Tisková zpráva
Zahrádka na dlani, nová expozice především aromatických rostlin, byla vysazena při příležitosti Dne
botanických zahrad na terase lůžkového oddělení ošetřovatelské péče.

Jednotlivé kompozice vysazené ve čtyřech mísách tak
mohou evokovat třeba i cestu kolem světa, protože
mimo domácích evropských dřevin je zemí původu
rostlin například Japonsko, Čína nebo Severní Amerika.
Dominantou jednotlivých výsadeb jsou jalovce a smrky
černé, které jsou dále doplněny zimolezy kloboukatými
(Čína), tavolníky japonskými nebo medvědicí lékařskou
(Evropa). Na první pohled medvědici téměř nerozeznáte
od brusnice obecné, je to rovněž stále zelený keřík
s drobnějšími kožovitými listy, ale květy i plody
se velice podobá brusince. Na příhodných místech
často tvoří rozsáhlé porosty, podobně jako vřes.
Medvědici lékařskou u nás ve volné přírodě běžně
nenajdeme, a pokud bychom měli to štěstí, rozhodně
bychom ji neměli trhat, je totiž rostlinou chráněnou.
Kompozici doplňují aromatické byliny jakou je třeba ožanka kalamandra. Tato vytrvalá bylinka tvoří v efektní nízké
keříky se záplavou drobných, růžových kvítků. Patří do čeledi hluchavkovitých a je silně medonosná, květy lákají
motýly, včely a čmeláky. Nádherná modře kvetoucí trvalka, levandule lékařská, si svojí vůní získá srdce všech
kolemjdoucích. Příjemné aroma vydávají všechny její části, nejvíce ze všeho však voní jasně modré nebo
nafialovělé kvítky, uspořádané v úzkých vzpřímených klasech. Vyrůstají na vrcholku lodyhy vstřícně obrostlé
podlouhlými čárkovitě kopinatými listy šedozelené barvy.
Oko obdivovatele výsadby jistě přitáhnou i drobné oválné tmavě zelené lístky mateřídoušky citronové s bíle
lemovaným okrajem a jemnou citrónovou vůní. Zanedlouho rozkvete drobnými růžovofialovými trubkovitými
květy. Stálezelený polokeř s jehlicovitými a stříbřitými listy, které obsahují mnoho éterických olejů je smil vlašský.
Květní úbory jsou žluté. Listy mají lehké karí-aroma, koření se jimi masitá a zeleninová jídla, rýže, omáčky i
polévky.
Myší chvost, žebříček, tisíclistník, myší ocásek, husí jazejček, husí jazýček, ovčí žebro, zaječí chléb a krupička… tolik
lidových názvů pro rostlinku, kterou prý antický řecký hrdina Achiles používal během trojské války pro své zraněné
vojáky. Tajemnou rostlinou není nikdo jiný než řebříček obecný. Kompozici dvou mís doplňuje zvonek garganský,
který vykvétá bohatými hrozny hvězdovitých květů jasně modré barvy o průměru až 2 cm.
Věříme, že tato malá kolekce převážně aromatických rostlin navodí „obyvatelům“ pavilónu nejen potěchu po oči,
ale především nosy si přijdou na své. Byliny ve svých tkáních obsahují buňky naplněné silicemi – éterickými oleji.
Ty se koncentrují a uvolňují do vzduchu právě na přímém slunci, kterého svým umístěním mají dostatek.
Před třemi lety jsme v parku vysadili Zahrádku slečny Diorové a keře v ní rostoucí dokáží v čase svého kvetení
dokonale prosytit vzduch svou vůní. Patří k nim zejména časně kvetoucí zimolez Purpusův a kalina vonná, později
třeba kalina Carlesiova a pustoryly, „české jasmíny". V zahrádce představujeme i keře, které voní, i když nekvetou.
Jedním z nich je sazaník květnatý, jehož dřevo, zvláště starších zasychajících větévek, voní intensivně po
eukalyptové silici. Druhým či spíše druhou je růže, která také voní, i když nekvete: růže rezavá či vinná. Na jejích
listech vyrůstají drobné žlázky, obsahující silici intensivně vonící po jablkách. Zejména za vlhkých letních
podvečerů je taková vůně nápadná: Můžete mít v té chvíli pocit, že jste vešli do sklepa plného jablek.
Že to není možné? Přijďte se přesvědčit.
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