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Tvá zahrada – tvĪj lék
O léĀivé síle zahrad
Naše zahrady jsou souĀástí našeho
bezprostĢedního životního prostoru,
našeho domova. Ruediger Dahlke ve
své pĢedmluvď ke knize Clemense
G. Arvay LES LÉÿÍ. Efekt bioÞlie
(vydalo ji nakladatelství Fontána,
Horní nám. Ā. 5, 772 00 Olomouc,
tel.: 585 221 400, www.fontana.ws)
oznaĀil svou zahradu na Bali jako
„zelený obývák“. Zahradu mĪžeme
využít jako spoleĀenskou „místnost“,
v nemocnicích a terapeutických centrech napomáhá uzdravení pacientĪ. Zahrada nám pĢistrĀí léĀivou sílu
pĢírody až pĢed dĪm, v ní se mĪžeme umďlecky vyĢádit. Zahradu mĪžeme pĢizpĪsobit speciÞckým duchovním nebo tďlesným potĢebám.
Zahrada nás taky živí, ekologicky
a regionálnď nás zásobuje potravinami. Zahrady jsou multifunkĀní
prostory. Jsou to terapeutické a lékaĢské nástroje, které mĪžeme zcela cílenď využít k vyléĀení urĀitých
onemocnďní tďla nebo psychických
poruch, díky nim zĪstáváme zdraví
a pĢedcházíme nemocem, dďti v nich
vyrĪstají ve vhodném a pĢirozeném
prostĢedí, starým lidem umožní kvalitnďjší sklonek života.

Jak jedna žena zmďnila
svĪj život
Felicia Rupert z Velké Británie žije
ve východním Walesu. Felicia je britská badatelka v oblasti primátĪ a po
ukonĀení studia strávila hodnď Āasu
na cestách. ÚĀastnila se výzkumných projektĪ v Africe, pozorovala
šimpanzy a gorily a byla na nejlepší cestď udďlat podobnou kariéru
jako svďtovď proslulá bioložka Jane
Godallová. Ale ona tuto cestu, která by jí byla pĢinesla slávu a peníze, opustila. Hlas její lásky k pĢírodď
ji volal do jiného života – života samozásobitelky na starém, kamenném
statku na pobĢeží, v romantickém
koutu waleského národního parku
Pembrokeshire. SpoleĀnď s dalšími lidmi tam obhospodaĢuje velkou
zahradu, ve které pďstuje vďtšinu své
potravy. Procházeli jsme se jedním
z nejstarších dubových lesĪ Walesu
a Felicia mi vyprávďla o svém životď v zahradď, která ji vším zásobuje. Pokroucené staré duby rozpínaly
své mechem porostlé vďtve nad našimi hlavami a víly a skĢítci nás pozorovali z kapradí.
„Žiju tady na samotď už dva roky.
Tďší mď pďstovat si na zahradď vlastní jídlo, starat se o kozy. Život na
venkovď mď naplěuje smysluplnou
prací,“ tak je Felicia nadšena svým
novým životem. Felicia mi vysvďtlovala, že spousta lidí žije v omylu,

že život na venkovď je pro ménď inteligentní lidi, kteĢí to nikam nedotáhli. Ale právď regionální a drobné
zemďdďlství vyžaduje rozsáhlé znalosti, chce-li mít Ālovďk dobrou úrodu nebo vlastní osivo. I pďstování
nových druhĪ zeleniny, pĢizpĪsobených podmínkám zahrady, je vďda
sama o sobď. Samozásobitelství má
v sobď Ģadu aspektĪ a Ālovďk neustále musí používat mozek. V naší
zahradď se nikdy nenudím.“
Než se Felicia dva roky pĢed naším
rozhovorem pĢestďhovala na venkov,
znala jen mďstský život. „DĢív jsem si
myslela, že zima ve Velké Británii je dďsnď deprimující. Tady je to jiné, na venkovď je celý rok co dďlat. V zimď je tĢeba
sekat dĢevo, zpracovat úrodu, starat se
o zimní zeleninu nebo pĢipravovat na
další rok záhony, které dostávají v zimď
hodnď kompostu. Tady na pobĢeží i
v zimď dozrávají bobulovité plody. MĪj
život je teĊ celkovď zdravďjší. Už nejsem
tak bledá jako dĢív, když jsem ještď žila
ve mďstď. Tu špatnou zimní náladu už
neznám. DĢív jsem ji mďla Āasto, proto
jsem v zimď co nejĀastďji utíkala do tropĪ za svými opicemi.“
To, k Āemu Felicia došla na základď
vlastní zkušenosti, dává smysl i z vďdeckého hlediska: „Myslím, že život
v pĢírodď, v souladu s krajinou, je pro
Ālovďka ten nejpĢirozenďjší zpĪsob života. Dďlali jsme to pĢece bďhem celé
lidské evoluce. Sbírali jsme potravu,
pozdďji jsme ji i pďstovali, trávili jsme
Āas ve skupinách, vaĢili jsme a jedli a
u ohnď si vyprávďli pĢíbďhy.“
Zahrady jsou pro každého, muže i
ženy, staré i mladé. Lidský druh má
už celá tisíciletí velmi speciÞcký vztah
k zahradním rostlinám, který Ālovďku umožnil vybudovat tak komplexní
kultury a moderní spoleĀnost. Zahradní rostlina je pĢelomem v evoluci
lidského roku a podnďtem k razantnímu vývoji našeho druhu.

ÿlovďk a zahradní rostliny
– tisíciletý vztah

Už více než 10 000 let si Ālovďk zĢizuje a zakládá pole a zahrady. Všechny dnes známé zahradní rostliny pocházejí z planých rostlin, které sbírali
naši pĢedkové. ÿást semen nesnďdli,
ale dávali stranou na výsev. Ovlivěovali a mďnili evoluci rostlin, protože
vysévali vždy ty rostliny, které jim
nejvíce chutnaly, rodily nejvďtší plody, byly odolné proti škĪdcĪm, nebo
které velmi rychle rostly. Evoluce se
odehrává i na zahradď a o nďkterých
selektivních kritériích zde rozhoduje
Ālovďk. Bďhem tisícĪ let vznikly také
tisíce plodin, které by bez našeho pĢiĀinďní neexistovaly.

Tak tĢeba kukuĢice se vyvinula
z jednoho druhu trávy ve stĢední Americe, teosinty mexické. Ta tvoĢí stovky
malých kláskĪ, které nesou jen dvď
Ģady zrn a v každé Ģadď je asi pďt až
dvanáct zrnek. To není moc ve srovnání s mohutným, nďkolikaĢadým kukuĢiĀným klasem. Až Ālovďk a jeho kultivace udďlaly z kukuĢice tu plodnou
obilovinu, kterou dnes je.
KukuĢice prodďlala v rukou Ālovďka
obrovský vývoj, který biologové vysvďtlují nďkolika spontánními mutacemi. V pĢírodď by prý tyto mutace
vedly k vyhynutí kukuĢice. Obrovské
klasy jsou totiž pĢíliš tďžké a masivní, než aby mohly být neseny vďtrem.
PĢedevším jsou ale semena dnešní
kukuĢice pevnď pĢirostlá k palici a
nemohou tedy klíĀit v zemi. Nďkdo si
musí dát tu práci, vyloupat je a vysadit. Tuto práci pĢevzali za kukuĢici
paši pĢedkové a dnes ji dďlají zemďdďlci. KukuĢice je tedy zcela specializovaná a odkázaná na životní prostor
polí a zahrad. Bez pomoci Ālovďka by
z naší planety okamžitď zmizela. Za
to nás živí. Je to symbióza.
RajĀe vzniklo z plané verze s malinkými, žlutými bobulemi. Dnešní dýnď
mají své plané pĢedky v Jižní Americe, jihovýchodní Asii a Africe. Jablka a
hrušky v sobď mají geny evropských i
stĢedoasijských planých stromĪ.
Pďstování rostlin je jedno z nejstarších umďní a Ģemesel lidstva. Naše
plodiny a Ālovďk mají za sebou více
než 10 000letou spoleĀnou evoluci.
To znamená, že bďhem této doby se
jednak pod vlivem Ālovďka promďnily
rostliny, ale naopak i lidské kultury se
vyvíjely pod vlivem pďstovaných plodin
a zahradních rostlin. Se zahradními
rostlinami jsme tudíž kulturnď a evoluĀnď spojeni více než s planými rostlinami ve volné pĢírodď.
ÿlovďka tedy spojuje se zahradními rostlinami úctyhodné období kulturní a pĢírodopisné historie. Rostliny jsou navíc symbolem životního
principu jako takového. Pokrývají
celou planetu, prorĪstají ji a pnou
se po ní. Všude ukazují svou vnitĢní
touhu po životď a dokážou vymyslet
nejrĪznďjší strategie a symbiózy, aby
mohly osídlit i ten nejneúrodnďjší
prostor. Rostliny najdeme dokonce i
v ledu a snďhu v hlubokých moĢích,
Āasto jsou to Ģasy a prvoci. Zemď je
planetou rostlin!
Clemens G. Arvay
Poznámka redakce: V pĢíštím Āísle MEDIA vám z téže knihy pĢineseme
ukázku, co konkrétnď vysazovat v našich zahradách, aby se staly skuteĀnou lékárnou na naše neduhy.

