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Vážení čtenáři 
Světa Botanicus, 

právě končí další sezóna: naše zahrady a Centrum řemesel se v těchto 
dnech pro veřejnost zavírají. A protože se toho u nás událo opravdu mnoho 
zajímavého: připravili jsme v tomto podzimním čísle několik desítek stránek 
věnovaných nejen zahradám, ale i dalším novinkám. Na začátku vás zveme  
do světa tvrdých kamenů, které opracovává sochař Pavel Opočenský –  
v rozhovoru se vrací nejen ke svým uměleckým začátkům v americké 
emigraci, ale síle kamenných základů starých chrámů, které ho dodnes silně 
inspirují. Tři z jeho rozměrných plastik najdete nově i v našich zahradách  
v Ostré. Ačkoliv je léto za námi, představíme vám jahody, jež pěstujeme 
na více než čtyřech hektarech a také další užitkové rostliny: několik druhů 
bazalek a rakytník řešetlákový. Připravili jsme i několik nových výrobků: nová 
tělová másla a šampony. V poslední části tohoto vydání vás zveme do dílny 
mistra dráteníka a pak na několik chutných receptů od nás z Ostré. Tentokrát 
budeme vařit z typicky podzimních surovin.

Příjemné čtení a inspiraci na stránkách Světa Botanicus Vám přejí 

Dana a Jan Hradečtí 

ÚVOD
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NOVINKY
V ZAHRADÁCH
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NOVINKY
V ZAHRADÁCH

Jak jsme vám již v minulém čísle slibovali, v Arboretu 
došlo k výměně cedulek a zároveň zde přibyly nové 
sochy, které pro naše zahrady vytvořil sochař Pavel 
Opočenský. Rozhovor s tímto známým sochařem 
si můžete přečíst v úvodu tohoto podzimního čísla.       
Kromě soch Pavla Opočenského si určitě nenechte 
ujít sochu koně od autorky Moniky Havlíčkové 
a další nová díla Jakuba Flejšara. Ukázky děl 
nabízíme již v této fotogalerii.
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ROZHOVOR
S PAVLEM

OPOČENSKÝM
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ROZHOVOR

NEJEN O KAMENI

SOCHAŘ PAVEL OPOČENSKÝ PATŘÍ PO JAKUBOVI FLEJŠAROVI 
(viz rozhovor v časopisu svět botanicus číslo 14 – podzim 2012) 
K DALŠÍM UMĚLCŮM, JEJICHŽ VÝTVARNÁ DÍLA MŮŽETE VIDĚT 
V ZAHRADÁCH BOTANICUS V OSTRÉ. PO TŘECH SOCHÁCH, 
KTERÉ JSME INSTALOVALI V LÉTĚ, BUDOU NÁSLEDOVAT KAMENNÉ 
LAVIČKY. PAVLA OPOČENSKÉHO JSME PŘI TÉ PŘÍLEŽITOSTI 
POŽÁDALI O ROZHOVOR.    

Pochází z Karlových Varů, v sedmdesátých 
letech vystudoval v Jablonci a Turnově šper-
kařskou školu. Po podpisu Charty 77 emigro-
val jako pětadvacetiletý do Německa 
a posléze do USA, kde deset let žil a tvořil.  
Na začátku devadesátých let se vrátil zpět  
do České republiky. Jeho tvorba se rozpíná 
mezi drobnými šperky a monumentálními, 
mnohatunovými objekty z tvrdého kamene. 

Před rokem 1989 jste podepsal Chartu 77 
a poté odešel do zahraničí. Deset let jste 
tvořil v USA. Jak na tuto kapitolu svého 
života vzpomínáte? 
Vždycky jsem chtěl riskovat a zkoušet pře-
kračovat hranice. I proto jsem se po podpisu 
Charty 77 a výslechu v pověstné Bartoloměj-
ské ulici rozhodl, že v tehdejší komunistické 
zemi prostě nezůstanu. Bylo mi tehdy 25 let 

a měl jsem toho dost… emigrace pro mě byla 
útěkem za svobodou, pryč z tehdejší otřesné 
reality. Chtěl jsem tvořit ve svobodné realitě, 
což tady prostě nešlo, pokud se člověk poli-
ticky neprostituoval.
 
Jaké byly vaše začátky v Americe? Praco-
val jste tady jako šperkař? 
Po nějakém čase v německé emigraci jsem 
zjistil, že mne tady pobyt nebaví a přesunul se 
do New Yorku. A tam jsem začal vyrábět malé 
nositelné objekty ze slonoviny. Asi po měsíci 
po příletu jsem obešel všechny firmy, které se 
zabývaly jemnou prací hlavně ve dřevě,  
a za další dva měsíce jsem měl hotové své 
první kusy a hledal galerii. Ke kamenům jsem 
se po prvních pokusech v Mnichově dostal až 
po třech letech v New Yorku, kdy už jsem měl 
za sebou pár výstav šperků. Pracovat s kame-
nem na Manhattanu tehdy nebylo jednodu-

ché a samozřejmě vzhledem k cenám proná-
jmu ateliérů ani levné. 

Měl jste v USA galeristu, nebo jak jste 
svou práci nabízel? 
Sledoval jsem různé galerie, a pak jsem  
v podstatě najisto oslovil galerii O. K. Harris, 
kde tehdy vystavoval Stanislav Kolíbal. Maji-
telem této galerie byl fantastický člověk – 
Ivan Karp. Velmi prozíravý a úspěšný gale-
rista, který mimo jiné objevil takové ikony, 
jako byl Andy Warhol nebo Robert Raushen-
berg, ale i řadu dalších. Měl jsem obrovské 
štěstí, protože po krátké návštěvě v mém 
ateliéru jsem od něj dostal termín výstavy. 
A za půl roku jsem vystavoval! To se tehdy 
rovnalo malému zázraku, protože na Karpa 
se obracely desítky umělců a jen málokomu 
se povedlo ho zaujmout. 



Od šperků jste se po návratu do Čech 
dostal k práci s tvrdými kameny. Proč 
jste si zvolil právě tyto velmi obtížně 
tvarovatelné materiály, když česká tra-
dice sochařství stojí hlavně na pískovci?
Je to především výzva: začínal jsem s růz-
nými mramory a postupně přešel k tvrdším 
kamenům – žule, doiritu, čediči… Důležité 
je pro mne „dobývání“ kamene. Cesta k jeho 
zpracování je velmi těžká. Proto dnes ani 
nemám ateliér, ale pracuji rovnou v lomech, 
kde si vybírám konkrétní kamenné bloky. 
Uvědomte si, že v Čechách jsou jedny  
z nejtvrdších nerostů a je jich ti celá řada: 
žuly, syenit, diorit… ty perfektně odpovídají 
mému konceptu. Mému pojetí sochař-
ství pak odpovídá i použitá technologie: 
pracuji se moderními brousicími i vrta-
cími prostředky. Ty technologie jsou často 
velmi náročné, ale díky nim lze i v tvrdých 
kamenech docílit tvarově náročné otvory 
a výřezy. Ale to, co mne ve své podstatě 
fascinuje na kameni nejvíc, nese předobraz 
ve zpracování kamene ve starých kulturách, 
jako byl například Egypt. 

Vaše mnohatunové sochy, z nichž tři 
nyní můžeme vidět i v zahradách 
v Ostré, svádějí k fyzickému kontaktu: 
nesou v sobě jistou monumentálnost, 
obřadnost…
Broušení kamene trvá týdny a vyžaduje 
fyzickou práci, je to namáhavý, dlouhé 
hodiny trvající proces obrušování kamene. 
Kromě namožených svalů a únavy ale zís-

káte úplně nový povrch, který láká k dotyku. 
A právě ten proces a radost z práce rukama 
je pro mne to nejdůležitější. Fascinuje mne 
možnost, že mohu tvarovat statisíce let sta-
rou hmotu, ze které je stvořena Země  
a vesmír. Je to zachycení věčnosti.

Jak takovou objemem i délkou práce 
mohutnou sochu připravujete? Skicujete 
si nějaké plány, nebo s formou a výsled-
ným tvarem improvizujete u konkrét-
ního kamene?
Skicuji si dopředu, protože opracování bloku 
kamene je poměrně složité – jakákoliv 
chyba v systému děr a řezů by znamenala 
neúspěch práce. Samozřejmě pak při tvaro-
vání kamene vzniká prostor pro improvizaci 
a zpracování detailů. 

Co vás ve vaší tvorbě inspiruje? 
V jakékoliv velké kultuře je cítit určitý duch. 
My známe obětní kameny nebo posvátná 
místa různých civilizací, ať už to je slavné 
Stonehenge, nebo stará obětiště, u nichž 
spíš tušíme, že na nich skončil nějaký život: 
zvířecí nebo i lidský. Cítíme, že hmota má 
určitého ducha a že na těch místech se něco 
symbolického a velmi silného odehrálo. 
To mne fascinuje. Anebo staré kamenné 
základy dávno zmizelých domů. Místa dávno 
zatopená mořem, kde kdysi dávno mohly 
stát chrámy. Místa, kterým nemůžeme  
z dnešního pohledu úplně rozumět, ale 
jejichž síla je natolik markantní, až to bere 
dech. Tam někde je inspirace pro moji práci. 
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„FASCINUJE MNE 
MOŽNOST TVAROVAT 
STATISÍCE LET STAROU 
HMOTU, ZE KTERÉ 
JE STVOŘENA ZEMĚ 
A VESMÍR.“

ROZHOVOR
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ROZHOVOR

„CÍTÍME, ŽE HMOTA KAMENE MÁ URČITÉHO DUCHA. 
ŽE EXISTUJÍ ZÁKLADY DÁVNO ZMIZELÝCH CHRÁMŮ, 
KDE SE NĚCO VELMI SILNÉHO ODEHRÁLO.“

PAVEL OPOČENSKÝ
(* 7. srpna 1954 v Karlových Varech) je český 
sochař, šperkař a designér. Na středních 
odborných školách v Jablonci nad Nisou 
a v Turnově vystudoval profesi zlatníka 
a šperkaře. V roce 1979 emigroval do 
Německa, o dva roky později do USA. 
Z emigrace se vrátil v devadesátých letech. 
Ve své sochařské tvorbě často pracuje 
s monumentálními formáty kamenných 
bloků, především s tvrdými kameny jako 
je žula nebo syenit. Jeho sochy od letošního 
léta můžete vidět také v našich zahradách. 
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JAHODY
V NAŠICH 
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JAHODY
V NAŠICH ZAHRADÁCH

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. 
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JAHODY
V NAŠICH ZAHRADÁCH

Pěstování 
Jahody se dají pěstovat do nadmořské výšky 
600 metrů n. mořem. Jsou velice citlivé 
na nevyrovnaný průběh srážek, proto vyža-
dují doplňkovou závlahu. Průměrný roční 
srážkový úhrn by měl být asi 600 mm. Nej-
vhodnější půdy vhodně pro pěstování jsou 
hnědozemě. Na jednom místě 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. 

Na pozemku, na kterém chceme pěstovat 
jahody, je ideální pěstovat jako předplodiny 
rostliny hnojené chlévským hnojem, lus-
koviny 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 polo-
viční 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. 
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 oko-
pávku. Jahody můžeme mulčovat fólii (dříve 
pak dozrávají) nebo kompostovanou rašeli-
nou, 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. V letošním roce bylo díky chladnému 
jaru zpoždění asi 10 dnů.

Jahody v našich zahradách
V našich zahradách pěstujeme jahody 
na celkové výměře 1,2 hektarů. Mezi námi 
pěstované odrůdy patří:

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

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

DARSELECT 
• plody jsou pevné, šťavnaté, světle červené 

barvy s výrazně sladkou chutí
• má vysokou odolnost proti chorobám
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V letošním roce byl výnos všech odrůd 
celkem 4 tuny na hektar. Jahody sklízíme 
celočervené, pro krátkodobou uchovatelnost 
se světle zelenou špičkou. Maximální 
trvanlivost od sklizně je 48 hodin. Nejlépe 
je jahody konzumovat ihned po natrhání 
nebo zpracovávat zavařením či mražením. 
Výborná je také jahodová marmeláda, která 
nám i v zimních měsících připomene chuť 
léta. Z naší produkce můžete ochutnat 
tyto bio džemy:   

Jahodový džem
• je připraven z 67 g ovoce na 100 g,  

celkový obsah cukru je 33 g na 100 g
• celkový obsah bio složek je 100%

   Jahodový džem s rybízem 
• je připraven z 68 g ovoce na 100 g,  

celkový obsah cukru je 32 g na 100 g
• celkový obsah bio složek je 100%

   Jahodový džem s ostružinami
• je připraven z 68 g ovoce na 100 g,  

celkový obsah cukru je 32 g na 100 g
• celkový obsah bio složek je 100%

   Jahodový džem s malinami
• je připraven z 68 g ovoce na 100 g,  

celkový obsah cukru je 32 g na 100 g
• celkový obsah bio složek je 100%
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ESENCIÁLNÍ
OLEJE

Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité

Všeobecný popis: jednoletá bylina 
s tmavě zelenými, vejčitými listy  
se vzpřímeným stonkem dorůs-
tající do výšky až 60 cm. Má malé 
bílo-růžové květy. Celá rostlina má 
silnou aromatickou vůni. 

Původ: pochází z tropické Asie  
a Afriky, ale hojně se také pěstuje  
v Evropě, v oblasti Středomoří, 
Tichomoří a severní a jižní Ame-
rice. Olej z pravé sladké bazalky se 
rovněž produkuje ve Francii, Itálii, 
Egyptě, Bulharsku, Maďarsku  
a USA.

Ostatní odrůdy: po celém světě 
existuje mnoho druhů bazalky, 
které se používají jak pro kulinářské 
tak léčebné účely. Jsou to např.  
O. minimum, O. sanctum (obě 
pocházející z Indie), O. kilimanjari-
cum z východní Afriky (roste rovněž 
v Indii) a O. viride ze západní Afriky. 
Nicméně, existují dva hlavní che-
motypy, které se nejčastěji použí-
vají pro extrakci esenciálního oleje: 
tzv. francouzská bazalka a exotická 
bazalka.

Tradiční medicína: používá se při 
léčbě respiračních problémů, jako 
jsou bronchitida, kašel, nachlazení, 
astma a chřipka. Rovněž se používá 
jako protijed při bodnutí jedovatým 
hmyzem nebo při hadím uštknutí. 
Zlepšuje také krevní oběh a napo-
máhá trávení. V Číně se používá na 
žaludeční a ledvinová onemocnění. 
Je považována za chladivou bylinu 
a je proto také využívána při léčbě 
revmatismu a kožního podráždění. 
Jedná se rovněž o bylinu populární 
v kulinářství, a to zejména v Itálii  
a Francii.

Účinky: antidepresivní, antisep-
tický, antispazmodický, proti nadý-
mání, napomáhá trávení, usnadňuje 
odkašlávání, protihorečný, povzbu-
zující.

Extrakce: esenciální olej se získává 
parní destilací z kvetoucí byliny.

Charakteristika: olej z ‚pravé‘ 
sladké bazalky je bezbarvá nebo 
světle žlutá tekutina s lehkou, svěží 
sladkou vůní. Dobře se mísí  
s bergamotem, limetou, citronelou, 
geraniem a yzopem.

Základní složky: linalol (40–50%), 
methyl chavicol (23,8%) a v malém 
množství eugenol, limonen, citro-
nellol a mnoho dalších.

Bezpečnostní data: relativně 
netoxický, nedráždivý. U citlivých 
osob však může způsobit podráž-
dění. Nepoužívejte v době
těhotenství. 

Použití v aromaterapii
Pokožka: bodnutí hmyzem 
(komáři, vosy), repelent
Pohybové ústrojí (svaly a klouby): 
dna, bolesti svalů, revmatismus
Dýchací ústrojí: bronchitida, kašel, 
bolesti ucha, zánět dutin
Trávicí ústrojí: dyspepsie, nadý-
mání, nevolnost
Genitourinární systém: křeče
Imunitní systém: nachlazení, 
horečka, chřipka, infekční 
onemocnění 
Nervový systém: úzkost, deprese, 
únava, nespavost, migréna,  
nervové napětí

Ostatní použití: olej se používá  
do mýdel, kosmetiky a parfémů.  
Široké uplatnění nachází také  
v potravinářství.

BAZALKA FRANCOUZSKÁ
Ocimum basilicum

ESENCIÁLNÍ
OLEJE
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Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité

Všeobecný popis: botanicky klasifikována 
jako identická s bazalkou francouzskou, je to 
ale větší rostlina s výraznější vůní a obsahující 
jiné základní složky.

Původ: produkuje se hlavně na Komorských 
ostrovech, ale je také zpracovávána 
na Madagaskaru. 

Ostatní odrůdy: bazalka exotická je výrazně 
odlišný chemotyp od bazalky francouzské 
a jedná se pravděpodobně o samostatný 
poddruh (možná O. canum), i když to nebylo 
přesně specifikováno. Esenciální oleje jsou 
rovněž vyráběny v Maroku, Egyptě, Jižní 
Africe, Brazílii a Indonésii, a to z různých che-
motypů bazalky východoindické nebo keřo-
vité bazalky (O. gratissimum), která obsahuje 
vysoký podíl buď thymolu nebo eugenolu. 
Ocimum canum pocházející z východní Afriky 
a nacházející se v Indii a Jižní Americe, se také 
používá k extrakci olejů bohatých na methyl 

cinnamát nebo kafr, které jsou produkovány 
v západní a východní Africe, Indii, Karibiku  
a Indonésii.

Tradiční medicína: používá se při léčbě 
respiračních problémů, jako jsou bronchitida, 
kašel, nachlazení, astma a chřipka. Rovněž  
se používá jako protijed při bodnutí jedova-
tým hmyzem nebo při hadím uštknutí. Zlep-
šuje krevní oběh a napomáhá trávení. V Číně 
se používá na žaludeční a ledvinová onemoc-
nění. Je považována za chladivou bylinu a je 
proto také využívána při léčbě revmatismu  
a kožního podráždění. Jedná se rovněž  
o bylinu populární v kulinářství, a to zejména 
v Itálii a Francii.

Účinky: antidepresivní, antiseptický, 
antispazmodický, proti nadýmání, napomáhá 
trávení, usnadňuje odkašlávání, protihorečný, 
povzbuzující.

Extrakce: esenciální olej se získává parní 
destilací z listů a kvetoucí natě. 

Charakteristika: olej z bazalky exotické je 
žlutý až světle zelený a má sladkou koře-
něnou vůni s nádechem kafru. Jeho vůně 
je nesrovnatelná s olejem z pravé sladké 
bazalky.

Základní složky: převážně methyl chavicol 
(70–88 %), v malém množství linalol, cineol, 
kafr, eugenol, limonen a citronellol.

Bezpečnostní data: methyl chavicol je 
mírně toxický a může způsobit kožní pod-
ráždění: obsah methyl chavicolu v komorské 
bazalce je dostatečným důvodem k jejímu 
vyřazení z terapeutického použití. Bazalka by 
neměla být používána v době těhotenství.

Použití v aromaterapii
Žádné – nepoužívá se.

Ostatní použití: olej se používá do kvalit-
ních parfémů, mýdel a dentálních produktů. 
Velmi často se používá v potravinářství, 
zejména pak do masných výrobků.

BAZALKA EXOTICKÁ
Ocimum basilicum

ESENCIÁLNÍ
OLEJE
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VAVŘÍN VZNEŠENÝ (Bobkový list) 
Laurus nobilis

Čeleď: Lauraceae – vavřínovité

Všeobecný popis: stálezelený strom, 
dorůstající do výšky až 20 metrů, s tmavě 
zelenými lesklými listy a černými bobu-
lemi. Často se pěstuje jako dekorační 
strom.

Původ: pochází z oblasti Středomoří; 
pěstuje se zejména pro své plody, 
a to ve Francii, Španělsku, Itálii, Maroku, 
Číně a Turecku.

Ostatní odrůdy: existuje několik pří-
buzných druhů, z nichž se všechny 
běžně nazývají vavřín: kalifornský vavřín 
(Umbellularia californica), západoindický 
vavřín (Pimenta racemosa) a bobkovišeň 
(Prunus laurocerasus), která je jedovatá.

Tradiční využití: populární kulinářská 
bylina v celé Evropě. List i bobule byly 
dříve používány při různých zdravot-

ních problémech, včetně hysterie, koliky, 
špatného trávení, ztráty chuti k jídlu a při 
horečce. V dnešní době je vnitřně vyu-
žíván jen zřídka, a to vzhledem k jeho 
narkotickým vlastnostem. 

Účinky: antirevmatický, antiseptický, 
bakteriální, vyvolává pocení, napomáhá 
trávení, diuretický, uklidňující.

Extrakce: olej se získává parní destilací 
ze sušených listů a větviček. Olej z bobulí 
se vyrábí jen ve velmi malém množství.

Charakteristika: zelenožlutá tekutina 
se silnou kořeněnou vůní. Dobře se mísí 
s borovicí, cypřišem, jalovcem, rozmarý-
nem, olibanem, labdanem, levandulí 
a citrusovými oleji.   

Základní složky: cineol (30–50 %), pinen, 
linalol, terpineol acetát a stopy methyl 
eugenolu.

Bezpečnostní data: relativně netoxický 
a nedráždivý; u některých jedinců může 
způsobit dermatitidu. Je nutné ho pou-
žívat s mírou, a to vhledem k narkotic-
kým vlastnostem, které jsou přisuzovány 
methyl eugenolu. Neměl by se používat 
v době těhotenství.

Použití v aromaterapii
Trávicí ústrojí: dyspepsie, nadýmání, 
ztráta chuti k jídlu.
Imunitní systém: nachlazení, chřipka, 
angína a virové infekce.

Ostatní použití: používá se jako vonná 
složka do čisticích prostředků, kosmetiky, 
toaletních potřeb a parfémů, zejména 
do vod po holení. Velmi často se používá 
při zpracování potravin všeho druhu, 
a také do alkoholických a nealkoholických 
nápojů.

ESENCIÁLNÍ
OLEJE
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PIMENTOVNÍK OSTRÝ
Pimenta racemosa

Čeleď: Myrtaceae – myrtovité

Všeobecný popis: divoce rostoucí stále-
zelený strom, dorůstající do výšky až 
8 metrů, s velkými zelenými listy 
a aromatickými plody.

Původ: pochází ze západní Indie, zejména 
z Dominiky, kde se olej produkuje.

Ostatní odrůdy: existuje několik dalších 
odrůd, například vavřín s anýzovou vůní 
nebo s citronovou vůní, jejichž oleje mají 
úplně jiné chemické složení. Nelze jej 
zaměňovat za bobkový list nebo za 'bay-
berry' (Myrcia cerifera).

Tradiční využití: západoindický vavřín se 
často pěstuje společně s novým kořením 
(pimentovník lékařský) nebo se sladkou 
paprikou, poté se plody usuší a rozdrtí 
a použijí na přípravu domácího koření. 

Vavřín (tzv. 'bay rum tree') také posky-
tuje základní složku pro výrobu známého 
vlasového tonika, které je vyrobeno z listů 
tím, že se destilují v rumu.

Účinky: analgetický, antirevmatický, 
antiseptický, adstringentní, usnadňuje 
vykašlávání, povzbuzující. 

Extrakce: esenciální olej se získává vodní 
nebo parní destilací z listů. V malém 
množství je také produkován oleoresin.

Charakteristika: tmavě žlutá tekutina  
se sladkou kořeněnou vůní. Dobře se mísí 
s levandulí, lavandinem, rozmarýnem, 
geraniem, ylang ylang a citrusovými oleji.

Základní složky: eugenol (až 56 %), 
myrcene, chavicol a v malém množství 
methynl eugenol, linalol, limonen  
a mnoho dalších.

Bezpečnostní data: vzhledem k vyso-
kému obsahu eugenolu může být toxický; 
rovněž dráždí sliznice – používejte jen 
střídmě. 

Použití v aromaterapii
Pokožka: vlasová pokožka, prostředek na 
lupy a mastné vlasy, podporuje růst vlasů
Pohybové ústrojí (svaly a klouby): 
bolesti svalů, neuralgie, špatný krevní 
oběh, revmatismus, výron kotníku
Imunitní systém: nachlazení, chřipka, 
infekční onemocnění

Ostatní použití: ve velké míře se používá 
ve voňavkářství, do mýdel, čisticích pro-
středků, parfémů, vod po holení a vlaso-
vých lotionů. Velmi často se také používá 
v potravinářství, zejména do ochucovadel, 
a také do alkoholických a nealkoholických 
nápojů.

ESENCIÁLNÍ
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OBJEVUJEME
SVĚT ROSTLIN

Rakytník je jedním z nejvyhledáva-
nějších druhů léčivého ovoce. Plody 
obsahují jedinečný koktejl látek, které 
mají výborné posilující účinky na lidský 
organismus. U nás v Evropě ho vyu-
žíváme poměrně krátce, stačí se však 
přesunout na východ, do Číny, Mon-
golska nebo Ruska, a zjistíme, že jeho 
pozitivní vliv na zdraví lidé oceňovali 
již celá staletí. Na Sibiři je označo-
ván jako všelék a využíván téměř pro 
všechna onemocnění.

CO JE VLASTNĚ RAKYTNÍK ZAČ?
Rakytník je odolný, nepravidelně roz-
ložitý keř nebo menší strom dosahující 
výšky až šesti metrů, u nás zpravidla 
kolem tří metrů. Původně se používal 
ke zpevnění břehů řek a vysazoval 
se na místa, kde jiné rostliny neobstály. 
Má trnité větvičky, které nesou úzké, 
modrozeleně stříbřité listy. Na podzim 
se obalují jasně oranžovými bobulemi, 
které setrvávají až do zimy. Rostlina 
je původní v Číně, Mongolsku, 
Nepálu a Indii.

JAK A ČÍM NÁM PROSPÍVÁ?
Plody rakytníku jsou přirozeným kon-
centrátem všech nejdůležitějších vita-
mínů. Údajně obsahují až 10 krát více 
vitamínu C než pomeranče a mnoho 
dalších léčivých látek jako jsou napří-
klad aminokyseliny, minerály a stopo-
vé prvky. Jako dostačující denní dávka 
vitamínu C se uvádí pouze 1 plod. 
Plody výrazně podporují imunitní sys-
tém, očišťují organismus od toxických 
zplodin a vykazují také protinádorové 
účinky. Díky přítomnosti vitamínu P, 
který zabraňuje rozkladu vitamínu C 
a zvyšuje jeho působení, jsou plody 
rakytníku schopné dobře uchová-
vat vitamín C i při sušení a tepelném 
zpracování. Oranžové zbarvení plodů 
je podmíněno obsahem karotenoidů – 
vitamínů skupiny A. I když jsou plody 
dost kyselé, dají se jíst syrové a tělo si 
na jejich chuť brzy rádo zvykne. Vý-
borné jsou rozmixované spolu  
s dalším sladším ovocem.  

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ
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RAKYTNÍKOVÝ OLEJ
Rakytníkový olej je jednou z nejcennějších 
obsahových látek rakytníku. Je tmavě oran-
žové barvy a získává se z plodů lisováním 
za studena se zachováním všech biologicky 
aktivních látek důležitých pro lidské zdraví. 
Zvyšuje pružnost a vitalitu pokožky v místech 
zhojených ran, chrání a regeneruje pokožku. 

RAKYTNÍK NA VLASTNÍ ZAHRÁDCE 
Kdo by nechtěl mít tento vitamínový klenot 
přímo doma na zahrádce? Pro jeho pěsto-
vání budete potřebovat dostatek místa, je 
totiž dvoudomý, a tak pro plody musíte mít 
samčí i samičí rostlinu. Protože květy opyluje 
vítr, samčí rostliny je dobré umístit před ty 
samičí ve směru proudění větru. Jedna sam-
čí rostlina dokáže opylit až 5 samičích. Plodí 
na dvouletém dřevě. Samotné pěstování je 
nenáročné, kořeny rakytníku navíc obohacují 

půdu o dusík. Velmi dobře snáší nekvalit-
ní půdy i mráz. Dařit se mu bude na plném 
slunci, naopak na trvale zastíněných místech 
v přemořených, těžkých a kyselých půdách 
bude chřadnout. Pro kvalitní plody jsou do-
poručovány odrůdy Frugana, Dorana, Vitami-
naja, Masličnaja, Dar katuni a Altaja.  
Z novějších odrůd je to Hergo, Leikora –  
s nejvyšším obsahem vitamínu C a velmi 
dobrý opylovač Pollmix.  

NELEHKÁ SKLIZEŇ
Plody dozrávají v září a říjnu a na trnitých 
větévkách díky kraťoučkým stopkám drží 
pevně. Jsou velmi měkké, a proto se doporu-
čuje sbírat je až v zimě, když teplota klesne 
pod bod mrazu a plody zmrznou. Ořezávání 
celých větévek pro snazší sklizeň se nedopo-
ručuje, ořezaný keř další roky špatně plodí  
a oslabuje se. 

ZÁSOBA VITAMÍNŮ NA ZIMU
V zimě, kdy je čerstvých plodů nedostatek, 
nám uchovaný rakytník přijde určitě vhod. 
Plody se dají konzervovat, sušit i lisovat.  
Z listů, kůry i výhonů se připravují čajové 
směsi. Konzervovat plody lze mrazením, 
naložením do alkoholu, kompotováním  
nebo sušením. 

ZAJÍMAVOST Z HISTORIE
Rakytníku se používalo už od starověku také 
jako krmivo. Koně spásající jeho listy a výho-
ny měli nápadně hladkou a lesklou srst  
a rychleji se zotavovali po vyčerpání. Cho-
vatelé koní to přisuzovali vlivu látek vysoké 
nutriční hodnoty obsažené v celé rostlině. 
Právě tato skutečnost dala rakytníku latin-
ský název Hippophae rhamnoides, kde slovo 
'hippos' znamená kůň a 'phaes' lesk.

OBJEVUJEME
SVĚT ROSTLIN

35

OBJEVUJEME
SVĚT ROSTLIN



37

EXOTICKÉ
SUROVINY

36

EXOTICKÉ
SUROVINY

MYRHA
Commiphora myrrha (T.Nees) Engl

PŮVOD
Myrha je jednou z nejstarších esencí, která 
byla dlouhá léta využívána především  
v parfumerii a při náboženských rituálech.  
Myrha je vonná pryskyřice získávaná  
z Myrhovníku pravého, což je strom ros-
toucí převážně v pouštích a polopouštích. 
Dnešní myrha pochází především  
ze suchých oblastí Somálska. 
Z mnoha druhů stromů Commiphora, 
pouze dva druhy jsou vhodné pro 
výrobu vůní, a to Commiphora myrrha, 
známý jako hořká myrha a Commiphora 
Erythrea, zvaný sladká myrha. Oba mají 
rozdílné vonné charakteristiky.

VZHLED
Modrozelená až žlutá pryskyřice, na vzdu-
chu hnědá až načervenalá.

INFORMACE O SKLIZNI
Tato odborně zvaná klejopryskyřice je zís-
kávána buď samovolným vytékáním z pod 
kůry stromu, nebo jejím naříznutím. Takto 
získaná pryskyřice je následně čištěna  
a exportována ke zpracování. Získaný 
esenciální olej má velmi malý výtěžek, 
pouze 6–8% pryskyřice.    

ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Esenciální olej je získáván parní destilací. 
Má příjemnou, ostrou a silně kořeněnou 
vůni připomínající rozmarýnu a citron.

HISTORIE
První zmínky se datují k roku 2000 př. n. l. 
do starého Egypta. Myrha byla použí-
vána jako fumingant při uctívání božstva 
k očistě obydlí a ošacení a především při 

balzamování. Několikrát byla zmíněna 
také v Bibli. Společně se zlatem a kadi-
dlem byla jedním z darů tří králů Ježíškovi.
Název Myrha je odvozen z hebrejského 
slova 'murr' což v překladu znamená 
hořký.

POUŽITÍ
Myrha má dezinfekční a antibakteriální 
účinky. Používá se především v kosmetice 
a do parfémů. Pro své hojivé účinky se při-
dává do léčivých mastí na poranění kůže, 
v zubních pastách či pleťových vodách. 
Dále je vhodná při nachlazení, kašli nebo 
zažívacích potížích.



NAŠE
VÝROBKY

38

NAŠE
VÝROBKY

TĚLOVÁ MÁSLA

V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH BYCHOM 
VÁM RÁDI PŘEDSTAVILI DVĚ NOVÉ 
ŘADY NAŠICH VÝROBKŮ. V PRVNÍ  
Z NICH TO JSOU TĚLOVÁ MÁSLA, 
KTERÁ JSOU VHODNÁ PŘEDEVŠÍM PRO 
ZJEMNĚNÍ A ZVLÁČNĚNÍ POKOŽKY, 
ALE TAKÉ PRO PÉČI O POKOŽKU 
EKZEMATIKŮ. DRUHOU NAŠÍ NOVINKOU 
JSOU SPECIÁLNÍ ŠAMPONY, VE KTERÝCH 
JSOU VŠECHNY OBSAŽENÉ SUROVINY 
SCHVÁLENY PRO VÝROBU PŘÍRODNÍ  
A BIO KOSMETIKY, A KTERÉ NEOBSAHUJÍ 
SLS A SLES.

Avokádové tělové máslo
Základem je avokádové máslo a složky 
z olivového oleje. Je doplněno vysokým 
obsahem kokosového oleje a vitamínem 
E. Obohacené jemnou vůní přírodních 
esenciálních olejů limeta, levandule  
a rozmarýn.

Kokosové tělové máslo
Základem je kokosový olej a složky z oli-
vového oleje. Je doplněno vysokým obsa-
hem bambuckého másla a vitamínem 
E. Obohacené jemnou vůní přírodních 

esenciálních olejů levandule,  
patchouli a geránium.

Kakaové tělové máslo
Základem je kakaové máslo a složky  
z olivového oleje. Je doplněno vysokým 
obsahem kokosového oleje a vitamínem 
E. Obohacené jemnou vůní přírodních 
esenciálních olejů geránium, heřmánek  
a bergamot.

Bambucké tělové máslo
Základem je bambucké máslo a složky 
z olivového oleje. Je doplněno vysokým 
obsahem kokosového oleje a vitamínem 
E. Obohacené jemnou vůní přírodních 
esenciálních olejů růžové a santalové 
dřevo, limeta a růže.

Mangové tělové máslo
Základem je mangové máslo a složky  
z olivového oleje. Je doplněno vysokým 
obsahem kokosového oleje a vitamínem 
E. Obohacené jemnou vůní přírodních 
esenciálních olejů grapefruit, ylang ylang 
a palmarosa.

NAŠE
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ŠAMPONY

Speciální šampon s pivem a chmelem
Tento šampon je vhodný pro normální  
a zesláblé vlasy tmavších odstínů.  
Obsahuje pivo a pro posilující účinky  
také extrakty z chmele, vrby  
a vlašského ořechu.

Speciální šampon růže
Tento šampon je vhodný pro všechny 
typy vlasů. Je obohacen extrakty z čerstvé 
ekologicky pěstované šruchy, salátu  
a přesličky. Podporuje růst vlasů a je 
vhodný pro zvětšení objemu a pružnosti 
vlasů. Jeho přirozená vůně je docílena 
obsahem čistého růžového oleje a směsí 
čistících esenciálních olejů.

NAŠE
VÝROBKY
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Lidé znají drát téměř 4 000 let, ale samotné 
drátenictví je staré asi 200–300 let. Měkký 
železný drát se stal základním materiálem  
a podle něj byla také pojmenována tato 
řemeslná technika. Drát provází lidstvo  
od pravěku především pro své univerzální 
použití. Malé měděné, bronzové a výjimečně  
i stříbrné a zlaté dráty se zhotovovaly již  
v době bronzové. Nejstarší nálezy výrobků  
z měděného drátu se u nás datují kolem roku 
1900 př. n. l. Drát byl původně velmi drahý,  
a proto se používal především ke zhotovo-
vání dekoračních předmětů a šperků urče-

ných pro nejbohatší členy společnosti – pře-
devším pro kmenové náčelníky. V pravěku  
se užíval zejména k výrobě šperků (jehlic, 
spon, náramků, typických náušnic), rozmani-
tých ozdob např. keltských nákrčníků a také 
kultovních předmětů.
Je zajímavé, že již v pravěku se drát užíval  
k opravám nádob technikami, jež tvoří před-
stupeň pozdějšího drátenického umění. 
Lidé si opravovali prasklé keramické nádoby 
pomocí konopného provazu, jímž nádobu 
ovinovali. Se vznikem kovového drátu si 
však všimli, že jeho užití pro tento účel je 

vhodnější, trvalejší, není pružný a za vlhka se 
neuvolňuje. A tak se začaly železné dráty uží-
vat místo provazů k jednoduchému stažení 
prasklin v keramice, tzv. heftování. Tato tech-
nika spočívala v tom, že se na protilehlých 
stranách praskliny vyvrtaly dírky, jimi se pro-
vlékl drát a pevně se stáhl. Nejstarší techniky 
užití drátu spočívaly v tvarování kroužků, 
spirál, elips a dalších tvarů často různě spo-
jovaných. Ve středověku nabyl železný drát 
velikého významu při výrobě vojenské zbroje, 
především všem dobře známé drátěné 
(kroužkové) košile. 

ŘEMESLO DRÁTENICKÉ

TENTOKRÁT BYCHOM VÁM RÁDI PŘEDSTAVILI JEDNO 
Z NEJMLADŠÍCH ŘEMESEL, KTERÉ SI V NAŠEM CENTRU 
MŮŽETE VYZKOUŠET, A TO ŘEMESLO DRÁTENICKÉ.

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU
Vstupte do Klubu Botanicus na www.botanicus.cz nebo 

se k nám přidejte na Facebooku. Budeme vás pravidelně 
informovat o našich novinkách a zasílat vám tento 

časopis. Je to jednoduché: navštivte sekci Klub Botanicus 
na našich webových stránkách a registrujte se.  
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V tomto období se poprvé ve větší míře 
dostal železný drát do městského a ven-
kovského prostředí, jako materiál pro 
běžnou hospodářskou výrobu. Lidé na 
venkově začali užívat drát také k výrobě 
předmětů, které sloužily nejen jim, ale 
které zároveň nabízeli na prodej.
Drátenické řemeslo vzniklo na Slovensku 
a od počátku 18. století bylo typickým 
vandrovním řemeslem. Vyrostlo z nuzných 
životních podmínek obyvatel pohorských 
a horských oblastí. Tradiční produkce 
slovenských dráteníků měla silnou návaz-

nost na hrnčířskou výrobu. Od středověku 
patřily hrnčířské výrobky k základnímu 
vybavení venkovských kuchyní  
i zemědělských hospodářství. Sloužily  
k vaření, stolování, pití a k ukládání zásob. 
Protože se keramika hodně používala, je 
samozřejmé, že se také často rozbíjela.  
V té chvíli nastoupil dráteník. Oprava byla 
vždy levnější než zakoupení nového kusu. 
Dráteníci chodili po vesnicích a prasklé 
hrnce, džbány, mísy, zásobnice a další 
nádoby oplétali drátěnými oky tak, že se 
mohly dále používat. Vyráběli také další 

pomocníky do domácnosti – naběračky  
a pařáky na knedlíky, podložky pod hrnce 
a žehličky. Nejoblíbenější věcí byly pastičky 
na myši. Vyráběli také hračky pro děti.
Po 1. světové válce drátenické řemeslo 
trochu zanikalo. Vliv na to měl především 
počátek průmyslové výroby. Po 2. světové 
válce drátenické řemeslo téměř vymizelo, 
teď se sice vrací, ale již jen jako řemeslo 
dekorační.
V naší drátenické dílně si můžete vyzkou-
šet odrátovat kamínek, motýla, čtyřlístek 
a ti šikovnější a trpělivější možná i kytičku. 

CENTRUM
ŘEMESEL
CENTRUM
ŘEMESEL
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POLÉVKA Z PEČENÉHO 
ČESNEKU A MANDLÍ

 
Potřebujeme:

• 3 palice česneku
• 1 žlutá cibule 
• olivový olej
• 285 ml smetany 
• 1 l kuřecího vývaru
• 1 velká cibatta, jen střídka
• 2 lžičky bílého vinného octa
• 100 g blanšírovaných mandlí 
• sůl, pepř
• 1 pomeranč 
• koriandr
• máta 

Příprava: 
Rozpalte troubu na 180 stupňů. Z palic česneku vyloupejte 
stroužky, ale nechte je ve slupce. Dejte je na pekáč a pečte  
v troubě přibližně 30 minut, dokud nebudou na omak měkké.
Mezitím v hrnci na olivovém oleji nechte zesklovatět nahrubo 
nakrájenou cibuli. Poté k ní přidejte kuřecí vývar a smetanu, 
vše povařte.
Upečený česnek nechte chvilku vychladnout, tak abyste ho 
mohli prsty vymačkat ze slupek. Slupky zlikvidujte a česnek 
vidličkou rozmačkejte na jemnou pastu a přidejte ji do hrnce. 
Do rozehřáté trouby dejte na chvilku opražit mandle. Z pečiva 
vydlabejte střídku a přidejte ji do polévky. Povařte vše asi 
5 minut, poté přisypte opražené mandle. Vše pak tyčovým 
mixérem umixujte na jemný krém. V závěru ho ochuťte solí, 
pepřem, kapkou octa. Polévku servírujte posypanou bylinkami 
a najemno nakrájenou dužinou z pomeranče.
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POMAZÁNKA 
Z RICOTTY 
A ČERVENÉ ŘEPY

 
Potřebujeme:

• 1 velká červená řepa
• 2 lžíce mletých mandlí 
• 3 lžíce ricotty 
• pár kapek citronové šťávy
• olivový olej
• sůl

Příprava:
Řepu uvařte do měkka. Po vychladnutí 
ji oloupejte a nakrájejte na kousky nebo 
nastrouhejte na hrubém struhadle. Dejte ji 
do misky, přidejte strouhané mandle, 
citronovou šťávu, ricottu a vše zakápněte 
olivovým olejem. Promíchejte, dochuťte solí 
dle potřeby a servírujte. Pomazánka je skvělá 
i pro malé děti. Stačí, když všechny ingredience 
umixujete na krémové pyré.

Recepty připravila 
Kateřina Obrazová z blogu 
ThinkFood.cz – blogu 
o všech skvělých ‚když‘ 
kolem jídla. Protože nejlepší 
jsou chvíle, když se něco 
děje. U sporáku, u stolu, 
s přáteli. | 
www.thinkfood.cz
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KUŘE VE SLANINĚ 
S PEČENÝM PÓRKEM

 
Potřebujeme:

• 2 velká kuřecí prsa bez kůže
• 1 velký pórek 
• 4 snítky tymiánu
• 2 snítky rozmarýnu
• olivový olej
• sůl, pepř
• bílé víno
• 8 plátků pancetty nebo tyrolského špeku

Příprava:
Předehřejte troubu na 200 stupňů. Pórek 
podélně rozřízněte a propláchněte ho pod 
vodou od zbytků hlíny. Nakrájejte ho asi 
na 1 cm široké kusy a dejte do pekáčku. Přilijte 
k němu doušek bílého vína a olivového oleje, 
osolte, opepřete a přidejte otrhané lístky ze 
dvou snítek tymiánu. V této marinádě ho lžící 
promíchejte. Kuřecí prsa bez kůže obalte 
do dobré slaniny. Kuře krásně ovoní, ochrání 
a také zabrání vysušení masa. Položte balíčky 
na pórek do pekáče, zlehka opepřete. 
Na každý kus masa dejte snítek rozmarýnu 
a tymiánu a vše zakápněte olejem. Pečte 
v troubě asi 30 minut, dokud nebude mít 
pórek krásnou zlatavou barvu. Pórek při 
pečení získá úžasnou sladkost a je vynikající 
zeleninovou přílohou.
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