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          Tradiční čínská medicína nachází v České Rebublice mnoho svých zastánců a 

tento trend se neustále vyvíjí. Stále více lidí se obrací s prosbou o pomoc na odborníky 

čínské medicíny. Mnoho lidí také užívá přípravky TCM jako součást samoléčení a tomu 

odpovídá široká nabídka produktů TCM na internetu. 

          Ovšem je třeba pamatovat na to, že přírodní zdroje jsou omezené. Některé druhy 

rostlin a živočichů jsou ohroženy vyhubením právě kvůli stále vzrůstajícímu 

mezinárodnímu obchodu s nimi. Vzniká tak naléhavá potřeba tento mezinárodní obchod 

odpovídajícím způsobem regulovat a nedopustit, aby nějaký rostlinný nebo živočišný 

druh byl vyhuben. To má za úkol mezinárodní organizace CITES, která velmi důsledně 

a efektivně kontroluje obchod s ohroženými druhy rostlin a živočichů zařazenými dle 

stupně ohrožení v přílohách I, II a III úmluvy CITES. Samozřejmě také import do EU a 

ČR je striktně regulován a kontolován. 

          Ze všech firem nabízejících přípravky TCM na českých internetových stránkách, 

které jsou zpracovány v této práci, pouze firma Tcmbohemia (www.tcmbohemia.cz) 

nabízí dva výrobky obsahující rostlinné druhy chráněné CITES. Jsou to přípravek 039 – 

větrem zbořený altán, který obsahuje oddenek rostliny Gastrodia elata a přípravek 064 – 

utišení větrné bouře, který obsahuje dřevo rostliny Aquilaria sinensis. Obě tyto rostliny 

jsou zařazeny v příloze II, což znamená, že k mezinárodnímu obchodu je potřeba 

povolení, tzv. permitu CITES. Firma Tcmbohemia tuto permitu vlastní, takže prodej 

těchto dvou přípravků je povolený.  

          Na stránkách firmy Sanbao (www.sanbao.cz) jsou v seznamu používaných rostlin 

vyjmenovány mezi jinými také tři druhy rostlin chráněných úmluvou CITES. Jsou to 

Dendrobium sp. (nat‘), Gastrodia elata (oddenek) a Panax quinqefolium (kořen). Tyto 

rostliny jsou tam ale uvedeny pouze z důvodů velkého významu v TCM a svých 

jedinečných léčebných účinků, ale ve skutečnosti pro přípravu směsí nejsou používány 

právě z důvodu ochrany CITES. Tyto byliny jsou ve směsích nahrazovány bylinami 

s podobnými účinky, které ovšem nejsou chráněné. 

          Úmluva CITES plní významnou úlohu ve snaze o ochranu přírody a zamezení 

vymírání ohrožených rostlinných a živočišných druhů. Legislativa CITES se ale trochu 

liší od legislativy EU, která je více přizpůsobena evropským podmínkám. Je proto 

http://www.tcmbohemia.cz/


nezbytné porovnat složení přípravků TCM nejen se seznamem chráněných druhů 

CITES, ale rovněž s přílohami k nařízení Rady ES č. 338/97.  

           

 


