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Vážení čtenáři
Světa Botanicus,
s přicházejícím jarem vám přinášíme další číslo časopisu Svět Botanicus.
V lehce pozměněné grafické úpravě jsme připravili již tradiční rubriky
věnované jak akcím v Centru řemesel a bylinných zahradách, tak našim
výrobkům. Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus jsou otevřeny od
úterý do neděle od 25. dubna až do 4. října 2015. Představíme vám Zlatý pruh
Polabí, sdružení, které podporuje rozvoj našeho regionu. Jeho prostřednictvím
vás pozveme na zámek v Lysé nad Labem a také do místního parku, kde se
svými úpravami zapsal do historie také hrabě František Antonín Špork.
V závěru časopisu pak najdete již tradiční plán akcí u nás v Ostré a také
několik chutných receptů.
Příjemné jarní čtení!
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DLOUHODOBĚ PODPORUJEME ŘADU
PROJEKTŮ A AKTIVIT V NAŠEM REGIONU.
V TOMTO VYDÁNÍ ČASOPISU VÁM
PŘEDSTAVUJEME SPOLEČNOST ZLATÝ
PRUH POLABÍ.

Tato obecně prospěšná společnost působí
v oblasti podpory cestovního ruchu pro
část Středočeského kraje, která je na
severovýchod od Prahy a nese označení
Polabí. Byla založena podnikateli
v cestovním ruchu roku 2005 a ve
spolupráci se Krajským úřadem
Středočeského kraje a Českou centrálou
cestovního ruchu vytváří marketingovou
podporu této destinace, propaguje
a podporuje vytváření nových jednotlivých
cílů a turistických produktů.
Na základě partnerských smluv spolupracuje
s turistickými informačními centry a dalšími
subjekty cestovního ruchu, ať již
s podnikateli nebo zástupci měst a obcí.
Zveme vás se Zlatým pruhem Polabí do
Zámeckého parku a barokního zámku
v Lysé nad Labem.
6

ŠPORKOVÉ V LYSÉ NAD LABEM
Zámecký park v Lysé nad Labem je
významnou památkou zahradního umění,
jejíž počátky sahají do konce 16. století, kdy
Lysá byla komorním panstvím a loveckým
zámkem Habsburků (park je na trase
naučné stezky Krajinou Rudolfa II.). Velký
rozvoj parku nastal na přelomu
17. a 18. století za Františka Antonína hraběte
Šporka. Koncem 18. století byl park jeho
adoptivním synem Rudolfem SweertsŠporkem rozšířen na současnou velikost.
Baron Leitenberger na konci 19. století
nechává park upravit v anglickém stylu
v podstatě do dnešní podoby. K tomuto si
pozval významného zahradního architekta
Eduarda Petzolda. Poslední významné
změny park prodělal za Kinských, kteří
park obohatili řadou významných dřevin,
www.polabi.com
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ze kterých se do současnosti bohužel mnoho
nedochovalo.
Barokní zámek tvoří jednu z výrazných
dominant města Lysé nad Labem. Byl postaven
na nejvyšším bodě Zámeckého vrchu, na
důležitém strategickém místě polabské roviny.
Původně zde stávala tvrz, zmiňovaná již
v roce 1013. Pozdější hrad v Lysé nad Labem byl
v majetku Přemyslovců a také je uváděn jako
majetek českých kněžen a královen. V průběhu
staletí byl gotický čtyřkřídlý hrad v 16. století
přestavěn Habsburky na renesanční zámek
a v roce 1548 byl povýšen na královský. První
velké přestavby byly uskutečněny za císaře
Rudolfa II., který objekt používal jako lovecký
zámeček. Ze soudobé zprávy purkrabího
v Benátkách nad Jizerou lze vyčíst, že zámek
v Lysé nad Labem je docela obyčejné venkovské
sídlo, jednoduché, ale silně zděné, obehnané
hlubokým, ve skále tesaným příkopem
s padacím mostem. Sídlo má jen 16 pokojů
a sálů, 12 komor, velkou kuchyni a jeden sklep
podzemní… V současné době zámek v Lysé nad
Labem slouží potřebám Domova důchodců,
a proto jeho interiéry nejsou přístupné
hromadným návštěvám a prohlídkám.
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ELEMI
PŮVOD
Elemi je pryskyřice, která se získává
z Kanárníku luzonského (Canarium
luzonicum), stromu rostoucího převážně v tropických oblastech Asie,
především na Filipínách. Strom může
dorůstat do výšky až 30 metrů.
Je známé také jako Manila Elemi.
VZHLED
Bezbarvá až nažloutlá tekutina.
INFORMACE O SKLIZNI
Sklizeň se provádí v období od ledna
do června, kdy začínají růst listy.
K produkci husté a lepkavé pryskyřice dochází buď přirozenou cestou při
napadení stromu parazity
anebo tzv. „poklepovou technikou“,
při které se provede řez do kůry stromu. Z řezu poté začne vytékat bílá
pryskyřice, která při kontaktu se vzduchem zhnědne. Dospělý strom dokáže
vyprodukovat až 5 kilogramů elemi
ročně. K uskladnění je tato pryskyřice
převážena na palmových listech a následně je v dřevěných krabicích exportována do Evropy.
ESENCIÁLNÍ OLEJ ELEMI
Esenciální olej je získáván parní desti-

lací filtrované pryskyřice. Takto získaná látka má velmi osvěžující a kořeněnou vůni, připomínající pepř, fenykl
a citron.
HISTORIE
Bylo to objevení Filipín v roce 1521,
které vedlo k tomu, že se Manila
Elemi dostalo do Evropy a na Střední
východ. V té době bylo známé především pro jeho léčivé účinky a vůni.
Název byl odvozen z arabského slova
El-lemi. Jeho použití je však zaznamenáno již v 7. století, kdy se používalo
jako kadidlo při náboženských ceremoniálech. Později bylo v domácnostech využíváno jako fumigant.
V 18. století se začalo v západních
zemích používat především pro jeho
terapeutické účinky.
POUŽITÍ
Často se využívá v aromaterapii.
Má antiseptické a stimulační účinky,
zlepšuje náladu, osvěžuje a zbystřuje
smysly. Pro své hojivé a regenerační
účinky se používá také v kosmetice,
především v péči o pleť. Je antibakteriální, napomáhá při vykašlávání
a zažívacích problémech.
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Kosatec bledý (Orris)
Iris pallida

Čeleď: Iridaceae – kosatcovité
Všeobecný popis: vytrvalá dekorativní
rostlina dorůstající do výšky až 1,5 m.
Kosatec má mečovité listy a vonné jemné
modré květy.
Původ: pochází z východní oblasti
Středozemního moře; nachází se
rovněž v severní Indii a Severní Africe.
Nejpoužívanější druh se pěstuje
v Itálii, kde roste volně v přírodě. Olej se
produkuje hlavně ve Francii a Maroku,
příležitostně i v Itálii a USA.
Ostatní odrůdy: existuje mnoho druhů
kosatců; mnoho druhů také pochází
z kultivace této rostliny. V Itálii se sbírají
Iris pallida a Iris florentina. Kosatce, které
se využívají pro lékařské účely, zahrnují
Iris versicolor a Iris pseudacorus.
Tradiční medicína: ve starověkém
Řecku a Římě byl kořen kosatce nejčastěji
používán do parfémů. Šťáva z kořene se
využívala pro kosmetické účely. Kořen
rozmačkaný ve víně se používal na
bronchitidu, kašel, chrapot, chronický

průjem a bolesti hlavy. V současné době
se kosatec jen velmi málo používá pro
jeho léčivé účinky.
Účinky: sušený kořen – proti průjmu,
uklidňující, napomáhá odkašlávání.
Čerstvý kořen – diuretický, projímavý.
Extrakce: | 1. esenciální olej (často se
nazývá concrete) se získává parní destilací
z oloupaných, umytých, usušených
a rozdrcených oddenků. Oddenky, musí
být skladovány po dobu nejméně tří let
před extrakcí, jinak nemají prakticky
žádnou vůni. | 2. absolut se vyrábí
chemickým odstraněním kyseliny
myristové a „concrete“ oleje.
| 3. pryskyřice se získává extrakcí
alkoholem z oloupaných oddenků.
Charakteristika: | 1. při pokojové teplotě
tuhne olej na krémovou hmotu s dřevitou,
fialkovou vůní s jemným květinovoovocným tónem. | 2. absolut je průhledná
až světle žlutá olejová tekutina s jemnou,
sladkou, květinovou vůní. | 3. pryskyřice je
hnědá nebo tmavě oranžová hmota
s kořeněnou, sladkou vůní.

Kosatec se dobře mísí s cedrovým dřevem,
santalovým dřevem, vetiverem, cypřišem,
mimózou, labdanem, bergamotem, růží,
fialkou a dalšími květinami.
Základní složky: kyselina myristová –
hmota bez zápachu, díky níž je „olej“ tuhý
(85–90 %), alpha-irone a kyselina olejová.
Bezpečnostní data: ve větších dávkách
může čerstvý kořen vyvolat žaludeční
nevolnost nebo zvracení. Olej a absolut
jsou většinou ředěné nebo syntetické –
„pravý“ absolut z kosatce je zhruba třikrát
dražší než jasmín.
Použití v aromaterapii:
žádné; ačkoliv, sušený pudr z kosatce
(což je běžný artikl) lze použít do suchého
šamponu, tělového pudru, nebo jako
fixativní prostředek do pot pourri.
Ostatní použití: pudr se používá
k navonění zubních past a prášku
atd. Pryskyřice se používá do mýdel,
kolínských vod a parfémů. Absolut
a „concrete“ olej se přidávají do kvalitních
parfémů.
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Větvičník slívový (Oakmoss)
Evernia prunastri

Čeleď: Usneaceae – terčovkovité
Všeobecný popis: světle zelený lišejník,
který roste především na dubu, ale
někdy se vyskytuje také na jiných druzích
stromů.
Původ: pochází z Evropy a severní
Ameriky; lišejník se sklízí po celé střední
a jižní Evropě, zejména pak ve Francii,
Maďarsku, Řecku, ale také v Maroku
a Alžírsku. Aromatické látky se připravují
převážně ve Francii, USA a Bulharsku.
Ostatní odrůdy: existuje mnoho odrůd
lišejníku, které se využívají pro své
aromatické kvality. Těmi nejznámějšími
jsou E. furfuracea a Usnea barbata,
které se nejčastěji nacházejí na smrcích
a jedlích. Nicméně tyto se používají
mnohem méně než „pravý“ oakmoss.
Tradiční medicína: Indiáni ze Severní
Ameriky ho používají při onemocnění
dýchacích cest a pro léčbu ran. V britském

lékopisu je uváděn jako lobaria a používá
se na astma, zánět průdušek a na kašel
u dětí. Mnoho druhů lišejníku, zejména
ze skupiny Parmelia, se používá jako
rostlinné barvivo.
Účinky: antiseptický, uklidňující,
napomáhá odkašlávání.
Extrakce: z lišejníku se vyrábí celá
řada produktů: concrete a absolut se
získávají při extrakci rozpouštědlem –
lišejník se často před extrakcí namáčí
do vlažné vody; absolut olej se získává
vakuovou destilací concretu; pryskyřice se
získává extrakcí alkoholem ze surového
materiálu. Nejdůležitějším z těchto
produktů je absolut.
Charakteristika: | 1. absolut je tmavě
zelená až hnědá vazká tekutina
s extrémně silnou vůní. | 2. absolut olej je
světle žlutá nebo olivová vazká tekutina se
silnou přírodní vůní. | 3. concrete
a pryskyřice jsou tmavé středně tuhé nebo

tuhé masy s těžkou a extrémně silnou
vůní. Mají výborné fixační účinky
a mísí se prakticky se všemi ostatními oleji.
Základní složky: tzv. lišejníkové kyseliny:
zejména kyselina evernová, kyselina
usnová, atranorin a chloratronorine.
Bezpečnostní data: značně ovlivněno
kombinací s jinými druhy lišejníků nebo
syntetickými parfémy.
Použití v aromaterapii:
ustalovač
Ostatní použití: concrete se používá
zejména do mýdel; absolut má všestranné
použití a používá se do všech druhů
parfémů (orientální, květinové, vody po
holení atd.). Absolut olej se používá do
velice kvalitních parfémů. Pryskyřice,
které se špatně rozpouští, se používají do
mýdel, přípravků na vlasy, průmyslových
parfémů a do levných prostředků.
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LUKOSTŘELBA
HISTORIE
Luk je s člověkem spjat už od počátků
jeho vývoje – patří podle archeologických
nálezů vůbec k prvním nástrojům
určeným k lovu.
Moderní luk se nijak podstatně svou
konstrukcí a způsobem použití neliší od
svého prehistorického předchůdce –
teprve nedávná doba umístila na luk
protiváhu, mířidla, zakládku apod.,
popřípadě změnila luk ve složitý
a neuvěřitelně výkonný systém kladek.
Jde zjevně o pomůcky, které se na luku
vyskytly zpětně díky existenci moderních
střelných zbraní a znalosti moderních
zákonů fyziky a balistiky.
Tradiční lukostřelec však používá svou
zbraň s pomocí techniky vynalezené už
před dvaceti tisíci lety, podle některých
vědců ale možná již před padesáti tisíci

lety. Luk se vyvinul a používal
s výjimkou Austrálie samostatně na všech
kontinentech.
Dnes díky tradičním lučištníkům,
nadšencům či pokračovatelům původních
způsobů lovu, kteří luk stále používají
v nezměněné podobě, víme, že lučištník
až donedávna neměl potřebu používat
mířidla ani další pomůcky.
Tradiční anglický lučištník, ať pravák či
levák, nechává obě oči otevřené
a ke střelbě potřebuje nejen trpělivost,
soustředění, sílu a bystrou hlavu, ale také
neuvěřitelný cvik a odhad. Odměnou
mu pak je prostorové vnímání okolního
prostředí a možnost zasahovat i cíle
v pohybu. Původní lukostřelec je tedy
specialistou na lov, na odhad vzdálenosti
a lukostřelba v jeho podání je spíše
uměním, než řemeslem či loveckou

technikou. Být lučištníkem bylo životním
stylem a kvalita jeho mistrovství byla
přímo úměrná jeho inteligenci a kvalitě
a délce jeho tréninku. V historii mnoha
národů byli lukostřelci vždy elitou dané
společnosti a luk byl často považován
za zbraň, která patří jen do rukou těch
nejpovolanějších a technika jeho ovládání
byla předávána jako cenné dědictví či
dokonce tajemství. Lukostřelba patří
právem mezi olympijské sporty a patřila
mezi ně už ve starověkém Řecku.
MATERIÁLY
O moderních materiálech používaných
v současnosti k výrobě moderních luků
a šípů se dá napsat mnoho, ale jsou prostě
jen důsledkem vývoje.
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Navštivte Centrum řemesel
a za pomoci lukostřelce tělem
i duší Dalibora z Kozojed si
lukostřelbu nejen vyzkoušejte,
ale poslechněte si také povídání
o její historii a současnosti.
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Stále platí, že:
• Luk se vyrábí z pevných, lehkých
a přitom pružných materiálů tak, aby
splňoval nároky na kvalitní, silnou
a snadno ovladatelnou pružinu.
• Šíp má být pevný a rovný, ale lehký,
vyvážený letkami (kormidly) nejlépe
z peří a s tvrdým ostrým hrotem
v takovém tvaru, aby snadno pronikl
do hloubky konkrétního cíle.
• Tětiva má být pevná a uzpůsobena
k napínání a snadnému vypouštění
pomocí prstů ruky.
Tradiční luky se vyráběly z přírodních
materiálů dostupných v dané lokalitě,
v Evropě je to nejběžněji luk z jednoho
kusu dřeva jasanu, tisu, akátu ale i buku
či dubu, v Asii například rohovina, šlachy,
dřevo či kost ve skládané (kompozitní)
podobě – tedy kombinace pevných
a pružných materiálů. Šípy se vyráběly
z nejrůznějšího dřeva, u nás nejčastěji
z jasanu a smrku a délka šípu, tvar či
materiál hrotů a letek se lišil podle účelu
použití. Prehistorické šípy měly hroty
kostěné či jen zašpičatělé a opálené nad
ohněm, později pazourkové a bronzové
či železné, často jen dvě letky, později
tři, nalepeny na dřík šípu v podélné či
16

dokonce šikmé poloze (některé šípy
tedy za letu rotují) z materiálů jako je
peří, tenká kůže, pergamen, papír či
dokonce papyrus. Zářez na konci šípu
mohl být prostý, nebo vyztužen příčným
plátkem rohoviny, končík byl jen posílen
omotávkou z niti či šlach, popřípadě
z jiného materiálu (tvrdé dřevo, kost)
a na dřík byl nalepen.
Tětiva se vyráběla z koňských žíní,
lidských vlasů, ze střívek, anglické
tětivy se například pletly ze lnu, byla
vždy snadno odnímatelná a mohla být
vybavena jedním větším okem nebo
jen volným koncem k uvázání (vlámský
způsob).
STYLY STŘELBY
Tvrdí se obecně, že kolik je lučištníků, tolik
je stylů, ale ke každému luku se podle jeho
užití nejlépe hodí styl takový, se kterým
se dá spolehlivě trefit terč více než jednou
pohodlně a bez zranění.
Dlouhý luk je doménou některých
Evropanů (dlouhý anglický luk, longbow),
Japonců (legendární bambusový
kompozitní luk Yumi) a několika dalších
národů, jejichž luky však nemohou
předešlým dvěma svou silou ani zdaleka
konkurovat. Použití dlouhého luku

vyžaduje zvláštní držení rukou i těla
a výhradně vzpřímený pěší postoj a tětiva
se šípem se napíná podél tváře nebo až
za hlavu lučištníka. Japonský luk je však
výjimkou, díky své asymetrické konstrukci
je použitelný i při jízdě na koni.
Krátký luk má univerzální použití, je
nejčastěji doménou asiatů a řada luků
krátkých je označována za jezdecké. Jejich
ovládání vyžaduje zcela jinou techniku,
která se liší podle stylu jízdy
(na voze či na koni) nebo typu luku a šípu
a užití (lov či boj). Mongolský legendární
luk se například napíná technikou trhu za
pomoci rohovinového prstenu
s výčnělkem na palci střelce. Tento luk je
krátký, kompozitní a robustní, často tak
silný, že jej s odlišnou technikou nebo bez
zvláštního výcviku lučištník ani nenapne.
To co platí pro lov však nemusí platit
například v boji, angličtí lučištníci za
stoleté války proti Francii byli speciálně
cvičeni pro použití mnohem delších
a silnějších luků (běžně i 120 lb.), při
střelbě na vzdálené cíle zakládali šíp často
na palec levé ruky zprava a dokázali tak
střílet rychlostí až dvacet šípů za minutu
a to navíc těžkým šípem delším než ruka
a s úkrokem, zatímco na mířený dostřel
(často už od 100 m) zakládali na levou

CENTRUM
ŘEMESEL
LUKOSTŘELBA
ruku zleva a byli schopni trefit
i v pohybu cíle jako jsou oko, otevřená
ústa nebo mezera v plátové zbroji
nepřítele. Na takový bitevní luk byl
problém pro nezkušeného bojovníka
už jen nasadit tětivu.
VÝZNAM A POUŽITÍ LUKOSTŘELBY
Naši předkové znali dobře význam a
složitost ovládání luku a nepoužívali
jej pouze k lovu či v boji. Dospělí se
bavili pozorováním dětí, které se
marně snaží je napodobit a napnout
silný luk. V mnoha společnostech měly
děti již v útlém věku (středověcí rytíři
od pěti let) za úkol si svůj první luk
vyrobit samy a upravit ho tak, aby jej
mohly individuálně pohodlně a účinně

použít, zpočátku ke střelbě na cvičné
cíle, později k lovu. Prakticky každé
dítě už od pravěku použití luku znalo
a při snaze o jeho zvládnutí získávalo
zručnost, sílu, trpělivost a odhad. Dnes
víme, že je to skvělá pomůcka k rozvoji
motoriky. Dobré zvládnutí luku je však
stále předmětem polemik a doménou
jen těch nejzručnějších střelců, kteří jej
i v dnešní době stále používají k lovu
(v České Republice je jeho použití k lovu
zákonem zakázáno) a v turnajových
kláních.
LUK – ZBRAŇ ČI NÁSTROJ?
Luk je legendární jednoduchá a tichá
zbraň, z podstaty ovládání dokonce
můžeme říci také jediná bezpečná

střelná zbraň (na rozdíl od ostatních
zbraní luk sám nikdy nevystřelí)
a odpovědnost jde tedy plně na vrub
lučištníka. Pokud bereme luk spíše jako
nástroj, skutečnou zbraní z určitého
úhlu pohledu je spíše lučištník
a lukostřelbu tak můžeme považovat
za naprosto regulérní bojové umění.
Středověký evropský rytíř často ovládal
nejen luk a meč, ale i tradiční vrhací
oštěp a kopí, sekeru, boj beze zbraně
a také svého koně, byl tedy bojovníkem
univerzálním.
Mějme to vše na paměti a snažme se
předávat své zkušenosti v používání
luku nejlépe lidem psychicky
vyrovnaným, morálním a moudrým,
tak jak se o to snažili i naši předkové.
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MED

18

MED
VČELSTVA
V ZAHRADÁCH

POMALU PŘICHÁZÍ JARO A NAŠE VČELSTVA PO ZIMĚ ZAČÍNAJÍ
POMALU NABÍRAT NA SÍLE. V KVĚTNU, PO LOŇSKÉM „HUBENÉM“
ROCE, OČEKÁVÁME PRVNÍ SNŮŠKU MEDU, ALE O TOM VÍCE AŽ
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAŠEHO ČASOPISU. V TOMTO JARNÍM ČÍSLE SI
POVÍME NĚCO VÍCE O DRUZÍCH MEDU.

Včelí med je nejznámějším a nejdůležitějším včelím produktem. Med definujeme jako sladkou hmotu vytvářenou
včelami z nektaru nebo z medovice,
které včely sbírají a přetvářejí pomocí
výměšků hltanových žláz na med
a zralý jej poté uskladňují v plástech.
Rozmanitostí rostlinného původu
medu je dána i mnohotvárnost medů
získaných od včel. Čisté, jednodruhové
medy vznikají snad jen v cílených
pokusech výzkumníků. Praktičtí včelaři
získávají přibližně jednodruhové medy
pouze z tak vydatné snůšky, kterou
u nás poskytuje jen řepka, akát, maliník,
jetel a medovice. Je tomu tak proto, že
včelař vytáčí med až po určité době
a zároveň je malá pravděpodobnost,
že by v této době poskytoval snůšku jen
jeden rostlinný druh.
DRUHY MEDU
Řepkový med známe zpravidla
v krystalické formě, neboť často již za
několik dnů po vytáčení krystalizuje.
Je-li tekutý, má jasně žlutou barvu.

Chuť řepkového medu je typická,
nepříliš výrazná.

v celé hmotě. Mají přirozeně pastovitou
konzistenci.

Akátový med je vodojasný až žlutý
s nazelenalým nádechem, je hutný, má
jemné aroma a zůstává v tekutém stavu
i několik let.

Slunečnicový med má jasně žlutou
barvu, sklon k rychlé krystalizaci
a typickou chuť.

Malinový med je světle žluté barvy, má
lahodnou chuť a příjemné aroma.
Pohankový med bývá červenohnědý,
při krystalizaci se rozděluje na hrubé
krystaly klesající ke dnu sklenice
a tekutinu řidší konzistence. Má velmi
výrazné aroma a chuť, která může být
někomu nepříjemná. Lze jej využít pro
výrobu perníku nebo medoviny, kde
intenzivní aroma není na závadu.
Vřesový med je červenohnědý,
příjemně a výrazně aromatický. Je-li
tekutý, připomíná konzistencí želé.
Jetelové nebo vojtěškové medy jsou
světlé, nevtíravé a příjemné chuti
a vůně. Krystalizují v jemných krystalech

Lipový med se vzácně objevuje jednou
za několik let. Je žlutý se zelenavým
nádechem, výrazné příjemné chuti
a vůně.
Medovicové medy se výrazně liší
od medů nektarových jednak tmavší
barvou, jednak pomalou krystalizací –
s výjimkou medu s obsahem melecitózy.
Při krystalizací se vytvářejí hrubé
krystaly, takže někdy dochází k usazení
krystalů u dna nádoby a nad nimi je řidší
tekutá vrstva. Medovicové medy mají
harmonickou chuť, což je dáno vyšším
obsahem minerálních látek a menší
kyselostí. Medy ze smrkové medovice
jsou hnědočervené, hnědozelený odstín
mají medy jedlové, medy z dubové
medovice patří k nejtmavším.
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MED
VČELSTVA
V ZAHRADÁCH
CHEMICKÉ SLOŽENÍ MEDU
Voda je v medech obsažena v množství
15–21 %. Nevyzrálé medy mají i více vody
a jsou náchylné ke kvašení. Obsah vody je
základním kritériem kvality medu. Naše
i evropská norma požaduje maximálně
19 % vody.
Sušina medu je tvořena z více než 95 %
různými cukry. Z ostatních látek jsou
v medu obsaženy bílkoviny, aminokyseliny,
organické kyseliny, minerální látky,
hormony a další stovky přírodních látek.
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vytáčíme obě strany plástů zčásti při
menších otáčkách a pak následuje
intenzivní vytáčení obou stran.
V medometech, kde se plásty neotáčejí,
vytáčíme zpočátku při nízkých otáčkách
a zvolna zvyšujeme. Med z medometu
vypouštíme přes hrubší síto do stáčecí
nádoby. Cezením přes síto při vytáčení se
odstraní pouze hrubší nečistoty. Med pak
necháme několik dnů stát v teple
a z hladiny sebereme ustátou pěnu.

Cukry. Většinu cukerné sušiny medů
tvoří fruktóza (ovocný cukr) a glukóza
(hroznový cukr). Téměř ve všech medech
převažuje fruktóza nad glukózou.

Ztekucování medu
Krystalizace medu je přirozený jev. Šetrné
ztekucení med nepoškodí. Ztekucování se
provádí ohřátím na 50 °C. Sklenice
s medem je možné zahřívat ve vodní lázni
nebo postavit na radiátor ústředního
topení.

POSTUP VYTÁČENÍ MEDU
Nejprve se vyberou plásty z medníku.
Vybíráme jen takové, které jsou minimálně
ze dvou třetin zavíčkované. Poté se
dopraví k vytáčení a nejlépe ještě teplé
odvíčkují odvíčkovací vidličkou. Pokud
jsou odebrané plásty vychladlé, je nutné je
ohřát v teplé místnosti na teplotu asi
25 °C, jinak je vytáčení zdlouhavé
a nedokonalé. Odvíčkované plásty
vkládáme do medometu tak, aby koš
medometu byl vyvážen. Zpočátku

Pastování medu
Pastování je úprava medu, jejímž
výsledkem je jemně krystalická hmota
pastové konzistence, která skladováním
nemění své vlastnosti. Do čerstvě
vytočeného medu vmícháme 2–3 %
pastového nebo jemně krystalizovaného
medu. Pak se med ochladí pod 20 °C,
nejlépe pod 15 °C a dvakrát až třikrát
denně se promíchá. Jakmile med bělá
a získá perleťový lesk, ale ještě teče, plní se
do sklenic. Med naplněný takto do sklenic

dojde do konzistence, kdy se dá nabírat
lžící či nožem, ale není tvrdý. Povrch má
být matný. Pastový med ve sklenicích se
skladuje oproti tekutým medům
v chladnu.
Použití medu
Med je lehce stravitelná, energeticky
hodnotná potravina, obsahující vedle
cukrů různé nutričně cenné doplňkové
látky. Podporuje střevní peristaltiku
(působí jako mírné projímadlo) a snižuje
sekreci žaludečních šťáv. Je součástí diety
u rekonvalescentů po různých operacích
a těžkých nemocech. Je velmi oblíbenou
a přitom zdravou součástí výživy dětí.
Sportovci ho používají k celkovému
posilnění organismu. Pro rychlé
vstřebávání v organismu je významným
doplňkem výživy u lidí ve stresových
situacích a u těžce pracujících jedinců.
Med se v převážné míře konzumuje v čisté
formě bez úpravy, pouze namazaný na
pečivo, přidává se do čaje, ovocných šťáv,
jogurtu nebo do mléka. Značná část medu
se používá k výrobě různých druhů pečiva
a perníku, kde významně zvyšuje vláčnost
výrobků. Určitá část medu se používá
i k výrobě bonbonů a čokolád. Stále
populárnější je med pastovité konzistence,
který se připravuje cíleně z vhodných
druhů medů.
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NOVINKY
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Na podzim jsme naše arboretum
obohatili o několik zajímavých dřevin.
Do Bílé zahrady byla vysazena nová
dominanta Davídie listenová, o které
si více přečtěte v rubrice „Objevujeme
svět rostlin“. V současné době probíhá
v zahradách prořezávání živých plotů,
dále pak jabloní a hrušní. V polovině
února byl obnoven provoz skleníku.
Nejprve bude třeba zasít papriky ‚
a celer, které dlouho klíčí. Začátkem
března začalo vysévání rané
košťáloviny, saláty, lilky, melouny
a další. Od druhé poloviny března
vyséváme náš široký sortiment rajčat
čítající kolem 100 odrůd. V březnu

začínáme prořezávat také peckoviny.
Koncem března, začátkem dubna již
začínají práce na zahradě. V první
řadě bude potřeba zasadit rané
brambory a cibuli. Provedeme výsevy
mrkve, petržele a pastináku.
Od začátku dubna se již začíná
s přípravami na otevření nové
sezóny v Centru řemesel a bylinných
zahradách. Začneme čistit záhonky,
dosazovat trvalky, vyhrabovat
trávníky ‒ zkrátka připravovat vše
tak, abychom vás mohli v sobotu
25. dubna přivítat v nové sezóně.
Budeme se těšit.
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CENTRUM ŘEMESEL A BYLINNÉ
ZAHRADY BOTANICUS
PROGRAM

LETOŠNÍ SEZÓNA BUDE ZAHÁJENA V SOBOTU 25. DUBNA,
TENTOKRÁT JIŽ OD 9 HODIN. STEJNĚ JAKO V LETECH PŘEDCHOZÍCH
SE MŮŽETE TĚŠIT NA SOBOTNÍ PŘEDSTAVENÍ, KDY JSOU PRO VÁS
PŘIPRAVENA VYSTOUPENÍ DIVADELNÍ, HUDEBNÍ I KEJKLÍŘSKÁ.
PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS TAKÉ DVĚ VELKÉ SLAVNOSTI, PŘI
KTERÝCH SE MŮŽETE TĚŠIT NA CELODENNÍ PROGRAM V PODÁNÍ
KEJKLÍŘE, BUBLINÁŘE, HUDEBNÍHO A DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ.

PROGRAM CENTRA ŘEMESEL
DUBEN – ŘÍJEN 2015
Slavnosti 2015
23. 5. 2015
Festival jara
19. 9. 2015
Festival podzimu
Sobotní představení 2015
25. 4. 2015 Komedianti na káře
2. 5. 2015
Kejklířské divadlo
9. 5. 2015
Divadlo Buchty a loutky		
16. 5. 2015
Divadlo Koňmo			
30. 5. 2015 Divadlo Víti Marčíka			
6. 6. 2015
Péro za kloboukem
13. 6. 2015
Kejklířské divadlo

20. 6. 2015
27. 6. 2015
4. 7. 2015
11. 7. 2015
18. 7. 2015
25. 7. 2015
1. 8. 2015
8. 8. 2015
15. 8. 2015
22. 8. 2015
29. 8. 2015
5. 9. 2015
12. 9. 2015
26. 9. 2015
3. 10. 2015

Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky
Komedianti na káře
Divadlo Šus
Divadlo Já to jsem
Komedianti na káře		
Divadlo Koňmo
Kejklíř Vojta Vrtek
Divadlo Víti Marčíka
Komedianti na káře
Divadlo Šus
Péro za kloboukem
Divadlo Koňmo
Divadlo Dokola
Divadlo Šus
Kejklíř Vojta Vrtek
25
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Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus
jsou otevřeny od úterý do neděle od 25. dubna
do 4. října 2015. V pondělí máme zavřeno.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Út‒Pá 9:00‒16:00 hodin,
So, Ne 9:00‒17:00 hodin.
V červenci a srpnu prodloužená otevírací doba
9:00‒17:00 hodin.
CENY VSTUPNÉHO MIMO SLAVNOSTI:
Dospělá osoba
99 Kč
Děti, studenti, důchodci
60 Kč
Mateřské školy
30 Kč
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.
26

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
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.
Upozornění: V celém areálu 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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RECEPTY
POLÉVKA

V PRVNÍM LETOŠNÍM ČÍSLE SI SPOLEČNĚ PŘIPRAVÍME POKRMY
Z ČERVENÉ ŘEPY, KTERÁ NÁM VŽDY ZARUČÍ, ŽE POKRM BUDE MÍT
NEJEN DOSTATEK MINERÁLŮ, VITAMÍNŮ ČI VLÁKNINY, ALE TAKÉ VELKÉ
MNOŽSTVÍ OSTATNÍCH TĚLU PROSPĚŠNÝCH LÁTEK. UVAŘTE SI S NÁMI
TATO LEHKÁ, ZDRAVÁ A PŘEDEVŠÍM JEDNODUCHÁ JÍDLA.

POLÉVKA Z ČERVENÉ ŘEPY
S ŘÍMSKÝM KMÍNEM
A KOŘENĚNÝM JOGURTEM
Potřebujeme:
- 400 gr. oloupané červené
řepy
- lžíci másla
- lžíci panenského
olivového oleje
- velkou cibuli
- 2 stroužky česneku
- lžičku římského kmínu
- 0,5 l zeleninového/kuřecího
vývaru
- hrst petrželové natě
na ozdobení

Na kořeněný jogurt
je třeba:
- lžičku římského kmínu
- lžičku koriandru
- trochu kmínu
- půl lžičky sladké papriky
- trochu cyenského pepře
- 4 lžíce jogurtu
- lžíci panenského
olivového oleje
Příprava jogurtu:
Římský kmín, koriandr
a kmín restujeme na pánvi na
mírném plamenu asi minutu.
Rozemeleme či rozdrtíme na
prášek, smícháme s paprikou,
cayenským pepřem a trochou
soli. Vmícháme do jogurtu,

přidáme olivový olej a dobře
promícháme.
Příprava polévky:
V hrnci rozpustíme lžíci
másla a lžíci olivového
oleje, přidáme nakrájenou
cibuli, česnek a římský kmín.
Necháme 5‒10 minut pěnit.
Vmícháme na malé kousky
nakrájenou řepu a zalijeme
vývarem. Přivedeme
k varu a vaříme 30‒35 minut,
dokud není řepa měkká.
Rozmixujeme a dosolíme.
Podáváme s jogurtem
a zdobíme petrželovou natí.
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RECEPTY
POHANKA

POHANKA S ČERVENOU
ŘEPOU A SÝREM FETA
Potřebujeme:
- 150 gr. pohanky
- 2 lžíce panenského
olivového oleje
- velkou cibuli
- 3 stroužky česneku
- 1 červenou řepu
- pepř
- sůl
- sýr feta

30

Příprava:
Na pánvi rozehřejeme olej
a přidáme najemno nakrájenou
cibuli, po pěti minutách
i česnek. Necháme ještě chvíli pěnit.
Vsypeme pohanku a doléváme
vodou dle potřeby, aby se pohanka
nerozvařila. Dosolíme a dopepříme.
Pár minut před koncem vsypeme
nastrouhanou řepu. Podáváme
posypané sýrem feta.
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SVĚT ROSTLIN
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Davidie listenová

Davidia involucrata Baillon
Čeleď: davidiovité (Davidiaceae)
Charakteristika: opadavý strom
dorůstající výšky až 15 m s tmavě šedou
rozbrázděnou borkou a střídavými
vejčitými listy dlouhými až 15 cm. Květy
se objevují v dubnu a jsou nápadné svými
dvěma velkými bílými listeny. Plodem je
červenohnědá peckovice.
Rozšíření: původem z jižní Číny (provincie
Kuej-čou, Chu-pej, Chu-nan, S’-čchuan
a Jün-nan). Roste v horských lesích
v nadmořské výšce 1100‒2600 m n. m.
Historie: Rod Davidia je pojmenován
po Armandu Davidovi, francouzském
misionáři a přírodovědci, který žil v Číně.
Ten poprvé popsal tento strom v roce
1869 a jeho vzorky zaslal do Paříže. V roce
1871 ho Henri Baillon označil jako nový
druh. Do Evropy a severní Ameriky se
rozšířil v roce 1904 a dnes je oblíbeným
stromem v parcích a zahradách.

V Čechách byla první davidie vysazena
v roce 1910 v Průhonickém parku.
Pěstování: nenáročná dřevina, kterou je
možné pěstovat na chráněném místě na
slunném či polostinném stanovišti. Dařit
se jí bude v humózní, vlhké a živné půdě.
Rozmnožuje se semeny nebo letními
řízky či křížením mladých výhonů.
Je mrazuvzdorná.
Využití: dle listů rozlišujeme dvě variety:
var. involucrata, jejíž listy jsou na spodní
straně hustě pýřité a var. vilmoriniana
s listy na spodní straně holými, která se
v Evropě pěstuje častěji. Je využívána
jako efektní okrasná dřevina, nápadná
především v době květu. Uplatňuje se
hlavně v parcích a větších zahradách.
Lze ji vysazovat jako solitéru.
Zajímavost: Davidie je považována
za vzácný třetihorní relikt a patří mezi
chráněné druhy.
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Cedr himalájský

Cedrus deodara (Roxb. ex D. Don) G. Don
Čeleď: borovicovité (Pinaceae)
Charakteristika: mohutný jehličnatý
strom dorůstající výšky až 50 m; průměr
kmene až 3 m. Rozložité větve s tmavě
modrozelenými až šedozelenými jehlicemi
dlouhými 3‒5 cm, vyrůstajícími ve
svazečcích po 20‒30. Šišky jsou až
7 centimetrů dlouhé.
Rozšíření: původem ze západní
části Himalájí. Je rozšířen v oblasti
od západního Nepálu k východnímu
Afghánistánu, roste v horských údolích,
zpravidla na severních svazích
v nadmořské výšce 1200 až 3000 metrů.
Historie: první písemné zmínky o cedru
jsou již v Eposu o Gilgamešovi starém asi
4 700 let. Cedrové dřevo se v historii pro
své skvělé vlastnosti využívalo nejen ve
stavebnictví, ale také v truhlářství
a řezbářství, pryskyřice sloužila
i k balzamování. První cedry
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introdukované do Evropy byly
vysazovány většinou v zámeckých
zahradách a parcích.
Pěstování: je ze všech cedrů
nejnáročnější, daří se mu v dobře
propustných humózních půdách
s kyselým nebo neutrálním pH. Vyžaduje
chráněné slunné až polostinné stanoviště.
Je mrazuvzdorný. Množí se roubováním
nebo výsevem.
Využití: pro své kvalitní, trvanlivé a vůči
chorobám odolné dřevo je cedr ceněným
stavebním materiálem. Díky svým léčivým
účinkům je využíván také v tradiční
medicíně, známé jsou i jeho esenciální
oleje. V oblastech s mírnější zimou je
pěstován také jako okrasná solitéra.
Zajímavost: Cedr je národním stromem
Pakistánu a jsou známy exempláře, které
dosáhly stáří až 700 let.
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Liliovník tulipánokvětý
Liriodendron tulipifera L.

Čeleď: šácholanovité (Magnoliaceae)
Charakteristika: listnatý strom
dorůstající výšky až 40 metrů s široce
kuželovitou korunou a hladkou
šedohnědou, později rozbrázděnou kůrou.
Listy jsou střídavé, řapíkaté, asi 15 cm
dlouhé i široké, se 4‒6 špičatými laloky.
Na podzim se barví do zlatožluta. Květy
připomínají květ tulipánu, velké až 6 cm;
korunní lístky jsou žluté s oranžovým
pruhem. Kvete v květnu až červnu.
Plodem je nažka.
Rozšíření: původem ze severní Ameriky,
kde roste zejména v listnatých lesích, na
bohatých a kyprých půdách. Jako parková
dřevina dnes rozšířen po celém světě.
Historie: první zmínky o liliovníku
pochází již z období před osídlením
Ameriky. Do Evropy byl introdukován
Johnem Tradescantem v pol. 17. století

a u nás poprvé vysazen v Hluboké nad
Vltavou v roce 1865.
Pěstování: dřevina vyžaduje teplé, slunné
či jen mírně zastíněné stanoviště a středně
vlhkou, humózní půdu. Roste pomalu, je
mrazuvzdorný, ale mladé jedince je třeba
na zimu přikrýt. První květy lze vidět asi
po 10 letech. Množí se semeny.
Využití: po celém světě se nejčastěji
využívá jako okrasná solitérní dřevina
pěstovaná v parcích a zahradách.
V Severní Americe je cenným zdrojem
dřeva, které je lehké a měkké, v mládí bílé,
postupně žluté s hnědým jádrem. Slouží
tak zejména k výrobě nábytku a obkladů.
Je také oblíbeným materiálem na šablony,
skulptury a dřevořezbu.
Zajímavost: Pojmenování Liriodendron
pochází z řeckého slova leirion, které
označuje lilii.
35

SVĚT BOTANICUS | číslo 20. | jaro 2015
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.
© 2015 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

36

