
 

BARVÍŘSKÉ ROSTLINY  - BARVY Z BOTANICKÉ ZAHRADY 

Lidé se vždy snažili vnést barvy do svého života. Často to nebylo jenom proto, aby se ozdobili. Barvy  

pro ně měly i magickou sílu. Používali hlinky, saze, které spojovali s tukem – zdobili si tělo, ale i 

kreslili obrazy na stěnách jeskyní, např. v Altamíře v severním Španělsku. Později začali barvit látky. 

Barvy byly živočišného nebo rostlinného původu. Starověcí Féničané získávali červené barvivo 

z mořského mlže ostranky (Murex sp.). Barva byla purpurová.  

Častěji se však barvy získávaly z rostlin a to z jejich různých částí – kořenů, listů, plodů, kůry atd.. 

Přírodními barvivy můžeme obarvit jen látky z přírodních materiálů, např. lněné, bavlněné, vlněné, 

hedvábné. K tomu, aby barva s látkou dobře splynula,  případně aby byla získána barva požadovaného 

odstínu a intenzity,  se používají tzv. mořidla, nejčastěji kamenec, vinný kámen, ocet. Některé 

rostliny nebo některé látky používané jako mořidla jsou jedovaté! Mohou být jedovaté i při 

nesprávném postupu. Je lépe dobře se poučit! Stejné pravidlo platí při užívání léčivých rostlin. 

Nikdy nebarvíme látky v nádobách, ve kterých připravujeme pokrmy.  Některé rostliny poskytují 

i různé barvy podle toho, které mořidlo se použije. V polovině 19. století však byly vyrobeny 

syntetické umělé barvy. Nejprve to byla právě barva purpurová. Barvení umělými barvami bylo 

rychlejší a lacinější. V současnosti se však k přírodním barvivům vracíme. 

Část botanické zahrady je tvořena tzv. hospodářským systémem. Byla to světová rarita.  Na 

počátku 20. století  ho zavedl profesor zdejší školy František Bubák.. Rostliny  byly uspořádány 

nikoli podle čeledí, podle botanického systému, ale podle využitelnosti pro člověka, podle 

hospodářského významu. Tak se některé rostliny mohou  objevovat několikrát v různých skupinách. 

Jednou ze skupin jsou právě barvířské rostliny. Nacházejí se zde ty, které rostou volně v přírodě i ty, 

které byly cíleně pěstovány. 

      
 

 
 

 

 
https://www.fler.cz/shop/atelier-johanna?ucat=179706 

ttps://cs.wikipedia.org/wiki/Mořena_barvířská 
 

MOŘENA BARVÍŘSKÁ (Rubia tinctorium) 

Vytrvalá, 50 až 100 cm vysoká bylina rostoucí 

z plazivého, červeně barvicího, asi 1 cm 

tlustého oddenku 
Říše: rostliny (Plantae) 

Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Oddělení: krytoesemenné (Magnoliophyta) 

Třída. Vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád: hořcotvaré (Gentianales) 

Čeleď: mořenovité(Rubiacae) 

Rod: mořena (Rubia) 

Výskyt: mírné podnebné pásmo od jihu Evropy po 

střed Asie 

Patří k nejstarším a nejužívanějším 

barvířským rostlinám. 

Část používaná k barvení: ODDENEK (suší se 

a umele, lze použít i čerstvý) 

Barvy: podle druhu mořidla:  použití kamence 

vzniká barva ČERVENÁ, se solí mědi 

žlutohnědá, solí železa fialová a solí cínu růžová 

První doklady o jejím použití – Indie před 3000 

lety. 

V 17. stol. se pěstovala v okolí Prahy a Brna. 

Další využití: léčivá bylina používaná při 

ledvinových chorobách. 

 

https://www.fler.cz/shop/atelier-johanna?ucat=179706
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trvalka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bylina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oddenek


                                                                                                      
 Barva: ČERVENÁ ,  ŽLUTÁ 
Její květy obsahují 2 barviva – žlutý 

carthamin, který je rozpustný ve vodě, takže 

se někdy vymývá, pak zbývá červený 

carthamon. Postup je složitý. 

Doklady o jejím používání (červené bandáže) 

jsou už v Egyptě. Uvádí ji i římský autor 

Plinius Starší. Červenou se barvilo hedvábí a 

lněné látky. Připravovala se líčidla.  

Další využití – semena – olej používaný za 

studena (podobně jako slunečnicový).  
 

SVĚTLICE BARVÍŘSKÁ neboli SAFLOR  

(Carthamnus tinctorius) 

tzv. „planý“ „turecký“ šafrán 

Jednoletá,100cm vysoká bylina připomínající 

bodlák. Je to medonosná rostlina, která má 

vysoký obsah nektaru i v pozdním létě. 
Říše: rostliny (Plantae) 

Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída. Vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád: hvězdnicotvaré (Asterales) 

Čeleď: hvězdnicovité (Astaraceae) 

Rod: světlice (Carthamuss) 

Výskyt: stepní a polostepní oblasti, 

severozápadní pobřeží Indie, Mexiko, 

Etiopie, Kazachstán, Kalifornie 

Také patří k nejstarším barvířským 

rostlinám. 

Část používaná k barvení : KVĚT 

 

 

cs.wikipedia.org/wiki/Světlice barvířská 

 

 
Autor: H. Zell – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10507607 

 

Když se boryt zkombinoval se žlutou 

kručinkou, látka měla barvu ZELENOU. 

 

Přidáním duběnek – látka měla barvu 

TEMNĚ MODROU  AŽ ČERNOU  

Při použití kamence se dostane barva 

RŮŽOVÁ 

 

Modrá barva, podobně jako u indiga, vzniká 

až při oxidaci – tedy když se tkanina vyjme 

z lázně. 

 

BORYT BARVÍŘSKÝ (Isatis tinctoria) 

Až dvouletá slabě namodralá bylina. 50 -100 

cm  vysoká lodyha vyrůstá ze spodní listové 

růžice. Květy připomínají květy řepky. 
Říše: rostliny (Plantae) 

Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída. Vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád: brukvotvaré (Brassicales) 

Čeleď: brukvovité (Brassicaceae) 

Rod: boryt (Isatis) 

Výskyt: jih Evropy, dnes i v Severní a Jižní 

Americe 

Část používaná k barvení : hlavně LISTY 

z přízemní růžice.(Někdy se používá i nať.) 

Barva: MODRÁ  

G.I. Caesar v Zápiscích o válce galské píše, 

že se Keltové před bojem natírali na modro, 

aby nepřítele vylekali. Boryt byl ve 

středověku hodně pěstován  v celé Evropě. 

Používal se místo drahého dováženého 

indiga.  

Také patří k nejstarším barvířským 

rostlinám. 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10507607


 

               
 
Autor: Olivier Pichard – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14640474 

 

                   
Autor: Borealis55 – Vlastní dílo, Volné dílo, 

https:/mmons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2913407 

KRUČINKA BARVÍŘSKÁ (Genista 

tinctoria) 

Vytrvalá keřovitá rostlina. Roste planě. Je 

jedovatá také pro ovce a krávy. 
Říše: rostliny (Plantae) 

Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída. Vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád: bobotvaré (Fabales) 

Čeleď:bobovité (Fabacae) 

Rod: kručinka (Genista) 

Výskyt: u nás na okrajích světlých lesů od 

nížin až po pahorkatiny 

Část používaná k barvení KVĚT, 

případně  VRCHOLKY VĚTVIČEK S 

POUPATY 

Barva: ŽLUTÁ 

Další využití: léčivá rostlina. – její sušená 

kvetoucí nať se užívala např. při dně, 

ledvinových kamenech, infekcích močových 

cest.  

Věřilo se, že léčí i choleru. Cholera se 

nazývala „kročina“. Tak dostala rostlina 

jméno. 

 
cs.wikipwedia.org/wiki/Kručinka_barvířská 

 

        
                                            (ilustrační obrázek)    

https://www.bartosovice.cz/m/turistika/priroda/resetlak-
pocistivy-rhamnus-catharticus-0_21.html 

Barva: ZELENÁ 

Je živnou rostlinou pro žluťáska řešetlákového 

Křídla samců jsou citronově žlutá, samic žlutavě 

až zelenavě bílá. Na spodní straně mají 

červenofialovou tečku.  

Další využití: léčivá rostlina – sbírá se plod a 

kůra. Působí močopudně, používá se i proti 

zácpě. 

ŘEŠETLÁK POČISTIVÝ (Rhamnus 

catharicus) 

 Až 3m vysoký  keř s tmavou kůrou. Má 

trny.   
Říše: rostliny (Plantae) 

Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída. Vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád: růžotvaré (Rosales) 

Čeleď: řeštlákovité  (Rhamnaceae) 

Rod: řeštlák (Rhamnus) 

Výskyt: u nás poměrně hojně se 

vyskytující původní druh – spíše na 

vlhčích místech, také v Evropě aa západní 

Asii. 

Část používaná k barvení: PLODY 
(někde uváděna i kůra) 

Používán nejen k barvení látek, ale také 

k výrobě zeleného inkoustu a malířských 

barev. 

 
Hlavní zdroje: 

BIDLOVÁ, Věra. Barvení pomocí rostlin. ROSA, o.p.s., 2004, ISBN 80-239-2965-8 

TICHÝ, Lubomír, TICHÁ, Ivona. Barvy z rostlin. Rezekvítek Brno, dotisk 1. vydání 1998 

https://www.bartosovice.cz/m/turistika/priroda/resetlak-pocistivy-rhamnus-catharticus-0_21.html
https://www.bartosovice.cz/m/turistika/priroda/resetlak-pocistivy-rhamnus-catharticus-0_21.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


