
HERBÁŘ 
Pokyny k výrobě herbáře 

 
Pojďte si s námi vyrobit vlastní knihu! Příjemné jarní počasí 

nás láká ven a proč si během nedělní procházky neposbírat co nás 

cvrnkne do nosu a nevyrobit si vlastní knihu plnou usušených 

částí rostlin – herbář!? 

 

Doporučenou trasu, kde naleznete v blízkosti všechny 

zmiňované rostliny, naleznete v dalším souboru.  

 

Ven si s sebou vezmeme: 

• pevný uzavíratelný ZIP sáček, do kterého budeme části 

rostlin dávat, 

• nůžky – rostliny budeme stříhat nad zemí, kořeny necháme 

v půdě, 

• seznam rostlin, které máme sbírat (kdo neví, jak vypadají, 

může si s sebou vzít vytištěnou šablonu herbáře, kterou 

najdete v dalším souboru, doporučuji tisknout na tvrdý 

papír barevně), 

• propisku. 

 

Projděte si okolí Václavovic a pozorujte, jaké rostliny se u nás 

vyskytují. Odstřihněte si vždy listy, květy, nebo celou rostlinu. 

Plody nesbírejte, během lisování se vám pomačkají, neuschnou a 

vaše práce tak bude zbytečná. Kořenové části jsou na očištění a 

vysušení náročné, necháme je proto raději v půdě. Příští rok se 

nám rostlina odvděčí novými přírůstky.  



Až se se svým nasbíraným úlovkem vrátíte domů, postupujte 

následovně: 

• části rostlin ihned vytáhněte ze sáčku a pokud jsou od hlíny 

nebo jinak znečištěné, očistěte je (nenamáčejte přímo ve 

vodě!), 

• vezměte si několik listů papíru a hezky mezi ně vkládejte a 

rovnejte čisté a osušené rostliny (noviny vám mohou na 

rostlinách zanechat obtištěný inkoust, použijte raději čistý 

papír), 

• listy papíru s vloženými rostlinami vkládejte mezi knihy a 

skládejte je na sebe, 

• sušené rostliny pravidelně kontrolujte a občas vyměňte papír, 

• v závislosti na velikosti sušené rostliny se konečného 

výsledku dočkáte přibližně za několik týdnů, 

• dokonale suché a rovné rostlinky připevněte oboustrannou 

lepící páskou do přiložené šablony, 

• šablona je tvořená tak, aby části rostlin měly dostatek místa 

pro vlepení a ve výsledku působil herbář rovnoměrně, 

• obrázek na úvodní straně vybarvěte a dole si knihu podepište. 

Hotovo! 

 

Každý, kdo přinese svůj herbář do školy a 

povypráví spolužákům, kde a jak rostliny sbíral, 

může se na začátku školního roku 2019/2020 

těšit na kulinářský den plný ochutnávek jídel 

z našich herbářových rostlin. Užijte si svou cestu! 

 


