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Drogy a léčiva.

liW  četné drogy docházejí užívání pro jich účinné látky, nechf pak
y/r ísou t0 bílkoviny, uklohydráty (cukr, škrob, gumma, sliz), tříslovina,

barviva, tuky, silice, pryskyřice, aromatické kyseliny, glycosidy, a hoř- 
/i|\. činy či soli. Nej větší podíl drog i léčiv připadá na říši rostlinnou

^  a jsou to některé součásti, listí, květy, plody a semena, naf, kůra,
J . dřevo, kořen i oildenek, jakož i produkty činnosti rostlinné jako jsou

zhustlé štávy, silice, balsamy, pryskyřice a p., jež docházejí většího 
neb menšího upotřebení v technice i v lékařství.

Z rostlin tajnosnnbných jest to jen něco málo řas, hub a lišejníků, 
mající poněkud větší důležitost.

Choroš či habdn, Polyporus foiuentarius, houba to s kloboukem dřevnatým, 
fialovým, přisedlým bokem ku pni stromu. Slouží ku výrobě zápalné hubky, 
moří-li se v roztoku ledku, a ku zastavení krvácení v ranhojičství.

Lamina ňa z Lam. digitata, mořské to řasy severních moří. Drogu tuto 
tvoří jen střední díl stélky dosahující až 2 metry délky, která jest za čerstva 
válcovitá aaž 4 cm silná. Tloušťka vyschlé drogy obnáší ‘/4 původní i představuje 
rohovitou, tvrdou při tom elastickou hmotu barvy fialověhuědé, na jejíž po
vrchu nalézá se povlak bud síranu soduatého, bud mannitu, druli to cukru. 
Ve vodě však naduřuje na původní tlouštku a nabývá barvy trávozelené. Slouží 
v chirurgii, ačkoliv počíná býti vytlačována roubíky tupelovými, dřeva to ame
rické rostliny Nyssa aquatiea.

Canagecn jest směsí příbuzuých řas severního atlantického oceánu 
Chondrus crispus (puchratka kadeřavá) a Gigartina mammilosa, za čerstva 
živě Červeně neb zeleně zbarvených. Vylovené řasy se bělí na slunci, propírají 
vodou a suší. Jsou pak zkadeřené, chrupkovité kusy barvy mdležluté, ve vodě 
bobtnající a skluzkými se stávající. Ve vřelé vodě mění se v rosolovitou hinotu, 
ze které lze sliz připraviti. Slouží ku přípravě gelatiuy a jako nahrážka klo- 
vatiny arabské. Lovi se výhradně jen na Islandu a v Mauachusettu. Ku lé
čebným účelům byl poprvé doporučen 1831 Todhunterem v Dublinu. Sliznaté 
řasy slouží chudině jako potrava. V novější době nabyly tyto řasy důležitosti 
při pěstování bakterií zejména t zv. agar—agar, který jest ruduchovitou řasou 
východoasijského moře. Agar crglonský, stélky kulaté, bílé, měkké tvoříc 
s 50 díly vřelé vody rosol, pocházejí z Gracilaria lichenoides. Agar javský 
a madagaskarský, nahnědlé neb načervenalé nepravidelně rozvětvené stélky 
s válcovitými větvičkami Kuclieuma spinosum. Agar japonský jest gelatinový 
nraenaral, z různých řas. v podobě tabulek a pruhů.

Námel či paličkovice červená, Claviceps purpurea, tvrdohouba objevující 
se na květech travin najmé žita, tvoříc semeník těla růžkového, délky as 4 cm, 
tvrdého, barvy fialové, vnitř bělavé t. zv. námel, který vypadnuv z klasu na 
zemi přezimuje a jež jest předmětem obchodu. Zápach jest odporný po tri- 
methylamiuu, chuť olejosladká, dokud tuk v námelu obsažený nežluknul. Nej
více chová v sobě tuku (35%), vedle toho cholesterin, zvláštní druh cukru
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mykosu, často i mannit, leuciu, methyl — a trimethylamin, kyselinu mléčnou, 
máselnou a octovou. Dále zvláštní alkaloidy ergotin, ergotinin, ecbolin, cor- 
nutin a j .  v., kyselinu sphacelinovou, sclerotovou, barvivo sclererythrin, scle- 
rojodin atd. Hlavní účinek námelu spočívá y kyselino sphacelinové a cornutinn. 
Hlavním dodavatelem drogy jest Rusko a Španělsko a ncjúčiunější jest droga, 
byla-li sbíraná přede žněmi žita.

Již dávno před medic. užíváním, které zavedeno bylo koncem 17. století, 
byl námel znám svými účinky a jako příčina mnohých emlemickýcli onemoc
nění, jako oheň sv. Antonína a j. nyní ergotisinus zvaných. Znamenitý tech
nický vývoj mlynářského průmyslu n nás měl za následek úplné odstranění 
tohoto nebezpečného znečistění a jen místy v Rusku pozorovati jest tuto nemoc, 
poněvadž požití mouky chovající jen námelu může těžké onemocnění
způsobiti.

Z lišejníků slouží některé za potravu lidem i zvířatům, tak Cladouaa 
rangiferina, h-canom e.rnlenta, rostoucí v stepích Asie, objevený r. 17(59 
Pallasem v stepích kirkizských, který bouří a větrem z půdy vyrván zanášen 
bývá v kouscích až 2 nn velikých na různá místa, čímž vznikla pověst 
o „padání manny“. Jest jedlý; Tataři sbírají lišejník ten jako „zemský 
clilebu a snad to byla manna Israelitů — jinak se za ni drží šťáva zhustlá 
zimnáře. Důležitosti má ještě lišejník islandský a Roccela tinctoria, posky
tující lakmus.

Lišejník islandský, Cetraria islandica, pokrývá netoliko na Islandu celé 
plochy, než rozšířen jest po celé severní polokouli a roste i u nás. Stélka 
jest přímá, keříčkovitá s větévkami plochými, hnědě neb zelenavě a na spodu 
červeně skvrnitě zbarvenými. Chuť jest slizsko-hořká. Chová v sobě do 
3 1 licheniu, zvláštní to modifikaci buničiny. Se 20—30 díly vřelé vody 
dává rosol.

L i s t í .

L. jaborandové, keřů brasilského Pilocarpus pennatifolius (officinalis), 
který se s prospěchem na Rivieře pěstuje, jest tuhé, kožnaté, vejčitěpodlouhlě, 
na špici vyhloubené, hnědozelené, lesklé, prosvitavé tečkované. Zapáchá slabě 
aromaticky, chuti hořce ostré. Účinek listí na značnou transpiraci kožní (pat) 
náleží alkaloidu pilocarpinu. Druhý přítomný alkaloid jaborin účinkuje po
dobně jako atropin. Do Evropy dostala se droga r. 1874 brasilským lékařem 
Cutinhem.

L. máty peprné. Veškeré druhy pěstované máty v Anglii, Německu, 
Francii v Rusku a Sev. Americe jsou odrůdy jedné a téže původní rostliny 
máty lesní. List jest špičatěvejčitý až 8 nn dlouhý, 2 cm. široký, k řapíku 
zúžený, nestejně zubatý, na spodině bledší a hladký s četnými hnědými 
tečkami (žlázy olejné). Vůně jest silná, kořenitá, chuť zvláštní palčivě kořenitá 
na potom chladivá. Obsahuje 0*5— 1*25% silice, ve které hlavně vyniká kafr 
uienthol. Máta náleží mezi nejstarší kulturní rostliny, přes to byla ve středo
věku málo známa a ne dobře rozeznávána. R. 1696 poprvé ji  připomíná Ray.

L. meduňky lékařské, Melissa offic., vytrvalé rostliny jižní Evropy a jiho
západní Asie. List jest dlouhořapíkatý, širokovejčitý neb srdčitý, 4 cm dlouhý 
a tupý. Zápach slabý na citron upommající, chuť slabá hořkoaromatická, zta- 
hujícf. Německo dodává nej větší díl listí, které se v době květu sbírá. V staro
věku byla meduňka známa jako léčivá bylina a byla již kol r. 900 Araby ve 
Španělsku pěstována.

L. šalvějové, keřu krajin středozemních, dařícímu se i v polárních kra
jích. IJstí bývá různých forem, 10 cm dlouhé 5 cm široké, řapikaté, jemné 
ozubené, poněkud ztloustlé, bělo- neb šedoplstčité. Staré listí jest bez plstě. 
Zápach silný, balsamický, chuť hořce aromatická, zbahujfcí, obsahuje 14%  silir*\
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Zboží italské jest cennější německého. V původních krajích známá co léčivá 
bylina, r. 812 byla do Němec zavedena.

L. pntchoiilové keřů tropického Pogostemon Patchouly. List jest velice 
tenký, špinavé zbarvený, dlouze řapikatý, rhorabický až vejčitý, k špici ozu
bený, po obou stranách chlupatý. Zápach silný na pižino upoinínající, chut 
kořenit,ěhořká. Obsahuje 2% silice. Slouží jako parfnm a prostředek proti 
niolňm. Droga přichází k nám přes Londýn i dostala se poprvé do Francie 
r. 182f>.

L. rfíziiiarinové, vždy zelenajícího se keře krajin středozemních, zápachu 
kafrového, chuti ostré, kořemtéterpenové, taje v sobě 1% silice. Droga při
chází nejvíce přes Terst. Této podobá se mnoho listí rojovníku bahenního. 
Řekové i Římané znali již rozmarinu.

L. sennové. Tropické stromy nebo keře druhu Cassia. z nichž nejdíileži- 
tější pro obchod jsou: C. acutifolia na středním povodí Nilu od Assanu až 
ku Kordofaru: C. angustifolia na východním pobřeží africkém až k Mozambiku, 
na ostrovech Červeného moře, v Arábii a jižní přední Indii; C. obovatfi, po 
celé tropické Africe rostoucí od Senegambie až ku břehům středozemního 
moře, v Arábii, Belučistanu a přední Indii. Listí různé formy jest tenké, tuhé, 
žluto neb modrozelené, krátce neb neřapíkaté, celokrajné, ostře špičaté. Zá
pach slabý, zvláštní, chut slizskosladká, později škrablavéhořká Jako liéinou 
látku obsahuje kyselinu kathaitovou.

V obchodu rozeznává se 1. senná alexandrinská, paltsennna z Nubie, 
nejcennější; často bývá pomíšená listmi Solenostemina Argel. 2. senná indická, 
která se vyváží z Tutikorinu a 3. senná tripolská, přicházející na zdejší trhy 
ze středu Afriky, zejména ze Sudami. Ve starověku nebyla senná známá. 
První zprávy o ní pocházející z 9. století.

L. vachtové (hořký jetel), Menyanthes trifoliata. Ilořcovitá rostlina se
verní polokoule, rostoucí na místech bařinatých. Bezvonná, chuti čistě hořké. 
Obsahuje v sobě zvláštní látku menyanthin zvanou. Starým národům nebyla 
vachta známa a sotva používána před 17. věkem.

L. proskiirníkové čí ibiškové, Áithaea offic., vytrvalé rostliny tepié 
Evropy a orientu. Listí v době květu sbírané jest poněkud tlusté, sametové 
až 8 cm dlouhé, bez zápachu, chuti slizské. V obchodu rozeznává se zboží 
německé (slaběji chloupkami opatřené) od uherského, pěstovaného v jižním 
Uhersku.

L. podbilové, Tussilago farfara, rostliny mírného a chladného podnebí, 
kvetoucí před vyvinutím listů, které jsou dlouhořapíkaté, na spodku bělo- 
plstnaté. Bez vůně, chuti trpkohořké. Jim podobají se mladé listy devétsilové 
(Petasites). Dioscorides a Plinius znali podběl, a odporučuje tento kouř z listů 
vdychovati.

L. matikové z jihoamerických keřů Piper angustifolium a P. granulosuin, 
rostoucích v Brasilii, Peru, Bolivii, Venezuele, Columbii i na Cubě. Listy jsou 
tlusté, tuhé, křehké, podlouhlevejčité, až 20 cm dlouhé, čepel vrchní tmavo
zelená, hrubě vlásčitá, spodní světlejší, plstěný hluboko síťovaný, jemně tečko
vaný. Droga obsahuje často i stonky, a poněvadž vše dohromady pevně stlačeno, 
bývají listy značně poškozeny a polámány. Vůně slabá, chuť aromatická, liořká 
na pepř upomínající. Vyváží se nejvíce z Bolivie a Peru. Obsahuje kyselinu 
artanthaovou. Droga ve Francii hojně užívaná. Jménem matico rozumí se 
v Jižní Americe více roetlin krev stavících, do obchodu přichází však listí 
uvedených keřů. Jistý španělský voják jménem Matico poraněn jsa, měl upo- 
třebiti listu tohoto ku zastavení krve. Ř. 1827 všimnuto ji  poprvé americkými 
lékaři, 183ii v Anglii užívaná, a teprv po delším zapomenutí znova přišla ve 
Francii v užívání.

L. náprstníkové, Digitalis purpurea, dvouroční byliny divoce rostoucí 
v Alpách, na Rýnu, v záp. Evropě až do (54° severní šířky, a často v za-



hřadách pro ozdobný květ pěstovaná. List podlouhlevejčitý, k řapíku majícímu 
palisty zúžený. Svršek listu tmavozelený, chmýřím pokrytý. Spodina žilkovitě 
síťovaná, šedoplsťnatá. Kultivované druhy bývají mnohdy holé. Sušením drogy 
pozbývá protivného zápachu a zbývá slabý příjemný; chuť odporně hořká 
a ostrá. Sbírá se v době květu z divoce rostoucích bylin. Prudce jedovatý 
svftj účinek děkuje listí celé řadě látek v něm obsažených. Tak zvaný digi- 
talin německý obsahuje hlavně digitonin a digitalein; beztvarý digitalin fran
couzský a anglický obsahuje hlavně digitalin, ve vodě sotva, v líhu snadno 
rozpustný glycosid a digitonin. Na srdce působí krom digitoninu všecky, ze
jména nejpmdčeji digitoxin. Náprstník nebyl starým národům znám. V Anglii 
zdá se, že v 11. století byl již znám, ale teprve r. 1650 do farmakopci přijat. 
V té době byl již v Německu jako jedovatá rostlina znám.

L. pampeliškové, Leontodon taraxacum, vytrvalé rostliny. Listí obsahuje 
až 24% inulinu a ostatních uhlohydratň. Z jara mají listy nejvíce hořké látky, 
na podzim nejvíce cukru a škrobu v sobě.

L. rulíkové, A tropa llelladona, vytrvalé rostliny střední a jižní Evropy. 
Jako lékařská rostlina pěstuje se v Anglii, Francii a Americe. Listy jsou 
vejčité, celokrajné, tenké, měkké, něco dužné, jevící pod lupou četné bílé tečky. 
Sušená droga nezapáchá a chutná nepříjemně zahořkle. Jest velmi jedovatá 
rostlina, chovající v sobě alkaloidy, atropin, hyoscyamin a belladonin. Bezvodé 
listy tají v sobě nejvýše 0 -9% alkoloidň. Atropin působí na zornici oční, z té 
příčiny hojně se ho užívá v očním lékařství. Staří národové neznali rulík 
zlomocný; ku konci 15. století byl již znám jako jedovatá rostlina. Název 
belladona pochází prý od toho, že v Itálii slonžiti měl či sloužil co pro
středek krášlicí.

L. dunnanu, Datura Stramonium, jedovaté rostliny domovem v kraji
nách ležících mezi Černým a Kaspickým mořem, rozšířené nyní po Celém 
světě. Sušením mizí protivný, omainující zápach; címt hořkoslaná. V durmanu 
obsažen jest hyoscyamin vedle atropinu v množství 0*2—06% . Listí slouží 
hlavně ku výrobě cigaret proti astlmiř. Rozšíření durmanu po Řecku a Itálii 
stalo se nepochybně po době klassické. V střední Evropě by! znám v 16. sto!., 
jako léčivá bylina přišel teprve v druhé polovině 18. století v užívání.

L. blínové, Hyoscyamus niger, prudce jedovaté rostliny hojně rozšířené 
v teplejším i mírném podnebí. Listy jsou vejčité, podélné, ehobotnatč proti- 
sečné, kosmaté, lepkavě chlupaté, kalnozelené, až 10 cm dlouhé. Nápadným 
u této drogy jest světlý a široký střední nerv listový. Listy sbírají se z rostlin 
divoce rostoucích, jichž vůně i chuť podobná durmanu. Obsahuje hyoscyamin 
a hyoscin (0*4%). Pozoruhodno, že rostlina obsahuje až 2% ledku draselnatého. 
Blín znám již v starověku a sloužil v době okolo narození Krista jako lék.

L. duboisové, keřu australského Duboisia rayoporoides. Z drogy připravuje 
se duhoisin, kterýž má prý býti shodným s byoscyaminem. Slouží v očním 
lékařství místo atropinu. Droga vzbudila pozornost lučebníků a phanuakologň 
r. 1877.

L. tabákové z různých odrůd původně americké rostliny Nicotiana Ta- 
bacum. Listy vejčité, celokrajné, tupé neb zašpičatělé až 60 cm dlouhé, po
kryté chlupy, špinavě žlutě zbarveny, po sušení špinavě hnědě. Zápach narko- 
tický, chuť ostrá, hořká. Rostlina obsahuje velice jedovatý alkaloid tekutý 
nikotin v množství kolísajícím mezi 1—9%. Vedle toho obsahuje listí tabákové 
zvláštní krystalickou látku, vonný to kafr nikotianin. Bezvadné boření tabáku 
závislé jest od množství solí draselnatých. Dnes slouží skoro výhradně k účelům 
požitkovým jako jest kouření a šňupání. Tabák nalezli ohjevitelé Ameriky 
r. 1492 na Cubč, brzo na to vešel v užívání lékařské. Jméno Nicotiana 
děkuje Francouzi Janu Nicotovi, který zavedl r. 1560 v Paříži kouření tabáku.

L. slívy bohkolřešnové, Prunus lauroeerasus. malého vždy se zeleníijíeího 
stromu v severní Malé Asii, v Kavkazu, Persii a jižní části Evropy. Listí jest
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kožnaté, lesklé, zelené, krátce řapíkaté až 10 cm dlouhé, s okrajem málo 
ohnutým, hrubě ozubeným. Bez zápachu, listy třeny však s vodou vydávají 
zápach po hořkých mandlích; chut kořenitá, trpce hořká. Důležitou součástí 
jest laurocerasin, který rozkládá se vodou na silici bobkotřešňovou (1-2— 1*7%) 
a kyanovodík (0*64— l*26°/0o)> Slíva dostala se teprve v 16. století do západní 
části Evropy, ale o léčebných účincích dlouho se nevědělo. Y Irsku bylo 
zvykem pečivu i lihovinám přidávati něco vody bobkotřešnové, až r. 1728 
více případů otrav v Dublině se hodivších, daly podnět ku léčebnému je jí 
užívání.

L. koky, Erythroxylon Coca, keřů původně v peruánských Andech ro
stoucího. Nyní pěstuje se na Jamajce, Ceylonu, Zanzibaru i v Austrálii. Ob
sahují alkaloid kokain (0*75%) a hygrin. V obchodě rozeznává se zboží bn- 
livské, toto nej cennější, pak známka Peru a Truxilo. Již první dobyvatelé Feru 
měli příležitost seznati tuto zvláštní pochutinu, kterouž domorodci k udržení 
čilosti tělesní za nedostatečné stravy požívali. Přes tento fakt, o kterém 
bylo častokráte mluveno a známosti o znamenitém konsumu této rostliny, zů
stalo listí nepovšimnuto až do let 1884—85, ve kterém objevený umrtvující 
účinek kokainu na sliznici zjednal mu rázem rozšíření. Dnes čítá se kokain 
netoliko mezi nejcennější léky, než nemírným zneužíváním stává se nebezpečným 
narkotikem a konkurentem alkoholu.

L. medvědice Ukarulcé, Arctostaphylos Uva ursi, vždy zeleného keře. 
Bezvonné, ceiokrajné, vždy zelené, tuhé, lesklé a sítožilné listí chutná trpce 
hořce. Vedle třísloviny a pryskyřice obsahuje glycosid arbutin, ericolin, urson 
a methylarbutin. Hlavně účinným jest arbutin, který v těle lidském rozpadá 
se na cukr a hydrochinon, působíc touto sloučeninou antiseptický. Listům 
podobají se listy kyhanky, brusnice bažinné, medvědice horní a zimostrázu. 
Používá se od polovice 18. století.

L. prhy, Arnica montana, podalpské vytrvalé rostliny. Jsou to malé, 
ztlousté listy bezřapfkaté, obráceně vejčitě neb střelovité, délkv až 20 cm. které 
nevoní a hořkoslizce chutnají. Přes opětovné varování užívání jí  co tinktury, 
nalézá pořád mezi prostým lidem obliby.

L. maté z keře jihoamerického ílex paraguayensis slouží domorodcům 
jako pochutina, chovajíc v sobě až 1*9% theinu, téže látky obsažené v kávě 
a čaji. Poněvadž zároveň obsahuje skoro 20% kyseliny tříslové, tož chutná 
odvar trpce a nepříjemně.

K v ě t y .

Květy ciny (Flores Cinae). Sušené úbory kvetu v Turkestanu domácí 
rostliny Artemisia maiitima poskytují v obchodu tak zvané cicvárové semínko, 
jehož užívá se proti hlístům. Jsou to krátkořapíkaté, podlouhlé hranaté, 
2— 4 cm dlouhé, uzavřené, šedozelené skoro holé květy. Droga voní zvláštně 
a chutná odporně hořce a zároveň poněkud chladivě kořenitě. Účinnou součástí 
jest santonin (2%), látka to bezchutná, těžko rozpustná ve vodě. Hořká chut 
pochází od dosud málo známé silice (3%). V praxi užívá se dnes výhradně 
santoninu z továrny Čimkentské. Krom turkestanské drogy dochází jiná co 
zboží levantické ze stepí kirgizských přes Jižní Nowgorod do Hamburku. Tak 
zvaná Cina barbarica přicházející ze severozápadní Afriky přes Livorno do 
obchodu neobsahuje žádný santonin, a pod jménem Cina indica docházející 
zboží jest viastně ruského původu — z áoiního toku Volhy.

Účinek drogy byl Dioscoridovi a Pliniovi znám; v středověku slula 
v Itálii droga semenzina (semínka), odtud jméno Semen Cinae. Ve Francii 
sluje Semen contra.

K. prhové jsou zlatožluté, dlouze stopečné, paprskovité kvítky, čárkovitě 
eliptičné; zákrov válcovitý; lupeny červenožluté. Vůně slabě aromatická, chut



ostrá, hořká. Obsahuji silici máslovitélio vzezření (004% ) vedle hořké látky 
arnicinu. V těle lidském požité množství 60—80 gr  tinktury působí jedovaté.

K. heřmánku, Chrysantheinum ehamoinilla, v Evropě domácí rostliny, 
voní příjemné a chutná hořce kořenitě. Obsahuje 0 ‘2—0-3% tmavomodré silice. 
Pro květy pěstuje se rostlina hlavně v Čechách, Sasku i Bavorsku. Toto platí 
za nejlepší zboží, méně cenné jest uherské. Heřmánek jest jednou z nej
starších bylin léčivých a byl již v 16. století z něho připravený modrý olej znám.

K. rménw vzácného, Antheuiis nobilis vytrvalé rostliny divoce rostoucí 
ve Španělsku, Francii a Anglii, kultivované ve velikém v Sasku, Belgii a Anglii. 
Zápach i chuť silně kořenitá. Chová v sobě červenohnčdou silici (0*7— V(f/o). 
Starým národům byla neznáma. V Německu od 16. století v užívání.

K . více d r u h ů  k o p r e t in y , CbryBanthcmuin, najmě Chr. cincrariacfolium, 
rostoucí na východním pobřeží Adriatického moře, jakož i Chr. roseum, kav- 
kazské a perské, poskytuje t. zv. perský, dalmatský neb černohorský prášek 
proti hmyzu. Silice není posud dobře zuáma a účinnou látkou hmyz usmrcující 
má býti persicin. Dalmatská droga platí za nejlepší; květy divokých rostlin 
a neotevřené platí za nejcennější. Hlavním vývozním přístavem jest Terst, kamž 
sklizně své dodává Černá Hora, Cittavechia a Ragusa. V Persii bylo užívání 
prášku z květů této rostliny dávno známé; do Evropy dostala se známost Zs- 
cherlem z Tiflisu, který r. 1846 ve Vídni obchod otevřel. Dlouhá léta platil 
perský prášek za nejlepší, až uznán byl dalmatský za účinnější.

K. lipové drží v sobě sliz, cukr, vosk a silici (0*05%). Lékařské upo
třebení datuje ze středověku.

K. bezu černého užívá se jako domácího prostředku.
K. Aioso, stromu domácího na Madagaskaru, Hagenia abessinica, podob

ného naši lípě. Droga lisuje se ve svazky válcovité 40—50 cm dlouhé, váhy 
as 120 gr. Zápach podobá se poněkud bezu, chut jest slizská, později škra- 
blavěhořká, ztahující. Dováží se z Abesinie, přes Adeny do Terstu, Bombaye 
neb Livorna. V Habeši bylo koso zajisté dávno známo, k nám koncem 
18. století přinesl Bruče první zprávy. R. 1822 doveženo do Paříže a v ob
chodu nalézá se od r. 1852.

K. lavandtdové, polokeřu původně na pobřeží středozemního moře do
mácího, který se nyní obchodnicky v Anglii a Německu pěstuje. Jich vůně 
jest příjemná, chut hořkokořenitá. Anglické zboží platí za lepší německého. 
Veliké množství kvetu poskytuje jižní Francie. Lavandule pravá byla starým 
Řekům a Římanům neznáma.

K. divizny, Verbascum phlotnoides a Verb. thapsiforme, rostliny mírného 
a teplého podnebí. Staří národové znali diviznu, zda užívali k lékařským 
účelům není známo. Ku konci 15. století nalézáme ji  v seznamech léčiv.

K. máku vlčího, Papaver Rhoeas, má zápach narkotický, chut slizskohořkou.

P l o d y .

Kmín, Carům Carvi, pěstuje se hlavně v Holandsku, středním Rusku, 
Anglii, Německu a na Moravě. Chová v sobě 6—7% silice. Za nejlepší zboží 
platí holandské. Kmín míchává se často s podílem kmínu extrahovaného. 
Dobré zboží dává 15% extraktu. Co koření byl znám starým národům a již 
ve 12. století Araby ve Španělsku pěstován.

Plody ajowanské, též arami zvané, rostliuy Carům Ajowan; podobá se 
kmínu, jest však menší a drsný. Pěstuje se na Krétě, v Egyptu, Persii 
a Indii. Voní po thymolu. Obsahuje 3% silice.

P. petrželové jsou něco menší kmínu (2 mni), opatřeny méně vynikajícími 
žebry, v průřezu pětistranné. Obsahují 3% silice, ve kteréž zvláštní kafr — apiol.

Anýz, Pimpinella anisum, v orientu domácí rostliuy, pěstované ve všech 
teplejších krajinách. Zboží levanlinské chová 1‘3, španělské 3% silice, pozů-
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stavující hlavně z kafru anetholu. Slouží jak v domácnosti, tak i v lékařství. 
V obchodu jest rozhodujícím zboží ruské, pak durinské, moravské. Staří 
Řekové znali a cenili auýz, Arabové ho rozšířili po zemích středozemního 
moře. V střední Evropě byl až do konce středověku sotva znám, ale již 
v 16. století pilně pěstován.

Fniykl, Focniculum capillaceum. Plody 4 —8 mm dlouhé, chuti sladko
kyselé obsahují 2-2% (indický) až 5 —6% (saský a haličský) silice, ze které 
vylučuje se anethol. Slouží v domácnosti i medicíně. Německo kryje svou po
třebu saským a duriuským, Rakousko moravským a haličským zbožím. Často 
se přiměšuje zboží z jilm docházejícímu římský feuikl z Foeu. dulce. Jsou to 
plody až 14w.in dlouhé, světleji zbarveny a značněji žebrovány, s jemnějším 
arom a. Staří Ř ekové a Řím ané znali fenykl. Za času K arla  Vel. byl v Ně
mecku pěstován a v středověku častěji užíván než auýz.

Koriandr, Coriandrum sativum, rostlina původě v sev. Africe a přední 
Asii domácí, kultivuje se v různém podnebí. Plody jsou kulovité, 5 mm prů
měru. Zápach odporný po štěnicích sušením mizí, načež sušená droga voní 
a chutná slabě aromaticky. Chová v sobě as 1% silice; zboži durinské a ho
landské kryje potřebu středoevropskou. Jinak zásobuje trii ještě Rusko, Itálie, 
Vých. Indie a Maroko. Z Bombaye dochází hruškovité, 7 mm dlouhé zboží. 
Starý zákon zmiňuje se již o koriandru.

P. knminové, Cumimnn Cymiuum, rostliny původně na povodí Nilu. Voní 
i chutná ue právě příjemně i obsahuje 3—4% silice a obsahují cyinol a kuminol. 
Do obchodu přichází hlavně ze Sicílie, Malty a Maroka. Rozšíření jeho stalo 
se Araby. V středověku byly dobře známy.

P. kuheby, pnivé rostliny Piper Cubeba domovem na Suudskýeh ostrovech, 
která se i v západuí Indii pěstuje. Plody podobné pepři opatřeny jsou vždy 
stopkou, a dále semeno ač nevyvinuté jest přirostlé na slupce semenní. Zápach 
i chut jest zvláštní, silně kořenitá. Obsahují v sobě 12— 16% silice, cubebin, 
as 6*5% pryskyřice a j.  látek. V obchodu žádají se tmavě zbarvené, veliko- 
zrné, málo vrásčité plody, které rozmáčknuty silně voní. Do Londýna přichází 
droga z Javy přes Singapor. Plodům míchají se jiné druhy, zejména jeden 
druh docházející do Londýna, mající 4 —7 mm veliké, málo vrásčité, světle
hnědé bobule se stopkami 7— 11 mm, pochází z P. crassipes. Hlavní užívání 
mají v medicíně. Účinek plodň na organismus lidský byl již arabským lékařům 
znám, a jimi se do Evropy dostaly. Od počátku středověku až do konce mi
nulého století bylo drogy této skoro výhradně užíváno v domácí kuchyni; 
teprve v letech 20tých našeho věku upozornili angličtí lékaři poznovu na drogu, 
a od té doby datuje užívání výhradně v lékařství.

P. chebnle, Ánamirta pauiculata, rostliny jihovýchodní Indie, jsou bobule 
šedohnědé, kulovitě ledvinovité, chuti hořké a jedovaté. Účinná látka jest pi- 
krotoxin. Zneužívá se jich při chytání ryb a co náhražky chmelové.

P. jalovce, Juuiperus commnuis, docházejí užívání při výrobě silice a jako 
domácí prostředek. Německé zboží skytá 0 '5—0-7% italské a uherské až 
1*2% silice. Krom těchto vyskytují se na trhu plody Jun. oxycedrus, lesklé 
hnědočerveué až 12mm veliké bobule; J .  maerocarpa, jest větší než předešlé 
s modrým jíníiu; J . Sabina, černý, modrobčle pojíněné plody. Těmto podobné 
ale tmavě purpurově zbarveny jsou plody J .  virgiana, jalovce viržinského, jehož 
dřevo slouží k obalům tuhy při výrobě tužek.

P. řešetlaku počistivého, Rhamuus eathartica, trnitého keřu u nás, v sev. 
Africe a střední Asii domácího. Plody jsou kulovité, černěiesklé s hlubokou 
rýhou. Sušením se scvrkají a nabývají podoby pepře. Jich tmavozelená šťáva 
reaguje kysele, barví se kyselinami na červeno, alkaliemi žlutě, chutná sladce, 
napotom odporněhořce. Za přísady kamence připravuje se z ní „šťavná zeleň." 
Počistivý prostředek závislý jest od přítomného rhamnocathartiuu.

Kolocynthy, plody Citrullus Colocynthis, keřu rostoucího na pobřeží

380  Drogy a léčiva.



Semena. 381

středozemním. Droga přichází do obchodu oloupaná, chutná velmi hořce, 
účinkuje drasticky, kterýž účinek způsobuje glykosovitá látka colocynthm 
(0*6%). Dováži se z Maroka, Španělska, Sýrie a Persie (odtud komprimované 
plody). Řekové i Římané znali kolocynthy.

Makovice, to jest semenník máku, Papaver soiuuiferum, domovem pfi- 
vo<lně ve východních zemích pobřeží středozemního moře a v Malé Asii, který 
se k vůli opiu pěstuje v Orientu, a v jiných krajinách pro mák neb co ozdobná 
květina. Droga sestává z nedozralých seuienníků, rychle usušených, a slabé 
hořce chutnajících. Krom opia ve kterém celá řada alkaloidu obsahuje kyselinu 
vinnou, jcitronovou, kaučuk a j.  v. Používání odvaru makovice k uspávání 
malých dětí velice nebezpečné!

Semena

Otrtnu, Colchicum autumnale, chovají jedovatý alkaloid colchicin (0*2— 
04%). Známá rostlina kvetoucí na lukách na podzim. Slouží v lékařství.

Sabadilovd, z plodů cibulovité rostliny Schoenocaulon officinale, v Mexiku, 
centrální Americe rostoucí. Ostře chutnající semena drží v sobě veratrin (1%) 
vedle jiných látek; prášek jich vdýchaný způsobuje podráždění sliznic nosových. 
Droga se hlavně sbírá ve Venezuele i přichází přes Caracas do Hamburku; 
malý podíl do Bordeaux. Prášek slouží k vypuzování hmyzu a to od 18. století.

Vraní oka, semena prudce jedovatého východoindického stromku Strychnos 
nux vomica, chovají v sobě v různých poměrech strychnin a brucin v množství 
2*5—4% i slouží k otravování vran, krys a v lékařství. Do obchodu dostává 
se zboží bombayské, cochinské a madraské. Před 15. stoletím zdá se, že ne
byla známa. R. 1035 popisuje je  Valerius Cordus.

Z kůry, blány dřevní neb kořenu různých strychnovitýcli rostlin při
pravují sobě Indiaui šípový jed — curare ueb urari zvaný, účinkující prudce 
podkožně. Z různých krajin vykazuje i urari různé složení. Jistý jed sestává 
z těchto součástí:

i tt . .. .. .: _____„ „ „ . i  o *.. i  ----------------  „ „ u  o * .,1 .  u i í i i i  uv d ) i  u o n i  m i d t í ju m u v i i a  s u a u  u u jo u u u f l  u i s i c i u a r č i u a ,  u o u  u i c .
Crevauxii.

2. Eko č. paní z Maharáo, rostlina snad Cocculus toxiferus.
3. Aroidea toja.
4. Eoné č. mucuraea- ha (Didelphis cancrivora?)
5. Tři druhy pepře (ArtantheV).
6. Tau—m a- gere, nebo jazyk tukani.
Slovo urari zuačí ur — přijíti, ar =  padati, y zu já , ona neb ono, tudíž 

tolik co známé přišel, viděl a zvítězil jsem.
S. ricinová východoindického stromu slouží výhradně ku výrobě olej<3 

ricinového (50—56%), nalézající užívání v lékařství. Staří Řekové znali ricin, 
v Německu pěstován ve středověku a olej jen vně upotřen; teprve v 18. sto
letí poznává se účinek počistující. Dřívější zboží indické vytlačováno jest 
nyní italským.

S. krotonová z indického stromku Croton tiglium slouží taktéž k výrobě 
oleje (30—40%) v medicíně užívaného. Chová v sobě vedle jiných mastných 
kyselin kyselinu tiglinovou a velice drasticky účinkující crotonol. Do Evropy 
dostala se semena v 13. století Araby. Dnešuího dne lisuje se iudické neb 
ceylonské zboží v továrnách německých.

S. blínová obsahují vedle 27% oleje tytéž jedovaté součásti co listí, 
podobně i semena durmanu.

S. strofantová z pnivé rostliny druhu Strophantus v tropické Africe 
domácí, jsou 2*5 cm dloubá, 5 mm tlustá, šedozelená, zašpičatělá, chuti velice 
hořké. Obsahují v sobě látku povahy glycosidu, snadno se rozkládající, která 
dosud čista připravena nebyla. Strofantin jak do obchodu se dostává před



stavuje běložlutý prášek, rozpustný ve vodě i v líhu. Jeho účinek na srdce 
hení vždy přesný, účinkuje však i v zlomcích miligramu. Často dostávají se 
do obchodu semena až 18 mm dlouhá, jichž matečnou rostlinou jest Kicksia 
africaus. R. 1865 učinil Livingstone pozorná na šípový jed „kombéu mající 
účinek na srdce. Téhož roku dostal Pelikán ze západní Afriky jed ,.Inéeu 
podobného účinku. Připravuje se ze Strophantus hispidus v Scnegambii ro
stoucího stromu, od kteréhož liší se matečné rostliny jedu Kouibé a jedft 
užívaných Kafry.

č>. seuěnky (řecké seno), Trigonella graecum, příjemné vůně obsahují 
6% silice a 2% bílkovin. Sloužejí hlavně ve zvěrolékařství. Odrůda seněnka 
modrá slouží při přípravě sýra.

tí kalambnrňká, velmi jedovatého pnivčlio keřu Physostigina vcnccosum , 
rostoucího na pobřeží chobotu Guiuey. Ona drží do poloviny váhy škrob a dva 
velmi prudce jedovaté alkaloidy, physostigmin (eserin) zornici oční ztahující 
a calabarin podobného účinku co strychnin. Semena slouží u některých afri
ckých národů co „esere“ při soudech božích. Do Anglie dostala se droga 
v létech 40. účinek myotický (na oči působící) pozorován r. 1862 Frasrem.

S. zemského ořechu, Arachis hypogaea, slouží k výrobě oleje (38—42%), 
jehož se v industrii zhusta užívá.

N a ť .

Z drog, jež jako nat neb ratolísky do obchodu přicházejí, zasluhují po
všimnutí tyto. Netiková (Adiantum capillus veneris), chvojky (Juniperus sa- 
bina), konopí indického (Čannabis indica), lžičniková (Cochlearia offic.), bole
hlavová (Coniuui maculatum), komonice (Melilotus offic), doušky zahradní 
a mateří (Thymus vulgaris a Th. serpyllum), žábry velkokvěté (Galeopsis 
ochroleuca), zeméžluče (Erytliraea centaurium), lobelky (Lobelia inflata), pe
lyňku (Artemisia absynthium), řebříčku (Achillea millefolium), pcháče (Cnicus 
benedictus) a plamatky (Spilanthes oleracaea).

Konopí ind. drží v sobě cannabin a cannabinon t  j.  pryskyřice, která 
slouží jako opojný, uarkotický prostředek mnoha milionů lidí co „hašiš1* neb 
„churrusa v Orientu. Bolehlav blamatý. rostlina prudce jedovatá, zápachu 
protivného po myšině, obsahuje tekutý alkaloid coniiu (009% ). Starým Ěekůra 
známá rostlina i nápoj z ní připravovaný, kterým Sokrates odpraven byl. 
Vonná komonice tají v sobě příjemně páchnoucí kumarin, lobelka jedovatý 
alkaloid lobelin, pclyiíek, jedca z nejstarších rostlin, která se uvádí v papyrusu 
Ebersovém (1000 let před Kt\), absinthol a absinthin; užívá se k násadě ve 
Francii hojné připravovaného a požívaného likéru.

K  o r  y.

Nejdfiležitější z kor jest kora chiny a granátová. Z ostatních zasluhuje 
povšimnutí kůra dubová, pra svůj obsah kyseliny tříslové sloužící v kože- 
lužství a v technice vůbec. Vrbová obsahuje něco salicinu (3%); krušiny, 
Rliauiuus fraugula, má projímavý frangulin; krotonová obsahuje cascarillin, 
pro který snad byla užívaná v 17. století jako náhražka chiny.

K. granátová, 1'unica granatum, stromu rostoucího v teplých krajinách, 
chová v sobě alkaloid pelleúerin (punicin) účinkující proti hlístům. Káry 
kilajové, jihoamerického stranu Quillaja Saponaria s 9% saponinu užívá se 
co prostředku ku mytí a čistčuí. K. tjuebrachová, argentinského vždy se zele
najícího stromu aspidosperma Quebracho, chutnající velmi hořce, obsahuje ne 
méně než 6 alkaloidů (0 3— 1*4%), mezi nimi krystalický aspidospermin, que- 
brachin, beztvarý aspidosamin a j. Obsah kory quebrachové účinkuje proti- 
asthroaticky. K. konduragová, pnivého keře amerického Gonolobus Condurango,
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Korci.

přichází do obchodu v rourách zdélí 8— 10 cm, tlouštky 1—7 mm. V 70. létech 
způsobila velikého povšimnutí pro domnělý specifický účinek proti raku žalu
dečnímu, a jakkoliv se toto neosvědčilo, tož nicméně zhusta se používá jako 
symptomatického prostředku.

Kůra chinová z více druhů původně jihoamerických stromů neb keřů 
Cinchona, které se nyní pěstují v rozsáhlé míře v britických osadách Asie, 
západní Indii a v Mexiku. Jsou to hlavně čtyry druhy: calasaya, micrantha, 
succirubra a carabayensis. V nejvétším množství pěstuje se C. succirubra na 
pobřeží malabarském, na předhoň Ilimalaje, v Sikkimu a na Ceylnné. Ze 
stromů odlupuje se kora, na slunci neb mírném ohni suší a do přístavu do
váží, kde se do beden balí. Dropi dělí se dle formy, velikosti a dle toho 
je-li korek přítomen či ne na 3 hlavní druhy: 1. Cortex chinae fiavus (auran- 
tiacus), silné desky neb roury s tmavým, hluboko rozpraskaným korkem neb 
s plochými ďupkami korkovými: nebo prostá korku, vnitř rezavéžlutá až 
skořicověhnědá. 2. C. ch. fuscus, která přichází v dvojnásob ztočenýeh rourách 
s tenkým lmědošedým korkem, často lišejníky pokrytým. 3. C. ch. ruher 
hnědočervená kůra. Těžení kůry děje se způsobem podobným těžbě kůry du
bové, nebo způsobem „mossing" zvavým.

Chut chiny jest hořká a trpká a tím hořčejší, čím strom starší. Chová 
v sobě na 27 .alkaloidů, mezi nimiž zejména vyniká chinin, chinidin, cinchonin 
a cinchonidin. Množství veškerých alkaloidů kolísá mezi 2— 9 ano i 17%, 
množství chininu laV— 13%. Jedna odrůda Calysaya Ledgeriana na Jávě ob
sahuje průměrně 11*7% chininu. Kůra jihoamerická, ceylonská a přední Indie 
dováží se do Ixmdýna: javská do Amsterodamu. Roční konsum tovární drogy, 
která se spracuje na alkaloidy páčí se <> milionů % , a onen drogistů na 
1—2 miliony. Čítá-li se průměrně výtěžek chininu 2%, tož obnáší spotřebu 
síranu chinového as 120000 kg. V prvém století po odkrytí Ameriky zůstala 
droga nepovšimnuta, až teprve jezuitům missionářům a hraběnce Chinchonové, 
kteráž se sama odvarem kůry chinové ze zimnice vyléčila, podařilo se v Evropě 
drogu v známost uvésti. Ku poctě hraběnky nazval Linné strom Chinchona 
offic. Avšak do Evropy dostala se kora opět jen prostřednictvím těchže missio- 
nářů, kteří starali se všemožně o největší rozšíření tohoto léku ve prospěch 
člověčenstva. Když puk r. 1820 Pelletier a Caventon odkrytím alkaloidu chi
ninu dali základ ku tovární výrobě tohoto nejdůležitějšího léku, tu stoupala 
spotřeba kory tou měrou, že bylo se obávati vyplenění úplného tohoto stromu; 
tato okolnost byla pohnutkou kultury chin. Zejména Holanďanům náleží zá
sluha o první kultury na Javě (1854), které se s úplným zdarem potkaly, 
tak že mohl již r. 1859 de Vrij první síran chinový připraviti z kůry javské. 
Samostatné pak počali Angličané pěstovati chinu ve svých osadách, což bylo 
počátkem kultury obnášející nyní na 70 milionů stromů.

V novější době povstala chininu značná konkurence v mnohých umělých 
lučebných přípravkách, jako jest kairolin, kairin, tballin, antifebrin, antithermiu 
a antipyrin a j., jichž účinek na organismus lidský podobá se více méně chininu, 
jakož i snaha moderních synthetiků nese se účelem umělé přípravy chininu.

Dřeva.

Z dřev má důležitějšího neb širšího užívání jako droga sassafrasoré, 
Sassafras offic., pro svou silici (4%), quajnlcové, Guajacuin offic., pro pryskyňci 
quajakovou, kcasiové, Quassia ainara, pro svůj jedovatý účinek na mouchy 
a jako náhražka chmelová, kampuSkové, Haeinatoxylon campechianum), důležité 
pro své barvivo a gantalové, Pterocarpus santalinus, užívané v medicíně co 
barviva.
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K ořeny a oddenky.

Kapr ad samec, Aspidium filix mas, chová v sobě kyselinu filixovou s pří
slušnou třislovinou. Účinkuje proti hKstňm. Čerstvé zboží jest na průřezu 
zelené. Staří znali účinek jeho, v středověku málo všímán a teprve koncem 
18. století vešel znova v užívání.

Mořská cibule, Urginea maritima, obsahuje ostré látky scillipicrin, scil- 
litoxin a scillin. Je jí účinek mechanický na pokožku pochází od četných kry
stalů oxalatů. Červená cibule přichází z Francie, Itálie, bílá ze Španěl, Malty 
a Malé Asie. Starým národům známa a zejména Hippokratem a jeho žáky 
doporučovaná.

Sarsaparila z ne dobře známých druhů Smilax v pralesích Amerických 
rostoucí. Obsahuje parillin (2%). V obchodu rozezuavá se mastná (škrobovitá) 
a suchá, slaměná (chudá na škrob). K první čítá se sars. z Honduras, k druhé 
z Vera Cruz a Tampico. Tak zvaná lisabonská přichází z povodí Amazonky. 
Do Evropy dostala se v polovině 16. století.

Kýchaoice bílá, Veratrum album; prášek působí kýchání i obsahuje 
jervin, veratroidin a j.  v. účinných látek

Salep jest obsah hlíz různých vstavačovitých rostlin.
Oddenek galangový, Alpinia offic., rostliny ostrova Ilainan a pobřeží 

čínského. Vedle silice (0*75%) obsahuje galangin a alpinin. Voní slabě příjemně 
aromaticky.

Kurkuma, Curcuma loupá, rostliny indické a čínské, zápachu slabého 
a podobného zázvoru. Obsahuje silici (5’2%) a barvivo  ̂ curcumin. V Anglii 
rozmělněná slouží jako currv-powder místo zázvoru. Čínské zboží platí za 
nej lepší.

Od. kosatcový, Iris germanica, pallida a florentina, pěstovaný hlavně 
v okolí Florencie, zapáchá a chutná za čerstva velmi protivně. Sušením nabývá 
příjemné vůně fialkové, obsah stává se moučným. Rozezuává se florentinské 
a veronenské zboží, toto platí za méně cenné. V starověku ku přípravkám 
vonným používán.

Puškvorec, Acorus calaraus, cliuti i vůně zvláštní aromatické, obsahuje 
vedle silice (2-8%) alkaloid calamin. Pěstuje se hlavně v Německu a Rusku. 
Staré známé léčivo.

Od. kolambový, Jateorrhiza palmata, plazivého východoafrického keřu, 
chuti hořké, obsahuje columbin (08% ) a maličko berberinn. Do obchodu při
chází ze Zanzibaru. Svého času používán jako protijed.

Od. ibiškový, na podzim neb z jara se vyhrabává, vybírá, loupá a suší. 
Droga pochází nejvíce z Bavorska, Durinska, Belgie, méně cenné zboží z Uher. 
Špatnější zboží často se barví vápnem.

Od. senegový, Polygala senega, rostliny severoamerické obsahuje vedle 
seneginu něco silice i sloužil u kmenu Indiánů „Seneca" jako prostředek proti 
uštknutí hadímu.

Kořen ratanhový, Krarceria triandra, keřu peruánského, chutná hořce. 
Obsahuje vedle třísloviny raUnhové (20%) ratanhin. Málo dřevuaté a uzlovité 
dřevo přichází a za nejlepší platí z La Payta. Španělský botanik Ruiz pozo
roval, že ženy v Limě si kořenem zuby čistí i přinesl tento sebou do Španěl. 
Odtud šířilo se užívání po celé Evropě.

Hlízy jalapové, Ipomoca purga. rostliny mexické, pěstované nyní též 
v Jamaice, voní* podobně sušenému ovoci, chuti sladké, na potom škrablavé 
i obsahují vedle pryskyřice jalapové (U>— 20%) účinný convolvulin, rozpustný 
v liliu. Slouží ku přípravě projímavých pilulek. Pravé zboží přichází přes 
Vera-Cruz. Hlízy dostaly se do Evropy teprve v 17. století.

Koř. rulíkový obsahuje tytéž alkaloidy co listí, zejména atropin (0 3 — 
0*6%) i slouží hlavně ku tovární výrobě tohoto alkaloidu.
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Koř. hovtcový, Centiana lutea, zapáchá sušený slabé po tabáku a chutná 
velmi horce. Obsahuje gentiopikrin ( l"/00), vedle barvivá gentisinu, cukru a sliza. 
Znám již v starověku a někdy jako protijed užíván. Dříve sloužil k výrobě 
bobtnajících roubíků (viz luminaria).

Koř. iprkakuanhový, Psychotria Ipecacuanha, brasilského polokeřu, který 
se nyní i v Indii pěstuje, obsahuje vedle alkaloidu emetinu (1%) kyselinu 
ipekakuauhovou, i jest součástkou dowerských prášků vedle opia. Dostává 
se do Londýna z provincie Matto grosso přes Rio de Janeiro. Ipec. kartba- 
ginská obsahuje méně eiuetinu a ipec. černá z Kolumbie vůbec žádný emetin. 
V novější době dochází k nám droga z Iudie též bez emetinu. Hollandský 
lékař Helvetius v Paříži žijící odkryl účinek jeho proti dysenterii.

Koř. bevtramový, Anacyclus pyrethrum, rostliny severního pobřeží Afriky, 
obsahuje vedle inuliňu (50%! alkaloid pyrethrin. Veliký podíl drogy dochází 
do Orientu, nepatrný přes Livorno do Evropy. Starým byl sotva znám a zdá 
se, že v 16. století počal se pěstovati v střední Evropě.

Koř. rfivrfíový blíže neznámých druhů čínských rostlin Rhoum, má zvláštní 
vůni a chuť protivně hořce ztahujlcí. Obsahuje chrysophan (075%), kyselinu 
katarliovou (2—5 */4%) a třísloviun reveňovou vedle celé řady jiných součástf. 
Bývá tičinou látkou mnohých lékařských přípravek, specialit i tajných pro
středků. Sining a Ivwanhien jsou nej důležitější místa pro revenovou drogu, 
o které se již jedna stará čínská kniha z doby 22. věku před Kr. zmiňuje. 
Okolo narození Kr. dostala se asi na Západ. V století 11. bylo již známo, že 
pochází z Číny, než byl to slavný cestovatel Marco Polo, který ku konci 
13. století viděl rostlinu tuto v Číně rňsti. Po celý středověk byla cenná 
a vzácná. Do všeobecného obchodu dostala se, když byli Rusové vstoupili 
v obchodní spojení s Čínou a hlavně kdy r. 1704 veškerý obchod s reveni 
monopolisovali. Až do r. 1842 bylo toto zboží ruské jedině v Evropě k do
stání, a poněvadž bylo přebírané, bylo také hledané. V tomto roce však otevřeli 
Číňané jiné přístavy cizému obchodu, čímž umožněno bylo, že obchodníci 
revení zboží podloudně vyváželi a tím přísné prohlídce ruské v Kjachtě se 
vyhnuli, která napotom r. 18G3 byla zrušena. Duešní nejlepší zboží jest ze 
Shansi, méně cenné Szčwanské. Z Kantonu a Shaugaie platí za špatné. 
Jednotlivé zboží lze rozpoznati vůní a chutí; shausi voní zvlášť jemně, chutná 
slabě aromaticky hořce a mezi zuby zuačuě skřípá; kantonský voní silněji, 
chutná velmi hořce, ztahujfc a skřípá mezi zuby málo ; shangai konečně voní 
jako kantonský, chutná hořce sliznatě. Mnohé odrůdy se dnes pěstují u nás, 
v Anglii, Francii i přicházejí oddeuky posypány pravým práškem jako Rha- 
barbora nestra do obchodu.

Hlízy oměje, Aeonituiu mipellus, u nás pěstované rostliny drží vedle jedo
vatého aconitinu (04% ) ještě jiné alkoloidy jako pseudoaconitin, nejedovatý 
picraconitiu a j. v. Nejjedovatější hlízy přicházejí z Iliinalaye (bish), neméně 
jedovatě z Číny a Japanu. U nás pěstovaný oměj stává se málo neb vůbec 
nejedovatým a slouží v severních končinách pěstovaný za zeleninu. Nej starší 
užívání jeli o bylo v Indii co šípového jedu.

Koř. čemcřice, Helleborus viridis, středoevropského keřu obsahuje helle- 
boriu a helleboréiu.

Koř. podofylový, Fodophyllum peltatmn, severoamerické rostliny. Působí 
projímavé a obsahuje podophyllin a podophyllotoxin.

Koř. všedobni horního, Iiuperatoria ostruthium, obsahuje vedle silice 
(3/+%) imperatoriu.

Koř. andětkový, Archangelica offic., aromatické vůně obsahuje vedle silice 
(1%), pryskyřici Í6%), angeliein a kyselinu audělkovou. Pěstuje se hlavně 
v Sasku a Duryusku. Zdá se, že v středověku nebyl u nás znám, teprve 
v 16. století počíuá jeho pěstování na mnohých místech.

Koř. lékořice, Glycyrrhiza glabra, poskytuje tak zv. sladké dřevo špa- 
Kronlka práce. Di! VI* 49
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nělské, ruské a čínské. U nás péstuje se též na Moravě. Obsahuje glycyiThizin 
a asparagin. Za nejlepší zboží platí marky Tortosa a Alicante. Již ve 4. století 
před Kr. bylo dropy používáno. Po Německa zavedli pěstování v 15. věku 
Benediktini.

Duběnky.

Jménem tím označujeme rostlinné novotvary povstávající buď mšicemi 
(Aphis) jako jsou čínské a japauské duběnky a nebo žlabatkami (Cynips) na 
dubu hálkovci, Quercus infectoria, z Malé Asie. Jsou to kuličky 2—5 cm 
veliké, žlutavě, hnědé neb zelenočeruě zbarvené, bez vůně a chuti silně sta
hující. Obsahuje až 7% třísloviuy, něco kyseliny gallusové, cukru, škrobu 
a silice. Slouží k výrobě kyseliny tříslové, inkoustu a v barvířství. Za nej
lepší zboží platějí maloasijské duběnky „Jerli", vznikající žlabatkou Cynips 
tinctoria se CO—C3% taninu. Pále duběnky středoevropské (německé, fran
couzské a uherské) rňzuého původu se 25—3% taninu, často žlabatkou C. Kol- 
lari vznikající. Veliké uherské duběnky mají původ v žlabatce C. hungarica. 
Čínské duběnky až se 70% taninu povstávají na odrůdách Rhus žlabatkou 
čínskou. Vedle těchto známe duběnky Carobbe de Gindea vznikající na Pistácii 
terbinthus mšicí Aphis pistaciae a Kakdasiughi na listech Rhus kakrasinghee.

Práškovité drogy a  šťávy rostlinné.

Sem zařaditi lze škrob různých a najmě cizozemských hlíz, oddenků 
rostlin odrůdy Maranta a jiných, jež pod jménem arroiv-root, L j. koření §ípové, 
poněvadž se Indiáni domnívali, že to prostředek proti šípovému jedu, do ob
chodu přichází. Známé arrow-root východoindické z čeledi Curcuma, Quees- 
landské z rostlin Canna a brasilské z Manihot.

Ze dřeni mnohých palem vyrábí se ságo. Jednotlivé tyto druhy lze bez
pečně pouze pomocí drobnohledu rozpoznati.

Plavuň, výtrusy plavuně obecné, slouží k zasypávání zpruzené kůže, ku 
ohňostrojům.

Kamala, hnědočervený, lehký prášek z plodů Rottlera tinctoria, sloužící 
proti Místům (od r. 1841). V Indii opotřebuje se ho k barvení vlasů a jako 
lék již delší dobu.

Guarana, pasta připravována ze semen brasilskélio keřu Paullinia sorbilis, 
které 3—5% theínu obsahuji. Chutná trpce po kakau a slouží domorodcům 
jako pochutina. V létech 70tých nabyla jména co prostředek proti ínigraině.

Manna jest na vzduchu zhustlá šfáva stromu zimnáře, Fraxinus ornus, 
sestávající až z 80% cukru mannitu. Manna židů v starém zákonníku byla asi 
sladká šfáva keřu Tamarixu, která píchnutím mšice vytéká.

Kino uměle zahustlá šíáva tropických stromů Pterocarpus, Eucalyptus, 
Coccoloba, obsahující až 85% třísloviuy. Do obchodu přichází amboinské (Pter. 
marsupium), bengalské (Butea), australské (Eucal.) a západoindické zboží 
(Coccol.).

Katechu jest šfáva dvcu různých rostlin. Kat. Pegu vyvařuje se ze dřeva 
Accacia catechu, jihoasijskébo stromu; Kat. Gambii* z listů a mladých ratolestí 
Uncaria gambir, v zadní Indii, na Ceylonu a Sumatře rostoucího keřu. Toto 
zboží platí za nejcennější. Do Evropy se dostalo v 17. století.

Klovatina arabská, samovolně vytékající výron Acacie Senegal. Sestává 
hlavně z arabinanu vápenatého. V obchodu rozeznáváme východoafrickou klo- 
vatinu kordofanskou — nejlepší, přicházející na trh do Terstu, Marseillu a Lon
dýna a senegalskou (západoafrickou), přicházející hlavně do Bordeaux. Starší 
Egyptané znali i užívali klovatinu. Senegal ská dostala se do Evropy teprve 
ve 14. století Portugalci.



Traaant jest samovolně neb následkem umělého poranění vytékající 
šťáva z dřeni a dřeňových paprsků keřovitých druhů Astragalus. Obsahuje 
hlavně bassorin. Nejcennější zboží jest maloasijské neb turecké listové. Nečisté, 
tmavé zboží sluje tragauton. V starověku byl znám, v Německu připomíná 
se nejprve ve 12. století.

Opium jest vysušená mléčná šťáva na Východě pěstovaného maku, ze 
kterého pouze Malá Asie, Persie, Indie, Čína, Egyt a Rumunsko opium sku
tečně vyrábí. Po poranění nezralých makovic vytéká šťáva, která se otírá na 
listy. Na to se vytvoří z ní koláče, roubíky neb koule, které se zahalují do 
makových listů. Vůně jest omamujicí, chuti hořké a ostré. Hlavní součást jest 
morfium (až 22%), narkotin (až 14%) vedle řady (15) alkaloidů, kyseliny me- 
konové a j. látek. Cena opia závisí od množství morfia. Dobré zboží jest ze 
střední neb jižní Malé Asie a z toho za nejlepší platí marky: Boghaditsch, 
Malabie, Yerli, Karabissar a Tohequentie. Severní krajiny poskytují t. zv. opium 
drogistů: Guévé, Bei-Bazar, Nallychan a Angora. Výtečné t. zv. soft-shipping 
opium (bohaté na morfiu) skytá Soluň z kultur Balkánských; za nejcenčjší platí 
ale perské. Největším konsumentein opia jest Čína. Mák jako symbol spánku 
nalezáme na nejstarších památkách stavitelských a básnických. Již Hippo- 
krates (400 př. Kr.) užíval šťávy makovic jako narkotika. Evropští lékaři 
zřídka sahali po opiu, až když r. 1800 Sertiirncr připravil jednu z účiných 
látek, kterou nazval morfiem

Guttiperča jest zhustlá šťáva více druhů tropických stromů Dichopsis 
a Payena. Hnědá tvrdá, tažná látka dá se při 50—00° C. hnísti, při vyšší 
teplotě taje. Rozpouští se v chloroformu, sírouhlíku a benziuu. Se sírou se 
vulkanisuje. Obsahuje hlavně uhlovodík gutta a kyslikaté sloučeniny fluavit 
a alban. Přichází k nám hlavně přes Singapore. Z britické Guyany vyváží se 
balata rohovitý, jinak guttaperče podobný produkt rostliny Sapota Můlleri. 
Kaučuk mnohem elastičtější perčoviny jest zhustlá šťáva druhů Eupliorbií, 
Artocarpií a Apocynií. V první poloviué 18. století byl znám v Evropě kaučuk, 
ale teprve 100 let později (1844) dostala se perčovina k nám.

P r y s k y ř i c e .

Úhrným jménem tímto označujeme jednak balsamy, roztoky to pryskyřic 
v silici, tvrdé pryskyřice, stvrdlé to balsamy a gummop rysky řiče, stvrdlé to 
emulse pryskyřicových a gummových látek.

Aloe jest zahuštěná šťáva více afrických a indických druhů Aloe. Značně 
zahustlá šťáva sluje pak A. lucida, jest to černá, beztvarná hmota se zeleným 
třpytem, sklovitým leskem, v tenkých vrstvách průsvitná až průhledná, kdežto 
málo hustá sluje A. hepatica, i jest jemně krystallická, hnědě zbarvená hmota, 
neprůhledná. Ono obsahuje 30—40% pryskyřice a 50—60% aloínu. Nejlepší 
droga přichází v bednách z Kapska, k té druží se barbadošská hlavně v plo- 
hých koláčích, malý podíl v tykvích a curagaoská v koláčích i tykvích.

Dráči krev jest výron plodů jihoasijské palmy Calamus Draco, jež 
v podobě roubíků, neb koulí barvy temnohnědé, na lomu karmínově červených 
a průsvitných, do obchodu přichází. Užívá se hlavně k technickým účelům.

Damarovd pryskyřice, která se do Evropy dostala r. 1827 jest výronem 
některých v zadní Indii a na Sumatře domácích druhů Dammara, Ilopea
„  k n w U i n  r/ , . « n  n A l ,  l r .lC I ,  «  M r l r .
a  riU^cm aiutm . /jí li a  ucu n u ^  iktí/ivuic, ua/Jiuuuc, jit uiii^uuu a  oaiuvitcnu

lesku, tvrdší kolofonia. Obsahuje hlavně kyselinu damarylovou (80%). Užívá 
se hlavně ku výrobě laků a pokostů.

Kopal jest dosti tvrdá z části fossilní pryskyřice podobná jantaru ně
kterých rostliu, jež dnes ani neexistují aneb ne dobře zjistiti se dají. Roze
znáváme východoafrický kopal (též východoindický neb bombayský zvaný) 
z Trachilobium, západoafrický kop., kaurié kop. z Dammara australis, manila
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kop. z Vateria indica a jihoamerický kop. ze žijících stromů Hymenaea 
a Trachylobium.

Sandarak vytéká ze úmyslně způsobených ran severozápadně africké Cal- 
litris quad rival vis. Zrna, červovité proutky neb ploché kusy, světložluté barvy, 
průhledné, běle poprášené, křehké, tvrdší sádry, které se kousáním v prášek 
rozpadají. Do obchodu přichází z Mogadoru.

fínita (gummi gutta) jest emulse vytékající z indického stromu (hircinia 
Morella, která se sbírá do bambusových rour, ze kterých po odpaření vody 
se vytlačuje v poclobě roubíků co hutná, lesklá, červenožlutá hmota chuti 
velmi palčiveostré. Oua jest prudké drasticum a součást pověstných Mcirisso- 
novýcli pilulek a j .  specialit. Gutta. dostala se do Evropy v 17. století a při
chází hlavně ze Singaporu.

Elemi jest vonný balsam z více stromů, najmě drulm Canarium, který 
za čerstva měkký, odpařováním silice houstne až křehké, při tom vůni ztráceje. 
Do obchodu přichází měkké (manilské) a tvrdé (brasilské) elemi.

Myrrha, samovolně vytékající emulse Balsamea Myrrha, stromku to 
severovýchoduěafrickélio, představuje nepravidelná zrna neb kusy, příjemné 
vůně, žluté neb hnědé, lesku mastného, chuti hořké, škrablavé. Droga sbírá 
se na poloostrově Somali a protiležícímu pobřeží Arábie, odkudž se přes 
Aden do Londýna dopravuje. Egypťané znali již myrrliu.

Kadidlo jest emulse druhu Boswellia, rostliny tamtéž rostoucí jako ma
tečný stromek myrrhy. I)o Londýna přichází přes Aden neb Bombay. Jest to 
nejstarší známé vykuřovadlo. Jméno olibanmn jest původu semitského.

Mastix, pryskyřice keřu Fistacia lentiscus, rostoucího na pobřeží středo
zemního moře. Sbírá se však jedině na ostrově Chios.

Enphorhium, emulse z pryšce Euphorhia resiuifera v Maroku rostoucího. 
Chuť velice ostrá, palčivá, prášek způsobuje zánět sliznic. Vyváží se hlavně 
z Mogador. V starověku známá pryskyřice.

Assa foctida, emulse druhů Ferula rostoucích ua stepích rozkládajících 
se mezi perským mořem a severním Indnsem. Z kořenů proříznutých vytéká 
emulse, která se lmed míchá se sádrou, zemí a p., při čemž bílá barva pře
chází v červenou, fialovou až hnědou. Zapáchá Česnekovitě, chut ostrá a hořká.

Ammoniacum, emulse perské byliny Dorema ammouiacmu, zvláštn.1 vůni 
a chuti odporně ostré a hořké. Dováží se ldavně z Bombaye, malý podíl 
z Maroka.

Galhanum, emulse perské odrůdy Eernla, snad F. galbaniflua. Malá zrna 
nažloutlé barvy s odstínem do zelena, zvláštní vůni, chuti hořké. Obsahuje 
asi 70% pryskyřice, umbelliferon, gumu a silici. Do obchodu londýnského při
chází přes Bombay. V starověku užíváno galbana co kadidla, později co ko
ření i léku.

Styrax, balsam stromu Liquidambar orientale, rostliny maloasijské. Vznik 
balsamu není znám. Jest to tažná lepkavá, netuhnoucí hmota, vůně příjemné, 
chuti škrablaně kořenité. Sestává z pryskyřice a různých esterů kyseliny sko
řicové, něco kaučuku, kyseliny benzoové a j.  v. Do obchodu terstsbého při
chází přes Kos, Syru a Šmyniu. Storax calamites jest míchaný styrax s pili
nami. Uvádí se poprvé v 6. století.

Balsam toluanský z Toluifera balsamum dochází v obchod v plechových 
krabicích co lmědožlutá, hustá, průhledná hmota, tuhnoucí na bnčdočervenou, 
krystallickou látku, která se dá po vyschnuti na prášek rozdrobiti. Má jem
nější zápach než balsam peruánský. V 16. století byl zvláštností, v 17. dosti 
rozšířen. Hlavně ve voňavkářství dochází upotřebení.

Balsam p rtmnský z Toluifera Fereirae Baillon sbírá se jedině v San 
Salvadoru ve střední Americe. Jest to tmavá, hnědočervená, hustá, nelepkavá 
hmota, houstnoucí na vzduchu, vůně příjemné po vanilce, chuti škr&blavč 
nahořklé. Obsahuje skořican styrylnatý, kyselinu skořicovou, skořican benzyl-
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natý ft j. v. Ve voíiavkářství a jako náhražka vanilky. Zboží dochází k nám 
přes Hamburk. Španělové zavedli ho do Evropy a byl již v 17. století u nás znám.

Balsnvi Jcopniový z jihoamerických druhů Čopaiva, jest řidší neb hustší 
tekutina lehčí vody, obsahující piyskyřici, kyselinu kopaiovou, silici a j.  1.
V obchodu rozeznává se l\ara balsam, brasilský, říilký a bezbarvý, a Mara- 
caibo balsam, hustý a hnědý. Východoindický či Gurjtun balsam pochází 
z Dipterocarpus a jest to hustá, Imřdočervená, zeleně thioreskujíei látka.
V Hi. století podal v 1 h asili i žijící mnich první zprávy o léčivém balsamu 
„Cupayba."

Chrysarobm, prášek Goanvý či bahiový též arraroba pochází z Andira 
araroba, brasilského luštěnitého stromu, z jehož pnu se vyškrabavá. Původně 
bílý prášek záhy žloutne až fialoví. On odbarvuje silně a dráždi značně sliznici. 
Hlavní podíl činí chrysarobin (75—84%). Slouží hlavně v kožní mediciné proti 
psoriíisis (zavedl 1878 Balmanno Squire). V Brasilii dávno známé a cenné 
léčivo dostalo se do Evropy teprve r. 1875.

Benzoe jest vonná pryskyřice stromu Styrax benzolu rostoucího v zadní 
Indii a na souostroví Sundském. Obsahuje vedle pryskyřice až 24% kyseliny 
benzoové, něco kyseliny skořicové, vaniliuu a silice. Slouží hlavně ve voúav- 
kářství. V obchodu rozeznává se droga maudlová a kusová. Za nejlepší zboží 
platí siamské, k tomuto druží se penangské a palambangské. Slovo benzoe 
jest zkomolené arabské Luban djavi =  Banjavi, Benjui, Benzoe. Do Evropy 
dostalo se benzoe v 15. s t  když byl sultán egyptský obdaroval dožete benátského.

Skamonium, pryskyřice hnědá až černozelená, vytékající po poranění ko
řenu Convolvulus scamonia. V starověku sloužila co projímající prostředek.



J e d y .

aždéinu z nás dobře povědomo co to znamená jed, a přece má-li se 
podati přesná definice shledává se, že žádná ze stávajících nikterak 
nevyčerpává záplua, jedině Husemannova přibližuje se k pravdě, že 
jedy jsou ony dílem minerální, dílem organické, přirozené neb umělou 
cestou připravené, neorganisované látky, které svou chemickou po
vahou za, určitých podmínek na kterýkoliv organ živé bytosti tak 

působí, že zdraví neb relativní dobrý stav tohoto organismu dočasně neb trvale 
těžce porušen jest.

Rozpoznávání jedů náleží lučebné toxicologii *), co zvláštnímu odboru 
užité chemie, která teprve ke konci 18. století počala základy své budovati 
a na základě děl Deliusa, Plenka, Remera, v pozdější době Berzelia, Ro- 
seho a j.  v. nabyla dnešní své tvářnosti. Chemie byla to, která jako každá 
přírodní věda osvětlila do nedávná bující nevědomost, pověrčivost a báchorky 
o mnoha jedech, o kterých staré doby pravé divy vypravují, chemie byla to, 
která mnohému zločinu přišla na stopu a vynesla zločinci z oběti jeho získaný 
jed co nejzávažnéjšího svědka jeho viny. Jen potud mohla ona staro- a středo
věká otravná zločinuá vášeň nepohodlných osoh beztrestně se zhostovati, pokud 
nebylo lze a nebylo pomůcek jed dokázati- Jakmile však pokrokem nauky 
analytické v chemii, dán byl podklad a základ zjištění stávající otravy, i tu 
počala mánie vražedná ochabovati, tak že i zde vykonala lučba kus kultur
ního díla.

Známost jedů jest velice stará a sahá až do dob mythu. Pauovalat v Kecku 
pověst, podle které v zemi na severu ležící panovala čarodčjnická rodina sklá
dající se z Acetesa, Persea, iíekaty, Medey a Kirky. V pozdější době pře
ložena čarodějná zem do Kolchidy, v níž panovali Aectes a Perseus, synové 
slunce; dcera posledního Iíekate zasnoubila se s Aectem, z kterého manželství 
byla Medea a Kirke. Hekatě, dceři noci, připisuje se odkrytí, znalost jedo
vatých kořenů a známost přípravy léčiv i jedů, od níž i dcery umění tomu 
se přiučily. Medea sluje čarodějnicí (farmakís), ona připravuje ingredience, 
kterými hady co obránce zlatého rouna uspala a Jasona k velikému činu 
rozohnila.

Ctění Medey a Iíekaty ujmulo se v Řecku, stavěny sochy a jako bohyně 
vzíváuy; podobně měsíci co ochránci šalebných umění nočních byly stavěny 
chrámy. Attalus Phylouieter (134 př. Kr.) poslední král Pergamu byl pověstným 
svými známostmi botanickými, znaje z rostlin jedy i protijedy připravovati. 
U větší ještě pověsti stál Mithridates Eupator, od něhož pocházeti má recept 
zázračného theriaku složeného ze 54 nej různějších látek.

Také ta povést se udržela a dlouho byla známá, že staří znali připra
vovati jedy, které po požiti účinkují teprvé po 2—3 měsících ano i po více 
létech, zkrátka pravé divy vypravovány o některých jedech. Tak Tacitus před

*) tóxon — oblouk, toxifcós — náležející oblouku a šípu, toxikon resp. fármakon =  
jed šípový.



Jedy.

hazuje Sejanovi, že tento otrávil Drusa pomalu účinkujícím jedem. Známá 
jest pověstuá Locusta stojící v službách Neronových.

Dílem Portovýiu o jedech znamenitě se rozšířila známost v Itálii, tak 
že právem Italové sluli mistři travičského umění. On zná tři stupně účinků 
jedů: narkotisaci, bezvědomí okamžité a smrt. On zuá také připravovati látky, 
kterými způsobuje halucinace a mysli mámení a p. Ve spisku Htipfově nade
psaném: „Ileuátky, rada desíti a státní inkvizice" podává interessantní do
klady, jak často užíváno bylo jedů ku odstranění nepříjemných neb nemilých 
osob, za které rada platila určité taxy, které dosahovaly u důležitých osob 
značné výše. Za hlavu Filipa Mario Visconti, vévody milánského žádá travič 
Muazzo 25.000 dukátů. Za hlavu nevěřícího sultaua slibuje rada Alexandru 
Mareellovi 20.000 dukátů a další odměny pro něj a jeho dědice. Mnich Jan 
z Ragusy předkládá 15. prosince 1513 radě liotový tarif, v němž ku př. žádá 
za velkosultana 500 dukátů, za krále španělského mimo cestovních útrat 
a jiných akcideucí 150 dukátů, za vévodu milánského 00, za markhraběte 
mantovského 50, za svátého otce 100 dukátů atd.

Ku konci 15. století obrací se pozornost ku jedům minerálním, kteréž též 
znamenitou úlohu pro snadný jich přístup hrají.

Z deffinice výše uvedené vyplývá, že nemusí jistá látka za každých 
okolností pŮBobiti jedovatě — vždyf nejúčinnější léky bývají zároveň nejkru
tějšími jedy. Dlužno na zřeteli uiiti vždy množství, fysikální povahu, koncen
traci a rozpustnost jedu. Známo, že silně rozředěná kyselina sírová slouží co 
lék, že koncentrovaná jako prudký, žíravý jed působí. Kysličník arsenový 
(otrušík) nebo fosfor daleko prudčeji účinkují jsou-Ii v roztoku resp. v emulsi. 
Naproti tomu slušno nezapomíuati na zvláštní povahu organismu, kterou se 
stává zvyklým a oproti dosti značným dávkám immunim, na př. oproti alko
holu, morfiu, nikotinu, kokainu a p. v. Konečné hrá i stáři, konstituce, výživa 
těla nemalou úlohu. Sem spadá L zv. idiosynkrasie, okolnost ve které ku př. 
jedna a táž malá dávka chloridu rtufuatélio u některých lidi ani průjem ne
způsobí, u druhých těžké toxické onemocnění zaviní. Také místo, ve které jeil 
účinkuje, zde rozhoduje, zda byl jed aplikován do krve, žaludku, na zdravou 
či porušenou pokožku atd. a konečně jaké místo orgauisace sám zaujímá 
v říši živočišné. Jeden z nejúčinnějších srdečných jedů muskarin nepůsobí vůbec 
na hmyz. Tbebain působí uarkoticky na žáby, na ssavce nikoli. Králík snese 
padesátkráte větší dosis morfia než člověk. Ježek požírá beze škody tolik 
kantliarid, že by jimi mnoho lidi zašlo a uštknutí hada mu neškodí.

Pro ohmezenosf místa zmíniti jest se jen o některých a význačných. 
Z minerálních jedů jest to arsen jako kysličník arsenový, kyselina arseničná, 
arsenovodík a sloučeniny jako Schellova neb sviňobrodská zeleň, dále fosfor a 
kyanové sloučeniny. Mezi jedy minerální čítají se ještě sloučeniny rozpustné 
barya, antimonu, olova, mědi, vizuiutu, zinku, stříbra, kadmia, rtuti, koncen
trované kyseliny a louhy, a soli draselnaté.

Arsen a arsenové praejxíraty. Ještě před stoletím připadalo na arse
nové sloučeniny největší procento otrav a až do dnes zhusta se přiházívaji 
Působit kysličník arsenový již v dávce 0*1—0*3 gramu smrtelně. V těle působí 
jednak jako žíravý jed, jednak způsobuje ochrnutí vasomotorické části útrobní, 
tukovou degeneraci jater, ledvin a srdce. Průběh akutní otravy v mnohém 
a nápadně podobá se choleře. Vleklá otrava může povstati delším používáním 
arsenikalií, bydlením v místnostech opatřených arsenovými tapetami neb bar
vami, užíváním zelených arsenonosnýeii stínidel 'lampových atd. Naproti této 
nezvratné dokázaué vleklé otravě stojí nepopiratelné faktum požívání kysličníku 
arsenového v některých horských krajinách, najmě ve Štýrsku a Tyrolsku. 
Střelci, lovci kamzíků a jiní horalé, aby lehce stoupali do vrchů, požívají 
značné množství kysličníku arsenového, ale i mladá děvčata, aby udržela se 
mladýma a kvetoucíma sahají po tomto prostředku. Okolnost tato byla před-
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metem známého Arbesova romanetta „Zázračná madona". S tím souvisí to 
faktum, že nemocní užívající arsenové přípravky přibírají na těle, známé 
krmení koňů a p. v. Jako protijed při akutní otravě slouží čerstvý hyclroxyd 
železitý, hydrát horečnatý a výborný Fnchsfiv protijed směs to roztoku sírauu 
železnatého a magnesie.

Zjištění arsenu ač poměrné lehké vyžaduje akuratuí a co nejsvědoiuitčjší 
práce, tak aby ani stín podezření nevzniklo, že snad arsen dokázaný pocházel 
z užitých nádob, prneparatů atd. Prováli se tak, že po eventuelném rozkladu 
organických látek pomocí kyseliny chlorovodíkové a chlorecnanu draselnatého, 
se vyloučený sirník arseuový oxyduje v arseuan alkalický, kterýž ve stroji 
Marshově poskytuje metallieký arsen, a týž předkládá soudu co corpus delieti.

Fosfor. Po jedu tom často bývá saháno, což úzce souvisí s dosud 
trpěným užíváním žlutého fosforu k sirkám. Čistý červený fosfor jest nejedo- 
vatý. Dusis smrtící může počiti již pěti setinami gramu, dle toho je-li to 
kousek či nalezá-li se v emulsi i účinkuje co takový, ne snad vzniklými oxy- 
dařnimi produkty. Fosfor způsobuje alteraci 11 výměně látek i bílku tělesného, 
s čím souvisí pak tuková degerace jater, ledviu, svalstva, srdce atd. Jako 
protijed sloužiž nějaké dávidlo, na potom vypláchnutí žaludku vodou 8 něco 
kysličníkem vndičitýin a denní dávky 1—2 gramů silice terpentinové. Tuků 
a mastných jídel budiž varováno. Vléklou otravu na'ezáine zhusta v továrnách 
na fosfor a sirky, způsobujíc nekrosu dásni. Citlivou zkouškou jest nenáhlá 
oxydace fosforu, která se tik provádí, že se zkusná láika s vodou opatrně 
zahřívá, čímž páry fosforu přecházejíce s vodními parami, v chladiči se oxy- 
dují a při tom fosforují, světélkují. Reakce tato jest tak citlivá, že lze 1 mili
gram fosforu ještě ve áOO.OOOkrátém rozředěni znamenati.

Kyan n doutnány (kyanovodík a kyanid draselnatý). V posleduí době 
zhusta se sáhá ku kyanidu druselnatému pro jeho rychlý účinek. Ve Vídni 
bylo mezi. 37 otravami 17 a v Perl i uč od 1870—78 mezi 432 otrav 8 90% 
úmrtím. Účinek jedu jest po dočasném ochrnuti prodloužené míchy úplné 
ochrnutí nervové soustavy zejména při větší dávce. Protijedů lze při jelio tak
w r . . n i A . . .  . ' . . ' . l n i . . .  ..í-iM Irn  . .A í t i  t  o « . a l l r n l .s . l  A f l . n »  , U l n
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léváni hlavy studenou vodou a zejména zavedeni umělého dýchání.
Z organických jedů zasluhuji povšimnuti tyto:
Líh. Přes to, že lihu požívá se v kulturních i uekulturních zemích 

v dávkách, že by zdálo, že nemůže býti ani jedem, tož nicméně po vylmičeul 
oněch úraz i zneužitim lihu, řadí se k těm organickým jedům, jimž náleží 
prvuí místo. Že alkoholismu přibývá ve všech státech měrou netušenou, o tom 
dávají nejlepšiho dokhtlu nemocnice a — ústavy pro chore myslné. V Anglii 
zemřelo alkoholistů na delirinm treinens během 23 let nicméně jak 13.300, 
v Berlíně průběhem (i let 200, ve Vídni během 7 let 195 osob, a ze všech 
států piinášejí statistická data smutné zprávy o ustavičném šíření se této morové 
rány. Z lihových nápojů v ju-vní řadě dlužno akutní otravu přičítati silným 
20—70% kořalkám, likérům, rumu, araku i kognaku. Dále přitěžnjícím u mno
hých lihovin jest faktum, že obsahují vedle lihu ethylového, který poměrně 
rychle se v tělo sexyduje na kysličník uhličitý a vodu, celou řadu vyšších 
alkoholů jako propylového, butylového, amylového a j., které mnohem zhoubněji 
pro pomalou oxydaci na organismus lidský působí.

Účinek lihu na organismus jest dvojí: jednak odcjimáufm vody pletivu 
a sražením bílkoviny, který jest tudíž dráždivý, zaněcující, jeduak podráždění 
mozku, po kterém depresse a ochrnutí následuje. Důležitým čiuiteleui dále 
jest ouo nad obyčej známé rozšířeni cévstva, kteréž za následek má, že v zimě 
po požiti lihu pocit tepla se vyvinuje, po kterém ale nápadně rychle ochlazení 
a event. smrt ziurzuutím náíďe luje. Dalším nebezpečným účinkem lihu jest 
usazování se tuku, později scvrkáuí se jater, tuková degenerace všech orgánů 
najmě srdce. Dalším ještě následkem stálého požíváni líhu jest ten, že člověk
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podléhá rychle sebe nepatrné nemoci a že disposice k onemocním' vůbec ne
tušenou měrou stoupá. Tak r. 1832 zemřelo v Glasgovč na choleru 19% tew- 
perenclářů, ale 91% pijáků líhu. V Montrealu téhož roku mezi 1000 osobami 
zemřelými byly dvě osoby principielní nealkoholisté.

Ze na různé osoby i různě požití líhu působí, jest známo, jako že orga
nismus lidský přivyká snášeti, jako jiných jedů, dávky po kterých nastupuje 
celá řada úkazů než nastane lehčí depresse duševní. Nejzajímavější jest otrava 
vleklá či chronická, kterouž pozorovati lze u mužů středního stáří, žijících 
v špatných poměrech životních. Předem trpí ústrojí zažívací chronickým ka- 
tarhein žaludku, stloustnutíin rnukcsy a vznikajícími vřídky, odtud t. zv. ranní 
kašel (vomitus matutinus) a úplná ztráta chuti. K tomu druží se onemocnění 
jater (z 1*3% stoupá množství tuku až na 37%). Ústrojí cirkulační, náchylnost 
ku kožním vyrážkám a červenání až modrání nosu, hypertroíie srdce, ztučnění 
svalstva srdcového, rozšíření cévstva mozečného a následek toho apoplexie 
(mrtvice). Dále onemocnění dýchacího ústrojí, chraplavost a vleklý bronchialut 
katarh, náchylnost k pneumoniím, a konečně oclmravění soustavy nervové. 
Toto vyznačuje se amblyopii, apoplexií podporována jsou rozšířením srdce 
i cév, změknutím mozku a chron. meningitou. S tím souvisí úzce konvulse, 
třesení údů, paralysa, bezcitnost, hallucinace, mánie, pud k samovraždě a 
zblbéní. Samovraždou zmírá nejméně 20% alkoholistů.

Opinm a morfium. Otravy opiem neb morfiem stávají se dosti zhusta, 
jmenovitě připadá mnoho na dětský věk, s části zúmyslných, většinou nedba
lostí vzniklých (odvarem makovic k uspání —  velice, nebezpečné!). V novější 
době místo opia užívá se zhusta morfia -  podkožně — ku kterému způsobu, 
který se dá mnohdy těžko odkrýti, sainovrahové ku zachránění cti své rodiny, 
často sáhají. Vedle akutních otrav stávají chronické zlozvykem podkožní in
jekce, neb požíváním a kouřením opia, což se v Anglii a Francii počíná 
měrou netušenou šířiti. Ještě více šíří se v poslední době hlíza lidstva — 
morfinisiuus, který se dá jedině s opilstvím srovuati. Tak jako toto, tož po
dobně upotřebení morfiové stříkačky činí člověka nervosním, povinnosti své 
nedbalým, slabým charakterem a slabochem, lstivým, nezpůsobilým k duševní 
i mechanické práci, kachetickým — choromyslným.

Strychnin, jeden z nejkrutějších jedů působící v dávkách 30 miligramů. 
V těle působí podrážděni vasomutorického a respiračního centra, přechází 
rychle v ochrnutí a spoluvzniku tetanu celého těla, při čemž vědomí otráveného 
jest zcela jasné. Strychnin lze ještě v těle lidském dokázat! po 2—3 létech. 
Svého času způsobil případ lékaře Palmet a, který svého přítele Cooka strych- 
ninem otrávil, značného ruchu v interessovauých kruzích.

Nelze ukoučiti kapitolu o jedech a nezminiti se krátce o jedech íurtvo- 
lových t  zv. ptomatinech (ptomaiueeh), zásad to organických, majíce co do 
účinku mnoho společuého se zuámými alkaloidy, a které vznikají hnitím 
mrtvol zvířecích ev. rostlinných bílkovitých látek.

Již ve starověku mluví se o jedech ze shnilého masa připravovaných, 
poprvé stává se určitější zmínka o alkaloidových součástkách mrtvoly v pro- 
cessu Deume-Trůmpy. lí. 1805 konstatoval lékárník Marquardt kouiinu po
dobný ptomatin a 18<>(> Dupré a llence Joues chininu podobný aniinalní 
chinoidin. Počátkem 1873 předkládá Fr. Selmi, akademii boloňské zprávu, že 
lze methodou Stas-Ottovou v každé mrtvole ptomatiny podobné alkaloidům do-
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isoloval pak Brieger celou řadu ptouiatinů, stanovil složení i strukturu jich. 
Že mnohé pathogení bakterie působí svými produkty činnosti životní jedovatě 
dokázal Semwer a připravil tyto ze živných substrátů Brieger. Sem spadá též 
pověstný Kochin.

Okolnost tato jest veledůležitou při kriminelních případech, poněvadž 
mnohé ptomatiny bezmála tytéž účinky na organismus zkusný jeví jako pravé

Kronika příče. Dii VL 5 0
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alkaloidy. Jako určitě jedovaté známe ku př.: aetbyleudiauiiu, muskarin, neurin, 
guanin, betain, pyridin, picolin a lutidin, mydatoxin, typhotoxin, tetanin, my- 
tilotoxin, sepsiu, ptomatocurarin, ptomatoatropin, uiydalein, tyrotoxicon a septo- 
toxin. Co přichází v literatuře a denních listech pod t. zv. otravou jaterni
covou, vurstovou atd. jest úplně shodné s účinkem mrtvolového atropinu. 
V Rusku přiházejí se tyto otravy pravidelně v době velikého postu, kde pojídá 
se mnoho ryb často a patrně zkažených.

Statistika otrav poskytuje mnoho zajímavého; klesáním morálky jistého 
národa vzrůstá i otrava. Zajímavo, že ženy nejraději a se zvláštní zálibou 
sahají po jedu. Avšak ne vžily a všnde sa á se po tomtéž jedu, zde možno 
užiti slova „modau, která zde spolupůsobí. Svého času v Anglii často pozoro
vána otrava kyselinou oxalovou, pojednou objevila se mezi služebnými děvčaty 
v Německu. Ve Švédsko zhusta se užívá fosforu a to ještě za jiným cílem. 
Nej modernějším jedem jest kokain, který morfiu nikterak nezadá.
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Silice a voňavkárství.
cjstarší orientální národové že již znali a užívali látek vonných, o tom 
doklady máme ve starých písemných památkách, v některých před
mětech starých nálezišt (zajisté, že tak zvané „slzičky" malé to 
sklenné nádobky, sloužily k uchování olejů vonných neb pryskyřic, 
jež se kladly do hrobek) a nejpádněji v Zachovalých egyptských 

a jiných starověkých stavbách.
Necht látky vonné vešly v užívání, aby zakryly výpary orientálních ná- 

rodův specifické, nebo že obětováním jich a vzniklým kouřem a dýmem na- 
značovati chtěli jakous náboženskou představu, jisto jest, že dějiny užívání 
voňavek resp. vonných látek jsou velice staré. Assyrské, egyptské, řecké atd. 
stavitelské památky vykazují obrazy líčící těkavost vonných pryskyřic neb 
látek podobných, jakož i užívání jich při upravování toiletty některé z egypt
ských dam.

O tom, v jakém způsobu užíváno bylo vonných kadidel nejlepšího do
kladu podává ku př. svátá bible, kdež sám Mojžíš na rozkaz boží dává předpis 
na svaty olej skládající se z myrhy, hřebíčku, puškvorce, skořice a olivového 
oleje. Řekové a Římané vynikli v užívání vonných látek měrou nejvyšší i vzni
knul taký přepych, že zákonodárcové nuceni byli tento oraezovati a zvláště 
v Římě, kde vše hnáno až na vrchol všeho možného, byl tak přehnaným, že 
Nero ku př. při pohřbu své ženy Poppey více nakuřovadel a kadidla spálil, 
než jednoroční výtěžek Arábie obnášel.

Bylat také Arábie tehda jediná zem, ze které přicházely různé voňavky 
a kadidlo a zdá se, že též Arabové stali se sprostředkovateli mezi indickými 
s jedné a s egyptskými, fénickými, assyrskými a babylonskými národy s druhé 
strany. Zejména to byli Sabiiové a Gerrháové, kteří výhradně obchod z ka
didlem, jedním z nejstarších voňavek, vedli. Při příležitosti návštěvy Indie, 
zajisté že seznali i jiné tamnější vonné součástě rostlinné jako skořici, hře
biček a j. v. i stali se dopravovateli těchto látek do krajin západních výměnou 
za kadidlo.

Sklesnutím říše římské kleslo i užívání voňavek i potrvalo nepřetržitě 
až do 15. století, ve kterém znenáhla počalo se výrobků a produktů cizích 
zemi v Evropě používati. Než teprve 17. a 18. století ponecháno a zejména 
dvoru francouzských králů, aby znovu měrou netušenou vešly voňavky v uží
vání. S prováděním luxusu stoupala zároveň spotřeba a umění voňavkářské 
stoupá až na dnešní den.

Silice.

Jménem silice*) označuje se řada látek různých, jež mnohdy nic spole
čného než vůni mají a jichž studiem do dnes chemie organická se zabývá. 
Jsou to dílem tekutiny neb pevné látky, dílem i roztoky pevných látek v te

*)  Latinsky olea aetherea, z čehož německé Aetherische Oele a nesprávně česky 
oleje éthericbé.
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kutině, z niž po ochlazení osazuje se pevná hmota. Dle staršího pojmenování 
zovou Be látky za obyčejné teploty pevné kafry, ona látka vylučující se chladem 
z tekuté silice stearoptenem a zbývající tekutý podíl elaeoptenem.

V proudu vodní páry dají se převáděti, a jakkoliv z nich většina vře 
při vyšší teplotě, vypařují se nicméně i za obyčejné teploty. Tekuté silice 
způsobují na papíru skvrnu mastnou, která znenáhla, za mírné teploty rychle 
mizí na rozdíl od tuků a olejů, jež jsou glyceridy mastných kyselin, a které 
způsobují trvalou mastnou skvrnu. Rozpustidla jich jsou líh, étber, chloroform, 
petroléther, sírouhlík; s tuky a oleji mísí se v každém poměru. Již svou roz
pustností v líhu liší se od těchto. Ve vodě se silice sice nerozpouštějí než 
dodávají této chuti i vůně. Sami však rozpouštějí mnohé pyskyřice, a některé 
síru a fosfor.

Co se tkne chemického složení, tož jest nad míru různé, silice skládají 
se z hmot povahy nejrůznčjší a to aldehydův (jako silice skořicová), ketonův 
(jako silice routová) esterův čili složených étherů (silice Wintergreenova), fe- 
nolův (silice thymianová), konečně sírníkův a thyokyanidův (silice hořčičná). 
Mnohé z nich jsou stálé, jiné přijímáním kyslíka mění se v kyseliny neb 
pryskyřice. Některé z nich pohlcujíce kyslík ozonují tento i chovají se pak co 
mocná okysličovadla.

Hutnota silic kolísá dosti značně a to mezi 075— 1‘10, ony lámou značně 
paprslek světelný, jakož i odchylují rovinu polarisovaného světla.

Silice vyskytují se kroin nepatrných výjimek vesměs v říši rostlinné, 
nebot všechny ony rostliny, jež vydávají vůné neb zápachu obsahují vždy bud 
silici neb hmotu, ze které silici připraviti lze. Do třídy živočišné náleží pouze 
pižmo, produkt to žlázy samce kabara pizmového (Moschus moschiferus), cibet 
sekret to cibetky (Viverra Zibetha) a ambra z vorvaně (Physeter macrocephalus).

Z intensity vůně rostliny některé neb kvčtu nemožno nikterak souditi na 
množství silice, jest známo, že mnohé rostliny, které velice silně voní obsahují 
pouze nepatrný podíl silice, a zase naopak, mnohé rostliny mající jen nepatrný 
zápach, obsahuji značné množství. K těmto náleží zejména rostliny z čeledi 
pyskatých (šalvěj, levandule), okoličnatých (kmín, fenikl) a křižatých (hořčice).

Následující tabulka udává mnoholi silice lze z přÍBlnšné suroviny získati, 
čísla to, jež vzata jsou z veliké praxe.

348 Silice a voiíavkdřství.

100 kg dává gramů
Ajovanské semeno Ptychotis ajovan 3000
Andělikové semeno Archangelica officinalis 1150
Adělikový kořen durýnský 750

» saský 1000
Anýzové semeno ruské Pimpinella anisatum 2800

„ B durynské 2400
„ „ moravské 260C'
„ „ chilské 2400
„ „ španělské 3000
„ „ levantinské 1300

Arnikový květ Arnica montana 40
„ oddenek 1100

Asa foetida Ferula asafoetida 3250
Badianové semeno čínské Ilicium anisatum 5000

.  .  japonské 1000
Bayové listí Pimenta acris 2300—2600
Bazalka Ocimum basilicnm 40
Bedrnlk Pimpinella saxifraga 25
Bolševníkové semeno Heracleum sphodylium 1000
Broskvová jádra Amygdalus peuxica 800— 1000
Bukkuové listí Barosma crenulata 2600
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Cedrové dřevo (tak zv.)
Celerová nat 
Celerové semeno 
Cicvarkový květ 
Černobýl

„ oddenek 
Černucha (Černý kmín)
Dehet březový 
Devětsil obecný 
Elemová pryskyřice 
Eukalyptové listy 
Fenyklové semeno saské 

„ „ haličské
„ „ východoindické

Galangový oddenek 
Galangová klejopryskyřice 
Hadi kořen kanadský 

„ „ viržinský
Heřmánek pravý 
Hořčičné semeno holandské

„ „ německé
„ „ východoind.

puglíské 
n n ruské

Hřebíček z Amboina 
„ z Bourbonu 
„ ze Zanzibaru 
„ stonky

Chekanové listí 
Chmel moučka 

hladice

Chvojka
Jalovcové boby německé 

ii „ italské 
„ „ uherské

l80p
Kadidlo
Kardamonové semeno ceylonské 

n „ madraské
ii „ malabarské
„ „ siamské

Kaskarilová kůra 
Kmín německý 

„ holandský
ii východopruský 
n moravský
« divoký německý
„ „ ' norvežský

n ruský
Kuminové semeno madagorské 

.  maltézské 
ti syrské 

n „ východoindické

100%  dává gramů 
Iuniperus virginiana 3500
Apium graveolenB 200

3000
Artemi8ia maritima 2000
Artemisia abrotanum 40

100
Nigella sativa 300
Betula alba 20000
Tussilago petasites 56
Icica abilo 17000
Eucalyptus globuluB 3000
Anethum foeniculum 5000—5600

6000
Foeniculum paumorium 2200
Alpinia galanga 750
Ferula erubescens 6500
Asarum canadense 2800—3250
Aristolochia serpentaria 2000
Matricaria serpentaria 2000
Sinapis nigra 850

750
590
750

Sinapis juncia 500
CaryophylluB aromaticus 19000

18000
17500

6000
MyrtU8 chekan 1000
Humulus lupulus 2000—2250

500—700 
Origanum creticum 3500
Juniperus Babina 3750
Juniperus communiB 500—700

1100—1200 
1000—1100 

Hyssopa officinalis 400
OlibanuB thurifera 6300
Elatheria cardamonum 4000—6000

5000
4250
4300

Croton eluteria 1750
Carům carvi 4000

5500
5000
5000
6000—7000
6000—6500
3000

Cuminum cyminum 3000
3900
4200
2250
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Kopaiský balsam z Para
„ „ východoindický

Koprník vodní 
Koprové semeno německé 

„ ruské 
„ „ východoindické

Kopytník obecný oddenek 
Koryandrové semeno

„ „ ruské
„ n holandské
„ „ východind.

„ italské 
„ „ madaporské

Kosatcový oddenek 
Kozlíkový oddenek německý 

„ „ holandský
Kozlík varieta 
Kubeba
Kuklík obecný, oddenek 
Kulilabanská kůra 
Kurkumový oddenek 
Lavandulový květ německý 

» anglický 
Libeček lékařský, oddenek 
Linalové dřevo 
Mateří douška 
Majoránka čerstvá 

ff sušená 
Mandle hořké 
Máta kadeřavá 

„ peprná čerstvá 
„ sušená 

Matikové listy 
Meduňka
Medvědice lékařská 
Micheliova kůra 
Mrkvové semeno 
Myrrha
Muškátový květ 

„ ořech 
Omanový oddenek 
Pastinákova pryskyřice 

„ semena 
Patchoulovník 
Pelyněk 
Pepř černý 
Petržel
Petrželové semeno 
Peruánský balsam 
Piment, západoindické bobule 
Pižmovníkové semeno 
Pižmový oddenek 
Puškvorcový oddenek 
Tlmén ušlechtilý

100%

Phelandrium aquatic. 
Anethum graveolens

Asarum europaeum 
Coriandrum sativum

Iris florentina 
Valeriana officinalis

Valeriana celtica 
Piper cubeba 
Geum urbanum 
Laurus culilaban 
Curcuma longa 
Lavandula vera

Levi8ticum officinalis 
Elaphrium graveolens 
Thymus serpyllum 
Origanum majoranae

Amygdalus amara 
Mentha crispa 

„ piperita

Piper angustifolium 
Melissa officinalis 
Arctostaphylus officinalis 
Michelia nilagirica 
Daucus carota 
Balsamodendron myrrha 
Myristica moschata

lnula helenium 
Pastinaca oppoponax 

„ sativa 
Pogostemon patchouli 
Arteraisia absynthium 
Piper nigrům 
Apium petroselinum

Myroxylon percirae 
Myrtus pi menta 
Hihiscus abeiraoschus 
Ferula sumbul 
Acorus calamus 
Anthemis nobilis

dává gramů 
45000 
65000 

1300 
3800 
4000 
2000 
1100 

800 
900 
600 
150 
700 
600 
200 
950 

1000 
1000 

12000-16000 
40 

3400 
5200 
2900 
1800—2000 
600 

5000 
200 
350 
900
400—700

1000
300

1000—1250
2400

100
10

300
1650
2500—6500 

11000-16000 
8000 10000 

600 
6500 
2400
1500—4000 
3 0 0 -4 0 0  

2200 
300 

3000 
400 

3500 
200 
300 

2800
700—1000
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Rojovníkový olej 
Routa obecná 
Růžové dřevo tak zv.
Růžový kvét čerstvý 
Rebřlček obecný 

pižmový 
Řeřicha zahradní 
Řfinbaba
Santalové dřevo východoindické 

„ „ západoindický
„ „ makassarské

Sassafrasové dřevo 
Skořice ceylonská 

bílá
Skořicový květ 

„ kůra 
Styrax
Šalvěj lékařský německý 

italský 
Topolové ratolesti 
Vavřín 

» Rsty 
„ kalifornický 

Vousatka 
Vrátič
Všedobr horní 
Zodoariový oddenek 
Zázvor africký 

„ bengalský 
„ japanský

kochinchinský

Ledům palustre 
Ruta graveolens 
Convolvulus scopariae 
Rosa centifolia 
Achilea millefolium 

„ moschata 
Lepidium sativum 
Matricaria partbenium 
Santalum album

Laurus sassafras 
Cinnamomum zeyl. 
Canella alba 
Cinnamomum cassiae

Liquidambar orientalis 
Salvia officinalis

Populus nigra 
Laurus nobilis

Oreodaphne californica 
Andropogon muricatus 
Tanacetum vulgare 
Imperatoria ostruthium 
Curcuma zedoariae 
Zingiber officinalis

100 kg dává aranuí 
350 
180 
40 
50 
80 

400 
115 
30 

4500 
2700 
2500 
2600

900— 1250
1000
1350
1500
1000
1400
1700
500

1000
2400
7600
200—350
150
800

1300
2600
2000
1800
1900

V jednotlivé rostlině rozdělena jest silice na veškeré organy, nalezáť se 
ve květu i semenu, dřevu, kůře, listí i kořenu, než množství kolísá. Jmenovitě 
to jsou zvláštní žlázy pokožky a její součástek, dále silicinosné cévy a chodby, 
ve kterých pak bohaté uložena jest silice, nebo konečně vyskytuje se roz
troušena na jednotlivé kapky v protoplasmatu a buňkách.

Mnohé rostliny neobsahují hotovou silici než surovinu, ze které účinkem 
kvasidel tvoří se teprve silice, ku př. v hořčici obsažen jest glycosid —  kyse
lina myronová, jejíž rozkladem tvoří se silice hořčičná.

Užívání silic jest různé, jednak slouží co léčiva, jednak ku přípravě 
likérů, voňavek a pokostů.

Pokud se týká všeobecného získávání silic, dlužno míti na zřeteli, Že 
lze mnohé silice jedině z čerstvých rostlin neb květu dobýti, při čemž nutno 
ještě pravou dobu sbírání šetřiti. U růže ku př. platí, aby květy byly sbírány 
před východem slunce a jen takové, které jsou úplné vyvinuté. Poupata a 
rozkvětlé růže dávají již menší výtěžek. Jiné silice jsou opět stálejší a možno 
pak je  i z rostlin sušených dobývati. Dle vlastností a vyskytování se silice 
nutno i výrobu zříditi a tak v praxi užívány jsou tyto způsoby:

1. Destdlace. Bylo praveno, že silice mají tu vlastnost přecházeti s vod
nými parami; této vlastnosti užívá se zhusta ve výrobě tím, že se částě rostlin 
s vodou neb parou destillují, tím přecházejí silice s parami do chladiče, ve 
kterém se vodní páry kondensují na vodu a z níž nahromadí se bud na po
vrchu vody neb na dně jímací nádoby silice podle toho, jakou ta ona hutnotu 
vykazuje.



Dnešního dne již sotva v malém se vyrábějí, stalat se výroba jich továr- 
nickou — na veliko, při čemž užívá se znamenitých, mnohdy více metrických 
centů jímajících destillačních strojů, obyčejně s parním topením. Všecky stroje 
tyto skládají se v podstatě z tří resp. čtyř částí a to kotle, do kterého vkládá 
se surovina ku destillaci určená, z helmy nasazené na kotel, s kterou spojen 
jest chladič, v němž se vodní páry studenou vodou chladí a konečné jímací 
nádoby opatřené dole a nahoře otvory pro vypuštění zvrstyených tekutin t. j .  
vody neb silice. Destillace vede se tak, aby vytékající destillat byl chladný, 
jen výminečuě tam, kde silice za obyčejné teploty jsou polotekuté nutno vésti 
chlazení do té míry, aby opouštěla silice chladiče s teplotou maličko nad bod 
tání vysokou. Tak se to má ku př. u silice anýzové a fenyklové.

Destillnje se pak bud pouze parou, způsob to nej rozšířenější aneb se 
přidává do kotle voda, kteráž se zahřívá parou indirektuě. Po destillaci zbý
vající hmota tvoří dosti cenný odpadek, poněvadž krom silice obsahuje všechny 
ostatní součástě jako bílkovinu, tuk a bezduslkaté estraktivní látky, a jež 
s výhodou užiti lze jako pice. Poněvadž některé odpadky jsou dosti vlhkými, 
byly v novější době konstruovány zvláštní sušárny, ve kterých se odpadky 
suší, čímž stávají se zbožím i do dálky odbytným. Bohužel, že dnešního dne 
setkáváme se často se zbožím ku př. kmínem, jenž byl dříve v továrně bud 
zúplna neb z části své silice zbaven a tudíž stal se méně cenným a který 
přichází bud co takový neb pomíšen pravým zbožím jako pravé zboží do ob
chodu na úkor kupujících.

2. Extrakce spočívá na té okolnosti, že se silice rozpouštějí v siro- 
uhlíku, petrolétheru, étheru neb v chloridu methylnatém. Účinkuje-li tudíž ně
které z jmenovaných rozpustidel po delší dobu na silicinosnou surovinu, tož 
rozpustí ono přítomnou silici, a po mírném odpaření rozpustidla zbývá tato. 
Odpařování toto provádí se opětně v uzavřených nádobách spojených s chla
diči, tak že lze rozpustidla opět znovu ku extrakci čerstvé dávky použiti. 
Způsob tento jest hlavně v novější době hojně rozšířen, dá se však pouze 
tam užiti, kde rostliny neobsahují příliš mnoho olejů mastných, které by při 
dalším spracování silice velice překážely. Ostatně nutno vždy, poněvadž část 
tuku mastného v extrakt přechází, tento s vodou resp. 8 parou dodatečné 
destillovati čili rektifikovati, při čemž se jímá první podíl přecházejícího de- 
stillatu zvlášt, poněvadž jest prost rozpustidla, mnohdy nepříjemně za
páchajícího.

3. Lisování provádí se pouze u Čerstvých květin bohatých na silici, 
kteráž vytékajíc spolu se štávou bylinou, klidem se odděluje od této* Tak 
získává se ku př. silice citrónová, bergamottová, oranžová.

4. Maxerace jest poléváni čerstvých květin resp. květů olejem neb roz- 
topeným čistým tukem prostým zápachu, kterýž do sebe silici vtáhne.

5. Absorpce. Čerstvé květy nasypou se na sítky, které se umístí vždy 
mezi dvěma tabulemi skleněnými opatřené vrstvou tuku nebo čistého parafinu. 
Vypařující se silice jest obsorbována tukem resp parafinem, který opětovným 
nahražením čerstvých květin se obohacuje silicí. Též provádí se tím způsobem, 
že se proud vlažného vzduchu neb čisté kyseliny uhličité vede sííkami a 
nasycený silicí prostupovati dá olejem neb roztopeným tukem, parafíinem neb 
i vaselinou.

6. Konečně užívá se způsobu extrakce za spolupůsobení jistého tlaku 
t. zv. deplacováni. Květiny vloží se do měděného válce, na němž upevněna 
jest asi 1 0  metrů vysoká roura spojena s nádržkou líhu. Tu rozpustidlo, zde 
ku př. líh extrahuje vonné součástě, k čemuž tlak rovnající se asi 9/10 atmos
féry značně přispívá.

Posledních tří způsobů se zejména užívá ve voňavkářství ku přípravě 
vonných tuků a olejů, mastí i essencí. Ostatně nutno v každém případu, necht 
užije se destillace nebo extrakce, mechanického rozdrobeni a rozmělnění. Semena
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a zrua se ve zvláštních mlýncích rozemílají a obsahuj Mi mastné tuky tyto 
nejprve tlakem v hydraulickém lisu odstraňují, zbývající pokrutiny se strojem 
rozetíracím rozmělňují, načež podrobeny jsou některé z výše uvedených oppe- 
rací. Dříví silicinosné se proměňuje zvláštním řezacím strojem v jemné ztuhy, 
byliny, kořeny řezají v drobné kousky řezačkou.

Mnohé silice a zejména vzácnější porušují se zhusta a to nejčastěji pře
čištěnou silicí terpentinovou, lihem, sírouhlikem aneb levnými silicemi. Roz
poznání některého porušovadla jest mnohdy cestou lučebnou naprosto ne
možné a rozhodne zde spíše vycvičený čich znalcův jak kterákoliv reakce 
chemická.

Větší množství líhu pozná se, že se do zkoumavky nakape pozorně aniž 
by se steny sm áčely, nčco silice a  do nahnuté rourky vloží zrnko fuchsinu 
nad silici a zahřejeme. Vyvinuté prvé páry obsahujíc! líh rozpustí fuchsin i barví 
se červeně.

Chloroform poznává se reakci isouitrilovou; zahřívá-li se mírně silice 
8 lihovým roztokem žíravého natronu za přidání málo kapek anilinu, tož vy
vinuje se za přítomnosti chloroformu odporný zápach po nitrilu.

V novější době přicházejí do obchodu tak zvané koncentrované silice, 
které jsou zvláštním způsobem připravené, vůni silnější i příjemnější oby
čejných silic. Jsou bezbarvé, jeví větší hutnotu, příjemnější bouquet a snad
něji rozpustné ve zředěném líhu i ve vodě. Konečně přicházejí dnes do obchodu 
pevné látky, podstatné to součásti některých silic, jichž užívá se místo te
kutých silic.

Poněvadž podle dnešního vědění nelze silice nikterak klassifikovati zcela 
přesně, jsouce to mnohdy směsi různých látek, uvedeny jsou v následujícím 
dle abecedního pořádku.

Ajovanovd silice. Z plodů rostliny Ptychotis ajovan, rostliny to rostoucí 
v Egyptě, Persii a ve východní Indii získaná silice, zapáchající po tymiánu, 
obsahuje hlavně thymol vedle cymolu, thyinenu a tekutého fenolu, snad karva- 
krolu. Nejdůležitější z těchto součástí jest thymol [C10 HI3 (OH)], tvořící 
bezbarvé, lesklé tabulky, tající při 51—52° C. Ve vodě jest těžko rozpustný, 
dává však ji  charakteristickou chuť. Rozpouští se snadno v líhu, étheru, chloro
formu i slouží jednak ku přípravě některých ústních vodiček a kloktadel, 
jednak v medicíně co výborný antiseptický prostředek.

Methyléther hydrothymochinonu jest součástí silice arnikové.
Akátová silice. Extrakcí neb absorpcí květů stromu Acacia fa r nes, roz- 

toucího na severním pobřeží středozemního moře, zejména v jižní Francii a 
kol Janova, získává se hustá, zelenavá tekutina, která však nepřichází do 
obchodu, zůstávajíc v rukou tamnějšfch voňavkářň. Pod jménem extráto ďacacia 
přichází do obchodu lihový roztok této silice.

Andelková silice (Oleum angelicae radicis). Připravuje se destillací 
oddenku andčlkového s vodou; jest to bezbarvá neb nažloutlá tekutina, zá- 
pachu andčlkového, chuti aromatické, ostré. Obsahuje tři různé terpeny. Da
leko menší ceny jest silice získaná ze semene andělkového (Oleum angel, 
semiuum).

Andropogonové silice. Sem náleží více silic, které se připravují z travin 
ceylouských, siugaporských, bombayských a j. indických. V obchodu roze
znáváme :

1. silici citronellovou čili indickou silici meduňkovou z traviny Andro- 
pogon nardus, viz citronel. silici.

2. silici verbenovou z traviny Andropogon ctoratus, která zapáchá po 
citronu;

3. silici geraniovon, též silici palmorůžovou, z Andropogon Schoenantusy 
zapáchající příjemně růžové, viz geran. silice.
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4. silici vetiverovou, též iwarakusovou z Andropogon muricatus, tekutinu 
to hustou, zelenavou.

Anýzová silice (Oleum anisi). Z rozmačkaných plodů anýzových des tillací 
získaný produkt jest bezbarvá, časem žloutnoucí tekutina, hutnoty 0*976— 
0*985, vroucí mezi 210—234° C. Kol 16° C. tuhne na krystallickou hmotu 
následkem držení asi 95% stearoptenu, skládajícího se z anetholu (Cl0 H ,, 0 3). 
Tento tvoří bezbarvé krystally, tající při 20° C., vroucí při 231° C., hut
noty 1*014, příjemného zápachu a chuti silně sladké, málo rozpustné ve 
vodě, snadno v alkoholu a étheru.

Silice anýzová rozpouští se v 5 částech 90% líhu, dále v petrolétheru, 
étheru a j.  v. i uchovává se v dobře uzavřených lahvích v chladném a tmavém 
místě. Účinkem vzduchu pryskyřicová!! a ztrácí vlastnost krystallovati. Nejlepší 
silice jest ona připravená ze semene ruského a moravského. Méně cenná jest 
silice německá a španělská. Užívá se j í  hlavně ku přípravě likéru, v jižních 
krajinách ku sorbetu neb kořeněné ledové vody a v medicíně; ve voňavkářství 
hrá podřízenou roli.

Arniková silice. Arnika poskytuje destillací něco málo silice žlutozelené, 
zvláštního zápachu, do dnes málo prozkoumané. Oddenek arnikový dává asi 
1% silice nažloutlé s odstínem zelenavým, hutnoty 0*9975 při 16° C snadno 
rozpustné v líhu.

Bergamotová silice (01. bergamottae). Lisováním čerstvé kůry plodu 
Citrus bergamia, odrůdy to C. limetta, získává se čirá tekutina nažloutlé, neb 
nazelenavé barvy, příjemného, silného zápachu, palčivé chuti a slabě kyselé 
reakce. Hutnota obnáší 0*87—0*89, bod varu leží při 183° C. Obsahuje vedle 
terpenů jiných bergapten (C, 0 3) jehličky bezvonné, tající při 206*5° C.
rozpustné v líhu a étheru.

1 čásí silice rozpouští se v '/a části 90% líhu na čirou tekutinu. Nej
lepší zboží jest messinské i poskytuje 100 plodů asi 60—90 gramů silite.

Betelová silice. Z listí betelového Chavica Betle =  Piper Betle, jež 
domorodci Sirih zovou a s něco vápnem a katechu žvýkají, získává se nažloutlá 
neb zelenavá tekutina, časem hnědnoucí, příjemného, silného, rozčilujícího a 
na menthu a současně na citronovou silici a kreosot upomínající zápachu. 
Hutnota rovná se 0*959 při 27° C. Obsahuje vedle dvou terpenů chavicol

Bezová silice. Z čerstvých květů černého bezu destillací získaná silice, 
jež ve vodním destillatu rozpuštěna jest, koncentruje se opětovnou destillací, 
načež se petrolétherem extrahuje. Po odpaření rozpustidla zbývá velmi pří
jemně páchnoucí, bělozelenavá, povahy tukové, často krystallická hmota, snadno 
rozpustná v absolutním líhu a étheru, těžko rozpustná v rozředěném líhu a 
ve vodě. Silice této užívá se ku nej vzácnějším a nejdražším voňavkám.

Cedrová silice. Neprávem tak zvaná, získává se destillací dřeva jalovce 
virginského. Jest to čirá, bezbarvá silice hutnoty 0*9622, vroucí při 271° C. 
zapáchající podobně jako ona z pravého dřeva cedrového připravená. Obsahuje 
cedren a kafr cedrový.

Citrondlová silice (01. citronellae, 01. andropogonis). Traviny Andro
pogon nardus, citratus a Schoenantus rostoucí ve východní Indii a na Ceylonu 
poskytují silici citronellovou, též lemonovou zvanou, zápachu podobného silici 
citrónové, a které používá se zhusta místo této. Jmenovité Androp. nard. 
obsahuje silici vůně současně na citronovou a růžovou silici upomínající.

C itró n o v á  silice  (01. citri corticis). Připravuje se z kůry citrónové v  jižní 
Evropě dílem lisováním, dílem destillací. Silice prvým způsobem získaná jest 
nažloutlá, obyčejně zkalená, ona destillací, čirá a bezbarvá, slabšího zápachu. 
Hutnota je jí rovná se 0*840—0*870. Bod varu* leží při 160—175° C. S abso
lutním lihem mísí se v každém poměru; 1 díl silice rozpouští se ve 2 dílech 
líhu hutnoty 0*815 a v 10 dílech hutnoty 0*830. Na vzduchu pryskyřicovatí 
resp. osazuje malé, drobné krystallky. čerstvá silice mísí se snadno s petrol-

354 Silice a voiíavkdřstvi.



Silice. 355

étherem na čirou tekutinu, stará zakaluje se usazujíc pryskyřici; taktéž reaguje 
stará silice kysele.

Silice sestává z terpenu podobnému onomu, jež nalézá se ve francouzské 
terpentinové silici, dále citrenu (C10 H16), cymolu a podílu tekutiny, jež pře
chází nad 200° C. a konečně z polyterpenů a j. látek. Hlavní trh jest v Mes- 
sině. 3500 kusů citronů poskytuje asi 1 kg silice.

Silice získaná z květů citroníků jest bezbarvá tekutina mnohem jemnější 
vůně, jak ona z kůry vytlačená.

Dobromyslová silice. Sem řadí se dva druhy a to dobromyslová silice 
z Oiiganum vidgare a kretská silice ze španělského chmele, Origanum creticwn, 
hirtum, smyrnaeum a j.  druhů na pobřeží středozemního moře rostoucích.

Dobromyslová silice jest řídká, nažloutlá tekutina, hutnoty 0*900—0*950 
zápachu kafrovítého.

Kretská silice připravuje se destillaci kvetoucích bylin. Jest to hustá, 
žlutohnědá tekutina, hutnoty 0-95—0*97. Pozůstává z terpenu a karvakrolu.

Erigorová silice. Získaná z Erigoron canadense, sestává hlavně z terpenu 
CI0IIIG. Slouží v Americe hlavně ku stavení krve.

Ěsdragonová silice. Připravena destillaci listů Artemisia Dracuncxdus 
jest tekutina hutnoty 0*9356, vroucí mezi 200—206° C. i sestává bezmála vý
hradně z anetholu, který obsažen jest v silici anýzové.

Eukfdyptová silice. V Austrálii připravuje se z listů a ratolestí různých 
odrůd Eucalyptu jmenovitě EucaL amygdalina silice barvy světložluté, řídké, 
hutnoty 0*881, zápachu pronikavého na citron upomínajíci, chuti mírně chla
divé, nahořklé, vroucí při 165—188° C. Chladem vylučuje stearopten, na 
vzduchu pryskyřicovatí.

Ona silice získaná z Eucal. globulus, rostliny to pěstované v jižní Francii 
a Alžíru užívá se výhradně v lékařství.

Fenyklová silice (Ol. foeniculi). Semena fenyklu poskytují destillaci 
bezbarvou neb slabě nažloutlou, příjemně páchnoucí tekutinu, hutnoty 0*940— 
0*970. Silice obsahuje skoro 70% anetholu. Čerstvá silice rozpouští se v petrol- 
étheru, stará a okysličená pouze z části.

Fialková silice. Silice tato získává se pouze absorpcí ve francouzských 
továrnách a slouží k těm nejjemnějším voňavkám. Co taková do obchodu 
nepřichází.

Gcdangová silice. Z oddenku galangového připravuje se nažloutlá silice, 
mající hlavně užívání v lékařství.

Gaidtheriová silice (01. gaultheriae). Též silicí wintergreenovou zvaná 
nalézá se v rostlině severoamerické Gaultheria procvmbens, z níž získává se 
destillaci čirá, bezbarvá je-li čistá, jinak zelenavá tekutina velice příjemné 
vůně, hutnoty 1*142 vroucí mezi 200—222° C. Obsahuje asi ‘/io terpenu gaul- 
therilenu, ostatní jest methyléther kyseliny salycilové. Tutéž silici obsahují 
ale i Gaultheria punctata, leocarpa, Betula lenta. Cestou umělou připravuje 
se zahříváním líhu methylového, kyseliny sírové a salycilové. Směs na to vlije 
se do vody, načež se usadí na dně nádoby těžký olej, který po vypírání vodou, 
destilluje se v proudu vodní páry,

Geraniová silice (01. geranii). Jinak též co silice palmorůžová známá, 
jest jedna z důležitých silic k účelům voňavkářství sloužící. Listy rostliny 
kakosta nej vonnějšího (Geranium odoratissimum) rostoucí v jižní Francii 
u Gra8se a u Cannes, dále v Turecku, destillovány s vodou poskytují bez
barvou, též nazelenalou neb i nahnědlou tekutinu vůně podobné růžfm; z té 
příčiny slouží tato silice zhusta ku porušování pravé růžové silice. Silice ge
raniová opět porušována bývá často silicí citronellovou, tak že obyčejně v silici 
růžové nalézá se směs tří silic.

Co nejcennější druh cení se ona silice z rostlin mírného pásma a tudíž 
původu francouzského.

45*
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Heřmánková eilice (01. chamomillae). Sem řadí se dvě silice a to ona 
zrobená destillací suchých neb čerstvých květů heřmánku pravého (Matiicaria 
chamomilla) a ona z květů rménu ušlechtilého (Anthemis nobilis) připravená.

Silice heřmánková tvoří neprůhlednou, hustou tekutinu, tmavomodré 
barvy, kutnoty 0-92—094, která kol —6° C tuhne na máslovitou hmotu, Chut 
je jí jest aromaticky hořká a zápachu heřmánkového. 1 díl silice rozpouští se 
v 7— 10 dílech 90% líhu na tekutinu modrou. Silice chová v sobě směs 
terpenu a terpenhydratu 5C,0H)6. 3H20  a má vlastnost na skleněných stěnách 
pevně Ipíti, pročež nutno jímati destillat v kovových florentinských lahvích. 
S destillatem přechází ještě jedna silice rozpustná ve vodě, která se dá z roz
toku vodnatého étherem extrahovat!*, a vlastnosti zcela jiných jak silice heř
mánkové.

Na vzduchu ostavena zelená, později hnědne stávajíc se mazavou, třeba 
proto chovati jí  v malých nádobách a ve tmě. Barva modrá má pocházeti od 
zvláštní látky azulen nek coerulein zvané, nalézající se též v silici pelyúkové, 
přecházející při fraktionované destillaci při 320° C. Čistý azulen poBudi nebyl 
připraven.

Silice Barna počíná vříti při 105° C i dostupuje až bodu 255° C, při 
kteréž teplotě přecházejí překrásně tm avom odré páry, zhušťující se na hustý, 
tmavomodrý olej. Z tohoto destillací opětovnou přechází mezi 150— 165° C 
bezbarvá silice, aromatické vůně heřmánkové, složení C10HI60 , tedy isomer 
kafru. Onen podíl přecházející mezi 270—300" C jeví lazurovou barvu, jemnou 
příjemnou vůni a povahu máslovitou.

Silice rménová jest zelená tekutina vroucí mezi 100—210’ C. Za teploty 
180— 190" C přecházejí asi % silice. Jest to směs různých étherů kyseliny 
isomáselné a isobutylové, tyglínové, a j .  v.

Hořčičná silice (01. sinapis aether). Připravuje se ze semen černé hořčice, 
které obsahují nevolnou silici, než (lraselnatou sůl kyseliny myronové, která 
účinkem v semenu se nalézajícího myrosinu, látky to diastatické, v silici Be 
rozkládá.

Rozmačkaná a mastného oleje zbavená semena se smíchají s vodou a ne
chají půl dne státi, tu tvoří se účinkem myrosinu silice hořčičná, kteráž není 
ničím jiným jak allylpseudosulfokynidem C3H5.NCS, dále cukr a kyselý síran 
draselnatý. Směs na to se destilluje i získává se tak tekutiny bezbarvé neb 
nažloutlé, hutnoty 1*010, pronikavého zápachu i chuti, způsobující záněty 
a prudké slzení, na kůži pak pálení a puchýře. Silice rozpouští se v líhu 
i étheru.

Hořkomandlová silice (01. amygdalaruw amararum). V hořkých mandlích 
nalézá se zvláštní glycosid amygdalin, který ve vodnatém roztoku účinkem 
rozředěných kyselin a ještě snadněji za chladu již pouhým účinkem v mandlích 
obsaženého emvlsinu, štěpí se přijímaje vodu ve cukr, kyanovodík a benzaldehyd 
t  j. silici hořkomandlovou.

Připravuje se, že se tuku zbavené hořké mandle s vodou ponechají více 
hodin státi, na to přidá něco rozředěné kyseliny sírové a určitá čsísC od- 
destiluje. Z vodnatého destillatu se přísadou Glauberovy soli (síran sodnatý) 
vyloučí silice co nažloutlá tekutina, zapáchající aromaticky na kyanovodík 
upomínajíc, chuti hořké a palčivé, íiutnoty 1*043 a bodu varu 170— 180° C. 
Účinku vzduchu ostavena stává se tmavší a mění se zejména za přítomnosti 
vlhkosti v kyselinu benzoovou. Poněvadž silice tato obsahuje 2—5% kyano- 
vodíka, jest jedovatá a třeba při zacházení s ní značné opatrnosti.

Silici této co do zápachu podobna jest t. zv. essence Mirbanova, která 
jest nitrobenzolera, tvořícím se účinkem kyseliny dusičné v benzol a které 
užívá se zhusta ku porušování silice hořkomandlové. Porušení toto dá se do- 
kázati následujícími reakcemi: Čistá silice hořkomandlová smíšena s dvěma 
objemy kyseliny dusičné, hutnoty 1*42 mění se beze všech dalších úkazů
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v kyselinu benzoovou. Obsahuje-li však 10— 12% essence, tož vyvíjí se hojnost 
červených dýmů. S kyselinou dusičnou hutnoty 1*5 dají se ještě 2—3% essence 
dokázati. Nebo se ku směsi 5 cm3 90% líhu a 5 cm.3 destillované vody re 
zkoumavce přidá 10 kapek silice a mírně promíchá. Čistá silice se rozpouští 
ihned, obsahuje-li však pouze 1% nitrobenzolu, tož se nahromadí na dně ná
doby. Kalí-li se však pouze silice, tož může obsahovati cizé silice.

Nerozpouštějí-li se 2 kapky silice třepáním ve 100—120 kapkách vody, 
při teplotě 17— 20° C. na čirou tekutinu, aneb aspoň tak, aby kapičky nebyly 
patrnými, tož obsahuje silice bud jiné silice aneb chloroform. Je-li silice po
rušena chloralhydratem, tož bílá sedlina vzniklá přísadou dusičnanu stříbrna- 
tého a amoniaku vařením zčerná.

Hřebíčkovd též řebíčkovd silice (01. caryophyilorum). Tak zvaný hřebíček 
(řebíček) jsou sušená zavitá květová poupata Caryophyllus aromaticus, stromu 
to domovem na Molukách, který se však pěstuje i v jižní Asii, Africe atd. 
V obchodu rozeznáváme silici východoindickou (z hřebíčku amboinského, 
labuanského a moluckého), africkou (z hřebíčku bourbonského, zanguebarskéhn 
a mořického) a amerikdnskou (z hřebíčku z ostrova Cayenského). Poupata 
obsahují, nejsou-li porušená neb z části již extrahovaná, takové množství silice, 
že pouhým stlačením roní se silice v podobě rosy. Ve velikém dobývá se 
bud destillací neb extrakcí petrolétherem. Porušené zboží dá se ale poznati 
— neporušený hřebíček dán do vody bud klesne ke dnu anebo zůstane kolmo 
hlavičkou (poupátkem) vzhůru vězeti, kdežto extrahovaný hřebíček neklesne 
pod hladinu aneb zůstane v každé poloze ve vodě.

Silice jest bezbarvá, časem hnědnoucí tekutina, hutnoty 1*030— 1*065, 
snadno rozpustná v líhu, rozpustná v étheru a koncentrované kyselině octové. 
Smíchaná s louhem draselnatým tuhne na máslovitou hmotu krystallickou. 
Ona obsahuje euaenol (C10HI30 ,)  sesquiterpen C15I i ,4 a uhlovodík C10H16.

Silice smíchaná s něco kyseliny sírové, barví se modře, 8 větším po
dílem krvavě červeně.

Eugenol jest bezbarvá tekutina vroucí při 247° C., hutnoty 1*063, roz
pustná v iihu i étheru, nepatrně pouze ve vodě i chová se analogicky fenolu. 
Jest to mocné antiseptikum.

Oxyduje-li se eugenol v alkalickém roztoku nadmangananu draselnatého, 
tvoří se vanillin; ve větším množství připravuje se tato látka oxydací acet- 
eugenolu dle patentu Tiemannova. která získala si jména i ve světě techni
ckém, vytlačujíc přirozenou vanilku z trhu.

Vanillin co takový tvoří bezbarvou, krystallickou hmotu, tající při 83° C. 
Jelikož vanilka obsahuje 1 ’/2—2 /2% vanillinu, tož rovná se 1 díl vanillinu 
40—60 dílům přirozené vanilky.

Chmelová silice (01. lupuli). Destillací šištic chmelových nebo v nich 
obsaženého prášku lupulinn (moučky chmelové) získává se destillat reakce 
kyselé, ve kterém vedle silice nalézá se kyselina valerová. Silice má hutnotu 

0*908—0*910, vře mezi 125—300° C. tuhne daleko pod — 17°C. i vydává 
pronikavý zápach a chutná ostře palčivě. Ona sestává hlavně z terpenů 
CI0H,t) a z kyslíkaté sloučeniny složení CI0 H18 O. Ve vodě se nerozpouští, 
leč sděluje ji  vůni i chut.

Chutovd silice (01. pimentae). Získaná silice z Myrthus pimentus má 
pronikavý zápach, chut hořkou, již používá se při fabrikaci likérů a ku parfu- 
mování mýdla. Ona obsahuje eugenol a terpen C15 H24.

Jalovcová silice (01. Iuniperi). Jalovec obsahuje ve všech svých částech 
najmě bobulích silici, z kterých po rozmačkání destillací získává se tekutina 
nažloutlá, po čistění bezbarvá, řídká, pronikavého, zvláštního na silici terpen- 
tinovou upomínající zápachu, palčivé chuti, hutnoty 0*850—0*880, vroucí mezi 
150—282° C. Užívá se hlavně ku výrobě likérů.



Jasmínová silice. Připravuje se pouze cestou absorpční pomoci oleje 
mandlového neb behenového z květů jasmínových (Jasminum offic.), rostoucího 
to stromu v jižní Francii a na severním pobřeží středozemního moře. Do 
obchodu co taková sotva přichází, a t. zv. essence de jasmin jest roztok této 
silice v silném líhu.

Silice tato nesmí býti zaměňovaná se silicí pustorylovou z jasmínu do
mácího (Philadelphus coronarius).

Kadová silice (Ol. cadinum). Připravuje se zejména v jižní Francii suchou 
destillací dřeva jalovcového (Jnniverus oxycedms) i představuje hnědcžlutou, 
později černohnědou tekutinu slabě kyselou, zápachu dehtového ne nepří
jemného. Obsahuje vedle silice jalovcové různé dehtové látky.

Kafry (Camphora). Kolektivním jménem kafry zahrnujeme v užším 
slova smysiu ony pevné silice, které rostlina ve svých částech ukládá. Co do 
chemické povahy jsou příbuzný jednak řadě aromatické, jednak blíží se ku 
terpenům. Mnohé jsou již zařaděny v systém, mnohé vyloučeny, poněvadž 
8 kafry nic společného nemajíce, pouze zápachem svým na ně upomínaly. Nás 
zajímají zde kafr japonský, prostě kafr zvaný a t. zv. bonieol (camphol).

K afr japonský či obecný (C„,H160 )  vyskytuje se ve všech částech rostliny 
v Číně, Kbčinčině, Japanu a jiných zemích východní Asie rostoucí Lattrus 
camphora. V malém nalézá se v silici rozmarinové, šalvějové. Připravuje se 
destillací svrchu uvedených rostlinných částí najmě dřeva s vodou. Čím starší 
strom, tím bohatší na kafr, z té příčiny užívá se dřeva stromů ne méně jak 
200 let starých, které poskytují asi 3% výtěžku. Surovina drží v sobě olej, 
který nutno lisováním odstraniti. Oddestilují-li se s vodou 2/3 získaného oleje, 
vylučuje se ze zbytku ještě kafr. Čistění kafru děje se sublimací za přísady 
vápna a hlíny nebo pilin železných ve skleněných báních.

Kafr jest bezbarvá, průsvitná, zrnitě krystallická hmota, omaku mast
ného, vláčná, pronikavě ne yšak příjemně zapáchající, chuti zprvu palčivé, na 
to chladivě hořké. Z alkoholu neb opětnou sublimací krystalluje hexagonalně. 
Hutnota jeho obnáší 0  990—0*995, bod tání 175° C, bod varu 204° C. Kousek 
na vodu uvržený rychle přichází v rotační pohyb, při čemž se mnohem ry
chleji jak na pouhém vzduchu odpařuje. V prášek možno ho připravili teprvé 
navlhčením liliem. Ve vodě se málo rozpouští, dodává ji  však chuti i zá
pachu. 1 díl kafru rozpouští se v 0 8 dílu líhu (hutnoty 0*806), snadno ale 
v étheru, chloroformu, benzinu a j.

Borneol (C,„Hl80 )  vyskytuje se v dutinách kmenu stromu Dryobalanops 
camphora, rostoucí na Sumatře i Borneu. Uměle lze ho připraviti zahříváním 
obecného kafru s lihovým roztokem drasla na 180—220° C. Představuje malé, 
bílé, průsvitné, drobitelné zlomky, hranoly neb osmistěny. Taje při 198° C 
a vře při 212° C. Chuť jeho je  palčivá a zápach upomínající na kafr a zá
roveň na pepř.

Kajeputová silice. Destillací listů i větví na Moluckých ostrovech ro
stoucího stromu Melaleuca minor, leucadendron a viridiftora získaná řídká, 
průhledná, světlozelená silice, hutnoty 0*91—0*94 voní příjemně upomínajíc 
zároveň na rosmarinu, kafr i mátu peprnou. Hlavní součástí této silice jest 
cineol (kajeputol).

Kmínová silice (01. Cf.rvi). Jedna ze silic, která se vyrábí ve značné 
míře, najmě v Německu, kde se ročně připraví 40—50.000 kg této silice. Jest 
to bezbarvá neb nažloutlá tekutina, hutnoty 0*90—0*91. Sestává hlavně z terpenu 
C10HI6 (hutnoty 0*870, vroucího při 175® C) a karvóln CloHu O (hutnoty 0*960 
vroucího při 225° C). V praxi se užívá nyní místo silice karvolu.

Kmínová silice římská viz Kuminová silice.
Koprová silice. Destilací kopru získává se zvláštně a příjemně zapáchající 

silice, hutnoty 0*8922, kteráž v sobě chová terpen C10H16 a karvol ClcHl40 ;  
obě tyto látky nalézají se též v silici kmínové.
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Koriandrová silice (01. coriandri). Destillaci rozmačkaných plodů kori- 
andru dostává se bezbarvá tekutina 0*872, vroucí při 150° C. Ona obsahuje 
v sobě kafr CjoHihO. V líhu snadno se rozpouští.

Kosatcová silice (01. iridis flor.). Parní destillaci oddenku kosatcového, 
rostliny to jižní Francie a Dalmacie získá se pevná, slabě růžově zbarvená 
silice, obsahující velkou část pevné nevonné látky, kyseliny myrikové to, ve 
které rozdělena jest ona velmi cenná silice v poměrně malém množství. Cena 
je jí rovná se asi ceně silice růžové.

Kubebová silice (01. cubebarura). Z plodů destillaci přechází bezbarvá, 
hustá tekutina, hutnoty 0*920—0*360, která při teplotě 250—260° vře. Ona 
obsahuje v sobě a hlavně ta ze starých plodů kubebový terpen CISH24 a kafr 
Cj5H260 , který lze získati. Tento rozpouští se v líhu i představuje po vykry- 
stallování bezbarvé rhombické krystallky, lesku skleného. Taje při 65° C a vře 
mezi 150— 155° C.

Kumarin. Jest to ona vonná látka, která se nalézá v bobech tonkýnskýcb, 
v mařince vonné (Asperula odorata), v komonici (Melilotus offic.), v tomce 
vonné (Athoxanthum odoratum), kteráž senu příjemné vůni dává a j. v. Dříve 
připravoval se skoro výhradně destillaci bobů tonkýnských, ze kterého destil- 
latu vyloučil se krystallický kumarin.

Nyní připravuje se na veliko cestou umělou. Zahřívá-li se totiž aldehyd 
salycilový, sloučenina to, která se též nalézá hojně v silici tavolníkové, s anhy- 
dridem kyseliny octové a sodíkem, tož probíhá pochod reakční tak, že se 
na konec tvoří kumarin a kyselina octová. Poněvadž pak aldehyd salycilový 
lze vyrobiti uměle z fenolu čili kyseliny karbolové, součásti to dehtu kameno- 
uhelného, tož lze i kumarin z této nepříjemně páchnoucí suroviny zrobiti.

Kumarin představuje bezbarvé krystally lesku hedvábného velmi pří
jemného zápachu, chuti hořké, které v studené vodě těžko, v teplé poněkud 
snáze se rozpouštějí. Ve vřelé vodě, ještě lépe v líhu neb étheru snadno se 
rozpouští. Při 67° C taje, kdežto onen z rostlin připravený, povahy tukové 
již kolem 40—50° C. Vře při 290° C. Kumarinu odpovídá formule C9IItí0 2.

Kuminová silice (01. cumiui). Ze semen kumínu čili římského kmínu 
získává se světložluté neb nazelenavé tekutiny, hutnoty 0*93—0*97, sestávající 
hlavně z cymolu (C10H14), kurainaldehydu (kuminolu) C|0Hl20 , které se dělí 
destillaci, podíl totiž pod 190° C přecházející obsahuje hlavně cymol. Destillat 
tento se rectifikuje přes roztavené draslo, načež zbývá cymol co bezbarvá, 
olejovitá, světlo silně lámající tekutina, hutnoty 0*857 a vroucí při 171" C.

Podíl nad 190° C. přecházející třepá se s kyselým siřičitanem soduatým, 
čímž přechází aldehyd v krystallickou hmotu, která se mezi pijavým papírem 
vylisuje a na to s uhličitanem sodnatým (sodou) destilluje, při čemž přechází 
kuminol. Tento tvoří bezbarvou neb slabě nažloutlou tekutinu, hutnoty 0*973 
vroucí při 220n C. Na vzduchu mění se v kyselinu kuminovou.

Levandulová silice (01. lavaudulae). Získává se destillaci květů levandule, 
rostliny to původně v Persii a jižní Evropě rostoucí, která se nyní hlavně 
v Anglii značně pěstuje. Jsou to zejména krajiny kol Mitchamu a Iiitchinu, 
kde se velikou mírou kultura provádí. Při dobré sklizni dociluje se z 1 hek
taru 17—20 litrů bezbarvé, snadno pohyblivé tekutiny, hutnoty 0*876—0*880, 
rozpustné v 5 dílech líhu, hutnoty 0*894.

Jako méně cenná silice platí ona připravená z francouzské levandule, 
z odrůdy Lavandule spica.

Na vzduchu a světle rychle se rozkládá, proto nutuo ji  před vlivem 
obou dobře chrániti. Silice tato sestává z více uhlovodíků, hlavně z terpen- 
hydratu CjoH^.SIijo. V obchodu porušuje se často líhein a silicí terpen- 
tinovou.

Lincdová silice, též likarová. Připravuje se ze dřeva v Mexiku a Cayennu 
rostoucího stromu bílého cedru (Licaria canali). Silice tato příjemně po
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rfiži zapáchajíc, tvoří řídkou tekutinu, hutnoty 0*868, vroucí při 198° C., která 
ani při —20° C. netuhne.

Lžičniková silice. Z čerstvých bylin vyrobená silice představuje na
žloutlou tekutinu, ostrého zápachu, vroucí mezi 158—165° C. Veliký podíl 
této silice vře mezi 159— 160° C. i jeví se býti sloučeninou uhlíka, vodlka, 
dusfka a síry (C5H9NS.) Sloučeninu tuto lze i umělou cestou připraviti.

Majoránová silice (01. majoranae). Z inajoránky připravuje se silice co 
řídká bezbarvá neb nažloutlá tekutina, hutnoty 0-890—0910, vroucí při 
163° C. která při — 15" C. vylučuje stearopten. Delším uchováním za nedo
statečného uzavření nádoby vylučuje krystally, které bez rozkladu sublimují. 
Užívá se ji  v mydlářství a ku fabrikaci likérů.

Mátová silice (01. menthae crispae). Destillací máty kadeřavé získává 
se bledozelená, stářím tmavěji se barvící tekutinou hutnot) 0*91—0*93, která 
počíná při 170° C vříti, přechází vsak teprve při 200° C větší podíl. V ob
chodu rozeznává se druh americký a německý, ač bez valného rozdílu. Ona 
obsahuje terpen a s karvolem isomerickou látku. Slouží hlavně ku výrobě 
levnějšího voňavkářského zboží.

Mátová silice pepmá (01. menthae piperitae.) Vyrábí se z máty pepmé, 
která se hlavně v severní Americe (New-York, Ohio a Michigan), v Anglii 
(Mitcham a Cambridge), v Japanu a též v Německu pěstuje. Anglické zboží 
a zejména Mitchamské považuje se za nejlepší. V Americe se průměrně ročně 
1200 hektarů osází. Koncem srpna se sklízí rostliny, které se v hromadách 
suší. Obyčejně dává rostlina 5 žní, než první jest nejbohatší. Z 1 hektaru 
dostává se průměrně 7*5 kg silice.

Surová silice jest nažloutlá neb nazelenalá, čištěná jest bezbarvá, řídká 
tekutina, silného, příjemného zápachu, chuti palčivé, později občerstvující. 
Hutnota je jí kolísá mezi 0*90—0*92, vře mezi 188— 193° C. Na vzduchu absor
buje kyslík a houstne. Chladem 0°C  tuhne i vylučuje stearopton sestávající 
hlavně z kafru mentholu. Tekutý podíl obsahuje různé terpeny a kyslíkaté 
sloučeniuy. Důležitosti pozoruhodné nabyl methol i ve farmacii. Jest to bez
barvá, krystallická látka, zápachu pronikavého po mátě peprné, tající při 
42" C. Avšak již za obyčejné teploty prchá ač teprve při 212° C vře. Roz
pouští se v silicích, líhu, étheru, sírouhlíku a j. v. Největší podíl mentholu 
chová silice japanská 50—55%, mitchamská drží 40—45%, americká pouze 
20—25%. Mentholu samotného užívá se hlavně ku výrobě mentholových rou
bíků proti migréně.

Roční výroba této silice páčí se ročně na 45.000% , z čehož */9 t. j- 
30 .000%  připadá na Ameriku.

Silice tato zhusta podléhá porušováni a sice bud přečištěnou silicí ter- 
pentinovou neb jinými silicemi v líhu rozpustnými. Smíchá-li se rovný podíl 
silice a 90% líhu a uastane-Ii zkalení, tož stává zde pravděpodobně porušení. 
Často se porušuje silice tato silicí sassafrasovou. Tato silice mísí se s kyse
linou sírovou za zvýšení teploty, aniž by však vydávala nějakých par. Směs 
obou látek jest černočervená, po smíchání s lihem tmavotřešňová a po zředění 
tmavočervená. Naproti tomu silice mátová smíchaná s kyselinou sírovou 
dává směs žlutočervenou, po smíchání s lihem více méně zkalenou, bledčžluto- 
červenou neb malinověčervenou, po zabřatí se vyjasňuje a jeví se světle
t»nl«nn»<viň/v«n>An#\ai A RooR pÍa li nirní oilinA tA^AirZ nminA 00/ oÍIÍaa  nu 
u i a i i u u v c t n  v c ž u u u «  v ; u o í u m j u ' i i  l i j  l i  i  o n i o o  u i a t u v a  a / u  o i u v o  D f t o o a i i  a*"

frasové, tož stává se směs po přidání kyseliny sírové a po zahřetí b lihem 
tmavočervenou.

Obsahuje-li silice mátová silici kopaiovou, tož pozná se přísada ta po
zorným zahřetím s koncentrovanou kyselinou dusičnou do varu. Tu silice 
obsahuje-li silici kopaiovou zhoustne, jinak zůstává čistá, neporušená silice 
řídkou a barví se pouze kaštanovčhnčdě
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Mezi tyto silice náleží též silice poleyová z rostliny Mentha Pulegium, 
rostoucí v jižní Francii. Vůně její podobá se poněkud silici mátové, vře mezi 
183— 188° C a jeví hutnotu 0-927. Neobsahuje však ani menthol ani karvol.

Matikova silice. Listy matikové obsahují 2—3% silice vroucí při 200° C 
obsahující hlavně kafr matikový C10H2oO, tající při 94° C. Slouží hlavně 
v lékařství.

Mirbanová silice. Strojená silice horkonutndlová. Nitrobenzol.
Nitrobenzol [C6H5(N02)], jehož zápach připomíná silici hořkoman

dlovou, a který svou lácí vytiskl z mnoha míst dříve užívanou, drahou 
silici hořkomandlovou, není vlastně žádnou silicí, než chemickou sloučeninou 
určitě klassifikovanou. On připravuje se z benzolu (C„H6) tím způsobem, že 
se předem hledí získati ze surového benzolu čistý produkt, vroucí při 80—81CC 
a tudíž prostého toluolu. Čím pozorněji a opatrněji se tato operace provádí, 
tím čistšího benzolu se získá. Jedná li se zvlášt o to dosáhnouti co možná nej
čistšího produktu, tož se čistčný benzol nechá při nízké teplotě ztuhnouti 
a pak za studená lisuje, čímž odstraní se ještě snad zbylé v něm uhlovodíky. 
Takto získaný benzol se nyní nitruje t. j.  on se míchá se směsí kyseliny sí
rové a dusičné v železných nádobách, při čemž se vede chod práce tak, aby 
příslušné množství kyseliny dusičné přitékalo 12 hodin. Tutéž dobu t. j.  12 hodin 
se směsí mísí, načež klidem usazuje se na dně nádoby kyselina sírová, která 
se stahuje a nitrobenzol držící v sobě kyseliny, v hliněných nádobách vodou 
propírá a na konec přečistuje.

Nitrobenzol vře při 213" C, nedá se ale sáin destillovati, poněvadž 
delším zahříváním za prudké explose se rozkládá. Z té příčiny se přečištováuí 
provádí s vodními parami, čímž získá se čiré, bezbarvé tekutiny hutnoty 1-2, 
velmi příjemného zápachu.

Meduňková silice (01. mellisae). Připravuje se destillaci meduňky (Me- 
llisa offic.) s vodou aneb absorpcí tukem, co bezbarvá neb nažloutlá tekutina, 
slabě kyselé reagující, hutnoty 0 85—0 9 0  a příjemného zápachu. Užívá se 
krom ve voňavkářství též v medicíně.

Muškátová silice neb macisová silice (01. macidis). Silice tato připravuje 
se hlavně ve východní Indii, na Mollukách a v Číně destillaci čerstvých květů, 
masité kory plodů t. zv. míšků stromu Myristica moschata, který divoce na 
ostrovech bandských roste, v Indii a najmě v Singaporu se pěstuje. Destillaci 
suchých plodů dostává se pouze 4—8% výtěžku. To vysvětluje se tím, že 
Číňané nejprve květ v alkoholu digerujf a teprve extrahovaný zbytek do 
obchodu přivádějí. Zajímavo, že různé části téhož plodu zcela různé silice 
obsahují, úkaz to, který se též objevuje u oranžovníka.

Čištěná silice jest bezbarvá, řídká tekutina, hutnoty 0 8 7 —0*93 vroucí 
při 170— 180" C, pronikavého a mocného zápachu, jemné chuti. Staré zboží 
jest žluté a husté. Užívá se jí  hlavně ku výrobě vín „samotoku“, likérů a ku 
parfumováuí mýdla. Chladem vylučuje stearopten. Obsahuje terpen macen 
C10H1c, těkavou pryskyřici C41lIIit)0 5, dvě silice (C,„H,30 2)n a s kafrem iso- 
merní sloučeninu.

Myrrhová silice (01. myrrhae). Myrrha jest na vzduchu stvrdlá prysky
řičná šťáva z kůry stromku Bulsamea Myrrha Engl., rostoucího na severo
východním pobřeží Afriky. Ona obsahuje vedle nečistoty, solí a vody asi 2 5% 
těkavé silice, hutnoty 1019, která se destillaci získává přímo z ní neb z li
hového extraktu.

Narcisová silice (01. narcissae). V jižní Francii pěstuje se k účelům 
voňavkářským, rostlina Narcissus podicus, silice sama však do obchodu sotva 
přichází.

Neroliová silice. Též silici kvitů oranžovníka zvaná. Květy veškeré 
čeledi citroníkových rostlin poskytují velmi příjemně zapáchající silice a ze
jména velice cení se ona z květů hořkého oranžovníka, která přichází do
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obchodu co Essence de Néroli Bigarade a druhá z květů oranžovníka sladkého 
co Essence de Néroli Portugal.

Tak zvaná silice petitgminová připravuje se destillací listů neb nezralých 
plodů citroníků, co příjemně zapáchající tekutina. Užívá se jí  hlavně ve 
fabrikaci vody kolínské.

Niobová silice. Jménem tím rozumí se ve voňavkářství umělá látka, 
kteráž jest methylétherem kyseliny benzoové. Jest to bezbarvá tekutina, pří
jemného zápachu, hutnoty 1*09 vroucí při 199° C.

Omanová silice. Destillací oddenku omanu lékařského (lnula Helenium) 
získává se nažloutlá pevná hmota, kterouž rozložití lze v tekutou a pevnou 
součást. Tekutý podíl jest barvy nažloutlé, příjemné aromatické chuti a zá
pachu mátového a jež sluje alantolem (C10HIr>0). Z alkoholického extraktu 
oddenku připravuje se krystallická hmota, která sestává z alantolu a heleminu 
(C6H80).

Patchoulová silice. Z vétví i listů keře Pogostemon Patchouli, rostoucího 
v Indií připravuje se destillací pronikavě zapáchající silice barvy žlutohnědé, 
zahustlé. Chladem osazuje krystallické tělo — kafr patchoulový, hmotu to 
hutnoty 1*051, tající při 45—55° C a vroucí při 206° C.

V obchodu rozeznává se silice penangová hutnoty 0*959 a francouzská 
hutnoty 1*012.

Příjemný zápach této silice vynikne teprve při značném zředění.
Pepřová silice. Má z té příčiny jakési důležitosti, že jest to odpadek 

při fabrikaci cenné vonné látky připravované z pepře, tak zvaný piperonal 
čili heliotropin. Výroba této látky jest následující. Pepř se za přísady vápeného 
mléka destilluje, zbytek odpaří do sucha a extrahuje, tož přechází do 
extraktu piperin, který účinkem lihového louhu draselnatého přechází v pi- 
peridin a v sůl kyseliny piperinové. Tato oxydací nadmangananem draselnatým 
přechází v piperonal.

Jest to látka krystalující ve velikých průhledných hranolech, příjemného 
zápachu, rozpustua v étheru a horkém líhu, která taje při 37° C a vře při
O é o n  r\ t » :-------------1»  . .x ť —x — --------< — x.— i_xy.~4.__/va npuiuuuiu uziva ujui iiujiie w  vuuttVKar&ivi.

Petitgrainová silice, viz neroliová silice.
Petrželová silice. Destillací semene nebo lodyhy dostává se dvou látek, 

z nichž jedna tekutina, druhá tuhá. Tekutý podíl jest zelenožlutá silice, po 
rektifikaci řídká, bezbarvá tekutina, hutnoty 0*865, vroucí při 160— 164° C, 
tuhnoucí při 2— 8°C.

Hmota pevná jest kafr apiol, bílé to jehličky, tající při 30° C, vroucí 
kol 300° C.

Pimentová silice, viz chuťová silice.
Pustorylová silice. V pustorylu vonném, Philadelphus coronarius, jest 

obsažená silice vůně jasmínové, která se však do obchodu nepřivádí, než 
absorpcí tuky na pomády spracuje.

Puškvorcová silice. Destillací připravená silice představuje čirou, na
žloutlou neb nahnědlou, dosti hustou tekutinu hutnoty 0*89—0*95, která na 
vzduchu snadno zpryskyřovatf. Rozpouští se v stejném podílu líhu. Obsahuje 
dva terpeny a extraktní látku acorin.

Besedová silice. Připravuje se hlavně macerací neb absorpcí, ačkoliv lze 
ji  i extrakcí získati. V koncentrovaném stavu nepříjemně zapáchající tekutina 
jev í teprve při značném  zředění arom atickou vůní.

Rménová silice, viz heřmánková silice.
Routová silice (Ol. rutae). Z routy připravuje se destillací tekutina žluto

zelená, pronikavého zápachu, chuti hořké, hutnoty 0*837. Větší podíl silice 
jest bezbarvá tekutina, slabého aromatického zápachu, usazujíc chladem kry
stallické lupínky. Silice této užívá se hlavně ku výrobě kognaku.



Rozmarinová silice (01. rosmarini). Z čerstvých kvétá a listí rozmariny, 
kteráž za tím účelem pěstuje se v jižní Evropě, najmě v Dalmacii, severní 
Itálii a jižní Francii připravuje se čirá, bezbarvá neb nažloutlá tekutina 
hutnoty 0*885, vroucí mezi 150—260° C, zápachu pronikavého, na vzduchu 
hustnoucí a temněji se barvící. Rozpouští se snadno v 1— V/2 dílu 90% líhu. 
Obsahuje asi 80% terpenů Cl0H16, 6—8% obyčejného kafru, 4—5% borneclu 
a cineolu.

V obchodu rozeznává se francouzské a italské zboží, toto jest méoě 
cenné, onoho užívá se hlavně ku přípravě kolínské vody.

Růžová silice (01. rosarum). Růže, tento poetický květ jest nositelem 
vzácné silice růžové. Do obchodu přichází sice celá řada silic jménem tímto 
označených, se kterou však nemají nic společného jak jméno. Za nej lepší 
zboží považuje se ona silice pocházející z jižního úpatí Balkanu, dále z Persie 
a Indie; Francie vyrábí též silici růžovou výborné jakosti a v poslední době 
i v Německu konány se zdarem pokusy získati z pěstovaných táží silici.

V Bulharsku získává se destillací květů Rosa damascena i sluje tato 
získaný produkt guljag (gul — táže, jag =  olej), jest pak Kasanlik střediskem 
celého obchodu. Květy růžové musí býti sebrány vždy před východem slunce 
a pokud možno týž den spracovány i děje se v Bulharsku tím způsobem, že 
se polijí dvounásobnou váhou vody, načež v zcela jednoduchých strojích de- 
stillují. Destillat získaný se opětně destilluje i jímá první šestina přecházející. 
Tento ponechán klidu na vlažném místě vylučuje na povrchu svém po 1—2denní 
době růžovou silici, kteráž se pak pozorně sebírá. Průměrně třeba na 1 kg 
silice 3000%  táží. Jak podotknuto svrchu i v Německu ve směru tom konány 
pokusy a byl to zejména Schimmel a spol. v Lipsku, který se zdarem získal 
z 2000 kg květů 1 kg silice, která i při poměrné vysoké ceně šla velmi dobře 
na odbyt. Lipská silice jest však za obyčejné teploty pevná, tajíc teprve 
při 32° C.

V jižní Francií i Alžírsku připravuje se z květů růžových hlavně ab
sorpcí spojenou s macerací získané pomády růžová essence, zbytek pak co 
růžová voda do obchodu přivádí, kteráž mnohem příjemněji zapáchá jak ona 
připravená přímo smícháním vody se silicí. V malém rozsahu připravuje se 
voda růžová v Anglii a severním Německu. Nelze-li ihned růžové listy spra- 
covati, tož se konservují přidáním soli kuchyňské (1 kg soli a 6 kg listí rů
žového) a nebo se tence na suché, prkenné půdě rozprostrou.

Silice růžová sestává ze dvou částí a to tekuté, která vlastně jest nosi
telkou příjemného zápachu a pevné bezvonné. Silice sama představuje tekutinu 
bezbarvou neb slabě nažloutlou, v koncentrovaném stavu přes příliš silné vůně, 
než aby líbeznost je jí mohla vyuiknouti. Hutnota je jí obnáší 0*815— 0*88, vře 
při 216° C. Ve vodě se málo rozpouští, v studeném líhu z částí, ve vřelém 
zúplna. Bulharská silice drží v sobě pouze 18% stearoptenu, francouzská neb 
anglická 35— 68%.

Čistá, neporušená silice se takřka čistá ani nevyskytuje, než dle údajů 
současných obyčejně smíšena se silicí geraniovou, palmorůžovou, pelargo- 
novou a j .  v. Silice tyto však netáhnou mezi 1— 10° C a dále mají úplně 
rozdílný zápach pravé silice.

Pravá silice poznává se tím způsobem, že se ku jedné kapce přidá 
1 kapka koncentrované kyseliny sírové, neporušená silice podrží svůj zápach, 
ciží silice nepříjemně čpí. V novější době porušuje se silice růžová jemnými 
vláskovými proutky skleněnými.

Jménem silice z růžového dřeva rozumí se tekutina připravená ze dřeva 
kořene a doleního kmenu na kanárských ostrovech rostoucí svlačcovité rostliny 
Convolvulus scojparius a Jloridus, jejíž zápach zdaleka upomíná na vůni růže 
a které bylo dříve, než známá byla silice geraniová, užíváno ku porušování 
růžové silice.

Silice. 363
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Řebřičková silice. Z květů a rostliny získaná představuje žlutou neb 
zelenou tekutinu, rozpustnou v absolutním líhu v každcin poměru.

Řeřichová silice. Destillaci řeřichy zahradní (Lepidium sativum) s vodou 
dostává se bezbarvá silice.

Santalová silice (Ol. santali). Získaná z dřeva sautalovéhn co telkutina 
poněkud hustá, syrupovitá, svčtležlutá, hustoty 0*970 slabého příjemného zá
pachu, obsahuje lilavně vysokovroucí terpeny i užívá se ji hlavně v lékařství.

Sassafrasová silice. Ze dřeva sassnfrasového připravuje se bezbarvá 
tekutina, časem žloutnoucí, hutnoty 1*07— 109, vroucí mezi 115— 235° C, 
chuti palčivé. Obsahuje vedle různých terpenu, pevný safrol (C1(1Ilin0.2), který 
se nyní též na veliko připravuje a užívá inísto silice saiué. Je s t to za nízké 
teploty krystallická hmota, bezbarvá, hutnoty 1-04, tající při 8° C, za obyčejné 
teploty bezbarvá tekutina, zápachu charakteristického a vroucí při 232° C. 
Rozpouští se v líhu i etheru. V obchodu porušuje se často silici lavandulovou 
neb terpentinovou.

Satnrejová silice. Destillaci lodyhy Satureja hortensis připravuje se silice 
co žlutá, řidká tekutiua, hutuoty 0898 , aromatické vůně upomínající na thymian. 
Obsahuje karvacrol a cymol.

Skořicová silice (01. Ciunamoni). Jménem tím všeobecným přichází do 
obchodu pravá silice skořicová z Ciuamonum ceylanicum nebo Laurus cina- 
mouum, pak silice kasiocá z Cinauionum Cassia a C. aromaticum, pak silice 
dobyta z listů Laurus ciuamonum a konečně ona z kvetu skořicovuíka.

První dvé silice jsou sebč dosti podobné, leč jen silice ceylonská, která 
se dříve připravovala na místě samém, platila za nejcennčjší. Ďnes jesr bez
mála úplně vytlačena produktem evropským, který se získá z odpadků skoři
cových, chips zvaných. Silice kasiová přichází do obchodu z Macao a Kantonu 
jakožto produkt čínský.

Pravá silice ceylonská jest za čerstva bezbarvá tekutina, časein žlou tnoucí 
a hnědnoucí, hutnoty 1025— 1060. Silice kasiová jest poměrně hutnější, 
obnášít je jí hutnota P060— I -090.

Obé siiice taji v sobě aideiiyd skořicový, ceyionská silice nad to obsa
huje 4—8% eugeuolu, který v silici kasiové chybí. Eugenol a tudíž i původ 
silice lze dokázati třepáním silice s 15% sodnatým louhem, se kterým pře
chází eugenol v roztok. Rozloží-li se tento kyselinou solnou, čímž se eugenol 
vyloučí a převede tento v alkoholický roztok, tož barvi se touto s maličko 
chloridem železitým krásně modře.

Silice z listů a květů dobytá neobsahuje aldehydu skořicového než eugenol.
Šalvějová silice (01. salviae). Čerstvé, jakož i sušené byliny poskytují 

destillaci žlutou neb hnědou silici, která po rektifikaci bezbarvou se stává. 
Hutnota je jí obnáší 0  86— 0 91. Stářím tuhne i podobá se svými vlastnostmi 
silici máty peprné. Obsahuje různé terpeny, tekutý salviol a kafr šalvějový.

Tavolníková silice (01. spireae). Květ i lodyha tavolníka jilmového (Spiraea 
ulmaria) dávají destillaci tekutinu, kteráž obsahuje hlavně aldehyd salicylový 
a kyselinu salicylovou vedle něco mastného oleje. Připravuje se pak z destil- 
latu, že se nejprve mastný olej odstraní zmýdelněníiu louhem draselnatým, 
čímž zároveň přechází aldehyd v sloučeninu draselnatou, kteráž po okyselení 
fosforečnou rozkládá se v aldehyd salicylový přecházející destillaci co čirá, 
bezbarvá, olejovitá tekutina, hutnoty 1*173, vroucí při 196*5" C., tuhnoucí při 
—20° C a zápachu upomínající na silici hořkom andlovou. Rozpouští se snadno 
v líhu a étheru. Organická barvivá jako ku př. lakmus ničí, odbarvuje.

Uměle dá se připravili, destiluje-li se směs alkoholu salicylového čili 
saligeninu s kyselinou chromovou, nebo účinkem chloroformu na alkalický 
roztok karbolanu sodnatého.

Terpentinová silice (01. terebentbinae). Silice tato nalézá se ve větším 
neb menším množství uložena ve zvláštních chodbách dřeva stromů jehlična
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tých, z něhož po poranění vytéká jako balsain, směs to pryskyřice a silice 
terpentiuové. Batsam tento, obyčejně sprostý terpentin zvaný, skytá destillací 
a vodou těkavou silici terpentinovou. Zbytek po destillací přichází jako pry
skyřice, smola do obchodu. Terpentin drží v sobě ještě vedle zmíněných dvou 
látek ještě kyselinu abietovou, anhydrit je jí a jiné posud málo propátrané 
látky. Vytékající ze stromu terpentin jest čirá hmota, než některé druhy brzo 
se kalí, krystallují. Podle chování toho rozeznáváme terpentiny jemné a sprosté.

Mezi tyto čítá se: 1. Terpentiu obyčejný, též německý zvaný z Pinus 
silvestr., rotundata, nigra a Pieea vulgaris.

2. Terpentin francouzský z Pinus pinaster, obsahuje kyselinu pimarovou.
3. Terpentin americký z Pinus nfdustris a taeda.
Mezi jemné čítá sc: 1. Terpentin benátský, průsvitný, čirý to baisam 

z modřínu.
2. Terpentin uherský z Pinus pumilio (borovice horská).
3. Terpentin karpatský čili cedrobalsaui z Pinus Cetubra (limby), která

se též u nás na Schoningru sází.
4. Terpentin štrasbitrgský z Abies alba.
5. Terpentin kanadský čili kanadský baisam. Nejvzácnějšf to druli, 

sloužící k uchování drobnohledných praeparatň a v optických dílnách při 
sestrojování skel optických.

6. Terpentin cyperský z Pistacia terebinthus.
Destillace silice terpentinové provádí se ve velikých měděných nádobách 

pomocí páry. Také získává se silice co vedlejší zplodiny při suché destillací 
dřeva bohatého na terpentin jako při výrobě dřevěného octa, nebo příino 
destillací jehličí neb mladých ratolesti jehličnatých stromů (Latschenol, Krmnin- 
holzbi, Waldwollol, Tannenzapfenol, Templinol a j .  v.)

V obchodu rozeznává se: !. silice francouzská, bezbarvá neb slabě na
žloutlá tekutina, hutnoty 0 8 i‘>4, vroucí při 1(50" C.

2. Silice anglická, resp. americká, hutnoty 0  878;
3. silice ruská z Pinus silvestrjs a Ledeliourii:
4. silice obyčejná čili německá;
5. silice benátská.
Připravené takto surové silice nutno ještě rektifikovati, což se opětně 

děje pomocí páry, za přísady něco vápeného mléka (na 200 dílů surové silice 
1 díl hašeného vápna) k vůli vázání kyseliny mravenčí, octové. Takto při
pravená silice jest čirá, bezbarvá, těkavá tekutina charakteristického zápachu, 
chuti palčivé, hutnoty (>850—0-81)0, vroucí při ICO— 180'*C. V 90% alkoholu 
se rozpouští z části, v absolutním alkoholu, étlieru, benzolu, chloroformu, 
sírouhlíku se zúplna rozpouští. Sama rozpouští síru, fosfor, různé pryskyřice 
a oleje.

Ona jest uhlovodík CIOIIIfi i otáčí anglická silice plochu polarisovaného 
paprsku na právo, kdežto německá, francouzská a benátská na levo.

Na vzduchu oslavena pohlcuje kyslík, při tom houstne a pryskyricovalJ, 
i mění část kyslika v ozon a sice nejmocněji za nízké teploty a jasného osvět
leni. Mnozí domnívají se, že tvoří se ne ozon, než kysličník vodičitý.

Dnes slouží rektifikovaná silice co neobyčejnější porušovat!lo všech 
dražších a vzácnějších silic.

Tymianová silice (01. thymi). Kvetoucí bylina destillací poskytuje žluto
zelenou, po rektifikaci bezbarvou tekutinu vroucí mezi 150—23ón 0. Obsahuje 
hlavně thymen, cymol a thymol.

Z mateři doušky připravuje se nažloutlá silice podobná této. Užívá se 
hlavně ku přípravě levných voňavek a ku parfumování mýdla.

Vavřínová silice (Ol. lauri). Plody vavřínové iLaurus nobilis) obsahují 
silici, kterouž lze destillací rozmačkaných plodů získati co bezbarvou, neb slabě



nažloutlou tekutinu hutnoty 0*914, tuhnouc! při 12°C. Ona obsahuje terpen 
C,„H,h, sesquiterpen CI5H.M a kyselinu laurovou.

Silice z vavřínu kalifornského obsahuje terpineol a utnbellol.
Vinná silice, též kognakocd. Opětovanou destillací vína připravuje se 

silice (ze 40.000 dílů vína, 1 díl silice) tato, nebo též destillací vinných 
kvasnic za přísady kyseliny sírové (2500 kg poskytuji 1 kg silice). Dnes se po 
většině připravuje uměle a sice étheriťikací těkavých mastných kyselin obsa
žených v másle kokosovém. Oňo totiž obsahuje celou řadu glyceridů, ve které 
kyselina kaprinová, kaprylová a kapronová ne v nepatrném množství zastoupeny 
jsou. Zmýdelněním tuku a destillací získaného mýdla rozloženého kyselinou 
sírovou, přecházejí jmenované kyseliny, které za účinku alkoholu a kyseliny
sírové m ění se  v příslušné éthery, k teré  se na konec prop írají uhličitanem  
sodnatým a vodou. Připravená takto silice kognaková velice se podobá pravé 
silici a liší se pouze v tom, že v stavu koncentrovaném vydává zápach poněkud 
na ananas upomínající.

Zázvorová silice (01. zingiberis). Z oddenků zázvoru, rostliny to východo
indické získává se žlutavá neb červenožlutá tekutina, mocného zápachu, palčivě 
kořenité chuti, vroucí při 246° C. Užívá se hlavně ku fabrikaci likérů i jest 
hlavní součástí tak zvaného „pain expeller“, prostředku to bolest zubů utišující.

Ylang — Ylangová silice (01. unonae). Z květů rostliny Unona odora- 
tissima, rostoucí na ostrovech Filipínských a na indickém souostroví, dále na 
Manile, získává se destillací silice bezbarvé neb nažloutlé barvy, velmi, milé 
vůně. Užívá se hojně ve voňavkářství a jest ceny dosti vysoké.

Ysopová silice. Získaná destillací částí ysopu lékařského složena jest 
z různých kyslikatých součástí.

V oňavkářství.

Poměrné jen ve skrovných případech užívá se jednoduchých silic neb 
látek vonných, nejčastěji směsi dvou ueb více látek k sobě se hodících, jichž 
výslednice mnohem příznivěji na čich působí, než pouhá jednoduchá složka. 
Ovšem musí jich poměr vzájemný býti tak uzpůsoben, aby žádná ze piřítom- 
ných složek nad ostatní nevynikala, než harmonický celek tvořen byl. lákové 
přípravky obyčejně roztoky silic v líhu šlovou voňavky — par/umy, ku kterýmž 
vedle silic často užívá se ještě pižma a pryskyřice benzoové.

Základem veškerých voňavek, necht již šlovou „bouquet" neb „eau" 
jest líh, hrající zde co vozpustidlo značnou roli, neboť není lhostejno jakého 
původu jest při sestavování určité voňavky. Z té příčiny užívá se líhu vyro
beného z vina, ze žita, bramborů a řepy resp. melasy. Tak ku př. dobrou 
kolínskou vodu lze připraviti jedině z líhu vinného, naopak vůně pižma, 
ambry, cibetu, fialek, jasmínu vynikne co nej příjemněji jen za použili líhu 
žitného neb řepového. Líh to jest, který dodává voňavce síly a čerstvosti. 
Bylo by chybné domýšleti se, že prostým smíšením příslušných silic a roz
puštěním v líhu získává se voňavek, jest nutno a potřebno, aby jednotlivé 
zápachy pronikly se, což děje se dlouholetým uložením násady, ba u jistých 
voňavek i pořad přísad hrá tak důležitou úlohu, žef práce ta tajemstvím to
várním. Tak ku př. nejlepší kolínská voda dostane se, pakli se nejprve s lihem 
silice z grupy citroníků smísí, směs destilluje a teprve ku destillatu silice 
rozmarinová, ncrcliová ostatní přidávají.

Bylo by úplné bezúčelným vypisování jednotlivých receptů na celou řadu 
komponovaných voňavek, poněvadž nestačí jedině znalost procentická jedno
tlivých složek, než jak praveno postup práce — a ten jest tajemstvím*

Uvádíme zde pouze složení některých essencí a tinktur jednoduchých. 
Esseuce jsou pouhé roztoky silic v líhu, které se jen v řídkém případu de- 
Stiilují, tinktury jsou lihové výtažky vonné látky z příslušné suroviny.

366 Silice a voňavkářství.
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Essence bergamotová: 250 gr silice ve 4 litrech líhu.
„ hořkomadlová: 4 5 g r „ „ 4 „
„ citrónová: 4 0 gr „ „ 4  „ „ , často za přísady

15 gr „ bergamotová.
Silice geraniová : 30$rr silice v 1 litru líhu.

„ lavandulová: 120 gr anglické silice ve 4 Z vody a 1 litru rů
žové vody se smísí a 5 litrů oddestilluje. Jinak
se smísí 180 ar silice se 4 Z líhu.

„ limonová : 180—250<jrr silice ve 41  líhu.
„ hřebíčkovó : 60^/- ve 4 Z „
* neroliová : CC1 <yr „ v 1 Z „
„ růžová : 90 dr „ ve 41 „
„ vetiverová : 15 gr „ v 1 Z „

Tinktura ambrová : 4 5 g r  ambry na 21  liliu.
„ benzoová : 60 gr benzoe na 1 Z „
„ pižmová : 15 gr pižma na 1 Z „
* perubalsamová : 45 g r peruánského bals. na 1 Z „
„ storaxová : 60 gr storaxu na 1 Z „
„ tolubalsamová : 60 gr toluansk. bals. na 1 Z „
„ z bobů tonkových : 500 gr těchto na 4 Z „
„ vanilová : 250 gr vanilky na 4 Z „
„ kosatcová : 3*5 kg oddenku na 4 Z „
„ vetiverová : 2 kg oddenku na 4 Z „
„ kadidlová : 500 g r kadidla na 4 Z „
„ cibetová : 30 gr cibetu i „ a ;

a 30 gr oddenku kosatc. I ”
Jakožto příklad složených voňavek sloužiž následující dvě voňavky:

Eau de mílie fieurs; připravuje se rozpuštěním 60 gr peruánského balsamu
120 gr silice bergamotové
30 gr „ hřebíčkové
15 gr „ neroliové
15 g r  „ thymianové

v 9 litrech čistého alkoholu, za přísady 4 litrů vody z květů oranžovníka a 
120 gr tinktury pižmové, získané účinkem 2 litrů lihů na 15 gr cibetu 
a 75 gr pižma.

Eau de Cologne; připravuje se rozpuštěním
32 gr silice z kůry oranžové 16 gr Essence de Cedro
32 gr „ bergamotové 16 „ de Cedrát
32 gr „ citrónové 16 gr silice portugalské
32 gr „ limetové 8 gr „ neroliové
16 gr „ petit grainové 4 gr „ rozmarinové v 6 litrech

líhu a pozorným zahříváním po 2—3 hodiny na 50° C. ve velikých sklenných 
balonech.

Ku přípravě vonných pomád a olejů, jakož i jiných specialit slouží ještě 
tyto nevonné suroviny: olej behetový, mandlový, palmový, olivový, sezamový, 
máslo kakaové, sádlo, lůj, morek, kyselina stearová, vosk, vorvaňina, paraffin, 
čínská gelatina č. tak zv. agar-agar a glycerin. Ku barvení pak slouží: 
na zeleno : chlorofyl, směs indigokarminu s tinkturou šafránovou neb kur- 

kumovou. 
na žluto : kurkuma, šafrán
na červeno : košenila, santalové dřevo, fuchsin
na hnědo : tinkura ratanhiová
na černo : kopt.



Koření.

eškeré koření, b u j si to listí, květy, plody, semena, kňra neb oddenek 
stromů neb keřů, děkuje užívání svému přítomné silici, pro kterou 
jednak hojně upotřebeno jest ku výrobě těchto silic, jednak pro 
znamenitou vůni a chut kořenitou ku parfemování, ku kořenění
pokrmů, příkrmů a pamlsků, jakož dílem i v medicíně upotřebení
dochází.

Vedle vlastních silic obsahuje mnohé koření různé pryskyřice a prudké 
hořké látky, které ve větším podílu požity, zhoubně na organismus lidský
působí. V té okolnosti však, že ony pouze v nepatrných podílech v koření
obsaženy jsou a tudíž jen v minimálních dávkách do těla lidského se do
stávají, dlužno hledati jich blahodárný účinek ku povzbuzení chuti, trávení 
a zažívání. Tak v pepři nalézáme zvláštní látku piperin zvanou, v hořčici, 
v řetkvi a řetkvičce silici hořčicovou, jež přímo podrážděním vyvozují hojné 
vyměšování slin a štáv žaludečných, sekretů to, jež trávení a zažívání zna
menitě podporují. Jiné a to vonné látky zápachem svým nepřímo povzbuzují 
hojnější odměšování štav trávení podporující jako ku př. skořice, vanilka, 
hřebíček a j. v.

Řada těch rostlin neb jich součástí, jež v užívání vešly a již v dřívějších 
dobách u našich předků obliby docházely jest celá řada, zejména jsou to ony 
z řádu okolikokvétých a pyskokvétých. Do prvého řadu náleží čeleď okolič- 
natých jako jest : kmín, bedrnlk, celer, anýz, petržel, fenikl, kopr, mrkev a j. v. 
Do druhého řádu čeleď pyskatých jako: šalvěj, majoránka, mateřídouška, 
saturie a j .  v.

Krom těch záhy obliby docházely: řetkev, řetkvička, křen, hořčice, routa, 
listí bobkové, cibule, česnek a celá řada příbuzných. Zejmena tento poslední 
těšil se v starověku veliké přízni a pověsti u orientalň; Hebreové zovou ho 
„šum", Arabové „thum“, ano i v sankritu nalézáme ho znamenaný jako „tná- 
rushudza“. Mnohé jižní ovoce lze sem též řaditi, sloužíc hojně v umění ku
chařském; jiné opět koření, jež v starověku platilo co výhradně koření dnes 
se neužívá a i šafrán, dříve tak oblíbený, dnes více co barvivo než koření 
úlohu hrá.

V užším slova smyslu rozumíme kořením ony části rostlin z horkých 
krajin chovající v sobě jisté aromatické látky, které odkrytím cizích zemí a dílů 
světa, hlavně 16. věkem počínaje do krajin evropských se dostaly. Jako koření 
slouží nám pak: květy, plody a semena, kňra, oddenek či kořen.

K věty.

Šafran. Blizny šafranu, Crocus sativuB, cibulovité to rostliny původu 
řeckého a předoasijského, tvoří velice cenné koření, léčivo i drogu. Již v dávno
věku dostala se rostlina do Itálie, odkudž rozšířilo se pěstování po Španělsku, 
Francii, Anglii, Švýcarsku, Německu a Dolních Rakousích, kdež až po dnes 
se pěstuje. Šafrán kvete teprve v říjnu i poskytuje jedna rostlina pouze tři
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blizny, které spojeny jsou v jedinou špičku. Blizny jsou intensivně zbarveny, 
lesklé, na omak mastné, pronikavého zápachu (který ve vétší míře má úcin- 
kovati zhoubně) a zvláštní chuti kořenitohořké. Barvivo (polychroit, crocin) roz- 
pustno jest ve vodě, nikoliv v tuku (opak papriky). Cena jeho jest dosti značná 
a kolísala r. 1888 mezi 70—80 zl. za 1 ky.

Za nejcennější platí francouzský (gátinais), španělský (valeneský) a ra
kouský, ač zhusta pomíchán bývá bezcennými špičkami.

Tak zvaný kapský šafrán, není jím, ač má vzdálenou chut, vůni i bar
vivou sílu. Jsou to květy keřu Lyperia crocea, které usušeny jeví černohnědou 
barvu a ve vodě pouštějí část žlutého barviva.

Pro značnou cenu porušuje se šafrán často, buď mísí se čisté zboží se 
špičkami, neb s květy měsíčku, safloru a p., buď extrahuje se alkoholem a na- 
potom uměle barví náhražkou šafránovou t. zv. safranin =  dinitrokresol (velice 
jedovatou látkou!) aneb zatěžuje olejem, glycerinem, syrupem zároveň s mi- 
nerálnými látkami a pískem.

Ifřrbíěek jest neúplně otevřený květ původně na Molukách rostoucího 
stromu Eugenia caryophylatta, který nyní rozšířen jest po celém horkém 
pásmu, najmě na ostrovech Filipínských a Sundských. v zadní Indii, východo- 
afrických ostrovech, na Antilách a v tropické jižní Americe. Nejlepší zboží 
dodává Amboina a ostrovy Uliášské, dále Zanzibar a ostrovy východoafrické; 
méně cenné jest ono z kolonií francouzských.

Vždy zelený strom hřebíček poskytující kvete dvakráte (červen a pro
sinec) do roka, poskytujíc rozkošného pohledu svými krvavě červenými květy, 
jichž barva po usušení mění se v tmavohnědou. Hřebíček porušuje se často 
jednou extrahovaným zbožím, které se pozná, že rozmělněním, tlakem nevydává 
žádné silice, a že plocha čerstvě naříznutá nemasti papír. Ve vlažné vodě 
neklesá takové zboží ke dnu nádoby, ani neplove kolmo, jak to činí dobré 
zboží, než vodorovně blízko povrchu neb na povrchu. Podobně se chová i za
staralé zboží. V novější době nahrazuje se uměle strojeným hřebíčkem, při
praveným z příslušně parfumovauého těsta obyčejné mouky a rozemleté kůry.

Stonky hrebičkové, zvané antopiiyiii, obsahující asi 6% silice jsou neúpině 
dozralé plody stromu hřebíčkového.

Do 4. století zdá se, že v Evropě hřebíček znám nebyl a až do 16. 8tc- 
letí čítá se mezi nejvzácnější koření. Teprve získáním ostrovů poskytující 
hřebíček Portugalci, počal se dodávati do obchodu. Holanďané, kteří Portu
galce odtud vypudili, monopolisovali obchod, starajíce se jedině o to, aby 
kultura na jich vlastnictví obmezena byla. Přes to podařilo se roku 1769 
francouzskému guvernérovi Poivrovi přesaditi stromy na Reunion a Isle de 
France, načež r. 1793 založeny první plantaže ve francouzské Guyané, Zanzi- 
baru a Pembě.

Skořicový květ. Po odkvetu sesbírané květy patrně téhož stromu, jež po
skytuje skořici, Cinnamomum Cassia, tvoří asi 1 cm dlouhá, tvrdá, kyj ovitá 
neb lahvovitá tělíska, povrchu vrásčitého, barvy tmavohnědé, zápachu slabého 
ale příjemného po skořici, která tají v sobě as 1*3% silice. Veliký podíl 
přichází z Cantonu, menší z Indie. Ú nás je  málo v užívání.

Plody a semena.

Vanilka. Plody vstavačovité, původně mexické rostliny Vanilla planifolia, 
jsou toto vzácné, aromatické koření. Pěstuje se však ve všech oněch tropi
ckých krajinách, ve kterých se kakaovníku daří, jmenovitě na Reunionu, na 
ostrovech východoafrických, na Jí.vé a Ceylonu. Za nejvzácnější plody platí 
mexické, které se však do Evropy zřídka dostávají, k těm řadí se bourbonské 
a maurické. Příčinou aroma jest vanilin, dosahující až 3%, látka to, která se
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dnes uměle vyrábí. Jako všechny vstavačovité rostliny, tak i vanilka potřebuje 
umělého oplodnění, které v přírodě vykonává hmyz, při kultuře přenášením 
pelu na blizny rukou lidskou Vzniká pak sešulovitý až 20 cm dlouhý plod — 
vanilka.

Do obchodu dostává se odrůda vanUon, pomponská či La Guayrská va
nilka pocházející z rostliny Vanilla pompona. Plody tyto jsou však kratší
(15 cm), za to dvojnásobně širší, zápachu podobného bobft tonkových, tomky 
vonné (sušené seno) a benzoe. Tak zvaná palmová vanilka z Guyany jest 
pouze 5 cm dlouhá a 15 mm silná.

Vanilka dostala se do Evropy teprve v 17. století; na Bourbonech za
ložena byla kultura teprve r. 1839.

Kardamonky, plody to na rákosí upomínající rostliny Elettaria carda- 
monum, jejíž vlast původně v jihovýchodní Asii. 1’lody sklízí se od září do 
prosince, sušeji na slunci a dosušují nad mírným ohněm. Do obchodu při
cházejí dva druhy, malé kardamonky či ínalabarské, nejjemnčjši vyvážejí se 
z Tellichery, a podlouhlé či ceylonské, tyto méně cenné, pocházející z Elet
taria major.

Na trh evropský zřídka docházejí kardamonky siamské (Auiomum carda- 
momum), k. divoké (Am. xanthioides), bengalské (Am. subulatum) a javské 
(Am. maximum). Jako koření v domácnosti slouží nejčastěji k. ceylonské.

Zdali starým spisovatelňm jménem Amornum či Cardamomum nám známé 
kardamonky byly povědomý, jest sporné. Jisto, že v 3. století Římanťim byly 
známy, za to v středověku v Itálii a v Německu skoro neznámy. Portugal 
Garcia da Orta rozeznává ve svém díle vyšlým r. 1503 malabarský a cej
lonský druh.

Pepř černý pochází z pnivé rostliny Piper nigrům domovem jsoucí na 
malabarském pobřeží, odkudž rozšířena byla po zadní Asii a v novější době 
i po tropických krajích Ameriky. Obepínaje kořínky vzdušnými pně stromů, 
dosahuje až 15 metrů délky i vystřeluje v květnu neb v červnu prut se 
20—30 květy. Po (i měsících dosahují plody své největší velikosti, načež se 
oKívqíí ¥107 byly úplně dozrály íi po zbnvcní stonku popřovýcli bud n«i slunci 
neb na ohni suší. Touto manipulací nabývají bobule hnědou až tmavohnědou 
barvu, povrch vrásčitý. Čím dále plody měly k době uzrání, tím plnějšími, 
tvrdšími jsou a těžké zboží poskytují. Poněvadž na jedné a téže větvičce 
plody nestejnoměrně — centripetalně— uzrávají, nutno je  rozdružovati. Jediná 
rostlina až do stáří 20 let poskytuje ročně 2—3 kg pepře.

Zít nejlepší zboží platí malabarské, vycházející z Tellichery, méně cenné
jest Malacca, Penang, Rhio, Sumatra, Java (Batavia), Siam (Bangkok), pro 
které vývozním městem hlavně Singapor.

Na onom místě, kde plod upevněn byl stopkou, opatřen jest míilou vy- 
výšeninou a vždy bez stopky na rozdíl od kubely vždy stopkaté.

Zvláštní ostrá chuť pepře má původ v pryskyřici nám dosud ne dobře 
známé, vůně v silici (2-2%), kdežto ve vodě málo rozpustný alkoloid piperin 
jest na chuť pepře bez vlivu.

Pepř bUý pochází z téže rostliny co pepř černý; plody nechávají se však 
tak dlouho ve vodě ležeti, až vrchní slupka se dá snadno odloupnouti. Přes
to není bílý pepř menším, naopak často větším, poněvadž béřou se k němu
úplně dorostlé plody. Chuť tohoto jest jemnější černého pepře.

Pepř najmě černý ze všech koření se nej častěji a nejdokonaleji poru
šuje. Netoliko, že tlučený míchá se s celou řadou těch nej rozmanitějších 
a nejbizarnějšlch látek, z nichž nejnevinější rozemletý chléb, houska, sůl, než 
nepovrhují porušovatelé matou (pluchy béru, 10 dílů pepře 90 dílů maty!), 
otrubami, ba pilinami, pískem, zemí a podobnými „pochutinami14. Celistvý 
pepř nahražuje se uměle Iisovauými boby z těsta, ku kterému přidalo se něco 
rozemletých odpadků pepře, barvenými na povrchu koptem.

37U Koření.
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Užívání pepře v starověku a najmě v Indii jest staré, i byl pepř po
měrně dost časně v Řecku znám (6. století před Kr.). Plinius uvádí ho co 
léčivo, ovšem pouze boháčům přístupné pro jeho značnou cenu, kterou až do 
středověku podržel. Teprve po obeplutí Kapu r. 1497 přivezen byl Beuátčany 
do Evropy. Na to zmocnili se obchodu Portugalové, kteří r. 1503 první zá- 
sylku do Lisabonu dovezli a tím pravidelnou dopravu zahájili.

Paprika, jinde co španělský, indický, turecký, červený neb cayenský pepř 
známé koření pochází z keřů Capsieum anuum, původně to rostliny americké 
a východoindické, která se však i v mírném podnebí aklimatisovala (Belgie, 
Banát). Napuchlé, tlustokožuaté, chudošťavné, ohnivěčerveně neb žlutě zbarvené 
bobule po vyschnutí se rozemílají a do obchodu přivádějí. Nejlepší t. zv. rů
žová paprika připravuje ee výhradně ze stěn bobulí, m éně cenné obsahují 
i rozemletá semena. Ostrost koření podmíněna jest zvláštní látkou capsicin 
zvanou. V Anglii užívá se nejvíce plodů z Caps. frutescens, délky sotva 2 cm 
obsahující.

jméno paprika jest .původu slovanského; španělským pepřem byla proto 
zvána, že byla dovežena do Evropy z Ameriky španělskými plavci a chut je jí 
upomínala na pepř. Okolo polovice 16. století byla v střední Evropě pěstována 
v hrncích.

Piment (chut). Malý, vždy se zelenající strom Pimenta officinalis =  Eu- 
genia pimenta =  Myrtus pimenta, tropické Ameriky poskytuje bezstopečné 
plody, přicházející do obchodu co piment, nové koření, pepř jamaiský, anglické 
koření atd. a mající hojné užívání v domácnosti, při výrobě likérů i parfumu. 
Vůně jeho podmíněna silicí (4%) podobá se poněkud hřebíčku. Dle Dragen- 
dorffa obsahuje alkaloid, poněkud koniinu podobný. Nejhojněji užívá se piment 
v Anglii, kamž dochází více druhů nám málo známýcíi, tak: veliký, mexický, 
plody to veliké ale málo aromatické, pimenta de Tabasco, malý, kraveirský 
a brasilský piment.

K nám dochází nejčastěji z Jamaiky, Kuby a západoindických ostrovů.
Koření zhusta se porušuje, zejmena matou chuťovou a rozmělněnými su

šenými hruškami (křížaly). Jménem piment označována ve středověku různá 
koření, teprve r. 1601 dostal se do Evropy, byl však až do 18. stol. vzácností.

Muškátový ořech jest plod vždy zelenajícího se stromu Myristica fragrans, 
pěstovaného v tropických krajinách, původně jen na Molukách a sousedních 
březích Nové Guynei rostoucího. Květy jsou nepatrné, dužnatá tobolka při 
zrání puká i objeví se hnědé semeno obaleno mřížově zkrouceným karmíuovým 
míškein (arillus).

Plody se sklízejí jakmile chlopně pukají a odlučují se od vlastního se
mene. Míšek sám tvoří t. zv. muškátový květ čili inacis. Aby se tento dal 
snadno odděliti, suší se semena více ueděl nad ohněm, až jádra ve slupce 
začnou ehrastiti, načež se rozbijí a zdravá semena vyberou. Aby chráněna 
byla, jak se tvrdí, před hmyzem vápní se tím způsobem, že se míchají ve 
vápeném mléku a pod střechou na průvanu aspoň 3 neděle suší; napotom balí. 
V tom dlužno hledati příčinu, proč do obchodu dostávají se jádra jakoby 
křídou natřena, zvyk to tak zakořeněný, že by nevápněná jádra ani obchodním 
zbožím se státi nemohla, z které příčiny se nyní v evropských přístavech 
procedura tato na nevápněných provádí.

Jsou to 3 cm veliká podlouhle vejčitá, poněkud na jedné straně stlačená 
semena, opatřena tmavším málo znatelným pruhem. Jinak jest povrch vápna 
zbaveného semena síťovitě vrásčitý, pěkné hnědé barvy. Do obchodu dostávají 
se pouze celá semena.

Hlavním dodavatelem jest nizozemská Indie a souostroví bandské. Ob
chodní hodnota závislá od toho, mnoholi semen jde na 1 kg. Ořechy prima 
jakosti váží 5*5—6 gr i chovají v sobě 8— 10% silice, vedle asi 25% másla.
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Sklizeň děje se třikráte do roka, v dubnu, červenci a listopadu i poskytuje 
jeden strom 5—7 kg ořechů a rnacisu.

Z porušených neb nakažených plodů získává se bud ua místě saměrn 
nebo v Evropě sarné lisováním máslo muškátové, kteréž v cihlách po 750 gr 
těžkých a zabalených v palmových listech (souostroví bandskč přes Itolaudj, 
nebo v krabicích plechových (z Peuangu přes Londýn) nebo v papíru (z lioztok) 
do obchodu přichází.

Řekové a Ílímaué neznali ořechu muškátového, a ještě ve středověku, 
kde se ho používalo ku účelům kosmetickým, jak jméno „nux unquentaria** 
svědčí, byl nad míru vzácný. Teprve odkrytím cesty do Indie (1512) stal se 
ořech známější. Vápnění bylo zavedeno Holanďany, domnívajíce, že zamezí 
klíčení seiueue, což se stane již osmidenním sušením ua slunci. Oni to byli, 
kteří hledcli taktéž toto zboží pro sebe mouopolisovati, až Poivre svrchu zmí
něný vysadil muškátový strom ua ostrov Maurický a později v zemích Lritické 
Indie kulturu jeho založil.

Muškátový kcčt (macisj jest jak bylo výše uvedeno míškem plodu mu
škátového, který byl při sklizni pozorně oddělen, stlačen a ua sluuci sušen. 
Tak představuje žlutočerveué pásky, mdlé lesklé, křehké, zápachu ua ořech 
muškátový upomíuající ale slabší. Tají v sobě 11— 10% silice.

Práškovitý i celistvý květ zhustil se porušuje a míchá s divokým či 
bombayským květem, z Myristica malabarica, který však jest větší, drsnější, 
hnědočervený, bezvonný a bez chuté. Pozná se drobnohledně svými zvlášt 
vypadajícími zrny škrobovými a podle tělísek žlutých, které macisu chybí, dále 
dle toho, že rozpouští se barvivo v líhu a roztok zbarvuje neklížený papír 
inteusivué žlutě (jako gummi gutta).

Badian. Hadianík, lllicium anisatuui, strom v jižní Číně rostoucí, v po
slední době na Anamu a Jamaice pěstovaný, poskytuje plod záležející v (5—8 
přeslenovitě postavených měchýřcích zdřevnatělých podoby loďky, chovající po 
jednom lesklém, huědém semenu. Vůně jeho jest více íenyklu uež auýzu po
dobná, chut sladkokořeuuitá; obsahuje as 5% silice.

Do obchodu dostal se druh badiauu, mnohem menší, zápachu ua karda- 
mony upomíuající, a na který upoutána byla pozornost v létech 80, když po 
požiti jeho staly se otravy. Zjištěno, že pochází se stromu lllicium religiosum 
a že obsahuje vedle 1% silice, jistou látku sikimiu zvanou, kteráž býti má 
příčinou jedovatosti.

Slovo badian jest arabské a znamená fenykl; pod tím jménem uvádí 
ho již r. 1694 Pomet ve své historii drog. V Německu vyskytuje se poprvé 
v 18. století v seznamech léčiv.

K o r a .

Skořice. Po zkácení skořicovníka, Cinamomum Gassia, stromku to vždy 
zeleuého, v Číué domácího, dostává se oloupáním mladých stromků 2—3 cm 
silných, kůra skořicová 30—40 cm dlouhá, která se povrchně oškrábe a suší, 
čímž ponejvíce se jen jeduostrauě stočí. Takto získaná jest asi 3 mm silná, 
lomu plochého, jevící místy zelenohnědý korek, vnitř tmavohnědá. Zápach 
i chut jest ostře kořenitá, zároveň slizká, poněkud trpce zasládlá s 10% silice. 
Jednotlivé rourky uejsou do sebe vsunuty uež vedle sebe kladeny a ve svazek 
ztažeuy; jinak chovají v dutinách svých dosti často odpadku „chipsuu. Hlavním 
vývozním přístavem jest Gauton.

Jemná skořice z Ginamomum ceylauicum, zvaná cejlouská, „caueel“, od 
drogistů Gin. acutum, tvoří roury až 1 metr dlouhé, které se skládají z 8—10 
rour do sebe vsunutých, u uichž obě strany resp. okraje obyčejně zahnuty neb 
ztočeuy jsou. Stěny jsou pouze 0 5  mm silné, vué mdle žlutohnědé se svě
tlejšími jemnými pruhy podlouhlými, úplně prosty korku, lomu jemně vlákni
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tého. Chut je jí jest čistě kořenitá. Toto zboží získává se pouze z mladých 
ratolesti, pečlivě chovaných kultur na Cejlonu, jichž kňra se hlouběji a pe
člivěji čistí než ostatních odrůd. Drží v sobě 3% silice.

Skořicí obyčejnou, íualabarskou, u drogistů Cas. vera od číuské Cas. 
lignea rozeznávaná, rozumí se vesměs druhy méně cenné z východoindické 
Oiuainomum ceylan. a jiných odrůd rostoucích na východoasijských ostrovech 
a v jiných tropických zemích. Vzhled této kolísá mezi oběma druhy zmíněnými, 
přibližuje se ponejvíce skořici cejlonské, než chuti ani vůně této nedosahuje. 
Této užívá se nejvíce v domácnostech.

Skořice bvla známá již nejstarším národům, leč zatajován byl původ 
tak, že ani Pliniovi nebyl znám. Z počátku používalo se ji  v lékařství a joštč 
ve středověku byla cena dosti značná. Tehda dostávala se do obchodu ne
toliko kora než i ratolesti skoíieovníka. Na rozdíl této slula Cas. íistula. 
Jméno to přenesl později Linné na strom, zove ho Cas. lignea vera nebo Cas. 
vera, kterýmž jménem se označují méně cenné druhy skořice. V Londýně 
a v Německu sluje skořice C. lignea, táž v nizozemském obchxlu C. vera.

Mletá skořice zhusta se porušuje moukou, mletým chlebem neb pečivem, 
matou skořicovou, moučkou žaludovou, dřevem, mletou knrou dubovou, man
dlovými otrubami a jmenovitě mletým dřevem krabic od doutníků. Toto dřevo 
pochází ze stromu (Cedrela) magaliouovému příbuzného.

Skořice hřebíčkovri. Kůra brasilského stromu Dicypellium caryopliyllalum 
poskytuje toto koření, které jako skořice přichází z více do sebe vsunutých 
trubic průměru až 3 Kora jest 1—2 mvi tlustá, tmavě červenohnčdá, vně 
často teninkými černohnědými plátečky pokrytá, vnitř jemně po délce pruho
vaná. Na průřezu stěny jeví se na okraji vnějším žlutá, tenká obruba, ve 
vnitřní koře pozorují se roztroušeny žlutavé tečky. K nám dostává se zřídka.

Oddenelí.

Zázvor. Mezi nejkořenitější oddenky jaké tropické krajiny poskytují uáleží 
bez odporu zázvoru první místo. Původně v Indii rostoucí rostlina Zingiber 
officinalis, která se nyní i na záp. pobřeží Afriky a j. pěstuje, má na způsob 
parohů rozvětvené, poněkud smáčknuté oddenky, pokryté hnědým korkem. 
Tyto vyhrabávají se v lednu nebo v únoru, perou a suší na slunci, nebo se 
po odstranění korku bud kyselinou siřičitou neb chlorovým vápnem bělí, taktéž 
bud sádrou neb křídou natírají. Proto rozeznává se v obchodu loupaný a ne- 
loupauý zázvor. Tento jest nejúéinnější, poněvadž oloupáním ztrácí v korku 
nejúčinnéjší součást silice a pryskyřice (2—3%). Za nejlepší platí africký. 
Z Jamaiky dochází neloupané zboží, ostatek dodává Bengalsko, Cocliina i Japan.

Zázvor jest koření starým národům známé, ač nevěděli odkud pochází. 
V středověku sloužil k účelům léčebným i kuchařským a zlá se, že ani ve 
12. století nebyl příliš vzácným.


