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PŘEDMLUVA.
„Ve tmě šlí jsme po lučinách,
Kudy v světle nynt jdeme,
šlapali jsme po květinách,
nyni pak je cclujeme.' 1
Jablonský.

Roku 1882 upozornil jsem vys. předsednictvo rady
zemědělské král. Českého a c. kr. ministerstvo orby na
důležitost pěstování kopřivy u nás, ježto až dosud málo
neb zcela nic bylo věci této všímáno. Opatřil jsem sobě
vzorky z továrny p. Seidla ze Žitavy (založené r. 1881),
kde kopřivy dovedně se spracovávají, a hleděl jsem vše
možným úsilím pozornost nejen k pěstování, ale i využitkování kopřivy i v nejširších kruzích získati, což se
mně tou měrou poštěstilo, že v posledním roce nejen
na několika velkostatcích, ale i v hospodářských spol
cích a na jednotlivých statcích menších rolníků zkoušky
s pěstováním kopřivy s dosti uspokojivým výsledkem
provedeny, ano v hospod, spolku třeboňském i po domácku dovedně spracovány dobré předivo poskytly. —
Vys. předsednictvím rady zemědělské na cesty do Ně
mecka k účelu seznání pěstování a využitkování kopřivy
byv vyslán, prohledl jsem sobě nejen páně Seidlovu
továrnu na spracováuí kopřiv v Žitavě, ale procestovav
celý kraj až za Budyšín, navštívil jsem jednotlivé velko
statkáře a hospodáře, kteří již pokusy s pěstováním
kopřiv prováděli, neb nemohla dříve ve větším kopřiva
pěstována býti, dokud odbyt a spracování její zaručeno
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nebylo. Továrnou na spracování kopřivy je nyní pře
kážce této odpomoženo a tím doufáme, že též i novému
využitkování kopřivy v hojné míře i poslouženo. Až
i u nás slušný odbyt kopřivy k docílení vhodného pře
diva pojištěn bude, potom i v směru tomto kopřiva se
vyplatí; dokud toho není možno, lze kopřivu pro jiné
potřeby a důležitosti pěstovati a užiti. Zkušenosti na
cestách a jinde o pěstování a využitkování kopřiv na
byté milerád sděluji s krajany svými, neb přál bych
sobě, by hospodářská až dosud popelka — kopřiva —
co možná nejlépe a nejvíce v hospodářstvích našich
byvši využitkována, přispěla k většímu těžení užitků ze
statků našich.

D r u h

y.

fiád kopřivovitých rostlin skládá se dle Jana Svato
pluka Presla asi ze 710 rodů (34—39 pokolení), které
porůznu po naší zemi rozšířeny jsou.
Některé rostliny naplněny jsou šťávou mlékovitou,
jiné hořkou tekutinou neb marnivou, jiné opět opatřeny
jsou srstnatými žahadly, kterýmiž vytéká při dotknutí
šťáva prudká a lepkavá, podobná šťávě při píchnutí
věely neb vosy, a co jed působící.
Mnohé druhy mají mírnou štávu, kteréž jakož i kůry
a listí v lékařství se užívá; opět jiných druhů útlé vý
honky v úpravě jídel se upotřebují a mnohých lýka
ku předení, tknní, sukna a papíru dělání se užívá.
Leckterý druh i pěknou žlutou barvu poskytuje.
Z celého řádu rostlin kopřivovitých má mimo jiné
pro hospodářství velkou důležitost kopřiva, zvláště naše
obyčejná kopřiva žahavka (Urtica dioica). Kopřiva ža
havka nazývá se též obyčejná, větší, pálivá, prhlavá
neboli prhlinka.
Žahavka má mnoholetý kořen, který hojně jemných
výhonků maje velmi plazivě se rozšiřuje a tím i stále
a každoročně z jara se omladuje.
Lodyha kopřivy je přímá, jeden až dva metry vy
soká, v dobré a hojně vyhnojené půdě i vyšší, čtyř
hranná, jednoduchá, má větvičky i listy latnaté, je pýřitá a má žahadla.
Žahadla — dokud jest kopřiva čerstvá, zelená —
pálí; žahadla jsou dutá, ostrá, a vniknuvše do kůže
člověka snadno se ulamují. Žahadly dostává se prudká
šťáva, která pod nimi v jemném měchýřku uložena jest,
do zraněného místa, čímž nepříjemné pálení působí.
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Kopřiva má listy vstřícné, řapíkaté, bud podlouhlé
neb srdčitovejčité, zakončíte, hrubě pilovaué, obyčejně
66 zubem konečným prodlouženým. Zahavka má palisty ostré, nejspíše podlouhlé.
Květy kopřivové jsou dvojdomé, na latách úžlabíčkových strboulené.
Zahavka roste kolem cest, plotů, zdí, rurnoviší,
v lesích a na pustých místech po celé Evropě, Asii a
severní Americe. Kvete od června do září.
Kopřiva obecná (Urtica urens) má kořen tence vřetenovitý, letní; na zimu vždy vyhyne; lodyhu má pří
mou, nízkou, vstřícné větevnatou, čtyřhrannou, hustě
žahadlitou; listy vstřícné, podobné listům kopřivy žahavé, semeno má vejčité. Roste tam kde předešlá, jakož
i v týž čas kvete.
Kopřiva římská neb vlaská (Urtica pilullifera) roste
v zelništích a na rumištích v jižní Evropě; taktéž tu
a tam objevuje se na divoko.
Římská kopřiva má tence vřetenovitý letní kořen,
lodyhu oblou, přímou a na metr vysokou.
Listy, řapíky i okvětí je štětinaté, květy má jednodomé.
Kopřiva římská má listy vstřícné, bud celé neb
zubaté v podobě srdčitovejčité, které na dlouhých (jako
půl listu) řapíkách visí; má velmi nepatrné palisty.
Kopřiva konopná (Urtica cannabina) má mnoholetý
kořen, na půl až metr vysokou, spíše jednoduchou než
větevnatou, čtyřhrannou, pýřitou lodyhu.
Vejčité až laločné listy jsou řapíkaté, vstřícné,
protisečné.
Rapíky štětinaté jsou tak dlouhé jako u předešlé
kopřivy; palisty velmi nepatrné, květy samčí kulovaté,
květy samicí vejčité.
Kopřiva konopná roste nejvíce v Sibiři, ale i u nás
by zdomácněla a dobré vlákno dávala.
Kvete od června do září.
Kopřiva kanadská (Urtica canadensis) má kořen
mnoholetý, lodyhu přímou, až půl druhého metru vy
sokou, oblou, pýřitou a štětinatou; listy střídavé, srd
čitovejčité, pilované, dlouhé a dosti široké.
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Roste v Kanadě, kvete v srpnu až říjnu.
I u nás činily se s kopřivou kanadskou velmi dobré
- pokusy; udržela se v chráněných polohách i přes zimu.
Kopřiva sněhová (čínská tráva), Urtica nivea; má
mnoholetý kořen, lodyha je 1 až V^ metru vysoká,
trochu dřevnatá a větevnatá. Listy spodem bílé jsou
bud vejfiité neb podlouhle vejčité; hrozny krátké, mimoúžlabíěkové.
Sněhová kopřiva kvete v srpnu až září a roste
nejvíce ve východní Indii a čině.
I u nás učiněny pokusy se sázením kopřivy té;
pěkně vyrostla, jemného vlákna vydala, ale proti mra
zům byla velmi choulostivá, tak že snadno — nebyvší
náležité a proti mrazům chráněna — vyhynula (vymrzla — vyzimovala).
Kopřiva pobídná (Urtica stimulans) roste nejvíce
na Žávé v Belgicku, kde dospívá až v sílu stromu, má
velká žahadla, listy obšírné, střídavé, podlouhlé, dole
stenčené, celkovité; laty úžlabkovité.
Kopřiva pobídná kvete stále. V Belgii užívá se jí
k pohádání líných buvolů k tahu.
Bolest po žahnutí touto kopřivou je nesnesitelná,
prudká a po několika dnech poznovu se dostaví, když
požahnutý úd do studené vody se smočí.
Ramieé (Boehmeria tenacissima, Raineh, Rheea)
je odrůda kopřivo vitá, roste na divoko v Indii, odkud
u velkém množství do Anglie se dováží a tam spřádá.
Ramieé je v mnohém podobna kopřivě sněhové a
pro zkoušku u nás pěstována pěkně se vydařila, ale
nepřezimovala.
Půda, poloha a ponebí.
Kopřiva není vyběračná, daří se takřka na každé
půdě, uejradéji však kolem plotů, hrází, křů, struh a
na "úhorech.
Poněvadž kopřiva lépe v stínu a na hluboké půdě
se daří, větších výhonkův a jemnějšího vlákna dává,
bylo by výhodou pěstovati ji všude tam, kde vrbí se
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vysazuje, neboť vrbí by kopřivy, dokud jsou útlé, před
vedrem slunečním chránilo a přiměřeně stínilo. Na po
zemcích, kde kopřiva sama na divoko roste, tam po
roste tím spíše, když zvlášť půda se jí připraví a schválně
se pěstuje. Vrba i kopřiva libují sobě v půdě hluboké,
přiměřeně vlhké, ale ne příliš mokré, půdě prostřední.
Kopřivy dařily by se též v stínu lesním a byly by ne
jen zdrojem mnohých nových a vydatných příjmů, ale
pravým strážcem před vnikáním mnohých nepovolanou
y zátiší lesní, kteří svou botanickou touhou puzeni, ne
útlé rostlinky — ale celé stromy domů s sebou odná
šejí; kde kopřiva by rostla, tam nezvaný host místům
takovým spíše by se vyhnul. Na suché, příliš slunci
vysazené půdě kopřiva špatně se daří, ostává krátkou,
a vyhání mnoho postranních výhonkův a má i hrubé
vlákno, proto dobře daří se jen všude tam, kde před
sluncem jsouc chráněna, hluboko kořenů svých zapou
štěti může.
'
Které druhy kopřiv máme pěstovati.
Některé druhy kopřiv u nás velmi dobře se daří
a výborně přezimují, jako žahavka Urtica dioica.
„Mráz kopřivu nespálí' je již staré přísloví a proto
pěstujme kopřivy jen takové, které mráz nezničí a ne
spálí, a to je právě kopřiva hahavka — Urtica dioica.
Ostatní cizozemské druhy — třeba by i venku přes
léto pěkně vyrostly — nevydrží přes zimu, vyhynou,
ale za to naše, na půdu a ponebí zvyklá kopřiva vol
bou přiměřené půdy, dobrého semene, přihnojováním a
náležitým ošetřováním sama sebou se zušlechtí, bujněj
ších šlahounů vydá a jemnějšího vlákna poskytne.
Továrny, které spracovávají čínskou kopřivu i žahavku s dobrým úspěchem sdělávají, kupují pak ji za
vhodnou cenu. (Prádelna p. Seidla v Žitavě v Sasku
platí za metr. cent vytřené obyčejné kopřivy 60 mark.)
Spracováni půdy.
Poněvadž kopřiva hluboko kořenů svých zapouští,
a čím delší kořeny, tím více potravy sežene a tím sa-
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mým pak i větších výhonků vydá — žádouono jest, by
všude tam, kde kopřiva s prospěchem pěstovati se má,
půda špatnější náležitě na zimu se prohloubila pomoci
podryváků a pozvolnou hlubší orbou půdy dobré, kde
spodina tak dobrá jako ornina sama, se spracovávaly.
Kopřivě nechť upravi se stanovisko kypré, ěisté a
na zimu aspoň dvakráte důkladně zorané.
H n o j ení.
Kopřiva vydrží na tom samém pozemku více let
po sobě;_ ěím déle má hojného užitku poskytnouti, tím
více musí půda vyhnojena býti a sice nejen ve vrchní
ornině, ale i ye spodině, z které nejvíce potravy bére.
K vyhnojení půdy pro kopřivu možno každého
hnoje dobře proleželého, bezplevelného užiti.
Dobře pochodíme, když mimo silné hnojení chlévským hnojem i moučky kostné připravované (superfosfátu) a vápna užijeme, čímž nejen hmyz a mnohý plevel
se vyhubí, ale i v půdě obsažené potraviny rostlině záživnějšími se stanou, jakož i pomocí hnojiv těchto mnoho
přiměřených potravin kopřivám se dostane.
Hnojení nechť vždy provede se při podzimní orbě,
by k jaru rozloženou potravu kopřivy v půdě nalezly
a tím rychleji jemné šlahouny vyháněti mohly.
I po každé sklizni a každoročně na jaře, když kopřivnice zvláěena byla, nechť vrchem rostliny rozleželým hnojem se přihnojují.
Setí a sázení.
Kopřivy rozmnožují se bud semenem neb sazeuicemi.
Dobré, důkladně vyčištěné semeno seje se bud na
široko aneb do řádků; poslednější způsob je mnohem
lepší, neb tu každá rostlinka dostane vůli, aby se do
konale vyvinouti a rozložiti mohla, jakož i by dle po
třeby se obdělávala.
Kady dají se asi 35 cm. a rostliuky v řadách 30 cm.
od sebe; při sázení mezi vrbí vysazují se na záhony
asi 3 melry široké kopřivy, mezi záhony ty upraví se
záhony na metr široké k vysazování vrbí.
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Nikdy nesmějí se různé druhy kopřiv blízko sebe
pěstovati, neb snadno by se oprášnily a zvrhly.
Semeno mělce se zadělává.
Rostlinky ze semene povstalé velmi bujně rostou,
svižných vysokých zelených výhonků vyhánějí a po více
roků silně se omladují, což při kopřivách z odnožů neb
sazenic vyrostlých nebývá.
Sám přesvědčil jsem se o kopřivách ze sazenic vy
rostlých, že proti rostlinkám ze semene povstalým menší,
zakrnělejší zůstaly, zababčily, ano úplně zčervenavše ne
tak jemného vlákna poskytly a také mnohem dříve zašly.
K docílení sazenic vyseje se bud časně z jara neb
již na podzim semeno na dobře upravený, v síle se
nalézající záhonek, vyšlé rostlinky plejí a okopávají se
a když trochu sesílily, vysazují se na vykázané místo,
ale tak jak původně vyrostly a hluboko stály, nebof
hloub neb niělčeji vysázené by zhynuly.
Mimo to lze kopřivu i odnoži rozmnožovati. Od
nože s kořínky opatrně odejmou se starší rostlině a vy
sázej^ se v ryvky tak zařízené, by kořínky svými co
možná do původní hloubky jak byly vyrostly, se do
staly, načež pozorně dobrou prstí se zahrnou, aby ni
kde žádná prázdná prostora mezi kořínky nezůstala.
Nikdy nesmějí sazenice hloub přesazeny býti než
jak původně byly vyrostly, neb hlubším neb mělčím vy
sazováním velice by zakrněly ano snadno třeba i zašly.
Odnože divoko rostoucích kopřiv nedají nikdy tak pra
videlné a bujné rostliny, které i brzo zacházejí.
Sazenicemi může se vypravovati starší kopřivnice
aneb osazovati meze, příkopy a podobná místa.
Čas setby a sázení.
Někteří sejí aneb vysazují kopřivu na podzim, jiní
na jaře, ale lépe vždy na jaře seti i sázeti, neb rostlinky
na zimu vysazené mnohdy nemohou se tak odnožiti a
kořínky vydati, by jim mráz neuškodil.
Útlé rostlinky ze semene v podzimu vysetého také
často tak nesešili, aby mohly nepohodlné zimě vzdoro
vati, proto mnohem prospěšnější a jistější jest seti a
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sázeti kopřivy na jaře, kdy žádná nepohoda tak snadno
více je nestihne a nezachvátí.
Semeno, z kterého mají se teprve sazeničky na
patřičné místo vysazovati, může se na zimu na chrá
něné, dobře připravené a vrchem hnojem (před mrazy)
zakryté záhonky vyseti; načež z jara, když rostlinky
sesílily, přiměřeně se přesadí.
Obdělávání.
čím půda lépe pro kopřivu upravena a rostlinky
vysázeny, tím méně plevele se objeví, kdežto při setí
semene půda vždy více je zaplevelnena.
Po čas růstu musí se kopřivy okopávati, pleti a
dle potřeby i jednotiti (protrhávati), aby pohodlně se
rozkládati a prospívati mohly, jakož i by ke každému
jednotlivému šlabounu volné vzduch i světlo vnikati a
přístup míti mohlo. Rostliny ve dvou letech tak sesílí,
že samy veškerou plevel udusí a nedají jí vzniknouti.
Každoročně musí se z jara kopřiviště důkladně
převláčeti a dobře snadno rozkladným drobným, nej
lépe kompostovým hnojem vyhnojiti. Vyhnojování kopři
višté může se s prospěchem i na zimu aneb v zimě na
sníh prováděti kompostem, rozředěným hnojem záchodním, močůvkou a pod.
Čjm pečlivěji kopřiviště se obdělává a přihnojuje,
tím déle se udrží a tím hojnějšího a častějšího, jakož
i cennějšího užitku a přediva poskytne.
Dle práce a hledění může kopřiviště až do čtrnácti
let dobrého a hojného užitku poskytovati, načež dů
kladné byvši zoráno, spracováno i vyhnojeno pěkné a
těžké obilí, jakož i ostatní hospodářské plodiny rodí.
Sklizeň.
Má-li vlákno kopřivové nejen jemné ale i pevné
býti, musí se kopřivy tehdy kositi (kosou), když v plném
květu se nalézají a dosud semeno nenasadily, neb v tom
čase je vlákno pevné, jemné a patřičně vyvinuté. V ně
kterých zemích se kopřivy též vyškubávají, načež ko
ře11}' jejich brzo nových bujných výhonků vydají.
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nevyspalé kopřivy dají jen špatné, slabé vlákno,
kdežto rostliny přestálé opět ne příliš jemného vlákna
poskytnou.
Kopřiva teprve v druhém roce, když náležitě sesílila a odnožila, se sklízí a sice jednou, kdežto v ostat
ních letech, když po sklizni zvláčena a rozředěným
hnojem záchodním neb močůvkou, taktéž i dobře rozleželým drobným kompostem vyhnojena byla, třeba
i trojí dobrou žeň za léto poskytuje.
Drhnutí a sušení.
Pokosené neb požaté kopřivy se odrhnou, což se
nejvíce ručně provádí.
Na ruce vezmou se silné rukavice a lupení ko
přivy se odrhne.
Lupení velmi vhodně se skrmí. Odrhnuté stonky
nesmějí dlouho na sobě ležeti, neb snadno se zapařují,
čímž vlákno velkou škodu trpí.
Stonky kratší od delších se roztřidují, tence na
trávníku rozestrou a když dle pohody povětrnosti v ně
kolika dnech oschly, v malé snůpky svázané v řady
(jako len, konopí, řepka a podobné) se staví.
V snůpkách a na řadách zůstává kopřiva tak dlouho,
až úplně uschla, načež domů se sváží, aby rosena, mo
čena a dále připravována byla.
Kromě toho způsobu dobývá se vlákno kopřivové
i jinak: odrhnutá, listí sproštěná kopřiva hned za ze
lena, aniž by dříve sušena byla, se olupuje, aby z lýčí
dobré vlákno dobýváno bylo.
Kopřiva požatá neb posekaná se jen listí zbaví,
načež hned za zelena a vlhka se sloupává aneb osu
šena se rosí.
Rosení a močení.
Kopřivy rosí se proto, by se docílilo jemného, pěk
ného vlákna, které by se pazdeří (dřevoviny) úplně a
snaze zbavilo.
Jako len, konopí a podobné rostliny, tak i kopřiva
rosí neb močí se.
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Kosení.
Rosením podává se kopřiva vlivu povětrnosti, od
které úspěch práce a jakost vlákna závisí; Slovek při
rosení nemůže vše sobě tak zaříditi, jak by sobě přál,
a často dobré provedení více jen náhodě nežli doved
nosti ponecháno.
Kopřiva tence bud po strnisku neb trávníku (pa
žitu) se rozestře, což může se hned po její sklizni, bud
na podzim neb i z jara provésti.
K rosení kladou se tence kopřivy do vodorovných
řad; rozumí se samo sebou, že když teprve na jaře se
rositi mají, přes zimu v suché místnosti dobře uscho
vány býti musí, by se nezkazily, z jara hned na sníh
se kladou, čímž vlákno zvláště pěknou stříbrolesklou
barvu dostává. Dle povětrnosti mnsí kopřivy čtyři až
šest neděl na rose zůstati, při čemž když na jedné
straně úplně zbělely, na druhou se obracejí, aby i ta
náležitě zrosena byla.
Je-li kopřiva dobře vyrosena, zkouší se, možno-li
vlákno od dřeva dostati, jakož i jestli veškeré smolnaté
částky se dokonale vymočily, což nejen třením mezi
prsty, ale nejlépe na trlici se pozná. Vyrosené kopřivy
v panáky se staví, ale tak, by zevně i uvnitř dokonale
proscbly, načež v snopky svázané domů se svážejí a
dále připravují.
Močení.
Močení zelených neb suchých kopřiv může se díti
bud studenou neb teplou vodou.
Močení je mnohem prospěšnější než rosení, neb
jím máme ve své moci čas a vhodné docílení vlákna.
Močením docílí se mnohem jemnějšího, lepšího a
stálejšího vlákna, jakož i méně se ztrácí na jakosti a
množství téhož.
K močení kopřiv musí se voliti měkká, nerostnými
příměsky neznečištěná voda, sluncem vyhřátá; neb jen
v čisté, pozvolna tekoucí vodě docílí se bílého vlákna.
Vedle takové tekuté vody upraví se přiměřená nádržka,
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do které potřebná voda se vpustí a dle potřeby i volný
odtok se jí zabezpečí.
Jáma nechť je asi dva metry hluboká a přiměřené
i široká, dobře vyzdéná, by voda se nekalila a nikudy
neunikala.
čím vlažnější voda, tím dříve močení se provede.
Kopřiva nandá se do laťové klece, která prkny a
kameny se obtěžká, by vodou vynořena nebyla.
Kopřiva dává se do klecí, by kal a rmut k ní se
nedostal, jakož i by pohromadě zůstala.
V zemích, kde ve velkém kopřiva se pěstuje a spracovává, prodává se_surová močárnám aneb za skrovný
poplatek k společnému močení se dodává.
Kromě sušených kopřiv možno tyto i za zelena
takto vhodné močiti.
Dle teploty vody je močení v 10 až 18 dnech úplně
a důkladně provedeno.
Vymočená kopřiva zkouší se, jestli dokonale praská
a od dřevoviny vlákno se dělí, načež poznovu venku
na pažit (trávník) tence se rozestírá a suší.
Také i zvláště vyhřáté vody možno k močení kopřiv
užiti; do vody na 16 až 24" R. vyhřáté přidává se
i něco málo drasla, aby tím dříve — v několika dnech
močení se provedlo, načež — jak již výše pověděno —
se zkouší, jestli vlákno dobře od dřevoviny se odděluje.
Pak na slunce se tence rozestírá, by opět oschlo a zbělelo.

T ř e n í.
Osušená, vymočená neb vyrosená kopřiva se tře
na různých přístrojích, by dlouhé a kratší vlákno se
dostalo od dřevoviny; vlákna pak se rozdružují dle své
jakosti a délky. K tření kopřiv sestavil H. C. Fricke
v Bielefeldu v Německu zvláště vhodný přístroj, kterým
snadným způsobem pěkného vlákna se nabude.

Pěstováni semen.
Nejlépe pochodíme, když na statku svém dobré,
čisté semeno vypěstujeme, což hlavně i o pěstování
kopřiv platí.
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K účelu tomu nechají se v kopřivišti buč! jedno
tlivé, zvláště vhodné a vyvinuté trsy státi, aby celé
vůkolí své zasemenily, aneb — což mnohem výhodnější
jest — pěstují se kopřivy zvláště k docílení semene.
Kopřivy semenné musí řidčeji vysázeny neb vysety
býti na půdách spíše kamenitých, ne příliš bujných, a
sice každý druh pro sebe, aby mezi sebou se neoprášnily a tak jednotlivé druhy se nezvrhly.
Semenáči nechají se úplně vyzráti, načež za při
měřeného, suchého počasí se opatrně požinují a semeno
se bud odrhuje nebo vymlátí; odpadky lupenaté se
vhodně skrmí a stonků k docílení hrubšího přediva
užije se týmže způsobem, jak výše uvedeno.
Jíemoci a nepřátelé.
Jako všechny rostliny, tak i kopřiva podléhá růz
ným nemocem a hmyzu, které dostavují se obyčejně
tam, kde zákonům přírodním zadost učiněno nebylo;
proto nejmoudřejším prostředkem proti zhoubcům těm
bude, když všelikým přirozeným požadavkům kopřivy
vyhovíme, pak jistě tím spíše před nemocemi a hmy
zem chráněna zůstane.
Kopřiva snese spíše nežli jiné rostliny vedro, sucho
i vlhko, taktéž když sesílila a hojně odnožila, mrazem
netrpí — vždyt i mrái ji nespálí, ale přece trpívá koko
tici (Cuscuta europaea), zelenými housenkami, štěnicemi,
mšicemi, lišejníky (Accidium urticae a Erysipliae Martii),
což vše velmi zhoubně na vývoj a jakost vlákna působí.
Proti různému hmyzu nezbývá nic jiného než še
tření hmyzožravého ptactva, důkladné čištění, obdělá
vání, jakož i sádrování a vápnční.
Proti kokotici třeba všech možných důkladných pro
středků užiti; kde se cizopasná rostlina tato objeví,
necht důkladně železnými hráběmi se vyhrabe, každé
jej! čniejříčko rukou až dopodrobna vybéře, jakož i kdyby
to vše nespomohlo, místo kokotici napadené hluboko
skope, vypálí, posádruje a hodně vysoko osmami ječ
nými zasype, ale jestli by ve velkém množství kokotice
se objevila, nezbude nic, nežli hluboké zaoráuí kopřivistř.
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Využitkování kopřiv.
Kopřivy jsou nejen velmi užitečný svým velmi pev
ným a přitom jako hedbáví jemným vláknem, ale lze
jich velmi dobře k různým účelům i v hospodářství, do
mácnosti, lékařství a průmyslu využitkovati.
V hospodářství.
Kopřivy mohou se sušené neb i zelené s řezankou
dobytku dávati, krávy po píci takové zůstávají zdravěj
šími, dávají nejen hojně ale i tučného mléka. Mimo to
poskytují mladé jemně rozsekané kopřivy výborného a
zdravého krmení nejen pro drůbež, zvláště kachny, busy,
krůty, pávy, ale i koně, kteří po nich dostávají silné
svaly, lesklou, jemnou, krátkou srst a jsou bujnými.
Těší mě nemálo, že rady mé u věci této na pa
třičných místech náležitého povšimnutí nalezly; neb
r. 1882 byv p. c. kr. plukovníkem Schwarzlem do erárníeh hřebčinců v Nových Dvorech zaveden, radil jsem
krmení hřebců kopřivami, což za mé přítomnosti na
řízeno a zavedeno bylo, a jak nyní od c. kr. minister
stva orby se dovídám, po této radě mé zavedeno je
výhodné krmení toto i do ostatních již hřebčinců erárních s nejlepším prospěchem.
V domácnosti.
Drůbež ráda batolí se všude tam, kde kopřiva roste,
sbírajíc zrnka její, která nejen ji sytí,.ale i co výborný
lék působí. Mimo to lze s velkým úspěchem kopřiv k vy
mývání nádob mlékařských užiti, neb v nádobách tako
vých potom y za parných dnů mléko tak snadno se ne
srazí a z teplého mléka smetana rychle a hojně se vyruší,
tak že jen úplně sbírané mléko na dně nádoby zůstane!
_ Ze z jemných mladých výhonků kopřivových chutný
salát a zdravé polévky se upravují, každému je známo.
V lékařství.
I v lékařství užívá se kopřiv různě: tu se spárují
a odvar proti zádušnosti pije. Vysoce postavené osob
nosti, která silnou dnou v nohou trpěla a nejen lázně
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ale i různé lékařské prostředky upotřebovala — a vše
nic nespomohlo, poradil jsem lázně v odvaru kopřivo
vém. Po jediném vykoupání jen nohou v odvaru kopři
vovém bolesti pominuly a od té doby užívá se prostředku
téhož nejen tehdy^ když žahavka zelená, ale i na zimu
suchá. — Známo též, že při schvácení po cestě kopřiva
velmi na sesílení čiv působí, když nohy se jí obloží
aneb v odvaru kopřivovém koupají.
Kopřivy užívá se velmi hojně a často co výborného
léku jak pro zevní poranění, tak i pro vnitřní nemoci,
zvláště padoucnici. chrlení krve, plicní nemoci, katarrh,
rheumatismus, močové neduhy, nemoci rodové, vodnatelnost, žloutenku a zlatou žílu.
V průmyslu.
Již staří znali kopřivu co výbornou k docílení pev
nějšího přediva nežli je konopí, z kterého velmi jemné
látky se upravují. Na Kamčatce upravují se z vlákna
kopřivového smíry na chytání ryb. - Látky kopřivové
podobají se hedbávným a mnohé továrny — hlavně ve
Francii, Belgii, Německu a jinde — upravují z nich
nejjemnější tkaniny, které jako hedbávné prodávány,
těmto nejen úplné se vyrovnají, ale v mnohém je předčí.
Z odpadků tkalcovských upravuje se jemná plsť na klo
bouky, pak sukno i papír. Ze semene kopřivového do
bývá se výborný a chutný olej.
Kopřiva dá tak jemné předivo, že 100.000 metrů
dlouhá nit teprve jedno kilo váží.
Přáli bychom, by co v jiných zemích již k zámož
nosti pomáhá, i u nás povšimnutí došlo a aspoň v ma
lém pokusy nejen s pěstováním ale i využitkováním ko
přiv se provedly; to byla by naše největší odměna za naše
skromné pozorování a namáhání. Dejž Bůh, by hlas
náš nebyl hlasem volajícího na poušti — ale k hojnému
přemýšlení a následování povzbouzel, neboť mohou li
jiné země, jiné krajiny z pěstování kopřiv hojné těžiti,
proč by to možno nebylo v naší krásné vlasti, která
obydlena je přičinlivým, bodrým a pro pokrok hospo
dářský zaujatým lidem!
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Tiskem vyšly

n á s l e d u j í c í

s p i s y

ředitele Jos. Dumka:
Besedy hospodářské.
Sešit po 20^ kr.
Zdravověda zvířectva hospodářského.
Cena 20 kr.
0 prostředcích, jakými lze trvale nvýšiti výnos živností
rolniclcých. Cena 20 kr.
Pěstování rostlin pícnich. Cena 20 kr.
Stelivo se evláštním ohledem na hrabanku Ze™/. Ceua
20 !<'••
,
. . .
možno dokonalých dojnic docíliti « hojny uMek
g mlékařství íMi'íi..Cena 20 kr.
Bibliotéka hospodářslcá. [.díl. Drubé vyd. Cena z*l. 1'92.
— II. díl. Druhé vydání. Cena 1 si. 50 kr.
Krb domácí lioěnik 1881. Cena 1 zl.
_ línSnik 1882. i' t •_> •,.].
Drubežniotví.
Kuří chov. Cena 70 kr.
— Husy, liachny ulil. Cena 4 0 kr.
— Holubářství
niil.
Unojařství.
Cena 8 0 Ur.
Hospodářská
čítanka.
Nákladem dědictví Cyrilo-Methodějského. (Jejia 80 kr.
Hospodářství
nu malém statku.
Cena :ii; k r .
A"«/'//'< p r o každého rohlíkau hospodáře,
[ . d í l . C e n a zl. 1-92.
— 11 dil. Cenu zl. 1-50.
Vinařství. Cena 1 zl. .50 kr.
Weinban. Cena l zl. 50 kr.
V.íí//,',// hnojivé, 'připravování a opotřebování jich. (Vy
dala rada zemědělská král. českého.)
Zemáky.
Nánkn u pěstováni, sklizeni a v y u i i t k o v á n i ze
máku. (Vydala zeměd. rada král. českého). 111. vyd.
Mlékařství n poučení, jak máslo n r&zné druhy
sýra
ilřlnli možno. Cena 10 kr.
Repařství. Cena ňu kr.
Stromoví
ovocné. (Ve prospěch Národního divadla.i Cena
30 kr.
Účetnictví
hospodářské.
Cena 2 1 kr.
Pražské
Hospodářské
Noviny.
Rofinik V i l . Rožni před
platné I zl.

.Ink

Hospodářský
kalendář 1881, 1882 a 1883 po 50 kr.
Vzorec větších hospodářských
staveb na Šumavě. Ná
kladem rady zemědělské král. českého. Cena 40 kr.
Musterplan
fůr landairthsehaftliche
Bauten im BbhmerWalde. Verlegt vom LandescuHurrathe des Kimigreiches
Biilnnen. -10 kr.
• ích hospodářských
staveb v Sudetách. Nákla
dem rady zemědělské král. českého. Cena 50 kr.
Musterplan
fůr nrtissere landwirthschaftliche
Bauten
in din Sudeten. Verlegt vom Landesculturrathe fiir
das Kouigreich Bobmen. 50 kr.
Jak stará se spolek ku podporování
nájmů hospodář
ských u lesních úředníků o budoucnost svých členů.
Dumkova hospodářská káíání. Vycházejí nákladem hosp.
spolku budějovického. SeSit po 10 kr.
Kopřiva. Pěstování a zužitkování její. II. vydání. Cena
15 kr.
Vrba. Pěstování a zužitkování její.
Trávní nit, zákonné rady n nemoci zvířectva hospodář
ského. II. vydání.
Vyuěitkování ovoce. Nákladem bosp. sp. Kraldhradeckébo.
nicka školka. Nákladem hosp. spolku Kralohradeckétio.
Které druhy ovocného stromoví máme pěstovati. Nákla
dem hosp. spolkli v Králové Hradci.
V tisku se nalézají:
Zelinářství.
Hospi dářská kniha. Mukovět
hospodářská.
Kniha pro hospodyně. Průvoděi » rádce mi malém
statku. Lesní
hospodářství.

Hanna Dumková
vydala:
Obsahuje 2213 jídel. Cena I zl. 50 kr.
518 jídel. Cena 80 kr.
810 Kartoffelspeisen.
II. vydání. Cena 84 kr.
Vychází v sešitech po 15 kr.
ná. Vychází v seSitecb po 15 kr.
. Vychází po sešitech.
"' kuchařka.

V tisku se nalézají:
pro němot ní I
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