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Fakta a mýty 
Praktické použití 

 
Vrbová kůra je využívána již tisíce let. První 

zmínka se dochovala z dob Hippokrata 
(400 př. n. l.), pacientům se doporučovalo 
žvýkat kůru pro snížení horečky a zánětu. 
Chemická látka zmírňující bolest obsažená 

ve vrbě se nazývá salicin, složením je 
podobná aspirinu (kyselina 

acetylsalicylová). V roce 1800 byl 
 salicin použitý k vývoji 

 aspirinu. 
 

 
Fakta a mýty 

 
V dávných dobách lidé věřili, že sdělit  

někomu tajemství pod vrbou přináší smůlu. 
 Vítr, který fouká skrze listy totiž prozradí 

 tajemství každému.  
Lidé byli odnedávna učarováni kouzlem vrby, 

objevuje se v legendách, pohádkách, folklóru a 
zvycích mnoha různých kultur. 

Vrba účinkuje ve třech Shakespearových hrách: 
Hamletovi, Othellovi a Večeru tříkrálovém.  

 
Když je vrbový strom seříznutý na úroveň země, 
   rychle a energicky dorostou četné nové pruty. 

 Díky této vlastnosti se vrbový strom  
skvěle hodí na různé stavební 

 projekty.  
 

 
Fakta a mýty 

 
   Vrbová kůra obsahuje přírodní rostlinné růstové  

hormony, které je možné využít na zakořenění odřezků.  
Když zahradníci odeberou odnože z rostliny, kterou chtějí  

namnožit, mohou připravit vrbovou vodu, jež mladým  
výhonkům pomůže zakořenit.  

 
Příprava vrbové vody: nasbírejte mladé vrbové větvičky, odstraňte 

zelené lístky, větvičky nasekejte a uvařte v hrnci.  
Přes noc nechte vychladnout, pak vodu sceďte a nalijte do 

vzduchotěsné nádoby. Vodu uchovejte na chladném místě (označte  
datem přípravy). Ve vodě pak namočte odřezky rostlin před jejich 
zasazením; mladé rostlinky také můžete zalévat vrbovou vodou.  

 
Živé ploty: Vrba je velmi odolná rostlina, může být použitá na 

výrobu plotů, které zakoření a nové větvičky se pak  
vetkají do plotu. 

 Z vrby lze také vyrábět živé zelené sochy.  
  

Praktické využití vrby 
 

Vrba je základním materiálem nejrůznějších 
uměleckých děl. Vrbové větvičky jsou díky své 

ohebnosti ideálním materiálem pro pletení 
košíků a jiných nádob. Vrbové dřevo se s 
oblibou používá na tvorbu soch, tunelů a 
přístřešků. Talentovaná britská umělkyně 

‘Anna a vrba’ vytváří z vrbových větví  
vinoucí se nápadné sochy. Můžete ji  

najít na internetu:  
 

Anna and the Willow 
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Práce s vrbou 
 

        Nalézt vrbu je snadné, patří totiž mezi 
nejvýraznější stromy.  Existuje řada druhů vrb,  

některé se lámou snadněji než jiné. Můžete také zakoupit  
sušenou vrbu pro řemeslnou tvorbu. 

Chcete-li pracovat s ‘živou’ vrbou (také ‘zelenou vrbou’,  
jinými slovy čerstvě uřezanou), namočte přes noc větve do  
vody, budou tak krásně ohebné a pružné. Použijte krátké  

pruty na výrobu jednoduchých předmětů, například d 
ekorativní hvězdy a lampiony obalené hedvábným papírem. 
Pomocí lepicí pásky spojte pruty dohromady. Splétání nebo     

kroucení prutů je snazší, když jeden konec zapíchnete do 
země nebo konce prutů svážete dohromady, aby při 

práci držely na místě. 
Spojit pruty můžete také omotáním tenkého 

vrbového proutku okolo svazku. 
 
 
 

 
Práce s vrbou 

 
   Jako základ sochařských projektů můžete 

 využít vrbovou kouli. 
Nejprve vytvořte kruhovou obruč, spleťte dvě vrbové  
větve dohromady a konce zajistěte ohybem. Vyrobte  

další dvě nebo tři obruče stejné velikosti a protlačte je do 
sebe, aby vznikl tvar koule. Čím víc obručí použijete, tím 

prostorovější koule vznikne.  
 

Pevnost jakékoli struktuře dodáte propletením vrbového 
prutu základním tvarem, ať už jsou to vílí křídla, ryba nebo 

cokoliv jiného.  
    Na internetu je velké množství materiálu a videí s 

     návody na pletení a tvoření s vrbovými pruty,  
napište do vyhledávače a na YouTube:  

 
Pletení vrbových prutů 

Vrbové sochy 
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Praktické nápady 

Přírodní mobil s hedvábným papírem 
 

    Vytvořte jednoduchý tvar – například hvězdu, rybu 
 nebo srdce – ohýbáním vrbových proutků, zajistěte 

 lepicí páskou.  
Můžete je nechat přírodní, možná jen s ozdobnou stuhou na 

upevnění, nebo dále ozdobit.  
Na výrobu dekorací z hedvábného papíru rozetřete na 

pracovní desku zředěnou směs PVA lepidla. Opatrně položte 
papír na lepidlo. Papír by neměl příliš nasáknout, jinak se 

bude trhat.  
Houbou namočenou v lepidle jemně papír potřete, pak jej 
složte na půl a znovu potřete. Položte papír na vrbový tvar. 

Nyní překryjte dalšími listy papíru – ale nepřežeňte to, 
 jinak přijdete o efekt prosvítajícího světla. Zatímco je 

 lepidlo stále vlhké, přidejte barvu, třpytky, oči  
nebo jiné ozdobné prvky.  

Nechte 2 hodiny vyschnout.  

 
 

 
Praktické nápady 
Přívěsek na mobil 

 
Nasbírejte zajímavé nebo sezónní 

přírodní předměty. Vyrobte 
přívěsek na mobil – vytvarujte kruh 
a jednoho nebo více kousků vrby. 

  Pomocí provázku přivažte 
přírodní nálezy k přívěsku.  

 

 
Praktické nápady 

Lampión s hedvábným papírem 
 
 

Tento způsob výroby trojrozměrného lampiónu je 
 podobný technice popsané výše, používá ale více  

kousků – na první pokus je nejjednodušší rovný tvar, jako 
čtverec nebo trojúhelník. Vyrobte vrbovou ‘základnu’, na 

které bude položená malá sklenice s čajovou svíčkou nebo 
čajová svíčka na baterky, jako osvětlení lampiónu.  

Navrstvěte papír a dekorace. Počkejte, až lepidlo vyschne a 
pak na vrchol připojte drátek nebo provázek, za který 

lampión zavěsíte.  
Nakonec vystřihněte malou dírku na jedné straně 

 lampiónu, kudy zapálíte svíčku.  
Tyto svítilny vypadají velmi efektivně na  

lampiónových průvodech. 
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Praktické nápady 

Ptačí hnízdo 
 

Vázané nebo spletené vrbové pruty jsou 
výbornou základnou sezónních věnců, 

ozdobené přírodními dekoracemi, které 
naleznete v okolí.  

Podobně z vrby můžete vyrobit 
 jednoduché ptačí hnízdo, které 

 obalíte mechem a ozdobíte  
přírodními předměty.  

 

 
Praktické nápady 

Vrbové masky 
 
Vázané nebo spletené vrbové pruty 
jsou výbornou základnou sezónních 

věnců, ozdobené přírodními 
dekoracemi, které naleznete v okolí.  

Podobně z vrby můžete vyrobit 
jednoduché ptačí hnízdo, které  

obalíte mechem a ozdobíte 
 přírodními předměty.  

 

 
Praktické nápady 

Vrbové masky 
Vybavení: 

Pružné vrbové pruty  
barvy a další dekorace  

hedvábný papír  
lepidlo 

Instrukce: 
Debatujte o možných námětech na masky, mohou být 

kulturní, historické nebo podivné a bláznivé.  
Z prutů vyrobte rámové struktury, části spojte lepicí 

páskou. Vrby je možné ohýbat a skládat, zachovává si však 
pevnost, můžete tedy vytvořit dlouhé krky nebo velké 

hlavy.  
Pokryjte strukturu hedvábným papírem a  
lepidlem, přidejte vhodné dekorace pro  

dodání efektu.  

 

 
Kouzelná vrba 

  
V příbězích Harryho Pottera 

vystupuje smuteční vrba, která stojí  
v areálu školy a byla očarovaná, říká 

se jí Vrba mlátička.  
Zjistěte více o bradavické magické 

vrbě: 
 

Vrba mlátička  
 
 
 

Vyřazovací hry  
Hrajte tuto hru jako  
Kámen Nůžky Papír. 

 Kvílící vrba stojí a mává rukama nad hlavou. 
Hráč se krčí do startovací pozice (připraven k 

útěku). 
Čaroděj vykračuje vpřed, jakoby mířil kouzelnou 

hůlkou a vrhal kouzlo.  
Vrba porazí hráče, protože může útočit.  

Hráč porazí čaroděje, protože rychleji utíká. 
Čaroděj porazí Kvílící Vrbu, protože jeho kouzlo je 

silnější.  
Hráči stojí naproti sobě a na „tři“ oba 
 zároveň zaujmou pozici. Vítěz získává 

 bod.Pokud oba zaujmou stejnou 
 pozici, bod nezíská nikdo.  
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Rozpočítadlo 

 
Rozpočítadlo je krátká rýmovaná básnička,  

která pomáhá určit vybranou osobu pro nejrůznější  
hry a aktivity. Na Slovensku mají oblíbené rozpočítadlo 

inspirované vrbou: 
Stojí vŕba pri potoku 

Na nej visí zvon 
Na koho to slovo padne 

Ten musí ísť von   
Pri potoku vŕba stala, 
do vody sa pozerala. 

Pod vŕbou sa koza pásla, 
zavše sa jej brada triasla. 
A tá koza zvonček mala, 
zrazu na ňom zacengala 

cingi – lingi – bom! 
A ty pôjdeš von! 

 

! 
Rozpočítadlo  

 
Překlad slovenského rozpočítadla: 

 
Stojí vrba u potoka 

Na ní visí zvon 
Na koho to slovo padne 

Ten musí jít dom 
Při potoku vrba stála, 

do vody se dívala. 
Pod vrbou se koza pásla, 
někdy se jí brada třásla. 
A ta koza zvonek měla, 
náhle na něm zacinkala 

cingi - lingi - den! 
A ty půjdeš ven! 

 

 
Baseballová Pálka 

 
 
 

Tato aktivita zahrnuje složitější ořezávání a  
vyžaduje větší, ostřejší nástroje. Je zde tedy nezbytná 

supervize dospělého člověka.  
Dále budete potřebovat kus dřeva, větev o délce pálky 
(20-25 cm). Rozhodněte, na jakém konci bude rukojeť. 
Odstraňte kůru a pomocí nástrojů opatrně osekejte a 

ořežte dřevo do tvaru pálky. Jakmile máte hotovo, 
upravte povrch jemným brusným papírem. Můžete 

rukojeť omotat provázkem nebo 
 páskou, aby se pohodlněji držela.  

 
 

Proutěné domečky 
 

Vyrobte větší množství velkých vrbových 
obručí. Na prostorném místě rozmístěte tyto 
obruče jako bezpečné domečky pro hru na 
babu. Určete několik hráčů, kteří „ji“ mají a 
musí se snažit označit ostatní. Utíkající hráči 

nesmí být chyceni, pokud skočí dovnitř jednoho 
z vrbových domečků na zemi. Mohou zůstat 
uvnitř jenom, dokud nenapočítají do deseti. 

Jakmile jsou chyceni, mohou ze hry vypadnout 
nebo se přidat k chytajícím 

 hráčům. V průběhu hry můžete přidat 
 na obtížnosti a odebírat vrbové 

 domečky.  
 


