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Úvod 
Jako téma absolventské práce jsem si vybrala léčivé rostliny na Železnobrodsku  

a jejich využití. 

Do kopcovité krajiny s údolím řeky Jizery plné lesů, pasek a luk jsem se přivdala 

před deseti lety. Narodila se zde však moje babička, takže i pro mne je částečně 

původní domovinou. Je to nepříliš úrodný kraj, žili zde lidé chudí a dříve  

i bez přítomnosti lékaře v okolí byli nuceni léčit se sami s využitím lidového léčitelství, 

třeba i léčivými rostlinami rostoucími v nejbližším okolí jejich obydlí. Receptury  

se předávaly mezi rodinami i z generace na generaci a tu a tam se vyskytl někdo,  

kdo uměl léčit lépe, někomu pomohl z nemoci až zázračně a stal se známým. Takový 

věhlasný léčitel, doktor Kittel, se před lety vyskytl i v Železnobrodském regionu, říkalo 

se mu severočeský Faust a dodnes se o něm dochovaly legendy.  

Schopnost léčit se však většinou nedědí, takový další šikovný léčitel býval daleko,  

a proto byli lidé i nadále odkázáni jen na sebe a již ověřené receptury. Díky výše 

zmíněnému doktoru Kittelovi z Krásné byli lidé povzbuzeni ve víře v léčivé schopnosti 

bylin mnohem silněji, než mohli být lidé žijící v jiných částech naší vlasti. Zajímá mě, 

zda tradice lidového léčení bylinami přetrvala i přes léta válečná a průmyslová  

a dochovala se do dnešní moderní technické doby, kdy se bylináři možná stále ještě 

považují trochu za šarlatány a mastičkáře, a kdy až na výjimky jediná bezesporu 

důvěryhodná osoba je lékař. 

Vzhledem k tomu, že od dob první republiky nejsou o flóře v Železném Brodě  

a okolí dochovány žádné studie, vyjma zběžných příležitostných zpráv místního odboru 

životního prostředí, či samizdatově vydaný soubor Lidové léčitelství v našem podhůří 

našeho místního lidového rádce pana Šolce a přátel (Alšovice, 2006), rozhodla jsem se 

zjistit aktuální stav dotazníkovým šetřením. Pomocí dotazníku se také pokusím zjistit, 

zda a jaké jsou zde zkušenosti se sběrem volně rostoucích rostlin a zda tyto jsou 

k ozdravným či léčebně preventivním účelům pěstovány nebo raději pouze bezpečně 

nakupovány v prodejnách léčivých rostlin, lékárnách či jinde. 
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 Z vlastního pozorování a fotografování sestavím  fotoherbář nejčastěji 

využívaných léčivých rostlin, běžně se vyskytujících rostlin rostoucích planě a rostlin 

pěstovaných na zahrádkách. Chtěla bych také seznámit s některými zde využívanými 

nepříliš tradičními rostlinami, případně s některými netradičními postupy v jejich 

domácím léčebném využití. Existuje dnes již nepřeberné množství publikací a periodik 

dostupných v knihovnách i databází přístupných přes internet, které nabízejí popis 

léčivých rostlin i jejich využití. Řadu let se mobilně pohybují mezi lidem úctyhodní  

a věhlasní vzdělaní lidoví léčitelé a rádci: pánové Janča, Zentrich, Váňa a mnozí další. 

Ale mě zajímá, kterými bylinami se konkrétně u nás v této době lidé léčí, kolik procent 

dotázaných lidí kterou rostlinu využívá, jak tyto rostliny vypadají a kde jsou k sehnání.     

Také bych se chtěla pokusit z pohledu budoucího farmaceutického asistenta 

upozornit na některá nebezpečí léčby léčivými rostlinami. 
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1 Cíl absolventské práce 

1. 1 Hlavní cíl 

Sestavit přehled a následně fotoherbář nejhojněji se vyskytujících či nejhojněji 

využívaných léčivých rostlin v Železném Brodě a nejbližším okolí.  

1. 2 Dílčí cíl 

 Zjistit četnost využití léčivých rostlin ve zdejším lidovém léčitelství. 
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2 Teoretická část 

2. 1 Seznámení s oblastí Železný Brod a okolí 

Železný Brod leží v severovýchodních Čechách v Libereckém kraji v okrese Jablonec 

nad Nisou. Rozkládá se mezi Chráněnou krajinnou oblastí Jizerské Hory (od severu), 

chráněnou krajinnou oblastí Český ráj (od jihozápadu) a přírodním parkem Maloskalsko 

(od západu). Východní část města spadá do kraje Horního Pojizeří. Od severu oblast 

zahrnuje nově vzniklý Železnobrodský mikroregion, ve kterém se nachází Kittelovsko. 

Studované území je vymezeno přibližně obcemi: Huntířov – Alšovice – Krásná – 

Vlastiboř – Podspálov – Smrčí – Koberovy - Líšný a souřadnicemi: 50 stupňů 36 až 42  

minut severní šířky a 15stupňů 12 až 19 minut východní délky. 

  
Obr. č. 1: Mapa studovaného území 
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Oblast se vyznačuje vrásněním vytvořenou kopcovitou krajinou s hlubokými 

údolími vytvořenými převážně erozí. Geograficky patří studované území do okrsku 

Bozkovské vrchoviny v oblasti Krkonošského podhůří. Geologicky náleží území k lugické 

oblasti, k železnobrodskému krystaliniku. Pokryvné útvary jsou tvořeny převážně 

metamorfovanými permokarbonskými sedimenty a magmatity, slepenci s obsahem 

úlomků fylitů, žuly, křemenných valounů a též vločkami dolomitových pískovců.  

Na svazích se nacházejí deluviální sedimenty, které jsou zastoupeny sutěmi  

a svahovinami. Jsou zde časté lomy a haldy po dávné těžbě čediče, břidlic a vápence. 

[HOŘENÍ, 1998] 

Nejvyšším místem je obec Krásná až 690 metrů nad mořem, nejnižším Líšný  

s 290 metry nad mořem. [Mapa] 

Město Železný Brod leží na soutoku řeky Jizery a většího potoka Žernovníku. 

I okolí náleží do povodí řeky Jizery. Terén je rozmanitý s bystrými potoky: 

Kamenicí, Střevelnou, Jílovským potokem, potůčkem od Horské Kamenice, Záskalským 

potokem, potůčkem od Hrubé Horky, Žernovníkem, potůčkem od Splzova, 

Huntířovským potokem a také Mlýnským potokem, potokem od Dlouhého, Vrátským, 

Zbytským a Širokým potokem a mnohými dalšími bezejmennými potůčky. [Mapa] 

Těžené dřevo se využívalo k vytápění pecí v rozvíjejícím se sklářském průmyslu, 

který dnes již zaniká. Půda je zde obecně málo úrodná. 

 

2. 1. 1 Geobotanické hledisko 

Příroda je zde největší měrou tvořena smrkovými lesy přírodě blízkými, avšak 

s nepůvodními dřevinami (původní bučiny provázené občas jedlemi, kleny a jilmy jsou 

dnes ve velké míře nahrazeny kulturními smrčinami a jasanem ztepilým Fraxinus 

excelsior, přirozenými a polopřirozenými travinnými stanovišti, více či méně intenzivně 
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obhospodařovanými loukami a poli, skalními stanovišti a jeskyněmi, sladkovodními 

stanovišti a ojediněle i vřesovišti. [MIKO – HOŠEK, 2009; ONV, 1990] 

Pro porovnání a popis rozmanitosti vegetace jednotlivých částí je vhodné použít 

popis jednotlivých biotopů. Biotop: Bio - znamená živý. Biologická složka je kombinací 

rostlinné vegetace a ostatních organismů, fauny i flóry. Top - znamená místo a jeho 

neživou složku. Vzhledem k zaměření je popis omezen na flóru. Na Železnobrodsku 

jsou tyto biotopy: Na příkrých svazích přivrácených k vodním tokům se vyskytují 

květnaté bučiny, na náhorních poměrně rovinatých stanovištích bikové bučiny, dále 

trojštětové a ovsíkové louky, a údolní jasano-olšové luhy jsou lokalizovány jen jako 

úzký pruh kolem vodního toku.  

 

2. 1. 1. 1 Charakteristické rostlinstvo květnatých bučin 

Hlavní dřevinou je buk lesní Fagus sylvatica, který doprovází nejčastěji javor klen 

Acer pseudoplatanus a jilm drsný Ulmus scabra. Podíl klenu narůstá se stoupající 

nadmořskou výškou. Dále se soliterně vyskytuje lípa malolistá Tilia cordata a lípa 

velkolistá Tilia platyphyllos. Keřové patro tvoří většinou zmlazující se dřeviny. Bylinné 

patro je bohaté s mařinkou vonnou neboli svízelem vonným Galium odoratum, 

věsenkou nachovou Prenanthes purpurea, svízelem okrouhlolistým Galium 

rotundifolium, violkou lesní Viola sylvestris, plicníkem lékařským Pulmonaria officinalis, 

bažankou vytrvalou Mercurialis perennis, kopytníkem evropským Asarum europium, 

ptačincem hájním Stellaria nemorum a. j. 

 

2. 1. 1. 2 Charakteristické rostlinstvo bikových bučin 

Hlavní dřevinou je buk lesní Fagus sylvatica s dubem letním Quercus robur. Keřové 

patro není vyvinuto. V bylinném patře převládají trávy bika bledá Luzula pallescens, 

třtina rákosovitá Calamagrostis arundinacea, lipnice hajní Poa nemoralis a metlice 

trsnatá Deschampsia cespitosa, věsenka nachová Prenanthes purpurea, rozrazil 
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lékařský Veronica officinalis, pstroček dvoulistý Maianthemum bifolium, svízel 

okrouhlolistý Galium rotundifolium a další. 

 

2. 1. 1. 3 Charakteristické rostlinstvo jasano-olšových luhů 

Stromové patro je tvořeno především jasanem ztepilým Fraxinus excelsior a olší 

lepkavou Alnus glutinosa, dále bukem lesním Fagus sylvatica a smrkem ztepilým Picea 

abies. Z rostlin se zde vyskytují kakost smrdutý Geranium robertianum, česnáček 

lékařský Alliaria officinalis, kopřiva dvoudomá Urtica dioica, kuklík městský Geum 

urbanum, vlaštovičník větší Chelidonium majus, sasanka pryskyřníkovitá Anemone 

ranunculoides a eventuelně česnek medvědí Allium ursinum. 

 

2. 1. 1. 4 Charakteristika trojštětových luk 

Trojštětové louky jsou většinou ve výše položených svahových nezamokřených 

dobře obhospodařovaných oblastech na místech původního, bukového,  

jedlo-bukového či smrkového lesa. Typickými rostlinami jsou: rdesno hadí kořen 

Bistorta major, psineček psí Agrostis tenius, psárka luční Alopecurus pratensis, kerblík 

lesní Anthriscus sylvestris, jarmanka obecná Astrantia major, chrpa parukářka třepenitá 

Centaurea pseudophrygia, kakost lesní Geranium sylvaticum, knotovka lesní 

Melandrium sylvestre, lipnice luční Poa pratensis, jetel luční Trifolium pratense a další. 

 

2. 1. 1. 5 Charakteristika ovsíkových luk 

Ovsíkové louky jsou společenstva nížin a středních horských poloh. Typickými 

rostlinami jsou ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius, řebříček obecný Achillea 

millefolium, kerblík lesní Anthriscus sylvestris, zvonek rozkladitý Campanula patula, 

kmín kořenný Carum carvi, kopretina bílá Chrysanthemum leucanthemum, srha 

laločnatá Dactylis glomerata, mrkev obecná Daucus carota, kakost luční Geranium 

pratense, bedrník větší Pimpinella major, lomikámen zrnatý Saxifraga granulata, kozí 
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brada luční Tragopogon pratensis, jetel luční Trifolium pratense či rozrazil rezekvítek 

Veronica chamaedrys. [MIKO-HOŠEK, 2009; ONV, 1990; STREJČEK, 1983; DEYL, 1973] 
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2. 2 Vymezení jednotlivých lokalit 

 Jednotlivé studované lokality jsou patrné na mapě (obr. č. 1) a na dalších 

podrobnějších mapách dle popisu. 

2. 3 Seznámení s jednotlivými lokalitami 

Pro průzkum byly vybrány nejčastěji navštěvované lokality, lokality vhodné ke 

sběru léčivých rostlin nebo některá místa ojedinělá z historického či geobotanického 

hlediska. 

 2. 3. 1 Strouhalových zahrádka -  dům č. p. 821 

Zde je pěstováno množství rostlin na okrasu, mezi 

nimi i některé léčivky. Zvláště zajímavé jsou některé 

jarní druhy. Například: šafrán setý Crocus sativus, 

prvosenka jarní či vyšší Primula veris, elatior, 

sedmikráska obecná Bellis perennis, koniklec luční 

Pulsatilla pratensis (obr. č. 2), sasanka hajní Anemone 

nemorosa, čemeřice černá Helleborus niger. V dalších 

měsících se na travnatých sečených plochách 

vyskytuje charakteristické rostlinstvo živinami chudých 

trávníků, závislých na odstraňování dřevin, ovsíkových 

i trojštětových luk. 

 

2. 3. 2 U školní jídelny při Základní škole, Školní 700 

Vyskytují se zde charakteristické rostliny sečených suchých nehnojených trávníků, 

jako jsou například: kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris, pampeliška čili 

smetanka lékařská Taraxacum officinale. U školy pak: pitulník žlutý Lamium 

galeobdolon, chrpina luční Cyanus jacea, konvalinka vonná Convalaria majalis. 
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2. 3. 3 Zahrada Vaněčkova ul. 451  

Rostliny pěstované pro domácí 

užití a pro okrasu: vachta trojlistá 

Menyanthes trifoliata (obr. č. 3), řepík 

lékařský Agrimonia eupatoria, měsíček 

lékařský Calendula officinalis, rakytník 

řešetlákový Hippophaë rhamnoides.  

 

2. 3. 4 Cesta k Šibeňáku 

Bývalý šibeniční vrch, památný z dob, kdy město 

mívalo hrdelní právo, dnes nejbližší vyhlídka  

na město. Cestou lze nalézt rostliny vhodné i ke sběru: 

jahodník obecný Fragaria vesca, mydlici lékařskou 

Saponaria officinalis - zde ve vyjímečně bohatém 

počtu (obr. č. 4); z keřů: růži šípkovou Rosa canina, 

trnku obecnou Prunus spinosa, hloh obecný Crataegus 

laevigata; ze stromů: jabloň lesní Malus sylvestris, 

břízu bělokorou Betula pendula a dub letní Quercus 

robur. 

 

2. 3. 5 Dvůr Štefánikova č. p. 34 

Vzhledem k blízkosti komunikace nejsou většinou zde rostoucí byliny využívány 

k domácí doplňkové léčbě, ale pouze k příležitostnému užití. Vyskytují se zde: kokoška 

pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris, kontryhel obecný Alchemilla vulgaris, kostival 

lékařský Symphytum officinale, smetanka lékařská Taraxacum officinale, jitrocel 

kopinatý Plantago lanceolata, konvalinka vonná Convallaria majalis, jetel prostřední 

Trifolium medium a jetel luční Trifolium pratense, pivoňka tenkolistá Paeonia 
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tenuifolia, sedmikráska obecná Bellis perennis, meduňka lékařská Melissa officinalis, 

máta vodní Mentha aquatica, kosatec německý Iris germanica. 

2. 3. 6 Smrčí  

Lokalita na hranici Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Kromě čistých sadů jabloní 

Malus sylvestris se zde hojněji vyskytuje hluchavka bílá Lamium album, pryskyřník 

prudký Ranunculus acris, vrbka úzkolistá Epilobium angustifolium a ojediněle srdečník 

obecný Leonurus cardiaca.  Pěstovány jsou zde také černý rybíz Ribes nigrum, jeřáb 

černý čili aronie temnoplodec Aronia melanocarpa, dále hrušky obecné Pyrus 

communis a švestky domácí Prunus domestica. Z neovocných stromů se zde vyskytuje 

lípa velkolistá Tilia platyphyllos. 

2. 3. 7 Ke kostelíčku sv. Jana Nepomuckého na Poušti 

Květnové poutní místo. Dle historických pramenů a místních pověstí zapsaných 

kronikářem Cejnarem zde nechal roku 1689 v lese při kopci postavit dřevěný domek 

s jednou poustevnickou komůrkou sedlák Vorsa z Brodce (dnes část Železného Brodu) 

pro svého syna, aby zde mohl žít v modlitbách poustevnickým životem. Tou dobou  

se zde jednalo o pustý les nad Brodcem a poustevník užíval místních lesních plodů 

k obživě i ozdravení. Na jiném místě se hovoří o tom, že v roce 1731 byla darována tato 

lesnatá neužitečná pustá (odtud název Poušť) půda panem Danielem Morávkem 

poustevníkovi Josefovi Elenbachovi, členovi řádu sv. Františka z Assisi, který pocházel 

z Bolzana v Tyrolsku. Žil zde i během sedmileté války (1756 - 1763) a i když bylo místo 

obléháno regimentem pěchoty, našel zde dle tradice útočiště u poustevníka i syn 

místního hraběte Karel Josef Desfours. Jeho otec Albrecht Maxmilián Desfours zde 

nechává postavit kapli jako poděkování Bohu za ušetřené statky. Stavba byla 

dokončena roku 1769. V dalších letech byl přistaven i strážní domek s ochrannou zdí, 

ale ne všichni další strážci objektu byli poustevníci. V roce 1860 byl prostor pod kaplí 

přebudován na hrobku členů rodu Desfours. Dodnes se zde na tomto místě konají 

pravidelně poutě ve svátek sv. Jana Nepomuka a i jindy mnozí lidé procházejí okolo  

za účelem procházky nad město nebo i za sběrem léčivých rostlin. [JAKUBIČKOVÁ, 

2002]  
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Cestou směrem od lidové školy umění se zde z jara vyskytuje vonná fialka čili 

violka vonná Viola odorata, zběhovec plazivý Ajuga reptans, česnáček lékařský Alliaria 

petiolata, později kozlík lékařský Valeriana officinalis, lopuch plstnatý Arctium 

tomentosum, z keřů bez červený (hroznatý) Sambucus racemosa. Na suchých 

neudržovaných mezích lze nalézt hojně jahodníku obecného Fragaria vesca, blíže lesa 

ostružiník křovitý Rubus fruticosus jakož i hojně kopřivy dvoudomé Urtica dioica. 

 

 2. 3. 8 Farní zahrada u kostela sv. Jakuba většího  

Pěstují se zde občas využívané rostliny a na farské 

louce bylo letos nalezeno velké množství zplanělého 

křenu selského Armoracia rusticana, dále se zde 

pěstuje medvědí česnek Allium ursinum, roste zde  

i kakost smrdutý Geranium robertianum (obr. č. 5), 

řepík lékařský Agrimonia eupatoria, břečťan popínavý 

Hedera helix, bez černý Sambucus nigra a různé druhy 

jitrocele (Plantago). 

 

 

 

2. 3. 9 Potok od Dlouhého  

Zcela ojedinělá lokalita. Podél 

celého potoka se hojně vyskytuje 

potočnice bahenní (lékařská) 

Nasturtium officinale (obr. č. 6)  

a jahodník obecný Fragaria vesca. 
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2. 3. 10 U řeky Kamenice  

V historických pramenech, kde se v meziválečných prvorepublikových letech lidé 

snažili sepsat a uchovat národohospodářský i místní popis stavu své domoviny pro další 

generace, se zachoval botanický popis s průvodcem lokalitou okolí řeky Kamenice. Dle 

tohoto popisu tvořila hlavní porost olše, nejvíce olše lepkavá Alnus glutinosa a olše 

šedá Alnus incana, dále vrby, vrba křehká Salix fragilis, nachová Salix purpurea i vrba 

bílá Salix alba. Mezi nimi se vyskytoval jeřáb Sorbus, kalina planá Viburnum opulus, 

maliník obecný Rubus idaeus, krušina olšová Frangula alnus, bez černý Sambucus nigra 

a zimolez černý Lonicera nigra. Bylinné patro bylo tvořeno převážně vlhkomilnými 

rostlinami (hygrofyty), jako je netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere, vrbina 

obecná Lysimachia vulgaris, velké množství vrbovek (Epilobium), devětsil obecný 

Petasites hybridus, tužebník jilmový Filipendula ulmaria, kostival lékařský Symphytum 

officinale, kostřava obrovská Festuca gigantea, blatouch bahenní Caltha palustris, 

pomněnka bahenní Myosotis palustris, hluchavka skvrnitá Lamium maculatum, rozrazil 

potoční Veronica beccabunga, ptačinec hájní Stellaria nemorum a bahenní Stellaria 

palustris a rdesno hadí kořen Bistorta major. Na lesních mokřinách se hojněji 

vyskytoval pryskyřník hajní Ranunculus nemorosus a v údolí potůčků přecházely tyto 

mokřiny často v rašeliníkové a mechové formace, kde měly své místo ostřice Davallova 

Carex davalliana, violka bažinná Viola palustris, tolije bahenní Parnassia palustris, 

štírovník bažinný Lotus uliginosus, pcháč bahenní Cirsium palustre, škarda bahenní 

Crepis paludosa a přeslička bahenní Equisetum palustre.  

Směrem k ústí převažovaly na stráních spíše lesy smíšené smrkové a bukové. 

Bučiny byly často smíseny s javorem klenem Acer pseudoplatanus, jilmem horským 

Ulmus glabra a jeřábem Sorbus. V podrostu se nacházely keře višně obecné Prunus 

cerasus, svídy bílé Cornus alba, dřišťálu obecného Berberis vulgaris, lýkovce jedovatého 

Daphne mezereum, srstky angreštu Ribes grossularia, zimolezu černého Lonicera nigra, 

bezu červeného Sambucus racemosa. Z bylin převládaly stínomilné rostliny: bika 

chlupatá Luzula vernalis, plicník lékařský Pulmonaria officinalis, starček vejčitý Senecio 

fuchsii i starček hajní Senecio nemorensis, netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere, 

maliník obecný Rubus idaeus, ostružiník křovitý Rubus fruticosus, osladiče 
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(Polypodium), na skalách i rozchodníky (Sedum). Dále zběhovec plazivý Ajuga reptans, 

devětsil bílý Petasites albus, věsenka nachová Prenanthes purpurea, svízel lesní Galium 

sylvaticum, kakost smrdutý Geranium robertianum, sedmikvítek evropský Trientalis 

europaea. Na světlinách tvořila celé porosty vrbka úzkolistá Epilobium angustifolium  

a jetel prostřední Trifolium medium. [BAUDYŠ, 1926] 

V současné době v údolí řeky Kamenice převládá spíše rostlinstvo charakteristické 

pro jasano-olšové luhy a květnaté bučiny. V jarních měsících dubnu a květnu zde lze 

nalézt na slunných místech podběl lékařský Tussilago 

farfara, dále v podrostu jasanů, olší a buků na vlhkých 

březích řeky hojněji medvědí česnek Allium ursinum, 

devětsil bílý Petasites albus a d. lékařský P. officinalis 

(obr. č. 7). Na mírně sušších místech rostou celé pláně 

sasanky hajní Anemone nemorosa, v dalších měsících  

pak žluťucha orlíčkolistá Thalictrum aquilegiifolium, 

česnáček lékařský Alliaria petiolata a kontryhel obecný 

Alchemilla vulgaris, dále hluchavka nachová Lamium 

purpureum a pitulník žlutý Lamium galeobdolon. 

V dalších měsících je pak pozorování lokality 

znemožněno hustým porostem invazivních rostlin: křídlatky japonské Reynoutria 

japonica a netýkavky žláznaté Impatiens glandulifera a netýkavky malokvěté Impatiens 

parviflora. 

 Údolí řeky Kamenice volně navazuje na lokalitu Pod Spálovem a směrem k městu 

Železný Brod na lokalitu Podél Jizery. 

 

2. 3. 11 Pod Spálovem  

Lokalita, pro pohodlnou polohu i dostupnost, nejčastěji navštěvovaná maminkami 

a důchodci. Jde o soutok řek Kamenice a Jizery a o jednu z nejčistších lokalit  

ze studované oblasti nejvíce využívanou pro sběr léčivých rostlin. Převládá zde hlavně 
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porost jasano-olšových luhů a květnatých bučin. Nejhojněji se zde vyskytuje u řeky 

devětsil lékařský Petasites officinalis, hojněji medvědí česnek Allium ursinum, tužebník 

jilmový Filipendula ulmaris, kostival lékařský Symphytum officinale, rozrazil potoční 

Veronica beccabunga, na světlinách roste starček hajní Senecio nemorensis, pryskyřník 

hajní Ranunculus nemorosus, zběhovec plazivý Ajuga reptans, jetel prostřední Trifolium 

medium a na mýtinách podběl lékařský Tussilago farfara. Na skále nad soutokem byla 

v dubnu 2010 nalezena krásná lokalita jaterníku trojlaločného Hepatica nobilis  

(obr. č. 8). 

 

2. 3. 12 Podél Jizery  

Místa hojně navštěvovaná všemi obyvateli 

města, užívaná k příležitostným procházkám  

i k volnočasovým aktivitám. Blíže k městu se 

nacházejí tenisové kurty, fotbalová hřiště  

a městské koupaliště. Čisté okolí dále od silnice bývá 

zvláště na jaře hojně využíváno ke sběru léčivých 

rostlin. Z nich zde lze najít zejména orsej jarní Ficaria 

verna, devětsil bílý Petasites albus, petrklíč čili 

prvosenku jarní Primula veris i p. vyšší Primula 

elatior, sedmikrásku obecnou Bellis perennis, 

kostival lékařský Symphytum officinale, kuklík 

potoční Geum rivale (obr. č. 9), kozlík lékařský 
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Valeriana officinalis, všudypřítomnou kopřivu dvoudomou Urtica dioica a v blízkosti 

obydlí hojný vlaštovičník větší Chelidonium majus. Na zahrádkách u domů pivoňku 

tenkolistou Peonia tenuifolia a hloh obecný Crataegus laevigata. 

 

2. 3. 13 Bzí  

Obec s dlouholetou historií. Místní kostel 

Nejsvětější Trojice je též tradičním poutním místem 

a konají se zde i obnovené novodobé poutě 

pořádané Bzovským ochranářským spolkem - BZOS. 

V červnových dnech zde lze v blízkosti obydlí nalézt 

rýt žlutý Reseda lutea, kuklík městský Geum 

urbanum a kosatec německý Iris germanica, dále 

cestou ze Bzí směrem k Těpeřím a Železnému Brodu 

na slunných mezích a v příkopech cesty mochnu 

nátržník Potentilla tormentilla (obr. č. 10), jahodník 

obecný Fragaria vesca, jitrocel kopinatý Plantago 

lanceolata, vikev ptačí Vicia cracca, hojně kostivalu 

lékařského Symphytum officinale, kopřivy dvoudomé Urtica dioica, dále také přesličku 

rolní Equisetum arvense, mochnu husí Potentilla anserina, z keřů bez černý Sambucus 

nigra, ze stromů břízu bělokorou Betula pendula. Dále je zde charakteristická květena 

ovsíkových luk. 

 

2. 3. 14 Lom Pelechov  

Z části zatopený bývalý kamenolom. Těžba čediče zde byla ukončena v 70. letech. 

Od té doby prochází tato krásná, čistá a dlouhodobě využívaná lokalita řadou změn 

způsobených přítomností druhů navátých spraší. V 90. letech byly do této lokality 

organizovány místní základní školou hromadné sběry léčivých rostlin, zejména podbělu 

lékařského Tussilago farfara a listu břízy bělokoré Betula pendula. Dnešní biotop lze 
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charakterizovat jako ruderální stanoviště, kde rostliny přežívají na místech delší dobu 

nevyužívaných a spokojí se pak často se syrovými půdami. Charakteristickými 

rostlinami tohoto biotopu jsou jitrocely (Plantago), 

kokoška (Capsella), kopřiva (Urtica), bodlák (Carduus), 

lopuch (Arctium), pupalka (Oenothera), divizna 

(Verbascum), vrbovka (Epilobium), hadinec (Echium). 

Lze zde nalézt v jarních měsících ještě několik málo 

kusů podbělu lékařského Tussilago farfara, v červenci 

pak rozlehlou oblast hadince obecného Echium vulgare 

(obr. č. 11), komonici bílou Melilotus alba, vratič 

obecný Tanacetum vulgare, množství divizen 

(Verbascum), starček přímětník Senecio jacobaea, 

řebříček obecný Achillea millefolium, pelyněk černobýl 

Artemisia vulgaris. U vodní plochy se nejhojněji nachází orobinec širokolistý Typha 

latifolia. Z dřevin se zde uchytila pouze výše zmíněná bříza bělokorá Betula pendula. 

[MÜNKER, 1998] 

 

2. 3. 15 U Žernovníku  

Podél potoka vedou pěší stezky ústící do skalních 

a horských výhledů. Jde o časté cíle vycházek a 

drobných výletů. Na březích potoka rostou tyto 

rostliny: v části města tužebník jilmový Filipendula 

ulmaria, šalvěj přeslenitá Salvia verticillata, jitrocel 

kopinatý Plantago lanceolata, pýr plazivý Elytrigia 

repens, kostival lékařský Symphytum officinale. 

V zahrádce u domu č. p. 202 pěstují jeřáb černý čili 

aronia temnoplodec Aronia melanocarpa. V dalších 

částech za městem na levém břehu nalezena 

konopice zdobná Galeopsis speciosa. V navazujících 
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slunných svazích byla nalezena již v loňském roce nepřístupná lokalita náprstníku 

červeného Digitalis purpurea (obr. č. 12). Dále pak v zahrádce domu č. p. 175  

je pěstována šalvěj lékařská Salvia officinalis, pivoňka lékařská Paeonia officinalis  

a dřišťál obecný Berberis vulgaris. Cestou dále podél potoka lze na stinných místech 

nalézt zlatobýl kanadský Solidago canadensis a starček hajní Senecio nemorensis. 

Cestou do stráně směrem k další lokalitě na Černickou skálu je možno na slunných 

lesních mýtinách nalézt maliník obecný Rubus idaeus, ostružiník křovitý Rubus 

fruticosus, dále v lesním porostu borůvku černou Vaccinium myrtillus a ze zmlazených 

dřevin dub zimní Quercus petraea a javor mléč Acer platanoides. 

  

2. 3. 16 Černická skála  

Místo častých výletů a procházek. Nachází se zde zcela výjimečné stanoviště 

reprezentované vřesovištěm, borovicí klečí Pinus mugo a typickými rostlinami: 

borůvkou černou Vaccinium myrtillus, brusinkou obecnou Vaccinium vitis-idaea  

a hojným množstvím pro sběr vhodného vřesu obecného Calluna vulgaris. 

 

 2. 3. 17 U supermarketu Lidl  

Nově vysetý trávník s uměle vytvořenou přírodní podobou a typickými rostlinami 

umělého výsevu jako jsou kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris, hojně 

heřmánku pravého Matricaria recutita a různé druhy trav. 

 

2. 3. 18 Cesta z Dlouhého  

Dlouhý je vesnička nad kostelíkem Sv. Jana Nepomuckého na Poušti. Cesta z něj 

vede úvozem mezi loukami. V dřívější době obhospodařovaných mezí zde bývala hojná 

a využívaná lokalita mateřídoušky úzkolisté Thymus serpyllum, k jejímuž použití  

se vážou dochované vzpomínky a legendy sepsané v době meziválečné jako je 

například o Svatojanských postýlkách: Dle pověsti chodil světem Pán Ježíš s Janem 
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Křtitelem a chudá vdova neměla pro ně peřiny, a tak vyběhla na mez, kde natrhala 

mateřídoušku a jiné kvítí a ustlala jim z nich vonné lůžko ve své chaloupce. Ráno 

skromní poutníci odešli bez rozloučení a vdova našla v mateřídoušce zlaté peníze.  

Na památku pověsti o pohostinství chudých mnozí lidé okolo roku 1875 v předvečer 

svatojanského svátku stlali květinové postýlky pod stůl a mladí chodili ráno hledat  

do mateřídoušky drobné peníze. V následující den po svátku sv. Jana Křtitele byla 

postýlka vynesena na půdu, kde ve stínu sušila babička i jiné byliny. V zimě potom, když 

někdo v rodině měl suché loupání, mateřídouška se povařila a postižená část těla  

se jí napařovala. To prý jistě pomohlo. I kravám po otelení přidávali do pití hrst spařené 

mateřídoušky. [ŠVAGERKOVÁ, 1929] 

Dnes se však v této lokalitě mateřídouška nevyskytuje díky zplanění a vysokému 

zatravnění mezí a bývá nacházena na mezích u nehnojených polí mezi Horskou 

Kamenicí a Jirkovem. Cestou z Dlouhého lze však na zahrádkách domů hojně nalézt 

levanduli lékařskou Levandula angustifolia, ve volné přírodě pak vrbku úzkolistou 

Chamerion angustifolium, přesličku rolní Equisetum arvense, ostružiník křovitý Rubus 

fruticosus a maliník obecný Rubus idaeus, svlačec rolní Convolvulus arvensis a lopuch 

plstnatý Arctium tomentosum. Směrem do údolí pak převažuje charakteristické 

rostlinstvo ovsíkových luk. Cesta je lemována růží šípkovou Rosa canina a jeřábem 

ptačím Sorbus aucuparia. 

  



26 

 

 

2. 3. 19 Vlastiboř  

Soukromá pěstitelská zahrada. Z množství zde 

pěstovaných rostlin lze zmínit hlavně běžně  

se nevyskytující yzop lékařský Hyssopus officinalis  

(obr. č. 13) a vrbu obecnou Salix caprea.  

 

2. 3. 20 Poříč  

Část města Železný Brod, ležící na „ostrově“ 

vytvořeném letos obnoveným náhonem z řeky Jizery. 

Volně lze nalézt v travnatých plochách truskavec ptačí 

Polygonum aviculare, a ze dřevin kaštan čili jírovec maďal Aesculus hippocastanum. 

V udržovaných zahrádkách je pěstováno množství diviznen (Verbascum), dále hojně 

užívaná třapatka nachová Echinacea purpurea, pupalka dvouletá Oenothera biennis, 

durman obecný Datura stramonium a kalina obecná Viburnum opulus. 

 

2. 3. 21 Líšný  

Z historických zápisů z poválečných let 1924 složením zde hlinito-písčitá půda 

náleží k rozmanitým útvarům zemským. Z lučních rostlin se zde vyskytoval: šmel 

okoličnatý Butomus umbellatus, janovec metlatý Sarothamnus scoparius, hojně vřesu 

červeného Calluna vulgaris, brusinka obecná Rhodococcus vitis-idaea, divizna 

velkokvětá Verbascum densiflorum, rozchodník nachový Sedum telephium  

a rozchodník ostrý Sedum acre, netřesk střešní Sempervivum tectorum. Podle zápisů 

zde bylo hodně dobře rodících ovocných stromů, maliník obecný Rubus idaeus, 

borůvka černá Vaccinium myrtillus a zřídka zde uzrálo i víno Vitis vinifera. [JOZÍFEK, 

1928] 
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 Dnes se zde vyskytuje spíše rostlinstvo charakteristické pro jasano-olšové luhy 

s přemnoženou invazivní netýkavkou žláznatou Impatiens glandulifera. 

 

2. 3. 22 Krásná  

Dříve Šumburk (Schumburg, či Šimburk) nebo ještě dříve Šubrtovice (Ssubrtowice). 

Kolébka lidového léčitelství v našem kraji. Dnes mikroregion Kittelovsko. V letech  

1704 – 1783 zde žil věhlasný léčitel Jan Josef Antonín Eleazar Kittel (lze se setkat  

i s označením Kittl, Kytl, Kitl, Kyttel, Kietel, Kiettel nebo i Khutell neboli Severočeský 

Faust). Svými lékařskými znalostmi navázal již na svého děda a snad i praděda,  

ale úspěšnou praxí neobyčejně vynikl nad průměr obyčejného ranhojiče. O jeho 

schopnostech měl zapsáno i sám císař Josef II. ve svém cestovním zápisníku (k 15. září 

1779), že “na Šumberku je proslulý doktor, ač velmi stár, výtečně nemocné léčí a hojí“ 

a toho dne i císař doktora navštívil na jeho Burku, jak se říkalo Kittelovu domu, který 

nechal postavit a zřídil v něm i lazaret či léčebnu. O doktoru Kittelovi existuje celá řada 

pověstí. Vzdělával se soukromě příležitostně v Praze, v Burku na Krásné měl i vlastní 

pitevnu, byl internistou, chirurgem i chiropraktikem a psychoterapeutem, 

vodoléčitelem ale také všeobsáhlým lékárníkem. Pilně sbíral léčivé byliny a sám je  

i pěstoval, v louce za domem byla ještě v roce 1988 nalezena vzácná „Kittelova“ 

rostlina snědek odvislý Orinthogalum nutans. V posledním dvacetiletí však již zanikla. 

Se svou ženou Annou měl 22 dětí, ale dospělosti se dožilo jen šest synů a jediná dcera. 

Nechal zde postavit kostel se svatými schody. Kostel se dnes nachází v areálu 

Kittelovsko. Letos na jaře zde vzniklo Kittelovo muzeum, zřízené panem Vokurkou - 

firmou Kitl šláftruňk, které bylo otevřeno 1. května 2010. Dnes je zde zřízena v rámci 

muzea i bylinková zahrádka. [PULEC, 1988] 
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Převažují zde sušší louky, ale i mokřady, 

rostlinstvo je charakteristické pro trojštětové 

louky. Vyskytuje se zde také svlačec rolní 

Convolvulus arvensis a na skalnatých sušších 

místech netřesk střešní Sempervivum tectorum 

(obr. č. 14). V nově vznikající bylinkové zahrádce  

je pěstováno konopí seté Cannabis sativa, brutnák 

lékařský Borago officinalis, prha arnika Arnica 

montana, řepík lékařský Agrimonia eupatoria, 

meduňka lékařská Melissa officinalis, máta vodní 

Mentha aguatica, divizna velkokvětá Verbascum 

densiflorum, mateřídouška úzkolistá Thymus 

serpyllum, violka trojbarevná Viola tricolor, 

levandule lékařská Levandula angustifolia a šanta kočičí Nepeta cataria.  
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2. 4 Lidové léčitelství 

Lidé odnepaměti hleděli udržet svůj psychický i fyzický stav v rovnováze a jakýkoli 

déle trvající nepříjemný počitkový vjem pocházející z vlastní tělesné schránky zpytovali, 

málokdy ho nechali zajít až k patologickému stavu, ale hleděli se ho zbavit všemi 

možnými způsoby. Ať už se jednalo o vodoléčbu, galvanoterapii, chromoterapii, pobyt 

v solných jeskyních nebo na místech energeticky významných, takzvaných 

geopatogenních zónách, či prostorech ladících jim svým tvarem… Neméně podstatný 

podíl na lidovém léčení zaujaly i rostliny a pokusnými metodami lidé zkoušeli 

schopnosti rostlin v nemoci ulevit či naopak. Zkušenosti předávali z generace  

na generaci a mnohde se snažili některé poznatky zaznamenat a podíleli se tak  

na vzniku herbářů a rozvoji fytoterapie. K dobrým zkušenostem se často přimísily  

i pověry, které leckde přetrvávají až do dnešní doby, ačkoli moderní věda již leckteré 

pověry vymýtila. Rozvinuly se vědní obory jako je botanika, farmakologie  

a farmakognozie, které potvrdily mnohé zkušenosti, a to jak v oblasti možností a doby 

sběru léčivých rostlin, tak i v oblasti jejich správného užívání, využívání a uskladňování. 

Moderní vědy definují za léčivé ty druhy rostlin, které slouží k získávání léčiv, tedy látek 

sloužících k léčebným účelům. Prostým lidem, kteří znají léčivé rostliny i jejich účinky, 

se říká bylináři nebo kořenáři a jejich nahromaděným vědomostem a zkušenostem 

lidové léčitelství. Někteří bylináři se zaobírají i pěstováním léčivých rostlin a výrobou  

či přípravou rostlinných drog. Droga je sušená nebo jinak upravená část rostliny, která 

je nejvíce využívána pro konkrétní obsah účinných látek např. list folium, nať herba, 

květ flos, semeno semen, plod fructus, kořen radix atd. Drogou je i produkt z rostliny, 

například silice. Takoví bylináři pak drogu přímo nabízejí k terapii a mají-li schopnost 

diagnostikovat, čili správně určit původ určité nemoci, mívají pak zaručené léčebné 

úspěchy. Domácké použití léčivých rostlin lze doporučit jako prevenci předcházející 

onemocnění, dále při běžných potížích, jako doplněk či podpůrný prostředek řádné 

léčby a jako dietetický či kosmetický prostředek. [PŘÍHODA, 1973; RUBCOV, BENEŠ, 

1990] 

Ve studovaném území byl v 18. století proslulým bylinářem i léčitelem výše 

zmíněný Jan Josef Antonín Eleazar Kittel, po něm někteří jeho příbuzní. Přímá linie však 
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zachována není. Tradice lidového léčitelství je uchovávána po rodinách a rady chytrých 

babiček byly mnohde využívány širší veřejností. Léčebné schopnosti prý míval podle 

zdejších dochovaných lidových vzpomínek neboli „poudaček“ vždy sedmý syn v rodině, 

ve které se nenarodilo žádné děvče. Takovému věřili i otužilí horalové více  

než doktorům, ke kterým se stejně nechodilo, neboť ačkoli nebývali daleko - cca 10 km, 

nebylo na zaplacení.  Tak se dostal k léčení Ondřej Vejnar a po něm jeho žena Francka 

alias „Bábinče“. Dále spisovatelka a bylinářka v Podkrkonoší paní Marie Kubátová, 

v době technické a komunistické existovalo několik léčitelských nadšenců spoléhajících 

na sílu energií jako např. Josef Prouza a František Jung. Poslední, dnes již také nežijící 

proslulou bylinářkou tohoto kraje byla paní Květa Patočková ze Semil a po ní zdědila 

prý trochu vědomostí i její dcera. Jinak se zde lidé orientují hlavně podle vydaných 

herbářů a rádců bylinářů Pavla Váni, pátera Františka Ferdy, Josefa A. Zentricha, Josefa 

Jonáše a také podle proslulé Rakušanky Marie Treben. [ŠOLC, 2006] 

Při využívání odvarů či nálevů z léčivých rostlin se obecně doporučuje připravovat 

nálevy slabé a pít je častěji, čímž se podpoří přirozené čištění organismu. Vinné 

maceráty a tinktury není doporučeno užívat těhotným a kojícím ženám, neboť snadno 

pronikají přes biologické membrány, a dále při užívání antibiotik, antikoagulancií, 

antidepresiv, hypnotik, antihistaminik, betablokátorů a analgetik. [MÍKOVÁ, 2010, 8] 
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3 Praktická část  

3. 1. Vybrané receptury 

Z množství, ve studovaném území sebraných tradičních receptur, jsou zajímavé 

tyto: 

Kittelova zámečnická mast

 
Obr. č. 15: foto Krásná č. p. 2, Kittelovo muzeum, expozice lidového léčitelství 

: 

Polévka z jarních bylinek

Natrhají se mladé lístky pampelišek (před nasazením na květ), jitrocele, řebříčku, 

jahodníku, malinko šťovíku, ostružinových lístků, kopřiv, fialek, chudobek v celkovém 

množství asi dvou hrstí, přičemž směs nemusí obsahovat všechny jmenované byliny. 

Opláchnou se, povaří 10 minut nepřiklopené v osolené vodě. Bylinky se procedí, 

nasekají na drobno a vrátí do odvaru. Přidá se máslová jíška, povaří se 10 minut a přidá 

se 1 vejce předem rozšlehané s mlékem (k vysrážení přítomných šťavelanů). (recept 

z roku 1926) 

: 
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Čaj na žaludeční vředy

A: lněné semínko 5 dílů, heřmánek 3 díly, nátržník (kořen) 2 díly. 

: 

B: pšeničné otruby 3 díly, heřmánek 2 díly, dubová kůra 3 díly, pastuší tobolka 2 díly. 

Pijí se 2 až 3 šálky denně, po 2 až 3 dnech se střídá A a B. 

Lesní med

350 smrkových špiček a 1 litr vody se 15 minut vaří. Nechá se stát přes noc. Potom  

se zeleň vymačká a výluh vaří s 1 kg cukru do zhoustnutí. 

 

: 

3. 1. 1 Zajímavé postupy 

Většinou všechny metody sběru, výroby mastí, odvarů, obkladů, koupelí i postupů 

a podmínek sušení jsou tradovány tak, jak jsou zaznamenány v dostupné literatuře.  

Na Jistebsku zachovávají postup fermentace k získání výraznější chuti výluhů a odvarů 

z bylin určených k vnitřnímu užití. 

 Postupují takto: 

Čerstvě nasbírané byliny se nechají několik hodin zavadnout, pak se rozloží na utěrku, 

smotají a pevně zkroutí. Potom se zatíží a nechají se takto uschnout. 

U rostlin se naruší buněčné stěny i stěny vakuol, za horšího přístupu vzduchu 

probíhá sušení pomaleji a dochází k zapařování a mírnému kvašení. Mnohé léčivé látky 

se tak mohou znehodnotit, ale zároveň se postupně uvolní více prospěšných  

i aromatických a chuťových látek. 

Odborníci doporučují asi půl denní zavadnutí listů obsahujících třísloviny. Zavinuté 

a zatížené listy se nechají 2 dny na teplém místě, poté se droga dosuší. [TOMČÍKOVÁ, 

1999] 
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3. 2 Přehled léčivých rostlin volně rostoucích 

3. 2. 1 Kopřiva dvoudomá Urtica dioica (Urticaceae) 

U nás je nejužívanější rostlinou. Je to vytrvalá bylina hojně rostoucí v lužních lesích, 

pobřežních křovinách, druhotně na rumištích, u cest, plotů, na pasekách a podobně. 

Dorůstá 80 ̶ 100cm výšky. Má vzpřímenou málo větvenou čtyřhrannou lodyhu,  

na níž vyrůstají vstřícné, řapíkaté, vejčité až kopinaté listy se zubatými okraji. V úžlabí 

listů vyrůstají postranní větévky. Po jejich stranách nalezneme vrcholičnatá květenství. 

Samčí i samičí květy mají 2+2 okvětní lístky. Samičí květenství je delší, visící. Celá 

rostlina je pokryta žahavými trichomy inkrustovanými kyselinou křemičitou, 

s obsahovými látkami: histaminem, acetylcholinem, kyselinou mravenčí. Rostlina 

poskytuje chlorofyl, flavonoidy, v oddencích se nacházejí fytosteroly. Kvete od června 

do září. Drogou je nať před květem, list či kořen. Užívání podporuje celkový 

metabolismus organismu, vylučování, peristaltiku. Podporuje tvorbu červených 

krvinek, je zdrojem minerálů a železa. Droga působí močopudně, vylučují se ve větší 

míře chloridy a močovina. Hojné využití při chronických chorobách ledvin spojených  

se sníženým vylučováním anebo se zvýšenou tvorbou kyseliny močové (např. dna). 

Také se uplatňuje jako vlasové regenerans. Čerstvé kopřivy se používají k podráždění  

a následnému prokrvení při revmatismu, čímž zlepšují látkovou výměnu v místě 

působení. Obsahují chlorofyl, ze kterého se průmyslově získává fytol - složka vitaminů E 

a K, třísloviny, glukokininy (snižují hladinu cukru). Kořen obsahuje  

β-sitosterol, jež je základem účinku při benigní hyperplazii prostaty. Dále obsahují 

organické kyseliny: křemičitou a mravenčí, vitamin C a provitamin A, aminy: 

acetylcholin, histamin a serotonin. [POTUŽÁK, 2006; JAHODÁŘ, 2006; KORBELÁŘ, 1970] 

Na Železnobrodsku využívá kopřivu k regeneraci, čištění organismu a jako jarní 

pokrm 40 % dotázaných. 
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3. 2. 2 Bez černý Sambucus nigra (Caprifoliaceae) 

Dosti běžný, obecně známý keř. Drobné, bílo-žluté květy vyrůstají na konci větví 

v plochých, chocholíkových vrcholících. Plody jsou černé, lesklé peckovičky se třemi 

peckami. Dorůstá výšky 5  ̶  10m, má světle hnědou, na kmeni rozpukanou, borku  

a charakteristickou mohutnou bílou dřeň. Listy jsou vstřícné, lichozpeřené, lístky ve 2-3 

jařmech, podlouhle vejčité, na konci náhle zašpičatělé listy, nestejně pilovité, 

s opadavými palisty. Květy jsou oboupohlavní, kromě pestíku pětičetné, se srostlými 

obaly, silně zapáchající. Kalich je trubkovitý, pětizubý, koruna žlutavá, kolovitá. Kvete 

v květnu až červenci. Horký nálev květní drogy se používá při nemocech z nachlazení  

a horních cest dýchacích.  Zklidňuje sliznici a rozpouští hleny. Také napomáhá pocení  

a tím snižuje horečku. Užívá se i při střevních onemocněních jako laxativum 

s protikřečovým účinkem. Močopudný, často je součástí čajových „krev čistících“ kůr. 

Plody bezinky se užívají v nálevu nejen při onemocněních horních cest dýchacích,  

ale i při zánětu trojklaného nervu a migrénách. Jedná se o ceněnou, a od nepaměti 

všestranně používanou, drogu. Obsahuje kyanogenní glykosid sambunigrin, rutin, silice, 

slizy, třísloviny, cukry a organické kyseliny. Plody obsahují navíc antokyanová barviva  

a vitaminy A, B, C. Listy a nezralé plody jsou díky sambunigrinu toxické. Je nutno  

je užívat až po převaření.[JAHODÁŘ, 2006; POTUŽÁK, 2006; KORBELÁŘ, 1970] 

Na Železnobrodsku drogy využívá 40 % dotázaných, někteří i v nevařené formě. 

 

3. 2. 3 Lípa velkolistá Tilia platyphyllos (Tiliaceae) 

Mohutný strom rostoucí v hájích a lesích, často se vysazuje do alejí nebo u domů. 

Dorůstá až 30m výšky. Má kulovitou korunu a nízký tlustý kmen. Listy jsou střídavé, 

dlouze řapíkaté, špičatě srdčité, ostře pilovité. Svrchu jsou tmavozelené, vespod sivé.  

Vrcholičnaté květenství z vidlanů vyrůstá z paždí listů. Ke stopce květenství je přirostlý 

blanitý, síťnatě žilnatý listen. Květy jsou oboupohlavní, pětičetné, s volnými obaly. 

Kališní lístky jsou šedozelené a vylučují na svrchní straně nektar. Kvete v červnu  

a červenci. Plodem je nažka. Lipový květ se používá nejčastěji v nálevu slazený medem, 

a to při chorobách z nachlazení spojených s kašlem a horečkou. V poslední době  
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se doporučuje jako choleretikum a cholagogum. Má mírně sedativní a potopudný 

účinek. Dále působí jako antiflogistikum, spasmolytikum, stomachikum a diuretikum, 

antitusikum a díky obsahu slizu jako mírné laxans. Obsahuje flavonoidy (tilirosid), silice 

(farnesol), třísloviny, sliz. V lipové kůře jsou obsaženy třísloviny a eskulin. [POTUŽÁK, 

2006; TOMČÍKOVÁ, 1999] 

Na Železnobrodsku využívá lipový květ 35 % dotázaných. 

 

3. 2. 4 Jitrocel kopinatý Plantago lanceolata (Plantaginaceae) 

Vytrvalá trsnatá bylina s krátkým oddenkem, vysoká 10  ̶  50cm.  Listy v přízemní 

růžici, s čepelí kopinatou. Kvete od května do září. Květy, uspořádané do válcovitého 

klásku, jsou malé a žlutobílé. Plodem je elipsoidní, dvoupouzdrá a dvojsemenná 

tobolka.  Roste hojně na polích, u cest, v travnatých příkopech.  Dříve se pěstovala 

rostlina i polně a jitrocelovou louku lze na Železnobrodsku nalézt i dnes. V nálevu nebo 

sirupu se list používá při zánětech dýchacích cest, proti kašli a chrapotu. Využití má  

i při poruchách trávení a chronických katarech střev. Uvolňuje hleny, upravuje stolici. 

Zevní použití je k hojení ran, na omrzliny a lišeje. Obsahuje: slizy, glykosid aukubin, 

jehož aglykon je antibioticky účinný a urychluje granulaci a epitelizaci ran, flavonoidy, 

třísloviny, kyselinu křemičitou, saponiny. [JAHODÁŘ, 2006; KORBELÁŘ, 1970; 

TOMČÍKOVÁ, 1999] 

Na Železnobrodsku drogu využívá 34 % dotázaných k vnitřnímu i vnějšímu užití přímo 

na rány. 

 

3. 2. 5 Heřmánek pravý Matricaria recutita (Asteraceae) 

Také Chamomilla recutita, dříve Matricaria chamomilla, je rozšířen na polích, 

loukách, rumištích apod. v celé euroasijské oblasti, Americe i v Austrálii. Kvalitnější 

silice poskytují rostliny z chladnějšího podnebí. Heřmánek je jednoletá aromatická 

bylina s 10  ̶  80cm vysokou, vzpřímenou, větvenou lodyhou. Listy jsou střídavé, 
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přisedlé, peřenosečné s čárkovitými úkrojky. Květenství tvoří jednotlivé stopkaté, 

koncové úbory. Zákrov je polokulovitý s podlouhlými listeny. Květy v paprsku jsou bílé, 

nejprve vzpřímené, poté sehnuté v závislosti na vývoji lůžka z plochého na kuželovité, 

uvnitř duté. Květy v terči jsou žluté, pětičetné. Kvete od května do září. Plod je nažka  

bez chmýru. Drogou je květ. Vnitřně se užívá pro svůj protizánětlivý a dezinfekční 

účinek díky přítomným silicím, a spasmolytický účinek díky flavonoidům. Podporuje 

pocení, čímž pomáhá snížit tělesnou teplotu při horečkách. Zevně se používá na špatně 

se hojící rány, vyrážky, hemoroidy, jako kloktadlo a v léčebné kosmetice. Obsahuje 

silice α-bisabolol a proazulen matricin, z něhož vzniká antiflogisticky působící 

chamazulen přelitím vařící vodou. Dále flavonoidy (deriváty apigeninu, luteolinu  

a kvercetinu), kumariny, slizy, hořčiny a třísloviny. [POTUŽÁK, 2006; TOMČÍKOVÁ, 

1999] 

Na Železnobrodsku používá heřmánek 23 % dotázaných k vnitřnímu i zevnímu 

použití. 

  

3. 2. 6 Podběl lékařský (obecný) Tussilago farfara (Asteraceae) 

Drobná vytrvalá bylina. Vyrůstá z podzemního oddenku ihned na jaře jako bezlisté 

květonosné šupinaté stvoly. Po odkvětu tvoří velké stopkaté okrouhlolisté 

šedoplstnaté listy. Každý stvol nese jeden žlutý květní úbor. Plod je podlouhle válcovitá 

nažka věnčená chmýrem. Roste na vlhkých hlinitých stráních, na březích potoků, 

v příkopech a u cest, v lomech, náspech atd., a to od nížin až do hor. Kvete v březnu 

až dubnu. Květ obsahuje sliz, faradiol, třísloviny, stopy silice, barvivo taraxantin, inulin, 

tanin, dextrin, fytosteroly, pyrrolizidinové alkaloidy. List obsahuje mnohem více 

hojivého slizu, glykosidní hořčinu tussilagin, třísloviny, stopy silice, pyrrolizidinové 

alkaloidy zejména retronecin. Obklad z listů čerstvé rostliny má účinek při kloubních 

bolestech - revmatismu, dně a úrazech kloubů. Hlavní účinek drogy je expektorační  

a mucilaginozní, tedy usnadňuje odkašlání při chorobách z nachlazení spojených 

s tvorbou hlenu v dýchacích cestách. Pro obsah pyrrolizidinových alkaloidů, 

významných hepatokarcinogenů, je doporučeno užívat jej pouze ve směsích, ne déle 
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než 1 týden a neužívat v těhotenství a během kojení. [JAHODÁŘ, 2006; TOMČÍKOVÁ, 

1999; POTUŽÁK, 2006] 

V lidovém léčitelství je jeho používání hojně rozšířeno; na Železnobrodsku u 22 % 

dotázaných k vnitřnímu i zevnímu užití. 

 

3. 2. 7 Řebříček obecný Achillea millefolium (Asteraceae)  

Vytrvalá bylina dorůstající 120 cm se hojně vyskytuje na suchých loukách  

při okrajích cest a na mezích. Má přímou, velmi tuhou lodyhou. Listy jsou střídavé, 

spíše přisedlé, dělené na čárkovité segmenty. Na vrcholu přímého stonku je květenství, 

které tvoří chocholičnatá, plochá lata složená z drobných úborů. Kvete od června  

do října. Plodem je nažka. Sbírá se nať nebo květ. Uplatňuje se v nálevu, hlavně  

při nadýmání, žaludečních a žlučníkových potížích, také u chorob dýchacích cest  

a při gynekologických potížích. Zevně slouží jako protizánětlivý prostředek k léčení 

vředů, na špatně se hojící rány a hemoroidy. Obsahuje silice (hlavně chamazulen, 

pinen, sabinen a jiné terpeny), flavonoidy, třísloviny, kumariny, hořčiny, cholin. 

V evropském lékopisu je uváděn jako diaforetikum, antiflogistikum. [TOMČÍKOVÁ, 

1999; JAHODÁŘ, 2006] 

Ve studovaném území používá řebříček 18 % dotázaných vnitřně v čajových 

směsích k regeneraci nebo čištění jater a močových cest, či při menstruačních obtížích. 

Zevně jako obklady na rány a varixy nebo jako sedací lázně při gynekologických 

obtížích. 

 

3. 2. 8 Sedmikráska obecná Bellis perennis (Asteraceae) 

Hojná vytrvalá bylina kvetoucí po celý rok na trávnících a pasekách. Může být  

5  ̶  20cm vysoká. Listy v přízemní růžici má obvejčité, pilovité, s čepelí zúženou v široký 

řapík. Na vrcholech bezlistých stvolů vyrůstají jednotlivě úbory. Jazykovité květy 

v paprsku jsou bílé, na špičce často růžové. Květy v terči jsou žluté. Plodem je nažka. 
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Sbírají se květy při rozkvětu s 1cm stopkou. Používá se nálev z květů, který působí 

protizánětlivě a usnadňuje odkašlávání. Dále se využívá k omezení tvorby ledvinových  

a žlučových kamenů, léčbě menstruačních obtíží, zevně pak k obkladům na namožené 

svaly a podlitiny, k léčbě nežidů. Někdy je i součástí oficiální terapie. Obsahuje silice, 

triterpenoidní saponiny, třísloviny, sliz, inulin, kyseliny (jablečnou, oxalovou a vinnou)  

a flavonoid kosmoisiin. [TOMČÍKOVÁ, 1999; POTUŽÁK, 2006] 

Ve studovaném území používá sedmikrásku 17 % dotázaných proti bolestem hlavy 

a jako všelék. 

 

3. 2. 9 Smetanka lékařská Taraxacum officinale (Asteraceae) 

Je naším hojně rozšířeným rostlinným druhem.  Roste na loukách, pastvinách, 

trávnících a na živiny bohatých půdách. Vytrvalá bylina 5  ̶  40cm vysoká, s dužnatým, 

vřetenovitým, dlouhým oddenkem. Listy vyrůstají v přízemní růžici. Mají obvejčitou  

až kopinatou, peřenodílnou čepel, která se zvolna zužuje v řapík. Ze středu růžice 

vyrůstají duté stvoly zakončené úborem. Plodem je nažka s chmýrem. Kvete od března 

do května, případně znovu na podzim. Celá rostlina je prostoupena mléčnicemi s bílým, 

hořkým latexem, díky němuž je využitelná jako stomachikum a choleretikum. Obsahuje 

hořčiny, glykosidy, inulin, a mladé listy vitamin C. Kořen obsahuje až 25 % zmíněného 

inulinu, k jehož metabolickému využití není potřeba inzulín, a proto je součástí 

diabetických diet. Pro terapii se využívá kořen i nadzemní část, většinou před začátkem 

květu. [POTUŽÁK, 2006; TOMČÍKOVÁ, 1999; JAHODÁŘ, 2006; KORBELÁŘ, 1970] 

Na Železnobrodsku využívá smetanku, lidově pampelišku, 17 % dotázaných 

k vnitřnímu užití a k výrobě medu z kvetoucích úborů. 

 

3. 2. 10 Růže šípková Rosa canina (Rosaceae) 

Je velmi hojný keř na stráních, u cest a plotů, mezi křovím. Může dorůstat výšky  

až 3m. Každoročně mu dorůstají výhonky s mnoha trny. Listy jsou složené, střídavé, 
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lichozpeřené palisty tvořené elipčitými pilovitými lístky. Květy jsou většinou jednotlivé 

nebo po 2-3 ve vrcholcích v paždí listenů, oboupohlavní. Korunní lístky jsou obvejčité 

až obsrdčité. Tyčinek a pestíků je mnoho. Kvete od června do července. Plody jsou 

nažky uložené v dužnatém šípku. Odvar z plodů se používá jako zdroj vitamínů  

při chorobách z nachlazení, chřipkách, virózách. Podporuje pocení. Obsahovými 

látkami jsou vitamin C a bioflavonoid P, což je faktor, který potencuje a doplňuje účinky 

vitaminu C a zároveň působí proti fragilitě kapilár. Dále jsou zde vitaminy B1 a B2, 

provitamin A, kyselina nikotinová, třísloviny, silice a pektin. Souplodí nažek uzavřené 

do češule zvané šípek, obsahuje olej a vitamin E. [TOMČÍKOVÁ, 1999; POTUŽÁK, 2006; 

KORBELÁŘ, 1970] 

Na Železnobrodsku užívá odvar z šípků 13 % dotázaných při nachlazení a k čištění 

močových cest. 

 

3. 2. 11 Ostružiník křovitý Rubus fruticosus (Rosaceae)  

V současnosti je uváděno až 90 definovaných druhů ostružiníku dle světelných 

podmínek, ve kterých se vyskytuje. Ostružiník křovitý roste převážně v lesních 

křovinách, na kamenitých stráních, v pobřežních houštinách. Jedná se o 150cm vysoký 

keř s trnitými plazivými větvemi. 3  ̶   7četné listy mají palisty přirostlé k řapíku, na rubu 

jsou mírně běloplstnaté. Květy jsou bílé až načervenalé, rostoucí ve střapcích. Kvete  

od června do července. Plodem jsou peckovičky, tmavomodré až černé barvy, tvořící 

souplodí zvané ostružina. Plody jsou přirostlé ke květnímu lůžku a současně s ním 

opadávají. Sbírají se mladé svěží listy v období květu a zralé plody. Listy se velmi často 

fermentují. Nálev z listů se využívá na léčbu zánětlivých onemocnění trávicího traktu 

různého původu. Používá se i při onemocnění močových cest, neboť zlepšuje diurézu. 

Zevně se nálev používá jako kloktadlo a na omývání vyrážek. Obsahuje flavonoidy, 

třísloviny a malé množství vitaminu C. Plody obsahují antokyany, organické kyseliny, 

cukr, sliz a pektin. [KORBELÁŘ, 1970; TOMČÍKOVÁ, 1999; JAHODÁŘ, 2006] 
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Na Železnobrodsku využívá ostružiníku 13 % dotázaných k běžnému pití,  

ve směsích na kašel a zevně do osvěžujících koupelí. 

 

3. 2. 12 Maliník obecný Rubus idaeus (Rosaceae) 

Keř je rozšířený na vlhčích místech světlých lesů a na mýtinách. Má přímé nebo 

převislé jemně trnité větve. Listy jsou lichozpeřené s ostře pilovitými okraji. Květy jsou 

bílé, pětičetné, s obvejčitými korunními lístky a mnoha tyčinkami. Kvete v červnu  

a červenci. Plody jsou peckovičky, tvořící červená souplodí, odpadávající od květního 

lůžka. Sbírají se mladé listy v období květu, případně zralé plody. Nálev z drogy 

upravuje metabolismus. Působí proti průjmům, zlepšuje vylučování žluči, moči  

a podporuje pocení. Z čerstvých plodů se (podle ČsL 2) připravuje sirup Sirupus rubi 

idaei používaný jako chuťové korigens. Listy obsahují třísloviny, flavonoidy a vitamin C. 

Plody: kyselinu askorbovou, jablečnou a citronovou, cukry, pektin a barviva. 

[TOMČÍKOVÁ, 1999; JAHODÁŘ, 2006] 

Na Železnobrodsku využívá maliník 13 % dotázaných k běžnému pití či zevně jako 

osvěžující koupel. 

 

3. 2. 13 Dobromysl obecná Origanum vulgare (Lamiaceae) 

Vytrvalá bylina 20  ̶  90cm vysoká, s dřevnatým oddenkem. Z něho vyrůstají 

vystoupavé až přímé, čtyřhranné, nahoře větvené lodyhy. Listy jsou vstřícné, krátce 

řapíkaté, vejčité, celokrajné. Květenství tvoří chocholičnatá lata z hlávek. Kalich je 

zvonkovitý, koruna světle karmínově zbarvená, dvoupyská, horní pysk je přímý, spodní 

sehnutý. Kvete v červenci až září. Plody jsou tvrdky. Sbírá se nať, droga působí  

na zažívací ústrojí, užívá se při nechutenství, podporuje vylučování žluči. Dále  

při průjmech spojených s nadýmáním, kdy potlačuje křeče, upravuje střevní 

peristaltiku a působí dezinfekčně díky obsahu tymolu, jež se vylučuje z těla bronchy. 

Uplatňuje se při nachlazeních, kašli, zánětu průdušek, neuralgiích, revmatismu  

i neurosexuálních poruchách. Má mírně sedativní účinky. Zevně se uplatňuje jako 
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kloktadlo a k inhalacím při zánětech v dutině ústní, jako prostředek na kožní infekce  

a k přípravě obkladů na zduřelé žlázy. Používá se také jako koření - oregano. Obsahuje 

silice (hlavně tymol, karvakrol), třísloviny, hořčiny, organické kyseliny. [TOMČÍKOVÁ, 

1999; JAHODÁŘ, 2006; KORBELÁŘ, 1970] 

Na Železnobrodsku užívá dobromysl 13 % dotázaných k vnitřnímu užití. 

 

3. 2. 14 Třezalka tečkovaná Hypericum perforatum (Hypericaceae) 

Třezalka je vytrvalá bylina. Má bohatě větvený oddenek s přímou, nahoře 

větvenou lodyhou, až 60cm dlouhou. Vstřícně listy jsou podlouhle vejčité a až 3cm 

dlouhé, lysé, celokrajné, v průsvitu tečkované s jemnými žlázkami, zvláště na okraji. 

Květy mají pět korunních plátků zlatožluté barvy, po kraji tečkované černými žlázkami. 

Při roztržení roní černočervený olej. Plodem je tobolka, na povrchu zřetelně tečkovaná. 

Rostlina je medonosná. Kvete od května do září na slunných stráních, na mezích, 

suchých loukách a pastvinách, ale i na rašelinách, březích či úhorech, a to od nížin  

do hor. Sbírá se kvetoucí nať. [TOMČÍKOVÁ, 1999] 

Obsahuje flavonoidy (hyperozid, rutin, kvercitrin), dále katechinové třísloviny, 

vitamin C, provitamin A a silici. Anthracenové deriváty hypericin, hyperforin a přítomné 

monoaminy mají účinek v tvorbě a přenosu nervových vzruchů zodpovědných  

za dobrou náladu, nespavost a podrážděnost. Pozitivní účinek se dostavuje zhruba  

po dvou týdnech pravidelného užívání 1-6 gramů sušené nati (300-900 mg suchého 

extraktu) denně a přetrvává i několik týdnů po vysazení. V těchto koncentracích  

se není třeba obávat fytotoxického působení třezalky a před spálením, při expozici kůže 

na slunci, je třeba se chránit jako obvykle. Interakce s  léčivy jsou popsány 

v jednotlivých příbalových informacích. Jedná se zejména o léčiva odbourávaná pomocí 

jaterního enzymu CYP450 (cytochrom), jehož zvýšenou syntézu třezalka způsobuje - 

např. warfarin, cyklosporin, orální kontraceptiva a theofylin a také centrálně působící 

léčiva – např. antikolvuziva, celková anestetika. [BRATMAN, 2008; KORBELÁŘ, 1970; 

JAHODÁŘ, 2006; Pharma News, 2010, 11] 
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Droga je bez pachu a má trpce nahořklou chuť. Působí příznivě na tvorbu žluče. 

Používá se při poruchách trávení, a to při onemocnění jater a žlučníku. Působí 

protizánětlivě a zároveň dezinfekčně. Hojně využívaná je pro své antidepresivní účinky. 

Zevně je při popáleninách, hemoroidech, bércových i jiných vředech, na omrzliny  

a těžce se hojící rány účinná v oleji macerovaná kvetoucí nať nebo mast. 

Na Železnobrodsku využívá třezalku 12 % dotázaných vnitřně i zevně.  

 

3. 2. 15 Jahodník obecný Fragaria vesca (Rosaceae) 

Roste na světlých lesních místech a slunných stráních. Je vytrvalou bylinou 

s vyklenutým a při dozrávání zdužnatělým květním lůžkem, nesoucím souplodí nažek 

zvané jahoda. Rostlina má větvený oddenek, přízemní listovou růžici a až 20cm 

vysokou lodyhu. Z úžlabí přízemních listů vyrůstají kořenující výhonky. Listy jsou 

trojčetné, dlouze řapíkaté, pilovitě zubaté, na spodní straně chloupkaté. Květy jsou 

pravidelné, pětičetné, bílé barvy. Kvete od dubna do září. Sbírají se mladé listy v době 

květu, případně kořen či zralé plody. Použití – nálev z drogy se používá při zánětech 

zažívacího traktu doprovázených průjmy; při onemocnění ledvin, neboť působí 

močopudně a pomáhá vyplavovat písek a kaménky. Podporuje látkovou výměnu. 

Zevně se používá při hemoroidech a k dezinfekci úst při paradontóze. Plody  

se používají při dně a revmatismu. Obsahuje třísloviny, flavonoidy, vitamin A, B, C, 

invertní cukr, silice a antokyanové barvivo – fragarin. [JAHODÁŘ, 2006; TOMČÍKOVÁ, 

1999; KORBELÁŘ, 1970] 

Ve studovaném území se jahodníkový list používá z 12 % ve směsích k odkašlávání 

a regeneraci či k běžnému pití. 

 

3. 2. 16 Bříza bělokorá Betula pendula (Betulaceae) 

Jde o nenáročný jednodomý 10 ̶ 30 m vysoký strom rostoucí na sušších půdách, 

schopný uchytit se třeba i v nečištěném okapu, nebo rozpadající se římse domu. Má 
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přímé větve s tenkými převislými větévkami, kmen s bílou kůrou místy se měnící  

na černou borku. Listy jsou střídavé, dlouze řapíkaté, trojhranného až kosočtvercového 

tvaru, dvakrát pilovité. Samčí květy tvoří přisedlé jehnědy. Samičí jehnědy jsou 

stopkaté a hustší. Plodem je dvoukřídlá nažka. Kvete od dubna do května ve vyšších 

polohách i déle. Listy jsou opadavé. Jejich mladé čepele jsou pokryty žlázkami, jejichž 

sekret je činí lepkavými. Sběr listu je doporučován nejlépe na jaře, měsíc až dva  

po rozvinutí. Mladé lepkavé listy jsou nejúčinnější a je vhodné je sbírat v kožených 

rukavicích. Droga se užívá v nálevu samostatně nebo ve směsích - při chorobách 

močového ústrojí, nejčastěji při tvorbě ledvinových kamenů a písku. Působí výrazně 

močopudně a přitom nedráždí ledviny. Bývá doporučována jako doplněk při léčbě 

revmatismu a dny. Při přípravě nálevu je vhodné ke zvýšení účinku přidat na špičku 

nože jedlé sody, Natrium hydrogenocarbonicum = Natrii hydrogenocarbonas. Zevně  

se používá k přípravě koupelí. Droga má slabě aromatický pach a hořkou chuť. Březové 

pupeny podporují vylučování žluče. Z březové kůry se suchou destilací průmyslově 

získává dehet Betulae pix, užívaný při kožních chorobách. Tzv. březová šťáva Betulae 

succus  se získává navrtáním kmene. Je lidovým prostředkem pro ošetřování vlasů  

a na Železnobrodsku i k vnitřnímu užití. Nařezávání kmene by mělo být prováděno 

pouze na úřední povolení. Březový list obsahuje saponiny a silice dle stáří listů, 

flavonové glykosidy (hlavně hyperosid), pryskyřice a třísloviny, vitamin C, karoteny, 

proanthokyanidy, minerální látky a antibioticky účinné fytoncidy.  Pupeny obsahují 

silice, cukry (glukosu, arabinosu a fruktosu), kyseliny (jablečnou a citronovou), soli 

vápníku, hořčíku a draslíku a malé množství aminokyselin. Březová šťáva je podobného 

složení. Březový dehet obsahuje fenolické látky. Kůra obsahuje triterpenoidy: lupeol, 

betulin a kyselinu betulinovou. [JAHODÁŘ, 2006; KORBELÁŘ, 1970; TOMČÍKOVÁ, 1999; 

POTUŽÁK, 2006] 

Na Železnobrodsku využívá břízu 12 % dotázaných, list vnitřně i zevně - jako 

protirevmatické lůžko, šťávu vnitřně. 
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3. 2. 17 Kostival lékařský Symphytum officinale (Boraginaceae) 

Ve studovaném území, v daném období, velmi rozšířená až 120 cm vysoká rostlina. 

Roste na vlhčích mezích poblíž polí, u potoků a řek, v příkopech a křovinách. Vytrvalá 

bylina má přímou, drsně chlupatou lodyhu se střídavými, vejčitě kopinatými, 

přisedlými listy svrasklými síťnatou žilnatinou. Modrofialová koruna květů je trubkovitě 

baňkovitá, tvořena v paždí horních listů. Kvete od května do září. Plodem jsou tvrdky. 

Drogou je krátký, uvnitř bělavý, řepovitý kořen, který je využíván do mastí jako hojivé 

stimulans a antiflogistikum. Podporuje hojení ran. Používá se při pohmožděninách, 

bércových vředech, zánětech žil, šlachových pouzder a svalů. Dříve se používal vnitřně 

při poruchách zažívacího ústrojí a zánětech horních cest dýchacích. Obsahuje třísloviny, 

sliz, purinový derivát allantoin, steroidní saponiny, vápenaté soli, inulin, pyrrolizidinové 

alkaloidy konsolicin a symphytin, které jsou hepatotoxické, a droga se proto  

už pro vnitřní užití nedoporučuje. Dále se nepoužívá v období těhotenství a kojení. 

[TOMČÍKOVÁ, 1999; POTUŽÁK, 2006; JAHODÁŘ, 2006] 

Na Železnobrodsku využívá kostivalový kořen 10 % dotázaných vnitřně, ve směsi 

na vnitřní bolest. Zevní použití: jako obklad na bolavé klouby či rány a k dezinfekci ran. 

 

3. 2. 18 Česnek medvědí Allium ursinum (Liliaceae) 

Pohledná bylina. V zemi má štíhlou hladkou cibulku, z níž vyrůstají dva elipsovité, 

široce kopinaté, dlouze řapíkaté listy a asi 20 cm vysoký, trojhranný, květonosný stvol. 

Bílé květy jsou seskupené na konci stvolu do hvězdicovitého plochého okolíku. Jsou 

trojčetné, složené ze šesti bílých květních lístků, šesti tyčinek, a pestíku, který dozrává 

v tobolku. Kvete v květnu a červnu. Roste převážně ve stinných listnatých lesích 

převážně v blízkosti potoků. Vytváří husté porosty. Sbírá se list před květem, kvetoucí 

nať nebo cibule. Obsahuje: silici sulfoxid alliin, jehož rozkladný produkt allicin má 

antibiotický účinek, cukry, flavonoidy, rhodanovodík, jód a vitaminy B, E a C. Má 

baktericidní účinky, mírně snižuje tlak. List česneku medvědího bývá zaměňován za list 

konvalinky vonné, která obsahuje kardioaktivní glykosidy a je jedovatá. [RUBCOV, 

BENEŠ, 1990; MACKŮ, 1965; POTUŽÁK, 2006] 
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Čerstvý list česneku medvědího (do jarních salátů, polévek či na chléb) používá  

ve studovaném území 8 % dotázaných. 

 

3. 2. 19 Sléz velkokvětý (léčivý) Malva alcea (Malvaceae) 

Dvouletá až vytrvalá bylina je 20  ̶  120 cm vysoká, s velkými světle fialovými květy. 

Vyskytuje se v různých poddruzích. Má přímou srstnatou lodyhu a dlanitě dělené listy 

až téměř k základu. Růžové květy vyrůstají v úžlabí litů po 2 až 6 i více, jsou 

oboupohlavní, pětičetné s volnými obaly. Kvete od května do září. Plod je kulovitý 

poltivý. Sbírají se zelené dozrálé listy v době květu a květy, které se uštipují těsně  

pod kalichem. Kdysi byl často pěstovaný, místy zplanělý a dnes se vyskytuje 

roztroušeně podél cest a na slunečných náspech. Používá se při chorobách horních cest 

dýchacích a k upravení peristaltiky střev samostatně ve výluhu připraveném za studena 

nebo v čajové směsi. Jako součást kloktadel podporuje hojení zanícené sliznice. 

Obsahuje slizy se silným expektoračním účinkem a třísloviny. V květní droze jsou 

antokyanová barviva. [TOMČÍKOVÁ, 1999; KORBELÁŘ, 1970; POTUŽÁK, 2006] 

Ve studovaném území využívá sléz 8 % dotázaných při kašli a ve směsích  

na močové cesty či k čištění krve. 

 

3. 2. 20 Zlatobýl kanadský Solidago canadensis (Asteraceae) 

Je druhem k nám zavlečeným ze Severní Ameriky. Dorůstá až 2 metrové výšky. 

Bývá často pěstován. Zplaňuje na suchých, slunných místech. Na Železnobrodsku  

je velmi rozšířen. Má přímé, nerozvětvené lodyhy s drobnými úbory uspořádanými 

v jednostranné laty. Sbírá a suší se kvetoucí nať, která obsahuje flavonoidy (rutin  

a kvercitrin), hořčiny, silice, třísloviny a saponinové glykosidy. Působí jako diuretikum, 

antiflogistikum a adstringens. Používá se při poruchách zažívacího traktu a zevně 

k hojení bércových vředů. [TOMČÍKOVÁ, 1999; RUBCOV, BENEŠ, 1990] 
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6,5 % respondentů používá zlatobýl (Solidago) ve směsích k čištění ledvin,  

při nachlazení a k běžnému pití.  

 

3. 2. 21 Kontryhel obecný Alchemilla vulgaris (Rosaceae) 

Vyskytuje se na vlhčích místech a dorůstá 30  ̶  50 cm výšky. Je to vytrvalá bylina 

s poléhavou nebo přímou lodyhou. Listy tvořící přízemní růžici jsou leskle chlupaté, 

dlouze řapíkaté, s okrouhle ledvinovitou, dlanitě 7-9 laločnatou čepelí. Lodyžní listy 

jsou přisedlé s pilovitými palisty. Květenství je tvořené drobnými žlutozelenými květy 

uspořádanými do řídkých vrcholíků. Kvete od května do září. Plodem je nažka. Sbírá se 

kvetoucí nať, případně pouze list. Nálev z drogy se používá při chronických zažívacích 

potížích doprovázených průjmy a jako spasmolytikum při silné menstruaci  

nebo klimakterických obtížích. Zevně se používá jako kloktadlo při zánětech v dutině 

ústní či na dlouho se hojící hnisavé rány. Obsahuje až 8 % tříslovin, hořčiny, silice, 

flavonoidy a organické kyseliny. [TOMČÍKOVÁ, 1999; POTUŽÁK, 2006; KORBELÁŘ, 

1970] 

Na Železnobrodsku užívá kontryhel 6 % dotázaných při bolestivé menses  

nebo k běžnému pití. 

 

3. 2. 22 Vřes obecný Calluna vulgaris (Ericaceae)  

Vždy zelený prutovitě větvený 20  ̶  40cm vysoký keřík roste na nevápenitých, 

písčitých a rašelinových půdách v souvislých porostech. Je ukazatelem kyselosti půdy. 

Na Železnobrodsku se vyskytuje v ojedinělé lokalitě na Černické skále. Vřes má úzce 

kopinaté objímavé překrývající se listy. Drobné fialovorůžové květy jsou 

v jednostranných hroznech. Mají čtyřlistý kalich a čtyřcípou zvonovitou korunu. Plodem 

je tobolka. Nať se sbírá v době květu od července do září, droga je bez zápachu trpce 

nahořklé chuti. Vnitřně se používá při onemocněních močových cest, ledvin a prostaty 

jako antiseptikum. Podporuje vylučování moči. Napomáhá látkové výměně, podporuje 

tvorbu zažívacích šťáv, působí potopudně při teplotách. Při revmatismu, a kloubních 
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bolestech je využíván lidově. Obsahuje hlavně flavonový glykosid quercitrin, myricitrin, 

katechinové třísloviny, velké množství kyseliny křemičité, saponiny, slizy, alkaloidy. 

Diuretický účinek lze vysvětlit obsahem flavonoidů. V některých zdrojích je uváděno 

minimální množství arbutinu, jehož obsah kolísá podle stanoviště. Vřesový čaj  

je možno pít obden i dlouhodobě, v omezené míře i v těhotenství a při kojení. 

[TOMČÍKOVÁ, 1999; POTUŽÁK, 2006; JAHODÁŘ, 2006; KORBELÁŘ] 

Na Železnobrodsku užívá vřesovou nať 5 % dotázaných při urologických potížích. 

 

3. 2. 23 Prvosenka jarní Primula veris (Primulaceae) 

U nás roste hojně ve vyšších polohách na sušších místech, většinou s vápencovým 

podkladem. Bylina bývá 15 ̶ 20 cm vysoká s krátkým oddenkem s mnoha žlutými 

kořeny. Květy jsou vonící, trubkovité, žloutkově žluté s oranžovou skvrnou na spodu  

a tvoří v mládí jednostranný okolík. Plodem je tobolka. V dubnu a květnu se sbírá květ, 

případně nať. V březnu, září a říjnu se z pěstovaných druhů sbírá kořen. Drogy  

se používají samostatně i v čajových směsích, uvolňují hleny a napomáhají odkašlávání. 

Mají slabé diuretické vlastnosti; květ má i slabé protizánětlivé vlastnosti. V homeopatii 

se čerstvé rostliny používají na onemocnění ledvin a při neuralgiích. Obsahuje saponiny 

(triterpenoidní primulovou kyselinu, primulasaponin), dále fenolové glykosidy, silice, 

vitamin C, kyselinu křemičitou, acetylované deriváty a flavonoidy. Rostlina je ve větších 

dávkách jedovatá a způsobuje nauzeu a zvracení. Jde o chráněnou rostlinu. [JAHODÁŘ, 

2006; TOMČÍKOVÁ, 1999] 

Na Železnobrodsku používají petrklíč 4 % dotázaných vnitřně při kašli a nachlazení. 

 

3. 2. 24 Brusinka obecná Rhodococcus vitis-idaea (Ericaceae) 

Vždy zelený keřík, vysoký až 30 cm, roste i ve vyšších polohách, na pasekách  

a ve světlých lesích, zejména jehličnatých, na rašeliništích, vřesovištích, většinou spolu 

s borůvkou. Listy jsou střídavé, kožovité, obvejčitého tvaru. Okraje vrchní lesklé strany 
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listu jsou mírně podvinuté na spodní matně světlezelenou hnědě tečkovanou stranu. 

V koncových hroznech vyrůstají čtyři pětičetné květy. Kalich je přirostlý k semeníku  

a zůstává na plodu. Plodem je červená, moučnatá bobule s nahořklou svíravou chutí. 

Kvete od června do července. Výluh z listů se připravuje jako nálev z vlažné vody. 

Vroucí vodou se mohou vyluhovat balastní látky způsobující u citlivějších jedinců 

zvracení. Droga se používá jako antiseptikum močových cest, mírné diuretikum, a spolu 

s plody, proti průjmům. Plody obsahují méně kancerogenního arbutinu a slouží také 

jako dietetická potravina. Jako farmaceutická surovina se používá list, obsahující 

fenolové glykosidy: metylarbutin a arbutin, jež je působením enzymů, v moči 

přítomných bakterií, štěpen na hydrochinon nesoucí dezinfekční účinek. Nejsou-li 

bakterie v močových cestách přítomny, odchází arbutin z těla v nezměněné podobě. 

Dále jsou přítomny katechinové třísloviny, flavonoidy, organické kyseliny. Vzhledem  

ke kancerogenitě se nedoporučuje používat brusinkový list dále než jeden týden,  

ani ve směsích a nepodávat dětem, těhotným a kojícím ženám. [TOMČÍKOVÁ, 1999; 

JAHODÁŘ, 2006, POTUŽÁK, 2006] 

Na Železnobrodsku se vyskytují vzácněji a jejich účinků využívají 4 % dotázaných. 

  

3. 3 Přehled léčivých rostlin pěstovaných 

3. 3. 1 Mateřídouška úzkolistá Thymus serpyllum (Lamiaceae) 

U nás je roztroušená až hojná na kosených a udržovaných, výhřevných, suchých 

stráních, na mezích, u cest, kde má hojnost slunce. Vytrvalá polokeřovitá bylina  

se stonky dole zdřevnatělými, velká pouze 5  ̶  30 cm. Stonky jsou vystoupavé až přímé, 

dole načervenalé. Listy jsou kratičce řapíkaté až přisedlé, křižmostojné s čárkovitou  

až vejčitou čepelí, celokrajné, mírně podvinuté. Květenství tvoří lichoklas 

z lichopřeslenů. Květy vyrůstají na koncích v hlávkovém seskupení. Jsou drobné  

s kalichem a dvoupyskou, fialově červenou korunou s krátkou trubkou. Tyčinky jsou 

dvoumocné. Kvete od dubna do září. Plodem jsou tvrdky. Sbírá se nať  

bez zdřevnatělých částí. Vnitřně se droga používá při katarech horních cest dýchacích 
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provázených úporným kašlem jako antiseptikum dýchacích cest, neboť tymol  

se vylučuje také bronchy, ale při dlouhodobém podávání nepříznivě ovlivňuje činnost 

štítné žlázy. Mateřídouška uvolňuje zahlenění a působí antibakteriálně i v trávicím 

traktu. Zevně se používá do koupelí při hnisavých vyrážkách a jako kloktadlo. Využití 

má také v čajových směsích, používá se i jako koření. Obsahuje silice (hlavně karvakrol, 

p-cymol a tymol), flavonoidy, třísloviny a hořčiny. [TOMČÍKOVÁ, 1999; POTUŽÁK, 2006; 

JAHODÁŘ, 2006] 

Na Železnobrodsku využívá mateřídoušku 22 % dotázaných vnitřně při nachlazení, 

ve směsích při bolesti zad a kloubů, a také k běžnému pití. 

 

3. 3. 2 Máta peprná Mentha piperita (Lamiaceae) 

Je kulturní rostlina hybridního původu, která občas zplaňuje. Vytrvalá, výrazně 

aromatická bylina vysoká 30 ̶ 50cm, někdy i více, s plazivým oddenkem a četnými 

nadzemními kořenujícími výběžky. Dřevnatý oddenek přímý, nebo vystoupavý, 

větvený. Listy jsou křižmostojné, řapíkaté, podlouhle kopinaté až vejčité, nepravidelně 

ostře pilovité. Květenství tvoří vrcholový lichoklas z lichopřeslenů. Kalich je trubkovitý, 

koruna s krátkou trubkou je bledě nachové barvy. Kvete v červnu až srpnu. Plody jsou 

tvrdky tvořící se výjimečně. Pěstuje se pro izolaci silice (hlavní složky- terpeny mentol, 

menthon). Kromě nati se sbírají i listy na počátku květu. Nálev z drogy se užívá  

při nemocech žaludku nervového původu a při nedostatečném vylučování žluče. Zevně 

se droga uplatňuje při chorobách horních cest dýchacích k inhalacím nebo jako 

kloktadlo. Současně se jí využívá v chladivých mazáních a koupelích jako derivancia. 

Obsahuje silice, hlavně mentol, který vysušuje sliznice, estery mentolu, třísloviny, 

hořčiny, flavonové glykosidy. Účinkuje jako cholagogum, karminativum, 

spasmolytikum, antiseptikum, chuťové korigens, analgetikum, anestetikum.  

Při dlouhodobém užívání se doporučuje kontrola krevního obrazu. [TOMČÍKOVÁ, 1999; 

POTUŽÁK, 2006] 
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V Polabí, Podkrušnohoří, v dolním Podyjí a Pomoraví roste máta vodní Mentha 

aquatica. Nalezneme ji v lužních lesích, na bažinatých loukách, zarostlých březích  

či v pobřežních křovinách. Je často nachově zbarvená, velmi silně aromatická. Koruna 

je růžová nebo lila (vzácně bílá), plody jsou bledě hnědé tvrdky. [DOSTÁL, 1989] 

Na Železnobrodsku používá mátu (Lamiaceae) 22 % dotázaných vnitřně  

při dýchacích obtížích a kašli, zevně k inhalacím, koupelím nohou a na spánky  

při bolesti hlavy. 

 

3. 3. 3 Meduňka lékařská Melissa officinalis (Lamiaceae) 

Původem ze Středomoří, u nás se pěstuje na zahradách, občas zplaňuje. Vytrvalá 

bylina s listnatou, větvenou, čtyřhrannou, chlupatou, citronově vonící lodyhou. Listy 

jsou řapíkaté, s eliptickou, vroubenou čepelí. Květenství tvoří lichoklas z lichopřeslenů 

vyrůstající v paždí listů. Květy jsou drobné a mohou být jedno i oboupohlavní, modré 

nebo žlutobílé barvy. Kvete od května do srpna. Plody jsou tvrdky. Jako droga  

se používá list či nať před rozkvětem v nálevu při nadýmání, uklidňuje a zabraňuje 

tvorbě plynů, podporuje vylučování zažívacích šťáv. Využívá se i při různých kolikách 

v oblasti pánve a břicha. Lihový výtažek se doporučuje jako mírné sedativum při 

neurózách, nespavosti, vyčerpání nebo hysterii. Koupele se provádějí při revmatismu  

nebo zánětech nervů. Obsahuje silice, hlavně geraniol a terpenové aldehydy (citronelal 

a citral), dále třísloviny a triterpenické kyseliny (kávová a rosmarinová), jenž působí 

protivirově. [TOMČÍKOVÁ, 1999; JAHODÁŘ, 2006; POTUŽÁK, 2006] 

Ve studovaném území používá meduňku 18 % dotázaných v žaludečních čajových 

směsích a vnitřně i zevně k celkovému zklidnění. 

 

3. 3. 4 Měsíček lékařský Calendula officinalis (Asteraceae) 

Bylina neznámého původu je pěstována v zahradách na slunečných místech 

chráněných před větrem, přechodně i zplaňuje. Jedná se o jednoletou (zřídka 
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dvouletou) 20  ̶  50 cm vysokou, aromatickou bylinu s přímou, hranatou, v horní části 

větvenou lodyhou. Listy jsou střídavé, dolní kopisťovité, horní obvejčité, oboje jsou 

celokrajné a přisedlé. Květenství tvoří jednotlivé úbory žluté až pomerančově oranžové 

barvy. Květy trubkovité i jazykovité. Květe od května do zámrazu, plody jsou nažky. 

Sbírají se pouze jazýčkovité květy z plnokvětých, zcela rozkvetlých kultivarů,  

se zákrovem nebo bez zákrovu. Droga se používá v nálevu samostatně nebo ve směsích 

pro své protizánětlivé, spazmolytické a baktericidní vlastnosti, při onemocnění 

trávicího traktu a močového měchýře a při bolestivé menstruaci. Zevně se používá 

v krémech, mastech i pleťových vodách k podpoře granulace, a tím k urychlení hojení 

ran a vředů. V léčebné kosmetice, zjemňuje a čistí pleť i díky obsahu kyseliny salicylové, 

jako doprovodné látky. Obsahuje triterpenické saponiny zvané saponozidy (např. 

kalendulosid), silice, hořčinu kalendin, sliz a karotenová barviva, flavonoidy, polyeny, 

polyiny, β-sitosterol a stigmasterol. [POTUŽÁK, 2006; JAHODÁŘ, 2006; TOMČÍKOVÁ, 

1999] 

Na Železnobrodsku využívá měsíček 17 % dotázaných vnitřně i zevně. Šest z nich se 

věnuje výrobě masti. 

 

3. 3. 5 Šalvěj lékařská Salvia officinalis (Lamiaceae) 

Velice proměnlivý druh, původem z jižní Evropy, který se dělí do několika 

poddruhů. Pěstuje se jako léčivka. Šalvěj je vytrvalá rostlina chlupatá až bělovlnatá, 

polokeř dorůstající 20  ̶  100cm výšky. Lodyhy jsou rovnoměrně olistěné, šedoplstnaté, 

silně aromatické. Listy řapíkaté s čepelí podlouhle vejčitou a šedoplstnatou. Horní listy 

bývají přisedlé. Květy mají jen dvě tyčinky, jsou obojaké, mají trubkovitě dvoupyský 

kalich a fialově nebo fialově modrou korunu. Květenství tvoří lichoklasy v paždí horních 

listů. Kvete v květnu až červenci. Plody jsou tvrdky. Sbírá se nať v počátcích rozkvětu 

nebo list před květem. Použití v nálevu při trávicích potížích, nadýmání, průjmu, 

onemocnění žlučníku a jater, také zmírňuje chorobné pocení. Zevně se uplatňuje jako 

kloktadlo při zánětech v dutině ústní, po stomatologických zákrocích. Doporučuje se 

k dezinfekčním koupelím, obkladům a výplachům při různých zánětlivých procesech. 
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Snižuje vylučování mléka, a i díky obsahu toxického thujonu se nedoporučuje těhotným 

a kojícím ženám, nesmí se používat ve vyšších dávkách, než je určeno a po dlouhou 

dobu. Obsahuje silice s významným množstvím thujonu, eukalyptolu, borneolu, kafru, 

α i β-pinenu. Šalvěj dále obsahuje třísloviny, hořčinu karneol a flavonoidy. Přítomnost 

diterpenů salvinorinu, salviarinu a splendidinu není v těchto druzích prokázán. Velice 

ceněný je šalvějový med. [TOMČÍKOVÁ, 1999; JAHODÁŘ, 2006; POTUŽÁK, 2006; 

http//plc.host.sk, 2] 

Šalvěj přeslenitá Salvia verticillata je původně druhem jihovýchodní Evropy,  

ale dnes má daleko větší rozšíření. U nás se vyskytuje podél cest, náspů, v silničních 

příkopech, na mezích, stráních a rumištích (výhřevná, suchá, zásaditá stanoviště). 

Na Železnobrodsku využívá šalvěj 13 % dotázaných nejčastěji při kašli a bolesti 

v krku, proti pocení a zevně jako obklad na pleť, či jako koření. 

  

3. 3. 6 Divizna velkokvětá Verbascum densiflorum, Verbascum thapsiforme 

(Scrophulariaceae) 

U nás roste na kamenitých stráních, hrázích, sutích, lesních mýtinách a světlinách. 

Často i v městských zákoutích. Jedná se o dvouletou bylinu.  V prvním roce vyrůstá 

přízemní růžice listů, ve druhém z nich vyrůstá statná lodyha až dva metry vysoká. Listy 

má střídavé, zašpičatělé, plstnaté vroubkované a dolní lodyžní listy sbíhavé  

až ke spodnímu listu. Květy jsou souměrné, pětičetné, po 2-5 ve vrcholících v hroznu. 

Mají zvonkovitý kalich a světle žlutou korunu. Dvě dolní tyčinky jsou delší než tři horní. 

Kvete v červenci až září. Plody jsou tobolky. Sbírá se květní koruna bez kalichu  

za suchého počasí. Otrhává se postupně podle rozkvětu. Droga medové chuti  

se používá v nálevu při úporném kašli způsobeném zánětem horních cest dýchacích. 

Má také mírné potopudné, protikřečové a díky flovonoidům i diuretické účinky. Zevně 

se používá k obkladům na rány a hemoroidy. Obsahuje triterpenoidní saponiny 

s převahou verbaskosaponinu, sliz, třísloviny, flavonoidní glykosidy (hesperidin a rutin), 
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karotenoidní barviva a glykosidy aukubin a katalpol, fenolkarboxylové kyseliny 

(kávovou a ferulovou). [POTUŽÁK, 2006; TOMČÍKOVÁ, 1999; JAHODÁŘ, 2006] 

Na Železnodbodsku používá diviznový květ 9 % dotázaných při nachlazení, 

v čajových směsích při bolestech svalů a kloubů, dále také v tinktuře při bolesti hlavy, 

nespavosti a závratích. 

 

3. 4 Netradiční rostliny 

3. 4. 0. 1 Bez červený Sambucus  racemosa (Caprifoliaceae) 

Keř podhorských oblastí s charakteristickým plodenstvím červených peckovic. 

Kvete zelenavě žlutými květy ve vejčitých vrcholičnatých latách. Dnes je chápán spíše 

jako mírně jedovatá rostlina s diuretickými účinky. Obsahuje vitamín C, karoteny, cukry 

a pektiny. Roste na okraji lesních porostů a na pasekách. Plod se doporučuje užívat 

pouze po převaření. [RUBCOV, BENEŠ, 1990] 

Na Železnobrodsku užívá 5 % dotázaných plod červeného bezu, lidově zde 

nazývaný bezinky, a to vnitřně ke snížení teploty. 

 

3. 4. 0. 2 Starček hajní Senecio nemorensis (Asteraceae) 

Někteří autoři ho uvádějí jako synonymum starčeku hercynského Senecio 

hercynicus. Roste v řidších jehličnatých lesích a na pasekách. Širší chocholičnaté 

květenství je tvořeno žlutými úbory s jednořadými zákrovy, zespod s čárkovitými 

listeny. Má fialově naběhlou přímou pravidelně olistěnou lodyhu a bývá zaměňován  

se zlatobýlem obecným (Solidago virgaurea). Ačkoli není starček, lidově nazývaný 

kycol, považován za léčivý, na Železnobrodsku je oblíbeným prostředkem k léčbě 

podlitin a špatně se hojících hnisavých ran formou koupelí a obkladů ze silného odvaru 

sušené nati, či přímým přiložením na ránu. [RUBCOV, BENEŠ, 1990; http//botany.cz, 1] 

Ve studované oblasti ho využívá 10 % dotázaných.  
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3. 4. 0. 3 Vlaštovičník větší Chelidonium majus (Papaveraceae) 

 Vyskytuje se hojně na vápenatých půdách. Nejlépe je sbírat ho na jaře do doby 

letního slunovratu. Sušený vydrží nejdéle dva roky. Obsahuje 36 alkaloidů: např. 

koptisin, chelidoniin, sanguinarin, berberin, chelerythrin. Významné choleretikum, 

spasmolytikum gastrointestinálního traktu zvláště žlučníku. Podílí se na snižování 

krevního tlaku, posílení srdečního svalu a působí proti sklerotickým pochodům. Listy 

působí významně antimykoticky. Aplikuje se v koupelích připravených z vlažného 

odvaru z čerstvých listů. Šťávu (latex) lze aplikovat lokálně na bradavice či kuří oka, 

raději v rukavicích, nebo zředěnou octem, aby nepopálila okolní zdravou pokožku. Dle 

Marie Treben je vhodná i na šedý zákal a skvrny na rohovce, a to prováděním značně 

riskantních počinů. V knize Zdraví z boží lékárny Treben uvádí: „Sebere se vlaštovičník, 

umyje se a křehký stonek se rozdrtí mezi palcem a ukazováčkem. Takto získanou šťávou 

se ukazovákem potřou koutky zavřených očí. Oči se sice nepotřou, ale z koutků se šťáva 

do nich dostane. Toto platí pro šedý zákal, oslabení zraku a preventivně též tehdy, když 

se velmi namáhají zdravé oči.“ [TREBEN, 1991, s. 48], s doporučením z vlastní 

zkušenosti. Tento velmi riskantní postup využití vlaštovičníkové šťávy vyzkoušely dvě 

osoby ze studovaného území. U jedné z nich vedl k velmi závažnému podráždění očí. 

Další si vyrábějí tinkturu, kterou ředí ve vodě a užívají při žlučníkových potížích.  

Předávkování způsobí pálení v ústech, v krku, podráždění gastrointestinálního 

traktu: zvracení, krvavý průjem a poruchy krevního oběhu vedoucí k oběhovému 

selhání. Při nesprávném podávání se objeví narkotické a toxické účinky a následně 

gastroenteritida. Vlaštovičník je kontraindikován u těhotných a kojících žen, dětí  

do 12 let, při hepatitidě a pankreatitidě, při pití alkoholu. Neužívat déle než 4 týdny. 

[KURKOVÁ, 2010, 4] 
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3. 4. 0. 4 Třapatka nachová Echinacea purpurea  

Jméno vychází z řeckého „echinos“- ježek, nejspíše pro bodlinatý vzhled středu 

květenství. K léčebným účelům jsou využívány květ, list a kořen ve formě čaje, lihových 

tinktur nebo tablet. Obsahuje účinné látky: echinacosid, silice, pryskyřice, inulín, 

polyeny, polyiny, pentosany, polysacharidy, třísloviny, steroly, flavonoidy, vyšší mastné 

kyseliny. Složky jsou schopné aktivizovat lymfocyty a tím zvyšovat schopnost obrany 

organismu před patogeny, ve vyšších dávkách působí analgeticky, vhodná je jako 

podpůrný prostředek při chřipce a onemocnění horních cest dýchacích. [HÁLA, 2009, 2]  

Na Železnobrodsku se vyrábí tinktura, která se užívá preventivně ke zvýšení 

imunity. 

 

3. 4. 0. 5 Rakytník řešetlákovitý Hippophae rhamnoides 

Obsahuje 10x více vitaminu C než pomeranč, vitaminy A, B, D, F, K, P, flavonoidy, 

rutin, pektin, silici a třísloviny. Využitelný je celý beze zbytku: plody, semena, květy, 

listy, kůra, větve i kořeny. Plody dozrávají od konce srpna do října a sklízí se  

až v zimním období, kdy teplota klesne k deseti stupňům mrazu. Plody pak jdou snadno 

setřást či otrhat bez poškození. Množství vitaminu C, karotenoidů a ostatních látek 

kolísá v závislosti na odrůdě, klimatických podmínkách a stanovišti. Olej, získaný 

povětšinou z plodů nebo semen, má pozitivní vliv na hojení ran, růst vlasů, chrání 

buňky před poškozením vnějšími vlivy, má antibakteriální vlastnosti a zlepšuje 

metabolismus tuků, má biostimulační účinky, podporuje imunitní systém při virózách  

a v době rekonvalescence a stresu, působí detoxikačně, podporuje léčbu dny, pomáhá 

při kožních onemocněních. Doporučuje se i při bolestech hlavy. [MÍKOVÁ, 2010, 7] 

Ve studovaném území se z plodů vaří čaj při nachlazení a vyrábí se rakytníkový 

olej, který se užívá vnitřně na zažívání a problémy s pletí, nebo zevně při kožních 

obtížích. 

 



56 

 

3. 4. 1 Lidové léčení ovocem, zeleninou a kořením 

Pro snadnou dostupnost jsou často využívány: 

3. 4. 1. 1 Jabloň lesní Malus sylvestris var. domestica (Malus) 

Plody - jablka jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů širokého komplexu 

polyfenolických antioxidantů: kvercetinu, kyseliny chlorogenové, glykosidů floretinu  

a kyseliny askorbové, které jsou nejvíce zastoupeny u raných odrůd. Dále obsahují 

pektin, fruktózu, enzymy, draslík, železo a hořčík. Čaj ze slupek nasušených v troubě  

při 50 °C, při kterém se neztrácí významný podíl vitaminu C ani flavonoidů, působí proti 

horečce a příznivě působí na nervovou soustavu. Jablka působí preventivně proti 

rozvoji astmatu a pomáhají předcházet arterioskleróze a infarktu myokardu. Pojídání 

plodů podporuje trávení, zastavuje průjmy, konzumace loupaných jablek nalačno 

odstraňuje zácpu, léčí žaludeční a střevní katary, zabraňují plynatosti, ve střevech 

střevními bakteriemi vznikající metabolity vykazují antioxidační aktivitu, váží toxiny, 

těžké kovy a LDL cholesterol a odplavují je z těla. [LECHMAN, ORSÁK,PIVEC, 2000; 

KURKOVÁ, 2010, 5] 

V Železném Brodě se tradičně používají rozstrouhaná jablka jako obklad na prsa, 

v čajových směsích při kašli a katarech trávicího traktu a jablečné slupky ve směsích  

ke snížení teploty. 

 

3. 4. 1. 2 Jeřáb černý Aronia melanocarpa (Rosaceae)  

Jde o poměrně často pěstovaný druh v mírném pásu, lidově zvaný černý jeřáb. 

Rodem je příbuzný jeřábu ptačímu (Sorbus aucuparia). Dorůstá tvaru a výšky menšího 

stromku nebo keře. Má jednoduché listy celokrajné se zašpičatělými okraji. Květy jsou 

oboupohlavní shloučené do hustých chocholíků. V léčitelství se používá plod a list  

při léčbě vysokého krevního tlaku, ke zmírnění zánětů. Podporuje funkci jater a ledvin, 

působí proti stresu, posiluje imunitní systém a působí pozitivně na nervovou soustavu, 

snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Plody obsahují značné množství kyseliny askorbové, 

vitamíny B, flavonoidy, cukry, karoteny, pektin, významné množství rutinu, 
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anthokyanové barvivo, třísloviny. Z prvků obsahuje nejvíce jódu, důležitého pro funkci 

štítné žlázy a zdravý vývoj dětí, dále obsahuje fluor, mangan, měď, bór, železo, vápník  

a molybden. [RICHTÁROVÁ, 2010; NOVÁKOVÁ, 1985; ROUS, 1976] 

Ve studovaném území pěstují a využívají plod aronie 4 % dotázaných a používají ho 

ve směsích na hemoroidy a na žilní potíže. 

 

3. 4. 1. 3 Réva vinná Vitis vinifera  

Víno je využíváno jako vehikulum pro maceraci rostlinných drog. Jeho pravidelná 

konzumace v rozmezí od 300ml týdně – 200ml denně (dle odrůdy a obsahových látek) 

může být vhodnou prevencí chorob jako je ateroskleróza, rozvoj metastáz melanomu, 

trombóza, hypercholesterolemie, tím že působí díky přítomnosti polyfenolů, zvláště 

flavonoidů s protizánětlivým, antiagregačním i antioxidačním účinkem, stejně jako 

katechinů, antokyanů a resveratrolu, jež se vyznačuje ochranným působením  

na kardiovaskulární systém a působením protirakovinným. Jeho nevýhodou mohou 

být, kromě rizika alkoholismu, bolesti hlavy způsobené buď přítomností oxidu 

siřičitého, jakožto konzervační antibakteriální látky, nebo přítomností tříslovin  

ze slupek a semen u červených vín, zejména po jejich vypití nalačno. Účinky etanolu  

se doporučuje kompenzovat zvýšeným příjmem kyseliny listové a pyridoxinu. 

[POTUŽÁK, 2005, 12] 

Víno ani žádný jiný alkohol se nedoporučují pít v období těhotenství a kojení, 

neboť snadno proniká přes biologické membrány, a dále při užívání antibiotik, 

antikoagulancií, antidepresiv, hypnotik, antihistaminik, betablokátorů a analgetik. 

[MÍKOVÁ, 2010, 8] 

 

3. 4. 1. 4 Další využívaná zelenina a koření 

 

Dále jsou také využívány: 

Brambor: obklad na hruď z rozmačkaných ohřátých hlíz při bronchitidě 
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Cibule: vývar s medem preventivně, šťáva na kašel, zevně obklad na hruď  

při bronchitidě  

Kmín: čistící čajové směsi  

Zázvor: strouhaný kořen vnitřně při nachlazení a jako prevence chřipkových 

onemocnění  

Libeček: vnitřně při urologických problémech a zevně ke koupelím při plísních mezi 

prsty 

Majoránka: k čištění na kašel a na menstruační bolest – ne dlouhodobě 

Tymián: spalovaný při vykuřování čistí prostor, vnitřně ve směsích proti bolesti zad  

a kloubů, zevně koupele unavených nohou a rukou a k masáži prsou 

Petržel: ve směsi na močové cesty 

Yzop: k podpoře trávení, pocení, jako očistná bylinná koupel 

Fenykl: ve směsích k čištění organismu, při bolestech zad a kloubů 

Skořice: 2 lžičky mleté skořicové kůry na 40-50 g medu. Užívá se 1 lžička ráno na lačno 

po dobu jednoho měsíce na posílení imunity. Pak 2-3 týdny pauza. 

 

3.5 Vyhodnocení dotazníku 

3.5.1 Nejužívanější volně rostoucí rostliny 

 

Z volně rostoucích rostlin jsou nejužívanějšími: 

40 % Kopřiva list: k regeneraci a čištění organismu a k běžnému pití, čerstvý jako jarní 

pokrm 

40 % Černý bez květ: výluhy při nachlazení, ve směsi k čištění jater a močových cest, 

k regeneraci, 13 dotázaných připravuje vařené či nevařené šťávy pro běžné pití, sirup, 
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nebo ocet; černý bez plod: 2 dotázaní vyrábějí sirup. Vzhledem k obsahu toxického 

kyanogenního glykosidu sambunigrinu se doporučuje vždy v převařené formě! 

35 % Lípa květ: při nachlazení ke snížení horečky i k běžnému pití 

34 % Jitrocel list: vnitřně k hojení žaludečních vředů, při nachlazení a kašli i k běžnému 

pití a k regeneraci, zevně čerstvý list k hojení ran, 7 dotázaných vyrábí sirupy a šťávy 

23 % Heřmánek: vnitřně při nachlazení, žaludečních potížích, proti parazitům,  

při bolestech kloubů, zevně na oplachování vlasů nebo jako obklad na pleť či k hojení 

ran 

22 % Podběl: při nachlazení a kašli nebo k běžnému pití, zevně jako dvouvrstvý obklad 

na záněty a ke kloktání 

18 % Řebříček: ve směsi k regeneraci, k čištění jater a močových cest a na bolestivé 

klouby, samostatně na kašel a při menstruačních potížích, zevně na rány a varixy, 

sedací lázeň při obtížích gynekologického rázu 

17 % Sedmikráska květ: k běžnému pití, ve směsích při kašli, k regeneraci, čerstvý  

při bolestech hlavy 

17 % Pampeliška květ: do směsí k regeneraci, čištění jater či močových cest,  

5 dotázaných k výrobě pampeliškového medu; pampeliška list před květem: 

k regeneraci, k přímé konzumaci 

15,5 % Dubová kůra: zevně sedací koupele na hemoroidy, k výplachům pochvy,  

na ekzémy, vnitřně ve směsi na žaludek 

13 % Šípek: ve směsi při bolesti zad a kloubů, při nachlazení a k čištění močových cest 

13 % Ostružiník list: zevně osvěžující koupel, vnitřně k běžnému pití a ve směsích  

na odkašlání 

13 % Maliník list: zevně jako osvěžující koupel, vnitřně k běžnému pití 

13 % Dobromysl: k regeneraci a pro dobrou náladu, také při kašli a na běžné pití  
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12 % Třezalka nať: ve směsích k regeneraci a žaludečních potížích, při žlučníkových 

potížích, samostatně k regeneraci, zevně na hemoroidy nebo sedací lázně  

při gynekologických obtížích, 6 dotázaných vyrábí olej proti spáleninám 

12 % Jahodník list: ve směsích k regeneraci a na odkašlání i k běžnému pití 

10 % Přeslička: zevně odvar na patní ostruhy, vnitřně ve směsích k regeneraci,  

při nachlazení, k čištění jater a močových cest, při bolesti kloubů a zad a vnitřní bolesti 

10 % Kycol: na hojení ran a na unavené nohy 

10 % Kostival: vnitřně ve směsi na vnitřní bolest (nedoporučuje se vzhledem 

k přítomnosti hepatotoxických pyrrolyzidinových alkaloidů!), zevně obklad na bolavé 

klouby či rány, dezinfekce ran 

10 % Bříza list: čistící směsi a na močové cesty, lůžko z březového listí na bolavé klouby 

8 % Mochna: ve směsích na čištění střev, močových cest, při žilních obtížích  

a nachlazení 

8 % Medvědí česnek: do jarních salátů a na chleba 

8 % Sléz: při kašli, v čistící směsi a na močové cesty 

6,5 % Zlatobýl: k čištění ledvin, při nachlazení, k běžnému pití 

6,5 % Truskavec: ve směsích k regeneraci, čištění močových cest a při bolestech zad  

a kloubů 

6,5 % Světlík lékařský: obklady očí a výplachy očí při zánětech 

6 % Lnice obecná: vnitřně ve směsi k čištění trávicího traktu, zevně na obklady  

při hemoroidech či bércových vředech 

6 % Kontryhel: 3 k běžnému pití, 2 při bolestivé menses 

6 % Borůvka list: k běžnému pití; borůvka plod: při průjmových stavech 

5 % Vřes: při potížích s močovými cestami 
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5 % Kaštan plod: mast, tinktura, samostatně v kapse, ve směsi na žilní potíže 

5 % Bez červený plod: ke snížení teploty 

4 % Tužebník: při nachlazení 

4 % Petrklíč: při kašli a nachlazení 

4 % Pelyněk nať: v žaludečních protikřečových směsích a proti parazitům 

4 % Lopuch kořen: ve směsích k regeneraci, čištění jater či močových cest 

4 % Brusinky: na močové cesty 

 

3.5.2 Nejužívanější rostliny pěstované na zahrádkách  

Z rostlin pěstovaných na zahrádkách jsou nejužívanější: 

22 % Mateřídouška: ve směsích při bolesti zad a kloubů a na močové cesty,  

při nachlazení a kašli i k běžnému pití 

22 % Máta: vnitřně k běžnému pití, při dýchacích obtížích a při kašli, zevně k inhalacím 

při nachlazení, při bolesti hlavy na spánky, do koupelí unavených nohou 

18 % Meduňka nať: vnitřně ke zklidnění, v žaludeční směsi, zevně koupel celého těla  

při nespavosti a úzkosti 

17 % Měsíček květ: na podrážděný žaludek, k běžnému pití a regeneraci, 6 dotázaných 

vyrábí mast na rány a ekzémy 

13 % Šalvěj: vnitřně při kašli a bolesti v krku, proti pocení a k běžnému pití, zevně 

obklad na pleť a ke kloktání; využívá se také jako koření 

10 % Violka trojbarevná: ve směsích k regeneraci, k čištění jater či močových cest 

9 % Divizna: při nachlazení, ve směsích při bolestech kloubů a zad, 2 dotázaní vyrábějí 

tinktury užívané po lžičkách vnitřně při bolestech hlavy, nespavosti a závratích, zevně 

při neuralgiích a revmatismu 
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6 % Řepík nať: vnitřně v žaludeční směsi při kataru střev a při astmatu, zevně koupele 

při plísních mezi prsty a při unavených nohou 

 

3.5.3 Četnost sběru léčivých rostlin a využití rodinných receptur  

Na 130 rozdaných dotazníků mezi osoby, které používají k doplňkové či preventivní 

léčbě léčivé rostliny odpovědělo 77 osob, převážně žen. 

Rostliny ve volné přírodě zásadně nesbírá 7 dotázaných. Pouze 3 lidé z dotázaných 

využívají rostlinné drogy pouze kupované v lékárnách či prodejnách zdravé výživy. 

Pouze 1 osoba používá výhradně ty rostliny, co sama vypěstuje. 62 % dotázaných chodí 

sbírat dostupné léčivé rostliny do okolí bydliště a na vybrané lokality. 39 % dotázaných 

pěstuje a využívá léčivé rostliny z vlastní zahrádky. 

Tradičních rodinných receptur využívá 75 % dotázaných. Z toho 14 % uvedlo, že jde 

o tradiční rodinné receptury staré více než 100 let. 9 % používá rodinné receptury  

z 20. ̶  30. let minulého století. 26 % z let 40. ̶  60., 21 % ze 70. ̶  80. let. Zbylých 25 % 

uvedlo, že používá receptury přejaté z časopisů a literatury, či přímo návody  

pro spotřebitele. 

Z uvedeného vyplývá, že tradice klasického lidového léčitelství ve studovaném 

území není ještě úplně ztracena, neboť sběru volně rostoucích rostlin se věnuje více  

jak polovina dotázaných a tři čtvrtiny dotázaných používají rodinné receptury. 
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4 Diskuse  

Ke splnění hlavního cíle, vytvoření fotoherbáře, jsem použila digitální fotoaparát 

Kodak EasyShare P880. Jednotlivé lokality jsem prošla a prostudovala v období  

od března 2010 do října 2010. V pozdějším období panuje již ve studovaném území 

vegetační klid. 

Veškeré přiložené fotografie jsou mé vlastní a nafotila jsem je ve výše zmiňovaném 

období. Fotografie vystavené receptury na Kittelovu mast byla pořízena v Kittelově 

muzeu na Krásné, č. p. 2. Mapa je vytvořena složením skennů citovaného zdroje. 

K jednoznačné identifikaci jednotlivých vybraných lokalit je zapotřebí podrobnější 

turistická nebo katastrální mapa, které nejsou součástí této práce a lze je získat  

na katastrálním úřadě. Identifikaci rostlin jsem většinou provedla podle publikace 

Plané rostliny střední Evropy [MÜNKER, 1998] a Klíče k úplné květeně ČSR [DOSTÁL, 

1958]. Ale našla jsem i druhy, které se podle ani jedné z uvedených publikací nedaly 

identifikovat. V těchto případech jsem použila jiné zdroje, které cituji. Některá starší  

či novější diskutabilní pojmenování rostlin jsou upřesněna v následujícím textu. 

Seznam vybraných lokalit je sestaven, jak bylo uvedeno, podle možností sběru, 

zajímavé historie nebo hojnějšího výskytu té které rostliny, jejíž vyobrazení je většinou 

součástí přehledu. Seznam třiceti osmi rostlin v herbářové podobě je sestaven podle 

četnosti využití. Obsahuje botanický popis, výčet obsahových látek a farmaceutické 

využití, ke kterému je přiřazeno velké zobrazení rostliny v příloze. Četnost využití, 

místo sběru a používání rodinných receptur jsem zjistila pomocí dotazníku přiloženého 

v příloze č. 5, který jsem rozdávala mezi osoby nakupující sušené rostlinné směsi 

v lékárně v Železném Brodě. Dotazník jsem dala i dalším místním občanům, kterých 

jsem se nejprve optala, zda využívají některé léčivé rostliny. Za spolupráci tímto děkuji 

zaměstnankyním lékárny u Anděla I&T,s.r.o., Zdravé výživy Devětsil, kosmetičce 

v Salónu KANANGA a dalším dobrovolníkům, kteří mi jej pomohli rozšířit.  

Ve vyhodnocení dotazníku nejsou uvedena přesná druhová jména rostlin,  

neboť takovéto pojmenování rostliny celým botanickým názvem lidé obvykle neznají, 

tudíž ho ani do dotazníku neuváděli. O přesném druhu rostliny pak rozhodlo místo 

sběru, pěstování či nákupu. Po vyhodnocení dotazníku jsem každé konkrétní rostlině, 
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podle výsledné četnosti jejího využívání, přiřadila místo v přehledu volně rostoucích  

a pěstovaných rostlin. Některá sporná lidová označení rostlin či přesná místa sběru 

jsem dodatečně diskutovala s dotazovanými osobami telefonicky. 

Četnost sběru volně rostoucích léčivých rostlin je ovlivněna možnostmi sběru  

a výskytu, čili úrodou. Například dubová kůra není ve studovaném území předmětem 

samosběru. Violka trojbarevná a mateřídouška úzkolistá jsou zařazeny mezi pěstované 

rostliny, protože v dnešní době ve studovaném území nebyly již nalezeny planě 

rostoucí. Divizna velkokvětá je ve sledované lokalitě většinou využívána jen 

v pěstované formě, a proto jsem ji zařadila mezi pěstované rostliny, přestože hojně 

zplaňuje. Prvosenka jarní je chráněná rostlina, ve studovaném území se vyskytuje 

hojně a při opatrné sklizni květů, případně svrchní části nati, by nemělo dojít 

k poškození kořenového systému a následnému úhynu rostliny. Někteří uživatelé  

si tuto bylinu pěstují. 

Z netradičních rostlin jsou z nedostatku prostoru podrobněji popsány pouze  

dva druhy ovoce, zbylá používaná zelenina a koření jsou uvedeny pouze v přehledu 

využití. 

Recept na Kittelovu zámečnickou mast je využíván komerčně. Označení a složení 

má ve vlastnictví Miroslav Balán, Sedlec 353, Kutná Hora, který vyrábí ve sdružení 

EPAM ve Zlíně několik druhů této masti. Distribuci zajišťují pražští a jablonečtí prodejci.  

Kitll zámečnická mast obsahuje: Olea europea, cera alba, pinus silvestris, picea abies, 

cuppressus sempervirens, juniperus comunis, larixis decidua, abidens alba, camphora, 

terebenthinae etheroleum. 

EPAM Kittlova mast, Zentrichova apatyka - PARMA se složením více podobá původní 

receptuře, neboť vedle terpentýnových silic z jehličnanů a kafru obsahuje i práškovou 

síru jako hlavní účinnou látku. 
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4.1 Lidové názvy rostlin 

Ve studovaném území se vyskytuje názorová nejasnost v pojmenování  

zde využívaného starčeku hajního Senecio nemorensis pod lidovým názvem kycol. 

Značná část populace takto nazývá zlatobýl obecný (celík) Solidago virgaurea nebo 

zlatobýl kanadský Solidago canadensis. Tento omyl se přenáší i z generace na generaci.  

Dále pojem „bezinky“ je ve zdejším kraji odedávna připisován plodům bezu 

červeného Sambucus racemosa fructus. Lidé původem ne zdejší ale takto označují květ 

bezu černého Sambucus nigrae flos a někteří i plod bezu černého Sambucus nigrae 

fructus. 

Jeřáb černý čili aronie temnoplodec Aronia melanocarpa, neboli aronie černoplodá 

či temnoplodec černý, černá aronie nebo i temnoplodec černoplodý. Názvosloví 

pochází z doby šlechtitelského bádání pana I. V. Mičurina. Temnoplodec je blízkým 

příbuzným jeřábů (rod Sorbus). Dnes se však řadí do čeledi růžovitých (Rosaceae), 

podčeledi jabloňovitých (Maloideae) a samostatného rodu Aronia ještě se dvěma 

blízkými druhy. [ROUS, 1976] 

Snědek odvislý - „Kittelova“ rostlina - botanicky: snědovec nící Ornithogalum 

nutans či Honorius, neboli bledavka odvisnutá. Nomenklatura Dostál název „snědek 

odvislý“ nezná. V dostupné literatuře je ale toto druhové jméno uváděno. Dle 

podrobnějších studií jde o cibulovitou, mrazuodolnou, vytrvalou rostlinu z čeledi 

Hyacinthaceae. Kvete od dubna do května a vytváří válcovitý hrozen bílých květů. Dnes 

je řazena do kategorie ohrožených druhů. [Kittelovo muzeum, Krásná]   
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Závěr 

V současné době jsme svědky pokračujícího mohutného rozvoje farmaceutického 

průmyslu. Přesto (nebo možná právě proto) zaznamenáváme u řady lidí jakýsi „návrat 

k přírodě“ a přírodnímu způsobu léčení, popřípadě přímo k samoléčbě s využitím 

dostupných přírodních zdrojů. Nelze vyloučit, že k uvedenému stavu přispívá  

i zpoplatnění lékařských vyšetření, kdy bezplatné využívání volně rostoucích rostlin 

začíná být i z tohoto důvodu zajímavé. 

Dnešní způsob „hospodaření“ člověka v přírodě vede nepochybně k řadě 

problémů, a to nejen v regionálním, ale také v globálním měřítku. Dynamika změn  

je v posledních desetiletích nebývale rychlá. Dochází k výraznému narušování a ničení 

přirozených biotopů, snižování biodiverzity, k vymírání rostlinných i živočišných druhů. 

I proto je dobré mít přehled o výskytu volně rostoucích či zplanělých rostlin v dané 

lokalitě, je cenné vytvořit herbář či fotoherbář. Tento studijní materiál pak může sloužit 

pro potřeby dalších srovnávacích studií. 

 Z etnografického, farmaceutického i čistě lidského hlediska je zajímavé  

a smysluplné uchovávat staré rodinné receptury, neboť lidových léčitelů ubývá  

a vyzkoušené a ověřené zkušenosti našich babiček je dobré nezapomínat a předávat 

dalším generacím. 

Ve své práci jsem chtěla zúročit dobrou znalost prostředí a způsobu života  

ve studované lokalitě a také svůj zájem o zdraví a způsob léčby zde žijících občanů. 

Z rozhovorů s nimi jsem zjistila, že některé rostliny bývají využívány riskantním 

způsobem ohrožujícím zdraví. Nelze se spokojit s mylnou domněnkou, že při užívání 

rostlin metodou pokus - omyl, či nepomůže - neublíží, nenapácháme na svém zdraví 

škody. V textu či herbářovém listě je na takové počínání upozorněno a je zde 

předepsán doporučený způsob použití dané rostliny. Při sběru dat pro praktickou část 

práce jsem se setkala s velkým zájmem o danou problematiku a dotazovaní  

se intenzivně zajímali o sběr a využívání léčivých rostlin na Železnobrodsku i o domácí 

samoléčbu. 
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Převážná část sledované lokality není přímou součástí žádné z chráněných oblastí. 

V 90. letech byl celý okres Jablonec nad Nisou zařazen Ministerstvem životního 

prostředí mezi 22 okresů s nadprůměrnou úrovní životního prostředí. Ve Zprávě  

o stavu přírody a krajiny České republiky z roku 2009 je studované území, v porovnání 

s jinými místy, druhou nejméně urbanizovanou oblastí se spíše mírně narůstající 

rozlohou trvalých travních ploch. Z hlediska ochrany druhů je předpokládaný vývoj 

hodnocen jako příznivý, ale je zde pochopitelně výrazná závislost na lidském faktoru. 

[FRIEDL, 1991; MOLDAN, 1990]  

Celkově lze studovanou oblast z hlediska čistoty prostředí hodnotit jako vhodnou 

ke sběru volně rostoucích rostlin, vyjma míst v blízkosti silnic a železnice. Ani rozvoj 

sklářského průmyslu v minulosti naštěstí nezpůsobil výraznější znečištění krajiny.  

V absolventské práci jsem nevěnovala příliš prostoru pro soupis sebraných 

receptur a podrobný popis připravovaných mastí, sirupů, šťáv či tinktur. Bylo by 

zajímavé vydat je pro zájemce ve zvláštní publikaci, případně se ještě věnovat 

podrobnému rozboru účinku vyráběných směsí a porovnat je se současnými 

farmakognoztickými výzkumnými zkušenostmi. 
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Summary 

Medicinal plants of the Železnobrodsko area 

The town of Železný Brod is located in northeastern Bohemia in the Liberec 

Region, the Jablonec nad Nisou District. It is surrounded by the protected landscape 

area of the Jizera Mountains (in the north), the protected landscape area  

of the Bohemian Paradise (in the south) and the natural park of Maloskalsko  

(in the west). The eastern part of the town belongs to the region of Horní Pojizeří.  

In the north of the newly formed Železnobrodský Microregion, Kittlovsko is situated.  

The main aim is to create a photo herbarium of the most frequent and the most 

used medicinal plants. The secondary aim is to determine the frequency of use  

of medicinal plants in local folk medicine. 

I was interested in the following facts: whether people treat themselves by herbal 

plants in these days; whether the tradition that was established in such  

an impoverished region centuries ago is still alive; whether people keep some 

traditional family recipes from past generations; whether people pick herbs  

in meadows or forests; and whether they prefer growing herbs themselves to buying 

them in a pharmacy or in a herbal store. I decided to find out the answers  

by a questionnaire survey.  

Archives do not mention any plants growing in our region. Therefore, I decided to 

walk along particular sites with a camera and to create a list of plants growing wild or 

cultivated in gardens based on my own observation. I focused on sites interesting for 

their history, the occurrence of plants, or the possibility of collecting. For example, due 

to the altitude, there is an unusual habitat in Černická Rock. People pick herbs there, 

especially heather, blueberries and cranberries. They prepare decoctions from these 

herbs for cleansing the body, especially the urinary tract. 

Kittlovsko is a region known as the birthplace of local folk medicine. A well-known 

surgeon, Jan Josef Antonín Eleazar Kittel, so called North Bohemian Faust, lived there. 
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Another popular location for the collection of medicinal plants is the basalt quarry. 

Mining was finished there in the 1970s. Since then, different types of habitats have 

grown there. The plant species are deposited by wind and by insects. Most common 

plants include coltsfoot, birch and mullein, which are used in the treatment  

of the respiratory system. 

I walked along the study area with a camera and created a list of the most used 

wild and cultivated medicinal plants. I compiled a digital herbarium of 30 plants  

and several other non-traditional species, such as apples, aronias, ragworts, 

celandines, buckthorns, and purple coneflowers. Ragwort is a medicinal herb specific 

for our region. It is called kycol by the local people. It is often confused with  

Fuchs’ ragwort and goldenrod. Ragwort is not recommended for internal use but only 

for cladding and baths to promote granulation and wound healing. 

 I questioned 77 people about folk medicine, family recipes and herb picking  

or their cultivation in gardens. I collected a number of popular recipes and included  

the most interesting ones. For example, a traditional recipe used today commercially is 

the locksmith ointment, which is suitable for tired muscles, joints and anti-rheumatic 

pains. 

The most popular herbs used in folk medicine include nettle leaves, elder flower, 

linden flower, ribwort leaves, chamomile, coltsfoot, yarrow, daisy and dandelion.  

The most frequent cultivated plants are thyme, mint, lemon balm and calendula. These 

folk medicine plants are prepared as infusions, decoctions, syrups, juices or ointments 

by more than 17 % of respondents. 75 % of respondents answered that they use 

traditional family recipes and 14 % of them indicated that their recipes are more than 

100 years old. 62 % of respondents pick medicinal plants in the wild and 39 % grow 

them themselves and use herbs from their own gardens. 

  

Key words: folk medicine, family recipes, picking herbs, ragwort, Černická Rock, quarry, 

Kittel’s locksmith ointment 
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Příloha: 5) Dotazník 

Vážení spoluobčané, milí přátelé a známí, 

zpracovávám absolventskou práci o léčivých rostlinách na Železnobrodsku a jejich 

využití v lidovém léčitelství. Zajímá mě i historie lid. léčitelství v rodinách  

a domácnostech i aktuální stav - čím se ještě dnes léčíme, jaké byliny používáme 

v prevenci a kde je získáváme. 

Obracím se na vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku: 

Uveďte, prosím, jakýkoli rodinný recept, na který si vzpomenete - čím více tím lépe: 

(název byliny i lidový - případně jen lidový, odhad množství čerstvé či sušené byliny, 

v jaké formě užíváte - nálev/odvar, vnitřně/zevně, čerstvý list/květ/nať atp.) 

 

Za jakým účelem užíváte a jak často: 

(k pročištění organismu, úleva od nějaké bolesti- jaké?, jen k běžnému pití atp.) 

(jaké je dávkování, jak často přikládáte obklad/koupel na jak dlouho) 

 

Kde a od koho (rodiče, babička, známí, lékař, bylinář, učitelka) jste recept získali a kdy 

(zhruba desetiletí): 

 

Kam chodíváte byliny sbírat, nakupovat: 

(lékárna, lokalita v okolí, vlastní zahrádka, jiná prodejna atp.) 

 

Eventuelně používáte-li směs bylin neznámého obsahu od bylináře/ky, kontakt  

na bylináře/ku: 

 

Místo Vašeho bydliště:                                             Pohlaví:           Rok Vašeho narození: 

Chcete-li, uveďte kontakt na Vás k případným upřesňujícím dotazům: 

Vyplněný dotazník mi, prosím, vraťte co nejdříve osobně či do lékárny U Anděla 

v Železném Brodě. Mockrát děkuji za pomoc

Naďa Brožková, Štefánikova 34, Železný Brod, mobil: 736129272 

. 
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