mor jako katalyzátor trendů, které existovaly před epidemií
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spraví, ale ne vcelku mírnou, dlouhodobou a široce rozšířenou krizi s tlustým ekonomickým koncem. Ukázalo se, že moje praktická
příprava zcela podcenila situaci. Roušek jsem měl sotva dvacet,
a to bych jimi měl podarovat rodinu a každý den jednu vyhodit.
Připravené předměty mi však hodně pomohly tím, že díky nim jsem
měl v hlavě nějaký scénář krize. Zabalil jsem baťůžek a odjel.
Zásoba potravin na chalupě by mi teoreticky stačila na dva měsíce, ale do rýže se dali moli a měl jsem jen málo možností, jak ji
dochutit. Popenec a kopřivy se přejedly hned druhý den. V březnu
začalo sucho, a tak nerostly ani ty houby, které bylo možné sbírat
v lednu a únoru. Některé dílčí věci – den, kdy umře první člověk, nájezd na obchody a uzavření škol – bylo možné dost dobře předpovědět. Člověk naopak nepočítal s dlouhodobým, mírným, plíživým
stresem a s tím, že se budou hroutit lidé v okolí. Špatně na tom byli
narkomani, kteří byli následkem své závislosti nuceni rychle inovovat.
Někteří zpanikařili a nechali se zavřít, blázince byly najednou plné
vyjevených, ale jinak zdravých lidí. Dokonce i kočky byly neklidné,
protože doma už neměly svoji samotu. Kolektivističtí psi si naopak
společnost užívali, a jak lidé odcházeli do práce, propadali separační
úzkosti. Děti se těšily na školu a italské nevěstince krachovaly. Lidé si
půjčovali Camusův Mor a Defoeův Deník morového roku.
Doma mi pomáhalo vědomí, že máme filtr na vodu (i když jsme
ho nepoužili), nějaké jídlo, svíčky, dřevo na topení v kamnech, dobrou hudbu a hodně knížek. Teď tedy vím, že příprava je hodně důležitá, a to i když vlastně za moc nestála. Rychle jsem se orientoval
a byl v klidu, a proto jsem mohl pozorovat. První věc, která člověka
na koronaviru zaujala, byla estetika viru. Vypadá velmi moderně,
designově a má svůj „cool“ půvab. Zdálo se mi, že do této doby patří a souzní s ní. Další pozorování nezní vědecky, ale měl jsem pocit,
že epidemie má nějakou vlastní inteligenci a je milosrdná už jenom
tím, že se skoro nic nedělo, všichni jsme museli zpomalit a zamyslet
se, a hlavně že skoro nenapadala děti. V dalších dvou týdnech jsem
měl několik téměř děsivých představ a snů, ve kterých se analyzované údaje mísily s obavami a velmi nejasnými proroctvími. Později
se ukázalo, že mnoho lidí mělo nejenom očekávatelné úzkostlivé
sny, ale jejich sny bývaly delší, epičtější a barevně výrazné.
Mohlo to být i tím, že ráno nezazvonil budík, spánkový cyklus doběhl svého konce a lidé si pamatovali, co se jim zdálo. Karl Gustav
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Deset tisíc let
zahrádkaření
Pravěk si představujeme jako primitivní a divošské období, ale stejně oprávněné je nahlížet na něj jako na velice vynalézavou a tvořivou dobu. Kořeněný vinný ocet na zálivky salátů je nejspíš tak starý
jako samotné víno, tedy nejméně sedm tisíc let, ale spíš déle a podle zkušeností s toskánskou lidovou kuchyní bych řekl, že chutnal
lépe než naše dresinky.
Člověk stejně jako lidoopi vždy sbíral jedlé rostliny. Asi už poměrně záhy docházelo k tzv. divokému zemědělství, které se projevuje tím, že např. mezolitičtí lovci po severských jezerech rozhazovali plody kotvice (Nata trapans). Ty v podobě „pražených oříšků“
až do 19. století tvořily např. na jižním Slovensku důležitý doplněk
potravy. Jiným příkladem jsou indiáni, kteří každým rokem sklízí
divokou rýži a přitom vytrhají okolní rostliny, aby měla víc prostoru.
Není to ještě zemědělství, jak jej dnes známe, ale už to také není
obyčejný sběr. Tento druh zemědělství začal být ve střední Evropě
běžný asi před devíti tisíci lety. Na Blízkém východě byl ještě o celé
tisíce let dříve doplňován cíleným pěstováním rostlin na malých zahrádkách obehnaných ploty. Nové výkopy neustále posouvají data
do minulosti někam k hranici 12–14 tisíc let.
Samotný počátek cíleného pěstování rostlin je nejspíš mnohem
starší, protože při vykopávkách na břehu Galilejského jezera v Izraeli byly nalezeny zuhelnatělé zbytky rostlin, které již ukazují na
Deset tisíc let zahrádkaření
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cílené, výběrové šlechtění, a to před 23 tisíci lety. Období teplého
výkyvu na konci poslední ledové doby mezi 20–30 tisíci lety pravděpodobně představuje základní časovou rovinu vzniku moderní
civilizace. Lidé žili v koordinovaných skupinách, běžně používali
umělecké předměty a občas měnili módní styly. Dokázali tkát první
látky a své mrtvé, jak o tom svědčí pohřby v Dolních Věstonicích či
u rakouské Kremže, pohřbívali s veškerou úctou a s kyticí květin.
První dva nebo tři tisíce let soustavného neolitického zemědělství můžeme nazvat zahrádkařením. Zpočátku se jednalo o doplněk k pastevectví, takže „zahrádky“ byly malé. Na vynález orby si
ještě nějakou dobu počkáme. Tehdy ještě neznáme běžné pole,
zapřažený dobytek a ani dnešní nářadí. Plodiny okopáváme pomocí špičatých holí. Někdy jsou dole rozšířené a vybíhají v plochou
lopatku. Jindy se jedná o samorost v podobě rycích vidlí se dvěma
paralelními hroty. Někdy, ale spíš vzácně, byla rycí hůl zakončena špičkou z kosti či parohu a teprve mnohem později špičatým či
plochým železným nástrojem, kterým šlo rozbíjet hroudy.
Teprve před asi šesti tisíci lety člověk přišel na to, jak zapřáhnout zvířata a jak stále hlouběji orat, aby na povrch vynesl živiny.
Zejména hluboký pluh, který se rozšířil ve 13. století, pomohl obsadit vyšší polohy s těžkými, hutnými půdami. Dopadem této první
středověké agrární revoluce byl dostatek potravin, takže lidé mohli
odcházet z venkova a rozvinout specializovanou městskou kulturu.
Koncem 18. století a v Čechách ještě o pár desítek let později měl
podobný význam objev umělých hnojiv a nových osevních postupů,
který vyhnal přebytečné lidi z venkova do měst, a tím přispěl k první průmyslové revoluci.
Pokud pracujeme na zahrádce, tak v podstatě s podobnými
nástroji a totožnými pohyby opakujeme stejné činnosti jako lidé
posledních deset tisíc let. Zahrádkářství je jedinou dosud masově
praktikovanou pravěkou činností. Lukem již nelovíme, látky netkáme a kovy či hlínu dnes ručně zpracovává jen málo lidí. Snad jen
sběr hub, bylinek a lesních plodů má ještě starší základ. Češi však
nechodí do lesa na houby, protože mají hlad, ale protože tím uspokojují vnitřního mezolitického člověka, který je zmaten množstvím
lidí a pohybujícími se železnými stroji.
Jaké plodiny měli pravěcí lidé na svých zahrádkách? Známe sice
pylová spektra i kousky rostlin, díky kterým je můžeme určit, ale
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většinou se jednalo se o dost jiné rostliny. Mezi prastaré ovoce pa‑
tří jablka, hrušky a třešně, ale třeba neolitická jablíčka byla sotva
tři centimetry velká. Řepa měla dlouhý kořen a pravděpodobně se
zpočátku jedla jenom nať. Je to vlastně dnešní mangold. Obilí se
poprvé sbíralo v období mléčné zralosti a pražilo se. Velmi starou
odrůdou je proso, ale to se zřejmě používalo hlavně jako slavnost‑
ní jídlo na přípravu sladké ovocné kaše. Zato mák se již podobal
tomu našemu. Existovalo mnoho desítek krajových odrůd hrachu,
čočky a zejména nejstarších průvodců člověka – cibule a česneku.
Pravděpodobně byly široce rozšířené listové zeleniny, zejména
locika. K nejdůležitější zelenině patřilo zelí, ale skoro určitě se jed‑
nalo o jinou plodinu, než je dnešní hlávkové zelí. Spíš bychom moh‑
li hovořit o řídké kapustě s volnými listy, kterou dnes známe jako
kapustu listovou. Podobnou rostlinu zvanou „zelje“ na slovanském
Balkánu dodnes nalezneme. Na listy se pěstovala i řepa, řeřicha,
lebeda a zejména šťovík, jehož se ještě koncem 19. století jen ve
Francii prodávaly tisíce tun ročně. Jedlá je i nať mrkve, která svůj
červený kořen získala až šlechtěním v 17. století. Kdysi velice popu‑
lární byla pečená řepa, která si jako náhražka brambor našla cestu
i do současné kuchyně. Pravděpodobně se zpracovávala i semena
merlíků zejména merlíku bílého (Chenopodium album).
Celá tisíciletí nás doprovází kmín, kopr, divoce rostoucí léčivé
rostliny jako dobromysl a pochopitelně ořechy. Staré prameny čas‑
to zmiňují ředkev, ale i zde se jednalo o víc druhů, které se až na
černý kořen málo podobají současným odrůdám. Z květin se na
jídlo zpracovávaly lístky růže a kořen kosatce.
Historie domácích rostlin je důležitá z jednoduchého důvodu.
Předměty, plodiny či knihy, které s námi žijí dlouhou dobu, mají
reálnou šanci zůstat s námi i dlouho do budoucnosti. Jídla, která
se nám hodila již před staletími, se nám nejspíš budou hodit ještě
dlouhou dobu. Z tohoto stručného „archeologického“ přehledu
je snad jasné, na co bychom se měli orientovat i v budoucnosti.
Z ovoce to jsou jablka, hrušky, třešně, meruňky, slívy a s nimi i oře‑
chy. Ze zeleniny sem patří cibule, česnek, zelí, řepa, ředkve a další
listová i kořenová zelenina; a z jižní Evropy i různé druhy lilků, tykví
včetně cuket a melounů.
Tím, jak opouštíme vydatnou středoevropskou kuchyni těžce
pracujících lidí a víc se orientujeme na lehkou mediteránní ku‑
Deset tisíc let zahrádkaření 
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chyni, potřebujeme i bazalku, vinný ocet, čekanku, sladký fenykl,
mangold, polníček a mnoho dalších. Větší uplatnění však mohou
mít vzdálenější rostliny jako ibišek jedlý neboli bamia zvaná též
okra (Hibiscus esculentus), čistec hlíznatý (Stachys sieboldii),
katrán (Crambe maritima), cukrová kukuřice či portulák (Portulaca oleracea). Výběr je téměř neomezený a jsou lidé, kteří přísa‑
hají na reveň rebarboru, náročný chřest či nově objevované jídlo
chudých – tuřín.
Každá stará užitková rostlina byla jednou nová, takže i dnes mů‑
žeme přidat perspektivní rostliny, jako je muchovník, dřín, sladké
jeřáby, meruzalka plodová, zimolez kamčatský, moruše, znovu ob‑
jevovaná oskeruše (není to jen strom, je to osobnost!), hruškojeřáb
tatarka (Sorbopyrus auricularis v. bulbiformis) či mišpule. V naší
době, kdy tolik lidí ztrácí přirozenou imunitu a potřebuje si obnovit
životní rovnováhu, začínají být stále důležitější rostliny s účinkem
podobným žen‑šenu. Mezi tyto rostlinné harmonizátory patří ará‑
lie (Aralia mandshurica), eleuterokok (Eleutherococcus senticosus), schizandra čínská (Schizandra chinensis), parcha saflorová
čili maralí kořen (Leuzea carthamoides) a rozchodnice růžová
(Rhodiola rosea).
Což o to, tyhle údaje se dočtete ve skoro každém bylináři, a že
jich dneska jsou stovky. Ale přesto mnoho lidí si bylinkový čaj ani
neuvaří, protože mají předem pocit, že jim nemůže pomoct a často
na ně skutečně nemá skoro žádný vliv. Pacienti i léčitelé pak často
hovoří buď o placebo efektu, anebo o víře. Když kytce věříš, tak ti
pomůže a pochopitelně to funguje i naopak. Jenže, co když rostlina
má nějaký druh inteligence, který hledá spřízněnou duši? Co když
nám může být obětavým přítelem jenom ta rostlina, které jsme vy‑
šli vstříc a něco jí také dali? Není celá ta práce na zahrádce vlastně
pokusem se spřátelit? Možná nám skutečně pomáhají jenom ty
věci, ke kterým máme vztah.
Představte si, že máte nějaký problém a zrovna se o něm hovoří
v televizi. Posloucháte, ale nemá to na vás žádný dopad. Kdyby
vám však stejnou věc řekl dobrý kamarád anebo rodinný doktor,
co léčil už vaše rodiče, tak řečená slova najednou zapůsobí. Myslím,
že takto nějak se to má i s rostlinami. Příliš dlouho jsme si nalhá‑
vali, že jsme chytří jenom my a že ostatní věci tu jsou proto, aby
nám sloužily. Ale řeky a stromy nás trpělivě pozorovaly, „říkaly“ si
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v bezeslovné hloubi živlové a vegetativní duše: „Dejme jim čas, nic
není ztraceno. Nechme je vytvářet ty jejich nekonečné, jednostran‑
né a stále tvrdší bubliny.“ Ale něco se pokazilo. Mezi nás a staré
rostliny vstoupila nedůvěra a dřívější nesentimentální vzájemné
vztahy přestaly fungovat. Kdybych byl strom a měl si vybrat, jak být
poražen, upřednostnil osobní sekeru a ne lhostejnou motorovou
pilu, kterou snad zajímá jenom ten olej a benzín.
Co se děje se světem?, 2016
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