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Andělsky bílé mrazivé zimní večery se zkrátily a roztály v živou 
zeleň a slunce pumpuje život do okolí. Je za námi jarní 
rovnodennost a dny začínají být příjemněji teplejší, delší a 
s rostoucími pupeny, zelenající se trávou a zpěvem ptáků, dělají 
vše kolem živější a radostnější.  
 
Přišlo další krásné jarní období. Čas s životem běží kupředu, 
povinností narůstají, ale příležitostí ještě více. Léto klepe na dveře 
a někteří začínají plánovat dovolené a užívání si volna. Jak žije 
příroda kolem nás, tak i členové spolku TRAWA ožili ve své 
činnosti a přináší Vám první pokusné číslo elektronického 
přírodovědného časopisu TRAWA.  
 
Počátkem tohoto roku 2018 jsme se rozhodli společnost více 
informovat o našich činnostech, více neformálně vzdělávat a 
poskytovat zajímavé, zdravé a chutné informace a příležitosti 
zdarma všem formou tohoto časopisu  TRAWA PEČE. Přestali 
jsme mluvit, udělali jsme to! Zkusili jsme vydat netištěné první 
číslo elektronického přírodovědného časopisu TRAWA PEČE.  
 
Rádi bychom Vám zpříjemnili nejen jarní období odpočinkovým 
studiem našich příspěvků, článků, návodů či receptů, které mladá 
redakce spolku TRAWA pro Vás připravila. Je to pro nás první 
zkušenost s psaním časopisu tohoto typu. Rádi uvítáme jakékoliv 
rady, návody a připomínky nebo Vaše příspěvky o tom, co by Vás 
zajímalo v dalším čísle, příběhy, recepty nebo zkušenosti se 
kterými se chcete podělit se čtenáři. Napište nám, co máte na 
srdíčku, budeme s Vámi rádi komunikovat a to prostřednictvím 
emailu info@trawa. cz.  
 
Téma tohoto čísla jsou zahrada a pole, byliny i plevele vhodné 
k detoxu těla, návody na výrobu zdravých domácích produktů či 
pokusy, které lze bezpečně vyzkoušet doma a něco se přiučit. 
Chybět nebudou zajímavé poznatky z oblasti bylin a příběh člena 
spolku TRAWA popisující pěstování konopí k technickým účelům 
v našem spolku TRAWA z. s. Rádi bychom Vám alespoň z části 
přiblížili, co vše dělá spolek TRAWA z. s. pro společnost ve svém 
novorozeneckém stavu, ve třetím roce své existence. Nastíníme i 
vize a zrealizované aktivity projektu TRAWA, ale vše se nejspíše 
nevleze do jednoho čísla a proto budeme usilovně pracovat na 
dalších číslech pro Vás, jako je letní a podzimní, a věřím, že s Vaší 
podporou zvládneme i zimní číslo v roce 2018. Již nyní děkujeme 
partnerům a lidem, kteří projekt podporují, a rádi bychom nabídli 
spolupráci všem, kteří se chtějí podílet na celé koncepci projektu 
TRAWA nebo tvorbě elektronického přírodovědného časopisu 
TRAWA PEČE.  
 
Koncepce časopisu a jeho vývoj, naleznete na 
www.trawa.cz/casopis  a informace o projektu TRAWA, pod 
něhož spadá spolek TRAWA a další činnosti zejména vzdělávání, 
výzkum a další aktivity naleznete na www.trawa.cz. V případě 
jakýchkoliv dotazů neváhejte napsat na info@trawa.cz. Děkuji 
redaktorům a přátelům za příspěvky, a všem členům i čtenářům 
přeji příjemně strávené jarní dny, veselé tradice a úspěšné plnění 
povinností, které jsou spojené nejen s přírodou a tímto krásným 
obdobím plného nového života.  
 
Šéfredaktor Ing. Tomáš Ružovič   
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Pěstovat konopí legálně nejde? Jde!!! Ale není to procházka 
růžovým sadem! My jsme si vyzkoušeli projít malým konopným 
peklem. Podařilo se to zvládnout i přes nervy, pot a krev, věřili 
jsme v bohulibý čin a dělali vše s láskou k přírodě.  
 
Jmenuji se Honza Procházka a s Tomášem Ružovičem 
(biotechnologem), zakladatelem projektu  TRAWA a spolku 
TRAWA z. s. , a jeho otcem Tomášem starším, který je rovněž 
členem spolku, jsme začátkem května roku 2016 odstartovali 
projekt pěstování technického konopí v domácích polních 
podmínkách v Jakartovicích.  

 
Sázení 8. 5. 2016 
 
K tomuto účelu jsme použili zoranou část pronajaté zahrady ve 
tvaru čtverce o rozloze přibližně 300 m2 s nakypřenou půdou u 
rodinného domu v Jakartovicích na Opavsku blízko lihovaru. Před 
sázením jsme si vytyčili 9 řádků, 1 m od sebe, ve směru od severu 
k jihu, na kterých jsme sázeli ve vzdálenosti 0, 5 metru obvykle po 
třech až čtyřech semínkách. Byla zasazena semínka odrůdy KC 
Dora, konopí k technickým účelům schválené pro EU i v ČR. 
Pěstování bylo řádně ohlášené na celním úřadě a obci. 
V posledním řádku a podél kraje celého pole byla současně 
vysázena i semínka slunečnice.  

 
 

 
Kromě toho jsme v téže obci na jiné zahradě pronajaté Tomášem 
Ružovičem, tzv“ TRAWA“ zahradě u potoka, zasadili stejný druh 
semínek na ploše 120 m2 metodou hustého osevu celkem na šesti 
řádcích tak, aby jimi projela sekačka na traviny. Poté se semínka 
zakryla zeminou pomocí hrábí.  

Pletí plevele 9. 8. 2016 
 
Čtvrt roku poté jsme pustili do čištění obou políček od 
přebytečného plevele. Počasí nám přálo, na sluníčku bylo přes 
30°C a se zájmem nás sledovali děti, přátelé a Tomášovi rodinní 
příslušníci, kteří občas přidali ruku k dílu. Během práce jsme 
diskutovali o konopí, ekologií, pěstování a problematice plevelů a 
přírodě. Práce to byla náročná, ale smysluplná a veselá. Konopí i 
slunečnice byly již znatelně vyrostlé (výška 0, 5 m s průměrem 
stonku 3 mm, do 2, 5 m s průměrem stonku 40 mm).  

Květy byly obklopené hmyzem nejrůznějšího druhu, především 
větším množstvím včel, čmeláků a motýlů, pole doslova bzučelo 
a včely s tíhou z květu pod váhou pylu odlétaly. Za celé odpoledne 
jsme nasbírali skoro 2 m3 plevele. Na větší ploše (300 m2, 
KAVANOVI) jsme odplevelovali ručně, a menší (120 m2, 
MEIEROVI) bylo odpleveleno technickým ořezem, sekem 
v řádcích. Plevelnatými rostlinami byly zejména merlík, žebříček,  
jitrocel, šťovík a další méně zastoupené. Plevel jsme pomocí 
ručních koleček navozili na přívěsný vozík a odvezli k blízkému 
krmelci na pole jako potravu pro zvěř v lese. Část léčivých bylin si 
vzali přátele na přípravu různých domácích produktů.  
 
Zajímavým zjištěním bylo nerovnoměrné rozmístění naší úrody i 
přes relativně přesné vytyčení pomocí provázku. V některých 
částech políčka byla značná hustota konopí a jinde velmi malá 
nebo nic. Tuto skutečnost přisuzujeme jednak různému počtu a 
hloubce zasazení semínka, což záleželo na tom, kdo a jak z nás 
v daném místě sázel. A pak také možnému vyzobání semínek 
ptáky v místě, kde nevyrostlo nic. Jinak bylo buď více nižších 
stonků samostatně či méně vyšších stonků.  

Vlastní postřehy z pěstování konopí 2016 
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Připravil/a: Honza 

Sklízení  10. 9. 2016  
 
Poslední polní práci bylo ruční sklizení vyrostlého konopí, kde 
jsme zahradnickými nůžkami s dlouhými rameny (na větve) ve 
dvou stříhali jednotlivé stonky na obou orných plochách. Na 
menším poli jsme sklízeli s dalšími členy spolku TRAWA z. s.  
(Roman Wolf, Rostislav Schreiber). Na igelitové plachtě jsme 
rostliny konopí vázali do svazků po 5 až 20 stoncích. Zvlášť byly 
vázány odrůdy samce a zvlášť samice. Na každém poli bylo 
ponecháno kolem 30 rostlin pro odběr vzorků vrcholíku s délkou 
30 cm k analytickému rozboru na obsah psychoaktivního THC a 
léčivého CBD. Po odběru vzorků, dovezení do laboratoře a 
analýze bylo potvrzeno, že čerstvé konopí má pod 0, 2 % 
psychoaktivního THC a okolo 1, 5 % CBD. Analýzou jsme se ujistili, 
že nenakládáme protizákonně s drogou konopí, resp. 
marihuanou.   

Nakonec byly všechny svazky zváženy a odvezeny do sušárny. Zde 
se volně, stonkem nahoru ve svazcích sušilo konopí při 15 – 20°C 
celkem měsíc. Této sklizně, experimentu, se měli možnost 
účastnit také členové akce MANAAKITANGA (mezinárodní 
projekt dotovaný EU), nakonec se zúčastnili 3h přednášky o 
projektu TRAWA.  

 
Přesívání – 1. část 9. 10. 2016 
 
Další etapu experimentu představovalo ruční oddělení stonku od 
listu a květu, abychom mohli lépe oddělit semínka.  
 
K tomuto účelu jsme použili pro hrubé setí plastovou přepravku, 
původně určenou na dopravu pečiva, jenž má na svém dně 
kruhové otvory o průměrech cca 10 mm. Pro jemnější frakci bylo 
použito síto vytvořené na míru pro tuto potřebu z dřevěných 
desek a kovového čtvercového pletiva s oky okolo 5 mm. Získávali 
jsme tak náročně frakci stonku a květů (nad 10 mm), květu a listu 
(5 – 10 mm) a spodní nejdůležitější frakci semínek, slupek, malých 
lístků a biomasy, prachu a částic.   
 

Přesívání – 2. část 29. 10. 2016 
 
Jelikož používání plastové přepravky k tomuto účelu se ukázalo 
jako nepraktické, vyrobili jsme další dvě síta pro frakce  
25 a 12 mm.  

Tímto jsme získali frakce nad 25 mm, 12 až 25mm (herba), 5 – 12 
mm (herba) a propad 5 mm (směs prachu, konopné biomasy a 
semínek). Tuto směs propadu jsme odebírali, skladovali a dále na 
sestavené (tzv. okapové) konstrukci sypali z výšky cca 0, 5 m do 
krabic. Pomocí fénu s nastaveným proudem a směrem vzduchu 
upevněný na konstrukci jsme vyfoukali a vytřídili  vyčištěná 
semínka do  plastových krabic různých velikostí, sestavených 
v řadě za sebou na plachtě. Získalo se tak cca 12 kg semínka za 
5 h práce.  
Zbylá suchá herba (květ, list a malé stonky) byla odvezena na 
rozbor do akreditované laboratoře, kde bylo zjištěno, že obsah 
THC nepřekračuje 0, 2%, hodnota CBD je kolem 1, 5%, a že tedy 
toto konopí není psychoaktivní a je obchodovatelné. Konopná 
herba byla schovaná pro další experimenty (biotechnologické 
postřiky na rostliny, výroba paliva a potravinové doplňky). 
Semínko slouží jako zdravá potravina, nyní je však spíše raritní a 
část bude sloužit jako surovina pro výrobu konopného oleje. 
Stonky jsou určeny na obchod, výzkum technického, výrobu 
kompozitů, dekorace, pomůcek a her.  
 
Závěr 
 
Celá práce byla velmi pomalá, jen setí trvalo řádově hodiny, 
zpracování suchého konopí a čištění semínka trvalo více než 20 h 
a taky bylo fyzicky náročné. Usoudili jsme, že na tento rok je 
nezbytné provést mechanizaci všech etap. Orání je bez 
mechanizace nemožné. Pro sázení použijeme ruční sázečku na 
řepu. A na sítování herby a semínek a další čištění semínek pak 
použijeme starší renovovanou mlátičku a čističku na obilí, které 
byly letos pořízeny k těmto účelům, hned jak proběhne jejich 
úspěšná renovace. Po renovací konstrukce, motorové 
mechanizace a nastavení strojů do optimálních podmínek 
bychom mohli získat mnohem více surovin z mnohem méně času 
a tím rozšířit i plochu osetí na rok 2018. Bezpečnost bude 
zajištěna informačními cedulemi a spolupráci s úřady a 
veřejnosti.  
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Pokud se chceme zabývat bylinkami (sbírat a pěstovat) a nejen 
jimi, musíme vědět, ve které roční době mají v sobě nejvíce 
éterických olejů, alkaloidů, flavonoidů, tříslovin, neboli své 
životní síly.  
 
Každý z nás ví, že příroda žije v cyklech, které se neustále opakují. 
A jejich dobrá znalost je vhodná pro pochopení všeho dění v 
přírodě. Správné načasování jednotlivých kroků je velmi důležité, 
jinak by se mohlo stát, že naše úsilí přijde nazmar. Samozřejmě, 
že všichni máme alespoň základní znalosti ohledně koloběhu 
přírody. Každý z nás zná jaro, po kterém následuje léto, pak 
podzim a nakonec zima. Dokonce i data jarních a podzimních 
rovnodenností, stejně jako letního a zimního slunovratu. Já vám 
chci toto základní poznání ještě rozšířit o další 4 události, které 
stále slavíme, ale už se pomalu vytrácí jejich význam. Společně to 
sestavuje starý osmidílný kalendář, který určuje nejdůležitější a 
nejznámější momenty bylinářské tradice.  Bývá nazýván jako kolo 
roku. Rovnodennosti na jaře a podzimu tvoří společně se 
slunovraty 4 základní body kola roku. Další 4 svátky jsou 
uprostřed každého z těchto daných slunečních bodů. Známe a 
slavíme je 1. února, 1. května, 1. srpna, 1. listopadu.  

 
1. února - svátek světel neboli Hromnice 
Hlavním významem svátku Hromnice je příchod jara a návrat 
světla. V Čechách při prvním jarním hřmění vítali jaro, protože 
věřili, že blesk do země vrátí život. Rovněž zapalovali do okna 
svíčku, aby tento blesk udeřil do země a nikoliv do jejich obydlí.  
 
V tomto období se zdá, že v přírodě se ještě nic neděje, opak je 
ale pravdou. Začíná proudit míza ve stromech, a začínají klíčit 
semena, bezpečně ukrytá v půdě. Pro člověka je to období očisty, 
kdy dům je vymeten březovým koštětem, aby se pomalu přivítalo 
jaro a zahnala zlá stvoření. Co se týká bylinek, tak v předjaří je 
největší síla byliny ukryta v zemi- v kořenech.  
 
S postupujícím jarem obsahové látky stoupají vzhůru, do stonků, 
listů, pupenů a květů.  V tomto období rostou bylinky, které 
nejvíce potřebujeme např. na detoxikaci těla, pro dýchací ústrojí, 
nabytí nových sil…  Bylinky jsou na jaře zkrátka plné životadárné 
energie.  
 
1. května -  svátek máje, Filipojakubská noc 
Kromě dušiček, jeden z nejlépe dochovaných a stále slavených 
svátků. Je to čas zamilovaných. K tradicím patří např. stavění 

 
 májky - v předvečer 1. května chlapci chodí do lesa, aby uřízli tu 
nejvyšší a nejkrásnější jedličku (smrk, břízu, borovici). Strom je 
odvětven a oloupán a zůstane pouze vrchol stromu, který se 
ozdobí různými stuhami, květinami a dalšími dary. Pokud je májka 
ukradena, je to pro danou vesnici veliká hanba. Májová slavnost 
představuje hranici mezi světlou a temnou polovinou roku. Byla 
vhodným období k očistným koupelím, kdy byla smyta veškerá 
nečistota předcházejícího období.  
 
1. srpna - svátek žní 
Asi 40 dnů po letním slunovratu probíhá sklizeň a zemědělci sklízí 
obilí dozrálé v srpnovém vedru. V této době dozrává nejen obilí a 
ovoce, ale i léčivky. V období mezi letním slunovratem (sv. 
Janem) a podzimní rovnodenností byliny obsahují nejvíce 
éterických olejů, glykosidů, alkaloidů… Zkrátka jsou to byliny, 
které jsou hýčkány teplem a světlem.  Nejteplejší měsíce roku 
vykouzlí éterické oleje a účinné látky, které nejvíce léčí.  Tradičně 
byly byliny posvěceny v den Nanebevstoupení Panny Marie (15. 
8.), aby získaly ještě větší moc.  
 
1. listopadu - Svátek Všech Svatých, Dušičky 
V tomto období se sbírají už jen trnky a oříšky. Poslední léčivou 
bylinou, která se smí sbírat je pelyněk černobýl, ale pouze do 30. 
Října. Poté už jsou veškeré rostliny nevhodné jakémukoliv 
použití, může si domů přinést pouze jmelí.  
 
U sběru bylin je vhodné se řídit několika pravidly:  
1. Období jara, je jako dělané na přímou konzumaci bylin. Zatím 
co v létě nebo na podzim sbíráme bylinky pro budoucí využití, 
jarní bylinky se užívají rovnou. Na přelomu léta a podzimu se 
správní bylinkáři vypraví také na semena, během podzimního 
období se opět sbírají kořeny.  
 
2. Je důležité vědět, které bylinky chceme mít v domácnosti, ať 
zbytečně netrháme byliny, které později neupotřebíme. 
Neponičme byliny přílišným sběrem, je dobré, abychom využily 
max ½  trsu, ať má bylinka možnost se zregenerovat.  
 
3. Listy trhejte ráno po zaschnutí rosy, květy v poledne a kořeny 
v noci nebo brzy ráno. Základní bylinná lékárnička by měla 
obsahovat byliny: na snížení horečky, proti zánětům, na žaludek, 
na ledviny, na zklidnění, na kašel… Sušené byliny používejme jen 
jednu sezónu, to znamená do příští sklizně.  
 
Tak jako není možno poznat a spřátelit se s každým člověkem na 
Zemi, tak není možno poznat všechny bylinky do hloubky. 
Bylinkáři by měla stačit jedna hrst bylinek - postačí 9 bylinek, jež 
dokáží vyléčit všechna trápení např. mateřídouška, jitrocel, 
pampeliška, řebříček, blatouch, kopřiva, měsíček, sedmikráska, 
pelyněk černobýl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úvod do bylinkářství 

Hromnice
Jarní 

rovnodennost

Máj

Letní 
slunovrat

Žně

Podzimní 
rovnodennost

Dušičky

Zimní 
slunovrat
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Připravil/a: Verča 

Připravil/a: Verča 

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) 
Kopřiva, je jedna z bylin, 
se kterou se už potkal 
asi každý. A tak ji 
nemusím zbytečně 
složitě představovat. 
Budu ráda, pokud bude 
tato úžasná léčivka 
vnímána jako vítaný 
společník na 
zahrádkách, náš spojenec na detoxikaci těla.  Kdybychom věděli, 
jak je kopřiva léčivá, nepěstovali bychom na zahradách už nic 
jiného. Kdokoliv měl tu čest být popálen kopřivou, měl by vědět, 
že pomoc není nikdy vzdálena příčině našeho trápení.  V tomto 
případě je jí šťovík (Rumex), rozmačkáme jeho šťavnatý list a 
potřeme svědivé místo. Podle starodávných národů, by neměl 
žádnou moc, pokud bychom k tomu nepřidali správné zaříkadlo 
např. „kopřiva pálí, šťovík chvátá, on zažene ji natotata“.  
 
Nejlepší doba ke sběru kopřiv je, jak jinak, na jaře. Mladé výhonky 

kopřiv, byly vždy součástí koláče 
nebo polévky z jarních bylin, které 
vyplavovaly usazeniny z tkání a 
dodávaly novou energii do těla. Tyto 
polévky obsahují hodně železa, které 
všichni potřebujeme, jinak jsme 
bledí, bez nálady, slabí. Zejména 
těhotné ženy by měli užívat 
kopřivovou polévku, nebo čaj, ať 
mají v sobě dost železa.   
 
Když si bylinku nasušíme, tak z ní 
budeme mít na podzim a hlavně 
v zimě výborný kopřivový čaj. Ale 
pozor, jakmile začne kopřiva kvést, 
už nemá svou životní sílu v listech, 
ale v pylu a semenech. Kořeny a 

semena sbíráme od srpna do listopadu. Kopřivový čaj pomáhá: 
čistit krev, při ekzémech, alergiích, revmatismu, zažívacích 
problémech… Je to učiněný jarní zázrak, díky kterému ze sebe 
shodíme jarní únavu, a vyplaví se všechny nežádoucí látky z těla, 
které jsme do sebe dostaly v předchozím období. Kopřivový 
šampón je dodnes učiněným zázrakem na vlasy. Kopřivové 
tonikum potlačuje svědění vlasové pokožky a tvorbu lupů. Také 
navrací lesk tmavým vlasům a světlé vlasy ztmavuje.  
 
Kopřiva je výborná sousedka ostatních léčivých bylin, neboť 
zvyšuje obsah jejich éterických olejů: Kozlík 20%, Andělika 
dokonce o 80%, Majoránka 20-10%, Máta a Šalvěj o 10%, navíc 
tam kde se nachází kopřiva, se vyrovnává půdní prostředí. 
Kopřiva je rostlinou, která člověka doprovází všude tam, kam 
vkročí, jako by chtěla, aby ji člověk miloval a staral se o ni.  Kopřiva 
je rovněž přací rostlina, vždyť v minulosti se z ní stejně jako 
z konopí dělaly provazy, lana, rybářské sítě, nebo košile a rubáš. 
Vždyť o této možnosti už slyšíme v pohádce Boženy Němcové 
Sedmero krkavců, kdy sestra musela zachránit svých sedm bratrů 
tím, že jim utkala sedm košil z kopřiv. Když ve válečných dobách 
nebylo dost lnu či konopí, tkalo se právě z kopřiv, neboť postup 
byl obdobný.  
 
 
 
 

Pampeliška lékařská (Taraxacum officinalis) 

Pampeliška je jednoznačně královnou mezi jarními bylinkami. 
Znají ji všechny děti, vždyť z ní dělají různě věnce, prstýnky, 
vodovodní potrubí, píšťalky…  Tato bylinka, jejíž květ vypadá jako 
malé slunce, kvete jenom na jaře a na podzim a to pouze jeden 
den. Zajímavostí je, že pampeliška má odlišné chemické složení 
na jaře a podzim. Na jaře má v sobě více hořčin a vitaminu C než 
na podzim.  Na druhou stranu, na jaře je obsah inulinu v kořenu 
pampelišky pouhá 2%, zatímco na podzim už 40%. Pozitivně 
reguluje trávicí trakt, ledviny, hladinu cholesterolu a napomáhá 
regeneraci jater. Ve stravě je považována za jednu 
z nejpozitivnějších potravin pro člověka.  
 
Je to velmi odolná bylinka, pokud nám v zemi po vytrhání zbyde 
jen nepatrný zbytek kořenů, tak i z něj znovu vyroste překrásná 
pampeliška. Má totiž kořeny velmi hluboko, proto tam, kde 
ostatní v letních vedrech usychají, tak ona vypadá stále šťavnatě 
a dobře. Existuje nepřeberné množství tipů a receptů, jak tuto 
bylinku použít v kuchyni. Je to výborná salátová bylina, stejně tak 
i léčivá. Hořká chuť listů se dá zmírnit např. tím, když je položíme 
na pár minut do slané vody. Známé jsou různé polévky, omáčky, 
marinády, pyré, pampeliškové pivo i víno, medy.  
 
Malý zahradnický tip: Pampeliška se výborně snáší s jahodami, 
protože vylučuje malé množství etylénu, který urychluje kvetení 
a dozrávání rostlin.  
 

  

Kopřivová polévka: Jemně 
nasekanou cibulku zpěn-
íme na tuku, přilijeme 
masový/zeleninový vývar, 
přidáme nadrobno naseka-
nou mladou kopřivu (jeden 
hrnek na jeden talíř polé-
vky), krátce povaříme. 
Dochutíme každý podle své 
chuti: rozšlehaným vejcem, 
sójovou omáčkou, pepřem. 
Na závěr přidáme krutóny.  

Med z pampelišky: Květy nasbírejte nejlépe před polednem, když jsou květy 
nejvíce rozvité. 2-4 hrsti pampeliškových květů v litru studené vody pomalu 
přivedeme k varu, necháme vzkypět a pak louhujeme 24 hodin. Druhý den 
je vymačkáme přes plátno.  Následně výluh svaříme s cukrem, a pak přidáme 
citronovou šťávu, popřípadě další koření. Necháme zhoustnout na mírném 
ohni (bez varu) zhruba 60 min. Horké plníme do sklenic, zavíčkujeme je a 
obrátíme. Pokud chcete do pampeliškového medu přidat účinné látky navíc, 
svařte ho s poctivou dávkou kořenů. Tento med by měl pomáhat na kašel.  
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Čajová směs proti chřipce  
(od Marie Treben) 
 
10 g bezového květu,  
5 g podbělu,  
5 g heřmánku,  
5 g lípového květu,  
10 g nadrobno nasekaného smetánkového kořene,  
5 g listu lesního jahodníku  
15 g tužebníku.  
 
Na jeden šálek čaje vezmeme vrchovatou čajovou lžičku této bylinné 
směsi, spaříme horkou vodou, kvůli smetánkovému kořeni necháme 
5 minut vyluhovat, scedíme a po doušcích vypijeme.  
Denně vypijeme 3 šálky tohoto čaje.“ 

Připravil/a: Verča 

 
Správně fungující imunitní systém je základem dobrého zdraví a 
je proto potřeba o něj dobře pečovat. A to zejména na podzim 
a v zimě, kdy je náš imunitní systém vystaven infekční 
nemocem, které imunitní systém zatěžují.  
 
Ale jsme to my sami, kdo má velký podíl zodpovědnosti za to, jak 
náš imunitní systém funguje. Pokud kouříme, holdujeme 
alkoholu a špatně se stravujeme, to vše náš imunitní systém 
stresuje a díky tomu jsme náchylnější onemocnět.  
Nejjednodušší způsob, jak dostat náš imunitní systém zase do 
pohody je velmi jednoduchý: dostatek spánku, zdravá strava, 
pohyb. Bohužel většina z nás si neudělá dostatek času pro tyto 
aktivity. 
 
Jak posílit imunitu?  
 
Pakliže jsme onemocněli např. chřipkou, nejlepší řešení není užít 
několik tablet paracetamolu, a pokračovat dál v práci.  
Naopak je důležité zalehnout do postele, dodržovat pitný režim a 
pořádně se vypotit. Pitný režim se může skládat z bylinných čajů, 
které ještě více podporují naši imunitu.  
 
Lípa (Tilia cordata, Tilia platyphyllos)  
 
Lípa je u nás velmi oblíbená a známá. 
Její léčivá síla se skrývá v jejich 
květech, které můžeme sklízet z obou 
druhů lípy, které se u nás vyskytují.  
Čaj z lipového květu je velmi známý a 
oblíbený lék proti chřipce.  
„Jeho hlavní léčebnou vlastností je 
silný potopudný účinek a schopnost snižovat horečku.“ 
Čaj z lípy se může pít jak dlouhodobě, kdy preventivně působí na 
náš organismus, nebo jednorázově právě při chřipkovém 
onemocnění.  
 
Černý bez  
(Sambucus nigra) 
 
„Květy černého bezu a květy lípy se používají téměř vždy 
dohromady. Jsou vynikajícími léky při nemocech z nachlazení.“ 
Čaj z těchto květů by se měl pít co nejteplejší, aby se efekt pocení 
mohl co nejrychleji dostavit.  Kromě pocení čistí čaj z černého 
bezu zahleněné průdušky a má i močopudné účinky.  
Pokud se nám už omrzí pít neustále čaj, tak můžeme květy 
černého bezu i inhalovat spolu s dalšími bylinami jako je např. 
máta, heřmánek.  Je to výborný prostředek proti rýmě a zánětu 
průdušek.  

 
Šalvěj lékařská  
(Salvia officinalis) 
 
Šalvěj je úžasný pomocník 
při zánětech v krku. 
Nejčastěji se používá jako 
kloktadlo – připravíme si 
horký nálev z listů šalvěje 
a necháme ho 5 minut 
odstát.  
Po vychladnutí kloktejte 1 šálek co 2 hodiny do odeznění bolesti 
v krku. „Šalvěj lékařská působí především svým éterickým olejem 
protizánětlivě, baktericidně a desinfekčně. “  
 
Podběl (Tussilago farfara)  
 
Jestliže nás trápí kašel, není lepší byliny, než je podběl. Není 
vhodné, aby se užíval čaj pouze s podbělem, protože by snadno 
mohlo dojít na předávkování. Vhodnější je ho užívat s dalšími 
bylinami proti kašli jako je divizna nebo jitrocel. Uvolňuje hleny, 
má silné protizánětlivé účinky, pomáhá při zánětech dýchacích 
cest, astmatu a chrapotu.  
Podběl můžeme také i 
inhalovat, kdy vrchovatou lžíci 
podbělu spaříme horkou 
vodou a vdechujeme páry. 
Ideálně pod ručníkem, 
můžeme opakovat několikrát 
denně, dle potřeby.  
 
Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria)  

 
„Tužebník je vynikající 
močopudná a 
potopudná droga, která 
se užívá vždy, když 
chceme odvést škodlivé 
zplodiny z organismu. 
Zejména je to při 
chřipkách a různých 

infekčních onemocněních doprovázených horečkou.“ 
Tužebník je vhodné pít při chřipce jako čaj společně s černým 
bezem a lípou. Stejně jako u černého bezu je vhodné tento čaj pit 
horký.  
 
 
  

Imunita ze zahrádky 
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Průmyslové konopí  (technické) jsou odrůdy schválené EU 
obsahující ve svém květu maximálně 0, 3 % hm.  psychoaktivní 
látky THC.  
 
Konopné odrůdy se liší ve vlastnostech (tvar, chemické složení, 
výtěžnost surovin) podle cíle získávaných suroviny a technologií 
pěstování.  

 
Surovinami pro průmyslové využití jsou obecně stonek (St -  
upravený na vlákno a  pazdeří), květ (K), list (L) (označováno 
v sumě jako herba = květ a list 5–8 EUR/kg, pokud CBD je nad 2 
%) a semenec (S). Hmotnostního zastoupení jednotlivých surovin  
na jedné rostlině nelze zatím jednoznačně určit, neboť se liší 
v závislosti na odrůdě a technologii pěstování.  
 
Využití konopných surovin v průmyslu se odvíjí od účelu 
pěstování. Stonek se zpracovává na vlákno  použitelné 
v papírovém průmyslu, textilním, stavebním průmyslu na 
zateplení a automobilovém a jiném průmyslu na výrobu 
kompozitu.  
 
Rozvoj pěstovaní v ČR (data z registru celní správy)  

 

 

Pazdeří se využívá přednostně na stavební, konstrukční, účely a 
výrobu prefabrikátů a jako zdravá podestýlka pro zvěř a koně, 
nalézá také uplatnění jako sorbent nebo filtrační materiál či 
surovina až 85% celulózy.  Méně kvalitní konopí lze využívat 
k energetickým účelům pro produkci biomasy jako standartní 
brikety či pelety s výhřevnosti až 18 MJ/kg.  
 
Semenec (semínko) nalézá využití v krmném a potravinářském 
průmyslu a pro produkci konopného oleje, významnou surovinu 
v kosmetice a zdravé výživě ale i chemii a energetice.   
 
Herba dnes nalézá využití pro výrobu farmaceutických sloučenin 
zejména extrakci cannabidiolu (CBD) a jiných kannabinoidů.   
 
 
Obecně se uvádí (www.konpa.cz)  například, že odrůdy Juso 11 a 

Beniko mají výtěžnost suché hmoty 8, 5 - 10, 5 t. he-1,  výnos 
semene 0, 6 - 0, 8 t. he-1 a obsah vlákna ve stonu je 24 - 28 %.  
Tedy výnos celkového vlákna je  
2, 1- 3 t. he-1 .  
Biom.cz uvádí výtěžnosti stonku 6 – 7t/ha (až 12 t/ha),  
z toho 0, 5 – 1, 2 t vlákna, 1, 5 – 4, 0 t pazdeří a0, 7 – 1, 4 t/ha 
semena.  
 
Cena rosených stonků se pohybuje od 2 700 Kč – 3000 Kč/t.  
Vlákno mezi 11 Kč – 17 Kč/kg.  
Volně složené pazdeří je mezi 1 500 Kč – 4 500 Kč/t.  
Semeno stojí od 19 Kč  –  do 25 Kč/kg.  
 
Odhadem předpokládám, že konopí obsahuje okolo 55 % listu a 
květu (herby) 5 % semence, 40 hm % stonku s až 25 % vlákna a 15 
% pazdeří.  
 
 

Využitelnost konopí v průmyslu 
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Připravil/a: Michaela 

Porobnosti o výnosech (za rok 2017) v pěstovaní a zpracování 
konopí pro účely získávání vlákna, pazdeří a květu nám poskytl 
pan Václav  Lapka pěstující u Rakovníku:  
Odrůda Bialo, Santhica  - cca 4 t/ha suchého stonku, zde záleží jak 
vzrostlý je porost a na výsevku. Ten se odvíjí podle sklizně,  tedy 
na semeno, pouze vlákno nebo kombinovaná sklizeň.  Pan Lapka 
praktikuje kombinovanou a v oblasti s malou výtěžností půdy, 
takže se pohybuje pod hranicí obecně uváděných hodnot. Po 
zpracování vzorku z této sklizně (5 kulatých balíků- 1 t) na tírně 
získal cca 500 kg vlákna a cca 500 kg pazdeří. Tedy 50% na 50%.  
Pokud se stonek na poli nechá déle vyrosit (třeba v případě, když 
se nestihne podzimní sklizeň a stonek se sbírá až na jaře) může 
být v balíku poměr vlákno/pazdeří i 75% - 25%.  
 
Příčina je v již vylámaném pazdeří ze stonku, které zůstane při 
nahrabávání a lisování stonku na poli. Při čištění pazdeří v 
kruhovém sítu pak ještě získáváme cca 80% čistého pazdeří bez 
prachu, které je určeno pro stavebníky nebo jako podestýlka a 
cca 20% méně kvalitního pazdeří (frakce pod 1 cm) s vysokým 
podílem prachových částic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento poměr se vyrovnává v závislosti na kvalitě a čistotě 
zpracovávaného stonku.  
 
Cenu pazdeří pro stavebníky nebo jako podestýlku udává 10 - 14 
Kč/kg.  
 
Zkušenosti u odrůdy KC DORY pěstované polykulturně (sadba cca 
1rostlina na 1 m2) v roce 2017 na 300 m2  členy TRAWA z. s.  na 
Opavsku.  
 
Uvádíme  výtěžnost čerstvé suroviny - stonku  37, 8 kg (1, 26 t. 
he-1)  a květu 62, 8 kg (2, 09 t. he-1)  s průměrnou hmotností 
rostliny  0, 46 kg a sušinou v květu okolo 40%.    
 
Ze statistických údajů vyplívá, že surová rostlina obsahovala cca 
38% stonku, zbytek byl květ, list a semínko (semínka v sušině 
okolo 2 – 5%).  
 
V roce 2017 měly největší četnost rostlin (72 ks).  
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Tento článek pojednává o výluhu z technického konopí a 
podává stručnou charakteristiku chemických látek obsažených 
v technickém (CBD) konopí. Neklade si za záměr propagovat 
jakékoli zneužívání omamných látek a ani nepodává návod, jak 
tyto látky vyrábět či užívat. Od jakýchkoli demagogií nebo 
manipulací s tímto článkem se autor distancuje.  

 
Historie  
 
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len. Jak známo, konopí 
má dlouholetou tradici sahající tisíce let do minulosti. Podle 
některých zdrojů to byla jedna z prvních účelově pěstovaných 
bylin a to zejména pro náboženské účely. Právě při těchto 
obřadech a rituálech se popíjel odvar z konopí a různých dalších 
příměsí. Samozřejmě to bylo konopí, které obsahovalo THC a 
tudíž šamanům bylo schopno tzv. otevřít bránu jiného světa a 
poznání., později samozřejmě k účelům léčitelským. Dobou 
předběhlo čaj jako takový (rozumějte čajové lístky, na které, 
podle legend, přišel jeden čínský císař okolo 3. tisíciletí př. n. l) a 
svou univerzálností se stalo jedním ze základních pilířů dnešní 
civilizace. Kupříkladu v Rusku se konopí pěstovalo pro potřeby 
námořnictví v 18. století až na 800 tisících akrech. To je plocha asi 
42 857 mezinárodních fotbalových hřišť, což by v případě 
obsazení 50 000 lidmi pojalo skoro třetinu lidské populace.  
 
Jak konopí léčí 
 
Hlavním léčebným prostředkem na konopných rostlinách je 
konopná pryskyřice. Produkují ji žláznaté buňky zvané trichomy. 
Obsahuje více než 400 různých účinných látek. Základní léčebnou 
složkou jsou látky zvané KANABINOIDY, kterých je dnes 
rozlišených asi kolem 200 a jejich léčebný potenciál se stále 
zkoumá. Dalšími účinnými látkami jsou TERPENY, aromatické 
látky, které svým působením modulují fyzický a psychický efekt 
jednotlivých odrůd a intenzivní výzkum ukazuje jejich významný 
léčivý potenciál.  
 
Přehled nejdůležitějších kanabinoidů: 
THC (tetrahydrokanabinol) je hlavní psychoaktivní složkou 
konopí. Tato látka je nerozpustná ve vodě, ale dobře se rozpouští 
v tucích a alkoholu.   
 

 
Základní účinky THC: psychoaktivní, nalgetické, neuroprotektivní, 
působí proti nevolnosti a svalovým křečím a zvyšuje chuť k jídlu.  
 
CBD (kanabidiol) moduluje psychoaktivní účinek THC, 
samostatně má mírný sedativní efekt. Jeho významný léčebný 
potenciál je nyní již dobře znám. Lékařsky bylo prokázáno, že 
zmírňuje křeče, záněty, úzkost a nevolnost, inhibuje růst 
nádorových buněk a ještě mnoho dalších. Nedávné studie 
ukázaly, že kanabidiol je stejně účinný jako antipsychotika 
používaná při léčbě schizofrenie. Studie dále prokázaly, že může 
zmírnit příznaky dystonie (mimovolné stahování svalů, jež 
způsobuje abnormální pohyby a pozice).  
 
CBN (kanabinol) vzniká rozpadem molekul THC u špatně 
skladovaného a sušeného konopí (světlo, teplo, vzduch). Jeho 
obsah v produktu se tedy zvyšuje na úkor THC. Má jen mírné 
psychoaktivní ú-činky – jedná se spíše o obluzení a zmatenost. 
Využití CBN v medicíně je spíše okrajové, jeho aktivita na 
receptorech funguje podobně jako THC, ale s mnohem slabším 
účinkem.  
 
CBG (kanabigerol) není psychoaktivní, má ovšem léčebný efekt 
(rakovina kostní dřeně, bércové vředy, pásový opar, ničí 
povrchové bakterie, potlačuje buněčný růst, stimuluje růst kostí).  
 
Terpeny 
Myrcen (přítomen i ve chmelu nebo mangu) – je zodpovědný za 
sedativní efekt silných indických odrůd.  
Limonen (také v citrusových plodech) – jeho efekt může být 
antidepresivní, antibakteriální, protiplísňový a protirakovinný.  
Karyofylen (také v černém pepři nebo hřebíčku) – aktivuje CB2 
receptory, efekt analgetický, protizánětlivý a proti horečce.  
Pinen (také v borovici, rozmarýnu, šalvěji) – může zvyšovat 
mentální soustředění a energii, působí jako expektorans, 
bronchodilatans a lokální antiseptikum.  
Linalool (také v levanduli) – uvolňuje a působí proti úzkostem, 
také anesteticky, analgeticky, proti křečím.  
 
Čaj a jeho pozitivní vliv na zdraví 
 
V rostlině jako takové se kanabinoidy nacházejí v tzv. kyselých 
formách. Jsou to kyseliny, které rostlina produkuje pomocí 
vnitřních reakcí a jsou to vlastně prekurzory známých látek THC, 
CBD atd. Jejich označení je CBDA, THCA, CBGA … Tyto kyseliny 
jsou rozpustné ve vodě a tudíž se při přípravě čaje uvolní z herby. 
Při přípravě čaje z CDB(technického) konopí lze téměř vyloučit, že 
ve výluhu bude znatelné množství THCA. Ač tato kyselá forma 
není psychoaktivní, má také pozitivní účinky na lidský 
organismus. Nás v tomto případě zajímá výhradně CBDA, tedy 
kanabidiolová kyselina a CBD, protože určitá část CBD může 
vzniknout tzv. dekarboxylací při zalévání herby vroucí vodou, tj. 
95-100 stupňů Celsia. I proto se při chemické analýze čaje 
stanovují obě tyto látky vedle sebe jako součet CBDA/CBD.  
  

Čaj z konopné herby 
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CBDA 
 
Prekurzorem CBDA v konopí je CBGA (kyselina kanabigerolová), 
která je v podstatě „praotcem“ čtyř důležitých látek: chemickými 
procesy se v průběhu růstu přemění buď právě na CBDA, nebo z 
ní může vzniknout i THCA, CBCA (kyselina kanabichromenová) 
nebo CBG (kanabigerol). Kyselina kanabidiolová byla poprvé 
purifikována a izolována v roce 1996 a poměrně dlouho se mělo 
za to, že se jedná o celkem bezvýznamnou složku konopí. Ve 
vyšším množství byla k nalezení především v rumištních 
odrůdách, ovšem v dnešní době je k dispozici více a více odrůd 
specificky šlechtěných za účelem zvýšení obsahu CBD (a tedy i 
CBDA) na úkor THC – mezi nejznámější patří zejména americké 
druhy ACDC nebo Harlequin, které zatím nejsou v České republice 
k dostání.  
 
Lékařské výzkumy CBDA prozatím ukazují, že CBDA by mohlo mít 
potenciál jako účinná látka stejně jako CBD nebo THC. Tím, že má 
tato kyselina v podstatě stejnou strukturu jako CBD, má také 
podobné vlastnosti a možná mnohem víc. To už ukáže další 
výzkum, který probíhá po celém světě.  
 
V případě, že tedy vaříme čaj z herby, rozpouštíme kyselé formy 
kanabinoidů, můžeme si tímto netradičním nápojem pomoci při 
léčbě:  
- rakoviny, dokonce i rakoviny plic 
- nevolnosti potažmo bulimie 
- bakteriální infekci – zpomaluje růst bakterií 
- zánětlivém onemocnění  
- stresu, epilepsie, migrény 
- svalového spasma 
- Turetova syndromu 
- artritidě a spoustě dalších problémů, o kterých ještě probíhají 
výzkumy.   
Zatím se tedy CBDa jeví velmi slibně a pozitivní je, že při přípravě 
výrobků, které mají CBDa obsahovat, není třeba mít doma 
vybavenou laboratoř, ale pouze stačí vařit si čaj a to i v rámci 
prevence.  

 
Pokud by někomu vadila chuť konopného čaje, dá se čaj ozvláštnit 
i jinými bylinkami případně trávami (např. citronová tráva), 
případně jej popíjet s medem a citronem, tak, jak jsme zvyklí. Na 
rozpuštěné CBDa to nebude mít žádný vliv (neproběhne mezi 
nimi žádná chemická reakce). O dalších kanabinoidech (případně 
jejich kyselinách) zatím probíhají další výzkumy, které s největší 
pravděpodobností budou mít také pozitivní závěry. Už teď je 
jasné, že konopí je rostlina zcela zbytečně démonizovaná a 
zakazovaná a že její užívání lidem pomáhá více, než škodí.  
 
Příprava čaje 
 
Laboratorně potvrzený postup pro maximální efektivitu přestupu 
(kanabinoidů) z rostliny do nálevu. Pro přípravu 1 l nálevu je 
vhodné použít 6 g byliny (zhruba 2 polévkové lžíce). Zároveň 
postačuje čas louhování 1 min. Delší louhování a větší množství 
byliny nemají na přestup zmíněných kanabinoidů pozitivní vliv a 
pouze zhoršují senzorické vlastnosti nálevu (čaj výrazně hořkne). 
Viz graf. znázornění.  
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Konopí seté, využívané lidmi po staletí k různým účelům, též 
produkuje ve svém metabolismu látky zvané fytokanabinoidy.  
 
Tyto fytokanabinoidy jsou organickými kyselinami (THCa, CBDa, . 
. . ), které jsou prekurzory pro veřejně známé látky, jako jsou THC, 
CBD, CBN. K přeměně těchto fytokanabinoidů dochází při sušení 
konopí jako takového, případně při dekarboxylaci (tzn. zvýšení 
teploty na zhruba 100 stupňů Celsia po určenou dobu. Podobně 
je tomu například u pasterizace piva) Matkou pro všechny tyto 
kanabinoidy je CBG, ze kterého se vnitřními procesy stávají 
ostatní kanabinoidy. Podle toho, jaké vzniknou, se dá určit tzv. 
chemotyp rostliny podle kterého zjistíme, jaký má rostlina 
genetický původ.  
 
Fytokanabinodiy jsou nyní podrobovány většímu množství 
pokusů, aby se mohlo zjistit, co všechno jsou schopné ovlivňovat 
v organismu lidí. Naopak prekurzory THC, CBD atd. jsou už 
prozkoumány do té míry, že lze s jistotou říci, že prospěšné 
vlastnosti pro člověka mají. Avšak THC je v ČR nelegální, resp. jeho 
obsah je povolený do 0, 3% ve směsi, tudíž není úplně nulová 
tolerance.  

 
Působení CBDa a CBD na lidský organismus 
 
Vědecké zkoumání těchto látek není v naší české kotlině zrovna 
ideální. Rostliny, které by se daly pro tento výzkum legálně 
pěstovat, obsahují okolo 2% CBD v květenství, což je malé 
množství na to, aby se dalo bez zdlouhavých procesů sklízení, 
sušení a celé přípravy před extrakcí dosáhnout uspokojivých 
množství CBD. Nicméně v zahraničí, zejména v Coloradu a Canadě 
se tímto kanabinoidem ustavičně zabývají mozky širokého okolí a 
dá se předpokládat, že se dříve či později objeví další účinky nám 
doposud neznámé.  
 
Mezi nejvýznamnější vlastnosti CBD patří zejména tyto: 
Antiemetikum – tiší zvracení a předchází jemu  
Antikovulzivum – potlačuje záchvaty epilepsie a křečí  
Antipsychotické – potlačuje psychotické symptomy psychicky  

nemocných  
Antioxidační – pomáhá při neurodegenerativních poruchách  
Anxiolytikum – pomáhá při depresivních stavech  
Analgetikum – pomáhá tišit bolest  
Protinádorové – zpomaluje růst rakovinných buněk  
Protizánětlivé – bojuje proti zánětlivým poruchám  
 
Tyto účinky jsou v 90% ověřené pouze na zvířatech, avšak 
centrální endokanabinoidní systém má člověk v sobě už od 
přírody, lze tudíž říci, že s nejvetší pravděpodobností jsou tyto 
terapeutické vlastnosti možné využít i pro lidi.  

 
Možné terapeutické přípravky a směsi 
 
Na trhu je značné množství přípravků obsahující CBD v různých 
koncentracích.  
Krystalické CBD – jde o krystalickou čistou formu kanabinoidu 
extrahovanou různými způsoby, ať už pomocí CO2 nebo třeba 
destilací macerátu a tak dále. Tato forma se obvykle používá k 
namíchání roztoků, případně se může rovnou umístit do 
potahovaných tablet a užívat.  
Oleje – těch je na thu obrovské množství v různých cenových 
relacích a koncentracích. Předně doporučujeme nakupovat od 
prověřených zdrojů a to především kvůli kvalitě. Objevují se oleje, 
které sice na etiketě mají psáno 5% CBD, ale při měření 
kontrolními orgány tomu tak nebylo.  
Liquidy pro elektronické cigarety – toto je odvětví rychle se 
rozvíjející, stejně jako u olejů lze koupit liquidy různých 
koncentrací pro různé účely. Doporučení je zde stejné jako u 
olejů, pozor na výrobce.  
Masti – ačkoli lze obecně najít mnoho druhů mastí, balzámů atd., 
které se honosí jménem KONOPNÝ, neznamená to hned, že tyto 
výrobky obsahují CBD. Většinou je potřeba kontaktovat výrobce 
nebo distributora, který by to měl mít zaznamenané.  
 
Obecně lze říci, že problematika konopných produktů jako 
takových se potácí se zlou, co se týče kvalitativního zastoupení 
kanabinoidů a jejich vyobrazení na etiketách a informace o 
složení.   
 
Sloučenina 21. století? 
Nadpis je trochu nadsázkou, nicméně ukazuje se, že léta 
zatracovaný systém kanabinoidů obsažených v konopí setém s 
sebou nese spoustu benefitů nejen pro člověka. Jejich 
znovuobjevení a snad i následné zesystematizování v různých 
vědeckých i lékařských análech, by mohlo tuto rostlinu jednou 
provždy zbavit až křesťanského dogmatu a znovu ji uvést na 
světlo světa v lepším kabátku. Přece jen je lepší léčit se tak, jako 
nás léčili v minulosti bylinkářky a mastičkáři (ač i u těchto lidí se 
našla řada podvodníků) než si nechat doktory předepisovat léky 
do té doby, než nějaký zabere. Ano je to mnohem složitější, ale o 
tom až příště. . .   

Kanabidiol – CBD 
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Předně je třeba říci, že pěstitel, který se rozhodne pěstovat 
průmyslové konopí, na ploše větší než 100 m2, je povinen podle 
zákona splnit několik podmínek.  
 
Je třeba řádně informovat celní úřad o záměru tuto rostlinu 
pěstovat, sehnat registrovanou odrůdu konopí a vlastnit 
certifikát o původu odrůdy a o jejím obsahu THC, které musí 
splňovat zákonnou normu obsahu a to do 0, 3%. Je třeba hlásit 
záměr pěstovat a také hlásit termín sklizně a likvidace porostu. 
Formuláře pro tuto činnost nalezne pěstitel na webových 
stránkách celní správy se všemi náležitostmi a povinnými termíny 
ohlášky.  
 
Konopí je rostlina všestranně využitelná, nejčastěji se ale pěstuje 
kvůli semenům nebo pro stonek, ze kterého se dál těží vlákno a 
pazdeří. Podle účelu, pro který se bude rostlina pěstovat, 
vybíráme odrůdu a také jiný osevní systém. Na trhu je do této 
doby k dispozici na 15 odrůd registrovaných v ČR a povolených 
pro pěstování. Každá z nich má své specifické vlastnosti a hodí se 
pro něco jiného, ačkoliv se najdou i odrůdy vhodné pro všechna 
zpracování.  
 
Úprava půdy a požadavky 
 
Konopí seté vyžaduje hlinité až hlinitopísčité, dostatečně hluboké 
půdy s dobrou zásobou živin, především DUSÍK a DRASLÍK. 
Nevhodné jsou půdy štěrkovité a kamenité. Konopí lze pěstovat 
ve výrobních oblastech kukuřičných, řepařských a 
bramborářských, zpravidla do 450 m. n. m. Vyšších výnosů 
dosahuje po organicky hnojené předplodině. Lze je pěstovat jak 
po obilninách, tak po dvouděložných plodinách, zvláště vhodné 
jsou okopaniny, motýlokvěté rostliny a luskoviny.  

 
Po podzimní orbě je vhodná tzv. jarní příprava s přihnojením a 
dodáním dusíku, případně účelně fosforu (v případě pěstování na 
semínko). Pod konopí je možná aplikace i chlévské mrvy na 
podzim současně s N, K (dusík, draslík) hnojivy.  
 
Důležitá pro vysévání konopí je zejména skutečnost, aby půda 
nebyla kontaminována těžkými kovy, případně nežádoucími 
herbicidy a pesticidy (olovo, kadmium, DDT apod.) Konopí je totiž 
přirozený bioakumulátor, tzn., že je schopno absorbovat v 
průběhu růstu nežádoucí kontaminanty z půdy do těla a květu 
rostliny. Tato problematika byla v minulosti zkoumána a jsou 
popsány koncentrace absorbované rostlinou, přičemž nejvíce 
akumuluje olovo. Třeba len akumuluje z těžkých kovů nejlépe 
kadmium. Díky těmto vlastnostem je možné použití těchto rostlin  

 
při rekultivaci půd po zrušené skládce, případně na polích v 
průmyslových aglomeracích. Tento problém je však dále 
studovaný a zkoumaný, předem je jasné, že likvidace této 
biomasy bude klasifikováno jako likvidace nebezpečného 
odpadu. K tomu tématu se určitě vrátíme v budoucnosti.    
 
Ochranu proti škůdcům a chorobám v podstatě nepotřebuje, je 
velice konkurenceschopné při dobře založeném porostu. Dá se 
pěstovat společně s dalšími plodinami jako například rakytník a 
jiné byliny nebo dokonce dýně (ty navíc dodávají do půdy dusík, 
takže působí jako ekologické hnojivo) a podobné.  
 
Věnujme se převážně semenu a stonku, což v současnosti jsou 
dva primární produkty, pro které je rozpracován i systém 
zpracování, potažmo v případě těžení vlákna i dotační program 
na osetou plochu.  

 
Výsev 
 
Konopí se vysévá v množství 100-200 semínek na m2, což je asi 
16-32kg/ha. Nižší výsev se využívá pro pěstování na semeno, vyšší 
výsev při pěstování na vlákno. Je to z toho důvodu, že při 
pěstování na semínko, rostliny potřebují větší prostor pro tvorbu 
květů, na kterých se semínka po oplodnění tvoří. Logicky pro 
vlákno potřebujeme rostliny vyšší, a tudíž je můžeme vysévat na 
"husto" přičemž rostliny mohou být až 4 metry vysoké.  
 
Dá se samozřejmě pěstovat pro kombinované účely a v tomto 
směru je třeba zvážit postup výsevu a  vhodnou odrůdu.  
 
Vhodné je i zastřihávat konopí a to rostliny 3-6 týdnů staré, kdy 
se zastřihne vršek rostliny těsně nad jedním trsem listů. Je to z 
toho důvodu, že bude rostlina pochopitelně košatější a výnos 
bude větší. Nicméně při vysévaní hektarů a větších ploch je 
zastřihávaní složitým a zdlouhavým procesem, protože 
mechanizace není prozatím možná.  
 

Pěstování konopí pro průmyslové a potravinářské účely 
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Sklizeň 
 
V dobách největšího rozšíření konopí se sklízelo ručně, vázalo se 
do snopků a nechávalo na poli vyrosit a uschnout. Později se 
sklizeň zajišťovala speciálním druhem samovazů s návaznosti 
opět na ruční manipulaci. Výmlat semen se v posledních létech 
vykonával upravenými kombajny, které vyčesávají pouze 
semena.  
 
Při sklizni pouze na vlákno se rosení, které je u konopí kratší než 
třeba u lnu a trvá jen několik dní, postupně přesunulo z pole do 
vodních nádrží. Tak se dosud rosí ve východní Evropě a v Asii. Ve 
státech EU není tato metoda dovolena, protože ohrožuje kvalitu 
vody a tudíž je stále umístěno na poli a zkoumá se urychlení 
rosení enzymatickými přípravky.  

 
Německá metoda 
 
Principem německých metod je nakrácení stébel při sklizni nad 
sebou umístněnými lištami žacích strojů, které jsou většinou dvě, 
při čemž horní je stavitelná výškově a je poněkud předsazená 
před spodní lištou. Někdy bývají obě lišty ve zvláštním rámu 
taženy za traktorem, někdy je horní lišta nesená na předku 
traktoru. V jednom ověřovaném případě je použita ještě třetí lišta 
vybavená pásovým dopravníkem nesená na předku traktoru, 
která odřezává semeníky. Dopravník je předává do vedle 
jedoucího vozu, zadní dvě lišty dokončují řez stébel.  
 
Druhou metodou je použití soustavy dvou pomalu otáčivých 
vertikálních bubnů opatřených dole, ve středu a nahoře rychle se 
otáčejícími okružnými pilami. Otáčení je protiběžné a tak se 
vytváří jeden společný řádek nakráceného konopí, který zůstává 

ležet mezi koly traktoru. Po rosení a obracení se suché konopí 
sbírá výkonnými lisy na válcové nebo kvádrové balíky.  
 
Obě tyto metody mají různé varianty, ale stroje jsou vesměs ve 
stádiu prototypů nebo funkčních modelů. Značná část ploch 
konopí, zejména u holandských hranic, se sklízí holandskou 
technologií, která používá i některé německé, ale zásadně 
upravené stroje.  
 
Holandská metoda: 
 
V Holandsku vzrostla výměra pěstování konopí z několika stovek 
hektarů na více než 3000 ha už v roce 1994 a dále se rozšiřuje a 
to zásluhou firmy HEMP-FLAX v Nagele, která konopí využívá v 
přestavěné papírně k výrobě řady produktů, kromě jiného k 
výrobě vynikajících papírů (např. na bankovky). K rozvoji přispěl 
nejen zajištěný odbyt, ale i dotace, které činí z pěstování konopí 
pro zemědělce efektivní záležitost. Zemědělec se musí pouze 
postarat o kvalitní přípravu a vyhnojení půdy. Setí a sklizeň 
zajišťuje odběratel svou technikou a technologií, která může být 
vzorem i pro ostatní.  
 
Holandská technologie je založena na těchto strojích: 
 
- secí stroj o pracovním záběru 15 m 
- upravená samojízdná sklízecí řezačka, záběr 3 m, zkrácení stébla 
na 0, 6 m 
- obraceč tří řádků najednou 
- sběrací lis na obří balíky 
- dopravní prostředky s neseným nakládačem na balíky 
- tírenské zařízení v závodě na oddělení vláken a pazdeří, výkon 
kolem 2 t/h.  
 
Výška strniště je 20-25 cm, obracení po 3 dnech asi 14 dní, 
pomačkaná stébla se rychle rosí (postačuje skutečně jen ranní 
rosa) a po zaschnutí stébel na 15 až 20 % následuje sklizeň do 
balíků. Denní výkonnost se pohybuje od 30 do 60 ha – podle 
počtu nasazených lisů. Soustava strojů zajišťuje pěstování a 
sklizeň konopí na 1000 až 1600 ha. Technologie je podmíněna 
určitou koncentrací pěstování konopí, aby se vyloučily zbytečné 
přejezdy, a vyžaduje tudíž dobré plánování a smluvní zajištění. 
Komplexní zpracování konopí v závodě zaručuje efektivnost pro 
pěstitele i zpracovatele. Podle holandského vzoru se pomalu 
uskutečňují vývojové práce na potřebných strojích i v Česku. 
Případný nákup zahraničních strojů je pro cenové relace 
nereálný.   
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Připravil/a: Honza 

 
Nedávno proběhla internetem informace, že francouzský včelař 
naučil své včely opylovat konopí. Zajímavá byla především 
fotka, na které včely obklopovaly květ kvetoucí samičí rostliny. 
Otázka zní, jak je možné, že včely mají tendenci opylovat 
samosprašnou rostlinu, která podle analýz ani neobsahuje 
toliko nektaru jako jiné květiny?  

Zajímavé na tom je 
především to, že 
opylovaly samičí 
rostlinu, která moc pylu 
nemá, resp. posbírá to, 
co přiletí od samčí 
rostliny.  
Na experimentální 
zahradě spolku v 
Jakartovicích jsme si 
všimli, že samčí rostliny 
byly včelami ve velké 
míře obklopovány, 

takže nějaký potenciál v této rostlině včely vidí.  
 
Další otázkou je, co vlastně sbírají?  
 
Jinými slovy, jaká forma kanabinoidů je obsažena v pylu, jestli 
kyseliny (CBDa, THCa) nebo jejich neutrální formy nebo 
samozřejmě kombinace. Vzhledem k tomu, že včely nedisponují 
tzv. endokanabinoidním systémem, nemají tedy možnost tyto 
látky jakkoli chemicky přepracovat, takže v medu se pak nachází 
přesně to, co posbírali (laicky řečeno). Avšak med je látka 
chemicky dosti složitá a obsáhlá pro analýzu jednotlivých složek, 
snad někdy v budoucnu budeme schopni interpretovat na dalších 
vznikajících konopných zahradách, co vlastně vede včely k tomu, 
aby sbíraly konopný pyl a co z něj přesně vyrábějí.  
 
Zástupce britské asociace včelařů se vyjádřil, že včely lze naučit 
na hledání různých látek, dokonce i výbušnin. Včely lze vycvičit 
tak, že se jim do cukernatého roztoku přidávají chemikálie. Ty pak 
včelám zachutnají a následně jej začnou vyhledávat. Trénink včel 
však není žádný med a vyžaduje hodně úsilí a odhodlanosti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Máte rádi kávu? Pokud ano, tak pro ty z vás, kteří dávají 
přednost klasickému turkovi před neméně oblíbenou instantní 
kávou, máme pár zajímavých informací.  
 
Mnoho lidí si při popíjení svého lahodného černého moku říká, 
zdali by se nedal nějakým způsobem využít lógr, který vždycky po 
dopití zůstane? Samozřejmě, že dal, a to nejrůznějšími způsoby. 
Když už tady máme jaro, tak nelze opomenout Velikonoce. 
K těmto svátkům každoročně patří, barvení velikonočních vajíček, 
kde může být sedlina pomocníkem. Stejně tak může zbytek z kávy 
nalézt uplatnění jako osvěžovač vzduchu v lednici. Například 
pokud máte v ledničce, sýr, ryby nebo jídla obsahující česnek, 
stačí do ní dát šálek se zbytkem lógru a po zápachu se slehne zem. 
Stejně tak se to dá využít i na provonění bytu.   
 
V domácnosti se dá ještě dále použít jako čistič připáleného 
nádobí, které není možné drhnout. Stačí nanést trochu sedliny na 
kuchyňskou houbičku a zbytky jídla umýt. Majitelé tmavého 
nábytku, kteří si nevědí rady s viditelnými škrábanci, jistě uvítají 
možnost efektivně „zamaskovat“ tato poškození. Stačí ke 
kávovému zbytku přidat trošičku horké vody a pomocí vatové 
tyčinky nanést na dřevo v místě poškození.  Po chvilce působení 
přeleštíme a nábytek je jako nový. Další možností domácího 
využití je ochrana před rozvířením popela po místnosti při čištění 
krbu či kamen. Popel v krbu polijeme mokrou sedlinou, a 
můžeme pohodlně vymetat.  
 
Kdo pěstuje květiny či zeleninu, může lógr použít jako lepší 
hnojivo, které navíc pohlcuje hliník. Pro zahrádkáře s 
vlastním kompostérem je ideální přimíchávat ho přímo do 
kompostu. Ovšem kdo nemá vlastní zahrádku, může tímto 
způsobem jednou za čas zlepšit život svým pokojovým rostlinám. 
Pokud se tak rozhodnete, je ideální smíchat šálek sedliny 
s přibližně deseti litry vody, nechat den odstát a touto vodou 
zalévat. Voda by měla mít pokojovou teplotu a hnojení by se mělo 
používat jen občas, aby nedošlo k překyselení zeminy.  
 
Na zahradě lze ještě využít jako odpuzovač slimáků, mravenců, 
vos a jiných škůdců. Naopak, žížaly mají rádi kávovou sedlinu, což 
se projeví lepším prokypřením půdy. Ve všech těchto případech 
by káva, jejíž zbytky používáme, by neměla obsahovat cukr ani 
žádná jiná sladidla.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Včely a konopí Jak využít kávovou sedlinu? 
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Připravil/a: Denisa 

 
Podle panelu FEEDAP (vědecký panel zabývající se látkami, 
produkty nebo aditivy používaných v živočišných krmivech) lze 
použít konopí jako krmivo pro zvířata.  
 
Z konopí lze získat krmný produkt jako např.: konopná semena, 
koláč (šrot) i olej z konopných semen, dalším produktem je celá 
rostlina (sušená, čerstvá, pazdeří) a konopná mouka z mletých 
sušených listů. Konopná semena obsahují asi 26-31, 5% lipidů, 
28% vlákniny a 25% hrubé bílkoviny. Koláč (šrot) ze semen 
obsahuje zhruba 11% lipidů, 43% vlákniny a 33% hrubé bílkoviny. 
Konopné semena a koláč se dají použít jako živočišné krmivo ne 
jen pro hospodářská zvířata, ale také pro všechny živočišné 
druhy.  
 
Celá rostlina by mohla být vhodným krmivem hlavně pro prasata, 
ryby, drůbež, koně, krávy, kozy, ovce a další přežvýkavce, protože 
obsahuje vysoké množství bílkovin. Panel FEEDAP doporučuje pro 
konopná krmiva na bázi semen zavést maximální obsah THC ve 
výši 10 mg/kg. Více než 95% vyprodukovaných konopných semen 
v Evropské unii se používá jako krmivo pro zvířata, hlavně jako 
krmivo pro ptactvo a 5% je zpracováno pro potravinářský průmysl 
(vylisovaný olej a konopná semena). V některých zemích se pro 
výkrm drůbeže používá konopné semeno. Kvalita konopného 
živočišného krmiva závisí na mnoha faktorech. Živočišná krmiva 
by se měla zpracovávat a uchovávat kvůli hospodářským 
zvířatům, protože ovlivňují nutriční hodnoty a množství 
vyprodukované živočišné potravy. Konopná krmiva ovlivňují 
hlavně zdraví hospodářských zvířat, protože nutriční složení 
krmiva se ukládá v jejich tkáních.   

 
Konopná semena obsahují cenné zdroje mastných kyselin a 
bílkoviny, které prospívají přežvýkavcům a jsou také náhradou 
řepky pro prasata. Semena obsahují vitamíny A, vitamíny B (B1, 
B2, B6), C, D, E a také stopové prvky jako např. : draslík, zinek 
sodík, fosfor, hořčík, mangan, selen a vápník. Konopí seté by 
mohlo být využíváno i ve veterinárně technických činnostech.  
 
Khan et al. 2009 prováděli výzkum, při kterém zjistili, že krmení 
drůbeže konopnými semeny má kladný účinek na hmotnost svalů 
a funkci vnitřních orgánů. Také se u drůbeže prokázalo výrazné 
zlepšení imunitního systému a celkové zmírnění stresu. Namletá 
semena v krmivu mají pozitivní účinek na zvýšení hmotnosti 
stehen, nohou, prsou, břišního tuku, jater, střev a žaludku. Pokud 
se drůbeži podává pravidelně konopné krmivo, tak tloustne i bez 
přidávání hormonů.  
 
 

 
Drůbež se chová hlavně pro vajíčka a maso. Vajíčka mají díky 
konopí vyšší obsah karotenoidu. Karotenoidy snižují rizika 
některých onemocnění u lidí např.: rakoviny. Konopí seté může 
pomoci při snížení výdajů na krmivo, které vznikají při chovu 
drůbeže. Konopí nemá vliv na výnos vajíček u drůbeže, ale 
obohacuje vejce o zdroje nasycených mastných kyselin a snižuje 
v nich cholesterol.  

 
Při loupání semene vznikají druhotné produkty, konopné otruby. 
Konopné otruby jsou vhodným krmivem pro koně k udržení a 
nárůstu svalové hmoty, protože koně mohou být náchylní k 
tuhnutí svalů. Otruby mají pozitivní účinek také pro mladá, březí 
nebo nemocná zvířata při zotavování. Tyto otruby obsahují skoro 
50% vlákniny, která zajišťuje lepší přijímání a vstřebávání živin do 
těla. Otruby obsahují kvalitní zdroj omega (Ω) - 6 a omega (Ω) - 3 
mastných kyselin, které obsahují vitamín E, fosfolipidy a 
fytosteroly. Proto konopný olej, který je obsažen také v otrubách, 
je vhodné použít jako doplněk krmiva, protože je bohatý na 
esenciální mastné kyseliny. U koní se zlepší a zkvalitní srst a 
celkový vzhled kůže a dokonce mohou ovlivnit i psychiku koně 
např.: snížit nervozitu, aby se mohli koně lépe ovládat a krotit.  

 
Konopné pokrutiny se dají využít jako doplněk stravy pro koně, 
ryby nebo třeba domácí zvířata. Pokrutiny vzniknou při lisování 
konopného oleje a obsahují 30% bílkovin a olej.  Pokrutiny mají 
vysoký obsah vlákniny a bílkovin, které prospívají pro střevní 
mikroflóru a mají pozitivní vliv na srst. Konopné pokrutiny vůbec 
neobsahují THC a mohou nahradit v krmivech sóju.  
 
  

Konopné krmivo pro zvěř  
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Připravil/a: Honza 

 
V této rubrice si budeme pravidelně ukazovat nejrůznější 
vychytávky, rady, tipy a vůbec všechno, co se jakkoli týká 
přírody.  
 
Pro úvodní číslo našeho časopisu jsme se rozhodli vyzkoušet 
poměrně známý a velmi snadný pokus, jak si sami můžeme 
vyrobit elektřinu v pohodlí svého domova. Je pravda, že množství 
takto získané energie je velmi malé a sotva bude stačit na 
rozsvícení žárovky, nicméně dobře ukazuje, na jakém principu 
funguje například autobaterie.  
 
K pokusu budeme potřebovat: několik citronů či jablek, vodivý 
drát (bez izolace), hřebíky či jiné kovové svorky, voltmetr, kleště, 
případně LED diodu a pájku.  
 
Co se týče kovových svorek, tak na každý kus ovoce použitého 
v našem pokusu budou třeba dvě svorky, přičemž jedna musí být 
z materiálu s kladným a druhá se záporným elektrodovým 
potenciálem. Velikost a polaritu této veličiny udává tzv. 
Beketovova řada kovů, jejíž stručný přehled v tabulce je k vidění 
například na www.wikipedia.org.  
 
Postup: 
Všechny uvedené pomůcky zapojíme do série, čímž jsme vytvořili 
jednoduchý elektrický obvod, kde v našem případě použijeme 
pět citrónů a jako dvojici materiálů elektrod pájecí smyčky z mědi 
a niklu. Jednotlivé citróny pak propojíme kousky měděných 
drátků o průměru 0, 75mm, který získáme odřezáním izolace 
z běžného elektrického kabelu.  

 
Aby byl tento pokus co nejjednodušší a mohli jej provést i méně 
zkušení čtenáři, uchytili jsme drátky na obou elektrodách pouze 
jejich mechanickým zatočením pomocí kleští na obou koncích. 
Pro čtenáře - kutily lze doporučit upevnění pomocí pájky.  
Při použití jediného citrónu jsme voltmetrem naměřili napětí 
mezi elektrodami 0, 45V. Přidáním každého dalšího kusu ovoce 
do série se toto napětí zvýšilo o přibližně stejnou hodnotu. 
Sériovým zapojením 5 citrónů jsme tak nakonec získali napětí 2, 
27 V.  
 
 
 
 
 

 
 

Naměřená napětí při různém 
počtu citrónů 
 
Dle fyzikálních tabulek pro střední 
školy jsou standardní elektrodové 
potenciály pří teplotě 25°C pro 
měď +0, 3419 V a nikl -0, 2570 V 
vzhledem ke standardní vodíkové 

elektrodě s nulovým elektrodovým potenciálem.  
 
Napětí mezi těmito dvěma elektrodami pak představuje 0, 
5989V. Jelikož námi naměřené hodnoty jsou ovlivněny jednak 
podmínkami běžného domácího prostředí, jako jsou teplota 
v místnosti či vliv použitého voltmetru a zároveň způsobem 
uchycení drátků na svorkách, námi naměřená hodnota napětí 
v jednom citrónu je nižší než teoretická hodnota vypočtená 
z tabulkových údajů. Přes to všechno je na tomto pokusu dobře 
vidět, kolik nevyužité energie leží volně v přírodě, a proto si v 
příštím čísle vyzkoušíme vytvořit elektřinu z biomasy.  

 
 

 

Vytvoř si svojí minielektrárnu  
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Příroda se pomalu probouzí, už to začíná všude kvést, ptáčci 
cvrlikají, včelky vylétají a sluneční paprsky jsou čím dál teplejší 
a příjemnější. Ano, jaro je tu, konečně po té dlouhé zimě, která 
letos byla! Jaro nastalo 20. března a ten den se opravdu vydařil. 
V Česku panovalo teploučko, sluníčko svítilo, ale bylo poměrně 
dost větrno. I tak to počasí připomínalo první jarní den, za což 
jsem moc ráda.  

Jaro je tu a to se svojí krásou. Sněženky se ukazují na mnoha 
místech, můžeme je vidět v zahrádkách, ale i v lesích, kde je 
přímo sněženkové pole. Takové nádherné pole jsem viděla na 
jižní Moravě na Pálavě. Při pohledu na tu krásu se mi až tajil dech, 
nemohla jsem se vynadívat na ty bílé kvítečka, které dělají les 
krásnější. Také medvědí česnek vylézá po lístečkách z půdy. 
Postupně začínají pučet stromky, keře, mám toto období moc 
ráda. Na přírodě jde vidět, jak nabírá novou sílu, novou šťávu, 
nový hnací motor. Po polích a lesích poskakují zajíci, srnky, 
prohání se bažanti. Také mají radost ze života, mohou se volně 
pohybovat a vítat jaro jako my. Vždyť ta krása a vůně jara kolem 
úplně vybízí. Ranní mrazíky už jsou pryč, teda doufám a teď už 
bude jen teploučko, aby příroda ukázala svoji krásu a 
pestrobarevnost. Taky se těšíte na ty rozkvetlé zahrádky a bzučící 
včelky? Vím, že pro alergiky toto období není zrovna nejlepší, ale 
aspoň oči se mohou kochat.  

 

 
Jaro je pro mne inspirací k detoxikaci jak fyzické, tak i psychické. 
Každým rokem si dělám takovou jarní očistu těla. Vezmu 
proutěný košík, zahradní rukavice a vydám se do místních 
akátových lesů, kde už pomalu svoje růžky vystrkují mladé 
kopřivy. Jsou plné šťáv a nabízí se k různorodým zpracováním. 
Trhám jenom lístečky, takže neporuším rostlinky, které potom ve 
svém růstu pokračují dál. Natrhám plný košík, projdu se ještě po 
poli, zkontroluji, kde je co nového a spěchám domů, těším se, až 
kopřivy zpracuju, udělám si dvoudenní očistu těla. Dělám to už 
takhle několik let a vřele doporučuji i jako malou detoxikaci těla 
po dlouhé zimě. Kopřivy výborně čistí krev.  
 
Nejprve si připravím čaj. Dvě hrsti lístků properu vlažnou vodou, 
vložím do velkého hrnce a zaliju 2 litry horké vody. Po deseti 
minutách scedím, přidám vymačkaný citrón, dvě vrchovaté lžíce 
lesního medu a popíjím po malých douškách celý den. Čaj je 
výborný také za studena. To stejné opakuji i druhý den. Lístečky 
kopřiv můžete také usušit a čaj si připravovat během roku 
prakticky kdykoliv. Čaj je vhodný k pitné kuře, kůru je dobré 
opakovat několikrát během roku.  

 
Dále si připravím kopřivový špenát. Opět lístečky properu pod 
vlažnou vodou, v kastrolku zpěním cibulku, přidám česnek a čtyři 
vrchovaté hrsti kopřiv. Tuto směs vařím do změknutí, po té 
přidám sůl, pepř a rozmixuju. Výborně se hodí uvařená křepelčí 
vajíčka a domácí bramborový knedlík nebo rané brambory 
s petrželkou a farmářským máslem.  

 

Jarní probuzení a očista těla 
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Připravil/a: Katka 

Lístečky mladého špenátu se hodí také do nádivky. Pokud se 
rozhodnete péct doma drůbež, může to být kuře, krůta, křepelka 
nebo bažant či divoká kačena, do všech těchto mast se hodí 
skvělá nádivka. Připravíme si ji z rohlíků, vajíček, kopřiv, přidáme 
pepř, sůl, kmín, pažitku, anglickou slaninu a naplníme touto směsí 
drůbež. Myslím si, že na nádivce si každý pochutná a nejen na 
nádivce.  

 
Zatím jsem psala  jen o konzumaci kopřiv. Kopřivy se výborně hodí 
také na bolavé klouby. Jejích šťáva je přímo stvořená pro prevenci 
revma a bolesti kloubů. Já si vždy vezmu hrst lístečků a bolavý 
kloub těmito lístečky otírám tak dlouho, až je kloub úplně 
zelenohnědý.  
 
Kopřivy pouští spousty šťávy a malé lístečky vůbec nepálí. 
Nemusíte se bát, že byste se popálili a vyrašily vám pupínky po 
celém těle. Doporučuji se dva dny neumývat, aby šťáva na 
kloubech působila. Bylo by dobré tento proces ještě jednou 
zopakovat. Bolavé klouby vám poděkují. Je důležité, aby se tato 
procedura dělala výhradně z mladých šťavnatých lístečků kopřiv. 
Tento malý detox si dopřejte, uvidíte, že se budete cítit lépe.  
 
Jarní paprsky Vás doprovodí při cestě k hledání lístečků, které 
vykukují z trávy. Pro detoxikaci organismu také doporučuji 
jablečný ocet. Po ránu na lačno si dejte do hrníčku jednu 
polévkovou lžíci jablečného octa, smíchejte s lžíci medu nebo 
javorového sirupu, přidejte teplou, ne však vařící vodu a vypijte. 
Tuto kúru můžete praktikovat kdykoliv během roku. Pokud jste 
hodně zanesení, tak můžete elixír pít před každým jídlem. Med 
dodá sladkou chuť, takže je velmi chutný.  
 
Také bych doporučila se otužovat. Já jsem začala letos v únoru. 
Pořád mi byla strašná zima, byla jsem šílený „zimohřivec“ a 
nedokázala jsem si pořádně zahřát prsty na rukou. Moje sestra se 
otužuje už dva roky a velmi si to pochvaluje. Řekla jsem si, že jdu 
do toho taky. Jednu pochmurnou únorovou neděli jsme se 
rozhodly se sestrou, že jdeme do toho společně. Na rybníku byl 
ještě led, pofukoval vítr a do vody se mi opravdu nechtělo. 
Přemohla jsem se. První otužování bylo rychlé, do vody jsem 
vlezla a ponořila se po ramena, rychle jsem vylezla. Musím taky 
říct, že už deset let chodím pravidelně do sauny, takže nějaké 
průpravy s ochlazováním těla už mám.  
 
Další otužování už šlo líp, ve svém okolí jsem si vytipovala rybníky, 
nádrže, lomy a všechny vyzkoušela. Teď po zimě je vesměs všude 
krásně čistá voda, takže nemusím mít strach z možné infekce. Do 
vody vstupuju klidná a vyrovnaná s tím, že jdu do studené vody, 
ale zároveň taky s tím, že mi pak bude dobře.  

Termoregulace těla zapříčiní to, že je pak neskutečně teplo a 
dobře. Chodím se otužovat dvakrát týdně a vřele to doporučuji 
všem, kteří mají chuť něco ve svém životě změnit. Otužování 
k tomu vybízí, nic to nestojí, jen to, že si musíte v hlavě srovnat, 
co chcete dokázat a přijmout studenou vodu. Tělo Vám pak 
poděkuje, bude se cítit lépe, nebude vám tolik zima a chlad 
budete vnímat úplně jinak.  

Chci v tomto nadále pokračovat, zlepšovat se, chodit na debaty o 
otužování a účastnit se velkého společného otužování. Mám 
takový sen, že si na Nový rok zajedu k Vltavě a tam s těmi otrlými 
zkušenými otužilci zkusím plavat pár minut. I teď se mi daří ve 
vodě plavat, ale je to otázka víceméně minuty. Vše je v hlavě, 
musíte přijmout myšlenku, že to pomůže a že to působí 
blahodárně.  
 
Upozorňuji, že otužování je pro zdravé jedince, je dobré se o 
tomto poradit se svým ošetřujícím lékařem a prokonzultovat stav 
vašeho zdraví. Pokud nemáte zkušenosti s utužováním, tak je 
dobé začít postupně. Jen se polívat vodou, pak se sprchovat 
studenou vodou, a pak zkusit koupání ve studené vodě. Tento 
proces u každého trvá jinak. U každého je fáze posunu ke koupání 
jinak dlouhá.  
 
Přeji všem krásné jaro, pokud se 
rozhodnete pro detoxikaci těla, 
tak Vám přeji fajn zážitky a dobrý 
pocit z toho, že jste pro své tělíčko 
něco udělali. Ono Vám pak 
poděkuje. Lépe zmáknete jarní 
únavu a také se skvěle probudíte 
do nových dnů.  
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V posledních letech, éry zdravého životního stylu, se právem 
dostává do povědomí lidí šalvěj hispánská se svými semeny, 
které jsou označovány jako chia a jsou považovány za 
superpotravinu.  
 
Šalvěj hispánská 
 
Šalvěj hispánská, lat. Salvia hispanica, je bylina z čeledi 
hluchavkovitých, která pochází z horských oblastí Latinské a 
Střední Ameriky. Je to jednoletá bylina, která dorůstá až do výšky 
1 m, s bílými či modrofialovými květy. Je velice náročná na 
pěstování, proto je pěstování její pěstování v našich téměř 
nemožné. Pro svůj správný růst potřebuje tento druh šalvěje 
dobře propustnou písčitou půdu a slunné teplé stanoviště.  

 
Aztécké zlato 
 
Šalvěj hispánská byla pro svá semena pěstována Aztéky již 4000 
let př. n. l. 900 let př. n. l. byla chia semínka používána jako platilo 
při obchodech a také jako pokrm k uctění Bohů. Spolu 
s amarantem, kukuřicí a fazolemi tvořily základ jídelníčku Aztéků 
a Mayů. Byla konzumována samostatně, v nápojích, či rozemletá 
na prášek jako součást těst i výživných kaší. Dle Světové 
zdravotnické organizace svým složením splňují chia semínka 
veškeré výživové požadavky na stravu dnešního zdravě se 
stravujícího člověka.  
 
Jednou z předností je jejich vysoká hydrofilnost, díky níž dokáží 
svůj objem zvýšit až 12x. To lze využít hlavně tehdy, pokud 
potřebujete tělo dostatečně hydratovat, jako např. při sportu.  
 
Smícháním s vodou se po chvíli vytvoří kolem semínek jemný a 
lehce stravitelný gel, který pomalu snižuje hladinu krevního 
cukru, čímž nedochází k prudkým poklesům cukru v krvi a tím 
častému hladu. Proto je doporučován lidem trpícím cukrovkou či 
nadváhou. Z výživového hlediska obsahují chia semínka kvalitní 
proteiny, sacharidy i tuky. Právě díky tukům získaly své jméno, 
neboť aztécké slovo „chian“ znamená olejnatý. Obsahem omega-
3 nenasycených mastných kyselin příznivě ovlivňují 
kardiovaskulární systém.  Je cenným zdrojem vlákniny a 
minerálů, jako je vápník (5x více než v mléce), železo (3x více než 
ve špenátu), draslík (2x více než v banánech) sodík, zinek, fosfor 
či mangan. Obsahují také celou řadu antioxidantů, jako jsou 
vitamíny C, E či skořicové kyseliny.  

 
Ve 100 g semínek je obsaženo 21, 2 g bílkovin, 37, 5 g sacharidů, 
31, 4 g tuku (z toho 20, 36 g omega-3 mastných kyselin) a 33, 7 g 
vlákniny. Energetická hodnota je 2194 kJ/524 kcal. Doporučená 
denní dávka je 10 – 15g. Toto množství by se nemělo překračovat, 
neboť semínka obsahují hodně minerálů, jejichž vysoký podíl by 
nebyl pro tělo vhodný.  

  
Nakličování semínek 
  
Obchodní řetězce mají stále větší výběr zboží, proto není divu, že 
se do jejich sortimentu dostávají také klíčky. To ale není zrovna 
levná záležitost, přitom si je lze vypěstovat i doma.  
 
Do mělkého tácku dáme chia semínka a stejný objem vody. Po 
hodině vodu slijeme a vlhká semínka přikryjeme fólií, do které 
uděláme pár dírek pro dýchání. Pro dobré klíčení je důležité, aby 
byla semínka v teple, v rozmezí 21°C-30°C. Vhodné je i použití 
minerální vody či vody filtrované místo vody z kohoutku, protože 
může obsahovat mnoho chloru, který brzdí tvorbu klíčků. Pokud 
nemáme tácek přikrytý, je vhodné semínka 2x denně 
proplachovat, aby zůstala vlhká.  
 
Mnoho pěstitelů nakličuje chia semínka do velikosti asi 1, 5 
centimetrů. Naklíčená chia semínka mají změněny nutriční 
hodnoty v porovnání s nenaklíčenými, například vyšší obsah 
minerálů a vitamínů. Klíčky lze skladovat v uzavřené nádobě 
v chladničce až 14 dní. Tím se zastaví jejich růst a zpomalí se růst 
bakterií.  
  

Poklad Aztéků – Chia semínko 
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Připravil/a: Monča 

Chia pudink 
 
 200 ml mléka  
 (rostlinnéči živočišné)  
 3 lžíce chia semínek  
 ½ banánu  
 přírodní sladidlo (např. med, agávový sirup) 

 
Banán rozmixujeme s mlékem, přidáme semínka a dosladíme dle 
chuti. Semínka necháme několik hodin bobtnat. Vhodné je 
nechat nádobu s pudinkem přes noc v lednici a občas jej 
promíchat.  
 
Tip: do tohoto pudinku můžeme přidat cokoliv, co nás jen 
napadne. Ať rozličné ovoce, semínka, oříšky.  
 
Jen pokud je ovoce hodně vodnaté, musí se přidat více chia 
semínek, protože by pudink nemusel úplně ztuhnout. Doba 
tuhnutí závisí také na obsahu tuku v mléce, plnotučné kravské či 
kokosové mléko dobu tuhnutí urychluje.  
 

Chia sušenky 
 
 1 hrnek arašídového másla 
 ½ hrnku chia semínek nebo 1x Chia Shake 
 1 vejce 
 1 pl medu 
 ½ hrnku kokosového mléka 
 ½ hrnku kakaa 

Smíchejte všechny Ingredience.  
Ze směsi vytvořte malé kuličky a dejte na plech.  
Kuličky rozmáčkněte pomocí dlaně.  
Pečte 3 minut na 170°C 
 
 
 

Malinovo-kokosové chia tyčinky 
 
 300 g malin (mražené či čerstvé) 
 100 g sušeného kokosu 
 80 g chia semínek 
 2-3 lžíce přírodního sladidla (např. med, rýžový sirup, agávový 

sirup) 
 2 lžíce lněné mouky (může být i ovesná) 
 2 lžíce proteinového prášku (např. rýžový, konopný) 
 1 lžička vanilkového extraktu 
 posekané mandle 

 
Maliny rozmixujeme společně se sladidlem a vanilkovým 
extraktem. Přidáme chia semínka a necháme 15 minut odležet. 
Poté přisypeme lněnou mouku, kokos, proteinový prášek a 
posekané mandle. Těsto by mělo být lepivé a husté, pokud tomu 
tak není, přidáme trochu chia semínek nebo lněné mouky.  
 
Takto připravené těsto dáme do formy s potravinovou folií. Buď 
použijeme plech, na který vtlačíme těsto v souvislé vrstvě a 
přetáhneme folií, nebo si vytvoříme šišky, které zabalíme tak, aby 
držela tvar. Takto připravené tyčinky dáme do lednice přes noc, 
aby pořádně ztuhly.  
 
Tyčinky můžeme obalit oříšky, kokosem nebo ovesnými vločkami, 
aby se nelepily. Uložené v ledničce vydrží tyčinky týden, 
v mrazničce až měsíc.  
 
Chia tyčinky je možno také sušit. Doba sušení se liší dle použití 
sušárny či trouby a také dle požadované míry suchosti. Tím získají 
na křupavosti a dle ovoce také na sladkosti. Taktéž se prodlouží 
jejich doba trvanlivosti.  
 
Tip: do těchto tyčinek se hodí jakékoliv ovoce, oříšky či rozinky. 
Sušené ovoce je třeba před použitím namočit ve vodě.  

 
  



 
 

22 
 

Připravil/a: Michaela 

 
Mnozí lidé slyšeli termín CBD olej, ale nemají ponětí, co to je, 
nebo co dělá. Dokonce, i když člověk neví, co je CBD olej a že 
může pomoci se zdravotními problémy, pravděpodobně ani 
neví, že olej z CBD může také zlepšit tělesnou zdatnost člověka. 
CBD má mnoho využití a je přirozenou složkou, která je stále 
více populární.  
 
Co je CBD?  
CBD je krátkodobý konopný olej Cannabidiol. Většina lidí je 
obeznámena s lékařskou marihuanou, která je vyrobena z štěpů 
s vysokým obsahem THC (tetrahydrocannabinol). THC je známá 
psychotropními vedlejšími účinky. Konopný olej CBD se vyrábí z 
konopí s vyššími koncentracemi CBD, které vytvářejí konopný 
olej, který není psychoaktivní. Výhodou je, že pracuje přirozeně s 
tělem a nevytváří tak velkou zátež, kterou lékařská marihuana 
dělá. Konopný olej CBD nabízí mnoho potenciálních přínosů pro 
zdraví a je bezpečnější než jeho protějšek.  
 
Jak může zlepšit můj sportovní režim?  
Počáteční výzkum ukazuje, že CBD by mohla pomoci osobě napříč 
mnoha cestami. Olej CBD prokázal endokanabinoidní systém v 
těle, který je zodpovědný za celou řadu procesů v těle. Výsledky 
používání CBD ukazují potenciál pomoci člověku s nechutí k jídlu, 
s problémy s pohlavním stykem, spánkem, záněty a hormony. 
Každá osoba, která se potýká s těmito problémy, může také 
vyřešit dle jejich vhodností.  
 
Ten kdo dobře nespí, nevyužívá plně své energie k jakékoliv práci, 
kterou má udělat. Běžec, který trpí zánětem v kolenou, se během 
běhu bude potýkat s bolestmi. CBD ukázala, že pomáhá oběma 
těmto problémům a může jim poskytnout úlevu, která jim umožní 
co nejlépe využít své energie.  
 
Pokud CBD pomáhá člověku klidněji spát, pak se dostane do 
skvělého tělesné kondice a bude využívat veškerou energii, 
kterou získal při kvalitním celonočním spánkem. Osoba trpící 
zánětem, která bude užívat CBD, bude schopna pokračovat dál 
nebo pracovat déle.  

 
Ztráta váhy  
Někteří lidé se 
obávají, že při 
užívání CBD skončí 
s neovladatelnými 
chuti jíst a tak 
začnou ubývat na 
váze. To však není 
pravda. Chuť k 
jídlu dochází při 

užívání  THC, které je obsaženo v marihuaně. CBD olej má velmi 
málo THC, takže při užívání oleje chuť k jídlu není.  
 
CBD má schopnost u některých lidí snížit určité hormony 
produkované slinivkou břišní. Nižší hladiny těchto specifických 
hormonů mohou přispět ke snížení hmotnosti. Může také 
znamenat menší riziko vzniku diabetu typu II nebo obezity. Olej 
CBD má schopnost pomáhat některým lidem udržovat hladinu 
cukru v krvi, která zase chrání slinivku.  
 
 

 
Snížená hladina kortizolu  
Hladinu kortizolu sledují lidé, kteří si hlídají své zdraví. Hladiny 
kortizolu jsou přímo vázány na úroveň stresu člověka. Vyšší 
hladiny kortizolu zvyšují úroveň stresu. Bylo prokázáno, že olej z 
CBD snižuje plazmatické hladiny kortizolu, čímž snižuje úroveň 
stresu člověka.  
 
Když se zamyslíme, tak olej CBD má jakýsi dvojitý účinek. Jestliže 
CBD může snížit hladinu kortizolu člověka a snížit obsah tuku u 
hormonů produkovaných slinivkou, tak je pravděpodobnost, že 
člověk může ztratit část hmotnosti a výrazně zesílit.  
 
Sportovní tréninky  

Jak má sportovec zařadit užívání CBD do tréninkového plánu?  
 
Nejdříve je důležité si uvědomit, že hlavní rozdíl mezi marihuanou 
a olejem CBD spočívá v tom, že olej z CBD není nezákonný. Ve 
skutečnosti CBD lze zakoupit v jakémkoli státě. To také přichází v 
mnoha formách: kapsle, olejové kapaliny, tinktury a žvýkačky.  
 
Jak bylo uvedeno výše, před zahájením užívání jakéhokoli druhu 
CBD oleje je důležité, abyste předem mluvili se svým lékařem. On 
vám může říci, zda olej CBD nemá kontraindikaci s některým 
jiným lékem a může Vám doporučit počáteční dávku. Většina 
lékařů doporučuje na začátek dávku 25 mg dvakrát denně.  
 
Dávkování se může upravit podle toho, jaký má na tělo vliv. Pokud 
po několika dnech zaznamenají malý až žádný vliv, může se dávka 
zvýšit. Nebo pokud se zdá, že dopad je příliš velký, může se dávka 
snížit.  
 
Uvědomte si, že výzkum tohoto konkrétního typu přírodního 
doplňku je v jeho začátcích. To znamená, že dlouhodobé studie 
nemají informace o žádných dlouhodobých nežádoucích 
účincích. Z dosavadních studií se vyskytly velmi minimální vedlejší 
účinky.  
 
Než se rozhodnete, informujte se, zda je olej CBD pro vás správný 
a vy ho můžete užívat při domácích prací či výzkumu. Ke konci si 
uvědomte, že CBD olej existuje v přírodní, ale i syntetické formě. 
Výběr mezi syntetickým a přirozeným je osobní volbou a musíte 
se rozhodnout, který by byl pro vás nejlepší. Konzultace se svým 
lékařem také pomůže k informovanému rozhodnutí.  
 
CBD olej má úžasný potenciál pro dobrý přínos pro zdraví v 
různých oblastech, mimo jiné včetně chronické bolesti, spánku, 
ztráty hmotnosti, zánětu, úzkosti a mnoho dalších. Pokud jste 
člověk, který bojuje s některým z těchto problémů a vyzkoušel 
jiné léky bez účinků, může být olej správnou volbou pro vás.  

Funkce CBD v těle při sportu 
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Připravil/a: Denisa 

 
Zelené rostliny poskytují spoustu živin a minerálů a mastných 
kyselin, které jsou nezbytně nutné pro náš život. Rostlinné 
potraviny obsahují přirozeně se vyskytující látky, které mají 
nutriční nebo léčivé hodnoty.  
 
Jako doplněk stravy jsou u sportovců zelené rostliny velmi 
oblíbené. Sportovci používají bylinné doplňky z různého důvodu, 
třeba pro zvýšení energie, pro úbytek hmotnosti, podpoře růstu 
svalů nebo k vyvolání jiných fyziologických nebo metabolických 
reakcí, které mohou zvýšit výkon. Dokonce některé sportovní 
nápoje a bary také obsahují bylinky, které dodávají energii 
sportovcům. Lidé konzumují bylinky ke zvýšení jejich 
dlouhodobých vytrvalostních výkonů např.: při jízdě na kole, 
horolezectví, plavání, veslování, tanci, aerobiku, lyžování a 
dalších sportovních a rekreačních aktivit [4]. Sportovci by mohli 
využívat při sportu čisté přírodní byliny, které nejsou tak drahé a 
nákladné na výrobu jako doplňky s výtažky bylin u kterých 
nevíme, jak moc jsou kvalitní a v jakém množství by se měly 
konzumovat. U přírodních bylin, které si můžeme snadno 
vypěstovat na zahrádce, s jistotou víme, co konzumujeme.  
 
Pampeliška  
(Taraxacum officinale)  
 
Tato nenáviděná jarní bylinka, která je plevelem v mnoha 
zahradách, může pomoci při sportování. Pampeliška dokáže 
zvýšit energii a hlavně vytrvalost, dokonce pomáhá při únavě a 
také účinně snižuje laktát – kyselinu mléčnou a díky tomu nemusí 
dojít po tréninku ke svalové horečce. Pampeliška obsahuje 
vitamíny a minerální látky, které jsou prospěšné při fyzické zátěži, 
jako např.: vitamín A,B6, C, K, železo, vápník, draslík, hořčík a 
mangan.  

 
Kopřiva dvoudomá  
(Urtica dioica)  
 
Kopřiva je dostupná bylina, která se vyskytuje po celé České 
republice. Kvete od jara až do podzimu. Umí výborně zvýšit 
energii, je velmi účinná při hubnutí a při spalování tuků. Kopřiva 
se skládá z minerálních látek a vitamínů, které jsou prospěšné pro 
sportovce. Z minerálu obsahuje např.: hořčík, aminokyseliny a 
vitamíny B2, K a velké množství vitamínu C.  
 

 
Rakytník řešetlákový  
(Hippophae rhamnoides)  
 
Rakytník se vyskytuje po celé Evropě, je to dvoudomá trnitá 
rostlina s oranžovými plody, která začíná kvést už v březnu. Má 
pozitivní účinky na lidské tělo a na fungování celého organismu. 
Obsahuje hlavně vitamín C. Jeho obsah v rostlině je vyšší než 
v citrusových plodech. Další vitamíny prospěšné pro tělo při 
sportování je vitamín A, B, E a K. Vitamín E a C blokují účinky 
některých tučných jídel a můžou podporovat hojení ran při 
zranění. Rakytník také obsahuje minerální látky, které mohou 
zvýšit výkony sportovců např.: železo, mangan, kyselina listová a 
olej. Obsahuje také aminokyseliny, které jsou nutné k udržování 
a obnově svalů, kůže, šlach a vaziva. Celkově rakytník podporuje 
imunitní systém člověka.  

 
Špenát setý  
(Spinacia oleracea)  
 
Špenát je jednoletá listová zelenina a velmi účinná, pokud se 
konzumuje až 15 dní. Dokáže zvyšovat prokrvení ve svalech, snížit 
spotřebu kyslíku a díky tomu se zvýší sportovní výkon. Na 
podobném principu fungují bylinky např.: řeřicha, čekanka, 
petrželka a fenykl. Tyto bylinky obsahují hodně dusičnanů, které 
se v těle změní až na oxid dusnatý, díky kterým májí tělo a svaly 
dostatečné množství kyslíku a živin. 
 
Kotvičník zemní  
( Tribulus terrestris)  

Kotvičník je plazivá 
bylina, kterou využívají 
sportovci po celém světě, 
hlavně jako doplněk 
stravy. Dokáže zvýšit 
energii a zlepšit sportovní 
výkony, protože se jim 
v těle zvyšuje hladina 
testosteronu. Díky tomu 
může narůst svalová 

hmota, sportovci mohou mít více síly, delší vytrvalost a svaly se 
také dokáží regenerovat. Kotvičník má pozitivní vliv na játra, 
dokáže snížit obsah cholesterolu a zpomaluje srážlivosti krve.  
  

Účinky bylin při sportu 
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Připravil/a: Monča 

 
Sladcí méďové 
 
- 100 g polohrubé mouky  
   (pšeničná, špaldová)  
 - 2 vejce  
- 30 g povoleného másla  
- 50 ml mléka  
- půl lžičky prášku do  
   pečiva  
- 60 g cukru (třtinový,  
   řepný, kokosový)  
- kakao nebo karob  
   (na tlapky)  
 
Oddělíme bílky od žloutků a z bílků vyšleháme tuhý sníh. Žloutky 
utřeme s cukrem do pěny, přidáme máslo, mléko a postupně 
přidáme všechnu mouku a práškem do pečiva. Poté do směsi 
vmícháme sníh. Těsto dáme do vymazaných formiček, pokud 
použijeme silikonovou formu, vymazávat nemusíme. Trochu 
těsta si necháme na tlapky a bříško – těsto smícháme s kakaem či 
karobem a lžičkou vložíme do formiček, dolijeme světlým těstem.  
Pečeme v předem vyhřáté troubě na střední stupeň, cca 170°C po 
dobu 10 minut.  
Tip: do bříška můžeme vložit kostičku čokolády, kousek ovoce či 
marmeládu.  

 

 
Řepoví mufínci s čokoládou 
 
- 250 g hladké mouky 
- 100 g cukru 
- 2 lžičky prášku do  
   pečiva 
- špetka soli 
- 2 středně velká vejce 
- 200 ml kefíru 
- 85 g másla 
- 400 g červené řepy 
- 100 g čokolády 
- 2 lžíce kakaa 
 
Uvařenou červenou řepu oloupeme a nastrouháme na jemném 
struhadle. Přidáme vejce, kefír a rozpuštěné zchladlé máslo.  
Prášek do pečiva vsypeme do mouky, přidáme cukr, sůl, kakao a 
čokoládu a vše vmícháme k řepě.  
Pečeme při 180°C asi 25 minut.  
Tip: pro obměnu můžeme přidat rozinky, kandované ovoce či 
různé oříšky.  
 
  

Mňamky naší mamky :D 
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Akce a zábava 
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