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Leden / January / 2011

Kala etiopská (Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.)

anglický název: Lily of the Nile, Calla lily  
německý název: Zimmercalla, Drachenwurz

Kala je rostlina z čeledi aronovitých. Pochází z jižní Afriky, kde roste podél vodních toků 
v bažinatých půdách. Květní stvol nese palicovité květenství s množstvím drobných žlutých 
kvítků. Hlavní okrasou je velké smetanově bílé okvětí toulcovitého tvaru. Pěstování kaly se 
v Evropě rozšířilo v 18. století. Ve sklenících vykvétá kala obvykle na začátku jara v období 
velikonoc.
V květomluvě vyjadřuje darovaný květ obdiv: „Jsi nádherná!“

Lily of the Nile (Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.)

German name: Zimmercalla, Drachenwurz

Calla Lily is a plant from the subfamily Aroideae. It comes from southern 
Africa where it grows along water flows in marshlands. The flower 
stem bears spadix with many little yellow flowers. The inflorescence is 
a large cream white spathe shaped like a funnel. Growing Calla Lily spread 
throughout Europe in 18th century. In greenhouses Calla usually flowers at the 
beginning of spring around Easter time.
In the language of flowers Calla expresses admiration: “You are beautiful!”
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Únor / February / 2011

Agáve americká (Agave americana L.)

anglický název: American Century Plant, American Agave
německý název: Amerikanische Agave

Pojmenování této rostliny vychází z řeckého slova agavé a označuje něco velkolepého, nádherného. Agáve 
je sukuletní rostlina s mohutnou přízemní listovou růžicí. Vykvétá až po několika desetiletích života. Z listové 
růžice vyrůstá kůlovitý čtyři až deset metrů dlouhý květní stvol. Ten nese latnaté květenství se stovkami květů 

omamně vonících po vanilce. Po odkvětu rostlina odumírá.
Pravlastí agáve je Mexiko. Od poloviny 16. století byla pěstována nejdříve ve Španělsku a později se odtud 
se rozšířila do celé Evropy. V 17. a 18. století se agáve stala módní rostlinou barokních zámeckých zahrad. 

Zvláště se oceňovala vzácnost jejího kvetení. Kvetoucí agáve bývaly jako kuriozita zobrazovány na obrazech 
a rytinách, často i s nápisem udávajícím rok vykvetení, výšku květního stvolu a počet květů.

V květomluvě vyjadřuje agáve spolehlivost a bezpečí.

American Century Plant (Agave americana L.)

German name: Amerikanische Agave

The name of this plant comes for the Greek word agavé and describes something magnificent, beautiful. 
Agave is a succulent plant with a massive rosette of leaves at ground-level. It only flowers after several 

decades. During flowering, a tall stem or „mast“ grows from the centre of the leaf rosette and bears a large 
number of short tubular flowers with a strong smell of vanilla. After flowering the original plant dies. 

Mexico is the home of agave. From mid 16th century it was grown at first in Spain from where it spread 
across the whole of Europe. In 17th and 18th centuries it became a fashionable plant in baroque castle 

gardens. The rarity with which it flowered made it especially appreciated. Flowering agave were depicted 
in paintings and engravings as a curiosity, often the year of flowering, the height of the flower stem and the 

number of flowers were stated, too.
In the language of flowers agave means reliability and security. 



Březen / March / 2011
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Tulipán Gesnerův
(Tulipa gesneriana L.) 

anglický název: Didier‘s tulip
německý název: Garten-Tulpe

Pravlastí botanických tulipánů je střední Asie. Jejich zahradní formy byly 
pěstovány v perských zahradách již v 9. století n. l. a později v zahradách 
tureckých. Do střední Evropy se dostaly právě z Turecka. Vyslanec rakouského 
císaře u tureckého sultána Sulejmana II. je roku 1554 poslal osobnímu lékaři 
císaře Rudolfa II – botanikovi Pietru Andrea Matthiolimu. Již v prvních desetiletích 
17. století byly vyšlechtěny v Německu a především v Nizozemí stovky odrůd. 
Nizozemí se tak stalo novou vlastí tulipánů. Cibule tulipánů se zde pro svou 
vysokou a poptávkou nadhodnocenou cenu staly důležitým obchodním artiklem 
a obliba tulipánů přerostla v „tulipománii“. Až po pádu cen na haarlemské burze 
v roce 1637 se tulipány stávají běžnou květinou zahrad v celé Evropě.  
V květomluvě tulipán znamená vyznání lásky.

Didier‘s tulip
(Tulipa gesneriana L.) 

German name: Garten-Tulpe

Central Asia is the home of botanical tulips. Their garden forms were grown in 
gardens in Persia already in 9th century AD. They were later grown in gardens 
in Turkey and from there came to central Europe. In 1554 the attaché of the 
Austrian Emperor with the Turkish sultan Suleiman II sent tulips to the personal 
doctor of Emperor Rudolf II – a botanic Pietro Andrea Matthioli. In the beginning 
of 17th century hundreds of varieties were cultivated in Germany and especially 
in the Netherlands which became the new home of tulips. Tulip bulbs became 
important merchandise for their high price. Due to high demand the price was 
overvalued. The popularity of tulips grew into a “tulip mania”. In 1637 prices on 
the Harlem Stock Exchange crashed and tulips became a common flower in the 
gardens across the whole of Europe. 
In the language of flowers Tulip means declaration of love. 



Duben / April / 2011
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Řebčík královský (Fritillaria imperialis L.)

anglický název: Crown Imperial Lily 
německý název: Kaiserkrone

Domovinou řebčíku královského jsou hory Středního Východu. Tato vytrvalá cibulnatá bylina vykvétá od dubna do května, 
kdy se na vysoké lodyze rozvíjí 5 až 12 zvonkovitých květů oranžové, cihlově červené nebo i žluté barvy. V Evropě byl 

pěstován jako vzácná rostlina od poloviny 16. století. V roce 1602 jej uvádí inventář Dolní panské zahrady v Českém Krumlově. 
V 17. století se v té době ještě stále velmi drahý řebčík královský stal typickou květinou barokních zámeckých zahrad.  

V květomluvě řebčík královský vyjadřuje vznešenost a moc.

Crown Imperial Lily (Fritillaria imperialis L.)

German name: Kaiserkrone 

The mountains of the Middle East are the home of the Crown Imperial Lily. This 
perennial bulb plant flowers from April to May when 5 to 12 bell-shaped flowers 

of orange to red, occasionally of a yellow colour, develop on a tall stem. In Europe 
it was grown as a rare plant from mid 16th century. In 1602 it is mentioned in 

an inventory of the Lower seigniorial garden in Český Krumlov. In 17th century 
the then still very expensive Crown Imperial Lily became a typical flower of 

baroque castle gardens. 
In the language of flowers Crown Imperial Lily expresses nobility and power. 



Květen / May / 2011

Pivoňka lékařská (Paeonia officinalis L.)  
 
anglický název: Common peony 
německý název: Echte Pfingstrose

Rodové označení Paeonia vychází z řeckého mýtu o Paeonovi, žáku boha lékařství Asclepia. Ten začal na Paeona 
žárlit a aby jej nejvyšší bůh Zeus zachránil před učitelovým hněvem, proměnil jej v květ pivoňky. 
Pivoňka lékařská je vzrůstná trvalka s trojčetnými hluboce laločnatými listy a velkými jednoduchými růžovými, 
fialovými až purpurově červenými květy. Ve volné přírodě se přirozeně vyskytuje ve Středomoří a již ve starověku byly 
známy její léčivé účinky. Pro svou krásu byla dokonce označována za královnu léčivých bylin. Ve středověku se pivoňka začíná 
pěstovat i v klášterních zahradách ve střední Evropě a to opět především jako léčivá rostlina. Až od 16. století stoupá její význam 
jako květiny okrasné a vznikají nové plnokvěté odrůdy
různých barev. Její obliba klesla až po dovezení plnokvětých pivoněk z Číny. Květ pivoňky lékařské (flos paeoniae) se ve farmacii 
užívá dodnes.  
V květomluvě může pivoňka podle okolnosti a použité barvy květů vyjadřovat ostych, ale také hněv a rozhořčení.

Common peony (Paeonia officinalis L.)  

German name: Echte Pfingstrose

The species name Paeonia comes from the Greek myth about Paeon, a pupil of the god of medicine, Asclepius. He became jealous of 
Paeon and in order to save him from the teacher’s anger, the highest god Zeus changed Paeon into a peony flower. 
The common peony is a tall growing perennial with free-leaved deeply lobular leaves and large simple pink, purple to deep red 
flowers. It can be found naturally growing in the wild in the Mediterranean. Its medicinal properties were already known in ancient 
times. Due to its beauty it was labelled as the queen of medicinal herbs. In the middle ages the peony began to be grown in monastery 
gardens in central Europe especially as a medicinal herb. It was not until 16th century that its importance as a decorative flower started 
to increase and new rich-in-blossom varieties of different colours started to emerge. Their popularity decreased when full-in-blossom 
peonies began being imported from China. The common peony (flos paeoniae) flower is still used in pharmacy today. 
In the language of flowers Common Peony can, according to the circumstances and colour of the flower, mean shyness as well as 
anger and outrage.
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Červen / June / 2011
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Kosatec bledý (Iris pallida Lam.) 

anglický název: Sweet Iris, Dalmatian Iris 
německý název: Blasse Schwertlilie

Kosatce byly v antickém Řecku považovány za květiny bohyně duhy Iris, jež převáděla duše zesnulých po oblouku 
duhy do podsvětí. Kosatec bledý se ve volné přírodě přirozeně vyskytuje ve severovýchodní Itálii a v Dalmácii. Je 

to vytrvalá bylina s mečovitě utvářenými listy a velkými vonnými květy světle levandulové barvy. První údaje o jeho 
pěstování za Alpami pocházejí z 16. století a v období baroka se stal běžnou zahradní květinou.  

V květomluvě kosatec znamená: „Mám pro Tebe vzkaz.“ 

Sweet Iris (Iris pallida Lam.) 

German name: Blasse Schwertlilie

In Ancient Greece, sweet irises were regarded as the flowers of the goddess of the 
rainbow, Iris, who led the spirits of the dead along the arch of the rainbow into the 

Underworld. In the wild Sweet Iris grows naturally in north east Italy and 
Dalmatia. It is a perennial plant with sword-like shaped leaves and large 

fragrant flowers of a light lavender colour. The first mention of it growing 
beyond the Alps comes from 16th century and during the time of Baroque it 

became a common garden flower.
In the language of flowers sweet Iris means: “I have 

a message for you.”



Hvozdík karafiát (Dianthus caryophyllus L.) 

anglický název: Carnation 
německý název: Garten-Nelke

Zahradní karafiáty pocházejí pravděpodobně z oblasti jižního Středomoří, kde vznikly samovolným křížením několika planě rostoucích 
druhů hvozdíků. Z Itálie je dovezli do střední Evropy obchodníci už v 15. století a karafiát platil za velkou vzácnost. Jak uvádí inventář 
z roku 1602, pěstovaly se karafiáty i v panské zahradě Petra Voka z Rožmberka na Novém Městě v Českém Krumlově. V dalších staletích 
se pěstování karafiátů obecně rozšířilo i do měšťanských zahrad a šlechtěním vzniklo mnoho nových odrůd. Největší oblibu měly karafiáty 
okolo roku 1800, kdy vznikla opravdová „dianthománie“. Dodnes je karafiát jednou z nejvíce pěstovaných květin k řezu. 
V květomluvě se karafiát se od počátku považoval za symbol oddané lásky a náklonnosti.

Carnation (Dianthus caryophyllus L.) 

German name: Garten-Nelke

Garden carnations come most probably from the southern Mediterranean where they emerged from the 
spontaneous cross breeding of several wild species of carnation. Merchants brought them to Europe from Italy in 15th 
century. At first carnations were very rare. An inventory from 1602 states that carnations were grown in the seigniorial 
gardens of Petr Vok of Rožmberk in New Town in Český Krumlov. In the following centuries the growing of carnations 
spread to the gardens of townspeople and many new species were created through breeding. 
Carnations were most popular around 1800 when a real “dianthomania” emerged. Today the 
carnation is still one of the most commonly sold cut flowers. 
In the language of flowers a Carnation has always been regarded as a symbol of devoted love and 
affection.
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Srpen / August / 2011

Laskavec ocasatý (Amaranthus caudatus L.)

anglický poetický název: Love Lies Bleeding 
německý název: Garten-Fuchschwanz

Řecké slovo amaranton znamená „nevadnoucí“. Botanický název laskavce tak připomíná 
typickou vlastnost této rostliny – její purpurová květenství si udržují svou barvu i po usušení. 
Laskavec pochází z jižní Ameriky a první zprávy o jeho pěstování pocházejí od španělských 

conquistadorů z doby dobývání říší Inků a Aztéků. Ve střední Evropě se hojně pěstoval 
v zahradách již od druhé poloviny 16. století. Obliba laskavce dosáhla vrcholu v období rokoka, 

kdy byla v květinových aranžmá často používána jeho dlouze převisající purpurová květenství.  
V květomluvě laskavec vyjadřoval pocity skleslosti, beznaděje a pro obdarovaného 

mohl znamenat výtku pro jeho necitelnost a tvrdost srdce.

Love Lies Bleeding (Amaranthus caudatus L.)

German name: Garten-Fuchschwanz

The Greek word amaranton means everlasting. The botanical name of Love Lies Bleeding 
reminds us of the typical character of this plant. Its purple flowers keep their colour when 

dried. Love Lies Bleeding comes from South America and the first mention of it growing 
comes from Spanish conquistadors from the time they conquered the Aztec and Inca 
empires. In central Europe it was often grown in gardens from mid 16th century. The 

popularity of Love Lies Bleeding reached its peak in the period of Rococo when its long 
hanging purple inflorescences were often used in flower arrangements. 

In the language of flowers Love Lies Bleeding meant feelings of sadness and despair; for 
the recipient it could mean a reproach for their insensitivity and hardness of the heart. 
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Září / September / 2011

Slunečnice roční (Helianthus annuus L.) 

anglický název: Sunflower 
německý název: Sonnenblume

Latinské jméno Helianthus se skládá z řeckých slov helios a anthos (slunce a květ). Slunečnice je jednoletá rostlina se 
stonkem vysokým až 3 metry, jenž nese velká květenství se žlutými jazykovitými květy o průměru až 30 cm.  
Slunečnice pochází ze střední Ameriky, kde byla již v prehistorických dobách nejdříve sbírána její olejnatá semena 
a později se začaly slunečnice i pěstovat. Pro Aztéky a další indiánské kultury její květenství symbolizovalo sluneční 
božstvo. Do Evropy poslali její semena v polovině 16. století španělští conquistadoři a slunečnice se rychle rozšířila 
v zahradách pěstovaná jako okrasná rostlina. 
V řeči květomluvy slunečnice znamená vyjádření oddanosti a nebo také obdivu vůči milované osobě.

Sunflower (Helianthus annuus L.) 

German name: Sonnenblume

The Latin name Helianthus is a combination of words helios and anthos (sun 
and flower). Sunflowers are an annual plant with a tall stem of up to 3 metres 
which bears large inflorescence with yellow tongue-shaped petals. The flowers 
measure up to 30 cm in diameter. Sunflowers come from Central America where its oily 
seed was collected in prehistoric times and where later sunflowers were grown. Their 
inflorescence symbolized the deity of the Sun to the Aztecs and other Native American 
cultures. Spanish conquistadors sent sunflower seed to Europe in 16th century and the 
sunflower quickly became an ornamental plant grown in gardens. 
In the language of flowers Sunflower expresses devotion or admiration for a loved person.
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Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus L.)

anglický název: Great Indian-Cress 
německý název: Grosse Kapuzinerkresse

Planá forma lichořeřišnice se přirozeně vyskytuje v podhůří jihoamerických And. Rostlina vytváří 
až několik metrů dlouhé plazivé lodyhy. Květy žluté, oranžové až červené barvy mají typickou 
kališní ostruhu, připomínající kapuci. Roku 1684 byla lichořeřišnice dovezena z Peru do Evropy. 
Lichořeřišnice se také již po staletí uplatňuje v kuchyni. Její nezralé plody a květní pupeny 
nahrazovaly kapary a květy se používají jako koření pro ochucení zeleninových salátů.  
V řeči květomluvy lichořeřišnice znamená odevzdanost, rezignaci.

Great Indian-Cress (Tropaeolum majus L.)

German name: Grosse Kapuzinerkresse

The wild form of Great Indian-Cress grows naturally at the foothills of the Andes in South America. 
The plant creates long crawling stems which can be up to several metres long. The flowers are yellow, 
orange to red, are sepal shaped and remind us of a cape. Great Indian-Cress was imported from Peru to 
Europe in 1684. Great Indian-Cress has been used in cooking for centuries. Its unripe fruits and flower buds replace 
capers and its flowers are used as a spice for seasoning vegetable salads. 
In the language of flowers Great Indian-Cress means resignation.
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Listopad / November / 2011

Topolovka růžová (Alcea rosea L.) 

lidový název slézová růže 
anglický název: Common Hollyhock 
německý název: Gewöhnliche Stockrose

Topolovka pochází pravděpodobně z oblasti východního Středomoří a odedávna byla používána jako léčivý 
prostředek. Pěstuje se jako dvouletá květina, ale většinou na záhonu vytrvává 4 až 5 let. Květy jsou u plané formy 
jednoduché, růžové, červené, červenofialové, tmavě purpurové. Ve střední Evropě se topolovka pěstuje od středověku 
a od poloviny 16. století jsou známy i její plnokvěté formy. Od 19. století se stala typickou květinou venkovských zahrad.  
Květy topolovky růžové mohou v květomluvě znamenat plodnost a touhu.  
 

Common Hollyhock (Alcea rosea L.) 

German name: Gewöhnliche Stockrose

The common hollyhock most probably originates from the eastern Mediterranean and has been 
used as a healing substance for time immemorial. It is grown as a two-year plant but usually remains 
in flowerbeds for 4 or 5 years. Wild species have simple pink, red, red and purple or dark 
purple flowers. In central Europe hollyhocks have been grown from the Middle Ages. Its 
full-blossom forms have been known since mid 16th century. In 19th century it became 
a typical plant in country gardens. 
In the language of flowers Pink Hollyhock may signify fertility and desire. 
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Prosinec / December / 2011

Ananasovník chocholatý (Ananas comosus L.)

anglický název: Pineapple  
německý název: Ananas

Ananasovník je víceletá bylina z čeledi bromeliovitých, vytvářející přízemní růžici mečovitých listů. 
Z květenství na dlouhé lodyze se vyvíjí typické šiškovité plodenství zakončené listnatým chocholem. 

Domovinou ananasovníku jsou tropické oblasti Střední a Jižní Ameriky, kde byl již v předkolumbovské éře 
pěstován a jeho plody sloužily jako zdroj potravy a léčivý prostředek. V Evropě se začal pěstovat od konce 17. století 

ve sklenících panských zahrad. V Českém Krumlově je doloženo jeho pěstování od roku 1766, kdy ve skleníku 
zámecké kuchyňské zahrady rostlo celkem 251 rostlin. Tradice pěstování ananasů přetrvala v českokrumlovských 

zámeckých sklenících až do začátku 2. světové války. 
V květomluvě sděloval plod ananasu obdarované dámě: „Buď vítána!“, „Jsi dokonalá!“

Pineapple (Ananas comosus L.)

German name: Ananas

Pineapple is a perennial from the subfamily Bromelioideae. It creates a rosette of sword-shaped leaves at 
ground-level. A typical cone-shaped fruit crowned by a rosette of leaves develops from sepals on a long stalk. 

The tropical countries of Central and South America are the home of pineapple; it was grown there already 
before Columbus and its fruit served as food and medicine. In Europe, pineapple began to be 

grown at the end of 17th century in the greenhouses of seigniorial gardens. The growing 
of pineapple in Český Krumlov is recorded in an inventory from 1766 when 251 pineapple 

plants grew in the greenhouse of the castle’s kitchen garden. The tradition of growing 
pineapple in Český Krumlov lasted almost 200 years – until the beginning of WWII. 

In the language of flowers pineapple fruit told the recipient lady: “Welcome!”, “You are perfect!”
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Když na velikonoce roku 1723 vyrašila v zahradě Schwarzenberského paláce ve Vídni stará agáve a její květní stvol v létě dorostl do výšky 28 stop a nesl 7667 květů, bylo v této události spatřováno 
znamení potvrzující šťastnou budoucnost rodu. Knížecím manželům Eleonoře Amálii a Adamu Františku ze Schwarzenbergu se totiž nedlouho předtím narodil vytoužený syn a dědic Josef Adam. 
Když dospěl, přinesla jeho vláda krumlovskému zámku dlouhé období rozkvětu, stvrzeného mimo jiné i řadou nových stavebních počinů. V letech 1754 až 1757 nechal kníže Josef Adam ze 
Schwarzenbergu podle architektonického návrhu Andrey Altomonta a za účasti malíře Františka Jakuba Prokyše přestavět letohrádek Bellaria v zámecké zahradě. Soubor maleb v jeho interiéru 
představuje jeden z uměleckých vrcholů celé pozdně barokní proměny krumlovské zámecké rezidence. Salón a jídelna jsou iluzivní malbou ztvárněny jako interiéry dvou zahradních pavilonů se 
stěnami otevřenými do barokních zahrad. Kromě výjevů galantních scén ze života dvorské společnosti zaujmou návštěvníka i bohaté květinové dekorace girland, festonů a kytic naaranžovaných 
ve vázách i v mušlích. Řada znázorněných květin jsou zdařilými portréty konkrétních botanických druhů rostlin nebo jejich odrůd. Dokládají nejen Prokyšův talent, ale i důkladnou znalost mnoha 
desítek druhů rostlin. Zdá se, že malíř jako předlohy využíval květiny pěstované na záhonech v zámecké zahradě a ve sklenících sousední tzv. Kuchyňské zahrady. Z květinových motivů v interiérech 
Bellarie tak získáváme představu o bohatém sortimentu květin pěstovaných v českokrumlovské zámecké zahradě v polovině 18. století.

When at Easter 1723 an old agave in the Schwarzenberg Palace in Vienna burgeoned and its stem grew by the summer to 28 feet tall and bore 7667 flowers, it was seen as a sign of a happy 
future for the family. Shortly before that the princely couple Marie Eleonora and Adam Franz of Schwarzenberg had a long awaited son and heir, Joseph Adam. His reign brought a long period of 
prosperity to Český Krumlov Castle. Among other things, Josef Adam carried out many building initiatives. In 1754–1757 Prince Josef Adam of Schwarzenberg had the summerhouse Bellaria rebuilt 
according to the plans of the architect Andrea Altomonte. The painter František Jakub Prokyš decorated Bellaria. The collection of paintings in the interior represents one of the artistic peaks of the 
entire late Baroque reconstruction of Český Krumlov Castle. The hall and the dining room are by way of illusive paintings presented as the interior of two garden pavilions with walls that open up 
into Baroque gardens. Next to pictures of gallant scenes from life in court society, a visitor is captivated by rich garlands of flowers, festoons and bunches of flowers arranged in vases and shells. 
A number of the pictured flowers are accurate representations of true botanical types of plants or their species. They not only prove Prokyš´s talent but also his perfect knowledge of many dozens 
of types of plants. It seems the painter used flowers grown in the castle garden and green houses in the neighbouring kitchen garden as models for his paintings. The motifs of the flowers in the 
interiors of Bellaria give us an idea of the wide assortment of flowers grown in the Český Krumlov Castle garden in mid 18th century.
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