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Farmář z levandulové farmY Lavandia, Stanislav Bíza,
se před žádnou překážkou nezastaví. Vozík, na který ho
připoutal úraz, občas vymění za kolo na ruční pohon,
elektronicky ovládané auto nebo traktol. Proč přišel

s netradiční levandulí? A co ho Z ní baví wrábět?

Text a foto: Lenka Požárová

yzved'ává mě autem na nádra-
ží, a i když isme naše setkání peč-
livě ladili podle předpovědí poča-
sí, pleskne mi do čela pnmí dešťová

kapka. Po chvíli,ie z toho slušná průtrŽ rnračen,
ale to ještě netuším, že dÍamaticky zatažené
nebe levandulovému poli dost sluší. stanislava
Bízu od dětsM fascinovalo létár1í a koketování
s paraglidingem se mu stalo osudn]'m. Původ-
ní profesí automechanik vybudoval levandulo-
vou farmu před sedmi lery Ze néco' co si r1,.rny -

slel, nejde, sfchává často. Často taky dokáŽe, že

,je neznámá cesta průchozí.
Levanduli zasadiltam, kde to nikdo pŤed ním

nezkusil, a lyrábí z ní plodukty, které mu tady
chybí. Jinak a po svém. Třeba skvělou nepře-
slazenou a nesycenou levandulovou limonádu
s citronem, mátou a třtino\,fím cukrem, ktefou
jsem objevila v brněnské kavárně, a díky tomu
levandulovou farmu ve staloúčkách na jiŽní
MoÍavě \'Vstopovala.

,'Za limčou ie rok pláce. Neisme l'rystudovaní
potlaúnáři, takže přiiít na ploces, aby to mělo
jak spráwou chuť, tak bar!.u, trvalo. Pn'Trí váI-
ku limonády jsme r,ylili, plotoŽe byla moc si]ná.
Chová se to totiž jinak, když se to zkoušíV dese
tilitlovém hmci a pa& ve velkém. Nechtěl jsem
dávat do plodeje něco, Za čím si nestojím, ien-
Že ona se pat uleŽela a byla \,"ýboÍná. Bylo to
podobnéjato u vína, kde se kapďina stáčením
rozbije a musí se ul€žet, aby se chutě zase spo-
ji]y,.. popisuje stanislav průzkumnické začátky'
Toužil mít limonádu takovou, aby mu chutna]a,
pro|oŽe na trhu se selkáva.ljen s (ěmi nepříiem
ně navoněn}imi. Proto ie v té,ieho sušený levan-
dulo\.ý květ, Za studena jemně maceÍovaný. Jed-
noduššÍ by bylo levalduli uvďit, ale promÍt]a by
se tu i neŽádoucí hořkost. ,,Aby se da]a limonáda
Ťučně stáčet do lahú, museli isme v počátcích
investovat asi milion. A to jsme přitom nevědě-
li, ,iestli to bude někomu chutnat. A aby ji mohl
někdo ochutnat, musíte ji nejdřív stočit' Taky
potřebujete technologii na míchiíní i pastelaci.

Bylo to hop, nebo trop, ďe já kd}u še lozhodnu'
tak mě miiloco odraď... shmuie.

Levandrrlové pole mezi vinohrady
,,vlasmě níčeho ne|ituju, ani toho úrazu. Člověk
jdejen jinou cestou, a dí<y levalduli jsem mohl
poznat spoustu lidí,.. pousmě'e se s pokorou
Stanislag kdyŽ si srkne levandulového espressa.
Na fiďově kretoucíbylinku ho přitom nasmero-
vala soul]Ía okolností' kdy skončila rodinná fir-
ma, v níŽ pracovď '|ako diagnostik náklaďáků,
a on uvažoval, co dá]. ,,V té době jsem uŽ,iezdil
na handbiku. Zatímco u nás sport handicapo-
vaných teprve začínď, k]uci na Západě se mu
věnovali intenzilTlě. Já chodi] na tléninky před
prací i po ní, a stejně mi oproti nim něco chybě-
lo... starislav se v tomto spoltu dostal do české
Ieplezentace, účastnil se i soutěá v ewopském
a světovém poháru a stá před rozhodnutÍm' zda
se cyklistice věnovat naplno a pIofesionálně.

',Víte, 
jak je to se sportem; skončíte a nikdo o vás

neví. A zase bych začínal Znol'tr. Podnikání mi
bylo vždycky blíz\f a chtěl jsem něco \ylábět,
tď isme s tÍenéIem Markem svobodou založili
chráněnou ď]Íru. Dělali jsme různé kompletač-
ní ptáce a zátoveí začali s levandulí...

casem nešlo udlŽet lQďitu v obou oblastech
a stanislav se rozhoď dát přednost levanduli.
,,Když chcete něco \,yzkoušet, nedá se to udělat
na deseti keřícÍch. Když už, tak na celém poli.
Když to nepůjde, tak se to zaoře. o nic nejde,..
vzpomíná na svuj nápad, kte4' musel obháiit
před okolím' I když se většina mÍsmích věnuje
vinohladům, levaÍrdule se sem poďe něj lylo-
ženě hodí, neboť se farma nachází pod pálav-
sk'ými wchy, ve srážkovém stínu a s dostatkem
slunečnÍho svitu, kteý má rostlina ráda.

Naidi ii mezi lebedou

''ZemědělsM 
je pro mě i vzpomínka na dědu.

on by z toho' co dělám' měl největší ladost.
I když isem u pláce na poli \,}.Íostl, neuvědo-
moval isem si, že o bvlinku se musíte staŤat tlo-
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)) Levanduli
zasadil tam,
kde to nikdo před
ním nezkusil,
a \,]'Tábí Zní pro-
dukty, které mu
tadv chvbí. Iinak
a po SVém. ((



Fokus

||lízda na trakto-
ru je relax! Neberu
telefony a qlčistí
mi to hla'"rr od or-
ganizačních věcí.
Půl dne jezdím po
poli, dívám se do
řádkuautohosi
přemýšlím. Fy-
zické práce mám
dost, takŽe ani
nemusím chodit
do fitka. ((

chu jinak. Musel 

'sem 

si přijít na všechno.....
přiznává famď' kte|ý se nejvíc naučil na vlast.
ních chybách' neboé twdí, že zkušeností isou
nepŤenosné. Jemu ovšem nestačilo jít jen novou
cestou, zvolil si tu obtížnější, s biocertifikací.
,,Babička s dědou běžně nestřfl(ď. PIo mě bylo
noÍmální chodit jako děcko pomáhat okopá-
vat do vinohÍadu, kde rosda lebeda. Jenže kd1ž
;sme levanduli zasadili' tak jsme ji pnní rokpro
samou lebedu málem nemohli na poli najít!
Kdyby nebylo mojí mam\' ktelá tam chodi-
la s motykou, tak tady možná dnes nejsme,..líčí
farmď. Postupně poŤíďIi stIoje na pomoc pÍáVě
s pletím nebo sklizní, ale i tak to pořád Znamená
dost ruční pÍáce.

Poqíkat se museli i s nejedním experimen-
tem. ,,Po sklizni musíme z usušených svaz-
ků odlhnout květ. Vmalém to jde třeba rukou
přes síto, ale u celého pole? Napaďq mě pou-
žít buben jato u firlátičky na obi]í' kde lfpad-
ne zvlášť obilí a zvlašť sláma. \ršichni mi ale tvr.
dili, že to nebude fungovat, že u obilí to jde ien
ploto, že 

'e 

twdé. Tat isem koupilsto let staÍou
mlátičku, zkusili jsme ii uplavit a šlo to!Je supl,
že u faJmy \,Tužiiu i technické znďosti a doved-
nosti. Hodně mi pomohl taky taťka,.. !YpIá-
ví stanislav, kte|ý od loňska iezdí i na elektro'
nicky ovládaném traktoru. ,,Jízda v něm ie plo
mě stašnei Íelax! Nebelu telefony a lYčistí mi
to blalrr od administlati!:ních a olganizačních
věcí. Půl dne jezdím po poli, dívám se do řád-
ku a u toho si pŤemýšlím' Fyzické práce mám
dost, takže ani nemusím chodit do fitka. Ta prá-
ceje každý den jiná a ie fajn, Že mnohdy přesně
neúm, co budu dělat odpoledne...

Nekopírovat, ale tvořit
Falma ie i cbÍáněnou dínou, ktelá zaměstnává
několik hanďcapolaných. Nejen Ý šicí dílně' kde
lznikají polštáře různých tvarů a velikostí plně-
né voňavou levaldulí. ,,Po úrazu mi spousta liď
pomohla, nakoplamě a nasměIovďa. cítiljsem,
že ie to potřeba !Ťátit,., komentuie to stanislav
PÍllrlím stroiem, kteý farma poŤídila' byl šicí
stloj, a prl'rrím v}Ťobkem tzv bedlohřej' Tedy
podélný polštáiek !1?}něný pšenicí a levandu-
lo\4íÍnj květy, který se po nahřátí přiloŽí k uvol.
nění beder. Dnes si na policích hoúi polštiáře ve
waru zajíců, slonů či koček, kteÍé slouží i jato
uspávací fuačky plo děti: levaadrrle totiž zklid-
ňuie a navozuje spánek.

Přicházet s no\lími nápadyje pÍo stanislava
motol. ..Kál'rr s mletou levandulí dělá dnes už
úc farem, ale začaly pozděii než my. snaŽíme
se vyvÍiet prodúry krere na trhu nejsou' ne je
kopíÍovat,.. odbF/á svou filozofii. Zatímco lec-
kde natlefite na čokoládu posypanou sušen]ými
květy levandule, které po lozkousnutí chutna.
jí hořce a intenzilTlě' vtéto čokoládě, \.yIáběné
ve spolupráci s manufatturou Herůfek v neda-
lekém Čejči, ie levandule iemně mletá, takže

čokoládě dodává jen leb\ý levaldulor,ý nádech.
I kdyz se do úna dá přidat levandulová esence,
místní levand]' ové losé vzniklo ve spolupláci
s únďem MaItinem Šebestou kvašením hroz-
nů pŤímo s květy. A mohli bychom pokačovat.
Na poličkách v obchůdku wniklém z autodílny
vidím l'},mazleňé levandulové sirupy, malmelá-
dy, med nebo již zmíněnou kár'tt, kterou nadše-
ně plaží coffeespot z Babic.

Parťrík neien do vany
Levandule má spoustu odrůd a v zásadě se dělí
na dva druhy, lókďskou a kosmetickou (nazý.
vanou též lavandín). ''KaŽdá má 

'iné 
ry.uži-

tí' a kdyŽ pouŽijete kosmetickou levanduli do
potravin, ucítíte mýdlovou chuť,.. \,ysvětluj e
farmář.,,Levandule kosmetická voní intenziv-
něji a ta !úně ide do medu a sena. Levandule
lékďská je ve vůni jemnější, je suprvjíďe a má
i úc blahodárných účinků..'

Na faÍmě pěstují oba druhy a na poli se můŽu
přesvědčit o rozdílech mezi nimi ve vzhle.
du i !'ůní. Zatímco do vonných polštářků se
dává levandule lékařská, kosmetická levandu-
le je vhodná do koupelí a !'ůbec do kosmetik]a
Z obou druhů levandule tu pomocí pamí desti-
lace !1Ťáběií esenciální olei. ,,olej z lavandi.
nu by se neměl používat na pokožku, rád si ho
|apnu na fiJtr u r,rysavače. plotoŽe tím u \,YsáVá-
nÍ plovoním celý b!'t. No a když si dáte tŤi kap-
ky levandulového oleje v zimě do vany a k tomu
dvojku červenýho, tak Z vany nelylezete, jat ie
to nebezpečně uklidňující!.. směie se stanislav.
oceňuju í paládní koupelový sáček se sušenou
levandulÍ. \4astně ie to obří kompostovatel.
ný čajoyý p}tlík, ktený ie uživatelsky vych}taný
abyste si levandulí neucpali odtok.

olej z levandule lékařské ie zase blahodárný
na pokožku a díky sv.Fn antiseptickýlrn vlast-
nostem je skvěl}ím pomocníkem při drobných
rankách a popáleninách. Zklidní i štípance,
o čemž se můžu přesvědčit doslova na vlast-
ní kůŽi. ',Na iaře mě docela drtí senná rýma,
a když si olej hamažu pod nos'jsem celej den
bez kapesníku. V zimě to hezky zklidní i běž.
nou n'mu'.. přidává sVé lipy stanis|av a pÍipoiu-
je, že spousta lidí si s levandulí spoluje Francii,
ale málokdo ú, Že největším pěstitelem levan-
dule v Ewopě je Bulharsko.

Do bábovky i do škvarků
Levandule dělá dobře nejen duši a těIu, ale
i jazyku. 

''Krásně wŤIilne ve smetalovém dezel-
- tu panna cotta. Tam Ínně chutná úplně nejúc.

Taky ji dáváme do walohové bábovky, té dodá
iak i,ůni, tal< chuť. I když doma moc nevařím,
zkoušel jsem omeletu s levandulí a pat jsem
s ní dělali škvarky. Levandule se tam však musí
pŤidat až úplně na Závěr iinat to není dobÚ,.
q.pláví neúna\,Ťrý expedmentátol, kte|ý ochut-
nal levanduli dokonce i v klobáskách. Kdvž
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se před třemi lety potuloval po Kalifomii, kde
navštěvoval levandulové falmy, na jedné mu
přÍpravili tříchodové tematické menu. servíro-
valo se kuře na levanduli se sa]átem s levandulo-
vý.rn dresinkem a levarrduloqÍ cheesecake. Kd]'ž
si poďe stanislava levandulové květy namele-
Ie na mlilrku na mák' můŽele smés pouŽÍ\at

'ako 

koření. ostatně levandul€ je součástí zná-
mé směsi provensá]ského koření.,,Spolupracu-
ieme i s holčinama z Brna, co dělají zmrzlinu
pod Značkou Na dřívku. Jsou sorbetoqí takŽe
jen Z ovoce. Letos od nich miáme jahodu s levan-
dlrlí a ostružinu s levandu]í,'. pochvalu]e si muž'
kteý nedávno v domácích podmínkách lypilo-
val i Iecepturu na tvrdé levandulové bonbony
av současnosti k nim ladí obď.

Fialové moře na Instagrarn
,,My tady na farmě nejsme sprinteŤi, Že bychom
chtělÍ Vše hned. chceme fungovat delší dobu.
Závodění na handbiku mi dalo hlar'ně vyrva-
lost. Přemýšlím nad věcmi, abych byl pořád
dva tři koky napřed. Když zjistím, že něco není
Ieaný zkusím to 

'inak. 

Ale už dáwro se to neto-
číjen kolem mě. Je to o lidech, který má člověk
v okolí, a funguje to h]a\,ŤIě díky týmu. Tomu
patří vellaý dík' že to se mnou v}tváÍí, i když

není vidět. spoustu toho dělá i moie Iodina.
MaÍrůa' kIerá i kdý je v důchodu' pracuje v šicí
dílně, protoŽe ji to baví. Donedávna tady byl
naplno i taťka a obě sestry.. lYzdúhuie důle.
žitost zázemí farmáí jemuž tu nikdo neřekne
iinak neŽ staňa.

A paksejedeme podívat na levandulové pole,
ktelé se začíná q/barvovat do fialova a nádher-
ně voní. V létě je zájemcům otevřené každý den.

''Přístup na pole bylpůvodně volný ale chol'iá-'
ní někteqích lidí nás z toho r,ryléčito. Někdo zajel
autem až k poli, a plotoŽe se tam není jak otočit,
couvlpřímo do kvetoucího pole. Užjel pryč, tat
mu to nevaďlo... Ploto tam máme dnes prccov-
nfty, kteří pole hlidají a řeknou lidem k levan-
duli spoustu infolmací i to, jak ji stříhat. samo-
Zřejmě jen těm' kteří o to stojí. To poznáte hned,
koho zajímá i Íosdina samotná, nebo si přijel
jen pIo fotku na Instaglam,..kčí rameny stani-
slav. Z\,Yklý je na ledacos: třeba, že někdo .lTTve

Ievalduli při samosběru i s kořeny, přestože má
k ďspoáci núžk}a Mimochodem' věděli jste, že
i když Zůstane na konci léta levandulové pole
sk]Dené, neustďe Z něi bude sálat nezaměnitel-
ná vůně, plotoŽe aÍoma je obsaženo v celé lost-
lině' tedy nejen ve květech?

(

stanis|aV Bíza ukazuje rozdíly

V květu levandu|e |ékařské

a kosmetické.

Při samosběru je z |evandu|ového

pole kÍá5ný Výhled na Pá|avské

vrchy.

sáček 5 |evandu|ído koupe|e

a po|štářky plněné levandu|í

nejrůznějšich Vzorů i tvarů.

Z |evandu|ového sirupu |z€ připra'

vit |imonádu, dezerty a skvě|ýje na

čerstvé jahody. Čoko|ádu 5 jemně

mletou levandulí Vyrábí Bíza

ve spolupráci s manufakturou

Herůfek z blízkého Č€jče.

Pohled na kvetoucí |evand u Iové

pole poIoŽeném mezi vinohrady
je uk|idňující. A ta vůně!
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