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Vážení čtenáři
Světa Botanicus,
vítáme vás u dalšího čísla časopisu Svět Botanicus, které jsme věnovali
bylinám a koření. Jak jste si jistě všimli u předchozích vydání, posunuli jsme
Svět Botanicus do podoby monotematického čtvrtletníku, ve kterém se do
podrobna věnujeme vždy jedné oblasti naší práce. V tomto vydání tedy na
140 stranách najdete spoustu fotek a popisů bylin a koření z našich zahrad.
Seznámíme vás se známými rostlinami, stejně jako s velmi exotickými –
a všechny spojuje to, že najdete v našich zahradách v Ostré u Lysé nad Labem.
Ty jsou nyní pro veřejnost uzavřené, ale na konci dubna příštího roku se na vás
budeme opět těšit. Prolistujte si tedy toto vydání Světa Botanicus a najděte si
v obsáhlém "katalogu" právě tu bylinu nebo koření, kterou máte ve své kuchyni
nebo na zahradě nejraději.
Vaší pozornosti také doporučujeme kompletní katalog našich produktů na
našich webových stránkách www.botanicus.cz. Zde si můžete snadno vyhledat
produkt: ať už podle produktové řady nebo určení.
Navštivte www.botanicus.cz/produkty
Za celý Botanicus vás zdraví
Dana a Jan Hradečtí
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BYLINY
A KOŘENÍ
U nás v Ostré pěstujeme celou řadu bylin,
které následně používáme do kosmetických
výrobků, olejů, octů, čajů a směsí koření.
Naleznete zde například kozlík lékařský,
bylinu známou pro své zklidňující účinky,
kopr vonný nebo tužebník jilmový, který
je někdy právem označován jako přírodní
aspirin. Mezi pěstovanými bylinami nechybí
také kontryhel obecný, lidově nazývaný
pláštíček Panny Marie, rosička nebo husí
tlapky, a také reveň čeřitá, jež pochází
z Asie a je charakteristická svou výraznou
kyselou chutí. Méně známou bylinou je
pelyněk kozalcovitý, často nazýván ruský
estragon. Oproti běžně používanému
francouzskému estragonu je tento druh
i v malých dávkách velmi hořký. Další
ne tolik známou léčivou rostlinou je také
mochna pětilístek, která se používá pro
léčení žaludečních a střevních potíží
a při zánětech ústní dutiny.
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KOZLÍK LÉKAŘSKÝ, BALDRIÁN
(Valeriana Officinalis L.)

PELYNĚK KOZALCOVITÝ
(artemisia dracunculoides l.)

Čeleď: kozlíkovité (valerianaceae)

Čeleď: hvězdnicovité (asteraceae)

Původ: jižní Evropa a orient

Původ: Euro-Asie

Charakteristika: trsnatá trvalka s krátkými
četnými oddenky, ze kterých vyrůstají
rozvětvené lodyhy. Má aromatické, zoubkované, lichozpeřené listy. Bílá nebo růžová
vrcholičnatá květenství.

Charakteristika: vytrvalá bylina
mohutného vzrůstu s dřevnatými, rozvětvenými 1 m vysokými lodyhami. Hladké
tmavě zelené nedělené listy. V pozdním létě
kvete plstnatými bílými a šedými květy.
Šíří se oddenky, které mohou být invazivní.

Pěstování: množí se výsevem na jaře či na
podzim, vyhovují mu polostinná stanoviště.
Během roku se sestřihává, aby se podpořil
růst oddenků. Lze množit také dělením trsů
na jaře či na podzim. Je mrazuvzdorný.
Použití: vnitřní – jako součást bylinných
čajů nebo se užívá ve formě tzv. Baldriánových kapek (kozlíková tinktura). Působí
jako uklidňující prostředek, sedativum
při mírné nespavosti, úzkosti a bolestech
hlavy. Zevní – odvar se používá k omývání
obličeje, pro zklidňující lázeň a pleťovou
vodu při trudovitosti a vyrážkách.
Zajímavost: název je odvozen z latinského
valere, tj. Být zdravý. Ve středověku byl
kozlík pokládán za zázračný elixír. Výrazný
zápach kořene přitahuje kočky a krysy, dle
toho bývá lidově nazýván kočičí kořen.
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Pěstování: přímý výsev ze semen na
jaře, nejčastější a velmi snadné je dělění
vzrostlých jedinců na podzim. Bylina nenáročná na půdu; je invazivní a kořeny je
nutné redukovat. Zmlazuje se přibližně
jednou za tři roky. Velmi dobře přezimuje.
Použití: vnitřní – listy obsahují jód, minerální soli, vitamíny A a C, ve formě čaje
stimuluje chuť k jídlu, podporuje trávení
a působí jako všeobecné tonikum. Žvýkáním
čerstvých listů se naopak otupují chuťové
buňky. Destilací získaná silice zlepšuje
prokrvení. Kořeny zmírňují bolesti zubů.
Ačkoliv ruský estragon používali při grilování
již peršané, v současnosti je využíván jen
minimálně.
Zajímavost: v botanice i kulinářství je
nutné odlišit velmi hořký estragon ruský
(a.Dracunculoides) od chuťově jemného
aromatického estragonu francouzského
(a.Dracunculus).
15
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TUŽEBNÍK JILMOVÝ
(Filipendula Ulmaria L.)

BYLINY A KOŘENÍ

zánětlivě, tlumí bolesti a snižuje horečku,
používá se při poruchách trávení a pálení
žáhy, při zánětech ledvin a močového
měchýře. Zevní – ke koupelím či obkladům
špatně se hojících ran nebo jako součást
hojivých mastí.
Zajímavost: původní latinský název
tužebníku je Spiraea, od něj byl vytvořen
název dnes známého léku užívaného na
snížení horečky – aspirinu. Dříve se květy
tužebníku posypávaly podlahy, tyto pak
provoněly celý dům.
KONTRYHEL OBECNÝ
(Alchemilla Vulgaris L.)

Čeleď: růžovité (rosaceae)
Původ: Evropa a Asie
Charakteristika: trvalka vytvářející trsy.
Na vysokých lodyhách vyrůstají tmavě
zelené, zpeřené listy, které jsou ze spodní
strany plstnaté, rostlina má vrcholičnaté
květenství bílých až narůžovělých květů.
Pěstování: množí se dělením trsů, prospívá
na slunci, v polostínu. Podstatná je vlhká
zásaditá zemina. Na podzim se stonky
hluboce seřezávají, tužebník přezimuje
v kořenech.
Použití: vnitřní – v čajových směsích je
používán proti nachlazení. Působí proti-
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Čeleď: růžovité (rosaceae)
Původ: náš původní druh
Charakteristika: trvalka dorůstající výšky
až 70 cm, s odstále chlupatou lodyhou
a přízemními, ledvinitými listy s 9–11 laloky.
Řapíky jsou chlupaté, květenství tvoří
zpočátku okolíkovité, později rozvinuté
vijany. Květy jsou oboupohlavné, žlutozelené, s výrazným kalíškem, koruna chybí.
Plodem je nažka.
Pěstování: pro pěstování je vhodné jak
slunné, tak polostinné stanoviště. Kontryhel
se nejlépe množí na jaře dělením trsů nebo
semeny. Vyhovuje mu propustná nevysychavá půda. Nesnáší přemokření.
Po odkvětu se rostlina seřezává.
Použití: vnitřní – sbírá se nať, někdy též
listy. Je považován za bylinu pro ženy,
používá se při zánětech ženských orgánů,
pomáhá při menstruačních poruchách, při
nepravidelné menstruaci a v době přechodu.
Je také považován za skvělého pomocníka
při porodních zraněních, ochabnutí lůna,
při těžkých porodech a při sklonech
k potratům. Zevní – nálev pomáhá odvádět
vodu z těla a posiluje srdce. Velkou výhodou
je, že její užívání nemá vedlejší účinky a je
možné ji podávat dlouhodobě.
Zajímavost: kontryhelové „kapky rosy“ jsou
ve skutečnosti přebytečnou vodou, kterou
rostlina vylučuje speciálními otvory – hydatodami. Výdej vody v kapalném stavu se
odborně nazývá „gutace“.

REVEŇ ČEŘITÁ, REBARBORA
(Rheum Undulatum L.)
Čeleď: rdesnovité (polygonaceae)
Původ: Asie
Charakteristika: vytrvalá bylina dorůstající
výšky až 1,7m; s velkými, vejčitými listy
s výraznou žilnatinou a zvlněným okrajem.
Řapík s nevýrazným žlábkem, na vnější
straně oblý, květy bílé až červené, tvoří
mohutné laty.
Pěstování: množí se výsevem na podzim,
předpěstované sazenice sázíme na jaře
hluboko do půdy. Semena klíčí poměrně
málo, vhodnější rozmnožování je dělením
trsů nebo odnožemi ze starších rostlin.
Vyhovují jí polostinná stanoviště a hluboká
humózní půda. Řapíky sklízíme 1x za
týden – bočně je vylamujeme.
Použití: vnitřní – oddenky se využívají
k úpravě zažívání, přípravě čaje, sirupu
a tinktury; kontraindikace u těhotných
a kojících žen (obsahuje šťavelan vápenatý).
Zevní – použití listů na zábaly při revmatických potížích. Kulinářské využití (mladé
řapíky k přípravě koláčů, dortů, nákypů,
sladkých polévek, dezertů, kompotů, výrobě
šťáv apod.).
Zajímavost: reveň prý kdysi divoce rostla
na svazích himalájí, tibeťané věřili, že její
pojídání zlepšuje krev a čistí střeva. Z tibetu
se reveň dostala do povodí volhy, odkud ji
poutnící zvaní „barbaros“ přivezli do evropy.
Po nich pak dostala svůj latinský název
Rheum Rhabarbarum.
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KOPR VONNÝ
(Anethum Graveolens L.)
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a úrodná, propustná půda. Rostliny
z prvních jarních výsevů přinášejí semena
v témže roce na podzim.
Použití: vnitřní – čaj z kopru podporuje
trávení, působí proti nadýmání, zbavuje
nespavosti a podporuje tvorbu mateřského
mléka. Kromě silic je zdrojem i minerálních
látek, a proto se používá v neslaných
dietách. Jako dochucovadlo k různým
pokrmům a nálevům. Zevní – rozdrcená
a vyluhovaná semena se přidávají do
koupele k posílení nehtů.
Zajímavost: kopr se pěstoval už ve starověkém egyptě a zmínka o něm je i v bibli.
Ve středověku byl považován za svatojánskou rostlinu a lidé věřili, že chránil
před očarováním.

Kvete od června do srpna a jednotlivě
až do mrazu.
Použití: vnitřní – kořen se používá pro
léčení žaludečních a střevních potíží a při
zánětech ústní dutiny, krvácení dásní
a bolesti zubů. Obsahuje velké množství
tříslovin. Nať při léčbě průjmových
onemocnění a jako kloktadlo při bolestech
v krku. Má rovněž protikřečové účinky.

MOCHNA PĚTILÍSTEK
(potentilla reptans l.)
Čeleď: miříkovité (apiaceae)
Původ: Středozemí a Asie
Charakteristika: jednoletá bylina dorůstající až 1,5m; s šedozelenou rýhovanou
dutou lodyhou a mnohonásobně zpeřenými
listy vyrůstajícími střídavě z lodyhy. Květy
jsou složeny do velkých okolíků, v nichž
dozrávají semena – dvounažky. Celá
rostlina má výraznou charakteristickou vůni.
Pěstování: výsevem na jaře přímo na
záhon, velmi snadno se množí samovýsevem. Za 6 týdnů po výsevu již můžeme
sklízet nať. Vyhovuje jí slunné stanoviště
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Čeleď: růžovité (rosaceae)
Původ: Evropa
Charakteristika: nízká trvalka s dlouhými
poléhavými a na uzlinách kořenujícími
výběžky, dorůstající délky až 1 m a výšky
60 cm. Listy dlouze řapíkaté, dlanitě
členěné, pětičetné, vzácně až sedmičetné,
lístky zubaté, na rubu chlupaté. Květy
pětičetné, vyrůstají jednotlivě z úžlabí listů,
korunní lístky žluté.
Pěstování: množí se výsevem na jaře nebo
na podzim nebo zakořeňováním lodyh
(na úrodnějších půdách a vlhčích místech).
Vyhovuje jí slunné stanoviště a sušší půdy.

Zevní – uplatňuje se v koupelích při špatně
se hojících ranách.
Zajímavost: rodové jméno potentilla
pochází z latinského potens vyjadřující
mocný. Anglické pojmenování cinquefoil je
odvozeno z francouzského cinq feuilles, jež
znamená 5 listů.
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ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ
(Salvia Officinalis L.)
Původ a charakteristika:
Původem z jižní evropy a malé asie,
u nás často pěstovaná jako léčivka. Jedná
se o polokeř 30–50 cm vysoký. Listy jsou
vstřícné, řapíkaté, podlouhlé nebo vejčité,
jemně vroubkované, na spodní straně někdy
opatřené dvěma postraními oušky. Jsou
dlouhé 2–8 cm, 1–4 cm široké, dosti tlusté
s hustou síťovou nervaturou. Někdy jsou
na líci lysé, na rubu pak šedé a plsnaté,
barvy stříbrošedé nebo zelené. Květy
v lichopřeslenech, koruna dvoupyská,
světle fialová, občas bílá, korunní trubka
v ústí chlupatá. Kvete v V. až VII.
Šalvěj u nás v zahradách:
V našich zahradách pěstujeme šalvěj
lékařskou v kultivaru “Icterina” – má žlutě
panašovaný list a je mrazuvzdorný
do -20°C. I přesto je však lepší rostliny
na zimu zakrýt chvojím. Dalším kultivarem
je Purpurascens, má fialově zbarvené listy
a má zachovány léčivé účinky i aroma,
mrazuvzdorný je dokonce do teploty -25° c.
Nejvíce pěstovaná je u nás šalvěj lékařská
zelenolistá – odrůda „Krajová“.
Z rostlin sklízíme list těsně před
tvorbou květních poupat na sušení nebo
extrakt.
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Historie:
Tato bylina je známá více než tisíce let.
Její název pochází z latinského salvare,
což v překladu znamená “spasit, uzdravit,
vyléčit”. Pochází ze středozemní, ze kterého
se rozšířila a zdomácněla víceméně
po celém světě. Má širokou historii
tradičního, terapeutického i gastronomického užívání. Často se také pěstuje jako
okrasná zahradní bylina. V minulosti jí byly
připisovány zázračné léčivé účinky. Lidé ji
pěstovali ve svých zahradách a věřili, že jim
pomůže vyléčit všechny nemoci a ochrání
je před smrtí.
Pěstování šalvěje:
Pěstujeme na slunečném pozemku
s lehkou propustnou půdou, s neutrální
nebo slabě zásaditou reakcí (ph).
V zimě rostlinu chráníme před mrazy
chvojím. Rostlina při správné péči
a každoročním přihnojení kompostem
vydrží na jednom stanovišti až sedm roků.
Šalvěj je vhodná i pro pěstování doma
v květináči. Čerstvé listy je tak možné trhat
po celý rok. Na jaře mají listy příjemně
jemnou chuť. Po odkvetení je chuť výraznější, taninová.
Účinky a použití:
Šalvěj má výborné antibakteriální účinky,
výplachy odvarem z této drogy jsou
osvědčené například při zánětu dásní,
aftech, otocích v dutině ústní a bolestech

v krku, zejména u angín. Po vytržení zubu
vyplachujeme ústní dutinu odvarem ze
šalvěje, čímž dosáhneme toho, že rána se
rychle zahojí a nebude hnisat. Při kožních
neduzích jako jsou akné či různé rány nám
výborně poslouží vymývání nebo obklady
ze šalvěje.
Čaj ze šalvěje:
Výborně odstraňuje noční pocení, pomáhá
při pracovní přetíženosti a následného
stresu. U kojících žen pomáhá při snižování
nadměrné tvorby mateřského mléka či
k úplnému zastavení laktačního procesu.
Dále pomáhá při nepravidelné menstruaci.
Oživuje krevní oběh a zlepšuje činnost
nervové soustavy.
Šalvěj v kuchyni:
Jako koření se používají čerstvé i sušené
listy, které se sbírají po celé období
vegetace. Obsahují až tři procenta silice
s kafrem, saponiny, hořčiny, čtyři procenta
tříslovin, pryskyřice, vitaminy skupiny B,
vitamin p, minerální a hormonálně účinné
látky. Šalvěj se obvykle používá jako koření
pro skopové maso nebo ryby. Dále je
vhodná do směsí na přípravu karbanátků
a paštik. Čerstvá šalvěj spolu s petrželkou
a yzopem příjemně aromatizuje bylinkové
máslo. Pro zvýraznění chuti i vůně se
však počítají na jednu porci nanejvýše dva
čerstvé lístky nebo špetka sušených lístků.
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MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ
(Melissa Officinalis L.)
Meduňka lékařská omlazuje tělo i ducha.
Potlačuje zapomnětlivost, rozpouští sklíčenost a revitalizuje celé tělo, obzvláště
nervový systém. To se ví už po staletí a nyní
se tento poznatek používá mimo jiné
i v aromaterapii. Silice s vysloveně citronovou vůní omlazuje a zbavuje napětí.
Stručná charakteristika:
Melissa officinalis pochází pravděpodobně
z Asie, ale roste už tisíce let v zemích kolem
Středozemního moře. Jedná se o trvalku
s plazivými oddenky, která dorůstá výšky
mezi 0,5 a 1 m. Syrový, po citronu vonící
list se sbírá před květem. Rostlina kvete
od června do září malými bledými kvítky.
Meduňce lékařské se dobře daří ve většině
zahrad a může se dokonce rozbujet
(ze semen a z kořenových výhonků).
Člověk však této bylinky nepotřebuje
přehnané množství. Melissa officinalis
'Aurea' je zlatolistý kultivar meduňky
lékařské, který lze použít stejným
způsobem jako tento druh.
Voňavé zklidnění:
Sušené listy se postarají o svěží vůni
v domě a tato vůně bude odpuzovat zvláště
komáry. Sušená bylina se přidává často
do potpourri. Několik kapek meduňkového
oleje přemění vanu horké vody v lázeň,
která člověku udělá dobře a krásně se v ní
22
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relaxuje. V lidovém léčitelství je v popředí
uklidňující účinek této rostliny. Čaj z listů
oslazený medem působí jako vyzkoušený
recept na klidný spánek, speciálně pro lidi,
kteří trpí nervovým napětím a srdečními
křečemi. Ti mají někdy také obtíže
nervového původu s žaludkem a střevy
a meduňka lékařská je díky tomu,
že uvolňuje křeče, dokáže zmírnit.
K dostání v mnoha formách:
• olej (do lázně a na masáže)
• mast (jako ochrana proti hmyzu
a lék proti kousnutí)
• karmelitské kapky (spolu s dalšími
bylinami rozpuštěnými v alkoholu)
• tinktura (rozpuštěná ve směsi z alkoholu
a vody) a sušeného listu (na čaj)
• čerstvé listy meduňky chutnají po
citronu a mátě. To se báječně uplatňuje
• v ovocných nápojích za horkých dnů,
jako dochucovadlo v likérech a při dokořenění čerstvých salátů
Meduňka v kuchyni
Trocha pokrájených listů dá zvláštní chuť
marinádám, speciálně při marinování
jehněčího masa a rybím a vaječným
pokrmům. Meduňku lékařskou nikdy
nevaříme s pokrmem, protože by ztratila
své aroma. Využijeme ji také při přípravě
ovocných i zeleninových salátů, k ochucení
ryb i některých masitých pokrmů. Že sušené
meduňky připravujeme léčivý čaj, tinkturu
i léčivé víno.
23
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DOBROMYSL OBECNÁ
(Origanum vulgare L.)
Dobromysl obecná voní jako slunečný
prázdninový den v hornaté krajině jižní
Evropy. Usušené listy se zpracovávají
v potpourri a celá květenství usušená
vcelku voní ještě dlouho v kyticích
ze sušených květin.
Nepostradatelné koření středomoří:
V jižní Evropě je dobromysl obecná,
nazývaná také oregano, jedním z nejdůležitějších kuchyňských koření. Listy mají
pikantní chuť, která se cení především
v rajčatových salátech, na pizzách
a v omáčkách na těstoviny. Obsahuje látky
podporující chuť k jídlu, je aromatičtější,
ale jinak velmi podobná majoránce, proto
ji může skvěle nahradit v přípravě pokrmů,
kde je použití majoránky nezbytné, např.
do bramboráku a guláše. Dobromysl je také
součástí provensálského koření. V Mexiku
je součástí chilli koření a je nezbytná pro
přípravu typického “chilli con carne”.
Dochucujeme jí mletá masa, omáčky, rýži
i saláty. Naložená do olivového oleje slouží
jako výborné aromatické dochucovadlo se
všestranným využitím.
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Dobromysl jako léčivka:
Dobromysl může být také součástí vaší
domácí lékárny. Pomáhá při kašli a proti
bolestem v krku, bývá obsažena i v dětských
bylinkových sirupech proti kašli. Má
protizánětlivé účinky a zlepšuje zažívání,
pomáhá při střevních potížích. Pozitivně
působí také na psychiku a pomáhá při
migrénách. Olej z dobromysli se zpracovává
do parfémů a do kosmetických přípravků.
Olej přidaný do koupele se postará o blahodárnou relaxaci a několik kapek na polštáři
pomůže nespavcům usnout. Masti na bázi
dobromysli obecné pomáhají miminkům,
která mají v důsledku zažívacích křečí
problémy se spaním, a dospělým s revmatickými bolestmi. Těhotným ženám se
vnitřní používání této byliny nedoporučuje.
Čaj z dobromysli
Čaj se pije na zlepšení zažívání, ke stimulaci
funkce žlučníku a jako obrana proti vnitřním
infekcím. Proto se odvar z dobromysli pije
také při kašli a bolesti v krku. Nápoj kromě
toho také uvolňuje křeče a předepisuje se
proti průjmu, při menstruačních bolestech
a při úporných bolestech hlavy. Dobromysl
sušíme na zastíněném a nepříliš horkém
místě, aby se neztratily silice.
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ROZMARÝN LÉKAŘSKÝ
(Rosmarinus officinalis L.)
Rozmarýn je považován za jednu z nejvoňavějších a nejpůvabnějších bylinek.
Její povzbudivá, osvěžující vůně je velmi
podmanivá, není divu, že je někdy
spojována se symbolem lásky a manželství.
Působí proti stresu, zklidňuje nervy
a má příznivý vliv na spánek. Lze ji snadno
pěstovat i v přenosných nádobách.
Vnese nám tak domů atmosféru
slunného Středomoří.
Původ a charakteristika:
Rozmarýn lékařský, lidově zvaný též
rozmarýnka nebo mořská rosa, je půvabná
aromatická bylina z čeledi hluchavkovitých
(Lamiaceae), která ve své domovině dorůstá
výšky až 2 m, v našich podmínkách kolem
1,2 m. Ve spodní části dřevnatí, má úzké,
voskovité, čárkovité listy a drobné, dvoupyskaté modré až fialové kvítky, jež se objevují
od června do srpna. Pochází ze Středomoří,
kde roste na suchých místech v oblastech
mořského pobřeží.
Bylinka teplého podnebí:
Rozmarýna vyžaduje teplé, slunné stanoviště, lehkou písčitou a dobře propustnou
půdu a mírnou zálivku. V našich
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podmínkách se jí daří na chráněných
slunných polohách, nesnáší však zimní
vlhko a větší mrazy, v zimě proto může
vymrzat. Množí se na jaře výsevem či stonkovými řízky a zpravidla velmi dobře klíčí.
Tradiční bylina s řadou
biologicky aktivních látek:
Ve starověkém Egyptě a Římě byla
rozmarýna jednou z nejoblíbenějších
zahradních rostlin a ve starověku byla
používána ke kultovním účelům a také jako
prostředek pro zlepšení paměti. Nechyběla
v téměř žádné klášterní zahradě. Obsahuje
flavonoidy, fenolické látky, organické
kyseliny, diterpeny, triterpeny, třísloviny
a také velké množství silice s obsahem
kafru, cineolu, borneolu a jiných. Sbírá se
nať v době květu, tedy od června do srpna.
Mnohostranné využití:
Koření – zejména při přípravě masových
pokrmů, do polévek, pomazánek, omáček,
salátů, těstovin, pečiva apod. Rozdrcený
rozmarýn se někdy také používá ke
konzervaci masa. Je také důležitou součástí
likérů.
Silice – lze využít do aromalamp,
může tak zmírňovat bolesti hlavy.
Rozmarýnový olej – přidává se do kosmetických výrobků a parfémů. Esenciální olej

z rozmarýnu má stimulační účinky, je
vhodný při únavě, podporuje koncentraci,
pomáhá při chřipce, nachlazení a revmatismu. Používá se také jako masážní olej.
Účinky:
Tradičně se používá při poruchách zažívání,
povzbuzuje chuť k jídlu a tvorbu žaludečních šťáv, pomáhá také při dlouhodobém stresu a při chronických onemocněních. Má antibakteriální účinky. Účinky
rozmarýnu jsou silné, měl by se tedy, stejně
jako celá řada dalších bylin, používat pouze
v omezené míře. Při předávkování může
vyvolat i křeče či stavy opojení. Pro těhotné
a kojící ženy platí úplná kontradikce, stejně
tak pro osoby, jež prodělali zánětlivé
onemocnění jater či ledvin.
Zajímavost:
Latinský název rosmarinus je odvozen od
slov ros znamenající rosa a marinus, jež
vyjadřuje mořský – tedy mořská rosa.
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MAJORÁNKA ZAHRADNÍ
(Origanum majorana L.)
Majoránka je bylinka , kterou jistě všichni
znají, je velmi oblíbenou a prastarou
léčivou rostlinou, kterou pěstovali již staří
Egypťané. Majoránka bývá někdy spojována
s bohyní lásky Afrodité, která prý ji stvořila
jako symbol štěstí. Odtud také pochází její
lidový název štěstí z hor. Náleží do čeledi
hluchavkovitých (Lamiaceae) a původně
rostla jako součást vegetace středomořských porostů, ve střední Evropě se pěstuje
na zahrádkách v teplejších polohách, nebo
i v květnících na balkóně.
Pohledem botanika
Jedná se o vytrvalý nízký keřík, jež dosahuje
výšky asi 30 cm; listy jsou vstřícné, obvejčité
až kopisťovité, šedozelené, celokrajné, na
vrcholu zaokrouhlené. Na koncích větví se
tvoří květenství kulovitých až elipsoidních
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hustých lichopřeslenů. Květy jsou před
rozkvětem skryty v okrouhlých listenech.
Koruna je bílá nebo růžová, dvoupyská.
Plody jsou drobné tvrdky.
Majoránka na zahrádce
nebo doma za oknem
Pěstování majoránky je snadné,
je nenáročnou bylinkou.Vyžaduje lehkou
vápnitou půdu s dostatkem živin a vláhy,
a slunné, chráněné stanoviště. Vysévá se
na jaře koncem dubna až počátkem května,
malé rostlinky se pak přesazují, nejlépe do
trojsponu po 15 cm, rozrostou se do šířky.
Pěstuje se jako letnička, v našich klimatických podmínkách nepřezimuje.
Na podzim je možné přesadit ji do truhlíku
a uchovat doma. Pěstování majoránky
za oknem v truhlíku je možné na místě
s dostatkem světla. V truhlíku nebo
květináči nám majoránka vydrží až do jara.

Nezbytné koření
Jako koření se používá nať s ještě nerozvinutými poupaty, která se sbírá několikrát
za sezónu. Suší se ve stínu, při umělém
sušení by teplota neměla přesáhnout 40°C.
Je velmi dobrá také v čerstvém stavu.
Jako koření má široké využití, přidává
se do polévek, omáček, bramboráků
a masových pokrmů. Bývá rovněž součástí
směsí bylinkového koření, zejména v Itálii,
Francii a Španělsku.
Obsahové látky a účinky
Jejími obsahovými látkami jsou silice,
enzymy, třísloviny, kyselina askorbová
a další. Má silný kafrový pach a kořenitou
nahořklou chuť.V lidovém léčitelství se
používá jako mírné sedativum a diuretikum,
při nachlazení, nervové slabosti a také
trávicích obtížích. Přelitím suché drcené
natě ¼ l vroucí vody je možné připravit
majoránkový čaj, jež zmírňuje nadýmání,
migrénu a bolesti hlavy.
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ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ
(Agrimonia eupatoria L.)
Tuto bylinku, někdy lidově zvanou útrobník,
konopěněc nebo eupatoria, lidé používají
k léčení od dob antiky přes starověk až
do naší doby. Pro své svíravé účinky
a velký obsah léčivých látek stale patří mezi
nejvýznamnější léčivé byliny. Říká se, že
jeho druhový latinský název eupatoria je
odvozen od jména krále Eupatóra, kterému
byl podán jako protijed a zachránil mu tak
život. Německy se nazývá Königskrautkrálovská bylina, což naznačuje, jak nezastupitelnou úlohu má mezi ostatními
léčivými rostlinami.
Charakteristika
Vytrvalá rostlina z čeledi růžovitých
(Rosaceae), dorůstající výšky kolem 1 m.
Má dřevnatějící oddenek a přímou, jednoduchou či rozvětvenou lodyhu. Listy jsou
lichozpeřené, na líci zelené a na rubu šedoplstnaté. Květenství tvoří hrozen s mnoha
drobnými žlutými kvítky, jež kvetou od
července do září. Plodem je češule s háčky.
Rozšíření a pěstování
Areál výskytu sahá od ostrovů Makaronésie
přes severní Afriku, Evropu až na západní
Sibiř. Zavlečen byl i do Severní Ameriky,
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jižní Afriky a na Nový Zéland. Vysévá se ze
semen na jaře i na podzim. Je nenáročný,
dobře snáší stín a sucho. Sbírá se hlavně
kvetoucí nať od června do září.
Bylinka s dlouhou tradicí
Řepík lékařský je prastarou, dobře známou
léčivou rostlinou, využívanou již za časů
antického Řecka. Obsahuje řadu účinných
látek jako jsou například třísloviny, hořčiny,
silice, flavonová barviva či fytocidní látky.
V malém množství také kyselinu křemičitou, vitamín C, železo, cholin a jiné látky.
Řepík je známý zejména pro svůj stahující
účinek, kterého se v historii hojně využívalo
na zástavu krvácení na bojištích. V 15. století
byl důležitou složkou přípravku zvaného
„arkebuzová voda“, která se používala
na střelné rány.

Zevní:
Zevně se používá k obkladům a koupelím
při lehkých povrchových zánětech kůže,
drobných poraněních a hemoroidech.
Má široké využití také v kosmetice, ošetřuje
nečistou a mastnou pleť, dezinfikuje a hojí.
Pomáhá léčit žlučníkové potíže, používá se
jako kloktadlo při bolestech v krku a přidává
se i do relaxačních koupelí. Dříve se používal
i jako barvířská rostlina.

Široké využití
Vnitřní:
Řepík má velké účinky při zánětech v krku,
ústech a hrtanu. Jeho protizánětlivé účinky
můžeme využít také při angíně, rýmě
a zápalech sliznic dutiny ústní a trávicích
cest. Poodporuje vylučování žaludečních
šťáv, tvorbu žluče a zvyšuje peristaltiku
střev. Užívá se také při onemocnění jater,
ledvin i močových cest.
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SATUREJKA ZAHRADNÍ
(Satureja Hortensis L.)

BYLINKY
POD
DROBNOHLEDEM
Tyto středomořské bylinky z čeledi
hluchavkovitých (lamiaceae) patří mezi
oblíbené koření přidávané zejména
k masitým pokrmům, do pomazánek,
nádivek a k ochucení ryb. Mají podobné
nároky na pěstování – co nejvíce slunce,
chráněné závětrné místo a propustnou
půdu. Nálev z méně známého yzopu navíc
povzbuzuje chuť k jídlu, pomáhá při kašli
a astmatu a posiluje zrak.
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Charakteristika
Lidově zvaná též satorka, satureje, číbr
či sartoryje, je půvabná a jemná aromatická bylina, která v našich podmínkách
dorůstá výšky asi 35 cm. Je jednoletá až
dvouletá, s přímou lodyhou, která na bázi
dřevnatí. Kvete bílými, světle narůžovělými
či fialovými drobnými květy, uspořádanými
do lichopřeslenů, v ústí květů jsou často
červené tečky.
Původ a historie
Původem z oblasti kolem Černého moře,
východního Středomoří a jižní Evropy.
Saturejka je velmi starou bylinou, používanou již od 1. století, a to hlavně ve středomořských kuchyních. Oblíbená je zejména
na Balkáně, ve Francii a Itálii. Římané ji
používali hlavně na ochucování omáček
a při výrobě octů, byla též vyhledávaným
afrodiziakem. Od 9. století si našla své
místo i ve staročeské kuchyni.
Pěstování
Pro saturejku jsou přirozeným stanovištěm
výslunné kamenité svahy s mělkou půdou,
dařit se jí bude v lehčí půdě na slunném
a teplém místě. Množí se na jaře výsevem
semen do pařeniště a na stanoviště se malé
rostliny přesazují ve druhé polovině května.

Použití
Saturejka se používá jak čerstvá, tak
sušená. Má příjemnou a voňavou chuť
a svým pepřovým aroma se hodí zejména
k masitým pokrmům, do nádivek, ale také
třeba do pokrmů z ryb. Čerstvé listy jsou
výborné do nejrůznějších salátů, polévek
a luštěninových jídel. Sušenou můžeme
přidat například do smetanových omáček,
na maso i k houbám. Jako léčivka se obvykle
připravuje ve formě nálevu, působí mírně
močopudně, protizánětlivě, snižuje krevní
tlak, tlumí pocit žízně a má také protiprůjmový účinek. Příznivě působí také při
průduškovém astmatu.
Obsahové látky
Využívá se kvetoucí nať, která se sbírá
v červnu až září, suší se ve stínu či za
umělého osvětlení při teplotě do 40°C.
Hlavní účinnou složkou je silice, která
obsahuje karvakrol, p-cymen, tymol,
popřípadě i pulegon. Kromě silice obsahuje
také triterpenické kyseliny, flavonoidní
glykosidy, hořčiny, třísloviny a organické
kyseliny.
Co jste možná nevěděli
Saturejka je vedle rozmarýnu, bazalky,
tymiánu a několika dalších složek součástí
provensálského koření. V některých
oblastech se přidává i do tzv. bouquet
garni, což je svazek koření, který se vkládá
do polévek a omáček.
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BAZALKA PRAVÁ
(Ocimum basilicum L.)
Charakteristika
Jednoletá bylina, 20 až 40 cm vysoká
s bohatě větvenou, čtyřhrannou lodyhou.
Má vstřícné, dlouze řapíkaté, vejčité listy
a bílé květy uspořádány do lichopřeslenů.
Vyšlechtěny byly i kultivary s růžovými či
červenými květy a kadeřavými, zelenými
až červenými listy. Kvete v období
od června do září.
Původ a historie
Bazalka pochází z Indie, je pěstována již od
starověku, do střední Evropy se dostala
v 16. století, u nás vzácně i zplaňuje. Je s ní
spjata celá řada pověr a tradic. Větvičky
bazalky byly nalezeny v egyptských pyramidách, v Řecku přinášely ženy její výhonky
do kostela na svátek svatého Basilea.
V muslimských a hinduistických zemích jsou
sazenice vysazovány na hroby. Byly jí přisuzovány také afrodiziakální účinky.
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Pěstování
Bazalce vyhovují teplá, slunná a chráněná
stanoviště. Daří se jí v kyprých a na živiny
bohatých půdách. Semena se vysévají
v březnu do pařeniště, na záhony se
přesazuje v květnu, zpravidla po dvou
rostlinách ve vzdálenosti asi 25 cm od sebe.
Množí se semeny či řízkováním nekvetoucích postranních výhonů. Využívá se
nať, která se sbírá v době květu, zpravidla
se seřezává asi 10 cm nad zemí, část listů
se ponechá na rostlině. Sklízet se tak může
i vícekrát do roka. Suší se ve stínu nebo
uměle za teplot do 40 °C.

v ústní dutině. Zpravidla se podává ve formě
nálevu, je však také důležitou součástí
posilujících aromatických koupelí. Čerstvé
či sušené listy bazalky se užívají k přípravě
salátů a jako koření zejména na maso,
ryby, luštěniny, do polévek a omáček.
Silice získané z bazalky se také užívají
při výrobě parfémů.

Použití
Zvyšuje žaludeční činnost, podporuje chuť
k jídlu, snižuje nadýmání, usnadňuje odhleňování a má také protizánětlivé a mírně
antibiotické účinky. Díky jejím zklidňujícím
účinkům bývá její použití vhodné
i při nespavosti, migréně, mentální vyčerpanosti a úzkostech. Bazalka také podporuje
tvorbu mateřského mléka a léčí afty

Co jste možná nevěděli
Bazalka je mnohdy označována za
„královnu bylin“, jelikož její jméno je
odvozeno z řeckého slova basileus neboli
král. V Indii má mimořádný význam
bazalka posvátná nebo také tulsi (Ocimum
sanctum L.), která je zde nejsvatější bylinou
hinduismu, pěstovanou již po tři tisíce let.

Obsahové látky
Bazalka obsahuje zejména silice s hlavní
složkou estragolem a linalolem a dále
třísloviny, glykosidy, flavonoidy, éterické
oleje, taniny, kafr a jiné látky.
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YZOP LÉKAŘSKÝ
(Hyssopus officinalis L.)
Charakteristika
Vytrvalý polokeř dorůstající výšky až 1 m,
se čtyřhrannou větvenou lodyhou, která
druhým rokem dřevnatí. Yzop má vstřícné,
kopinaté, téměř přisedlé aromatické listy,
květy tvoří koncový lichoklas modré, fialové
nebo růžové barvy. Kvete od července
do srpna.
Původ a historie
Původem ze Středomoří, kde roste zejména
na kamenitých a skalnatých místech,
vyhovují jí slunná stanoviště a vápenité
půdy. Yzop znali již staří Řekové a Hebrejci,
kteří jej využívali zejména pro náboženské
účely. Svázanými bylinami vymetali chrámy
a jiná posvátná místa. Do Evropy se yzop
rozšířil díky mnišskému řádu benediktýnů,
kteří ho pěstovali v klášterních zahradách.
Odtud se dostal jako léčivka do venkovských zahrádek.
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Pěstování
Tuto bylinu lze vysévat v březnu přímo na
stanoviště. Dobře bude prospívat v suchých
a na živiny chudých půdách s dostatkem
vápníku. Díky svým hlubokým kořenům
zabraňuje erozi půdy a je vhodný na svahy.
Lze jej množit řízkováním. Na jaře jí bude
svědčit hlubší řez.
Použití
Sbírá se kvetoucí nať, která obsahuje silice,
třísloviny a hořčiny. Účinky yzopu jsou
podobné šalvěji. Využívá se proti pocení,
na podporu trávení a chuti k jídlu, proti kašli
a astmatických potížím. Má dezinfekční
a antibiotické účinky a působí jako mírné
tonikum. Yzop (stejně jako šalvěj) se nesmí
užívat v těhotenství. Zevně jej lze použít
také jako dezinfekční prostředek do koupelí
nebo jako kloktadlo při zánětu hrtanu
a mandlí. V kuchyni se přidává do masitých
pokmů, paštik, k rybám a skopovému a je
také důležitou součástí bylinných likérů.

Co jste možná nevěděli
Yzop je medonosná bylina užitečná
i na zahrádce – odpuzuje běláska, proto
ji vysazujeme v blízkosti záhonů se zelím
nebo kapustou. Rodové jméno „Hyssopus“
pochází z řeckého hys – vepř a ops – tvář,
pro podobnost květní koruny s prasečím
rypákem. Také je možné, že pochází
z hebrejského ezob – posvátná bylina.

Obsahové látky
Flavonoidy, kyselina rozmarýnová,
triterpeny (marrubiin), silice – hlavními
složkami jsou isopinokamfon, pinokamfon,
seskviterpenoidy – beta pinen, limonen,
sabinen.
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MATEŘÍDOUŠKY
A TYMIÁNY
Mateřídouška ve verších
Kdo by neznal drobné kvítky voňavé mateřídoušky, která roste na slunných a suchých
místech na mezích, okrajích cest nebo na
kamenitých svazích. Tato poléhavá rostlinka, původem ze střední a jižní Evropy,
se často stávala inspirací básníků, jako byl
napříkald K. J. Erben nebo J. Seifert:
Poznaly dítky matičku po dechu,
poznaly ji a plesaly;
a prostý kvítek, v něm majíc útěchu,
mateřídouškou nazvaly…”
(K. J. Erben, z básně Kytice)
Je tak nízká, lidí po ní chodí,
čím ji více šlapou, tím víc voní,
cvrčkům, kteří lidem nevěří,
hlídá někdy prahy u dveří…”
( J. Seifert, z básně Mateřídouška)
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Také klasik české literatury Karel Čapek ve
své knize Zahradníkův rok píše o mateřídouškách v kapitole o zahradníkově
alpinuskalce a následně tento druh zaznamenává v popisce o „divoké floře železniční“, která roste na železničních náspech.
Čapkovy potřehy můžeme doplnit také o
starý herbář profesora Františka Dlouhého,
kde o mateřídoušce najdeme následující:
Thymus serpyllum L./ Mateřídouška
položená – lidově označená jako chodec
nebo žadovník se nachází na výslunných
návrších, mezích nebo trávnících a pěstuje
se podobně jako levandule nebo majorán.
Sbíráme kvetoucí rostlinu v červnu nebo
červenci a sušíme ve stínu. Odvar pijeme při
slabém zažívání, křečových a žaludečních
obtížích a čmýře. Vody mateřídouškové
užívá se po 1–2 lžících při kolice a větrech
a lýkem mateřídouškovým, připraveným

z lihu a oleje douškového natírají se údy
stížené reumatismem a obrnou. Nejčastěji
upotřebuje se mateřídoušky na rozptylující a posilující náčinky a bylinné pytlíčky,
také do koupelí, zvláště pro slabé, krtičnaté
nebo křivicí (anglickou nemocí) stižené
děti. Odvarem omývají se pohmožděniny.
Thymián (Thymus vulgaris) roste v jižní
Evropě planě, u nás se pěstuje v zahrádkách
jako kuchyňské koření. Ze silné vonné natě
připravuje se odvar, jenž dobře účinkuje při
křečích žaludečních a slabosti zažívacích
ústrojí, povzbuzuje trávení. Silice (olej)
tymiánová smíšená s lýkem rozmarýnovým
vtírá se do kůže při křečích žaludečních.
Tolik exkurze do historie s herbářem
profesora Dlouhého.
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MATEŘÍDOUŠKA
(Thymus serphyllum L)
Je od tymiánu (Thymus hortensis) zcela
přesně odlišena svým názvem v angličtině.
Wild Thyme vyjadřuje výskyt této rostliny:
divoce rostoucí. Latinský název serpens
(tedy had) velmi dobře popisuje celou
rostlinu – jinými slovy – plazivá (odborně
pokryvná) bylina.
Mateřídoušky jsou velmi rozmanité.
Jedná se o aromatické trvalky,
10 až 40 cm vysoké. Jejich rozmnožování
je ideální tzv. odkopky během vegetace.
Jednoduše řečeno: nebojte se tento druh
mateřídoušky „roztrhat“. Položte jej na
plochy, které chcete postupně pokrýt,
zasypte rostlinu jemně zeminou a doslova
pošlapte. Po dobu zakořeňování udržujte
záhon vlhký a poté přidejte trpělivost
a čas, než se trsy spojí (odborně dojde
k tzv. zapojení porostu). Na jaře a na
podzim se mateřídouška rozmnožuje
řízkováním.
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TYMIÁN
(Thymus vulgaris L.)
Jedna z nejpoužívanějších kulinářských
bylin středozemní kuchyně. Řecké slovo
thymon znamená odvahu, a proto
nejen pro své antiseptické vlastnosti byl
tymián součástí koupelí římských
i řeckých vojáků. Egypťané využívali
antiseptické a konzervační účinky
tymiánu při balzamování.
Jde o aromatický polokeř s dřevitými
stonky, 10 až 30 cm vysoký. Kvete
během léta bílými až světle nafialovělými květy (lichoklas složený z lichopřeslenů). Rozmnožuje se semeny nebo
dělením rostlin na jaře. Řízkováním
koncem jara, počátkem léta.

Obsahové látky: silice – především
tymol, cymol, karvakrol, pinén, linalol,
borneol a cineol, dále obsahuje až
10 procent tříslovin, organické kyseliny,
hořčiny, saponiny a flavonidové kyseliny.
Využití: kvetoucí sušená nať je součástí
čajů – dýchací obtíže, žaludeční obtíže
a křeče žaludku. Esenciální olej je
součástí kosmetických přípravků.
Silice však může dráždivě působit na
pokožku, proto je nutné vyšší ředění
s rostlinnými oleji nebo základním
masťovým krémem. Tymián je nedílnou
součástí středozemní kuchyně jako
koření vhodné k nakládání mas, výrobě
sýrů, při uzení ryb, apod.

Obsahové látky: silice – zejména thymol,
karvakrol, cymen a řada dalších terpenů
a seskviterpenů, hořčinu serpyllin, dále
třísloviny a flavonoidy.
Využití: odvar z kvetoucí natě je vhodný při
křečích a proti nadýmání, esenciální olej pak
jako antiseptikum (používá se jako součást
ústních vod, desinfekčních vod a kosmetických přípravků). Ideální pokryvná rostlina
ve slunných zahradách.
40
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TIP PRO VÁS
Přijedete-li do zahrad v Ostré, při vstupu
do klášterní zahrady Botanicus se před vámi
objeví čtrnáct vyvýšených záhonů s latinskými názvy Thymus, jejichž pěstováním se
u nás v Ostré několik let zabýváme. Pokud
si v zahradnictví nebo v květinářství budete
vybírat mateřídoušku nebo tymián na svou
zahradu, bude mi potěšením předat vám
poznatky při pěstování následujících druhů
v našich zahradách v Polabské nížině.
THYMUS POLEGIOIDES „FOXLEY“: silně
omrzá, ale dobře regeneruje, má bíle panašovaný list a vůni klasického tymiánu, málo
kvete.
THYMUS SERP. PSEUDOLANUGINOSUS:
přezimuje dobře, v zahuštěném porostu přes
léto trpí houbovými chorobami, ale dobře
regeneruje, kvete tmavě růžově,
vůně tymiánu, nezahuštěné porosty.
THYMUS PRAECOX – ALBIFLORUS: květ
bílý, vůně tymiánová, choulostivá
k houbovým chorobám, hůře regeneruje,
nezahuštěné porosty.
THYMUS CITRIODORUS ARCHEPS
GOLD: vůně tymiánu se slabě citronovým
nádechem, nenáročný na půdu, ale
v těžších půdách lépe roste, bujně rostoucí,
přezimuje dobře, netrpí chorobami.
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THYMUS GREEPING LEMON: vůně
citrónová, silně omrzá, ale dobře regeneruje,
chorobami netrpí, lehčí půdy.
THYMUS GOLDEN: omrzá jen při silných
zimách, houbovými chorobami netrpí,
vůně tymiánová.
THYMUS VULG. „SILVER POSIE“: keřovitý,
bíle panašovaný list, vůně tymiánu, silně
omrzá až vymrzá, špatně regeneruje
(u nás živoří).
THYMUS VULGARIS: bezproblémový
klasický tymián

THYMUS SERP. „PINK CHINTZ“: houbovými
chorobami trpí málo, ale pokud je má, tak
špatně regeneruje, pomalu se rozrůstá, slabě
voní.
THYMUS SERP. COCCINEUS: nenáročný,
dobře přezimuje
Máte-li doma starý kamenný chodník
nebo prasklé obrubníky, osázejte je mateřídouškou, vytvoří koberec. A naopak: malý
živý plůtek z tymiánu vám může posloužit
jako dělící plocha v záhonech, nebo vytvoří
obrazce pro tzv. uzlové zahrady. O tom
někdy příště.

THYMUS SERP.„DOONE VALLEY“:
citronová vůně, citlivý na mráz, hůře
regeneruje, list zelenožlutý.
THYMUS SERPYLLUM „MINIMUS“: trpí
silně houbovými chorobami, udržovat nezahuštěný porost, květ růžový, kompaktní
s drobnými lístky, pouze dekorativní, není
vhodný pro kulinářské využití.
THYMUS SERP. LONGICAULIS: bujně
rostoucí, netrpí, nenáročná, květ růžový,
rychle zahušťuje prostor, vůně lehce
citrónová.
THYMUS SERP. „ALBUM“: květ bílý, trpí
houbovými chorobami, přezimuje dobře,
kobercová, nízko při zemi.
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MÁTY
Rod Mentha pochází z Evropy, ale máta
zdomácněla i v Severní Americe, Austrálii
a Japonsku. Pro své léčivé účinky byla
pěstována již odedávna, její zbytky
byly nalezeny i v egyptských hrobkách
datovaných 1 000 let př. Kristem. Jméno
máty je odvozeno z řecké mytologie, kde je
svázáno se dvěma příběhy. Podle prvního
si nymfu Minthé namlouval bůh podsvětí
Hádés, ale jeho královna Sefónie začala
žárlit a nymfu proměnila v rostlinu. Podle
druhého příběhu se do nymfy Minthé
zamiloval Pluto, ale když to jeho žárlivou
ženu rozzlobilo, proměnil nymfu ve
voňavou bylinu.
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Máta z pohledu botanika
Vytrvalá bylina s hranatými lodyhami,
dorůstající výšky až 1,2 m; lodyhy vyrůstají
z podzemních či nadzemních plazivých
oddenků a jsou lysé, s drobnými papilami
nebo častěji porostlé chlupy. Lodyha bývá
přímá nebo od báze vystoupavá, převážně
rozvětvená a pravidelně olistěná vstřícně
vyrůstajícími kopinatými listy, po obvodu
drobně zubatými. Květy jsou drobné, oboupohlavné, uspořádané do lichoklasů, koruna
je fialové až růžové barvy. Plodem jsou
tmavé tvrdky.
Pěstování
Máty se pěstují snadno, na půdu nejsou
náročné, prospívá jim bohatá zálivka.
Hojně se šíří podzemními výhonky, pokud
ji nechceme nechat volně se rozrůstat,
vysadíme ji raději do nádoby nebo
dřevěného rámu zasazenédo alespoň
30 cm do země. V předjaří mátu seřízneme
a odstraníme zaschlé části výhonů. Druhy
máty se snadno vzájemně kříží. Rozmnožují
se nejčastěji řízkováním oddenků na podzim,
po pěti letech je vhodné rostliny přesadit
na jiné místo.
Obsahové látky
Silice s vysokým obsahem mentolu, menton,
cineol, amylalkohol a dalších asi 40 složek.
Poměr těchto látek je proměnlivý. Dále
jsou v nati obsaženy třísloviny, hořčiny
a další látky.

Využití
Máta je vhodná při žaludečních a zažívacích
potížích, působí protikřečově, podporuje
chuť k jídlu. Doporučuje se také při
nervových bolestech hlavy a při nachlazení.
V kombinaci s jinými druhy se používá
v kosmetice (masážní krémy a koupelové
přísady), pro dentální výrobky (ústní vody),
ale i pro výrobu likérů a mátového želé.
TIP PRO VÁS

a řízkováním. Má specifickou vůni,
je vhodná do koktejlů mojito.
MÁTA ŠVÝCARSKÁ (Mentha Spicata
var. Swiss) se pěstuje bez problémů, obsah
vonných látek je nižší.
MÁTA JABLEČNÁ (Mentha Suoaveolens) je
ojínělá, má chloupkatý list a aroma připomínající jablka. U nás je málo využívaná,
produkuje velké množství hmoty; je mrazuvzdorná.

V našich zahradách pěstujeme mimo jiné
tyto odrůdy mát:
MÁTA KADEŘAVÁ (Mentha Spicata
var. Crispa) má slabou kmínovou chuť,
produkce hmoty na jednu rostlinu je nižší,
dobře se množí a bez problémů přezimuje.
MÁTA DLOUHOLISTÁ (Mentha Longifolia)
se vyznačuje silnou vůní, chuťově horší,
produkuje velké množství hmoty, je vhodné
jí dodávat pravidelně humus, jinak růst ztrácí
na intenzitě.
MÁTA X PEPRNÁ (Mentha Piperita) má
nejvyšší obsah vonných látek a je u nás
nejvíce využívaná. Špatně se množí a také
hůř přezimuje (nesnáší holomrazy).
Výnos hmoty je nižší, výborně chutná.
MÁTA MAROCKÁ (Mentha Spicata
var. Moroccan) se dobře rozmnožuje dělením
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HEŘMÁNEK PRAVÝ
(Matricaria chamomilla L. )
Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité
Charakteristika: 15 až 50 cm vysoká, přímá,
jednoletá rostlina, příjemně aromaticky
vonící. Stonek přímý, větvený, lysý. Jemné,
střídavé listy jsou zpeřené, s úzce čárkovitými špičatými úkrojky. Květy jsou úbory se
zlatožlutými trubkovitými a bílými jazykovitými květy. Důležitým poznávacím znakem
je duté květní lůžko, kterým se liší od velmi
podobného heřmánkovce nevonného.
Plodem je nažka. Kvete v V až X.
Pěstování: Vyséváme ji v září (můžeme
ale i brzy zjara) do řádků vzdálených od
sebe 30–45 cm nebo do dvoumetrových
záhonů naširoko. Výhodou řádků je snadnější kultivace. Osivo nezahrnujeme, protože
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heřmánek klíčí na světle. Během vegetace
dvakrát až třikrát okopáváme až do úplného
zapojení porostu. Sklizeň květních úborů
provádíme česacími hřebeny v květnu až
červnu, za slunečného počasí, kdy je porost
rozkvetlý.
Obsahové látky: Silice – jejich hlavními
složkami jsou modře zbarvené azulény
(například chamazulén, farnesen a bisabolol).
Dalšími účinnými látkami jsou flavonoidy,
slizy, hořčiny a řada dalších sloučenin včetně
karotenoidů.
Využití: Léčivá rostlina, obsahuje chamazulénové silice, sekviterpeny, polyacetylénové sloučeniny, flavonové glykosidy
a další. Sbírají se úbory které se používají
do čajů, koupelí nebo v kosmetice. Působí
proti křečím, protizánětlivě a zvyšuje pocení.
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MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ
(Calendula officinalis L.)
Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité
Charakteristika: Měsíček je jednoletá
bylina, dorůstající do výšky 60 cm, s jemně
chloupkatými oválnými listy a jasně oranžovými květy. Pochází z jižní Evropy
a Egypta, dobře se však aklimatizoval
v mnoha oblastech s mírným podnebím po
celém světě. Má přímou, obvykle větvenou
lodyhu, listy střídavé, chlupaté, kopinaté až
úzce obvejčité. Květní úbory jednotlivě na
konci větví, četné jazykovité květy, terčové
květy trubkovité, u některých zahradních
odrůd přeměněné v květy jazykovité, barva
nejčastěji oranžová. Kvete v VI až IX.
Pěstování: Vyséváme v lednu až dubnu
do řádků 30–40 cm, asi 1–2 cm hluboko.
Během vegetace se provádějí dvě okopávky.
Sklizeň provádíme v červenci až srpnu.
Ručně sbíráme rozkvetlé kvetoucí úbory,
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které sušíme na roštech. Sušená droga je
silně hydroskopická, proto ji balíme
do polyethylenových pytlů.
Obsahové látky: Květy obsahují cenné
léčivé látky, mezi něž patří éterické oleje,
hořčina calanden, organická barviva,
kyselina salicylová, tuky, vosky, saponiny,
pryskyřice, flavonoidy, slizy, organické
kyseliny, vitamin C a další látky.
Využití: Je starobylou léčivou bylinou,
používá se také v kosmetice. Často se také
uplatňoval při kožních onemocněních,
menstruačních potížích, křečových žilách
nebo zánětu spojivek. Olej se používá při
léčbě široké škály kožních onemocnění
(popraskaná pokožka, opruzeniny, oděrky).
V kultuře je tento druh velmi nenáročný,
s oblibou se proto pěstuje i jako dekorativní
letnička. Objevuje se i v některých zajímavých formách a kultivarech.
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SVATOJÁNSKÁ
BYLINA
TŘEZALKA TEČKOVANÁ
Rozkvétá v lukách i na stráni, před zimním
smutkem nás ochrání – ne nadarmo se
o třezalce píše jako o bylince, která
zahání pochmurnou náladu, často se totiž
uplatňuje při problémech se spánkem
a při depresích. Tradičně se také používá
ve formě tzv. Janova oleje, který podporuje
hojení. Její název pochází ze staroslověnského trjezati, tedy rozdrásat, rozpíchat,
což se vztahuje k listům byliny, které díky
přítomnosti tečkovitých siličných nádržek
vypadají jako propíchané.
Botanické zařazení – TŘEZALKA
TEČKOVANÁ (Hypericum perforatum L.)
Náleží do čeledi třezalkovitých (Hypericaceae) a je rozšířena na stráních a pastvinách po celé Evropě, Severní Americe
a části Asie. Jedná se o vytrvalou bylinu
dorůstající výšky až 1 m, s vystoupavou,
obvykle nevětvenou lodyhou, většinou
s vyniklými podélnými lištami. Listy má
přisedlé, vejčité či kopinaté, s tečkovitými
siličnými žlázkami. Kvete v květnu až září
zlatožlutými, při vrcholku tečkovanými,
květy.
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Z historie
Třezalka byla odpradávna považována
za zázračnou a léčivou rostlinu. V antice
a ve středověku se využívala při léčení
popálenin a ran, při průjmech, bolestech
břicha, otravách a psychických potížích.
V průběhu minulých století upadla částečně
v zapomnění. Ve třicátých letech dvacátého
století sice lidé uměli izolovat hlavní látku
hypericin, ale uplynulo ještě několik desetiletí, než se rostlina začala zkoumat
z lékařského a farmakologického hlediska.
Extrakty třezalky se začaly ve větší míře
využívat až v 90. letech minulého století.
Třezalka na zahrádce
Přirozeně roste na slunných stráních,
sušších loukách, pastvinách, okrajích lesů
a mezích. Výsev semen provádíme na jaře
po jarních mrazících. Vyhovuje jí slunné, ale
i mírně přistíněné stanoviště a propustná
půda. Množí se v létě řízky, které snadno
zakořeňují pod sklem. Na záhon rostlinu
vysazujeme na jaře nebo na podzim.

celého léta. Seřezáváme pouze horní část,
květy, které jsou z hlediska obsahu léčivých
látek na rostlině nejcennější. Nať sušíme ve
svázaných snopečcích při teplotě až 35 °C.
Třezalka tečkovaná pomáhá při nervových
potížích, neklidu, úzkosti, depresivních
stavech i nespavosti. Dále regeneruje
játra, žlučník, upravuje trávení a posiluje
oběhovou soustavu. Působí antibioticky,
podporuje látkovou výměnu, má silné
protizánětlivé a hojivé účinky. Pomáhá při
rekonvalescenci po mozkových příhodách.
Zevně pomáhá při kožních neduzích, spáleninách, léčbě ran, zlomenin, naraženin
a na vymknuté končetiny i podlitiny.
Třezalkový čaj
Čaj si připravíme ze dvou lžiček třezalky
a 3 dl vroucí vody. Bylinku přelijeme vroucí
vodou a necháme 10 minut louhovat. Poté
přecedíme a po douškách vypijeme. Nálev
se používá při různých nervových obtížích,
jako podpůrný prostředek při předráždění,
mírné úzkosti a nespavosti.

Sběr a využití
Třezalkovou nať sklízíme v období květu.
Prakticky je možné nať sklízet v průběhu
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ZDRAVÍ NÁM
ZACHOVÁ:
TŘAPATKA NACHOVÁ
(Echinacea purpurea L.)
Třapatka, často také nazývána svým
latisnkým jménem Echinacea je známá pro
své blahodárné účinky již po stovky let. Její
kořen obsahuje řadu aktivních látek, mezi
nimi i tzv. echinakosid, který je jakýmsi
přírodním antibiotikem. Díky svým účinným
látkám má třapatka schopnost nejen zvýšit
obranyschopnost, ale také zničit celou řadu
bakterií, virů a plísní.
Původ a charakteristika
Třapatka nachová Moench náleží do čeledi
hvězdnicovitých (Asteraceae) a pochází
ze severní Ameriky. Je to vytrvalá, až 1 m
vysoká bylina s přímou, drsně chlupatou
lodyhou. Listy řapíkaté, drsně chlupaté,
na okraji pilovité, vejčité. Květy uspořádány
do úboru, jazykovité květy nachové barvy,
trubkovité hnědé. Z květů vyčnívají pichlavé
plevky, od kterých je odvozen název rostliny
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(echinátus znamená ježatý).
Červená slunečnice
Echinacea má dlouhou tradici využití.
Původně ji používali Indiáni, kteří odvary
z jejího kořene přikládali na různé rány,
při bodnutí hmyzem a také při uštknutí
hady. Odvar využívali také při bolestech
zubů. Třapatku považovali za posvátnou
rostlinu a používali ji jako lék pro většinu
obtíží. Rostlina si vysloužila řadu místních
jmen, například ‚červená slunečnice‘.
Německý lékař Dr. Meyer, který se věnoval
zkoumání účinků třapatky, ji v roce 1870
použil do patentovaného čističe krve proti
hadímu uštknutí a zasloužil se velkou mírou
o její propagaci. V současné době patří mezi
nejznámější a nejpoužívanější léčivé byliny.
Pěstování
Třapatka je nenáročnou rostlinou, které
vyhovuje chudší, dobře propustná,
kamenitá, mírně kyselá půda. Dařit se jí
bude na slunném stanovišti. Množit ji lze

semeny, dělením trsů a také kořenovými
řízky. Pěstuje se v několika odrůdách,
které se liší barvou květů (od purpurové
až po bílou).
Přírodní antibiotikum
Využívá se kořen, květ, lodyha a list,
v největší míře kořen. Ten obsahuje nejvíce
aktivních látek. Získává se na podzim,
po utvoření semen, z 3–4 letých rostlin.
Obsahuje estery mastných kyselin, polysacharidy, třísloviny a jiné účinné látky.
Je prokázáno, že zvyšuje odolnosti proti
infekcím, zejména proti chřipce. Účinek
echinacey je poměrně krátkodobý, proto je
dobré ji dávkovat několikrát denně. Pomáhá
také při chronických zánětech kloubů
a močových cest, čistí krev a mízní systém.
Zevně ji lze využít také na kožní exémy
a lupenku, bércové vředy a proleženiny.
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DOPLŇUJÍCÍ
ZELENINOVOU
VÝSADBU
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ZELENINOVÁ VÝSADBA JE DOPLNĚNA
A OŽIVENA BAREVNÝMI LETNIČKAMI,
KTERÉ ZDOBÍ VSTUPNÍ ČÁST ZAHRADY
A JSOU ZAKOMPONOVÁNY TAKÉ DO
ZELENINOVÝCH ZÁHONŮ.
Tyto rostliny dodávají zahradě nejen
osobitost, pestrost a estetický rozměr,
ale podílí se také na zachování přírodní
rovnováhy. Řada druhů pomáhá zabránit
výskytu škůdců, podporuje tvorbu humusu
a tím zlepšuje strukturu a úrodnost půdy,
potlačuje růst plevelů a chrání půdu před
sluncem, větrem a deštěm. Mnohé druhy
jsou také významnými medosnými rostlinami. Pojďme se podívat na některé
druhy, které u nás můžete najít, a čím
jsou prospěšné.
SLUNEČNICE ROČNÍ
(Helianthus Annuus L.)
Čeleď: Hvězdnicovité (Asteraceae)
Původ: Severní Amerika
Pěstování: Pěstuje se v řadě odrůd, které
se liší zejména výškou, existují i odrůdy
plnokvěté, červenokvěté a vytrvalé.
Vyžaduje slunné stanoviště a výživnou
půdu. Množí se semeny, která se sází
na jaře do hloubky asi 2,5 cm, pro ranější
kvetení je dobré rostliny předpěstovat
ve skleníku.
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Význam: Slunečnice je druhou nejvýznamnější olejninou pěstovanou u nás. Ze semen
se vyrábí slunečnicový olej, který obsahuje
vysoký podíl nenasycených mastných
kyselin (zejména kyselinu linoleovou
a olejovou). Je využívána také jako ptačí zob
a působí na biologické potírání háďátek.

rozzářit záhon, kořenové výměšky této
rostliny pomáhají ozdravit půdu od kořenových háďátek a omezit jejich reprodukci
(doporučovaná je odrůda Ground Control).

odpuzuje hlísty. Svými velkými listy vytvoří
pohledovou clonu a zabrání růstu plevelů.
List i květ se uplatní v letních salátech,
které zajímavě okoření.

využitelnou rostlinou pro zelené hnojení.
Kvetoucí měsíček je lákadlem pro hmyz,
má ozdravující účinek na půdu, především
pokud se potřebujeme zbavit háďátek.

LICHOŘEŘIŠNICE VĚTŠÍ
(Tropaeolum Majus L.)

MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ
(Calendula Officinalis L.)

SVAZENKA VRATIČOLISTÁ
(Phacelia Tanacetifolia Bentham )

LASKAVEC OCASATÝ
(Amaranthus Caudatus L.)

AKSAMITNÍK ROZKLADITÝ / AFRIKÁN
(Tagetes Patula L.)

Čeleď: Hvězdnicovité (Asteraceae)
Původ: Mexiko
Pěstování: Je velmi nenáročná na stanoviště i půdu. Lépe prospívá v humózních
půdách, na slunci, snese však i polostín.
Krásná je jak v truhlíku, tak i jako obruba
záhonů. Zpravidla se předpěstovává
v březnu a dubnu v pařeništi, na venkovní
stanoviště ji přesazujeme koncem května.
Afrikán nesnáší mráz, přesazování v době
květu mu také neprospívá. Kvete od května
až do října.
Význam: Velmi populární letnička, která
dokáže svými jasnými barvami krásně

Čeleď: Lichořeřišnicovité (Tropaeolaceae)
Původ: Ekvádor, Peru, Kolumbie
Pěstování: Je velmi nenáročná, vyžaduje
slunné a teplé stanoviště, snese však
i polostín. Dobře se jí bude dařit v dobře
propustné, hlinitopísčité půdě. Množí se
semeny, které se vysévají počátkem května
přímo na venkovní stanoviště, nebo je lze
předpěstovat v únoru v pařeništi a ven
je přesadit koncem května. Roste velmi
rychle, proto se často používá k zakrytí
nevzhledných míst na zahradě. Je citlivá
na mráz.
Význam: Lichořeřišnice se hodí na záhon
i do truhlíku, často se sází do zeleninových
záhonů, kde na sebe přitahuje mšice a tím
před nimi chrání ostatní rostliny. V půdě

Čeleď: Hvězdnicovité (Asteraceae)
Původ: Nejasný, je znám pouze jako
pěstovaný, u nás je rovněž pěstován od
pradávna, často i zplaňuje.
Pěstování: Je pěstován jako letnička,
existuje více odrůd lišících se barvou květů
(oranžové, žluté, s tmavším středem) nebo
výškou rostliny. Pěstování je velmi snadné,
měsíček je nenáročný na půdu i stanoviště.
Dobře poroste na plném slunci i v polostínu.
Množí se semeny, která se vysévají přímo
na stanoviště na podzim nebo na jaře
(březen až květen).
Význam: Oblíbená letnička, která kvete
po celé léto zářivými žlutými květy. Je
nejen známou léčivkou, ale také dobře

Čeleď: Stružkovcovité (Hydrophyllaceae)
Původ: Severní Amerika (Kalifornie)
Pěstování: Je nenáročná na půdu, vyhovuje
jí slunné stanoviště. Množí se semeny, která
se vysévají přímo na venkovní stanoviště od
dubna až do června. Doba růstu je asi 6–9
týdnů, vymrzá při teplotě -7 °C.
Význam: Svazenka je velmi vhodnou rostlinou pro zelené hnojení. Rychle roste
a dobře prokořeňuje, navíc bohatě a krásně
kvete a patří k nejvíce ceněným medonosným rostlinám. Zejména koncem léta,
kdy už pro včely není tolik pastvy, je pro ně
bohatým zdrojem potravy.

Čeleď: Laskavcovité (Amaranthaceae)
Původ: Severní Amerika
Pěstování: Této keříkovité rostlině vyhovují
humózní, hlubší a střední půdy a nížinné,
teplé a sušší klima. Je rychle rostoucí
a vysévá se počátkem května přímo na
záhony nebo v polovině dubna do pařeniště.
Vysazuje se na vzdálenost 50 až
60 cm. Používá se pro skupinové výsadby
nebo jako dominanta letničkových záhonů.
Význam: Podle svého využití se řadí
k obilovinám. Patří do skupiny rostlin, které
mají velkou rychlost fotosyntézy a dosahují
vysoké hodnoty biomasy. Kromě širokého
potravinářského využití zrna i mouky lze
laskavec uplatnit i jako krmivo pro hospodářská zvířata. Je využitelný jako zelené
hnojení i pro výrobu papíru, některé druhy
zase poskytují surovinu pro produkci barviv
a kosmetických přípravků.
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SRDEČNÍK SIBIŘSKÝ
(Leonorus Sibiricus L.)

Čeleď: hluchavkovité (lamiaceae)
Původ: střední a jihozápadní asie
Charakteristika: víceletá bylina dorůstající
výšky kolem jednoho metru. Má řapíkaté
listy, na klínovité bázi, s pilovitým okrajem,
květy jsou růžové, přisedlé, uspořádané do
lichopřeslenů, plodem je tvrdka. Kvete od
června až do září.
Pěstování: je nenáročný na klimatické
i půdní podmínky, dařit se mu bude na
slunci i v polostínu. Vysévá se na jaře přímo
na stanoviště. Po vyklíčení sazenice rozesadíme do vzdálenosti 20–30 cm.
Je mrazuvzdorný.
Využití: sbírá se kvetoucí nať, která se suší
ve stínu či uměle do teplot kolem 40°C.
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Patří mezi byliny používané v tradiční
čínské medicíně zejména jako močopudný
prostředek, při menstruačních obtížích
a ledvinových onemocněních. Má antibakteriální, dezinfekční a uklidňující účinky
a zmírňuje také projevy ischemické choroby
srdeční spojené se zvýšeným krevním
tlakem. Mezi hlavní obsahové látky patří
hořčina leonurin, glykosidy, alkaloidy, silice,
třísloviny, flavonoidy a kyselina citronová,
jablečná a vinná.
Zajímavost: sušená a rozemletá semena
se někdy používají na zlepšení slábnoucího
zraku.
REHMANIE LEPKAVÁ
(Rehmannia Glutinosa (Gaertn.) Libosch.)

Čeleď: krtičníkovité (scrophulariaceae)
Původ: východní asie
Charakteristika: bohatě kvetoucí víceletá
bylina dorůstající výšky kolem 30 cm, se
stvolem a přízemní růžicí tmavě zelených
vykrajovaných listů. Celá rostlina je pokryta
jemnými stříbřitými chloupky. Od dubna
do června kvete růžovo-červenými květy,
tvarem připomínajícími zvonky.
Pěstování: daří se jí na kamenitých půdách,
využívá se zejména jako skalnička.
Ve své domovině roste často na kamenitých
horských svazích.
Význam: rehmanie patří mezi významné
rostliny tradiční čínské medicíny. Využívá
se tmavě hnědý kořen, který se sbírá na
podzim, kdy obsahuje nejvíce léčivých
látek a opatrně se suší. Hlavními účinnými
látkami jsou vitamíny a, b a c, aminokyseliny, cerebrosidy a rehmaglitin. Používá
se také při astmatu, kopřivce, ekzému,
projevech suché kůže, revmatoidních artritidách, chronické únavě, dně, a revmatické
artritidě.
Zajímavost: u nás je tato bylina známá
pod názvem čínský náprstník či di huang.

LÉKOŘICE URALSKÁ
(Glycyrrhiza Uralensis Fisch. Ex Dc. )

Čeleď: bobovité (fabaceae)
Původ: sibiř, mongolsko, čína a japonsko
Charakteristika: 1–1,5 m vysoká vytrvalá
rostlina s válcovitým oddenkatým kořenem
a modro-fialovými květy uspořádanými do
klasů. Kvete v červnu a červenci, plodem je
lusk. Listy má lichozpeřené, jednotlivé lístky
jsou vejčité.
Pěstování: pro dobrý růst kořenů vyžaduje
lékořice kyprou, mírně zásaditou úrodnou
půdu. Je mrazuvzdorná. Stejně jako ostatní
bobovité rostliny dokáže na svých kořenech
vázat vzdušný dusík.
Význam: využívá se hlavně její kořen,
který obsahuje flavonoidy, fytoestrogeny,
pryskyřice, škroby, cukry a saponin glycy-

rrhizin, který dává lékořici její příjemnou
chuť a je asi padesátkrát sladší než
cukr. Lékořice má tonifikační účinky a je
spojována s dlouhověkostí. Kořen lékořice
uralské se používá při nachlazení, žaludečních a dvanáctníkových vředech,
diabetu, kožních vyrážkách aj. Číňané
s oblibou žvýkají sušené lístky, které mají
silně sladkou chuť. Při krátkodobém uží vání
je velmi dobrá na zvýšení krevního tlaku.
Zajímavost: lékořice je nazývána guobao
neboli posvátný národní poklad.
SVITEL LATNATÝ
(Koelreuteria Paniculata Laxm.)

Charakteristika: strom dosahující výšky
asi 8 m, se střídavými, vejčitými a lichozpeřenými listy dlouhými až 30 cm. Žluté
květy tvoří řídké laty, kvete od června do
července. Plodem je tobolka s černými
semeny.
Pěstování: svitel je nenáročný na půdu,
daří se mu i v městském prostředí, nejlépe
na osluněných a teplejších stanovištích.
Množit ho lze semeny i kořenovými řízky.
Význam: dřevina zajímavá v průběhu
celého roku. Rašící listy na jaře mají červený
nádech, v létě rostlinu zdobí mohutná lata
žlutých květů a na podzim se listy vybarvují
do žluta. Velice dekorativní jsou také jeho
plody, které se vybarvují od zelené do
červenohnědé a zůstávají na stromě dlouho
do zimy. Ideální je jeho využití jako solitéra.
Zajímavost: svitel je pojmenován podle
německého botanika a básníka josefa
gottlieba kölreutera (1733–1806), který se
zabýval křížením rostlin.

Čeleď: mýdelníkovité (sapindaceae)
Původ: severní a střední čína, tchaj-wan,
japonsko a vzácně také korea.
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OKURKOVÉ ZELÍ ZVANÉ
BRUTNÁK LÉKAŘSKÝ
BRUTNÁK LÉKAŘSKÝ
(Borago officinalis)
Bylina z čeledi brutnákovitých (Boraginaceae). Snadno ji lze poznat podle blankytně modrých květů a okurkové chutě,
díky které se snadno zařadí mezi vaše
oblíbené bylinky. Celou nať lze přidávat
do polévek, omáček i salátů. Ve svých
semenech navíc obsahuje důležité nenasycené mastné kyseliny – zejména kyselinu
gama-linolenovou, která má v lidském
organismu nezastupitelné místo.
Jak ho poznáme?
Brutnák je jednoletá, 30 až 80 cm vysoká
rostlina s přímou, chlupatou lodyhou, která
je v horní části často zbarvená dočervena.
Listy jsou celokrajné, chlupaté, vrásčité
s vyniklou žilnatinou, přízemní listy dlouze
řapíkaté, široce vejčité až kopinaté, ostatní
krátce řapíkaté. Květy jsou modré barvy,
v ústí koruny s bílou pakorunkou. Kvete
v květnu až září.
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Bylina s dlouhou tradicí
Brutnák lékařský pochází původně z oblasti
Středomoří a severozápadní Afriky. Používal
se především jako zelenina do salátů
a různých jiných pokrmů. Pro své léčivé
účinky se v době středověku začal používat
také jako léčivá bylina. Ještě nedávno se
dělalo víno s naloženými listy brutnáku
jako posilující prostředek na srdce. Studenti
si také dříve připravovali čaj pro zlepšení
paměti z brutnáku, rozrazilu, meduňky
a pilátu.
Jak pěstovat brutnák
Na pěstování je nenáročný. Spokojí se
i s méně výživnou půdou a snese i mírné
zastínění. Vysévá se přímo na stanoviště
v dubnu až červnu, nať se sklízí průběžně.
Dařit se mu bude v zamokřené i suché
půdě. Množí se semeny, které se vysévají na
jaře nebo na podzim, často také samovýsevem.

Léčivé účinky a využití brutnáku
v kuchyni
Využívá se celá nadzemní část rostliny.
Má vysoký obsah slizové látky, pryskyřice,
saponinů a významnými složkami jsou také
asparagin, kyselina křemičitá, třísloviny,
antokyanové barvivo, vitamín C a minerální látky. Brutnák působí močopudně, má
protizánětlivé a hojivé účinky. Využívá se
při zánětech trávicího traktu, na podporu
pocení, při atopickém ekzému, tlumí stavy
nervozity a premenstruační syndrome,
a také příznivě ovlivňuje činnost srdce.
Zevně jej lze využít k obkladům na rány
a bércové vředy. V kuchyni využijeme
zejména mladé listy, které jsou ještě bez
chloupků, mají aroma po okurkách a
užívají se jako salátové koření, přidávají se
do omáček a polévek, do bylinných sýrů
či smetany. Ze semen se získává olej s
vysokým obsahem nenasycených mastných
kyselin.
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ELEUTEROKOK OSTNITÝ
Eleutherococcus Senticosus
(Rupr.&Maxim.) Maxim.
Aralkovité (Araliaceae)
Popis
Ostnitý, opadavý keř dorůstající výšky až
2 m, s hustými, světle šedými, trnitými
větvemi a složenými, pětičetnými, dlouze
řapíkatými listy. Květy se objevují v červenci
a srpnu, jsou oboupohlavné, vytváří kulovitá
květenství s fialovými (samčími) a žlutými
(samičími) květy. Plodem je černá bobule se
zelenou dužinou a pepřovým aroma.
Původ a rozšíření
Domovinou eleuterokoku je Dálný východ,
rozšířen je zejména v Chabarovském kraji
a Amurské oblasti Ruska, v Japonsku a Číně
a na Korejském poloostrově, kde roste ve
spodních patrech hustého porostu tajgy.
Daří se mu ve vlhčích řídkých smíšených
i jehličnatých lesích nebo křovinách, zpravidla na teplejších, jižně orientovaných
svazích.
Pěstování
Množí se semeny po stratifikaci nebo
dělením. Semena klíčí obvykle až druhým
rokem, nové rostliny kvetou nejdříve až po
třech letech. Ze starých keřů lze na podzim
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odkopávat mladé výhony a dále je množit.
Vyhovují mu hlinité, písčité nebo jílovité
půdy a polostín. Je mrazuvzdorný.
Využití
V tradiční přírodní léčbě se využívala od
pradávna celá rostlina, zatímco dnes
je eleukterokok známý hlavně pro svůj
kořen, nazývaný též čertův kořen. Patří
mezi tzv. adaptogenní byliny, které mají
široké pole působnosti a dokáží ovlivňovat
různé patologické stavy bez ohledu na to,
čím byly vyvolány. Nejčastěji se využívá
ve formě prášku drceného kořene nebo
tinktury. Celkově posiluje organismus, užívá
se proti stresu. Pomáhá při onemocnění
kardiovaskulárního systému, artériosklérozách nebo hypotenzi, při přepracovanosti, rekonvalescenci či ozařování.
Osvědčil se také při léčbě neuróz, neurastenií, únavě, pálení a zánětech očí. Snižuje
pocit únavy a podporuje vitalitu a chuť do
života. Upravuje poruchy spánku a snižuje
hladinu cukru v krvi. Nedoporučuje se při
vysokém krevním tlaku a stavu po infarktu
myokardu.
Zajímavost
Eleuterokok je uváděn jako plnohodnotná
náhrada ženšenu.

KLANOPRAŠKA (SCHIZANDRA) ČÍNSKÁ
Schisandra Chinensis (Turcz.) Baill.
Klanopraškovité (Schisandraceae)
Popis
Popínavá až liánovitá rostlina dosahující
výšky až 8 m, s oválnými, řapíkatými,
5–10 cm dlouhými zašpičatělými listy.
Květy jsou drobné a nenápadné, bílé až
nažloutlé barvy, s velice silnou citronovou
vůní. Od poloviny srpna do října se objevují
červené plody, bobule tvořící hrozny dlouhé
až 10 cm, které jsou velmi podobné těm
u červeného rybízu. Dužina je velmi
kyselé chuti.
Původ a rozšíření
Původem z Asie, hlavní areál svého
rozšíření má převážně v Mandžusku, Koreji
a Japonsku, ale částečně zasahuje též
do Mongolska a do jižní Sibiře. Roste ve
vlhkých lesích nebo na pobřeží řek a jezer.
Pěstování
Množí se semeny po stratifikaci, pomocí
odkopků s kořeny nebo řízkováním.
Vyhovuje jí kyselá propustná půda a polostinné stanoviště, nemá ráda suché půdy.
Může trpět jarními mrazíky. Potřebuje

oporu, po které by se vinula. Mladé rostliny
neořezáváme, u starších rostlin můžeme na
podzim provést zmlazovací řez. Je mrazuvzdorná až do -35 °C.
Využití
Všechny části rostliny obsahují stimulující
látky, které příznivě ovlivňují a posilují
nervovou soustavu, zvyšují duševní
a fyzickou aktivitu, snižují únavu a působí
antidepresivně. Plody jsou chuťově velmi
výrazné, konzumují se jako koření nebo
sušené na přípravu čaje, odvaru či výluhu.
Mohou se sklízet až po prvním přemrznutí.
Mladé listy lze pojídat syrové, přidávat
do salátů. Pro posilující čaje se používají
v srpnu trhané listy. Čerstvé listy obsahují
nejvíce účinných látek, sušením se snižuje
účinek. Schizandra je silným antioxidantem,
snižuje cholesterol a zlepšuje obranyschopnost.
Zajímavost
Díky své nezaměnitelné kořeněné chuti
bobulí je v Číně klanopraška nazývána
rostlinou pěti chutí – kyselé, hořké, sladké,
slané a pálivé. Podle toho má i svůj čínský
název Wu Wei Zi.
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ŠIŠÁK BAJKALSKÝ
Scutellaria Baicalensis Georgi
Hluchavkovité (Lamiaceae)
Popis
Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem,
vystoupavou až přímou lodyhou, dorůstající
výšky 30–120 cm. Listy jsou krátce řapíkaté,
vstřícné, kopinaté, lysé nebo řídce chlupaté.
Květy v jednostranném vrcholovém lichoklasu. Listeny jsou podobné listům, vejčitě
kopinaté až kopinaté. Kalich je dvojpyský
s nápadným výrůstkem, hustě chlupatý;
koruna 2pyská, červenofialová až modrá.
Plodem je tvrdka.
Původ a rozšíření
Pochází ze Sibiře a Dálného východu, kde
roste na suchých, kamenitých a štěrkovitých
svazích.
Pěstování
Množí se semeny, které vyséváme koncem
března, na venkovní stanoviště pak sazeničky přesazujeme v druhé polovině května.
Pěstování není náročné, dařit se mu bude
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na slunném stanovišti, v suché, dobře
propustné půdě. Snadno také přezimuje.
Využití
Šišák bajkalský je dobře známou léčivkou
používanou především v čínské tradiční
medicíně, zejména proti zánětům, horečnatým stavům a při snižování vysokého
krevního tlaku. Mezi hlavní obsahové
látky patří flavonoidy, steroidní saponiny,
třísloviny, glykosid scutellarin, pryskyřice,
minerální látky a organické kyseliny. Nejvíce
účinných látek je obsaženo v kořeni, používá
se však také nať. Rozemletý kořen má žlutou
barvu. V současné době je využíván jako
antirevmatikum a k léčbě chorob nervového
původu. Napomáhá lepšímu spánku a působí
na celkové zklidnění. K dostání je ve formě
čajů, tinktur nebo tabletek.
Zajímavost
V poslední době se těší oblibě nově
vyšlechtěný druh šišáku, šišák vroubkovaný
(Scutellaria lateriflora), který se uplatňuje při
léčbě akutních nervových stavů.

KOTVIČNÍK ZEMNÍ
Tribulus terrestris l.
Kacibovité (zygophyllaceae)
Popis
Jednoletá bylina dorůstající délky 10 až
50 cm, s poléhavou, větvenou a přitiskle
chlupatou lodyhou. Listy jsou vstřícné, také
přitiskle chlupaté, lichozpeřené, s 5 až 9
jařmy lístků, které jsou kratičce řapíkaté.
Květy jsou žluté, jednotlivé, v úžlabí listenů,
5četné. Kvete v červnu až srpnu.
Původ a rozšíření
Pochází z Číny. Dnes se běžně vyskytuje
v Podunajsku a mírných teplých oblastech
Asie; je zavlečený v Severní a Jižní Americe,
Indii, na Novém Zélandě, v Austrálii i jižní
Africe. U nás se vyskytuje vzácně, zpravidla
v okolí nádraží.
Pěstování
Množí se semeny, které se vysévají od
března do dubna. Rostlinky jsou náchylné
na padání klíčících rostlin, doporučuje se
pěstovat je přímo ve volné půdě. Dařit se jim
bude v lehčích, písčitých půdách, na slunném

stanovišti. Vysazujeme do řádků 20 cm
od sebe. Rostliny ponecháváme na
venkovním stanovišti co nejdéle, dozrávající plody sklízíme průběžně. Nať můžeme
sklízet v průběhu celé vegetace, celé rostliny
sklízíme před příchodem prvních mrazíků.
Využití
Kotvičník patří mezi prastaré léčivé rostliny
podporující vitalitu a obranyschopnost
organismu. Sbírá se zejména nať, někdy
i semeno. Obsahuje saponiny glykosidy,
třísloviny, pryskyřice, alkaloidy, flavonoidy, olej, sacharidy, steroidy aj. Působí
močopudně, pomáhá při onemocněních
ledvin a močových cest, zvyšuje sekreci
žaludečních šťáv, peristaltiku střev, snižuje
krevní tlak a cholesterol.
Zajímavost
V poslední době je kotvičník populární
zejména jako prostředek pro zvýšení
potence (často bývá označován jako rostlinná viagra). U mužů prý zvyšuje hladinu
testosteronu až o 30%, u žen zvyšuje hladinu
estrogenů.
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VÝLUHY
A JÍCHY
Snad každá rostlina na zahrádce potřebuje
ke svému zdárnému růstu čas od času
přilepšit a posílit, živiny z půdy se jinak
časem vyčerpají. Rostlinné výluhy a jíchy
jsou pro tento účel skvělým, navíc snadno
dostupným rostlinným hnojivem. Výchozí
surovinou jsou pro ně rostliny, které
většinou sami vypěstujeme nebo
si je v přírodě snadno nasbíráme. Stačit
nám bude dostatečně velká nádoba na
vodu, kam budeme rostliny přidávat.
Nejvíce je využijeme na jaře a v létě.
Výběrem rostlin pak můžeme ovlivnit
i složení budoucího hnojiva. Některá jsou
vysoce dusíkatá a silně posilující růst, jiná
podporují obranyschopnost rostlin před
chorobami i škůdci a jejich celkové zdraví.

ZÁKVAS (JÍCHA)
Jícha je uleželý roztok z nakvašených rostlin,
který používáme jako posilující tekuté
hnojivo během vegetace rostlin.
K její přípravě potřebujeme vhodnou
nádobu (plast, dřevo nebo kameninu), vodu
a čas na kvašení. Rostliny je dobré nasekat,
proces kvašení tak urychlíme. Nádobu rostlinami naplníme zhruba do tří čtvrtin
a zalijeme nejlépe dešťovou vodou, aby byla
hmota zcela ponořena. Během kvašení tu
a tam řádně promícháme. Za teplého počasí
se dá jícha použít už za 2 týdny, za chladnějšího počasí zhruba za měsíc. Jakmile
přestane pěnit a získá tmavou barvu, je
jícha hotova.
Rostliny vhodné pro zákvas: kostival,
přeslička, česnek, smetanka, kapraď,
kopřiva a zelí.
VÝLUH
Výluh na rozdíl od jíchy nenecháváme
kvasit, utržené byliny pouze vyluhujeme,
a to buď vařící vodou (zakrytou nádobu tak
necháme stát 10–15 minut) nebo vodou

studenou, nejlépe dešťovou (necháme stát
několik hodin až jeden den, nesmí začít
kvasit). Následně výluh zcedíme a vychladlý
a zředěný používáme. Obecně zlepšuje
obranyschopnost rostlin vůči chorobám
a podporuje jejich zdravý růst.
Rostliny vhodné pro výluh: česnek,
heřmánek, kopřiva, řebříček, lichořeřišnice
nebo mrkvová nať.
KDY A JAK HNOJIVO APLIKOVAT?
Výluhy i jíchy jsou silně koncentrovaná
hnojiva, proto je třeba vydatně je ředit.
Optimální poměr pro hnojení jednou za
měsíc bývá díl hnojiva na devět dílů vody,
u častěji hnojených mladých sazenic výluh
zředíme dvojnásobně. Rostlinám prospěje
i pravidelné týdenní přihnojování výluhem
zředě- ným až k poměru 1:50. Ideální je
jíchu nebo výluh aplikovat za deště nebo
po dešti. Nikdy ji nepoužíváme za slunného
počasí a přílišného horka. Za suchého
počasí hnojíme brzy ráno nebo před
setměním, hlavně na jaře a v létě.

KOSTIVAL
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MÁTA
(Mentha)

VYBRANÉ ROSTLINY
PRO JÍCHY A VÝLUHY
HEŘMÁNEK PRAVÝ
(Matricaria Chamomilla)
Účinky: Jedna z nejpoužívanějších léčivých
bylin, která chrání klíčící rostliny před
houbovými chorobami a plísněmi
a podporuje jejich zdravý vývin. Výluh aplikujeme hlavně na jaře. Má protizánětlivé
a antibakterální účinky. Obsahuje hořčiny,
flavony a chamazulen. Používáme květy.
Výluh: 1 kg čerstvých heřmánkových květů
smícháme s 10 l vody a necháme vyluhovat
1 týden. Používáme v poměru 1:5.
KOPŘIVA DVOUDOMÁ
(Urtica Dioica)
Účinky: Kopřivu naprostá většina
zahrádkářů zná, najdeme ji téměř všude.
Pro tekuté hnojení je jednou z nejlepších
rostlin. Prospěje zelenině i okrasným rostlinám a dřevinám, obsahuje vysoký podíl
dusíku, proto je vhodná zejména v období
růstu rostlin, které ozdravuje a posiluje.
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Nevýhodou je nevábná vůně kopřivové
jíchy. Tu však můžeme zmírnit občasným
posypáním horninovou moučkou.
Jícha: 1 kg čerstvých kopřiv na 10 l vody.
Nádobu neplníme až po okraj, protože
jícha během kvašení pění. Každý den obsah
nádoby promícháme. Hotovou jíchu ředíme
v poměru 1:10.
Výluh: 1 kg čerstvých kopřiv na 10 l vody,
necháme stát 12–24 hodin. Neředěný výluh
můžeme aplikovat na rostliny napadené
mšicemi.
KOSTIVAL LÉKAŘSKÝ
(Symphytum Officinalis)
Účinky: Kostival je v lidovém léčitelství
známý hlavně pro svůj kořen. Pro výluhy ale
budeme potřebovat jeho listy, které kromě
dusíku obsahují také dostatek draslíku,
hnojíme jím proto hlavně zeleninu (rajčata,
celer a košťáloviny). Přidat k němu můžeme
i listy již sklizené zeleniny – rajčat, kapusty
nebo červené řepy. Na rozdíl od jiných

hnojiv je možné kostivalovou jíchu aplikovat
i na listy.
Jícha: 1 kg nařezaných stonků zalijeme
10 l vody. Lze jej také smíchat s kopřivami.
Ředíme v poměru 1:10, při aplikaci na list
1:20.
LICHOŘEŘIŠNICE VĚTŠÍ
(Tropaeolum Majus)
Účinky: Oblíbená, původem jihoamerická
rostlina známá pro své výrazné květy žluté,
oranžové nebo červené barvy, a antibakteriální účinky. Květy a listy se často přidávají
do salátů. Na zahradě ji využijeme proti
vlnatce krvavé.
Výluh: Čerstvé nařezané listy zalijeme
0,5 l vařící vody, tak, aby byla listová hmota
téměř ponořená, neměla by plavat. Zakryté
necháme stát 10–15 minut. Zcezený extrakt
můžeme uchovávat v chladnu a temnu
v uzavřených lahvích.

Účinky: Mátě se daří na místech
s dostatkem vláhy, pěstuje se po celém světě
a je hojně využívána jako léčivka. Mátová
jícha podporuje růst rostlin, prospívá hlavně
rajčatům a okurkám. Používáme ji v sezóně,
kdy jsou rostliny již větší.
Jícha: Nařezanou mátu (asi 6 svazků)
zalijeme 10 l vody, v polostínu necháme
macerovat 3–4 dny. Nezředěnou jíchou
hnojíme ke kořenům, pokud aplikujeme
na listy, ředíme vodou v poměru 1:1.
MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ
(Calendula Officinalis)

Účinky: Prastará léčivka obsahující éterické
oleje, barviva, saponiny a hořčinu calendulin.
Nechybí snad na žádné venkovské zahrádce.
Měsíčková jícha se využívá k ozdravění půdy
a posílení rostlin – zeleniny, květin i ovoce.
Jícha: Květy, listy a stonky zalijeme vodou
a necháme vykvasit. Ředíme v poměru 1:10
a aplikujeme v létě.
ŘEBŘÍČEK OBECNÝ
(Achilea Millefolium)

Účinky: Hojná bylinka rostoucí na lukách,
pastvinách a okrajích cest, s drobnými bílými
kvítky a charakteristickými listy připomínajícími žebříček. Kvetoucí bylinu lze přidávat
do smíšených zákvasů pro její posilující
účinky.
Výluh: 20 g sušených květů zalijeme 1 l
studené vody a necháme jeden den stát.
Vymačkaný výluh ředíme v poměru 1:10
a používáme jako preventivní postřik proti
houbovým chorobám a infekcím. Aplikujeme
na jaře a v létě.

SMETANKA LÉKAŘSKÁ
(Taraxacum Officinale)

Účinky: Velice běžná a známá bylinka se
žlutými květy, užívaná hojně v lidovém léčitelství. Pampeliškové hnojivo velice dobře
prospěje ovocným dřevinám. Lze ji smíchat
take s kopřivou v poměru 1:1.
Jícha: 1,5–2 kg čerstvých listů a květů
zalijeme 10 l vody. Nezředěnou jíchou
poléváme rostliny na jaře, abychom podnítili
dobrý růst a zlepšili kvalitu plodů. U mladých
rostlinek ředíme 1:5.
Výluh: 150–200 g čerstvých pampelišek
na 10 l vody. Zcezeným výluhem postříkáme
na jaře ovocné stromy a plodovou zeleninu.
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BÍLÁ ZAHRADA

LÉČIVÉ
“PLEVELNÉ”
ROSTLINY
Také patříte k těm, kteří uvítají v trávníku
sedmikrásku nebo pampelišku
a v trvalkových záhoncích ponechají
jitrocel nebo bršlici? Anebo naopak hlídáte
a likvidujete každou rostlinku, která vyroste
tam, kde zkrátka „nemá“? Zakrytí půdy
rostlinami má pro půdu velký význam,
chrání ji před sluncem, jejich kořeny
zabraňují vyplavování živin a zlepšují
její strukturu. Na záhonech plevelné
rostliny nevidíme rádi, ale byla by škoda
pronásledovat je ve všech koutech zahrady.
Mnohé z nich jsou totiž zároveň léčivými
rostlinami a jejich výskyt nám navíc může
ledacos prozradit o vlastnostech a stavu
naší půdy.
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CO JE PLEVEL?
Obecná definice označuje jako plevel
každou rostlinu, která se na určitém stanovišti vyskytuje proti vůli člověka. Tatáž
rostlina, která je pro jednoho postrachem
zahrady, tak může být pro jiného vítanou
bylinkou, kterým si lze navíc obohatit jídelníček a využít její léčivé účinky. Dříve než se
rozhodneme některou rostlinu ze záhonu
vytrhnout, určitě se vyplatí dozvědět se o ní
trošku více a případně ji uchovat, zpracovat
v kuchyni nebo nasušit na nálev.

CO NÁM PLEVELE PROZRADÍ O PŮDĚ?
Každá planě rostoucí rostlina se vyskytuje
tam, kde má vhodné podmínky. Podle
toho, kterým rostlinám se na naší zahradě
daří, můžeme odhadnout, jaké jsou na
daném místě stanovištní podmínky. Kopřiva
dvoudomá, mléč zelinný nebo pryšec kolovratec například poukazují na půdy bohaté
dusíkem. Rmen rolní nebo divoká mrkev
obecná naopak porostou v půdách na dusík
chudých. Violce rolní nebo máku vlčímu
se bude dařit ve spíše zásaditých půdách,
zatímco heřmánku pravému nebo mátě
rolní v půdách spíše kyselých. Úrodné,
na humus bohaté půdy přilákají ptačinec
žabinec nebo pěťour malokvětý.
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LÉČIVÉ PLEVELNÉ ROSTLINY

NEJČASTĚJŠÍ PLEVELNÉ
ROSTLINY A JEJICH MOŽNÉ
VYUŽITÍ
JITROCELE
(Plantago)
Ať už nám na zahradě vyroste jakýkoli ze
tří nejčastějších jitrocelů (jitrocel kopinatý,
jitrocel větší nebo jitrocel prostřední),
můžeme jejich listy přidávat do salátů
nebo je nasušit a podávat jako nálev při
nachlazení nebo zánětech průdušek. Čistí
také krev i trávicí trakt. Štáva z listů navíc
zastavuje krvácení drobných poranění
a take pomáhá při bodnutí hmyzu, včetně
vos a včel. Známá je výroba jitrocelového
sirupu používaného proti kašli.
SMETANKA LÉKAŘSKÁ
(Taraxacum Officinale)
Pampelišku zná snad každý a využít se
dá celá - její květy, stonek, listy i kořen.
Ten sbíráme na jaře nebo na podzim, listy
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před rozkvětem i po něm a květy
v květnu až červenci. Má celou řadu
účinků – povzbuzuje trávicí orgány
a látkovou výměnu, zlepšuje funkci žlučníku,
jater a slinivky, rozpouští ledvinové kameny
a snižuje hladinu cholesterolu. Pokud máme
pampelišku přímo na zahrádce, není nic
snazšího, než sníst čas od času kousek
čerstvé rostliny, povzbudíme tak funkce
důležitých orgánů. Lze ji také přidávat
do salátů nebo z ní připravit nálev.
KOPŘIVA DVOUDOMÁ
(Urtica dioica)
Žahavé trichomy kopřivy pozlobí na
zahrádce kde koho. Samotná kopřiva ale
nabízí tolik možných způsobů využití, že
několik exemplářů se na zahrádce určitě
ponechat vyplatí. Zjara je výborná na
pročištění organismu i výrobu jích a výluhů,

kterými lze v průběhu vegetace přilepšit
ostatním rostlinám na zahrádce. Její listy
působí povzbudivě na všechny fyziologické
funkce, podporují například srdeční činnost,
krvetvorbu, snižují krevní tlak, čistí krev
a stimulují vylučování žluči. Podávat ji lze
jako špenát nebo nálev.
SVÍZEL PŘÍTULA
(Galium Aparine)
Kdo by neznal lepkavé kuličky svízele? Při
pravidelném pletí zahrady se s ním setkal
snad každý. Málokdo ale ví, že tuto chytlavou rostlinku lze také využít, a to nejlépe
v době květu. Působí jako diuretikum
a uvolňuje také křečovité stažení hladkého
svalstva. Nálev ze svízele se užívá kromě
jiného při zadržování vody v organismu,
proti křečím, při epilepsii, nervových
chorobách, vodnatelnosti a chudokrevnosti.
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BRŠLICE KOZÍ NOHA
(Aegopodium Podagraria)

HLUCHAVKY
(Lamium)

SEDMIKRÁSKA CHUDOBKA
(Bellis perennis)

ŘEBŘÍČEK OBECNÝ
(Achilea Millefolium)

POPENEC BŘEČŤANOLISTÝ
(Glechoma hederacea)

KONTRYHEL ŽLUTOZELENÝ
(Alchemilla xanthochlora)

Pro svou houževnatost a rychlé rozrůstání
je bršlice pro mnohé zahradníky přímo
pohromou, pro jiné je výbornou rostlinou
do salátů, pomazánek i polévek. Sbírá
se oddenek v březnu, září až říjnu a listy
před květem, v dubnu až květnu. Bršlice je
močopudná a krevčistící, harmonizuje práci
střev a tlumí mírné křeče v oblasti břicha. Od
středověku se využívala jako bylina proti dně.

Hluchavky jsou známé svými charakteristickými květy bílé, nachové nebo žluté
barvy (hluchavka bílá, hluchavka nachová
a hluchavka žlutá). Květy všech druhů
lze sbírat, nasušit a připravit uklidňující
nálev. V počátku kvetení lze sbírat celou
nať. Hluchavka podporuje spánek, posiluje
nervy, harmonizuje menstruaci, podporuje
látkovou výměnu, ovlivňuje činnost střev
a uvolňuje hleny.

Snad se ani nechce věřit, že tato drobná
skromná rostlinka by na zahradě mohla
někomu vadit. Pro ty, kteří ale preferují
trávník opravdu jen z trav, je hned vedle
pampelišky plevelem číslo jedna. Díky
jejímu malému vzrůstu se jí daří i v krátce
sečených trávnících. Květy lze přitom dobře
využít pro přípravu nálevu při potížích
horních cest dýchacích, při zánětech
močových cest nebo u chorob žlučníku,
slinivky a štítné žlázy. Květy sedmikrásky
můžeme při pobytu na zahradě pojídat
klidně čerstvé, získáme tak přiměřenou
denní dávku hořčíku v přírodní formě
(7 květů/den). Listy lze použít do jarních
salátů.

Rostlinu lidově zvanou myší ocásek nebo
žebříček mnozí znají díky jejímu charakteristickému plochému květenství s drobnými
bílými nebo narůžovělými kvítky,
která hojně zdobí louky, pastviny
i okraje cest. Využít můžeme právě květy,
které sbíráme před plnými rozvitím. Jejich
účinky ocení hlavně ženy, ve formě nálevu
jsou používány při ženských nemocech,
podporují chuť k jídlu a povzbuzují vylučování žaludečních šťáv. Kvetoucí řebříček
lze navíc přidávat do smíšených zákvasů
pro jeho posilující účinky.

Snadno přehlédnutelná rostlinka s
drobnými fialovými kvítky, které se bude
dařit na humózních a provlhčených částech
zahrady. Má specifickou, nahořklou chuť,
která se hodí na okořenění pomazánek,
polévek, salátů i vařených brambor.
Konzumuje se kvetoucí nať, sušená nebo
čerstvá. Popenec má hojivé účinky, zlepšuje
trávení a látkovou výměnu. Je protizánětlivý, močopudný, detoxikuje játra
a působí proti nadýmání.

Tato bylinka často roste ve vyšších
polohách, na vhlčích místech. Její laločnaté
listy produkující po ránu kapku rosy zná
snad každý. Pokud nám na zahradě vyroste,
byla by škoda se jí zbavovat. Z její kvetoucí
natě i listů lze totiž připravit chutný čaj,
který se, stejně jako řebříček, uplatňuje
při léčení typicky ženských obtíží a bolestí
spojených s menstruací. Působí dobře
na psychiku v klimakteriu a podporuje
látkovou výměnu. Pro ženy je vhodný od
doby dospívání až po klimakterium.
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VOŇAVÁ, KRÁSNÁ
A OBLÍBENÁ:
LEVANDULE
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LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.
(Lamiaceae)

VOŇAVÁ
LEVANDULE
Levanduli není třeba dlouze představovat,
libá vůně jejích květů okouzlí snad každého.
Připomene nám čas prázdninových letních
dnů a zavede nás do oblasti Středomoří
a Orientu, odkud se k nám tato bylinka
rozšířila. Není divu, že se pro svou vůni
stala součástí nejrůznějších kosmetických
přípravků. Známé jsou i její baktericidní
účinky.

Aromatická, hustě větvená vytrvalá bylina
s čárkovitými, podvinutými, stříbřitě šedými,
plstnatými listy; dorůstající výšky až
1 metru. Kvete počátkem léta drobnými,
fi alovými, růžovými, bílými či modrými
květy uspořádanými do lichopřeslenů.
Po stopách levandule
Levandule patří mezi prastaré byliny.
Pro svou jemnou vůni a zklidňující účinky
se přidávala do koupelí již ve starověku.
Později se stala součástí kosmetických
přípravků, např. mýdel, kolínských vod
a parfémů. Známé byly i její baktericidní
účinky, kterých využívali hojně naši předci
v oblasti Středozemního moře a Orientu,
když spalovali levandulové snítky u lůžek
nemocných. Květy se zdobily podlahy domů
a kostelů. Matthioli považoval levanduli
za univerzální lék při nervových onemocněních.
Levandule u vás doma
Levanduli si lze dobře pěstovat doma na
zahrádce i na balkóně v květníku. Je ideální
rostlinou k vytvoření voňavého bylinkového
zátiší. Semena levandule se vysévají na jaře.
Množí se bylinnými řízky na jaře a dřevnatými řízky na podzim. Vyhovuje jí slunné
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stanoviště s dobře propustnou písčitou
půdou. Pro udržení pěkného vzhledu
můžeme keříky na jaře seřezávat, ale pouze
nové výhony, nikdy až na staré dřevo, které
obráží špatně. Je také medonosná.
Léčivka i koření
Využívají se květy a nať, sběr probíhá na
počátku kvetení, kdy má bylina nejvíce
obsahových látek, tedy v červnu až srpnu.
Vnitřní použití – ve formě nálevu při
bolestech hlavy, při stavech úzkosti
a zažívacích obtížích. 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.
Zevní použití – 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, pomáhá navodit klidný
spánek.
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JEDLÉ KVĚTY:
INGREDIENCE Z LUK
A ZAHRAD
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JEDLÉ KVĚTY

JEDLÉ
KVĚTY
Květy provázejí člověka od pradávna, coby
symboly nového života, radosti a úcty
k významným událostem, státnosti či
náboženství. V číně a japonsku rozšířená
konzumace jedlých květů je známa tisíce let.
Nejen orientální kuchyně, ale i návrat
k receptům našich evropských předků
v současné době přinášejí květy zpět
na náš stůl.

JEDLÉ KVĚTY

Výživová hodnota
Také současná věda na základě empirických měření potvrzuje význam nutriční
hodnoty květů. Obsah vitamínů, enzymů,
barviv, mikroprvků spolu s bílkovinami,
tuky a sacharidy se neliší od jiných běžněji
používaných zelenin. Navíc u mnohých
druhů je tento obsah navýšen o mnohé
významné látky, jako jsou složky antioxidační
(violka), hořké látky (pampeliška, čekanka),
slizové látky (brutnák) či léčivé (heřmánek,
levandule). Obsahují také řadu senzoricky
výrazných látek ovlivňujících lepší trávení.
Pestrost a barevnost
Sortiment jedlých květů dnes nabízí více
než stovku druhů s velkým počtem tvarově,
barevně i chuťově pestrých květů. Ty se
většinou podávají jako obloha různých jídel,
studených mís, okvětní lístky se uplatňují
při zdobení salátů, ovocných pohárů nebo
nápojů. K jídlu lze použít květy, které nejsou
jedovaté, hořké nebo jinak nepoživatelné
a jež nebyly chemicky ošetřovány.
Malá ochutnávka
V období jara je nejznámější pampeliška, jejíž
květy byly vždy základem pampeliškového
medu, hořká chuť květů i listů je ideální
součástí jarních salátů. Obsahují třísloviny,
silice, slizy a další složky. Nejjemnější květy
má na jaře, později tuhnou a hořknou.
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Květenství prvosenky jsou vhodné jako jedlé
květy a především jako léčivka. Obsahuje
saponiny a fenolové glykosidy.
Malé květy sedmikrásky lze bez problému
použít do salátu, polévek i pomazánek.
Obsahují saponiny, třísloviny, stopy hořčin
a jiné látky.Podobně lze použít květy
hluchavky s nahořklou chutí a obsahem
tříslovin, silic a slizu.
Bez černý má velice široké použití, a to nejen
jako droga při léčbě nachlazení.Květenství je
vysoce hodnotné, obsahuje mimo záklaních
živin a vitamínů také flavonoidy, kyselinu
chlorogenovou,slizy a třísloviny. Můžeme
je připravit smažením v těstíčku. Známé je
použití květu i plodu (a extraktu z nich vyrobených) do nápojů a kosmetických výrobků.
Měsíček zahradní je u nás velice známá
letnička a léčivá rostlina. Nejen ve Francii je
často používána do salátů i k barvení másla,
sýrů a jako náhraška šafránu. Květy obsahují
karetonoidy, mají příjemnou chuť i protizánětlivé účinky.

esteticky působící doplněk jídel, salátů
a nápojů, ale i léčebný prostředek ve formě
čajových směsí. Obsahuje řadu silic a působí
slabě sedativně a diureticky.
Nesmíme zapomínat , že u některých zelenin
je květ hlavní konzumovanou částí. A to
například u artyčoků, brokolice, květáku.
U některých dalších pěstováných pro plod
či jinou část, lze jejich květ použít jako příležitost ke zpestření jídelníčku. Jde například
o tykve, hořčice či vykvetlou čekanku.
Brutnák je poslední rostlina, kterou zmíníme
jako vhodnou k použití jejího květu. Lze ho
využít k dochucování ovocných šťáv a jiných
nápojů, taktéž salátů a měkkých sýrů
a kandovaného na zdobení cukroví. Obsahuje
mimo jiné kyselinu křemičitou a alantoin.
Jako léčivá rostlina má diuretické účinky.
V současné době lze některé květy koupit
ve specializovaných prodejnách. Ale nic
nemůže nahradit čerstvě utržený květ na vaší
zahrádce. Stejně jako krátký čas od utržení
ke konzumaci.

Květ heřmánku můžeme použít k přípravě
čajů, ale také čerstvé jako doplněk jídel.
Obsahuje chamazulen a flavonoidy s bakteriálními a protikřečovými účinky. Květy u nás
stále populárnější levandule jsou nejen
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ROSTLINNÉ
ANTIBIOTIKUM:
LICHOŘEŘIŠNICE
VĚTŠÍ
Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus L.) je
původní rostlinou Peru a oblasti Jižní Ameriky.
V našich podmínkách je oblíbenou, bujně
rostoucí a velmi hojně kvetoucí letničkou.
Kromě svého dekorativního účelu v zahradě
je lichořeřišnice ideálním doplňkem letní
kuchyně. Svým obsahem silic, glukotropaeolinu
(plody), enzymu myrosin a dalších vjemově
výrazných přírodních látek je pro svou
štiplavě – hořčičnou chuť vhodným doplňkem
zeleninových salátů.
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ROSTLINNÉ ANTIBIOTIKUM

Pěstování
Nejjednodušší je přímý výsev koncem
dubna až začátkem května do propustné
půdy na slunná stanoviště. V půdách
s vyšším obsahem dusíku špatně kvete a
má velké listy. Lichořeřišnice roste velmi
rychle, ještě začátkem léta je možné
vysít další semena, prodloužíme pak dobu
kvetení na záhonu. Je ideální rostlinou
do ozdobných proutěných košů nebo
konstrukce v zeleninových záhonech,
ale i do nádob na balkónech. Kvete až
do zámrazu.

Lichořeřišnice v kuchyni
Čerstvou rostlinu můžete využít také
v kuchyni, například pro přípravu čerstvých
salátů nebo jako tzv. falešné kapary. Květy,
semena i listy mají ostrou, mírně štiplavou
kořeněnou chuť, proto je využijeme
například v zeleninových salátech.
Doplňkem těchto salátů může být kozí sýr
nebo kuřecí maso. Saláty se připravují
z mladých listů a výhonků, používáme
je jako každou jinou salátovou zeleninu.
Zajímavostí jsou naložené květní pupeny
lichořeřišnice.

Účinky
Využívají se květy, listy, semena a čerstvá
šťáva. Semena se sbírají až po dozrání, listy
a květy po celou dobu vegetace. Lichořeřišnice působí výrazně antibioticky,
zejména v urogenitální oblasti. Příznivě
působí také v oblasti dýchacích cest.
Brzkým užitím lichořeřišnice se dá infekce
zničit nebo alespoň omezit. Působit může
i preventivně. Prokázaný je také účinek na
růst vlasů.Lichořeřišnice se často využívá
v homeopatii. Její velkou výhodou je, že se
v případě užívání nemusíte obávat
vedlejších efektů či předávkování.

Kapary – nekapary
Jak na to? Mladá semena lichořeřišnice
(zelená, tvrdá) opláchneme pod proudem
studené vody, osušíme, ve skleněné
nádobě, zasypeme solí a necháme 24 hodin
stát. Druhý den semena opět osušíme,
uložíme do sklenic a zalijeme horkým
nálevem ředěného octa. Po dvou týdnech
zalijeme čerstvým nálevem. Po dvou až
třech měsících můžeme konzumovat.
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POMAZÁNKA Z ČERVENÉ ŘEPY

ČERVENÁ ŘEPA:
Bohatá zásobárna
důležitých látek
Červená řepa je zeleninou bohatou na vitaminy
B1, B2, C a také minerály, jako je železo, draslík,
hořčík, fosfor a křemík. Přestože se z řepy
obvykle konzumují pouze hlízy, její listy jsou
bohatým zdrojem beta-karotenu. Nezralá
řepa obsahuje také hodně kyseliny šťavelové.
Barvivo červené řepy – betanin – rozšiřuje
věnčité tepny, zpevňuje stěny vlásečnic a je
prospěšné proti vysokému krevnímu tlaku.
Řepa prospívá cévnímu systému, zvyšuje
tvorbu červených krvinek, zabraňuje kornatění
tepen, chrání před infarktem a snižuje hladinu
cholesterolu v krvi. Její šťáva pročišťuje játra,
má močopudné účinky, podporuje činnost
žaludku a tvorbu žluči.
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Ingredience pro 4 osoby:
• 250 g vařené červené řepy
• 150 g plnotučného tvarohu
• 50 g sýru feta,
• 1 stroužek česneku
Řepu a česnek oloupeme, česnek
nasekáme na jemnější kousky. Do kuchyňského robotu se sekacím nástavcem
vložíme kousky řepy a trošku rozmixujeme, až vznikne hrubá drť. Přidáme
česnek a opět krátce promixujeme. Poté
přidáme tvaroh a znovu mixujeme, dokud
nevznikne hladká pomazánka. Nakonec
vhodíme rozdrobenou fetu a naposledy
krátce promixujeme. Pomazánku můžeme
zlehka dosolit.
POLÉVKA Z ČERVENÉ ŘEPY
S KMÍNEM A JOGURTEM
Ingredience pro 4–6 osob na polévku:
• lžíce olivového oleje
• 1 velká cibule nakrájená nahrubo
• 1 stroužek česneku (nasekaný),
• 1 polévková lžíce kmínu

• 750 g červené řepy
(oloupané a nakrájené na kostky)
• 800 ml zeleninového
nebo kuřecího vývaru
• čerstvá petržel
Ochucený jogurt: 1 lžička římského kmínu,
1 lžička koriandru (celého), špetka kmínu,
½ lžičky sladké papriky, špetka kajenského pepře, 4 lžíce bílého jogurtu, 1 lžíce
řepkového nebo olivového oleje
V hrnci rozehřejeme olej, přidáme cibuli,
česnek a kmín a vaříme do změknutí
(ne však do zhnědnutí), zhruba 5–10 minut.
Poté přidáme řepu a vývar a zvolna vaříme
30–35 minut, dokud řepa nezměkne.
Osolíme. Mezitím si připravíme kořeněný
jogurt. Na suché pánvi lehce opražíme
(zhruba 1 minutu) kmín a koriandr. Poté
koření přesypeme do mlýnku (nebo do
hmoždíře) a rozemeleme na prášek.
Do směsi přidáme ještě sladkou papriku,
kajenský pepř a špetku soli. Následně
smícháme směs s jogurtem a lžící oleje.
Polévku rozmixujeme a dochutíme solí.
Lze podávat horkou i studenou, ochucenou
jogurtem a ozdobenou čerstvou nasekanou
petrželkou.
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OSTRUŽINÍKY
Význam
Pro potravinářské účely sbíráme plody
(Fructus rubi fruticosi), pro léčebné účely
do konce 20. století byl sbírán téměř
výhradně list (Folium rubi fruticosi). Dnes,
po objevení výjimečně silného ochranného
a antioxidačního účinku obsažených bioflavonoidů, patří plody mezi důležité léčebné
drogy. Zatímco sušením se v plodech
poněkud snižuje obsah vitamínu C, antioxidační účinek flavonoidů zůstává v podstatě
zachován.
Pěstování
Běžné druhy z naší přírody mají tu
vlastnost, že se svými šlahouny i kořenovými výhony šíří hodně do stran, a tak
mohou zahrádku obsadit k naší nelibosti.
Vyšlechtěné kultivary jsou často vzpřímenější a kompaktnější a zůstávají více tam,
kde je chceme. Můžeme si tak pořídit různé
beztrnné a velkoplodé odrůdy.
Naše zkušenosti
Pro produkci našich biomarmelád
používáme trnitou formu ostružníku,
tzv. Wilsonův, který dozrává v červenci.
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Je mrazuvzdorný, vysoký a má pravidelný
výnos drobnějších plodů, pěstuje se bez
opory. Další odrůdou, jež najdete u nás
v Ostré, je Thornfree, beztrnný ostružník.
Ten je vhodný pro pěstování v teplejších
oblastech, pěstuje se na opěrné konstrukci,
v chladnějších polohách nebo se musí na
zimu zakrýt. Velké polodlouhé plody zrají
koncem srpna a v září. Výhony se po sklizni
vystřihnou a porost se pohnojí kompostem.

Pěstování
Maliník má rád živné, hlinitopísčité, mírně
vlhké, propustné půdy. Místa jsou nejlepší
chráněná před studenými větry, na plném
slunci, v polostínu méně plodí. Množíme
v létě polozralými řízky, hřížení výhonů
se provádí v červenci. Dělení starších trsů
na jednotlivé pruty s kořeny je možné na
podzim těsně před opadem listů nebo
brzy na jaře.

MALINY

Naše zkušenosti
Existuje mnoho kulturních odrůd maliníku
určených pro pěstování na zahradách
a plantážích. U nás najdete v menší míře
jednou plodící odrůdy Zeva a Veten, které
dozrávají začátkem července. Tyto odrůdy
jsou náchylné k houbovitým chorobám
stonku. Převážně pěstujeme odrůdy
remontantní – Heritage, které dozrávají
od konce srpna až do zámrazu. Po sklizni
výhony vystřihneme, porost se opět
přihnojí kompostem. Porost se zakládá
na šest až sedm produkčních let.

Význam
Sbírají se zejména plody (Fructus rubi
idaei), jež obsahují barvivo patřící mezi
nejsilnější antioxidanty. Čím sytější
a tmavší barvu maliny mají, tím je koncentrace tohoto barviva vyšší. Plody, šťáva
a další výrobky z malin jsou zejména pro
obsah antioxidantů cenné při horečnatých a zánětlivých onemocněních (zánět
průdušek, revma), zlepšují zdravotní stav
kuřáků a alkoholiků, jsou doporučovány
i u Alzheimerovy choroby. Používá se také
sušený list maliníku – výluhy se používají
ke kloktání při zánětech v dutině ústní
a k potírání kožních chorob.
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RYBÍZ
Význam
Rybíz (červený, černý a bílý) je oblíbeným bobulovým ovocem. Sbírají se
zejména plody, které obsahují v různé míře
vitamín C, vitamíny skupiny B, provitamín A,
vápník, železo, mangan, draslík, zinek.
Černý rybíz obsahuje 3x více vitamínu C
než červený a bílý, navíc má vysoký obsah
rutinu, který zlepšuje stav cévních stěn,
používá se tedy při ateroskleroze (zvápenatění tepen), křečových žilách, hemeroidech, křehkosti a lámavosti cév.
Pěstování
Patří k nenáročným keřům, roste na slunci
i v polostínu, ale na slunci více plodí.
Keře vysazujeme na podzim nebo na jaře,
podzimní výsadba jim svědčí lépe, protože
stačí do příchodu letních veder a sucha
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pořádně zakořenit. V průběhu vegetace
nepotřebuje žádnou péči, nehnojíme, pouze
za suchých dnů zavlažujeme. Proti vysychání i na zlepšení kvality půdy stačí každé
jaro přihrnout nový kompost a zamulčovat
trávou, kostivalovými listy a kopřivou,
žádnou jinou péči opravdu nepotřebuje.
Naše zkušenosti
Rybíz používáme do našich marmelád.
Všechny odrůdy pěstujeme v keřové formě
ve sponu 3x1 metr. Založení porostu je
stejné jako u ostružníků. Rybíz vyžaduje
každoroční přihnojení kompostem,
na zimu se přihrne zeminou do výše
20‒30cm. V předjaří se provede řez starších
nebo nevhodně rostoucích větví. V Ostré
najdete červené odrůdy: Heinemannův
pozdní, Losan, Detuan. Dále pak bílé odrůdy
Blanka a Primus a také černé odrůdy rybízu:
Öjebyn, Fetödi a Nigra.
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Jahody v našich zahradách
V našich zahradách pěstujeme jahody na
celkové výměře 1,2 hektarů. Mezi pěstované
odrůdy patří:

JAHODY
Oblíbená letní lahůdka
Jahody jsou jedním z nejžádanějších druhů
ovoce po celém světě. V našich klimatických
podmínkách jsou prvním dozrávajícím
ovocem vůbec. Těsně před nimi dozrává
pouze netradiční ovocný druh zimolez
kamčatský, tzv. kamčatské borůvky. Jahody
jsou významným zdrojem vitamínů a minerálních látek. Kvalitní čerstvé jahody jsou
vzhledné, mají pronikavé aroma, neovadlé
kališní lístky a křehkou dužninu. V celosvětové produkci se ročně vypěstuje kolem
3 milionů tun jahod, v České republice je to
okolo 15 tisíc tun jahod ročně. Průměrná
roční spotřeba v české republice se
pohybuje okolo 2 kg jahod na osobu.
Jak zajistit dobrou úrodu?
Dostatek závlahy
Jahody se dají pěstovat do nadmořské
výšky 600 m. n. m. Jsou velice citlivé na
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nevyrovnaný průběh srážek, proto vyžadují
doplňkovou závlahu. Průměrný roční
srážkový úhrn by měl být asi
600 mm. Nejvhodnější půdy pro pěstování
jsou hnědozemě. Na jednom místě zpravidla pěstujeme jahody 2–3 roky. Čtvrtým
rokem se plody již zmenšují a klesá tak
jejich výnos. Ideální je pěstovat jahody ve
dvouřádkové výsadbě, řady by měly být
od sebe vzdáleny asi 60–70 cm a v řadě je
vysazujeme 30 cm od sebe.
Úrodná půda
Na pozemku, na kterém chceme pěstovat
jahody, je ideální pěstovat jako předplodiny rostliny hnojené chlévským hnojem,
luskoviny či rané zeleniny. Před výsadbou
je vhodné pozemek vyhnojit
6–8 kg hnoje nebo kompostu na m2
a zorat. V případě, že jsme pěstovali zelené
hnojení, stačí vyhnojit poloviční dávkou.
Výsadba se provádí od srpna do poloviny
září, ve vyšších polohách se doporučuje

provádět výsadbu jarní, ale plodů se pak
dočkáme až dalším rokem.
Péče o rostliny
Jahody sázíme tak, aby kořenový krček
byl 0–10 mm pod zemí. Sazenice mají mít
3–4 dobře vyvinuté listy, svazek kořenů
dlouhých alespoň 4–6 cm, silný
kořenový krček a co největší srdéčko.
Po výsadbě provedeme vydatnou závlahu
a na jaře mělkou okopávku. Jahody můžeme
mulčovat fólii (dříve pak dozrávají) nebo
kompostovanou rašelinou, senem nebo
slámou o síle vrstvy 4–8 cm. Mulčování
omezuje výpar vody z půdy a zamezuje
růstu plevelů. Pokud chceme urychlit
sklizeň o 10 dní, koncem března či začátkem
dubna umístíme nad jahody fóliové tunely,
které jsou 50–60 cm vysoké. Jakmile
začnou jahody kvést, tunely odstraníme.
Sklizeň jahod probíhá obvykle od 20. května
do 30. června dle ranosti odrůd.

RUMBA, která je pěstována
na výměře 0,4 ha
• plody jsou velké, plně červené a lesklé,
pravidelně kuželovitého vzhledu
• raná odrůda
• výhodou je vysoká odolnost na všechny
známé nemoci
FLORENCE, pěstována také
na výměře 0,4 ha
• plody jsou veliké a těžké, velice chutné, tmavě červené barvy, kuželovitého
vzhledu
• zraje koncem června až do začátku
července.

Na zbývajících 0,4 ha se pěstují
tyto odrůdy:
SYMPHONY
• plody středně velké, světle červené
s výrazně ovocným aroma
• vhodná do všech pěstitelských oblastí

DARSELECT
• plody jsou pevné, šťavnaté, světle
červené barvy s výrazně sladkou chutí
• má vysokou odolnost proti chorobám

KARMEN
• česká odrůda s atraktivními velkými
ledvinovými plody, tmavě červené
• lesklé barvy
• dužina je tmavě červená, šťavnatá
s dutinkou
• chuť je velmi sladká a aromatická
• tato odrůda má velkou plodnost,
plody o váze až 200 g
• je jednou z nejchutnějších a nejčastěji
pěstovaných odrůd
•
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DÝNĚ
Dýně je lidový název nejčastěji pro tykev
turek (nazývanou také dýně obecná,
latinsky: cucurbita pepo, nejčastěji varieta
pepo) nebo tykev velkoplodou (nazývanou
také dýně velkoplodá, latinsky: cucurbita
maxima).
Jedná se nejčastěji o zeleninu oranžové
barvy z čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae).
Do Evropy se dostala koncem
15. století během španělských kolumbovských výprav. Listy jsou nedělené nebo
dlanitě laločnaté. Plodem je bobule různého
tvaru a zabarvení. Z 90% obsahuje vodu
a důležité minerální látky (železo, hořčík,
draslík, sodík), dále pak obsahuje beta
karoten.
Nejčastěji se u nás pěstují dýně náležící
do dvou botanických druhů:
DÝNĚ OBECNÁ (Cucurbita pepo)
a DÝNĚ VELKOPLODÁ (Cucurbita maxima)

112

OVOCE A ZELENINA

K dýni obecné patří například známé
zelené, žluté i vícebarevné cukety, patizony,
nazývané někdy v zahraničí dle svého
tvaru „UFO – dýně“, dále oblíbená dýně
špagetová, jejíž dužina se po uvaření
vcelku rozpadá na „špagety“, a také typy
dýně olejné, jež je pěstována především
pro sklizeň olejnatých semen bez tvrdé
slupky. K dýni velkoplodé patří například
stále populárnější a v poslední době hojněji
pěstovaná dýně „Hokkaido“, ale také třeba
známá dýně „Pečárka“ ze Slovenska.

jejich bezslupková semena, která se
po vyjmutí z plodu propláchnou a usuší
na roštech. Používáme je pak do vícezrnného pečiva, nebo se konzumují solené
a pražené. Dále pěstujeme tykev
velkoplodou „Hokkaido“, jednu z nejlepších
odrůd tykve pro použití v kuchyni. Tykev
velkoplodá Turks Turban se dá velmi
dlouho skladovat. Z dalších odrůd pak
pěstujeme Vegetable Spaghetti, Big Max,
Warted Hubbard a Tiger Cross.

Dýně u nás v Ostré
Vyséváme začátkem května, když pominou
příjemní mrazíky. Pro snadnější kultivaci do
sponu 170 x 50–70 cm. Během vegetace
prooráváme meziřadí dvakrát rotační
plečkou a jednou okopáváme kolem rostlin.
Při pěstování tykví využíváme závlahu, která
se projeví na výši výnosu. Při přípravě půdy
pro tykve zapravíme na podzim třicetu tun
kompostu/1 ha, případně zelené hnojení
(hořčice, jetelotrávy, peluška). V našich
zahradách najdete tykev olejnou, odrůdy
Opavská nebo Olga. Ty pěstujeme pro
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RŮŽE SVRASKALÁ
(Rosa rugosa Thunb.)

RŮŽE
v zahradách
Botanicus
Co jsou botanické růže?
Setkali jste se s názvem „botanické růže“
nebo také „druhové růže“ v angličtině
označované jako „species roses“? Všechny
tyto názvy označují plané růže. Jsou
keřovitého vzrůstu nebo pnoucí. Jejich
jednoduché pětičetné, často vonné květy
vyrůstají na krátkých květonosných
větévkách z loňského dřeva a rozkvétají
obvykle najednou začátkem léta. Dozrávají
v červené nebo černé šípky. Z těchto druhů
planých růží pěstujeme v zahradách Botanicus růži svraskalou (Rosa rugosa Thunb.)
a růži šípkovou (Rosa canina L.).

Účinné látky a použití
Slupka šípku obsahuje vitaminy, pektiny,
ovocné kyseliny, cukr, karotenoidy,
třísloviny, nepatrně éterické oleje. Masité
slupky šípku patří spíše mezi potraviny
než mezi léčivé drogy. Zdrojem vitaminu C
jsou pouze čerstvé šípky, neboť jej sušením
velmi rychle ubývá. Vitaminy se uchovávají lépe ve výtažcích a také v džemu,
marmeládě či šípkových povidlech, jež jsou
v lidovém léčitelství oblíbenými prostředky
k prevenci a léčení nemocí z nachlazení.
Ve vlastních plodech (velmi tvrdé nažky)
se nacházejí především oleje, proteiny
a fosfolipidy.
Olej z plodů má vysoký podíl nenasycených
mastných kyselin a vitaminu A. Údajně
příznivě ovlivňuje hojení jizev a vyhlazování
vrásek, obzvláště při akné. Z okvětních
plátků se získává vysoce ceněný esenciální
růžový olej (silice), používaný v kosmetice
a při výrobě parfémů.

Bohatě větvený, nízký, maximálně 1,5 metru
vysoký hustý keř s velmi hustě ostnitými
větvemi. Tento druh plané růže má tmavozelené, svraskalé, kožovité, lichozpeřené
listy. Vonné květy o průměru 8 centimetrů
jsou purpurově růžové až karmínově
červené s výraznými žlutými tyčinkami
a jsou uspořádány jednotlivě nebo v malých
květenstvích. Rozkvétají od léta až do
podzimu. Červené až oranžovo-červené
šípky jsou ploše kulovité a jsou bohaté
na vitamin C. Tento druh růže pochází
z východního Ruska, severní Číny
a Japonska. Je vhodný při zakládání živých
plotů v případě, že růži zasázíme v přední
okrajové části tohoto plotu. V případě
středových či zadních partií živých plotů
růže nedostatkem světla a prostoru živoří
a odumírá. Tento druh růže je také vhodný
jako solitér. V tomto případě poskytuje
bohaté květy v průběhu celého léta.

Listy jsou střídavé, řapíkaté a lichozpeřené.
Má ráda vápenatou, hlubokou půdu, její
kořeny sahají až metr hluboko. Šípková
růže kvete v květnu a červnu. Voňavé květy
bohaté na nektar mají růžovou nebo bílou
barvu, měří v průměru asi 5 až 6 cm. Lesklé
červené šípky, které dozrávají v srpnu a září,
jsou 2–3 cm dlouhé a jejich tvar bývá různý,
od vejčitého až po kulovitý. Jsou bohaté na
vitamín C. Tento druh růže je rozšířen téměř
po celé Evropě s výjimkou dalekého severu.
Šípková růže je ideálním keřem
v zapojených živých plotech. Svým bujným
růstem a nenáročností na pěstování je
vhodná do zadních a středních partií
živých plotů.

RŮŽE ŠÍPKOVÁ
(Rosa canina L.)
Keř, který dosahuje výšky 1–3 metry.
Má vzpřímené a nebo převislé trnité větve.
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LÍPA SRDČITÁ
LÍPA JAKO NÁRODNÍ STROM
Lípa je naším národním stromem a symbolickým stromem Slovanů. Je dlouhověkou
dřevinou dožívající se stáří až 700 let.
Byla prvním stromem, který se vysazoval
u lidských obydlí, chránila a léčila. Pro svou
vůni, půvabnou korunu, i vlídný stín byla
symbolem ochrany, pomoci a lásky. Lidé
věřili, že dokáže odehnat zlé duchy a svou
energií zbaví člověka chmurných myšlenek.
Na lípy zavěšovali obrázky Panny Marie.
S tvárným lipovým dřevem pracovali
řezbáři, dělali z něj oltáře a sochy svatých,
proto se jí také někdy říkalo “svaté dřevo".
Lípa je symbolem západních Slovanů,
ačkoliv historicky celé střední Evropě
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dominoval spíš dub, jenž byl symbolickým
stromem od dob Keltů, Germánů až po
první Slovany. Obecně není moc známý
fakt, že jako první uvedli lípu za symbol
našeho slovanství básníci (například J. Kollár
v díle Slávy dcera). Oficiálním národním
symbolem se stala až v červnu roku 1848.
CHARAKTERISTIKA
Dřevina dosahující výšky 20 až 30 metrů
s válcovitým kmenem a hustou vejcovitou
korunou. Listy jsou srdčité, na líci tmavě
zelené, na rubu šedozelené, v paždí žilek
s patrnými chomáčky rezavých chlupů.
Květy jsou oboupohlavné, vyrůstají z paždí
listů v dlouze stopkatých vrcholičnatých

květenstvích s velkým blanitým zelenožlutým jazykovitým listenem. Plodem
je oříšek, který obsahuje zpravidla jediné
semeno.
SBĚR A VYUŽITÍ
Sbírají se celá květenství včetně listenu
na počátku kvetení. Květy sušíme ve stínu
a pokud možno v průvanu ve vrstvě do
5 cm. Dobře usušené květy a listeny si mají
uchovat svou původní barvu a charakteristickou vůni. Nesbíráme odkvetlá
květenství s malými chlupatými plody, ani
poupata. Uchováváme v dobře uzavřených
nádobách.

Lípa díky svým účinným látkám (velké
množství slizu, třísloviny, glykosidy, silice,
flavonoidy aj.) rozpouští hleny, vyvolává
pocení, utišuje křeče, podporuje vylučování
žluči a zlepšuje chuť k jídlu. Květy mají slabě
kořenitý pach a nasládle slizovitou chuť.
Používá se také jako diuretikum. Jako sedativum má využití při nervovém podráždění
a nespavosti. Odvar z lipového květu
dodává kůži jemný zlatavý nádech, proto
se používá také v kosmetice. Je součástí
mnohých čajovin jako korigens.
ZAJÍMAVOST
Název rodu Tilia pochází z řeckého “ptilon”
(křídlo), podle blanitých křídlatých listenů
květenství.
TIP
Uvařte si lipový čaj. Polévkovou lžíci
lipového květu přelijte vroucí vodou, dál
už nevařte, nechte vyluhovat a po 10–15
minutách slijte. Lze podávat samostatně
nebo s citrónem. Nemusíte doslazovat,
protože lipový čaj má přirozeně nasládlou
chuť. Pokud chcete sladit, doporučujeme
lipovým medem.
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RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ
(Hippophae rhamnoides)
Plody tohoto trnitého keře středomořského
vzhledu se dnes těší velké oblibě.
Na podzim jsou jeho větve se stříbřitými
listy doslova obaleny oranžovými bobulemi,
které jsou přirozeným koncentrátem všech
nejdůležitějších vitamínů. Není divu, že
je proto využíván k výrobě nejrůznějších
produktů jako jsou koktejly, kompoty,
sirupy nebo likéry. Rakytník je jihoevropská
dřevina, pronikající až do švédska a severozápadní číny.
Rakytník u nás v ostré
Rakytník u nás pěstujeme na ploše dvou
hektarů. Je velmi odolný, nenáročný, snáší
dobře sucho a nekvalitní půdy. Dosahuje
výšky až 6 metrů a kvete nenápadným
žlutým květem v jarních měsících. Potřebuje
plné slunce, stín ani přílišné mokro nesnáší.
Odnožuje kořenovými výběžky a má
tak tendenci šířit se do stran a vytvářet
houštiny. Jedná se o dvoudomou rostlinu,
pro vysoký výnos plodů je zapotřebí samčí
i samičí rostlina (minimální poměr jeden
samec na šest samic). Množí se vegetativně,
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nejlépe oddělováním kořenových výhonů
od vzrostlých keřů v zimě, nebo řízkováním.
Z rakytníku najdete v našem sortimentu:
džem, pyré a sirup s rakytníkem.
Zázračné bobule
Plody rakytníku údajně obsahují 10x více
vitaminu C než pomeranč a mnoho dalších
léčivých látek, včetně karotenu a stopových
prvků. Výrazně podporují imunitní systém,
očišťují organismus od toxických zplodin
a jsou velmi vhodné při rekonvalescenci.
Podporují tvorbu žluči a trávicích enzymů,
stimulují činnost jater a plic, regulují
krevní oběh. Pomáhají také při plicních
nemocech, léčí žaludeční vředy a různá
kožní onemocnění včetně akné. Nejvíce
vitaminů a ostatních biologicky účinných
látek má rakytník na počátku zrání (začátek
podzimu).
Zajímavost
Slovo “hippophae” je řeckého původu
a v překladu znamená „třpytící se kůň“.
Je to prý proto, že zvířata, jež se pásla
v oblastech, kde rostl rakytník, velmi dobře
prospívala a jejich srst měla lesklý nádech.
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GOJI A JAMAJSKÝ ŠŤOVÍK:
KUSTOVNICE A IBIŠEK
Goji – plody kustovnice čínské zdánlivě
připomínají šípky. Pro svůj obsah živin
dnes patří mezi oblíbené a rozšířené
doplňky stravy. Již staří číňané tyto plody
konzumovali ve velkém množství, věřili,
že jim zajistí dlouhověkost. Jamajský šťovík
se lidově říká ibišku súdánskému, roselle je
pak označní pro jeho zdužnatělé kalichy.
Ty mají ve světě široké využití – vyrábějí
se z nich džusy a sirupy a nalézají uplatnění
i v tradiční medicíně.
KUSTOVNICE ČÍNSKÁ GOJI
Lycium chinense Mill.
Čeleď: Lilkovité (Solanaceae)
Charakteristika: Opadavý šlahounovitý
keř s obloukovitými větvemi, dorůstající
výšky až 2, 5 m; s kopinatými, krátce řapíkatými listy. Kvete od června do října
drobnými fialovými kvítky, plody jsou
1–2 cm dlouhé, jasně oranžovo-červené
bobule na dlouhých stopkách. Objevují se
druhým až třetím rokem po výsadbě.
Původ a rozšíření: Jihovýchodní Evropa
a Asie.
Pěstování: Nenáročná dřevina, vyhovuje
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jí jílovitopísčitá, dobře propustná půda, ale
snáší dobře téměř jakoukoli půdu. Dařit se
jí bude na slunném stanovišti. Je mrazuvzdorná. Množení semeny (lze i přímo ze
zakoupených sušenýh plodů) nebo řízkováním – letním, podzimním i zimním
z tvrdého letošního dřeva.
Využití: V tradiční čínské medicíně je
kustovnice využívána již celá staletí. Plody
zvané „goji“ se konzumují buď samotné
nebo se přidávají do různých pokrmů, lze
je také sušit. Chutí se podobají šípku nebo
brusince. Využívají se též listy a mladé
výhonky, které se jí buď syrové nebo se
vaří – upravují se například jako špenát
nebo se přidávají do rýže. Na lidský organismus má kustovnice celou řadu léčivých
účinků. Plody obsahují řadu vitamínů (B1,
B2, B6, C a E), karotenoidy, betain a také
minerální látky jako je fosfor, vápník nebo
železo, stopové prvky, například zinek,
měď a selen. Posilují ledviny a játra, regulují
hladinu tuku i cukru v krvi, zlepšují zrak
a zpomalují proces stárnutí. Příznivě
ovlivňují svaly, šlachy a nehty a zamezují
bolestem kloubů. Jsou take účinným
prostředkem při ženské i mužské neplodnosti.
Zajímavost: V Číně je kustovnice považována za bylinu dlouhověkosti a údajně
také působí jako afrodisiakum.

IBIŠEK SÚDÁNSKÝ
(Hybiscus sabdariffa L.)
Čeleď: Slézovité (Malvaceae)
Charakteristika: Jednoletý keř dosahující výšky až 2 m se vzpřímenými, lysými,
červeně zbarvenými lodyhami. Listy jsou
řapíkaté, laločnaté, na okrajích pilovité;
květy jodnotlivé nebo v hroznech, mají
žlutobílou až růžovou barvu s červeným
střede; výrazný baňatý, purpurově zbarvený
kalich a vyvinutý kalíšek. Plodem je tobolka.
Původ a rozšíření: Nejistý původ. Najdeme
ho v tropické Africe, jižní a jihovýchodní Asii,
severní Austrálii a v Tichomoří.
Pěstování: Ve své domovině roste
především na rumištích a skládkách,
zejména v nižších polohách, je však také
pěstován v zahradách i na plantážích.
Množí se semeny, u nás ho lze pěstovat
v květináčích. Není mrazuvzdorný, proto ho

venku necháváme pouze v letních měsících.
Preferuje teplé chráněné stanoviště s pravidelnou zálivkou a výživnou půdou.
Využití: Ve světě má celou řadu využití.
Ze dužnatělých kalichů nazývaných
„jamajský šťovík“ se vyrábí různé druhy
nápojů, marmelád i sirupů. U nás tyto
formy zpracování nejsou tolik časté. Ibišek
napomáhá snižovat cholesterolu, prospívá
cévám, má antibakteriální a protizánětlivé
účinky. Je silně močopudný, přispívá k
rozpouštění močových kamenů, desinfikuje zažívací a močové ústrojí a snižuje
krevní tlak a horečku. U nás se používá
především ve formě nálevu, který obsahuje
velké množství vitamínů, má proto antioxidační účinky. Příznivě působí na lidský
organismus, odstraňuje únavu a stimuluje
činnost mozku.
Zajímavost: V některých zemích se
konzumuje také hořký kořen, lodyha
i listy ibišku.
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STROM PRO ROMANTIKY:
LILIOVNÍK TULIPÁNOKVĚTÝ
Ti z vás, kteří měli možnost vidět
v některém z parků tento neobvyklý strom,
se jistě podivovali nad jeho netradičními
listy, které svým tvarem připomínají lyru.
Pokud jste měli to štěstí a tulipánovník jste
zastihli i v květu, určitě jste si tento strom
zamilovali. Jeho květy jsou nádherné
a nezaměnitelné. Měří asi 3 až 6 centimetrů
a mají tvar tulipánu. Uvnitř je k vidění
mnoho tyčinek světle žluté barvy. Kolem
každého tulipánku je šest žlutozelených,
žlutých nebo vzácně bílých korunních lístků.
Jeho latinské pojmenování Liriodendron
pochází z řeckého slova leirion, které
označuje lilii, a slova dendron, znamenající
strom. Někdy se mu také říká tulipovník
podle německého Tulpen-baum.
LILIOVNÍK TULIPÁNOKVĚTÝ
(Liriodendron tulipifera L.)
Čeleď: šácholanovité (magnoliaceae)
Původ: severní amerika
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Charakteristika: Listnatý strom dorůstající
výšky až 40 m s široce kuželovitou korunou
a hladkou šedohnědou, později rozbrázděnou kůrou. Listy jsou střídavé, řapíkaté,
asi 15 cm dlouhé i široké, se 4–6 špičatými
laloky. Na podzim se barví do zlatožluta.
Květy připomínají květ tulipánu, velké až
6 cm; korunní lístky jsou žluté s oranžovým
pruhem. Kvete v květnu až červnu. Plodem
je nažka.
Historie: První zmínky o liliovníku pochází
již z období před osídlením Ameriky.
Do Evropy byl introdukován Johnem
Tradescantem v pol. 17. století a u nás
poprvé vysazen v Hluboké nad Vltavou
v roce 1865.
Pěstování: Dřevina vyžaduje teplé, slunné
či jen mírně zastíněné stanoviště a středně
vlhkou, humózní půdu. Roste pomalu, je
mrazuvzdorný, ale mladé jedince je třeba
na zimu přikrýt. První květy lze vidět asi
po 10 letech. Množí se semeny.
Využití: Po celém světě se nejčastěji
využívá jako okrasná solitérní dřevina

pěstovaná v parcích a zahradách. V Severní
Americe je cenným zdrojem dřeva, které
je lehké a měkké, v mládí bílé, postupně
žluté s hnědým jádrem. Slouží tak zejména
k výrobě nábytku a obkladů. Je také oblíbeným materiálem na šablony, skulptury
a dřevořezbu.

DŘEVINY DÁLNÉHO
ORIENTU
•
•
•
•
•
•

cedr himalájský
cicimek jujuba
davidie listenová
jinan dvojlaločný
korkovník amurský
zmarličník japonský

Orient je tradiční označení východních
zemí a kultur, jehož obsah se v dějinách
měnil. V současné češtině znamená zpravidla Blízký východ a východní Středomoří,
v širším slova smyslu i Střední a Dálný
východ. Orientální dřeviny jsou od pradávna
i nedílnou součástí tzv. orientálních
zahrad, které v Číně vznikaly již na počátku
1. tis. př. n. l. Tyto zahrady se vyhýbají
symetrii a kombinují prvky, které spolu
zdálnivě nesouvisí, ale jako celek působí
harmonicky. Řada orientálních dřevin se
využívá také jako léčivé rostliny, známé jsou
příznivé účinky jinanu na krevní oběh nebo
léčivé účinky cedru využívaného v tradiční
medicíně. Většinu uvedených dřevin najdete
v naší Orientální zahradě. Blíže vám je
představíme níže.

CEDR HIMALÁJSKÝ
(Cedrus deodara (Roxb. ex D. Don) G. Don)
Čeleď: Borovicovité – pinaceae
Původ: himaláje
Popis: Mohutný jehličnatý strom dorůstající výšky až 50 m; průměr kmene až 3 m.
Rozložité větve s tmavě modrozelenými až
šedozelenými jehlicemi dlouhými 3–5 cm,
vyrůstajícími ve svazečcích po 20–30. Šišky
jsou až 7 centimetrů dlouhé.

medicíně, známé jsou i jeho esenciální oleje.
V oblastech s mírnější zimou je pěstován
také jako okrasná solitéra.
Zajímavost: Cedr je národním stromem
Pakistánu a jsou známy exempláře, které
dosáhly stáří až 700 let.

Pěstování: Ze všech cedrů nejnáročnější,
daří se mu v dobře propustných humózních
půdách s kyselým nebo neutrálním pH.
Vyžaduje chráněné slunné až polostinné
stanoviště. Je mrazuvzdorný. Množí se
roubováním nebo výsevem.
Využití: Pro své kvalitní, trvanlivé a vůči
chorobám odolné dřevo je cedr ceněným
stavebním materiálem. Díky svým léčivým
účinkům je využíván také v tradiční
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CICIMEK JUJUBA
(Ziziphus Jujuba Mill.)
Čeleď: řešetlákovité – rhamnaceae
Původ: Čína
Popis: Opadavý strom nebo keř dorůstající
výšky až 8 m, s hnědou borkou a uzlovitými, nepravidelně rostoucími větvemi.
Mladé větve jsou rovné a trnité. Listy
střídavé, vejčité, mírně asymetrické a palisty
přeměněné v trny. V úžlabí listů vyrůstají
drobné květy, plodem je asi 3 cm dlouhá
peckovice červené až hnědé barvy.
Pěstování: Nenáročná dřevina, ve své
domovině ji najdeme na horských suchých
svazích, u nás se jí bude dařit na chráněném, teplém, slunném stanovišti,
v písčito-hlinitých, kamenitých půdách.
Snáší teplotu až do -24 °C. Množí se
nejčastěji semeny, očkováním a roubováním.
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Využití: Cicimek je pěstován převážně pro
své plody, které obsahují až 30 % sacharidů,
mají vysoký obsah vitamínu C a stopových
prvků. Konzumují se čerstvé, ale také
sušené, kompotované nebo kandované.
Připravují se z nich marinády, povidla, pyré,
vitamínové nápoje apod. Listy lze využít do
jarních salátů. Sušené plody se proslazují
a prodávají se posypané práškem z aromatických bylin jako tzv. čínské datle. Tradičně
se využívá také v léčitelství. Plodům je
přisuzováno blahodárné působení na trávicí
trakt, doporučují se proti kašli, nespavosti,
neurózám, revmatickým bolestem
a na snížení krevního tlaku.
Zajímavost: Listy obsahují látku, která
blokuje receptory vnímání sladké chuti,
takže po jejich rozžvýkání po nějakou dobu
necítíme sladkou chuť.

var. involucrata, jejíž listy jsou na spodní
straně hustě pýřité a var. vilmoriniana s listy
na spodní straně holými, která se v Evropě
pěstuje častěji. Je využívána jako efektní
okrasná dřevina, nápadná především
v době květu. Uplatňuje se hlavně v parcích
a větších zahradách. Lze ji vysazovat jako
solitéru.
Zajímavost: Davidie je považována
za vzácný třetihorní relikt a patří mezi
chráněné druhy.
DAVIDIE LISTENOVÁ
(Davidia Involucrata Baillon)

JINAN DVOULALOČNÝ
(Ginkgo biloba l.)

Čeleď: davidiovité – davidiaceae
Původ: Čína
Popis: Opadavý strom dorůstající výšky až
15 m s tmavě šedou rozbrázděnou borkou
a střídavými vejčitými listy dlouhými až
15 cm. Květy se objevují v dubnu a jsou
nápadné svými dvěma velkými bílými
listeny. Plodem je červenohnědá peckovice.
Pěstování: Nenáročná dřevina, kterou je
možné pěstovat na chráněném místě na
slunném či polostinném stanovišti. Dařit
se jí bude v humózní, vlhké a živné půdě.
Rozmnožuje se semeny nebo letními řízky
či hřížením mladých výhonů. Je mrazuvzdorná.
Využití: Dle listů rozlišujeme dvě variety:
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Čeleď: jinanovité – ginkgoaceae
Původ: Čína
Popis: Pomalu rostoucí opadavý strom,
výška až 35 m, posledním žijícím zástupcem
své čeledi; dosahuje stáří až 1000 let. Je

dvoudomý – samčí květy tvoří jehnědy
a samičí jsou drobné v úžlabí listenů. Plody
kulaté, velké 2–3 cm, nepříjemně zapáchající. Dvoulaločnaté vějířovité listy,
na podzim krásně zlatavé.
Pěstování: Nenáročná dřevina, 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.
Využití: Sbírají se listy (někdy i zralé plody),
které obsahují velké množství flavonoidů,
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.
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KORKOVNÍK AMURSKÝ
(Phe Llodendron Amurense Rupr.)

Čeleď: routovité – rutaceae
Původ: severovýchodní Asie
Popis: Opadavý strom dorůstající výšky
12–15 m, s krátkým kmenem, korkovitou
šedohnědou borkou a širokou korunou.
Listy jsou lichozpeřené, až 40 cm dlouhé,
na líci tmavozelené, lesklé, na rubu modrozelené, na střední žilce chlupaté. Květenství
tvoří malé, asi 6–8 cm dlouhé koncové laty.
Plodem jsou černé, výrazně aromatické
peckovice.
Pěstování: Ve své domovině roste
převážně v údolních nivách, je součástí
břehových porostů a typickou dřevinou listnatých lužních lesů. Daří se mu v hlubokých
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mírně vlhkých půdách s dostatkem živin,
preferuje slunná světlá stanoviště a těžké,
hlinito-písčité půdy. Je mrazuvzdorný,
množí se semeny a řízky.
Využití: Dřevo korkovníku je využíváno
zejména do izolací a podlahových krytin.
Lýko je známé pod názvem Cortex Phellodendron. Hlavní účinnou látkou je berberin
zapřičiňující citrónově žlutou barvu.
V oblastech jihovýchodní Asie je sušené lýko
využíváno jako homeopatikum. Korkovník
také poskytuje významnou pastvou pro
včely. Pro svůj velice dekorativní ušlechtilý
vzhled je využíván také v sadovnictví,
nejčastěji jako okrasná solitéra.
Zajímavost: Latinský název
Phellodendron pochází z řeckého
phellos = korek a dendron = strom.
Dříve se z jeho borky dělala korkovitá drť,
ze které se lisovaly zátky.
ZMARLIČNÍK JAPONSKÝ
(Cercidiphyllum japonicum sieb. & )Zucc. Ex j.
Hoffman & h. Schult. Bis)

Čeleď: zmarličníkovité – cercidiphyllaceae
Původ: Asie
Popis: Opadavý strom dorůstající výšky
až 15 m, ve své domovině až 30 m, s šedohnědou rýhovanou borkou a vstřícnými
okrouhlými listy zelené až modrozelené
barvy. Květy jednopohlavné, nenápadné,
samčí květy s červenými prašníky, samičí
s delšími čnělkami. Plodem je měchýřek.
Pěstování: Ve své domovině roste
v hoských lesích, vyhovují mu polostinná
stanoviště a výživné, hluboké, vlhké půdy.
Je mrazuvzdorný. Množí se semeny, lze také
zelenými řízky či hřížením.
Využití: Díky své nenáročnosti v pěstování
a zajímavému habitu se stal dřevinou, která
je často začleňována do sadovnických
kompozicí. V dnešní době se pěstuje asi
ve 20-ti zámeckých parcích. Oblíbený je
jeho převislý kultivar 'Pendula'. V Japonsku
je dřevo využíváno například v řezbářství,
k výrobě nábytku či dekorativních dýh.
Zajímavost: Opadané listy zmarličníku
při vadnutí silně voní. Tato vůně mnohdy
připomíná karamel či pečené buchty.

PLATANY: VZNOSNÉ
STROMY S KRÁSNOU
BORKOU
Platany jsou dřeviny, které jsou díky svému
celkovému vzhledu vnímány jako výjimečné
stromy. U nás jsou poměrně hojně vysazované jako okrasné stromy do parků nebo
na veřejná prostranství. Každého zaujmou
svou výrazně světlou borkou, která se
odlupuje v plátech, což způsobuje zajímavé
barevné zbarvení kmene. Jeho dlanité velké
listy se na podzim vybarvují do žlutých
a okrových odstínů. Spolu s rychlým růstem
a tolerancí ke znečištěnému prostředí se tak
platan stal oblíbenou městskou a parkovou
dřevinou. U nás v ČR je chráněno kolem
sta památných stromů, z toho nejvíce ve
středních Čechách a na jižní Moravě.
PLATAN
(Platanus sp.)
Čeleď: Platanovité (Platanaceae)
Charakteristika: Rod platan zahrnuje
asi 10 druhů. Jeho zástupci jsou opadavé
stromy dorůstající výšky až 40 m, s borkou

odlupující se ve velkých plátech. Listy
střídavé, jednoduché, s dlouhými řapíky,
připomínající listy javoru. Pupeny jsou kryty
jednou šupinou, uzavřeny v dutých bázích
řapíků. Jednopohlavné květy, v kulovitých
hlávkách uspořádaných 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 byly hojně rozšířeny
na severní polokouli.

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 soliterní parková
dřevina a pro svou odolnost vůči městským
zplodinám i do pouličních stromořadí.
Hodí se i do rozvolněných skupin. Dnes je
k dostání v různých kultivarech lišících se
zejména velikostí, barvou i tvarem listů.
Zajímavost: Nejstarší a nejmohutnější
evidovaný platan v ČR byl dle pověsti
zasazen v Bartošovicích v roce 1833
a pojmenován po hraběnce Josefíně
z Canalu. Má obvod kmene 780 cm
a výšku 36 m.

Pěstování: Nenáročná dřevina vhodná
i do městského prostředí. Původním
stanovištěm jsou břehy řek a vlhká místa
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TŘI NEJČASTĚJI
PĚSTOVANÉ DRUHY
PLATANŮ U NÁS

NEPOSTRADATELNÉ
JEHLIČNANY: SMRK
A BOROVICE

PLATAN ZÁPADNÍ
(Platanus Occidentalis L.)
Druh pocházející ze
Severní Ameriky, dorůstající výšky 20–30 m. 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 m, 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.
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PLATAN JAVOROLISTÝ
(Platanus x hispanica mill.)
Nejčastěji vysazovaný druh dorůstající výšky
až 40 m. 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 před-

chozích druhů. Od platanu východního
se liší listy, které mají většinou 5 laloků
a střední listový lalok je zpravidla kratší.
Má také větší plody. Začíná plodit nepravidelně ve věku okolo 20-ti let a dožívá se
několik staletí. Preferuje půdy s vysokou
hladinou podzemní vody a slunné
a chráněné stanoviště. Je plně mrazuvzdorný.

Smrk ztepilý a borovice lesní patří k našim
domácím dřevinám. Po celém světě se
pěstují v nespočetném množství nejrůznějších kultivarů, které nachází své
nezastupitelné uplatnění při krajinných,
parkových i zahradních úpravách. Mohou
být zajímavé nejenom zbarvením svých
jehlic, ale také svým celkovým tvarem.
Ten může být pyramidální nebo kuželovitý,
sloupovitý, kulovitý neboli keřovitý, rozprostřený nebo převislý. Většina jehličnanů
nesnáší přemokření, které se pro ně může
stát osudným. Podle druhu se jehličnany
hodí jako solitéry, do skupinových výsadeb
nebo živých plotů.
SMRK ZTEPILÝ
(Picea abies L.)
Charakteristika: Stálezelená dřevina
dorůstající výšky až 50 m, s rovným
kmenem, kuželovitou korunou a větvemi

v pravidelných přeslenech, mírně převisajícími. Kořenový systém je rozložený pouze
mělce pod povrchem, proto ve větrných
polohách může trpět vývraty. Jehlice jsou
10–25 mm dlouhé, na průřezu čtyřhranné
a na konci zašpičatělé. Květenství jsou šišticovitá, žluté samčí šištice vyrůstají v paždích
jehlic na loňských větévkách, načervenalé
samičí vyrůstají na konci letorostů v horních
patrech koruny. Původně rostou směrem
nahoru, ale ještě před opylením se mění na
převislé. Šišky jsou podlouhlé, nerozpadavé.
Taxonomie: Problematika taxonomického
rozdělení smrků je velmi složitá. Některé
kultivary mají nejasný původ, nebo jsou
jejich pojmenování nepřesná. Často se
jedná o čarověníky, kdy místo nálezu (lokalizace) se vžije jako pojmenování kultivaru.
Častým omylem bývá neznalost, nebo
nejasný původ daného kultivaru a tím
zjednodušení jeho pojmenování.
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VYBRANÉ KULTIVARY:
'CUPRESSINA' – sloupovitý
Strom 12–20 metrů vysoký, koruna široce
sloupovitá, větve kolmo vystoupavé, hustě
uspořádané, větvičky krátké, jehlice temně
zelené, šišky 8–10 cm dlouhé. Miluje zvýšenou
vzdušnou vlhkost a chladnější polohy. Špatně
snáší delší vedra a přísušky. Roste v každé
průměrné zahradní půdě.
'INVERSA' – sloupovitě převisající
Vzrůst převisající, 6–8 metrů vysoký a 2–2,5
metru široký. Větve a větévky téměř kolmo
splývající až na zem. Jehlice jsou silnější, leskle

zelené. Nároky obdobné jako předchozí
kultivar. Pochází z Anglie.
'LITTLE GEM' – zakrsle kulovitý
Vzrůst zakrslý, široce polokulovitý, uprostřed
s hnízdovitou prohlubeninou. Výhony tenké,
hustě uspořádané. Dorůstá velmi pomalu.
Výška asi 0,6 m, šířka do 1 metru. Jehlice
krátké, světle zelené. Pěkná solitera.
'MAXWELLII' – Maxwellův
Vzrůst zakrslý, široce kulovitý. Výhony krátké,
ztlustlé. Jehlice na koncích větévek shloučené,
špičaté. Dorůstá pomalu. Výška až 1 metru,
šířka do 2 metru. Kultivar vhodný jako solitera

i jako půdopokryvná rostlina. Pochází z USA.
'NIDIFORMIS' – zakrsle hnízdovitý
Vzrůst zakrslý, polokulovitý s hnízdovitou
prohlubeninou uprostřed. Špičky výhonů
lehce dolů ohnuté. Výška asi 1,2 metru, šířka
kolem 2 metrů. Jehlice v dolních partiích keře
rozčísnuté. Pochází z Německa.
'REMONTII' – zakrsle kuželovitý
Vzrůst stěsnaně zakrslý, pravidelně kuželovitý. Větve jsou vystoupavé, v ostrém úhlu
odstávající. Roční přírůstky až 3 cm. Výška do
3 metrů. Jehlice světě zelené, krátké. Efektní
solitera.

BOROVICE LESNÍ
(Pinus sylvestris L.)
Charakteristika: Stálezelený, až 40 metrů
vysoký, jehličnatý strom dožívající se věku
až 350 let. S brázditou, červenooranžovou
a šedavou borkou. Jehlice po dvou, tuhé,
špičaté, do 8 cm dlouhé a do 2 mm široké,
opadávají po 2 až 3 letech. Samčí šištice
nahloučeny na konci mladých letorostů,
vejcovité, 4 až 8 mm dlouhé, světle žluté,
samičí po 1 až 2, vzpřímené, 5 až 6 mm
dlouhé, růžové, tmavě červené nebo fialové.
Šišky na krátkých stopkách, na podzim
se stáčejí směrem dolů, zprvu zelené, za
zralosti dřevnatějící. Semena dozrávají na
jaře třetího roku, kdy se šiška otvírá a po
vysemenění vcelku opadává, tento cyklus
se opakuje každých 3 až 5 let.
VYBRANÉ KULTIVARY:
'ALBYNS' – poléhavá
Vzrůst zakrsle keřovitý, poléhavý, výška
až 0,3 metru a šířka 2,5 metru, větve po
zemi rozprostřené, jehlice šedozelené až
modrobílé, výrazné. Vhodná do skalek, na
střešní zahrady, na kmínku je to i zajímavá
solitera. Pochází z USA.
'FASTIGIATA' – sloupovitá
Vzrůst strnule a úzce sloupovitý. Kmen
prochází až do špičky koruny. Roste pomalu.
Výška 0,8–1 metru, šířka asi 1,2 metru.
Jehlice po dvou, poněkud tlustší, tuhé,
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šedavě modrozelené. Šišky malé, vejčité.
Na půdu i vlhkost je minimálně náročná.
Optimální jsou hlubší, vzdušné půdy.
Nesnáší přesolení.
'GLOBOSA VIRIDIS' – zakrslá kulovitá
Vzrůst zakrslý, v mládí nepravidelně
kulovitý, později více do výšky klenutě
protáhlý. Větve a výhony hustě uspořádané.
Výška 1–2,8 m, šířka 1,5–1,8 metru. Jehlice po
dvou. Jeden ze starších, ale stále zajímavých
a krásných kultivarů. Vhodná do menších
výsadeb, alpin nebo vřesovišť.
'REPANDENS' – plazivá
Vzrůst plochý do šířky, roční přírůstek je
kolem 10 cm. Dorůstá výšky 1 metru při šířce
kolem 1,3–1,5 m. Jehlice mají sivozelenou
barvu a délku 5–8 cm.
'VIRIDIS COMPACTA' – kuželovitá
Vzrůst kompaktně kuželovitý, může
dosáhnout velikosti malého stromku.
Jednoleté výhony jsou žlutozelené, jehlice
pokroucené, 4–8 cm dlouhé a tuhé, leskle
tmavozelené.
'WATERERI' – Watererova
Vzrůst v mládí široce kuželovitý, později
nepravidelně uzavřený a ve stáří až deštníkovitý. Kmínky a větve červenohnědé. Výška
3–5 m, šířka 5–6 metru. Jehlice šedomodré.
Krásná solitera.

137

DŘEVINY

DŘEVINY

PŮVABNÉ STARÉ ODRŮDY:
MIŠPULE A KDOULOŇ
Mišpule i kouloň se u nás pěstovaly už
v minulých stoletích, převážně v klášterních
zahradách a zámeckých okrasných parcích.
Přesto tyto druhy v dnešní době patří mezi
méně známé odrůdy. Mišpule je charakteristická svými sněhobílými květy a plody
připomínajícími malá jablíčka. Kdouloně
jste si možná všimli při podzimních
procházkách, kdy ji zdobí zvláštní žluté
plody, na povrchu plstnatě chlupaté,
připomínající křížence jablka a hrušky.
Tento menší strom s portugalským názvem
„marmelo“ dal také údajně vzniknout
slovu marmeláda.
MIŠPULE NĚMECKÁ
(Mespilus germanica L.)
Čeleď: Růžovité (Rosaceae)
Charakteristika: Menší strom nebo keř
dorůstající výšky až 6 metrů, s široce rozložitou, kulovitou korunou. Listy jsou dlouhé,
celokrajné, matné a na rubu pokryté šedou
plstí. Květy bílé. Plody jsou kulaté
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KDOULOŇ OBECNÁ
(Cydonia oblonga Mill.)

Původ a rozšíření: Původem z oblasti
Malé Asie, Zakavkazí, Íránu, Turkménie.
V kultuře se nejvíce pěstovala v oblastech
kolem Středozemního moře, v západních
oblastech Německa, ve Francii a Holandsku.
V německém Porýní byly nalezeny ve
vykopávkách zbytky mišpulí z 12. století.
Nejstarší nález semen mišpule na území
ČR pochází z Mostu ze 14. století.

Využití: Kromě zvláštního a dekorativního
vzhledu se využívají plody, chlupaté malvice,
které jsou jedlé až po přejití mrazem.
Obsahují hmotu, která chutná jako
pikantní marmeláda. Zpracovávají se dále
na kompoty, rosoly, povidla, marmelády a
různé pasty. Užívá se jich i k výrobě různých
likérů, dají se údajně i sušit podobně jako
hrušky, někdy se konzervují společně
s jinými plody. Z mišpulí se vyrábí i sirup,
který se podává malým dětem jako lék při
průjmech, protože díky obsahu tříslovin má
stahující účinky. Výjimečně se také používají
na výrobu delikátních pálenek. Mimořádně
tvrdé mišpulové dřevo má využití pro
výrobu nábytku.

Pěstování: Mišpule je samosprašná.
Prodává se roubovaná na hlohu nebo na
hrušni. Plodit začíná ve třetím až čtvrtém
roce po výsadbě. Vyhovují jí lehčí půdy, je
výrazně vápnomilná, na ostatní živiny není
náročná. Množí se semeny, hřížením nebo
řízkováním.

Zajímavost: Než přejdou prvními mrazíky
nebo dojdou uložené ve sklepě (kolem
Vánoc), mají natrpklou navinulou chuť
a v tomto stavu se přidávají k ovocným
moštům a vínům, kterým takto svým
značným obsahem tříslovin zvyšují
trvanlivost.

Původ a rozšíření: Původem z Malé Asie,
Zakavkazska a Turkménie. Předpokládá se,
že ji z Přední Asie do Středozemí a severní
Afriky rozšířili Féničané. V Čechách byla
údajně známá již ve 12. století. V minulých
dobách se pěstovaly převážně v klášterních
zahradách, zámeckých okrasných parcích
a užitkových zahradách. V 19. století byly
kdouloně nejvíce pěstovány na Znojemsku.

až hruškovité malvice se zlatavě hnědou,
na povrchu drsnou, slupkou. Dužnina
je tvrdá, mírně aromatická. Až po
uležení nebo přejití mrazíků je možné ji
konzumovat. Plody pak mají sladkou až
příjemně nakyslou, slabě trpkou chuť.

Čeleď: Růžovité (Rosaceae)
Charakteristika: Keř nebo nízký strom
dosahující výšky až 8 m, s vejčitými,
na rubu plstnatými listy. Kvete v květnu
a červnu velkými bílými nebo narůžovělými květy. Plodem je hrušce podobná
malvice. Dužnina je tuhá a aromaticky voní.
Slupka je žlutě zbarvená, na povrchu hustě
plstnatá. Dozráváním plod měkne a je
charakteristický svou nezaměnitelnou vůní.
Na stromě jsou plody ponechávány dlouho
do podzimu.

Pěstování: U nás plody nejlépe dozrávají
v teplejších oblastech. Kdouloň je samosprašná, bude plodit i jediná, ale dvě jsou
dobré pro kvalitní opylení. Vyhovují jí
úrodné, lehčí půdy. Množí se semeny i řízky
z vyzrálých výhonů, řezaných na podzim
před prvními většími mrazíky.
Využití: Jako netradiční ovocný strom.
Kdoule se zpravidla v čerstvém stavu
nekonzumují, ale používají se na výrobu
marmelád či jemných aromatických
kompotů nebo destilátů. Obsahují hodně
pektinu léčivé a tonizující látky. Dnes
nachází tato plodina uplatnění také
v kosmetice, její výtažky se přidávají
do pleťových krémů.
Zajímavost: Dříve měly údajně kdoule
využití i v léčitelství. Sušené plátky
nakrájené z malvic se používaly při krvácení
a při některých střevních a žaludečních
chorobách.
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