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V Botanicu v Ostré právě probíhá sklizeň.    



Představujeme další exotické 
suroviny. Znáte vetiver? 
Více na straně 24.

V rubrice Recepty z Ostré tentokrát 
připravíme pastiňákovou polévku 
a celerové hranolky. Čtete na straně 28.
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Vážení čtenáři 
Světa Botanicus, 

letošní druhé číslo našeho časopisu vychází na začátku podzimu a my vás opět zveme do světa rostlin, 
esenciálních olejů a také našich zahrad.

V úvodním článku vám přibližujeme aktivity Nadačního fondu Kapka naděje, který před čtrnácti lety 
založila paní Vendula Svobodová. Dnes Kapka naděje patří k největším nadačním fondům u nás 
a významným způsobem podporuje nejen Kliniku dětské hematologie a onkologie pražské Fakultní 
nemocnice Motol, ale celou řadu dalších nemocnic v České republice. 

Podíváme se také do našich zahrad, kde najdete kromě jiného také jinany a platany – víc o nich píšeme 
v pravidelné rubrice Objevujeme svět rostlin. Pravděpodobně netušíte, co to je rostlina vetiver, jejíž 
esenciální olej také používáme. Má bohatou vůni a není vůbec lehké esenciální olej připravit, protože 
destilační proces je zdlouhavý. Je zapotřebí 10–20 hodin, aby vznikla vůně s dřevitými, kouřovými 
a zemitými tóny. Více si přečtěte na straně 24.

Jak jsme vám v minulém čísle slíbili, pokračujeme rubrikou receptů z naší vesnice. 
Tentokrát jsme pro vás připravili pastiňákovou polévku a celerové hranolky. 

Přejeme vám příjemný podzim a příjemné čtení Světa Botanicus. 

Dana a Jan Hradečtí 

úvodem
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Nadační fond
KAPKA NADĚJE 

Historie

Nádorová onemocnění u dětí se stala, pokud 
pomineme úrazy, nejčastější příčinou úmrtí dětí 
v civilizovaném světě. Při sledování stovek nadací 
či fundraisingových aktivit zjistíme, že velká většina 
z nich vznikla na základě osobního prožitku rodičů. 
Vznik Nadačního fondu Kapka naděje souvisí 
s těžkou a bytostně prožitou zkušeností paní 
Venduly Svobodové. Její dcera Klára onemocněla 
těžkou formou leukémie v roce 1998. Oba rodiče, 
pan Karel Svoboda, hudební skladatel, a jeho paní od 
počátku bojovali o život dcery. Dlouhý boj, kdy paní 
Svobodová trávila hodiny, dny a měsíce v prostředí 
hematologického oddělení a později transplantační 
jednotky, byl bohužel bezvýsledný. Již v průběhu 
pobytu na transplantační jednotce si paní Svobodová 
uvědomila přístrojovou a psychosociální nedosta-
tečnost na tomto pracovišti a rozhodla se, že nebude 
jen bezmocně přihlížet. V listopadu 1999 uspořádala 
benefi ční koncert ve Státní opeře Praha pod názvem 

Kapka naděje, z jehož výtěžku byl zakoupen vysoce 
specializovaný přístroj na diagnostiku leukémie 
v hodnotě 90 000 USD. Po smrti dcery se paní 
Svobodová rozhodla i nadále podporovat hemato-
logické pracoviště v Motolské nemocnici a v srpnu 
2000 založila Nadační fond Kapka naděje. 

Za období, které uplynulo od jeho vzniku, se nadační 
fond profi loval jako důvěryhodná a nanejvýš 
potřebná instituce. Podařilo se mu navázat řadu 
kontaktů, vzbudit zájem velkého počtu institucí 
a fi rem o dlouhodobou spolupráci a vstoupit do 
povědomí široké veřejnosti a na základě těchto 
úspěchů od roku 2002 mohla být pomoc rozšířena 
do nemocnic po celé ČR. Nadační fond Kapka naděje 
byl založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat 
Kliniku dětské hematologie a onkologie pražské 
Fakultní nemocnice Motol.

Diagnostika a léčba dětských leukémií je jednou 
z nejprogresivněji se vyvíjejících oblastí medicíny. 

Nové poznatky v oblasti genetiky, imunologie, 
podpůrné a hormonální léčby a transplanto-
logie přispívají k výrazně vyšší úspěšnosti léčby. 
Podmínkou zachování evropského, resp. světového 
standardu transplantačního centra v Motolské 
nemocnici je kontinuální vybavování tohoto praco-
viště nejmodernější přístrojovou a laboratorní tech-
nikou. Nákup potřebných přístrojů je jednou 
z priorit činnosti nadačního fondu. Jedná se zejména 
o přístroje sloužící ke zrychlení diagnostiky leukémií, 
stanovení hodnot krevního obrazu, přípravu 
některých krevních produktů apod.

V době vzniku nadačního fondu byla transplan-
tační jednotka hematologického oddělení II. dětské 
kliniky FN Motol, kde se v České republice provádí 
od roku 1989 transplantace kostní dřeně u dětí, ve 
velmi špatném stavu. Zastaralé transplantační boxy, 
špatná přístrojová technika a laboratorní vybavení, 
takřka žádné psychosociální zázemí - to byla velmi 
alarmující fakta. Vedení nemocnice, lékaři transplan-

Záleží nám na světě kolem nás. Proto podporujeme různé neziskové 
a charitativní sdružení a projekty. Jedním z nich je i nadační fond 
Kapka Naděje, který založila paní Vendula Svobodová. 

podporujeme

tační jednotky a občanské aktivity v čele s Kapkou 
naděje rozpoutali v roce 2000, kdy se situace stala 
téměř neudržitelnou, rozsáhlou mediální kampaň, 
jejímž výsledkem byl příslib státní dotace ve výši 
85 mil. Kč na výstavbu nové moderní transplantační 
jednotky. Nové transplantační centrum s deseti 

lůžky bylo slavnostně otevřeno v červnu 2002 a plný 
provoz byl zahájen v březnu 2003. 

Cílem nadačního fondu je kontinuálně nakupovat 
a následně darovat přístrojové vybavení na tato 
pracoviště tak, aby diagnostické, léčebné a diagnos-

tické přístroje odpovídaly požadavkům nejmoder-
nějších trendů v oboru transplantologie.

PROJEKT O KAPKU LEPŠÍ

Spousta z nás někdy v životě někomu pomohla. 
Jen tak, protože nám to právě v tom momentu 
připadalo jako dobrý nápad, jako správná věc, 
kterou chceme udělat. Často stačí opravdu 
málo. Pomoci s nákupem, ztratit někde dobré 
slovo. Dát si O KAPKU LEPŠÍ kávu. O KAPKU 
LEPŠÍ, protože ta kapka, pomáhá dětem 
s leukémií. O KAPKU LEPŠÍ je projekt Nadačního 
fondu Kapky naděje, který pomáhá dětem 
s poruchou krvetvorby, nádorovým onemoc-
něním a dětem, které potřebují transplantaci 
kostní dřeně. / www.okapkulepsi.cz

podporujeme

Přispět můžete i Vy. 
Uvádíme čísla účtů Nadačního fondu Kapka naděje
ČSOB, a.s. - sbírkový účet: 7325 7325 / 0300
ČSOB, a.s.: 419 400 003 / 0300
KB, a.s.: 277 00 277 / 0100
Unicreditbank, a.s.: 44 44 44 44 44 / 2700
Raiff eisen Bank: 50 11 02 10 10 / 5500
Česká spořitelna a.s.: 379 222 379 / 0800

Více na www.kapkanadeje.cz

DARUJ ŠTĚSTÍ

Zakoupením originálního přání 
s designem výtvarnice Lény Brauner 
v hodnotě 50,- Kč, můžete obdarovat 

nejen své blízké, ale i pomoci nemocným 
dětem a podpořit NF Kapka naděje.

Objednávat můžete také na:
info@kapkanadeje.cz
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Ač je pro nás léto v plném proudu, včely se již 
připravují na zimu. Po odkvětu slunečnice pokles-
nou snůškové zdroje natolik, že už nelze očekávat 
další med. Proto sundáváme medníky, vybereme 
a vytočíme poslední med. Medníky je potřeba 
odstranit do konce července, nejpozději začátkem 
srpna, aby včely do začátku září dokázaly zpraco-

vat 15-20 kg cukru. Cukr smícháme s vodou 
v poměru 3:2, pro lepší rozpuštění je lépe použít 
teplou vodu. Med v plodišti necháváme včelám. 
Plodiště zkontrolujeme, odstraníme trubčí a nedo-
stavěné plástve a nejlépe začneme ihned zakrmo-
vat. Je třeba, aby do konce srpna bylo zakrmeno, 
abychom neoslabovali zimní generaci včel prací 

s cukerním roztokem, a také aby ho zpracovaly 
ještě staré včely. Aplikujeme také desky s kyseli-
nou mravenčí, abychom omezili varroázu, což je 
infekční onemocnění včel způsobené roztočem. 
Nyní se již mohou včely začít připravovat na zimu.

med

NAŠE VČELSTVA V LÉTĚ
med
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V červenci a srpnu probíhá v našich zahradách 
sklizeň a sušení bylin jako je máta peprná, 
meduňka, tymián, heřmánek pravý, saturejka 
horská či měsíček lékařský. Dále průběžně sklízíme 
plodovou, listovou a kořenovou zeleninu, brambory 
a probíhá konečná sklizeň česneku a cibule. Z ovoce 
se sklízí ostružiny a v druhé polovině srpna začíná 
sklizeň remontantních malin. 

Připravuje se také pozemek na sázení jahod. 
Vyhnojí se kompostem, který se poté zaorá. 
Pozemek se urovná a rozmělní se hroudy. Hrub-
kovacím pluhem se naorají 75 cm hrůbky, které se 
pokryjí černou fólií. Ta má již vytvořené otvory pro 
sazenice jahod. Hrůbky umožňují odtok vody od 

jahod a plody tak nezůstávají při dešti ve vodě. Fólie 
zabraňuje odparu vody z půdy a také růstu plevelů. 
Sazenice sázíme na rozteč 30 cm do dvouřádků 
vzdálených od sebe 25 cm. 

Ze zeleniny sejeme a sázíme ředkvičky, vodnici, 
saláty, kedlubny, čekanku, hrách a orientální 
listovou zeleninu pro podzimní sklizeň. Vysazují se 
tyčková rajčata k opoře a vylamují se zálistky. 

Také v okrasné části zahrad nezahálíme 
a provádíme střih tújí v bludišti, dále proběhne střih 
habrů kolem bílé zahrady a v orientální zahradě 
tvarovací a udržovací střih jehličnatých solitér. 

ZAHRADY BOTANICUS
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OBJEVUJEME SVĚT ROSTLIN  
Jinan dvojlaločný 
Ginkgo biloba L.

Čeleď: Jinanovité (Ginkgoaceae)

Charakteristika: Pomalu rostoucí 
opadavý strom vysoký až 35 metrů, je 
posledním žijícím zástupcem své čeledi; 
dosahuje stáří až 1000 let. Je dvoudomý 
– samčí květy tvoří jehnědy a samičí jsou 
drobné v úžlabí listenů. Plody jsou kulaté, 
velké 2-3 cm a nepříjemně zapáchající. 
Dvoulaločné vějířovité listy jsou na 
podzim krásně zlatavé.   

Původ: Čína a Japonsko 

Historie: Je nejstarším žijícím druhem 
stromu na světě. Vyskytoval se již před 
250 miliony lety. Během období jury 
byl běžně rozšířeným druhem v Asii, 
Evropě a Americe. Ke značnému úbytku 
jinanů došlo při „velkém permském 
vymírání“. Několik posledních exemplářů 
se zachovalo na jihovýchodě Číny, 
kde se jinan stal uctívaným stromem, 
vysazovaným v okolí buddhistických 
klášterů. Číňané ho využívali jako lék na 
plíce, srdce a potíže s pamětí. Do Evropy 
se dostal v 18. století. 

Pěstování: Nenáročná dřevina, která 
vyžaduje dobře propustnou, lehkou půdu 

s mírně kyselým pH a slunné stanoviště 
chráněné před větrem. Nedaří se mu ve 
stínu a trvalém zamokření. Dnes existuje 
řada kultivarů – zakrslé, převislé či 
s různě zbarvenými a tvarovanými listy.

Použití: Sbírají se listy (někdy i zralé 
plody), které obsahují velké množství 
fl avonoidů, terpenů, organických kyselin 
a dalších látek. Rozšiřuje cévy a zlepšuje 
průtok krve v mozku i periferních částech 
organismu, má také antioxidační účinky. 
Využívá se preventivně proti náhlým 
mozkovým příhodám, proti infarktu 
a degenerativním nemocem spojeným 
se stářím. Zlepšuje prokrvení oční 
sítnice u diabetiků a oddaluje tak vznik 
a zhoršení chorob oka souvisejících s 
cukrovkou. Osvědčil se i při poruchách 
paměti, otocích mozku, nedokrvení 
dolních končetin či při Alzheimerově 
chorobě. Jeho účinku se využívá rovněž 
ke zlepšení prokrvení končetin a při léčbě 
závratí. Aktivní látky jinanu také potlačují 
alergické reakce. 

Zajímavost: Ajurvédská medicína 
používala jinan do elixíru dlouhověkosti. 

Platan 
Platanus sp.

Čeleď: Platanovité (Platanaceae)

Charakteristika: Rod platan zahrnuje 
asi 10 druhů. Jeho zástupci jsou opadavé 
stromy dorůstající výšky až 40 metrů, 
s borkou odlupující se ve velkých plátech. 
Listy má střídavé, jednoduché, s dlouhými 
řapíky, připomínající listy javoru. Pupeny 
jsou kryty jednou šupinou a uzavřeny 
v dutých bázích řapíků. Jednopohlavné 
květy jsou uspořádané v kulovitých 
hlávkách v převislém hroznu. Samčí 
a samičí květenství jsou oddělená. 
Plodem je kulovité souplodí z drobných 
nažek visící na dlouhé stopce.

Původ: Není znám, vyskytuje se 
v jihovýchodní Evropě a jihozápadní Asii, 
v Indočíně a v severní a střední Americe.

Historie: Zkameněliny zástupců rodu 
platan jsou známy již ze spodní křídy. 
Největšího rozšíření dosáhly tyto dřeviny 
v třetihorách, kdy se hojně rozšířily na 
severní polokouli.

Pěstování: Nenáročná dřevina vhodná 
i do městského prostředí. Jejím původním 
stanovištěm jsou břehy řek a vlhká místa 
v teplejších oblastech mírného pásu. 
Preferuje svěží, hluboké půdy. Množí se 
semeny či řízky. 

Použití: Převážně jako okrasná dřevina. 
Rychle rostoucí strom s atraktivní 
kůrou, používaný zejména jako solitérní 
parková dřevina a pro svou odolnost vůči 
městským zplodinám také do pouličních 
stromořadí. Dnes je k dostání v různých 
kultivarech, lišících se zejména velikostí, 
barvou i tvarem listů.

Zajímavost:  Nejstarší a nejmohutnější 
evidovaný platan u nás byl dle pověsti 
zasazen v Bartošovicích v roce 1833 
a pojmenován po hraběnce Josefíně 
z Canalu. Má obvod kmene 780 cm 
a výšku 36 metrů.

TŘI NEJČASTĚJI PĚSTOVANÉ 
PLATANY U NÁS  

Platan západní
(PLATANUS OCCIDENTALIS L.)
Druh pocházející ze severní Ameriky, 
dorůstající výšky 20-30 metrů. Má 
široce sloupovitou korunu, listy jsou 
jasně zelené barvy. Zelená plodenství 
se zbarvují do hnědé barvy a jsou 
uspořádána zpravidla po jednom či dvou 
na společné stopce a vytrvávají obvykle 
po celý podzim a zimu.

Platan východní
(PLATANUS ORIENTALIS L.)
Druh dorůstající výšky až 25 metrů, je 
poměrně náročný na teplo, proto může 
v zimě vymrzat. Listy jsou často přes 
polovinu členěné, na bázi klínovité až 
zaokrouhlené, na spodní straně chlupaté. 
Na našem území dlouhodobě přežívá 
pouze několik jedinců v zámeckých 
parcích v Čechách a na Moravě. 

Platan javorolistý
(PLATANUS X HISPANICA MILL.)
Je nejčastěji vysazovaný druh dorůstající 

výšky až 40 metrů. Borka složená 
z několika vrstev se odlupuje ve velkých 
a tenkých plátech a vytváří tak nápadné, 
pestrobarevné (hnědé, šedé, žluté, 
zelené) zbarvení kmene a větví. Je patrně 
křížencem obou předchozích druhů. Od 
platanu východního se liší listy, které mají 
většinou pět laloků a střední listový lalok 
je zpravidla kratší. Má také větší plody. 
Začíná plodit nepravidelně ve věku okolo 
20 let a dožívá se několik staletí. Preferuje 
půdy s vysokou hladinou podzemní vody 
a slunné a chráněné stanoviště. Je plně 
mrazuvzdorný. 

seriál seriál



Pro ty z vás, kteří milují jemně fi alovou 
krásu levandulových květů a rádi se na 
malou chvíli přenesou do středomoří, 
odkud tato oblíbená aromatická 
rostlina pochází, je návštěva této části 
našich zahrad přímo ideální. Levanduli 
pěstujeme na téměř hektarové ploše 
a její produkční plochu najdete v zadní 
části našich zahrad v návaznosti na 
Arboretum.

Levandule je trvalka z čeledi 
hluchavkovitých (Lamiaceae) a dnes 
existuje velké množství různých odrůd 
levandulí, které byly vyšlechtěny 
z původního druhu levandule lékařské 
(Lavandula offi  cinalis L.). Tyto odrůdy 
se liší barvou květu, listů, výškou i 
obsahem silic. Levandule je významná 
nejen pro své léčivé (zejména zklidňující) 
účinky, ale také pro svůj osobitý vzhled, 
jímž krášlí mnohé zahradní i krajinné 
výsadby.

Pěstování 
Levandule je nenáročná bylina, které 
se daří v propustné, nejlépe písčité 
a na živiny chudé půdě. Vyhovuje jí 
slunné stanoviště s přímým sluncem 
po celý den. Čím více slunečních 

paprsků na rostlinu přes den dopadá, 
tím aromatičtější budou její květy. 
Levandule nemá ráda přílišné 
zavlažování, preferuje sušší půdu.  
Semena levandule se vysévají na jaře 
do skleníku. Množí se na jaře bylinnými 
řízky o délce asi 7 až 10 cm. Množit ji lze 
i kořenovými řízky na podzim, kdy se 
část kořenů uloží těsně pod povrch, 
kde pak vytváří nové výhony. Na jaře 
je dobré seříznout starší rostliny na 
třetinu délky, podpoříme tak jejich růst 
a větvení.

Sběr
Levanduli začínáme sklízet koncem 
června, kdy je přibližně polovina květů 
v klásku otevřená, a samotná sklizeň 
trvá asi 15 dní. Sběr se provádí za 
slunného počasí, kvalitní dlouhé stonky 
seřezáváme spolu s květenstvím 
a sušené je využíváme k přípravě 
různých květinových aranžmá 
a svazků k prodeji. Trsy určené k sušení 
zavěšujeme ve větrané místnosti 
květem dolů. Kratší, volně rostoucí květy 
pak zpracováváme a vyrábíme 
z nich extrakty, které jsou součástí řady 
levandulových kosmetických výrobků, 
jako je například tekuté mýdlo, masážní 

olej, pleťový krém, sprchový gel, 
levandulová mast nebo šampon. 

Levandule a její léčivé účinky
Rostlina je kromě své nenapodobitelné 
vůně vyhledávaná i pro své léčivé 
účinky. Odedávna je využívaná jako 
antiseptikum a také sedativum. Vnitřně 
se používá ve formě nálevu při bolestech 
hlavy, při stavech úzkosti a zažívacích 
obtížích. Zevní použití je ve formě 
esenciálního oleje, který se přidává do 
krémů a koupelových směsí. Krémy 
pomáhají při revmatických bolestech, 
štípnutí hmyzem a velmi dobře hojí 
popáleniny. Voda z květů je tonikem 
na problematickou pokožku a působí 
antisepticky na akné. Levandulová silice 
je také oblíbená v aromaterapii, má 
jemnou, lehce květinovou vůni, zklidňuje 
při nervovém napětí a depresi a pomáhá 
navodit klidný spánek. Známé je také 
využití levandule v kuchyni – květy 
se přidávají k ochucení džemů, octů, 
cukroví a k provensálskému dušenému 
masu. Jako koření se silně kořenitou 
hořkou chutí je oblíbená zejména ve 
francouzské, italské a španělské kuchyni.

Levandule VÍTE, ŽE… 

• Název levandule je odvozen od   
 latinského slova “lavare”, tj. omývat,   
 mýt se. Již staří Římané ji totiž    
 používali k provonění vody v lázni.
 
• Levandule odpuzuje hmyz, proto se   
 někdy v domácnostech používá proti  
 molům. Do šatníku vložíte sušené   
 snítky, které nejenže prádlo ochrání,   
 ale i příjemně provoní.

• Mezi lidovými názvy pro levanduli   
 najdete výrazy jako je třeba špikrnát,   
 devandule, lavendel nebo dulenka.

• Levandulová koupel zlepšuje    
 krevní oběh a celkově povzbuzuje   
 organismus. 

• Díky svým nádherným květům   
 je levandule inspirací pro básníky,   
 hudebníky i malíře.

• Velmi oblíbená byla levandule v Anglii  
 za vlády královny Viktorie, která si   
 levandulí, a to jak v čerstvém stavu,   
 tak i sušenou, zdobila své obydlí.

16 17
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Andělika lékařská
Angelica offi  cinalis

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Všeobecný popis: Andělika lékařská 
je vysoká víceletá bylina s řepovitým 
oddenkem, kapradinovými listy a okolíky 
bílých květů. Má silnou aromatickou vůni.

Původ: Pochází z Evropy a ze Sibiře, 
pěstuje se v Belgii, Maďarsku a Německu.

Ostatní odrůdy: Existuje více jak třicet 
různých druhů anděliky, ale právě 
lékařská je nejčastěji používána 
v medicíně.

Tradiční medicína: Tato bylina je díky 
svým dobrým vlastnostem uznávána již od 
starověku. Posiluje srdce, stimuluje krevní 
oběh a imunitní systém obecně. 
V Evropě je používána již po staletí při 
bronchiálních onemocněních, nachlazení, 
kašli, zažívacích potížích, nadýmání 
a podporuje chuť k jídlu. Jako antiseptikum 
je užitečná při zánětu močového měchýře 
a používá se také při revmatických záně-
tech. Číňané používají nejméně deset 
druhů anděliky, která je dobře známá pro 
svou podporu plodnosti, posilující ducha a 
pro léčbu ženských onemocnění obecně.

Účinky: Pomáhá proti křečím, horečce, 
nadýmání, napomáhá trávení, má diure-
tické, povzbuzující a také posilující účinky.

Extrakce: Esenciální olej se získává parní 
destilací z kořenů a oddenků, ale i plodů 
a semen. Z kořenů lze v malém množství 
získat i absolut.

Charakteristika: Je to bezbarvý nebo 
světle žlutý olej, který postupem času 
zhnědne, se silnou bylinnou vůní. Olej ze 
semen je bezbarvá tekutina se svěžejší 
kořeněnou vůní. Dobře se mísí s patch-
ouli, šalvějí muškátovou, vetiverem 
a citrusovými oleji.

Základní složky: Kořeny a semena obsa-
hují phelladren, pinen, limonen, linalol 
a borneol; obsahuje také kumariny, jako 
jsou osthol, angelicin, bergapten 
a imperatorin.

Bezpečnostní data: Oba oleje (z kořene 
i ze semen) jsou netoxické a nedráždí. 
Olej z kořene (nikoliv ze semen) je foto-
toxický, pravděpodobně z důvodu vyššího 
obsahu bergaptenu. Nesmí být používán 
diabetiky nebo během těhotenství.

Použití v aromaterapii:
Pokožka: kožní podráždění, unavená 
pokožka, lupénka
Pohybové ústrojí (svaly a klouby):
nahromadění toxinů, artritida, dna, 
revmatismus, zadržování vody
Dýchací ústrojí: zánět průdušek, kašel
Trávicí ústrojí: anémie, anorexie, 
nadýmání, poruchy trávení
Nervový systém: únava, migréna, 
nervové napětí, stres
Imunitní systém: nachlazení

Ostatní použití: Je vysoce ceněna jako 
vonná složka do mýdel, lotionů 
a parfémů, zejména pak kolínských vod 
orientálních a těžkých vůní. Používá se 
do některých kosmetických přípravků pro 
jeho uklidňující účinky na podrážděnou 
pokožku. Ve velké míře se používá jako 
potravinářské ochucovadlo, a to i do 
alkoholických a nealkoholických nápojů, 
zejména pak do likérů.

oleje
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Anýz 
Pimpinella anisum 

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Všeobecný popis: Anýz je jednoletá 
bylina, vysoká méně než jeden metr, 
s jemnými listy a bílými květy.

Původ: Pochází z Řecka a Egypta. 
V současné době se pěstuje v Indii 
a Číně, v malé míře také v Mexiku 
a Španělsku.

Ostatní odrůdy:
Existuje několik různých chemotypů 
anýzů lišících se podle země původu. 
Nezaměňovat s badyánem, který 
patří do jiné čeledi.

Tradiční medicína: Nejčastěji se 
využívá jako domácí koření. Používá 
se do léčivých přípravků na suchý 
dráždivý kašel, bronchitidu a dávivý 
kašel. Anýzový čaj pomáhá při 
léčbě dětských zánětů dýchacích 
cest, plynatosti, kolice a bolestech 
břicha, při bolestivé menstruaci a na 
podporu tvorby mateřského mléka. 

Účinky: Je antiseptický, povzbuzující, 
používá se proti křečím a nadýmání, 
je močopudný, usnadňuje 
vykašlávání.

Extrakce: Esenciální olej se získává 
parní destilací ze semen.

Charakteristika: Bezbarvá až bledě 
žlutá kapalina se sladkou kořeněnou 
vůní. Má stejně jako badyán výborné 
krycí vlastnosti.

Základní složky: Trans-anethol 
(75-90 %).

Bezpečnostní data: Hlavní složka, 
anethol, je známá tím, že způsobuje 
u některých jedinců dermatitidu - 
vyvarujte se mu při alergických 
a zánětlivých kožních onemocněních. 
Ve velkých dávkách je narkotický 
a zpomaluje krevní oběh, což 
může vést k mozkovým poruchám. 
Doporučuje se používat velmi střídmě.

Použití v aromaterapii:
Pohybové ústrojí (svaly a klouby): 
bolesti svalů, revmatismus
Dýchací ústrojí: bronchitida, kašel
Trávicí ústrojí: kolika, křeče, 
nadýmání, poruchy trávení
Imunitní systém: nachlazení

Ostatní použití: Ve farmaceutickém 
průmyslu se přidává do léků proti 
kašli, pastilek atd. a k maskování 
nežádoucích pachů a příchutí 
v léčivech. Používá se rovněž jako 
vonná složka do mýdel, kosmetických 
přípravků, parfémů, zubních past 
a čisticích prostředků. Velmi často se 
používá v potravinářském průmyslu.
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Badyáník pravý
Illicum verum 

Čeleď: Illiciaceae – badyáníkovité

Všeobecný popis: Badyáník pravý je 
stálezelený strom s vysokým bílým 
kmenem, dosahující výšky až 
12 metrů. Plody jsou tobolky uspořá-
dané do tvaru osmicípé hvězdy.

Původ: Pochází z Číny, Vietnamu, 
Indie a Japonska. Pěstuje se ale pře-
devším v Číně.

Ostatní odrůdy: Má několik dalších 
příbuzných druhů, například Japonský 
badyán, který je ale vysoce jedovatý.

Tradiční medicína: V čínské medicíně 
se používá více než 1300 let pro jeho 
povzbuzující účinky na trávicí systém 
a při respiračních onemocněních, jako 

je bronchitida a kašel. Na Východě se 
obecně používá jako lék na koliku 
a revmatismus, a často se žvýká po 
jídle k osvěžení dechu a podpoře trá-
vení. Běžně se používá jako orientální 
koření.

Účinky: Je antiseptický, povzbuzující, 
pomáhá proti nadýmání, podpo-
ruje vykašlávání, lze ho použít jako 
repelent.

Extrakce: Esenciální olej se získává 
parní destilací z plodů, čerstvých 
nebo částečně sušených. V malém 
množství se také získává olej z listů.

Charakteristika: Světle žlutá kapalina 
s kořeněnou a velmi sladkou vůní, 
podobnou lékořici. Dobře se mísí 

s růží, levandulí, pomerančem, boro-
vicí a ostatními kořeněnými oleji. Má 
rovněž výborné krycí vlastnosti.

Základní složky: Trans-anethol 
(80-90%).

Bezpečnostní data: Navzdory obsahu 
anetholu se nezdá, že by způsoboval 
kožní podráždění, na rozdíl od anýzu. 
Ve velkých dávkách je narkotický 
a zpomaluje krevní oběh, což může 
vést k mozkovým poruchám. Dopo-
ručuje se používat velmi střídmě. 

Použití v aromaterapii:
Pohybové ústrojí (svaly a klouby): 
bolesti svalů, revmatismus 
Dýchací ústrojí: bronchitida, kašel 
Trávicí ústrojí: kolika, křeče, nadý-

mání, poruchy trávení 
Imunitní systém: nachlazení 

Ostatní použití: Ve farmaceutickém 
průmyslu se přidává do léků proti 
kašli, pastilek atd. a k maskování 
nežádoucích pachů a příchutí 
v léčivech. Používá se rovněž jako 
vonná složka do mýdel, kosmetických 
přípravků, parfémů, zubních past 
a čisticích prostředků. Velmi často 
se používá k aromatizaci potravin, 
zejména cukrovinek, alkoholických 
i nealkoholických nápojů.

oleje
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Pimentovník pravý
Pimenta diodica 

Čeleď: Myrtaceae – myrtovité

Všeobecný popis: Pimentovník pravý 
je stálezelený strom vysoký až 10 
metrů, který začíná plodit zhruba 
po třech až pěti letech. Každý plod 
obsahuje dvě zelená semena, která 
během zrání zčernají.

Původ: Pochází z oblasti Karibiku 
a Jižní Ameriky. Hojně se pěstuje na 
Jamajce a Kubě. Plody pimentovníku 
se dovážejí do Evropy a Ameriky, kde 
se následně destilují.

Ostatní odrůdy: Čtyři další odrůdy 
pimentovníku se nacházejí ve 
Venezuele, Guyaně a v oblasti 
Karibiku, místní obyvatelé je používají 
jako koření.

Tradiční medicína: Používá se 
zejména při problémech s trávením, 
zevně pak při revmatických obtížích. 
Velmi často je také používán jako 
koření. 

Účinky: Je anestetický, analgetický, 
antioxidační, antiseptický, 
povzbuzující a posilující.

Extrakce: Esenciální olej se získává 
parní destilací z listů a také z plodů. 
Nezralé zelené plody obsahují více 
oleje než plody zralé. Převážná část 
oleje se ale nachází ve slupce.

Charakteristika: Olej z listů je 
žlutočervená až hnědá tekutina 
se silnou kořeněnou vůní, která je 
podobná hřebíčku. Naproti tomu 

olej z plodů je světle žlutá tekutina 
se sladkou kořeněnou vůní. Dobře 
se mísí se zázvorem, gerániem, 
levandulí, labdanem, ylang ylang, 
patchouli, neroli a ostatními 
orientálními kořeněnými oleji.

Základní složky: Hlavní složku tvoří 
eugenol, v plodech je ho méně 
(60-80%) než v listech (až 96%). 
Dále pak methyl eugenol, cineol, 
phellandren, caryophyllene a mnoho 
dalších.

Bezpečnostní data: Eugenol dráždí 
sliznice a bylo zjištěno, že může 
způsobit kožní podráždění. Oleje 
z listů a plodů pimentovníku by tedy 
měly být používány s rozvahou 
a v nízkých koncentracích.

Použití v aromaterapii:
Oběh, svaly a klouby: artritida, 
vyčerpání, svalová křeč, revma 
Dýchací ústrojí: nachlazení, kašel, 
zánět průdušek 
Trávicí ústrojí: křeče, nadýmání, 
zažívací potíže, žaludeční nevolnost 
Nervový systém: deprese, nervové 
vyčerpání, neuralgie, stres 

Ostatní použití: Používá se do 
aromatických přípravků proti 
nadýmání. Rovněž slouží jako vonná 
složka při výrobě kosmetiky 
a parfémů. Oba oleje, z listů i plodů, 
se často používají jako aroma nejen 
do potravinářských výrobků, ale 
i do alkoholických a nealkoholických 
nápojů.
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exotické suroviny

Původ
Vetiver je původem z Indie a Indonésie. 
Roste divoce v tropech a subtropech, 
jako je ostrov Réunion, Indie, Brazílie, 
Čína, Haiti a Jáva. Plantáže této rostliny 
se nachází na Haiti v oblasti Les Cayes, 
kde se také destiluje.

Dodavatelský řetězec
Haiti produkuje 50% světového zdroje 
vetiveru a rostlina představuje hlavní 
část zemědělského vývozu této země. 
Nicméně, dodavatelský řetězec se 
potýká s mnoha problémy, díky kte-
rým se tato surovina stává ohroženou: 
nedostatečné odměny pro zemědělce, 
spekulativní trh, nedůsledná sklizeň, 
špatné znalosti v oblasti sklizně způso-
bující sesuvy půdy apod. Náš dodavatel 
se rozhodl zapojit do dodavatelského 

řetězce tím, že podpoří partnera na Haiti 
v procesu zpětné sledovatelnosti, zlep-
šování kvality dodavatelského řetězce 
a udržitelnosti tak, aby byla zachována 
kvalita suroviny. 

Informace o sklizni
Vetiver pustí své hluboké kořeny do půdy 
a v průběhu času rozvíjí svoji aromatic-
kou plnost. Je zapotřebí 12-24 měsíců pro 
dosažení čichové zralosti. Haitští sběrači 
vytahují dlouhé, štíhlé, vousaté kořeny 
v období od ledna do července. Jakmile 
jsou tyto vonné kořeny ze země, oddělí se 
od zbylých částí rostliny, které jsou znovu 
vysázeny pro další sklizeň. Kořeny se poté 
vyčistí a rozprostřou na vrstvu listí ve 
stínu, aby se sušily mimo přímé sluneční 
světlo, které by mohlo snížit intenzitu 
jejich aroma. 

Historie
Vůně vetiveru byla velmi ceněná již ve 
starověké Indii. Indické nevěsty totiž 
dostávaly mast vyrobenou z jeho kořenů. 
Vetiver je součástí ajurvédské medicíny 
a je antibakteriální, protizánětlivý, 
antioxidační a imunostimulační. Indové 
jej dokonce pokřtili jako „olej klidu“, věřili, 
že slouží jako uklidňující prostředek 
v napjatých situacích. 

Aromatická surovina z Vetiveru 
Pro získání bohaté vůně esenciálního 
oleje vetiver je nezbytná trpělivost, 
protože destilační proces je zdlouhavý. 
Je zapotřebí 10-20 hodin aby vznikla 
vůně s dřevitými, kouřovými a zemitými 
tóny. Haitský vetiver má jedinečnou, 
sladkou, ovocnou stránku, připomínající 
grapefruit. 

Vetiver

exotické suroviny
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Bio bambucké máslo 
typu „Nilotica“

Tradiční bylinné 
masti 

“Nilotica“ bambucké máslo pochází 
z Ugandy a patří mezi nejlepší a nejvzácnější druhy 
bambuckého másla, které má výjimečné uklidňující 
a vyživující účinky, zejména na suchou a popraskanou 
pokožku. Je vyrobeno ze 100% bio surovin.

Použití: Jemně naneste a vmasírujte
 jemnými krouživými pohyby. 

TRADIČNÍ BYLINNÁ MAST MĚSÍČEK A BEZ
Mast vhodná ke zlepšení stavu poškrábané 
a poškozené pokožky.
Aplikace: Dle potřeby denně po dobu 3 týdnů, 
dokud nedojde ke zlepšení stavu pokožky.

TRADIČNÍ BYLINNÁ MAST KOSTIVAL 
A ŽABINEC
Mast vhodná k regeneraci jemné a poškozené 
pokožky.
Aplikace: Mast je určena pro dlouhodobé použití.

TRADIČNÍ BYLINNÁ MAST EUCALYPTUS GL. 
A TEA TREE ‒Mast vhodná ke zlepšení stavu 
poškrábané a poškozené pokožky.

Aplikace: Dle potřeby denně po dobu 3 týdnů, 
dokud nedojde ke zlepšení stavu pokožky.

TRADIČNÍ BYLINNÁ MAST LEMONGRASS 
A LEVANDULE
Mast určená k regeneraci pokožky po nadměrném 
opalovaní.
Aplikace: Naneste větší množství okamžitě na 
postižené místo a opakujte častěji během dne.

TRADIČNÍ BYLINNÁ MAST VILÍN
Mast vhodná k regeneraci jemné a poškozené 
pokožky.
Aplikace: Mast je určena pro dlouhodobé použití.

TRADIČNÍ BYLINNÁ MAST RAKYTNÍK
Mast vhodná k regeneraci jemné a poškozené 
pokožky.
Aplikace: Mast je určena pro dlouhodobé použití.

TRADIČNÍ BYLINNÁ MAST ARNIKA
Mast určená k regeneraci namáhané pokožky.
Aplikace: Dle potřeby denně po dobu 3 týdnů, 
dokud nedojde ke zlepšení stavu pokožky.

TRADIČNÍ BYLINNÁ MAST HEŘMÁNEK
Mast vhodná na zanícenou a citlivou pokožku.
Aplikace: Dle potřeby denně po dobu 3 týdnů, 
dokud nedojde ke zlepšení stavu pokožky.
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PASTIŇÁKOVÁ POLÉVKA

Pro 4 porce potřebujeme:

1 najemno nakrájenou cibuli
2 jemně utřené stroužky česneku
1 lžičku nastrouhaného zázvoru
1 nadrobno nakrájenou mrkev
½ najemno nakrájeného celeru
½ lžičky tymiánu
30 g másla
3 středně velké pastiňáky, nadrobno nakrájené
500 ml zeleninového / kuřecího vývaru
sůl
pepř
muškátový oříšek
zakysanou smetanu / creme fraiche

Příprava (25 minut):

Rozehřejeme máslo v hluboké pánvi a přidáme 
cibuli, zázvor, mrkev, celer a tymián. Necháme 
přibližně 10 minut pěnit na mírném ohni. Přidáme 
pastiňák a vývar. Přikryjeme a vaříme, dokud není 
zelenina úplně měkká. Rozmixujeme a přidáme 
sůl, pepř a muškátový oříšek. Podáváme se lžící 
zakysané smetany.

recepty z Ostré

Jak jsme vám v minulém čísle slíbili, pokračujeme rubrikou 
receptů z naší vesnice. Tentokrát jsme pro vás připravili 
pastiňákovou polévku a celerové hranolky. Vyzkoušejte 
a ochutnejte, určitě budete spokojeni.
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CELEROVÉ HRANOLKY

Ingredience

1 celer
2 lžíce panenského olivového oleje
1 lžíci cajun koření

cajun koření:

2 lžičky soli
2 lžičky česnekového prášku
2,5 lžičky papriky
1 lžička černého pepře
1 lžička cibulového prášku
1 lžička cayenského pepře
1,25 lžičky sušeného oregana
1,25 lžičky sušeného tymiánu
případně trochu chilli

Příprava

Rozehřejeme troubu na 220°. 
Očistíme celer a nakrájíme na 
hranolky. Ve velké míse smícháme 
olivový olej a koření, přidáme 
hranolky a řádně promícháme. 
Pečeme na pečícím papíru v troubě 
za občasného míchání. 

recepty z Ostré recepty z Ostré
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Z CENTRA ŘEMESEL V OSTRÉ

Historie výroby mincí má velmi zajímavý vývoj. 
Nejstarší čínské i antické mince nebyly vyráběny 
ražbou, ale litím. Výroba litých mincí, při níž se 
roztavený kov naléval do připravených forem, 
a dále se ještě upravoval, byla však procesem 
zdlouhavým a neefektivním. Během středověku 
se proto rozvinula metoda ražení mincí, s jejímž 
využitím bylo možné vyrobit velké množství 
mincí v poměrně krátkém čase. Zrodilo se tak 
pregéřství neboli ražebnictví.

RAŽBA MINCÍ

Efektivnější ražení mincí si vyžádal růst obchodu 
a potřeba většího objemu jednoduchých platitel 
obíhajících ve větším rozsahu. 
K realizaci ražby bylo nejprve nutné vytvořit 
svrchní nebo i spodní raznici. Podle toho, zda měla 
být výsledkem jednostranně nebo oboustranně 

oražená mince, musel specializovaný rytec nebo 
kovář připravit jednu či dvě raznice. Na nich byl 
vyrytý negativní obraz reliéfu, který měl být otištěn 
na hotové minci. Mincovna obstarávala také další 
nezbytný prvek potřebný pro zhotovení mincí – 
kov, z něhož byly mince vyráběny. Požadovaný kov 
byl v mincovně metalurgicky zpracován a následně 
upraven do mincovního kovu, do podoby tzv. 
střížků, což byly kotoučky kovu připravené k ražbě. 
Střížky jsou v podstatě hladké mince bez oražení 
a vznikaly tak, že určení pracovníci mincovny 
ručně rozklepali do požadované tloušťky kovový 
materiál, který byl předtím metalurgicky zpra-
cován. Rozklepáním vznikl tenký plech, který byl 
následně nůžkami rozstříhán na čtverečky a z nich 
na kotoučky. Po fi nálním dočištění a srovnání byly 
střížky připraveny k ražbě. Samotné ražení mincí 
pak probíhá následovně: pregéř neboli razič vloží 
mezi raznice střížek a zkušeným úderem kladiva na 

něj vyrazí otisky raznice. Tím na rubu a líci mince 
vznikne požadovaný reliéf. 
Reliéfy historických mincí vznikaly přímým rytím 
nebo puncováním. Výsledná podoba reliéfu byla 
obvykle výsledkem úředně zadaných náležitostí 
a fantazie rytce. V průběhu 19. století přestávalo 
být vytváření podoby mincí výsadou rytců, tedy 
zpravidla řemeslníků zaměstnaných v mincovnách 
a v mincovní tvorbě se začali výrazně prosazovat 
výtvarní umělci. Mnohé návrhy mincí začaly vznikat 
jako kresebné návrhy nebo voskové a později 
sádrové modely, podle nichž připravovali rytci 
ražební nástroje. 
Technologie výroby mincí zůstala od dob římského 
impéria až do počátku našeho věku v podstatě 
neměnná. Ruční ražba mincí je sice v moderní době 
nahrazována párou, elektřinou či pneumatikou 
poháněnými lisy, nicméně princip ražby se 
v podstatě nezměnil. 

centrum řemesel
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HISTORIE MINCÍ

První mince začali vyrábět Lydové v Anatolii 
v 7. století př. n. l. v podobě kotoučků jantarové 
barvy, standardní hodnoty a hmotnosti, zhotovených 
z přírodní slitiny stříbra a zlata, zvané elektrum. 
Asi o sto let později se mincovnictví rozvinulo také 
v Řecku. V roce 570 př. n. l. pak byly zavedeny čistě 
stříbrné mince.
Na našem území začali mince razit Keltové. Před-
lohou se jim stala základní měnová jednotka make-
donské měnové soustavy - zlatý statér. Po keltském 
období si slovanské obyvatelstvo nerazilo vlastní 
mince až do poloviny 10. století, kdy byla za vlády 
Boleslava I. zavedena první česká ražba. Tyto mince 
se nazývaly denáry a byly raženy z ryzího stříbra. 
První ražené denáry zdobily jen velmi jednoduché 
motivy - na jedné straně bylo jméno vládnoucího 
panovníka a jméno mincovny, na druhé jednoduché 
obrazce. Začátkem 13. století, za vlády českého krále 
Přemysla Otakara II., se začaly razit tzv. brakteáty 
– jednostranné mince knofl íkovitého tvaru z velmi 
tenkého střížku. Stále byly ale nazývány denáry. 
Ražba denáru u nás zanikla roku 1300, a to mincovní 
reformou Václava II., kdy denár nahradil pražský groš. 

Pražský groš byla stříbrná mince, která se začala 
razit od roku 1300 v Kutné Hoře. Název groš pochází 
z latinského slova grossus, které znamená těžký. 
Groše se staly oblíbeným platidlem a platilo se 
jimi ještě v 16. století. V „grošovém období“ se také 
poprvé v českých zemích začíná používat haléř. Je 
to nejmenší mince, často byla ražena jako jedno-
stranná, s počátečním písmenem panovníka. Další 
mincí na našem území byly dukáty, které platily 
souběžně s groši. Jednalo se o zlatou minci. Dukáty 
byly raženy jako obchodní mince a vyjadřovaly 
státní suverenitu. Kromě toho byly oblíbenou mincí 
darovací a sloužily obyvatelstvu k ukládání úspor do 
zlata. První české dukáty byly raženy na počest 
sv. Václava, ze zlata vytěženého v Roudném na 
Podblanicku a ve slavné Kremnické mincovně už ve 
14. století. Ražba pražského groše byla ukončena 
v roce 1547 a vystřídal jej stříbrný tolar. Tolary se 
používaly do konce 19. století. Kromě tolaru se 
používaly i jiné mince, a to například půltolary, 
čtvrttolary, malé groše, bílé groše a také asi nejzná-
mější krejcary. V roce 1892 zavedlo Rakousko 
Uhersko změnu a začíná se používat koruna a haléř. 
Brzy po rozpadu Rakousko-Uherské monarchie 
a vzniku Československé republiky se u nás začaly 

razit svatováclavské dukáty. Byly to první zlaté 
mince Československa určené k obchodu a stejně 
jako medaile neměly stanovenou nominální 
hodnotu. Vydání svatováclavských dukátů bylo 
doprovázeno velkým zájmem veřejnosti a jedno-
dukátů bylo v letech 1923-1939 prodáno 400 000. 
V letech 1929-1939 byla ražba rozšířena i o větší 
pěti a desetidukáty. Tyto ražby se staly žádanými 
po celém světě, a proto se svatováclavské dukáty 
začaly razit pro účely mezinárodního obchodu také 
v roce 1951 a dodnes jsou vysoce ceněny.
V minulosti byly v Čechách známé mincovny 
například v Praze, Kutné Hoře, Jáchymově, Českých 
Budějovicích a později také v Jablonci.

Repliky některých mincí si můžete prohlédnout 
v naší nové mincovně v Centru řemesel, kde také 
uvidíte, jak se taková mince razila a ti silnější z vás si 
to mohou sami vyzkoušet. 

Prohlédněte si mapu Historického centra na našich 
webových stránkách.
www.botanicus.cz/centrum-remesel/mapa-
-historickeho-centra-ostra/

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU

Vstupte do Klubu Botanicus na www.botanicus.cz nebo se k nám přidejte na Facebooku. Budeme vás 
pravidelně informovat o našich novinkách a zasílat vám tento časopis. Je to jednoduché: navštivte sekci 
Klub Botanicus na našich webových stránkách a registrujte se.  
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