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Spustili jsme eshop. Nyní můžete vybrané
výrobky nakupovat také na našich webových
stránkách. Více na straně 49.
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zajímavé pokrmy z našeho regionu ‒ str 38.
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úvodem
Vážení čtenáři
Světa Botanicus,
připravili jsme další číslo věnované novinkám ze zahrad i obchodů Botanicus. Na začátku naší sezóny v Centru řemesel
vám na straně 44 přinášíme kompletní program Historických slavností i dalších akcí v Centru řemesel a zahradách
Botanicus v Ostré. Naše zahrady i Centrum v Ostré můžete navštívit do letošního září, podrobný program a aktuální
informace naleznete vždy na našich webových stránkách a na Facebooku. V tomto jarním čísle Světa Botanicus jsme pro
vás připravili několik novinek. První z nich je nová rubrika věnovaná medu; v Ostré vyrábíme vlastní med a nyní začínáme
připravovat i novou medovou řadu kosmetiky. Přečtěte si více na straně 16.
S novou sezónou jsme také dokončili nové webové stránky a spustili eshop. Nyní tedy můžete vybrané výrobky Botanicus
nakupovat také na našich webových stránkách. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu: podělte se s námi o vaše dojmy
z nových webových stránek Botanicus. Psát můžete na press@botanicus.cz nebo přímo na náš Facebook. Z dalšího
obsahu Světa Botanicus vaší pozornosti doporučujeme novou rubriku Recepty z Ostré, v níž jsme se zaměřili na recepty
z našeho regionu. V každém dalším čísle na vás budou čekat chutné recepty; budeme rádi, necháte-li se jimi inspirovat.
Přejeme vám klidné dny a příjemné čtení Světa Botanicus.
Dana a Jan Hradečtí
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ZAHRADY
V průběhu února jsme prováděli udržovací řez
ovocných dřevin a to rybízů, angreštů, jabloní,
hrušní. U rybízů a angreštů vyřezáváme přestárlé
a nemocné větve z keřů. Větve odstraňujeme
těsně nad zemí, tím keř prosvětlíme a uvolníme
místo pro nové výhony.

U jabloní a hrušní vyřezáváme z koruny nemocné
a staré větve, výhony zahušťující korunu - rostoucí dovnitř koruny a neplodné jednoleté výhony,
tzv. vlky. Příliš dlouhé větve zkracujeme, aby byla
koruna pevná a nerozlomila se pod tíhou ovoce.
V únoru také prosvětlujeme a zastřiháváme list-

naté keře a upravujeme volně rostoucí živé ploty
oddělující jednotlivé zahrady.
Vždy řežeme na pupen, větevní kroužek nebo
těsně nad zemí. Nikdy nenecháváme žádné
čípky, ty jsou vstupní branou pro různé choroby
a škůdce.
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ROZHOVOR
se zahradní architektkou
Janou Pyškovou

Před dvěma lety jsme v jarním vydání Světa Botanicus hovořili se
zahradní architektkou Janou Pyškovou. „Jako dobrý trend poslední
doby vnímám fakt, že se lidé začínají zajímat o přírodě blízké
zahrady, i když je stále hodně takových, kdo chtějí zahradu ve stylu
– trávník – thuje – pár barevných jehličnanů,“ říká na úvod dnešního
rozhovoru Jana Pyšková, vítězka soutěže Zahrada roku 2012.
V jednom z rozhovorů jste zmínila, že intenzivně udržovaná zeleň na zahradě představuje
především spoustu práce, starostí a peněz
a také překvapivé množství chemických hnojiv
a pesticidů. A dodáváte, že někdy je lepší dát
zahradě víc volnosti a přírodnější ráz…
Když takto obecně uvažujete o zahradě, je dobré
se zamyslet nejen nad ekologickými otázkami, ale
také ekonomickými a zdravotními. Má-li být trávník
perfektní, potřebuje každý rok kilogramy až desítky
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kilogramů hnojiv, herbicidy, fungicidy, které nejsou
levné a spoustu vody a energie na sečení. Když si
navíc uvědomíte, že se v takové‚ chemické továrně‘
proháníte naboso a přitom víte, že kůže absorbuje
látky z vnějšího prostředí, možná se na chvíli zamyslíte. Nemluvě o tom, že se na trávě povalují vaše
malé polonahé děti, nebo ji žere váš pes, aby si zlepšil
trávení... Často mají takovou chemickou zahradu
i lidé, kteří jinak řeší, co jedí a pijí, nakupují biopotraviny… Netvrdím, že na zahradě má být všude
tráva do pasu, ale je potřeba hledat ve všem míru.

V poslední době také zaznamenáváme
pěstování bylin, užitkových rostlin a zeleniny
i ve městech a za okny. Snad v každém časopisu
se dnes řeší různé formy zahradničení… Jak
tento trend vnímáte?
Je dobré, že pokračuje návrat užitkových druhů do
zahrad, lidé nadšeně pěstují ovoce, zeleninu, bylinky.
Ale i tady je dobré nic nepřehánět: zahrada pouze
pro užitek není tak krásná, jako když se kombinují
okrasné a užitkové rostliny. Lidé by neměli najednou

rozhovor

zapomenout na krásu trvalek, růží, zajímavých
dřevin. Nakonec vaše zahrady Botanicus jsou
skvělým místem pro inspiraci.
Ještě jedna věc vás v poslední době zajímá: je to
hospodaření s dešťovou vodou…

přetížené, protože se lidé do nich snaží ‚napíchnout‘,
ale je to i velký nesmysl. Voda, která odteče
z našeho prostředí, v něm velmi chybí. Všichni
s tím ale můžeme něco dělat, i když nemáme vnější
podmínky dobré.
Jak konkrétně?

Nemáme dobré zákony, které by nutily investory
– obce, developery, soukromé osoby – přemýšlet
nad tím, co se stane s vodou, která v podobě
srážek spadne na zem. Snaha je se jí co nejrychleji
zbavit, odvést ji z území pryč. Nejenom že to je
poměrně složité a drahé, protože je třeba budovat
kanalizační systémy, čistírny odpadních vod jsou

JANA PYŠKOVÁ
autorizovaná krajinářská architektka
Od roku 1994 praktikuje samostatně
jako zahradní
architektka, spolupracující s řadou
soukromých klientů
i architektonických atelierů (privátní, korporátní
i veřejná zeleň). Kromě projekční činnosti také
přednáší a publikuje v odborných i populárních

Začít se dá zelenou střechou, která nejen zachytí
a pomalu uvolní dost srážkové vody, ale také
funguje jako skvělá tepelná izolace a pokračovat
můžeme propustnými zpevněnými povrchy,
štěrkovými záhony a podobně. Je to věc, která mi
hodně leží v hlavě a ráda bych se jí na profesionální

časopisech. Její zájem se soustředí nejen na
perfektní práci s rostlinami a dokonalý zahradní
detail a precizní provedení, ale také na komunikaci s lidmi – zákazníky, uživateli, náhodnými
návštěvníky.
Její zájmy jsou úzce propojené s profesí –
cestuje, navštěvuje na svých cestách města
a jejich veřejná prostranství, parky, zahrady,
ale inspiruje se i přírodou. Velkou inspirací
pro ni je Anglie, Francie, Spojené státy a Nový
Zéland. Několik odborných exkurzí do zahraničí
i připravila a vedla. I volný čas ráda tráví s lidmi
– při sportu, hudbě, diskusemi.

úrovni víc věnovala, stejně jako dalším udržitelným
technologiím. Ale pozor – udržitelnost není totéž
co udržovatelnost, ale má to mnoho společného.
Neznamená to ovšem, že se mé zahrady změní
v divoká nevlídná houští – i v přírodě blízké
zahradě má pro mne hlavní slovo krása. Podívat
se můžete na několik obrázků ze zahrádky před
naším bytovým domem, jak vypadá na konci
května. Zakládána byla velmi levně, sázeli jsme pod
vrstvu hrubého kamení. Rostlinám je tam skvěle
a já se o zahrádku starám pár hodin ročně. Zalévat
nemusím, trochu hnojím jen růže - organickým
hnojivem.

Rozhovor s Janou Pyškovou v časopisu Svět
Botanicus jaro 2012 najdete zde :
(http://www.botanicus.cz/assets/
files/casopis/SvetBotanicus_FINAL_
web-jaro2012.pdf)
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ZAHRADA
U PANELÁKU
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DESATERO
zahradní architektury
podle Jany Pyškové

1.

Nejdůležitější osobou pro vznik krásného
zahradnického či krajinářského díla je osvícený
investor.

2. Investor si vybere kvalitního zahradního nebo
krajinářského architekta (krajinářský je ten, který
kromě vzdělání také získal autorizaci České komory
architektů – jen ten smí projektovat zeleň, jejíž
schvalování podléhá stavebnímu zákonu).

3.

Nejlepší je vybírat si podle hotových zahrad,
v ideálním případě několik zahrad osobně navštívit
a promluvit si s jejich majiteli o zkušenosti s potenciálním dodavatelem projektu (pokud možno bez
jeho přítomnosti).

4.

S projektantem je důležité zahájit spolupráci co nejdříve, třeba se i poradit o vhodnosti
pozemku, každopádně pak konzultovat umístění
domu, cest a dalších prvků. Nesmírně důležité je

nechat si zpracovat již ve fázi studie hrubý odhad
ceny realizace, aby se projekt případně přizpůsobil
finančním možnostem klienta. Zahrada nemusí být
luxusní, může být skromná, ovšem vždy by měla být
precizně realizovaná.

5.

Není dobré šetřit na nesprávných místech:
cennou a důležitou fází je autorský dozor, který
se u zahrad víceméně překrývá s dozorem technickým. Projektant má s investorem společný
zájem na perfektním výsledku díla dle projektu,
bude jeho vizitkou.

6. Důležitý je výběr realizační firmy: vyplatí se
pečlivě vybírat a neřídit se jen cenou, protože
nekvalitně provedené dílo se nakonec prodraží.

7. Důležitá je perfektní příprava pozemku – zpra-

8. Výběr substrátů a dalších materiálů i rostlin sice
můžete svěřit firmě, ale zajímejte se o původ zboží.
U dražších rostlin vyžadujte záruku – bývá ovšem
podmíněna prováděním následné údržby realizační
firmou.

9.

Kromě návrhu, popisu technologií, výkazu
výměr a rozpočtu je vynikající, objednáte-li si
u projektanta rovněž plán údržby a jeho rozpočet.
Dříve než spustíte realizaci, byste měli vědět, zda
máte dost peněz, vody a času na následnou péči
o zahradu.

10.

Procesu projektování i realizace věnujte i svůj
čas: diskutujte, ptejte se, zajímejte se. Pak se vám
nestane, že budete nepříjemně překvapeni a za
vaše peníze vznikne něco, s čím nejste spokojeni.

cování půdy, kypření, práce s vsakováním vody.
Zanedbáte-li tuto fázi, skoro se to nedá napravit.
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REALIZACE
ROKU
Zahrada pod lesem

Projekt: 2009 – 2010
Realizace: 2009 – 2011 (Zahradní architektura
Kurz)
Investor: Alena Kaiserová
Architekt: Wicherek architekti
Plocha: 1 650 m2
Popis: Studie a prováděcí projekt zahrady (vegetační úpravy, zajištění projektu závlah) Autorský
dozor, spolupráce při koordinaci profesí
Pozemek na okraji obce, pod lesem, s výhledem do
kraje nabídl jedinečnou možnost vytvořit zahradu
u novostavby rodinného domku. Krajina vtéká do
zahrady od lesa, zavlní se a plyne přes pastvinu
za cestou do údolí. Patu svahu pod lesem opírá
kamenný sklípek se zelenou střechou, vedle sbíhá
kamenná kaskáda, umožňující posezení i výstup na
střechu sklípku. Modelace vyrovnaly nejen terénní
rozdíl mezi domem a lesem, ale i s pozemkem na
severu a pomohly zakrýt výhled na nehezký kout
u souseda. V projektu se uplatňuje řada kontrastů:
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přísné betonové dlaždice a přímá linie trávníku
u terasy jsou protikladem vnější zvlněné linie
trávníku, která zahradu opticky zvětšuje. Štěrkové
plochy s trvalkami a travinami jsou opakem bujných
porostů v záhonech na svazích. Zahradní směs
hortenzií, růží, magnólií a trvalek jsou úplně jiné,
než přírodě blízké porosty pod lesem. V zahradě se
kloubí okrasná, užitková i relaxační funkce. Cílem
bylo dosažení harmonie krajiny, zahrady a intravilánu obce. Během realizace bylo nutné překonat
složité půdní a hydrologické podmínky: svahy na
východní a jižní straně, původně spíše suché, se
stavební činností proměnily v promáčený kopec
a bylo nutné změnit sortiment rostlin.
Zahrada je domovem své majitelce i mnohým
živočichům. Dřeviny nesou plody, květiny a traviny
semena, ve větvích jsou ptačí hnízda, ježci pomáhají
sbírat škůdce, v kamenech se hřejí ještěrky, koberce
aromatických rostlin sytí vzduch vůní.

Hlavní rysy
• hra s terénem
• kontrasty
• neokázalý půvab, vůně, užitek
• propojení domu s krajinou
• technologie šetrné k životnímu prostředí
• elegantní odclonění komplikovaného sousedství
Ocenění: Zahrada roku 2013 – 2. místo (soutěž
vyhlašovaná Svazem pro zakládání a údržbu zeleně)

rozhovor
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VČELAŘSTVÍ
Začátkem února jsme odebírali ze včelstev měl,
kterou po vysušení a prosátí zasíláme jako směsný
vzorek do laboratoře. Tam zjistí zda jsou včelstva
zdravá. Na jedno včelstvo mohou být tři roztoči
varroadestructor. V našem případě nesmí být více
jak 180 roztočů.

Pokud nám nepřeje počasí a nemůžeme provádět
udržovací řez dřevin v zahradách, vyváříme souše,
které jsme během loňského roku ze včelstev vyřadili pro poškození nebo stáří. Vzniklou kaši z voští
a vody za tepla lisujeme. Po vychladnutí plave na
hladině vody koláč včelího vosku, který použijeme
k výrobě svíček nebo mezistěn.

V únoru se při teplotě nad 10 °C může objevit prolet včel, tehdy můžeme namátkově kontrolovat
zdravotní stav a sílu včelstev během zimy.
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ZAHRADY BOTANICUS
byliny a koření

Pěstování vlastního rostlinného materiálu je jedním
ze základních principů naší firmy.

byliny typické pro naši klimatickou zónu i byliny
typičtější pro mírnější klima.

Ekologicky pěstované byliny jsou bezprostředně
po sklizni zpracovávány. Jsou základem našich
extraktů, výluhů a olejů. Extrakty Botanicus jsou
vyráběny z čerstvých bylin; nikoliv ze sušených, jak
je tomu ve většině kosmetických výrobků jiných
firem.

Největší podíl tvoří byliny z čeledi hluchavkovitých
(Lamiaceae) jako je například meduňka lékařská
(Melissa oﬃcinalis L.), bylina s nezaměnitelnou citronovou vůní, rozmarýn lékařský (Rosmarinus oﬃcinalis L.), bazalka pravá (Ocimum basilicum L.), máta
peprná (Mentha x piperita L.) nebo šalvěj lékařská
(Salvia oﬃcinalis L.), která se ve starověké kuchyni
používala stejně jako dnes třeba petrželka.

Bezprostřední blízkost zahrad a výrobního areálu
nám zároveň umožňuje důslednou kontrolu kvality
sklizeného materiálu. Okamžité zpracování rostlin
nám zároveň zaručuje výrobu vysoce kvalitních
surovin.
Zahrada, kde jsou byliny pěstovány, je po obou
stranách lemována živými ploty, které ji oddělují
od ostatních zahrad a zároveň vytvářejí ideální
mikroklima „malé zahrady“, vhodné pro pěstování
teplomilnějších druhů. Prohlédnout si zde můžete

V menší míře jsou zastoupeny také rostliny z čeledi
hvězdnicovitých (Asteraceae) – mezi nimi najdete
měsíček lékařský (Calendula oﬃcinalis L.), známý
zejména pro své hojivé účinky, heřmánek pravý
(Matricaria recutita L.), lidově nazývaný též kamilka,
rumánek či marunka, anebo méně známý pelyněk
kozalcovitý (Artemisia dracunculoides L.), často
nazývaný též ruský estragon.
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pěstované byliny

Bazalka pravá
(Ocimum basilicum L.)
Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)
Původ: Indie
Charakteristika: Jednoletá bylina, 20 až
40 cm vysoká s bohatě větvenou čtyřhrannou lodyhou. Má vstřícné, dlouze
řapíkaté, vejčité listy a bílé květy uspořádáné do lichopřeslenů. Kvete v období od
června do září.
Historie: Bylina pěstovaná již od starověku se do střední Evropy dostala teprve
v 16. století. S bazalkou je spjata celá
řada pověr a tradic. Větvičky bazalky
byly nalezeny v egyptských pyramidách,
v Řecku přinášely ženy její výhonky do
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kostela na svátek svatého Basilea. V muslimských a hinduistických zemích jsou
sazenice vysazovány na hroby.
Pěstování: Semena se vysévají v březnu
do pařeniště; do volné půdy se rostliny přesazují v květnu, vyhovují jí teplá,
slunná a chráněná stanoviště a daří se jí
v kyprých a na živiny bohatých půdách.
Množí se semeny či řízkováním nekvetoucích postranních výhonů.
Použití: Vnitřní ‒ ve formě nálevu (jako
kloktadlo) nebo jako výluh pro inhalaci.
Zvyšuje žaludeční činnost, podporuje
chuť k jídlu, snižuje nadýmání, usnadňuje odhleňování a má protizánětlivé

účinky. Díky svým zklidňujícím účinkům
je vhodná i při nespavosti, migréně
a úzkostech. Zevní ‒ je součástí posilujících aromatických koupelí. Silice získané z bazalky se také užívají při výrobě
parfémů. Čerstvé listy jsou výrazným
kořením s nezaměnitelnou vůní. Bazalka
je typická nejen v italských a středomořských pokrmech, ale i v thajské kuchyni.
Má široké využití při přípravě salátů,
těstovin a ryb. Používá se do polévek,
omáček a je základem italského pesta.
Zajímavost: Bazalka je mnohdy označována za „ královnu bylin“, jelikož její
jméno je odvozeno z řeckého slova Basileus neboli král.
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Meduňka lékařská
(Melissa oﬃcinalis L.)
Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)
Původ: Středomoří
Charakteristika: Vytrvalá až 1 m vysoká
bylina s větvenou čtyřhrannou lodyhou
a vejčitými srdčitými listy s vroubkovaně
pilovitým okrajem. Bílé květy uspořádané
v lichopřeslenech.
Historie: Prastará léčivá rostlina, známá
již od starověku. Římané rozšířili její
pěstování do oblastí na sever od Středozemního moře. Ve středověku byla
známa téměř po celé Evropě, pěstovala
se především v klášterních zahradách.
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Pěstování: Množí se výsevem na jaře
(pomalu klíčí), dělením trsů na jaře a na
podzim, nebo stonkovými řízky v létě.
Daří se jí na vlhčích půdách, dobře se
vysemeňuje. Výsadba ve sponu 60 centimetrů. V létě se seřezává před kvetením,
aby se podpořil další vývin rostlin.
Použití: Vnitřní – ve formě nálevu. Má
uklidňující, posilující účinky. Působí proti
bolestem hlavy a pomáhá při trávení.
Zevní – esenciální olej (silice) je součástí
osvěžujících koupelí, používá se k přípravě čistících preparátů na mastnou pleť
a do tělových krémů. Ve formě odvaru je
ideálním antiseptikem na problematickou

pokožku. Čerstvé listy dávají delikátní
chuť mnoha pokrmům, olejům, octům
a likérům.
Zajímavost: Anglický název balm je
zkratkou slova balzám vyjadřující sladkou citronovou vůni této rostliny. Silice
se sušením a skladováním velmi rychle
ztrácí.

seriál

Rozmarýn lékařský
(Rosmarinus oﬃcinalis L.)
Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)
Původ: Středomoří
Charakteristika: Aromatický stálezelený
polokeř, dorůstající výšky kolem 1,2 m.
Úzké, voskovité, čárkovité listy a drobné,
dvoupyskaté modré až fialové kvítky
rozkvétají od června do srpna.
Historie: Pro svou nezaměnitelnou
vůni byla ve starověkém Egyptě a Římě
jednou z nejoblíbenějších zahradních
rostlin. Byla používána ke kultovním
účelům a také jako prostředek pro zlepšení paměti. Nechyběla v téměř žádné
klášterní zahradě.

Pěstování: Předpěstování sazenic ve
skleníku (únor až březen), následné
přesazení rostlin do půdy (propustné, písčité). Vyžaduje teplé, slunné stanoviště,
nesnáší však zimní vlhko a větší mrazy,
v zimě může vymrzat. Množí se na jaře
výsevem či stonkovými řízky.
Použití: Vnitřní – jako kloktadlo s antibakteriálním účinkem. Zevní – odvar při
kožních onemocněních nebo jako alkoholová pleťová voda na problematickou
pokožku a akné. Jako koření zejména při
přípravě masových pokrmů, do polévek,
pomazánek, omáček, salátů, těstovin,
pečiva apod. Povzbuzuje chuť k jídlu
a tvorbu žaludečních šťáv, pomáhá také

při dlouhodobém stresu a při chronických
onemocněních. Silici lze využít do aromalamp na zmírňění bolesti hlavy, rozmarýnový olej se přidává do kosmetických
výrobků a parfémů.
Zajímavost: Latinský název Rosmarinus
je odvozen od slov ros-znamenající rosa
a marinus – jež vyjadřuje mořský – tedy
mořská rosa.
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Máta peprná
(Mentha x piperita L.)
Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)
Původ: Anglie
Charakteristika: Trvalka s čtyřhrannou
lodyhou, dřevnatým oddenkem a nadzemními výběžky. Úzce vejčité, špičaté,
řapíkaté a mírně zubaté listy. Květy
v hustých lichopřeslenech vyrůstajících
z paždí listů.
Historie: Patří k nejstarším léčivým bylinám, byla známá již ve starověkém Řecku
a Římě, kde se používala nejen jako léčivá
rostlina a koření, ale také jako vonná
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látka do koupelí. Již v 16. století hovoří
Mathiolli o účincích „ máty zahradní“
v části svého herbáře.
Pěstování: Množí se dělením trsů nebo
řízky výběžků, sázenými ve sponu 30 ×
30 cm. Sází se do provlhčené půdy, je
velmi citlivá na sucho. Kvetoucí vrcholky
se sklízí několikrát do roka vždy před
rozkvetením, kdy rostliny dosáhnou asi
30 cm výšky, za slunného počasí.
Použití: Vnitřní – součástí čajových
směsí. Podporuje trávení, zabraňuje
nadýmání, uvolňuje křeče, má protizá-

nětlivé účinky. Zevní - výborná jako odvar
na výplachy při bolestech zubů a dásní.
Čerstvé mátové lístky je možno přidat do
koupele – má osvěžující účinky a pomáhá
při revmatismu a kožních vyrážkách.
Zajímavost: Čerstvé listy máty jsou
nedílnou součástí tradičního kubánského
koktejlu „mojito“.
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Heřmánek pravý
(Matricaria recutita L.)
Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)
Původ: Přední Asie, jižní a východní
Evropa
Charakteristika: Jednoletá bylina se
vzpřímeným větveným stonkem. Úzké
nitkovité listy vyrůstají střídavě. Květy
jsou uspořádány v úboru se žlutým
dutým květním lůžkem a bílými okvětními lístky.
Historie: Léčivé účinky heřmánku byly

dobře známy již ve starověku. Ve středověku byl heřmánek všeobecně rozšířený
a používaný v léčitelství. Najdeme ho
také v Matthioliho herbáři.
Pěstování: Výsev na jaře i na podzim.
Snadno se množí vysemeněním. Květy se
sbírají co nejdříve po rozkvětu a suší se
při teplotách kolem 30 až 40°C.
Použití: Vnitřní – jako součást čajových
směsí, působí příznivě při žaludečních
nevolnostech a zažívacích obtížích. Má

slabě sedativní účinek, zklidňuje tělo
a podporuje usínání. Zevní – obsahuje
antibakteriální složky, je vhodný při kožních zánětech a vyrážkách. Heřmánkový
olej je důležitý v kosmetice, přidává se do
mastí, mýdel a šamponů.
Zajímavost: O heřmánku píše Hippokrates jako o bylině, kterou již i Egypťané
nazývali jako „květ Boha slunce“ a uctívali
ho jako zázračnou rostlinu.

Šalvěj lékařská
(Salvia oﬃcinalis L.)
Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)
Původ: Středomoří
Charakteristika: Aromatický polokeř, 20
až 60 cm vysoký. Přímé stonky s dlouze
řapíkatými svraskalými plstnanými listy.
Kvete v červnu až červenci fialově modrými květy, plodem je tvrdka.
Historie: Používána již ve starověkém
Římě. Do střední Evropy se dostává v 9.
století a používá se opět v kuchyni i jako

léčivka. V 16. století se s pomocí šalvěje
zastavovalo krvácení z ran, používala se
proti křečím či třesu rukou i nohou.
Pěstování: Přímý výsev semen na jaře
do skleníku a následná výsadba do volné
půdy. Kultivary se nejlépe rozmnožují
stonkovými řízky na jaře. U starších
„zdřevnatělých“ nebo mrazem poškozených rostlin je doporučován hluboký
základní řez na jaře, přihnojení kompostem a řádné zalévání. Rostlina znovu
obrazí.

Použití: Vnitřní – kloktadlo při nachlazení
a při onemocnění hlasivek. Zevní – vodní
odvar a alkoholová tinktura je vhodnou
pleťovou vodou na mastnou pokožku
(antiseptikum). Obsah hořčinů povzbuzuje trávení – šalvěj je vhodnou přísadou
pro přípravu těžkých a tučných mas.
Zajímavost: Název Salvia pochází z latinského salvere znamenající dobré zdraví.
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Měsíček lékařský (Calendula oﬃcinalis L.)
Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)
Původ: Jižní Evropa a Orient

bylinu, Řekové především v kuchyni
a také k ozdobě oltářů a chrámů. Od
středověku se pěstovala v zahradách
a používala se také jako náhrada šafránu.

Charakteristika: Jednoletá bylina
s bohatě větvenými hranatými až 60 cm
vysokými lodyhami s dlouhými oválnými
listy. Kvete od jara až do prvních mrazíků
žlutooranžovými úbory. Pro zahradní
účely se pěstuje v kultivarech lišících se
velikostí rostlin a barvou květů.

Pěstování: Výsev na jaře v dubnu i během
léta přímo na slunné stanoviště. Velmi
nenáročná rostlina s výjimkou zamokřených půd. Lépe se jí daří v těžší humozní
půdě. Při pěstování na semeno jsou
vhodnější půdy písčité.

Historie: Bylina známá již od starověku,
Egypťané ji používali jako omlazovací

Použití: Vnitřní – ve formě nálevu napohámá při bolestech žaludku.

Zevní – ve formě vodního výluhu je
vhodný k oplachování vlasů.
Ve formě olejového macerátu je tradičně
využíván k ošetření proleženin, ekzémů
a kožních obtíží. Čerstvé listy se přidávají do salátů, okvětními lístky se zdobí
a obarvuje rýže, máslo, sýry a jídla z ryb.
Zajímavost: Botanický název pochází
z latinského calendulae nebo calends
vystihující nepřetržité kvetení měsíčku
lékařského v období několika měsíců.

Pelyněk kozalcovitý (Artemisia dracunculoides L.)
Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)
Původ: Euro-Asie
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.
Historie: Má dlouholetou tradici. Ve
starověkém Egyptě se pelyněk používal
k ochucení vína a piva a sloužil také jako
obětní dar. V Řecku a Římě se přidával do
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nápojů, díky své hořkosti byl považován
za symbol utrpení a bolesti. V souvislosti
se svým latinským jménem byla rostlina
spojována s bohyní Artemis a používána
mj. při poruchách menstruačního cyklu.
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).
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Styrax
Exotická surovina
Původ
Strom Styrax má svůj název, Liquidambar
styraciflua L., díky své oranžové pryskyřici, které se říká „tekutý jantar“. Roste
divoce, zejména v hustých lesech pohoří
Olancho v Hondurasu. Můžeme ho
nalézt taktéž v Guatemale, El Salvadoru
a v Mexiku. Styrax, vzácná pryskyřice
z tropických lesů Hondurasu, je ohrožená
aromatická surovina. Odlesňování den
co den snižuje jejich přirozené prostředí
a místní lidé ztrácejí zájem o pěstování,
protože se jedná o nevýnosnou aktivitu.
Aby se zachoval tento přirozený zdroj
a tradiční zkušenost, vyvíjí náš dodavatel
ve spolupráci s tamní společností trvalý
dodavatelský řetězec v Hondurasu.
Informace o sklizni
Sklizeň styraxu trvá od února do listopadu a je zajišťována honduraským

kmenem Pech. Sběrači pryskyřice již
tradičně prohlédnou každý strom aby
označili vytvořené kapsy pod kůrou, ve
kterých se tekutý jantar shromažďuje.
Pomocí palice udeří do kapes aby zjistili
jaké množství pryskyřice je uvnitř. Pouze
ty, které obsahují velké množství styraxu,
jsou naříznuty. Pryskyřicový balzám poté
stéká jako med. V současné době sběrači
vytvoří na stromu malou dutinu nebo
ránu aby podpořili větší produkci pryskyřice. Za měsíc po naříznutí se styrax, který
se mezitím nahromadil v kapsách, sbírá.
Historie
Styraxový balzám byl dlouho používán
původními obyvateli. Po dobytí střední
Ameriky Cortésem byl styrax ve velkém
množství importován do Španělska pro
použití při výrobě parfémů a pro své
léčebné účinky.

Aromatické suroviny ze Styraxu
Ze styraxu se vyrábí dva druhy surovin:
esenciální olej a pryskyřice. Esenciální
olej, obsahující zejména E-cinnamal
dehydrát a cinnamyl alkohol, má kořeněnou a dřevitou vůni. Pryskyřice obsahuje
vysokou koncentraci esterů, phenylpropylu cinnamate a cinnamyl cinnamate a je více ovocná a květinová. Tyto
suroviny vytváří vynikající tóny ve složení
orientálních parfémů a dobře se kombinují s dřevitými vůněmi, s peruánským
balzámem, vanilkou, skořicí či benzoinem. Jsou také skvělými stabilizátory.
Tato exotická surovina je obsažena např.
v našem Pleťovém krému s mandlovým
a broskvovým olejem.
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Kafrovník
Cinnamomum camphora
Čeleď: Lauraceae – vavřínovité
Všeobecný popis: kafrovník je až 30
metrů vysoký stálezelený strom s mnoha
větvemi a shluky malých bílých květů.
Plody jsou pak tmavě červené bobule.
Produkuje bílou krystalickou látku, surový
kafr, ze dřeva vzrostlých stromů starých
více než padesát let.
Původ: pochází hlavně z Japonska,
Tchajwanu a Číny. Pěstuje se také v Indii,
Egyptě, Madagaskaru, jižní Evropě
a Americe.
Ostatní odrůdy: existuje mnoho druhů
kafrovníku. Z odrůdy „ho-sho“ se např.
zíkávají oleje „Ho leaf“ a „ho wood“; z čínské odrůdy se získává olej zvaný „apopin“;
z japonského a tchaj-wanského druhu,
známého též jako „hon-sho“ nebo pravý
kafrovník, se získávají dva druhy chemotypů: camphor-safrol (Japonsko) a camphor-linalol (Tchaj-wan).
Tradiční medicína: tradičně používán
jako prevence proti infekčním nemocem.
Používá se také při nervových a respirač-

ních onemocněních všeobecně. V surové
podobě ve velkých dávkách je však velice
jedovatý a byl i vyjmut z Britského lékopisu.
Účinky: protizánětlivý, antiseptický, baktericidní, močopudný, usnadňuje vykašlávání, povzbuzující.
Extrakce: surovný kafr je ze stromu
sklízen v krystalické formě. Esenciální olej
se získává parní destilací dřeva, kořenů
a větviček, a poté rektifikován ve vakuu,
čímž vznikají tři frakce známé jako bílý,
hnědý a žlutý kafr.
Charakteristika: bílý kafr je nejlehčí
frakce, bezbarvá až světle žlutá tekutina
s ostrou, štiplavou vůní. Hnědý kafr je
střední frakce. Žlutý kafr, modro-zelená
nebo žlutá tekutina, je nejtěžší.
Základní složky: 1. Bílý kafr obsahuje
hlavně cineol, pinen, terpineol, mentol,
thymol, ale žádný safrol. 2. Hnědý kafr
obsahuje až 80% safrol a nějaký terpineol. 3. Žlutý kafr obsahuje hlavně safrol,
sesquiterpeny a alkoholy sesquiterpenů.

Bezpečnostní data: hnědý a žlutý kafr
(obsahují safrol) jsou toxické a karcinogenní a neměly by se používat při léčbě
jak interně tak ani externě. Bílý kafr safrol
neobsahuje a je tudíž relativně netoxický
a nezpůsobuje podráždění.
Použití v aromaterapii.
Bílý kafr může být s opatrností použit
pro tyto účely:
Pokožka: akné, zanícení, lze použít jako
repelent.
Pohybové ústrojí (svaly a klouby): artritida, bolesti svalů, revmatismus.
Dýchací ústrojí: bronchitida, nachlazení,
kašel.
Imunitní systém: nachlazení, horečky,
chřipka, infekční onemocnění.
Ostatní použití: bílý a hnědý kafr se
používají jako výchozí materiál pro izolaci
mnoha chemických látek při výrobě parfémů, např. safrolu nebo cineolu. Bílý kafr
se používá jako rozpouštědlo do barev
a laků. Frakce bílého oleje se také používá
jako vůně do čistících a dezinfekčních
prostředků, mýdel a ostatních domácích
prostředků.
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Rakytník řešetlákový
(Hippophae Rhamnoides L.)
Rakytník pěstujeme v našich zahradách
na ploše o výměře cca 2 ha. Rostlina
vyžaduje slunné stanoviště, půdní podmínky středně těžké, hlinité, propustné
půdy. Rakytník má zvlášť samčí a samičí
rostliny. Na 1 samčí rostlinu se vysazuje
4-5 samičích rostlin.
Naše odrůdová skladba:
Samčí rostliny máme Pollmix, samičí

převážně Leikora a několik desítek rostlin
od odrůdy Hergo, Dar Katuni a Masličnaja. Rakytník pěstujeme ve sponu 3x2
m, třímetrové meziřadí je zatravněno
a udržuje se buď mulčováním nebo spásáním ovcemi. Udržovací řez se provádí
pouze ve formě odstranění suchých nebo
poškozených větví. Rakytník většinou
sklízíme v druhé polovině září. Při sklizni
se ostříhají celé větve s plody a následně

se zmrazí na -18 °C po dobu 24 hodin.
Po vyjmutí z mrazícího zařízení se plody
oklepou a následně zpracují. Z keře je
možné ořezat maximálně 30% plodných
větví. I tak další plnohodnotná sklizeň
nastane po dvou letech. Z jednoho keře je
možné sklidit 10-15 kg plodů.
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BIO
džemy
BIO JAHODOVÝ DŽEM
Připraveno z 67g ovoce na 100g.
Celkový obsah cukru 33g na 100g.
Celkový obsah bio složek 100%.

BIO DŽEM Z ČERNÉHO RYBÍZU
Připraveno z 67g ovoce na 100g.
Celkový obsah cukru 33g na 100g.
Celkový obsah bio složek 100%.

RAKYTNÍKOVÝ DŽEM
Připraveno z 60g ovoce na 100g.
Celkový obsah cukru 40g na 100g.
Celkový obsah bio složek 100%.

BIO JAHODOVÝ DŽEM S MALINAMI
Připraveno z 68g ovoce na 100g.
Celkový obsah cukru 32g na 100g.
Celkový obsah bio složek 100%.

BIO OSTRUŽINOVÝ DŽEM
Připraveno z 67g ovoce na 100g.
Celkový obsah cukru 33g na 100g.
Celkový obsah bio složek 100%.

DÝŇOVÝ DŽEM
Celkový obsah zeleniny 67g na 100g.
Celkový obsah cukru 33g na 100g.
Celkový obsah bio složek 100%.

BIO JAHODOVÝ DŽEM S OSTRUŽINAMI
Připraveno z 68g ovoce na 100g.
Celkový obsah cukru 32g na 100g.
Celkový obsah bio složek 100%.
BIO JAHODOVÝ DŽEM S RYBÍZEM
Připraveno z 68g ovoce na 100g.
Celkový obsah cukru 32g na 100g.
Celkový obsah bio složek 100%.
BIO DŽEM Z ČERVENÉHO RYBÍZU
Připraveno z 67g ovoce na 100g.
Celkový obsah cukru 33g na 100g.
Celkový obsah bio složek 100%.
BIO DŽEM Z BÍLÉHO RYBÍZU
Připraveno z 67g ovoce na 100g.
Celkový obsah cukru 33g na 100g.
Celkový obsah bio složek 100%.
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Od tohoto čísla jsme pro vás připravili novou rubriku,
ve které vám nabídneme recepty z okolí. V každém
dalším čísle na vás budou čekat chutné recepty
a budeme rádi necháte-li se jimi inspirovat.
SALÁT Z ČERVENÉ ŘEPY S FETA SÝREM
A VLAŠSKÝMI OŘECHY
Pro 4 porce potřebujeme:

Příprava

4 červené řepy
4 stroužky česneku
2 polévkové lžíce olivového oleje
2 polévkové lžíce balsamikového octa
salát polníček / rukola
150g feta sýra
½ hrnku vlašských ořechů
sůl

Rozehřejeme troubu na 180 °C.
Oloupeme červenou řepu a nakrájíme ji na kostky.
Vložíme do zapékací misky spolu s nakrájeným
česnekem, zalijeme olivovým olejem, promícháme
a necháme 45 minut péci. Salát omyjeme, osušíme
a dáme do mísy. Zalijeme balsamikovým octem.
Pečenou řepu odstavíme a necháme zchladit. Na
pánvi trochu orestujeme vlašské ořechy, až začnou
krásně vonět / asi 5 minut/.
Vše smícháme a posypeme feta sýrem.
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MŘÍŽKOVÝ KOLÁČ
Ingredience
50 dkg polohrubé mouky
25 dkg másla
15 dkg cukru
1 prášek do pečiva
citrónová kůra
šťáva z jednoho citrónu
Příprava
Zaděláme těsto, rozdělíme na dva díly.
Větší díl rozválíme na plech a pomažeme ho zavařeninou. Ze zbytku těsta
vyválíme tyčinky, které dáme na koláč ve
směru mřížek.

BRAMBOROVÁ POLÉVKA
Ingredience
50 dkg brambor
mrkev, celer, petržel, cibule, květák
houby, jíška, česnek, majoránka
sůl, pepř
Příprava
Do 2 l vody dáme vařit brambory, zeleninu a houby. Když je vše uvařené, rozmačkáme štouchadlem. Polévku zahustíme jíškou. Přidáme česnek, dosolíme
a dáme majoránku.
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VDOLKY
Ingredience
1 kg polohrubé mouky
10 dkg sádla (nebo tuku)
6 dkg cukru
6 dkg droždí
1 žloutek
Příprava
Uděláme z droždí a mléka kvásek, zaděláme těsto a nechá vykynout. Po vykynutí vytvoříme bochánky, které dáme na
plech. Bochánky rozplácáme a pomažeme vajíčkem a posypeme mákem
a špetkou soli. Po upečení pomažeme
sádlem.
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KLASICKÝ HUMUS Z ČERVENÉ ŘEPY
A CIZRNY
Ingredience
250g cizrny
1 velkou cibuli
500g červené řepy
7 lžic tahini /sezamové pasty/
3 stroužky česneku
4 lžíce čerstvé citronové šťávy
1 lžíci římského kmínu
4 lžíce panenského olivového oleje
Příprava
Cizrnu přes noc namočíme do studené vody.
Slijeme a nasypeme do hluboké pánve. Přidáme cibuli, zalijeme vodou a necháme vařit
na mírném ohni asi hodinu, dokud cizrna
nebude úplně měkká.
Vodu pak slijeme, ale uchováme na později. Mezitím si opláchneme červenou
řepu a necháme vařit ve vodě asi hodinu.
Slijeme a necháme vychladnout. Oloupeme
a nakrájíme. Cizrnu s cibulí a červenou řepu
rozmixujeme, přidáváme tahini, česnek,
citronovou šťávu, římský kmín a sůl.
Zároveň ředíme slitou vodou z cizrny. Podáváme zakapané olivovým olejem.
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PROGRAM
CENTRA ŘEMESEL
červen – září 2014

Velké historické
slavnosti
21. 6. 2014
SLAVNOST MEDU A PERNÍKU

19. 7. 2014
STAROČESKÉ HODY

Den sladkého medu, zlatavé medoviny,
cukrovinek a zdobení perníků. Nenechte
si ujít stáčení medu a poznejte
základy včelařství.

Přijďte a společně s námi si zanotujte u stolu
plného dobrého jídla a pití. Ochutnejte
pokrmy a nápoje dle receptů našich předků.

13. 9. 2014
FESTIVAL PIVA A VÍNA

27. 9. 2014
FESTIVAL SKLIZNĚ

Přijeďte na tradiční veselici
„chmelového moku a vína“
s divadelními představeními.

Přivítejte s námi podzim. Ochutnejte
pokrmy z čerstvě sklizené zeleniny
a projděte se podzimem
zbarvenými zahradami.

16. 8. 2014
VESELÝ DEN S KLAUNY
A ŽONGLÉRY
Den plný veselých klaunů a žonglérů
s bublinovou „show“ v zahradách.
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Sobotní akce
v Centru řemesel
28. červen | Kejklíř Vojta Vrtek
05. červenec | Péro za kloboukem
12. červenec | Komedianti na káře
26. červenec | Divadlo Já to jsem

02. srpen | Divadlo Koráb
09. srpen | Kejklířské divadlo
23. srpen | Kejklíř Vojta Vrtek
30. srpen | Divadlo ŠUS

06. září | Divadlo Dokola
20. září | Divadlo Koňmo
04. října | Kejklířské divadlo

Otevírací doba a vstupné
Centrum řemesel a Bylinné zahrady Botanicus
jsou otevřeny od úterý do neděle od 26. dubna
do 5. října 2014.
V pondělí máme zavřeno.

CENY VSTUPNÉHO MIMO SLAVNOSTI:
Dospělá osoba: 99 Kč
Děti, studenti, důchodci: 60 Kč
Mateřské školy: 30 Kč

OTEVÍRACÍ DOBA:
10:00–16:00
červenec a srpen prodloužená otevírací doba
10:00–17:00

SLAVNOSTI
Ve dnech speciálních slavností můžete
kromě doprovodného programu divadel,
dobové hudby a tance spatřit i práci našich
řemeslníků. Řadu řemesel si můžete sami
vyzkoušet.

Rádi Vás jednotlivými řemeslnými dílnami
v našem centru provedeme. Poté si můžete
prohlédnout bylinné zahrady a v klidu si v nich
odpočinout.

Prohlédněte si mapu Centra řemesel na
našich webových stránkách.
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CENY VSTUPNÉHO BĚHEM SLAVNOSTÍ:
Dospělá osoba: 199 Kč
Děti do 15 let: 65 Kč
Studenti, důchodci: 100 Kč
Rodinné vstupné (2 děti + 2 dospělí): 440 Kč
V celém areálu platí měna groš, kterou si
můžete směnit v pokladně Centra řemesel.
Směnný kurz: 1 groš = 10 Kč

Upozornění: V celém objektu Centra řemesel
i Bylinných zahrad je zákaz vstupu se psy
a také se zde nikde nekouří. Pro návštěvu
Centra zvolte obuv vhodnou do terénu.
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KRÁTCE Z BOTANICU
REPORTÁŽ FRANCOUZSKÉ
TELEVIZE ARTE
V únoru 2014 natáčela francouzská redakce televize
Arte v Praze a Ostré další díl seriálu Europortrait
věnovaný naší značce. Průvodkyní byla spolumajitelka Botanicu Dana Hradecká, která v pořadu
představila nejen značku Botanicus, ale i naše další
plány a novinky (například nové webové stránky,
o kterých píšeme zde). Celkem v seriálu vystoupilo 28 vybraných osobností z 28 evropských zemí.
Děkujeme Julienu Félixovi a Nedjmamovi Berderovi
z Arte TV za několikadenní příjemnou spolupráci.

BOTANICUS BUDAPEŠŤ
V květnu naši maďarští kolegové otevřeli v centru
Budapešti nový obchod. Přinášíme vám snímek ze
slavnostního otevření.
Hortus Botanicus Kft., Haris köz 1, 1052 Budapest,
Tel. +0036 305 459 830
www.botanicus-budapest.hu

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

ESHOP BOTANICUS

S novou sezónou jsme také dokončili nové webové
stránky a spustili eshop. Nyní tedy můžete vybrané
výrobky Botanicus nakupovat také na našich
webových stránkách. Budeme rádi za vaši zpětnou
vazbu: podělte se s námi o vaše dojmy z nových
webových stránek Botanicus. Psát můžete na
press@botanicus.cz nebo přímo na náš Facebook.

Na nových webových stránkách jsme také spustili
eshop, prostřednictvím kterého si můžete v České
republice objednat vybranou část přibližně 130
výrobků z našeho sortimentu. V nejbližší době zde
chystáme možnost platby kartou a pro objednávky
nad 1 500 Kč je poštovné zdarma.
Navštivte www.eshop.botanicus.cz

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.

49

tiráž
SVĚT BOTANICUS | číslo 18. | jaro 2014
Pravidelně vydává Botanicus, spol. s r.o.
Editor | Radek Váňa I Idealab
Redakce | Dana a Jan Hradečtí, Ilona Feitová, Tereza Černá, Blanka Hotovcová, Pavlína Kourková, Petra Novotná
Foto | Iveta Kopicová
Grafika | Tereza Čermáková I Idealab
Kontakt | klub@botanicus.cz
Navštivte www.botanicus.cz, kde najdete všechna čísla časopisu volně ke stažení.
Přidejte se k nám na Facebooku.
© 2014 Botanicus, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
www.botanicus.cz

H O R T U S B O TA N I C U S A P O T H I C U S

