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Vítáme vás u dalšího čísla časopisu Svět Botanicus. 

Nastalo babí léto, tedy doba „suchého, málo větrného, 

slunného a přes den velmi teplého počasí.“ Noci ale bývají již

poměrně chladné a častěji se k ránu vytvářejí mlhy, které se

s postupujícím podzimem udržují po větší část dne. Podle

klimatologů se babí léto v našich končinách průměrně vysky-

tuje v období od 21. září do 2. října, tedy přesně ve chvíli, kdy

čtete desáté číslo našeho časopisu. Během babího léta 

můžeme také často pozorovat volně se vznášející pavučiny

drobných pavouků, které lidem v minulosti připomínaly

šedé „babské“ vlasy. Odtud také pochází název tohoto 

období.                                                                               

„V tomto čísle jsme pro vás připravili rozhovor s ředitelem

certifikační společnosti KEZ (Kontrola ekologického země-

dělství) panem Milanem Berkou. Řeč byla o biokosmetice

a nadužívaní slova bio. Na dalších stránkách vás v novém

seriálu pozveme do našich zahrad a podrobně vám předsta-

víme první z nich – Bílou zahradu. Využijte také posledních

pár dní, kdy máme letos otevřené Historické centrum a za-

hrady v Ostré. Přijeďte k nám do 9. října, kdy naše zahrady

pro veřejnost zavíráme. Ještě stihnete hudební soubor Péro

za kloboukem a na konci října pak komorní akci Čarujeme

s dýněmi u našeho obchodu v Ostré (29. října).

Přejeme vám slunečné a klidné babí léto.“

Dana a Jan Hradečtí  

úvodem
Hezké babí léto   
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Bio není 
marketingový podvod

Rozhovor s Milanem Berkou, 
ředitelem o.p.s KEZ 
o biokosmetice a její certifikaci 



Můžete na úvod ve stručnosti

přiblížit činnost KEZ? 

Naše obecně prospěšná společ-

nost KEZ se sídlem v Chrudimi

byla založena v roce 1999.

V současné době máme třináct

zaměstnanců a jsme první akre-

ditovanou kontrolní organizací

v České republice, která provádí

nezávislou kontrolu a certifi-

kaci producentů, zpracovatelů a obchodníků zařazených do

systému ekologického zemědělství, a to na základě pověření

Ministerstva zemědělství. Mimo tento hlavní předmět činnosti

provádíme certifikaci přírodní a biokosmetiky, stravovacích

zařízení, minerálních doplňků pro hospodářská zvířata a bio-

krmiv pro zájmové chovy. Dále pořádáme školení a semináře

pro biozemědělce, zajišťujeme propagaci a osvětu ekologic-

kého zemědělství, spravujeme a ochraňujeme všechny své

registrované ochranné známky. 

Biokosmetika je dnes tak trochu módní komodita: vaše obecně

prospěšná společnost KEZ je certifikátorem mimo jiné této

kosmetiky. Můžete našim čtenářům přiblížit, jak je vlastně

definovaná „biokosmetika“?

Dle našich certifikací přírodní kosmetiky – tedy Standardů

pro certifikaci kosmetických přípravků (dále jen Standardy)

musí biokosmetika splnit všechny parametry uvedené v těchto

Standardech. Potom na takový kosmetický přípravek vydáme

příslušný certifikát. Pro výrobce to znamená, že po vystavení

certifikátu může použít na obalu přípravku ochrannou známku

CPK bio.

V čem se takto certifikovaná kosmetika liší od „normální“?

Jak říkáte, „normální“ kosmetika musí splňovat požadavky

definované v legislativě Evropské unie i v naší tuzemské. 

9

To dozoruje v České republice Státní zdravotní ústav (rozhovor

s Dagmar Jírovou z tohoto ústavu jsme přinesli před rokem a půl.

Přečtěte si ho zde. Biokosmetika musí vždy naplňovat tyto po-

žadavky. Standardy, ve kterých jsou definována kritéria, jež musí

kosmetický přípravek naplňovat, jsou pak nadstavbou. 

Co vlastně prokazuje certifikace KEZ? V čem se liší bio výrobky

od těch, které certifikaci nemají?

Bio kosmetický přípravek obsahuje pouze látky uvedené v pří-

loze těchto Standardů, včetně biosložky rostlinného původu

pocházející z ekologického zemědělství. Obsah biosložky v ko-

nečném přípravku musí být minimálně deset procent, od 1. ledna

příštího roku pak minimálně dvacet procent. Za biosložku je po-

važovaná taková surovina, na kterou akreditovaná certifikační

organizace vystavila certifikát o ekologickém původu v souladu

s nařízením Rady (ES) č. 834/2007 v platném znění. To znamená,

že původ takové bioložky je hodnověrně doložený. To je zásadní

rozdíl mezi certifikovanou biokosmetikou a jen označenou bio-

kosmetikou.

Když zjednodušíme pohled na biokosmetiku: lze nějak specifi-

kovat, že například pleťový krém vyrobený v certifikaci „bio“ má

lepší účinky, než „běžný krém“? Respektive: proč by lidé měli 

kupovat bio-produkty? 

Většina lidí se domnívá, že vše, co je označeno jako „bio“, je marke-

tingový podvod na spotřebitele. Tento názor platí jak u biopo-

travin, tak u biokosmetiky. Někteří jedinci mívají nepříznivé 

reakce například na některé pleťové krémy. Třeba podrážděnou

pokožku, kterou mohou způsobit látky obsažené v kosmetice,

například steroidy, parabeny, konzervanty, ale i pesticidy obsa-

žené v surovině rostlinného původu. Takové látky se nemohou

u biokosmetiky vyskytovat, neboť při výrobě jsou povoleny jen

některé suroviny. V biokosmetice jsou silně omezeny konzer-

vační látky, barviva, anorganické složky, aminokyseliny a další

složky.

http://casopisy.idealab.cz/botanicus/02/index.html
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Jak je na tom Česká republika v porovnání s jinými evropskými

zeměmi: máte k dispozici údaje o tom, kolik procent tuzemské

produkce je „bio“? 

Takový údaj v České republice nikdo nesleduje. Je pravda, 

že do republiky se dováží řada zahraniční kosmetiky, včetně

biokosmetiky. Prodejců je celá řada od specializovaných 

obchodů přes obchodní řetězce až po lékárny. Odhaduji, že

tuzemská produkce certifikované biokosmetiky je na úrovni

asi šesti procent z celkové produkce kosmetických přípravků.

Lze pojmenovat v posledních letech nějaké tendence nebo

trendy v oblasti biokosmetiky? Čemu dávají lidé přednost?

Podobně jako u potravin se kupující více zajímají o obsah 

například „éček“ i v kosmetice zákazníci více sledují složení

těchto přípravků. Chtějí mít jistotu, že zakoupená kosmetika

nebude mít negativní účinky na pokožku. Zvláště důslední

jsou rodiče především malých dětí. Biokosmetika je určitou

jistotou, že neobsahuje zbytky pesticidů, GMO nebo deriváty

GMO, syntetická barviva, syntetické konzervanty, syntetické

aromatické látky, chemické UV filtry, ethoxylované suroviny,

parafiny či silikony.

Závěrem: co vás osobně nejvíce trápí a co by se podle vás

mělo v oblasti biokosmetiky změnit? 

Určitě je to nevraživost a závist vůči naší práci. Pokud je

někdo schopný a vyčnívá proti průměru, nezřídka to přináší

negativa. Na druhé straně si někteří lidé neváží dobré

a slušně placené práce. Nejsou ochotni nebo schopni praco-

vat naplno. Pokud jde o biokosmetiku, někteří lidé z kosme-

tické branže na nás nahlížejí jako na vetřelce, kteří by chtěli

zavádět novinky do tohoto oboru. Certifikace je dobrovolná,

ale když má výrobce zájem o tuto činnost, musí se nastave-

ným pravidlům podřídit. A pokud to nejde, nebo certifikaci

vnímá jako byrokracii, je vhodné takovou spolupráci ukončit. 

Děkuji za rozhovor. 

Obecně prospěšná společnost KEZ je první česká
akreditovaná kontrolní a certifikační organizace, která
zajišťuje odbornou nezávislou kontrolu a certifikaci 
v systému ekologického zemědělství.
KEZ byla založena v roce 1999 Svazem producentů 
a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO, Nadačním fondem
pro ekologické zemědělství FOA a Spolkem poradců
ekologického zemědělství EPOS jako obecně prospěšná
společnost, jejímž posláním je garance ekologického
původu na všech stupních "výroby bio". Od roku 2008
se zabývá také certifikací přírodní kosmetiky a biokos-
metiky. V současnosti je KEZ jedinou českou certifikační
organizací s mezinárodně platnou akreditací Českého
institutu pro akreditaci v oblasti přírodní kosmetiky 
a biokosmetiky. KEZ působí v rámci celé České republi-
ky a je smluvním partnerem pro téměř 2000 zeměděl-
ských podniků a zpracovatelských závodů. www.kez.cz

http://www.kez.cz/
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Objevujeme 
svět rostlin 
s Danou Hradeckou:

Meduňka  a Dobromysl 
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Meduňka lékařská / Melissa officinalis
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. 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 relaxuje. V lidovém léčitelství je v popředí uklidňu-

jící 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. Meduňka lékařská je

k dostání v mnoha formách: jako olej (do lázně a na masáže), mast

(jako ochrana proti hmyzu a lék proti kousnutí), ve formě karme-

litských kapek (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 do-

chucovadlo v likérech a při dokořenění čerstvých salátů. 

Trocha pokrájených listů dá zvláštní chuť marinádám, speciálně při

marinování jehněčího masa a rybím a vaječným pokrmům. Me-

duňku lékařskou nikdy nevařte s pokrmem, protože by ztratila své

aroma. 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 metru. 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 kořeno-

vých výhonků). Člověk však této bylinky nepotřebuje přehnané

množství. Melissa officinalis ´Aurea´ je zlatolistý kultivar meduňky

lékařské, který lze použít stejným způsobem jako tento druh. 
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Dobromysl obecná / Origanum vulgare
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. Peče se s masem, dokořeňuje pokrmy

z hub, přidává se do bylinkových octů, piv a silných nápojů. 

Origanum vulgare 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. Olej z dobromysli se zpracovává do parfémů a do kosme-

tických přípravků. Olej přidaný do koupele se postará o blahodár-

nou relaxaci a několik kapek na polštáři pomůže nespavcům

usnout. Dobromysl obecná se považuje za povzbuzující a posilující

bylinu s protizánětlivými účinky. Čaj z ní se pije na zlepšení zaží-

vání, 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. 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. Dobromysl sušte na zastíněném a nepří-

liš horkém místě, aby se neztratily silice. Původně rostla dobro-

mysl obecná pouze v jižních zemích, ale protože je velmi užitečná,

byla již v 16. století přenesena přes Alpy. Od té doby se rozšířila na

převážné území celé Evropy. Vyrůstá do výšky asi 70 cm.
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Esenciální oleje:

Meduňka lékařská
Oregano
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Meduňka lékařská / Melissa officinalis 
Čeleď: Lamiaceae (Labiatae) 
– hluchavkovité 

Všeobecný popis: sladce vonící bylina dorůstající do výšky okolo

60 cm. Její vstřícné, poněkud svraštělé listy mají zašpičatěle

vejčitou až zaobleně kosočtverečnou čepel s hrubě vroubko-

vaně pilovitým okrajem, jsou světleji zelené. Meduňka má

jemné bílé nebo růžové květy. 

Původ: původně pochází ze Středomoří; nyní se běžně vykytuje

v Evropě, Střední Asii, Severní Americe, Severní Africe a na Sibiři.

Pěstuje se hlavně ve Francii, Španělsku, Německu a Rusku.

Ostatní odrůdy: existuje několik druhů, například s různo-

barevnými listy, běžně používané v zahradách pro okrasu.

Tradiční medicína: jedna z prvních bylin vůbec používaných pro

své léčivé účinky – Paracelsus ji nazývá „elixír života“. Byla spo-

jována zejména s nervovými poruchami, srdcem a emocemi.

Byla používána zejména při pocitech úzkosti, melancholie,

k posílení a celkovému zlepšení duševního stavu. Všeobecně 

se také uplatňuje při podpoře trávení, dýchacích problémech

nervového původu a dále pak při astma, poruše trávení a na-

dýmání, k úpravě menstruačního cyklu nebo při včelím a vosím

bodnutí. Ve Francii se například listy meduňky využívají jako

součást mnoha léčivých a bylinných produktů. V „Britském by-

linném lékopisu“ je popisovaná jako příznivě působící při na-

dýmání, poruchách trávení, neuróze a při duševních poruchách.

Účinky: antidepresivní, antihistaminový, antispazmický, proti-

bakteriální, proti nadýmání, posilující, zvyšující pocení, proti 

horečce, hypertenzní, repelent, sedativní, žaludeční lék.

Extrakce: získává se parní destilací z listů nebo horních kvetou-

cích částí rostliny.

Charakteristika: bledě žlutá tekutina s lehkou svěží citrónovou

vůní. Dobře se mísí s levandulí, geraniem, květinovými a citru-

sovými oleji.

Základní složky: citral, citronellal, eugenol, geraniol, 

linalyl acetát a mnoho dalších. 

Bezpečnostní data: všechny dostupné zdroje uvádějí me-

duňku jako netoxickou. Možná přecitlivělosti a podráždění

kůže – používejte pouze v malém množství. Je také nutné

věnovat zvýšenou pozornost skutečnosti, že se jedná

o jeden z nejčastěji pančovaných olejů. Většina komerčních

tzv. „meduněk“ obsahuje některé nebo všechny z následují-

cích olejů: citron, lemongrass nebo citronella. 

Použití v aromaterapii: Péče o pokožku: alergie, bodnutí

hmyzem, repelent. Meduňka se ve velmi malé koncentraci

používá jako cenný olej při léčbě ekzému a dalších kožních

onemocněních.

Dýchací ústrojí: astma, bronchitida, chronický kašel. 

Zažívací ústrojí: kolika, porucha trávení, zvedání žaludku. 

Genitourinární systém: menstruační problémy.

Nervový systém: úzkost, deprese, zvýšený tlak, nespavost,

migréna, nervové napětí, nervové otřesy, závratě.  

Ostatní použití: příležitostně se používá v léčivých přípravcích.

Nejčastěji se používá jako vonící součást toaletních potřeb,

kosmetiky a parfémů. Je také součástí mnoha alkoholických

a nealkoholických nápojů a dalších potravinářských výrobků.
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Základní složky: karvakrol, thymol, cymen, karyofylen,

pinen, bisabolene, linalol, borneol, geranylacetat, linalyl

acetát, terpinen. Složení se mění v závislosti na druhu, ale

u oleje klasifikovaného jako „oregano“ tvoří hlavní složky

thymol a/nebo karvakol.

Bezpečnostní data: dráždí pokožku a sliznici. Vyvarujte se

kontaktu v době těhotenství. 

Použití v aromaterapii: žádné využití! Nemělo by se vůbec 

používat na pokožku.

Ostatní použití: nejčastěji se využívá jako vonící součást do

mýdel, kolínských a parfémů (zejména pánských). Používá

se také jako dochucovadlo, zejména do produktů z masa.

Oregano / Origanum vulgare
Čeleď: Lamiaceae (Labiatae) 
– hluchavkovité

Všeobecný popis: vytrvalá, vlnatě chlupatá bylina, až 90 cm

dlouhá, lodyha načervenalá, dřevnatějící, výběžkatá. Listy řapíkaté,

vejčité, celokrajné nebo mělce vroubkované, vstřícné. Květy

drobné, růžové, jsou nahloučeny na vrcholu hlavní lodyhy 

do lichoklasů nebo hlávek s 5 až 25 jednotlivými květy. 

Původ: původně pochází z Evropy, v současné době se ale

běžně pěstuje po celém světě, včetně Ameriky, Indie a Jižní

Ameriky. Olej je produkován zejména v Rusku, Bulharsku

a Itálii.

Ostatní odrůdy: přetrvává mnoho nedorozumění souvisejících

se správnou botanickou klasifikací odrůd majoránky a oregana.

Existuje více jako 30 druhů této byliny, které se používají k produkci

oleje, jako např. zimní nebo řecká majoránka O. heracleoticum,

africká odrůda O. glandulosum, marocká odrůda O. virens,

dále pak mexické oregano Lippia graveolens (nebo L. palmeri)

a syrské oregano O. maru. Nicméně, nejznámější „olej oregano“

se získává se španělského oregana – Thymus capitatus.

Tradiční medicína: v tradiční medicíně se používá na podporu

trávení, při respiračních problémech (astma, bronchitida, kašel

atd.), nachlazení, chřipce a zároveň při zánětech dutiny ústní

a hrtanu. V Číně se také využívá při léčbě horečky, zvracení,

průjmu a žloutence. Ředěný olej nachází své uplatnění při exter-

ním použití na bolesti hlavy, revmatismus a na hmyzí bodnutí. 

Účinky: analgetický, antirevmatikum, antiseptický, antispazmický,

antitoxický, protivirový, protibakteriální, proti nadýmání, zvyšuje

pocení, močopudný, usnadňuje vykašlávání, proti horečce, fun-

gicidní, povzbuzující. 

Extrakce: získává se parní destilací ze sušené kvetoucí byliny.

Charakteristika: světle žlutá tekutina (časem hnědne) s hřejivou

kořeněnou vůní. Dobře se mísí s lavandinem, pinii, citronellou,

rozmarýnou, cedrovým dřevem a kafrovým olejem. 



Podzim 
v zahradách Botanicus
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V zahradách Botanicus pěstujeme různé druhy růží: v živých

plotech klasickou růži šípkovou (Rosa canina) a růži svraskalou

(Rosa rugosa). Volně v zahradách pak najdete keřové růže

z Anglie. Šípkové růže zastřiháváme, pokud příliš vyčnívá z živých

plotů, sestřihneme ji a vyřežeme nejstarší výhony, aby se omla-

dila. Nyní je právě období, kdy sklízíme šípky. Růže svraskalá je

nižší, dorůstá do výšky maximálně jednoho metru a má větší

šípky. Tato růže velmi dobře dokáže zpevňovat svahy, proto 

se používá například u dálnic; navíc dobře snáší zasolení půdy

a obecně je hodně odolná. U pnoucích růží na jaře odstraňujeme

výhony, které jsou již přestárlé nebo po zimě zmrzlé.  

„Loni jsme měli čtyřicet včelstev, letos jich je o něco více. Podle

jarní prohlídky jsme měli výskyt jen devíti roztočů na všechna

včelstva, takže jsme včelstva nemuseli přeléčovat, což se normál-

ně dělá od května, června,“ říká na úvod Luboš Čepička, vedoucí

zahrad  Botanicus. 

Letos jsme sázeli brambory rané odrůdy Impala a Marabel.

Dále pak fialové odrůdy Valfi (o těch jsme psali v předchozích

číslech Světa Botanicus – pozn. red.), celkem máme letos

bramborami osázené pole o rozloze přibližně půl hektaru. 

V současné době v zahradách Botanicus najdete přibližně 

35 jehňat, celkový počet ovcí je kolem padesáti kusů. Dále si 

při návštěvě můžete prohlédnout naše husy, krůty, králíky,

perličky a nově i holuby. Z větších zvířat pak ovce a kozy. 

Karotka v zahradách Botanicus. Jaké u nás najdete odrůdy  

CARROT „Autumn King“. CARROT „James“ „Scarlet Intermediate“.

CARROT „Danvers 126 Half Long“. CARROT „St. Valery“. 

CARROT Baby „Paris Market Baron“. CARROT Baby „Amsterdam

Forcing“. CARROT „Tonda di Parigi“. 

18



Seriál: 
zahrady Botanicus

Bílá zahrada

19



Bílá zahrada
Cílem bílé zahrady bylo postupně vytvořit místo klidu,

místo, kde si každý najde chvilku k odpočinku a zamyš-

lení. Původní bílé zahrady byly v minulosti součástí

klášterních zahrad. Míst, kde mniši nacházeli klid

k rozjímání. Bílá barva byla a je zosobněním nevinnosti

a čistoty.  Bílé lilie, konvalinky, či hvozdíky jsou součástí

obrazů s náboženskou tematikou. V pozdějších stole-

tích se bílá zákoutí, či celé bíle řešené prostory králov-

ských zahrad staly módou. Inspirací a symbolem

„zahradní dokonalosti“ při řešení designu bílých zahrad

se v minulém století stala bílá zahrada Sissinghurst

v hrabství Kent. Zahradní komplex byl vytvářen od

roku 1930 spisovatelkou Vitou Sackville – West a Sirem

Haroldem Nicolsonem. Bílá zahrada v tomto komplexu

vznikla později během roku 1950 a byla nápadem lady

Sackville–West, namísto původního plánu růžové za-

hrady. Naše „bílá zahrada“ vznikla na travnaté ploše,

která byla od ostatních zahrad oddělena živým plotem

ze stálezelených cypřišků (Chamaecyparis lawsoniana)

v kombinaci s habry (Carpinus betulus). Toto tmavě-

zelené pozadí je doplněno bíle kvetoucími keři tavol-

níky (Spiraea x vanhouttei, Spiraea nipponica

„Snowmound“), pustoryly (Philadelphus „Virginal“),

kalinami (Viburnum rhytidophyllum), jeřábníky jeřá-

bolistými (Sorbaria sorbifolia), hortenziemi latnatými

(Hydrangea paniculata „Grandiflora“) a trojpukem 

význačným (Deutzia x magnifica). Vytvořené záhony

jsou osázeny keři, trvalkami a letničkami bílé barvy

jako je například lilie královská, pivoňka křovitá, 

wistárie čínská. Tato zahrada byla postupně doplněna

dalšími druhy keřů a stromů. V podzimním období byla

vysázena dominanta zahrady davidie listenová (Davidia

involucrata), dar britské královny HRH Alžběty II.
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klášterních zahrad.



Tavolník van Houtteův 

Spiraea x vanhouttei

Kompaktní keř s tenkými větvemi,

obloukovitě prohnutými. Koncem 

jara a začátkem léta se objevují hojná

malá a hustá květenství bílých květů.

Listy opadavé, tmavě zelené.

Pustoryl Virginal 

Philadelphus Virginal

Statný, opadavý vzpřímený keř. 

Výška 3 metry, šířka až 2,5 metru. 

Plně mrazuvzdorný. Listy vejčité,

tmavě zelené. Květy jsou velké silně

vonné, plné nebo poloplné, bílé. 

Kvete od začátku do poloviny léta. 

Dobromysl obecná 

Origanum vulgare

Polštářovitá, na bázi dřevnatá trvalka.

Výška a šířka 45 cm. Plně mrazuvzdor-

ná. Listy vejčité, aromatické, tmavě

zelené. Květy drobné, trubkovité,

dvoupyské, slétově růžové. Kvete 

v létě. 

Tavolník nipponský „Snowmound“ 

Spiraea nipponica „Snowmound“

Rozložitý keř s tuhými, obloukovitými

a načervenalými větvičkami. Opadavé

listy malé, úzké, tmavě zelené. 

Začátkem léta přináší množství 

hustých květenství malých, bílých

květů.

Habr obecný 

Carpinus betulus 

Opadavý strom s kulovitou korunou.

Výška až 25 metrů, šířka až 20 metrů.

Má rýhovaný kmen a listy vejčité, 

nápadně žilnaté, tmavě zelené, které

se barví na podzim do žluta nebo

oranžova. Na jaře přináší zelené

jehnědy květů, na podzim plodenství

křídlatých oříšků. 

Kalina vrásčitolistá 

Viburnum rhytidophyllum

Statný stálezelený otevřený keř 

s listy dlouhými, úzkými a tmavě

zelenými. Na konci jara nebo časně

v létě se vyvíjejí hustá květenství

malých smetanově bílých květů.

Plody jsou červené, za zralosti

černé. 

Trojpuk 

Deutzia Mangnifica

Statný, opadavý vzpřímený keř. Výška

2,5 metru, šířka 2 metru. Plně mrazu-

vzdorný. Květy jsou pětičetné, čistě

bílé, v hustých květenstvích. Kvete

začátkem léta. Listy jsou vejčité, jasně

zelené. 

Jeřábník jeřábolistý 

Sorbaria sorbifolia

Vzpřímený keř, který se hojně rozrůstá

podzemními výběžky. Listy opadavé,

zelené, lichozpeřené, složené 

z mnoha ostře zubatých lístků. 

Má velké laty malých bílých květů.

Cypřišek Lawsonův 

Chamaecyparis lawsoniana

Přímý sloupovitý jehličnatý strom 

s větvičkami na koncích převislými.

Výška 15-25 metru, šířka 3-4 metru.

Plně mrazuvzdorný. Listy jsou drobné,

ploché, šupinovité, aromatické

a tmavě zelené. Šišky jsou kulovité,

samčí karmínově červené, samičí

nevýrazné, zelené. 
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Sklizeň levandule

Levandule lékařská (Lavandula angustifolia)

v ekologických zahradách Botanicus zaujímá plochu

o výměře 0,75 hektarů. Levandule se začíná sklízet

koncem června a samotná sklizeň trvá cca 15 dní. 

V letošním roce se sklidilo 4.000 ks kvalitních dlou-

hých květů, které jsou po usušení určené k aranžmá

a prodeji ve svazcích. Kratších, volně rostoucích

květů se sklidilo 250 kg, tyto květy po sklizni zpraco-

váváme a používáme především k výrobě extraktů

jež jsou součástí našich kosmetických produktů. 
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Naše výrobky 
z levandule
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Tekuté mýdlo s levandulí
Pro jemnou pokožku. Obohaceno výluhem
z bio-levandule a esenciálními oleji levandule.

Masážní olej s levandulí
Směs révového makedemia a avokádového
oleje s extraktem a esenciálním olejem levan-
dule. Ideální pro suchou unavenou pokožku.

Jemný pleťový krém s levandulí
Tradiční receptura s esenciálním olejem a vý-
luhem bio-levandule. Neobsahuje syntetické
parfémy.  Vhodný pro jemnou pleť. 

Levandulové hydratační lotion 
S mandlovým olejem, glycerinem, kokosovým
máslem, výluhem bio-levandule a levandulo-
vým esenciálním olejem. Zjemňuje a zvlhčuje
suchou pokožku. 

Levandulová mast
určená na pokožku spálenou sluncem, na
lehké opařeniny a popáleniny. Aplikace: malé
množství masti jemně vmasírujte na postižené
místo a opakujte několikrát během dne.

Čistící sprchový gel s levandulí
S vysokým obsahem levandulového extraktu,
čistého levandulového oleje, osvěžujících
olejů limety, pomeranče a gerania. 

Šampon s levandulí 
Pro časté mytí na normální a mastné vlasy.
Obsahuje zklidňující levandulový výluh a le-
vandulový esenciální olej. 
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Historické centrum 
řemesel a umění 
& Bylinné zahrady Konec sezóny 2011
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Letošní sezóna v Historickém centru právě
skončila. Přesto vás zveme k nám do Ostré, kde
29. října 2011 „Čarujeme s dýněmi“. Dýně a řepa
mají opravdu bohaté využití. Nejen v kuchyni. 
I proto jsme pro vás připravili bohatou nabídku
dýňových jídel (koláče, kompoty, marmelády,
chutney,…), ale i pokrmů z řepy (koláče, placky,
řepánky…) podle receptur našich prababiček.
Vyrobte si vlastní dekorace v různých podo-
bách, nechte svá dítka soutěžit v dlabání dýní.
Občerstvit se můžete mimo jiné i medovinou,
svařeným vínem nebo čajem z naší eko produkce.
Tato akce probíhá u našeho obchodu v Ostré. 

Obchod u Historického centra řemesel a umění
a Bylinných zahrad v Ostré nabízí kromě našeho
sortimentu kosmetiky i sezónní produkci zele-
niny, ovoce a další výrobky. 

Otevřeno máme od úterý do neděle od 10 
do 16 hodin. V pondělí je zavřeno.
Naše prodejna je otevřena od 1. dubna 
do 23. prosince 2011.

Adresa: Ostrá 8, 289 22 Lysá nad Labem 
Telefon do obchodu: + 420 325 553 559

Jak se k nám dostanete

Historické centrum řemesel a umění a Bylinné
zahrady Botanicus najdete v obci Ostrá u Lysé
nad Labem přibližně 35 km od Prahy. 
Autem: po dálnici D11 na Hradec Králové
– odbočka Lysá nad Labem – směr Nymburk.
Vlakem: železniční zastávka Ostrá na trase
Praha – Lysá nad Labem – Kolín.
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Co na podzim ještě stihnete v Ostré

V Historickém centru řemesel a umění a Bylinných
zahradách v Ostré vystoupí hudební soubor Péro
za kloboukem. Sledujte náš web a Facebook. 

http://www.botanicus.cz
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Výherci soutěže Putování za slunečnicí 

Děkujeme všem účastníkům soutěže Výprava za slunečnicí,

jež probíhala celý červenec a srpen v Historickém centru ře-

mesel a umění a Bylinných zahradách v Ostré. Úkolem dětí

bylo s pomocí rodičů projít vyznačenou trasu, na které bylo

dvanáct zastavení. Tedy bylo třeba "zdolat" zadaný úkol 

a jeho splnění zaznamenat do soutěžního listu. Přečtěte si,

kdo nakonec vyhrál. A pozor: soutěž pokračuje i během 

celého měsíce září.  Vylosovaní výherci od nás obdrží dárkový

balíček a volnou vstupenku pro celou rodinu do Historického

centra v Ostré na rok 2012. Jsou to: Lukáš Daněk (Praha 8),

Barbora Kaňková (Praha 8), Kateřina Lukavská (Rudná),

Aneta a Ondřej Hodíkovi (Pardubice), Sára Heretová (Kolín),

Nela Aronová (Praha 5), Anička Blažková (Kyjov), Lukáš Čech

(Částkovice), Nela Žatečková (Mělník) a Adéla Krištufová

(Rakovník). Výhercům gratulujeme a těšíme se s vámi i se

všemi ostatními nashledanou při některé z našich dalších

soutěží. Výprava za slunečnicí byla prodloužena v Historickém

centru v Ostré do 30. září 2011. Dalších pět výherců zveřejníme

na našem webu a Facebooku.

Online herbáře

Po videích s unikátními filmovými dokumenty o starých ře-

meslech jsme na našem webu zpřístupnili i „herbáře“. Jde o

průvodce našimi zahradami tak, je si je můžete přečíst přímo

u jednotlivých rostlin. Tyto podrobné popisky postupně rozši-

řujeme a pro ty z vás, kteří se k nim chtějí vrátit, nebo si je

podrobně prostudovat, jsou nyní k dispozici i na našem

webu. Více zde.

Med

Tentokrát vás zveme doslova do úlu. Nebudeme vařit, ale

představíme vám naše medy, které produkují včely z Ostré 

u Lysé nad Labem. V Ostré stáčíme každý rok tyto medy:

Květový med řepkový: okolo našich zahrad a polí se pěstuje

spousta řepky. Tento med je z prvního sběru z okolních po-

rostů právě řepky olejné. Zpracováváme ho bezprostředně

po sběru z ekologických zahrad v Ostré u Lysé nad Labem.

Krystalizace je jeho přirozenou vlastností. 

Květový med smíšený luční: následuje druhý sběr v zahradách

Botanicus a naše včely zabrousí i do chráněného území 

Mydlovarského luhu. 

Květový slunečnicový med je z třetího sběru a je i posledním

medem této sezóny.   

VÝPRAVA
ZA SLUNEČNICÍ

http://www.botanicus.cz/cz/historicke-centrum-a-zahrady/nase-rostliny
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