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Čestné prohlášení  
 

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité 

písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné 

kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým 

porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s 

interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. 

 

 

 

V Čelákovicích dne : ……………                                          ……………………………  
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Úvod 
 

    Pro svou absolventskou práci jsem si vybrala téma: Rostliny s obsahem kofeinu a 

theofylinu v prevenci a terapii. Téma mě zaujalo, protože rostliny jsou neoddělitelnou 

součástí našeho každodenního života. Využíváme je nejenom pro obživu, ošacení, ale i 

jako zdroj energie a povzbuzení. S kofeinem a theofylinem se setkáváme denně při pití 

kávy a čaje. Tyto stimulující látky jsou obsaženy v kávovníku, kakaovníku, čajovníku, 

ale i v dalších rostlinách, které chci představit ve své práci. Seznámit s jejich původem, 

možnostmi zpracování, využití v historii i současnosti. Chci uvést a porovnat účinky 

kofeinu a theofylinu na jednotlivé systémy lidského těla, jejich nežádoucí účinky a 

kontraindikace. Kofein a theofylin se nevyskytují jen v osvěžujících nápojích kávě, čaji 

a kakau, ale jsou i součástí přípravků využívaných v prevenci, léčbě a ve výživě. 

Přípravky ve své práci uvedu společně s jejich indikacemi, účinky a kontraindikacemi.  
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1 Cíl absolventské práce 

 
Cíl: představit rostliny obsahující kofein a theofylin, popsat možnosti využití těchto 

látek pro léčbu a prevenci, seznámit s nežádoucími účinky na organismus a 

kontraindikacemi 
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2 Teoretická část 
 

2.1 Purinové alkaloidy 
 
 Tématem práce jsou rostlinné drogy s obsahem kofeinu a theofylinu. Tyto látky jsou 

obsaženy v různých druzích rodu Coffea, Thea, Ilex nebo Theobroma. Základem 

struktury farmakologicky účinných obsahových látek jsou heterocykly s obsahem 

dusíku, purinové báze. 

 Purinové deriváty se vyskytují v živých organismech vázané v nukleových 

kyselinách nebo nukleotidech. Adenin a guanin jsou volné puriny a neřadí se mezi 

alkaloidy. Methylderiváty odvozené od purinu - xanthiny jsou kofein (1,3,7-

trimethylxanthin), theofylin (1,3- dimethylxanthin) a theobromin (3,7-dimethylxanthin). 

Ribosa se neúčastní biosyntézy purinového jádra přímo, ale je nositelem meziproduktů 

při reakci. Vzniká xantosinmonofosfát, odštěpením ribosy xanthin a methylací vznikne 

kofein. Kofein je obsažen v kávě, čaji, kakau, kole, guaraně a čaji maté. [HUBÍK, 1978; 

www.wikibooks.org, 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Obr.č.1: Syntéza methylxanthinů. [www.biologie.gif, 5] 
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2.1.1  Účinky methylxanthinů 
 

 Methylxanthiny působí převážně v centrálním nervovém systému, srdečním systému, 

ledvinách, kosterních a hladkých svalech. Jejich účinky jsou psychostimulační, 

kardiostimulační, bronchodilatační a vykazují také nepříliš výrazné účinky diuretické.  

Z toho nejvýraznější účinek na centrální nervový systém má kofein, zatímco theofylin 

působí selektivně na hladkou svalovinu. 

 

 

2.1.2  Účinky na centrální nervový systém 
 
 Kofein má centrálně stimulační účinky, snižuje pocit únavy, navozuje pocit svěžesti. 

U zvýšeně citlivých osob může i šálek kávy vyvolat nespavost a nervozitu.  

U nemocných s úzkostnými stavy může vyvolat až stav paniky. Velmi vysoké dávky 

mohou dráždit míchu a vést ke křečím. U hypertoniků a starých lidí může kofein někdy 

naopak usnadnit usínání. Theofylin vykazuje rovněž stimulační účinky na centrální 

nervový systém.  

 Při přerušení pravidelného pití kávy se mohou objevit bolesti hlavy, únava, ospalost, 

deprese. Z toho vyplývá, že při dlouhodobé konzumaci vzniká tolerance na kofein. Na 

pravidelný přísun kofeinu si však mohou zvyknout i děti, pokud jsou jim podávány 

nealkoholické kofeinové nápoje. 

 

 

2.1.3  Kardiovaskulární účinky 
 
 Methylxanthiny mají přímé pozitivně chronotropní a inotropní účinky.  

U citlivých osob může pití většího množství kávy vyvolat arytmie, u většiny lidí pouze 

tachykardii a zvýšení srdečního výkonu. Vysoké dávky těchto látek rozšiřují hladkou 

svalovinu cév. Výjimkou jsou mozkové cévy, kde naopak vyvolají kontrakci. Kofein 

zvyšuje krevní tlak na periferii a dilatuje cévy v břišní oblasti. Methylxanthiny snižují 

viskozitu krve a tím zlepšují její průtok cévami. Mechanizmus účinku není zcela znám. 
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2.1.4  Účinky na zažívací trakt 
 
 Methylxanthiny v žaludku zvyšují sekreci kyseliny chlorovodíkové a trávicích 

enzymů. Produkty pražení, obsažené v kávě podněcují sekreci žaludeční šťávy, což je 

nepříznivé u pacientů s gastritidou nebo žaludečními vředy. Sekreci stimuluje i 

bezkofeinová káva, což znamená, že kofein není primárním sekretagogem. Po vypití 

kávy se zvýší tonus distálního sfinkteru esofágu, po kofeinu se tonus nezvyšuje. Černý 

čaj nemá účinky na žaludek a třísloviny obsažené v čajových listech zpomalují resorpci 

kofeinu.  

 Z trávicího systému se methylxanthiny vstřebávají nepravidelně. Přecházejí do všech 

tkání, do slin, přes placentu a do mateřského mléka. 

 

 

2.1.5  Účinky na ledviny 
 
 Theofylin, kofein a theobromin mají slabý diuretický účinek. Zvyšují glomerulární 

filtraci tím, že navodí vasodilataci a sníží zpětné vstřebávání sodíku v tubulech. 

Součástí účinku je i zvýšené prokrvení dřeně ledvin, a tím se sníží protiproudový 

koncentrační mechanizmus v intersticiu ledvin. Objem definitivní moči se zvýší. 

Theofylin má výraznější účinek než kofein a theobromin. Účinek však není 

jednoznačný a při opakování dávky se mnohdy nedostaví. Methylxanthiny nemají pro 

diuretickou terapii význam. Diuretické účinky kávy a čaje, které přesahují množství 

vypitých tekutin lze přičíst methylxanthinům. U dospělých je kofein téměř plně 

metabolizován a vylučuje se močí jako inaktivní metabolity. Poločas eliminace kofeinu 

je tři až pět hodin, theofylinu devět hodin. 

 

 

2.1.6  Účinky na hladké svaly 
 
 Nejvýraznější účinky na bronchy má z methylxanthinů theofylin a patří mezi 

nejpoužívanější bronchodilatancia. Zvyšuje aktivitu řasinkového epitelu dýchacích cest,  

působí vazodilatačně v plicích a vykazuje i protizánětlivé účinky na bronchiální sliznici. 

Mechanizmus účinku však není zcela znám. Methylxanthiny antigenem inhibují 

uvolňování histaminu z plicní tkáně. 
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2.1.7  Působení na kosterní svalstvo 
 
 Methylxanthiny zlepšují kontraktilitu bránice zejména u nemocných s obstrukčním 

chronickým onemocněním plic. Theofylin  zlepšuje ventilační odpověď na nedostatek 

kyslíku ve tkáních a vyvolává úlevu při dušnosti. 

 

 

2.1.8  Účinky v těhotenství 
 
 Poločas vylučování kofeinu v těhotenství je až dvojnásobně prodloužen. V malých 

dávkách nemá kofein teratogenní účinky. Dávky nad 300 mg denně mohou 

představovat riziko snížené hmotnosti plodu. U novorozenců a kojenců dosahuje 

poločas eliminace kofeinu až sto hodin, protože nemají ještě vyzrálé biotransformační 

funkce. [KATZUNG, 1995; LINCOVÁ, 2002; LÜLLMANN, 2004] 

 

 

Porovnání účinků kofeinu a theofylinu 

Pozn.: + působí slabě, ++ působí středně, +++ působí silně 

    kofein theofylin 

podráždění mozku +++ ++ 

prodloužené míchy +++ ++ 

stimulace srdce + +++ 

bronchodilatace + +++ 

vazokonstrikce mozkových cév +++ +++ 

diuréza + +++ 

         Tabulka č.1 : Porovnání účinků kofeinu a theofylinu. [LÜLLMANN, 2004, s. 413]  

 

 

2.2  Terapeutické využití a kontraindikace kofeinu, theofylinu 
 
 

 2.2.1 Kofein 
 
 Kofein je využíván v  některých analgeticko-antipyretických směsích, kde potencuje 

účinek vlastního léčiva. Používá se jako součást stimulancií, antialergik, anorektik, 
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v léčbě nachlazení, menstruačních potíží a migrény. Kofein s theobrominem je obsažen 

v nápojích s psychostimulačními účinky. 

 

Způsob podání 

 Kofein je aplikován perorálně nebo intravenozně, kdy je nástup účinku během 

několika minut. Je špatně rozpustný ve vodě, což lze zvýšit přidáním 50 % benzoanu 

sodného a v této formě se používá pro výrobu injekčních přípravků. Kofein se 

připravuje synteticky. 

 

Mezi významné kontraindikace podávání kofeinu patří: 

bušení srdce vnímané subjektivně pacientem, úzkostné stavy, rychlá a nepravidelná 

srdeční činnost, zvýšená funkce štítné žlázy, poruchy funkce jater, nervozita, neklid, 

žaludeční a dvanáctníkové vředy, průjem, věk dětí do šesti měsíců.  

[AISLP. VERZE K 2010.1.; LINCOVÁ, 2002; POTUŽÁK, 2006] 

 

Léčivé přípravky obsahují kofein:  

Coldrex tbl, Panadol Extra tbl, Alnagon tbl, Saridon tbl, Valetol tbl, Trigrip cps, 

Kinedryl tbl, Neo-cephyl tbl, Acifein tbl, Acylcoffin tbl, Ataralgin tbl a jiné.                        

 

 

2.2.2 Theofylin 
 
 Theofylin je významný pro léčbu bronchiálního astmatu. Působí bronchodilatačně  a 

protizánětlivě na sliznici průdušek. Mechanizmus účinku není zcela znám. Theofylin 

má malou terapeutickou šíři. Jeho účinky ztěžuje stimulující působení na centrální 

nervový systém a srdce, což se projeví neklidem, křečemi, bolestí hlavy, tachykardií 

nebo arytmiemi.  

   

Způsob podání a dávkování 

 Theofylin se podává celkově, není vhodný pro inhalační aplikaci. Perorálně se někdy 

podává pro předcházení nočních záchvatů astmatu. Injekční aplikace se používá u 

astmatického záchvatu. Dávky závisí na závažnosti stavu, a zda jde o stav akutní nebo 
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chronický. Někdy je vhodné monitorovat plazmatické hladiny, zejména u starších 

pacientů, kde je vyšší riziko toxicity. 

 U retardovaných přípravků je důležité upozornit pacienta, aby je užíval hodinu před 

nebo dvě hodiny po jídle, tablety nedrtil ani nežvýkal. Není vhodné léčbu bezdůvodně 

přerušovat. Hladiny theofylinu mohou zvyšovat diety s omezením bílkovin a zvýšením 

sacharidů, naopak hladiny snižují diety se zvýšeným množstvím bílkovin a sníženým 

obsahem sacharidů. Při léčbě theofylinem by měl pacient omezit pití kávy a užívání 

přípravků s kofeinem. 

  

Kontraindikace podávání theofylinu jsou: 

infarkt myokardu, vysoký krevní tlak, zvýšená funkce štítné žlázy,  první trimestr 

těhotenství, kojení, epilepsie, žaludeční a dvanáctníkové vředy, těžší poruchy jater nebo 

ledvin, hypersenzitivita na xanthiny.  

 V prvních třech měsících těhotenství a při kojení se podává jen v naléhavých 

případech. Přechází do mateřského mléka a přes placentu, proto je nutné sledovat 

novorozence a kojené děti matek, kterým byl theofylin podán. 

 

Nežádoucí účinky theofylinu: 

závisí na dávce a jsou časté, projeví se jako tachykardie, palpitace, bolest hlavy, neklid, 

nespavost, bolest žaludku, nevolnost, zvýšené močení, kožní projevy 

s hypersenzitivitou. 

[LÜLLMANN, 2004; AISLP. VERZE K 2010.1.; www.lekarnici.cz, 6]  

 

Léčivé přípravky s theofylinem: 

Natrium salicylicum inj, Oxantil inj, Syntophyllin inj, Theoplus tbl, Euphylin cps, 

Afonilum cps a jiné. 

 

 

2.3  Rostliny s obsahem purinových alkaloidů 
 
 Rostliny jsou nedílnou součástí života. Od pradávna člověka živily, oblékaly a 

pomáhaly v předcházení a léčení nemocí. Zelené rostliny mají jedinečnou schopnost 

přetvářet neživé látky na živou hmotu - schopnost fotosyntézy. Je to přeměna 
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anorganických látek vody a oxidu uhličitého na látku organickou, glukozu. Děj vzniká 

působením slunečního záření, katalyzátorem je rostlinný chlorofyl. Při reakci vznikají 

sacharidy, které konzervují sluneční energii. Tvoří základ pro vznik složitějších 

sloučenin a zároveň se uvolňuje kyslík. Rostliny zajišťují život živočichům i lidem. 

 Lidé objevili i rostliny, které jim mohou přinášet povzbuzení, odstranit únavu a dodat 

energii. Začali zpracovávat semena kávovníku, kakaovníku, paulínie, koly, listy 

čajovníku a cesmíny. Stimulující nápoje z nich připravené, jako káva, čaj, kakao a čaj 

maté rychle našly oblibu po celém světě.  

 Způsob života ve srovnání s minulostí se velmi mění a je narušená přirozená 

harmonie mezi člověkem a přírodou. Lidé jsou stále častěji vystaveni stresu a únavě.  

Hlavně kofein, který je zastoupen ve všech těchto rostlinách, ale i další látky únavu 

potlačují a přinášení osvěžení. Jsou to látky povzbuzující vitální funkce, zejména krevní 

oběh a dýchání, ale jejich výživová hodnota je nízká.  Označují se jako analeptika. 

[HLAVA, 1992; POTUŽÁK, 2006]           

 

2.3.1 Coffea arabica L.  - kávovník arabský 
Obr.č.2: Kávovník arabský 
 
 Kávovník je stálezelená rostlina, dosahující 6 - 9 metrů, má převislé větve. Listy jsou 

tmavě zelené, lesklé, špičaté, na okrajích zvlněné až 20 cm dlouhé. Květy jsou bílé, ve 

svazečcích přisedlé v úžlabí listů, jsou oboupohlavné a intenzivně voní. První květy se 

objevují až čtyři roky po vysazení kávovníku. Pro zpracování se pěstuje také Coffea 

liberica - kávovník liberský a Coffea canephora - kávovník statný. 

 Kávovník pochází z Etiopie, kde rostl planě. Nejprve se začal pěstovat v Holandsku, 

Německu, Indii a ve Střední Americe. Později v Brazílii a Jižní Americe. Pěstování 

kávovníků bylo výsadou Arabského poloostrova až do konce 18. století. Arabové 

znehodnocovali semena varem, aby se pěstování keřů nerozšířilo mimo Arábii. Zelená 

kávová zrna byla tajně převážena do jiných zemí, kde se začaly kávovníky pěstovat. 

Pěstování v Evropě bylo velkým zdrojem příjmů pro pěstitele a obchodníky.  Historie 

pití kávy v Čechách začíná přibližně kolem roku 1714. Jako chemicky čistá látka byl 

kofein izolován v roce 1820, uměle připraven v roce 1895. 
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Droga:  Coffeae semen - kávovníkové semeno 

 Plody jsou dvousemenné, nejprve zelené, postupně žluté až červené. Plod obsahující 

jen jedno semeno, které má oválný tvar se nazývá perlová káva. Plody dozrávají 

přibližně za osm měsíců po oplození. Semena se zbaví osemení, podle velikosti roztřídí 

a praží. [MLADÁ, 1987; SKORŇAKOV, 1988; POTUŽÁK, 2006; www.biotox.cz, 2; 

www.svetkavy.cz, 4] 

 

Obsahové látky 

 Nepražené dělohy obsahují 2,5 % kofeinu, dále je obsažena volná kyselina 

chlorogenová, bílkoviny, lipidy ve formě tuku a sterolu a další látky. Kofein je vázán 

zejména na kyselinu chlorogenovou.  Kofein se uvolňuje při pražení, část sublimuje a je 

používán k dalšímu zpracování. V kávě vznikají nové aromatické a stimulující látky, 

mezi které patří kafeon a kafeotoxin. Stimulující látky, které vznikají při pražení, 

zvyšují intenzitu účinku kávy ve srovnání s čajem. Při pražení vznikají i kancerogenní 

benzpyreny. Kofein je obsažen více v čaji než v nepražené kávě. [POTUŽÁK, 2006]    

                                                                

Zpracování drogy 

 Plody se sklízejí postupně podle jejich dozrávání. U většiny druhů kávovníků je 

známkou zralosti červené zbarvení peckovic. Dalším zpracováním se získají čistá 

kávová zrna. Každá země má svůj způsob sklizně a zpracování, tomu odpovídá i kvalita 

kávy. Nejvyšší stupeň kvality je označován mild. Sklizeň kávovníkových plodů je ruční, 

kdy se setřesou na plachtu nebo pomocí strojů. Dozrávání není na všech keřích stejné, 

proto je ruční sklizeň efektivnější. Sklizeň z jednoho kávovníku je přibližně 2000 

kávových zrn, což je 0,8 - 1,2 kilogramu. 

 

Při mokrém postupu se plody nechají nabobtnat a zbaví se dužiny pomocí řady válců. 

Proud vody odnáší zralé plody a tím se oddělí nezralé peckovice, listy, větvičky a další 

nežádoucí příměsi. Dužina, která zbyde, se odstraní fermentací. Dojde ke změně i v 

semenech, což má význam pro vytvoření chuti. Fermentace trvá dvanáct až dvacet čtyři 

hodin. Dále se semena perou a suší. Pergamenová slupka - endocarp a stříbřitá slupka - 

osemení popraskají tlakem v loupacích strojích.  Proudem vzduchu se slupky oddělí. 

Následně se zrna třídí a leští. 
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Při suchém postupu se plody nechají usušit, strojově oloupou a leští. Káva získává  

chuť a typické aroma při pražení 200 - 250 °C. Aroma a chuť jsou ovlivněny i původem 

kávy a způsobem zpracování. Zpracování suchým způsobem je finančně výhodnější a 

více rozšířené. [HLAVA, 1992; HUBÍK, 1978; www.svetkavy. cz, 4] 

 

 Účinky a použití  

 Již v historii se kávová zrna smíchávala s živočišným nebo rostlinným olejem, 

uhnětená do kuličky poskytovala zdroj energie na cestách pouští. Turci vozili vaky 

s kávou na všechny válečné výpravy. Pro islámské náboženství byla káva pro její 

účinky náhradou za zakázaný alkohol. Orient využívá kávovou sedlinu pro antiseptické 

účinky. Z pražené drogy se připravuje káva, která je společensky konzumovanou 

stimulační látkou, jejíž spotřeba stále roste. Může se podat i při otravě alkaloidy. 

V přípravcích určených pro redukci hmotnosti se využívá diuretických a lipolytických 

účinků kofeinu. [www.biotox.cz, 2; POTUŽÁK, 2006]  

 

Přípravky obsahují kofein: 

Coldrex tbl, Panadol Extra tbl, Alnagon tbl, Saridon tbl, Valetol tbl, Trigrip cps, 

Kinedryl tbl, Neo-cephyl tbl, Caffit tbl, MemoPlus tob, Caffeine candy tbl, Bellasin 40+ 

tbl, Energit Tir + vitamín A tbl, Lipoxal direct tbl a další. 

 

 

2.3.2 Thea sinensis L. - čajovník čínský, (Theaceae)  
Obr.č.3: Čajovník čínský  

    

 Čajovník je stálezelený keř, který má ve volné přírodě výšku až třicet metrů. Pro 

lepší sklizeň se udržuje pouze do výšky dvou metrů. Květy čajovníku jsou bílé až 

narůžovělé, vyrůstají jednotlivě nebo po dvou až třech v úžlabí listů. Jsou podobné 

květům třešní. Třípouzdrá tobolka obsahuje tři hnědá, kulovitá a lesklá semena. 

Čajovníky se množí ze semen i stonkovými řízky. Pro pěstování potřebují dostatek 

vzdušné vlhkosti a dešťových srážek.  Jsou tři druhy čajovníku: čínský, asámský a 

indočínský.  
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 Subtropické čínské čajovníky jsou odolné na pokles teplot až -13 °C a dosahují 

výšky tří až pěti metrů, mají dlouhé, tupě zašpičatělé listy. Po zpracování vzniká velmi 

kvalitní čaj, zejména z první sklizně po vegetačním klidu.   

 Čajovníky asámské pocházejí z tropické Indie, mají větší výrazně zašpičatělé listy, 

dosahují výšky až patnáct metrů, nejsou odolné na pokles teplot k 0 °C. Pro pěstování je 

nejvhodnější tropické klima. 

 Čajovníky indočínské se vyskytují nejméně a jsou pět metrů vysoké, mají lesklé 

listy s rozevřenou čepelí. 

 Čajovník pochází z hornatých částí jihozápadní Číny. Nejvíce je pěstován v Indii, 

Číně, Japonsku, Indonésii a ve východní Africe. Z evropských zemí je 

zástupcem Gruzie, Turecko a italské Alpy. U nás se pěstuje v botanických zahradách. 

 Synonymum Camellia sinensis (L.) O. KUNTZ vzniklo na počest českého lékárníka a 

misionáře na Filipínách, Jiřího Kamela. [POTUŽÁK, 2006; THOMOVI, 2002; 

HLAVA, 1992]  

 

 Droga: Theae folium - čajovníkový list 

  Čajovník má střídavé, nejprve stříbřité, později lysé listy. Listy se sklízejí za tři až 

pět let po vysazení rostlin, nejlépe listy mladé a koncové, ze kterých je čaj kvalitnější a 

obsahuje více kofeinu a tříslovin. Nejkvalitnější čaj je z rozvíjejících se pupenů listů. Při 

sklizni se nesbírají pouze listy, ale koncové části výhonků, nazývané fleše. Fleš tvoří 

vrcholový pupen a jeden až tři listy, které vyrůstají pod ním. Velikost flešů určených 

pro sběr se vyjádří vzorcem - sběrovou formulí. Ta označí část výhonku pro výrobu čaje 

a část, která se ponechá na keři. Na výrobu čajů se použijí dva až tři, u druhu Pu-erh 

nebo oolong  až pět lístků přilehlých k výhonku. První čajový lístek, orange pekoe, 

poskytuje čaje nejvyšší kvality a chuti. Ze druhého, pekoe, jsou čaje střední jakosti a 

zbylé tři lístky jsou pro nejméně kvalitní čaje. [VALÍČEK, 1989; MLADÁ, 1987; 

THOMOVI, 2002; HLAVA, 1992] 

 

Obsahové látky 

 Zelený čaj obsahuje 5 % kofeinu, theofylin a theobromin ve                                 

stopových množstvích, třísloviny ve formě gallotaninu a 25 % tříslovin katechinových, 

jejich sloučeniny gallokatechiny, glykosidy flavonoidů kvercetinu, vitexinu a apigeninu, 

1 % silice, minerální látky jako jsou fluoridy, vitaminy B, C a E. 
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 Během fermentace černého čaje dochází k destrukci tříslovin, z katechinů vznikají 

převážně theaflaviny a dochází k uvolnění až 1% silice, která dodává čaji chuť. Silici 

tvoří nenasycené alifatické aldehydy a alkoholy - linalool, monoterpeny, kyselina 

valerová. Černý čaj získává aroma pravděpodobně theaspironem.  

[POTUŽÁK, 2006; HUBÍK, 1978] 

 

Zpracování drogy 

 Je upřednostňována sklizeň ruční, aby byl odštípnut nejmladší výhonek s dvěma až 

pěti listy z vegetačního vrcholu. Při sklizni lze získat z jednoho keře přibližně 250 

gramů čerstvých listů. Doba sklizně záleží na druhu čaje a podmínkách, kde je 

pěstován.  

 Podle způsobu zpracování se získává čaj zelený, černý, Pu-erh, bílý, žlutý, oolong a 

čaje aromatizované. 

 

 Čaj zelený se získává bez fermentace, rychlým usušením zavadnutých listů a jejich 

svinutím. Listová zeleň a třísloviny v listech se tak nezmění a zpracovaný čaj si ponechá 

zelenou barvu. V Číně se připravuje rychlým sušením na pánvích a tím jsou enzymy, 

které způsobují oxidaci inaktivovány. V Japonsku se využívá metoda napařování 

horkou párou nebo pečením. Nálev má zelenou nebo žlutou barvu a po vychladnutí má 

být čirý. Nejvíce se produkuje i konzumuje v asijských zemích. 

 

 Čaj černý se získává fermentací. Utržené listy se nechají ve stínu zavadnout, potom 

se srolují ručně nebo pomocí strojů, dochází k porušení pletiva listů a uvolnění buněčné 

šťávy, která urychluje fermentaci. Během fermentace se rozkládá mnoho obsahových 

látek působením enzymů. Dříve se enzym nazýval ferment. Proces fermentace se ukončí 

horkým vzduchem v sušící peci. Fermentace dodává čaji typickou barvu a aroma. Černý 

čaj obsahuje okysličené i neokysličené polyfenoly. Okysličené polyfenoly dodávají čaji 

barvu, chuť a aroma. Neokysličené, přírodní, dodávají typickou trpkost, která stimuluje 

slinné žlázy a snižuje pocit žízně. 

 

 Po vytřídění se čaj rozdělí na dvě výrobní skupiny. Zejména čaj listový - leaves a 

zlomkový - broken. Listový čaj nejvyšší kvality je označen jako Flowery Orange Pekoe. 

Je považován za nejlepší černý čaj. Má velmi jemnou chuť a aroma. Méně kvalitní je 

Suchong a Congu. 
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 Čaj Pu-erh má původ v čínské provincii Jün-nan. Jeho název je odvozen od města, 

kde se zpracovával v době dynastie Tchang. Připravuje se z velkých listů asámských 

čajovníků, odrůdy dyeh. Zpracování se provádí dvěma fermentacemi, kdy druhá probíhá 

až několik týdnů při 90 % vlhkosti, za přítomnosti specifických plísní. Pu-erh se po 

slisování uskladňuje až několik desítek let. Čím je skladování delší, tím je čaj kvalitnější 

a více získává své typické aroma. 

 

 Bílý čaj je tvořený z nerozvinutých ochmýřených vrcholových lístků, bez 

fermentace. Lísky se po sušení nezavinují ani netvarují. Čaje Jin čen obsahují dlouhé 

stříbřitě ochmýřené pupeny, které vypadají jako jehličky. Tento druh čaje je světle 

zelený nebo žlutý nasládlé chuti. Bílý čaj je oblíbený pro jeho chuť z čerstvě utržených 

lístků. 

        

 Žlutý čaj je označován jako čaj císařský, protože žlutá je barva čínských císařů. Je 

nejkvalitnějším čajem, který je jako daň odváděn císařskému dvoru. Je také uváděn jako 

čaj zelený, který při pomalém sušení není dostatečně oxidován. 

 

 Oolong se vyrábí z lístků, které se sbírají v jejich plné zralosti. Čajové lístky se 

nechají zavadnout na přímém slunci. Probíhá jen krátká fermentace, která je ukončena 

sušením, když začnou okraje lístků červenat. Oolong je čaj částečně oxidovaný, 

modrozelený nebo žlutozelený. Pro výrobu se často používají listy z čajovníku 

Chesima, které mají modrozelenou barvu. Velký obsah silic dává čaji intenzivní chuť a 

aroma. 

 

 Suchý čaj snadno vstřebává různé vůně, což se využívá pro aromatizovaný čaj. 

Blízko čaje se umístí květy lotosu, pomerančovníku, magnólie, jasmínu, ibišku a za 

několik dní dojde k aromatizaci přírodními vůněmi. Umělá aromatizace čaje se provádí 

postřikem silic nebo přidáním želatiny, která je nasycena silicí. Nejčastěji používaná 

silice je bergamotová, typická pro oblíbený čaj Earl Grey. 

 Přidáním koření nebo částí sušených plodů: jablka, rozinky, hřebíček, skořice a 

jiných vznikají čaje ochucené. 
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Fermentace 

 Fermentace je kvašení, ale v čaji neprobíhá. Je to proces oxidace polyfenolů, někdy 

označovaných jako taniny. Reakce vyvolá chemické změny v čajových listech a způsobí 

jejich tmavnutí. Způsob a doba oxidace je jiná u černého, zeleného nebo částečně 

oxidovaného čaje.  Nejvíce je oxidován čaj černý, u zeleného neprobíhá vůbec a oolong 

je oxidovaný jen částečně. [POTUŽÁK, 2006; THOMOVI, 2002; HLAVA, 1992] 

 

Účinky a použití 

 Ve východních zemích se považuje pití čaje za určitý obřad. Je oblíbený pro 

povzbudivé, mírně stimulační účinky. Používá se při onemocněních střev a žaludku, 

jako antidotum při otravě alkaloidy a těžkými kovy. V Číně se používá odvar ze 

zeleného čaje na léčbu kožních onemocnění. Čajové obklady zmírňují bolest a horečku 

při slunečním úžehu. Čaj působí termoregulačně tím, že v zimě zahřívá a létě osvěžuje. 

 Čaj stimuluje soustředění, zlepšuje reakce, pozitivně ovlivňuje náladu. Může mít i 

účinky opačné, což se projeví třesem, nervozitou až depresí. Zvýšené pití čaje může 

způsobit nespavost a poruchy spánku. 

 Významné antioxidační účinky zeleného čaje jsou dány obsahem katechinových 

tříslovin a flavonoidů, které brání ukládání oxidovaného cholesterolu do cév. Stimulují 

činnost srdce a oběhové soustavy. Zlepšují propustnost a pružnost cév, snižují krevní 

tlak. Obsažený kofein zvyšuje tepovou frekvenci, rozšiřuje věnčité tepny.  Čaj je 

prevencí infarktu myokardu a mozkových příhod tím, že snižuje viskozitu krve a její 

srážení. 

 Třísloviny mají pozitivní účinky na trávicí trakt, protože jsou schopné vázat škodlivé 

látky, pomáhají při kapilárním krvácení. Zelený čaj svými účinky snižuje hladinu cukru 

v krvi, má význam při léčbě benigní hyperplasie prostaty. V oblastech, kde se pije 

zelený čaj pravidelně, je nižší úmrtnost na rakovinu. Podle průzkumů jsou katechiny 

v zeleném čaji schopné blokovat některé účinky karcinogenů. Katechiny, gallokatechiny 

mají antivirové a antibakteriální účinky, snižují hladinu LDL a VLDL cholesterolu. 

Třísloviny v odvarech z čajových listů vážou aminokyseliny, bílkoviny, cukry a brání 

jejich vstřebávání ze střeva. Tento účinek společně s působením kofeinu snižuje 

tělesnou hmotnost. Účinky byly prokázány u čaje Pu-erh, konkrétně v přípravku 

Hannasaki. 
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Dávkování: zelený čaj má preventivní účinky a doporučuje se vypít až čtyři šálky 

denně. 

 

Nežádoucí účinky a kontraindikace 

 Čaj by neměl nahrazovat potřebu spánku. Je nevhodné ho podávat malým dětem 

z důvodu stimulačního účinku na centrální nervový systém. 

[HUBÍK, 1978;  POTUŽÁK, 2006; THOMOVI, 2002; www. biotox. cz, 2] 

 

Přípravky: 

Čaje Pu-erh: Pu-erh černý Grešík, Pu-erh Teekanne, Pu-erh Tea s citronem Vitto,  

Pu- erh skořice Apotheke, Hannasaki. 

Zelené čaje: Čaj zelený pravý Jemča, japonský zelený čaj Sayonara, Zelený čaj 

s citronem, Bio zelený čaj Apotheke.  

Černé čaje: Čaj černý zlatý Jemča, Černý čaj Lipton. 

Aromatizované čaje: Earl grey Lipton a další 

Čaje mohou být v nálevových sáčcích nebo sypané.   

Lipoxal direct tbl, C. L. A. FitActive extra se zeleným čajem tob.     

 

 

2.3.3 Theobroma cacao  L. - kakaovník pravý ( Sterculiaceae) 
Obr.č.4: Kakaovník pravý 
 

 Kakaovník je stálezelený strom, dosahující výšky šest až deset metrů. Dřevo 

kakaovníku je žluté až červené. Listy jsou lesklé a podlouhlé. U kakaovníku je zajímavá 

kauliflorie, což je kmenokvětost. Žluté až červené květy vyrůstají jednotlivě nebo ve 

svazcích přímo z kmene a ze silnějších větví. Kakaovníky se množí stonkovými řízky 

nebo semeny. Kvetou celoročně a plodí šest až třicet let. Z jedné rostliny lze získat 

padesát až osmdesát plodů. 

 Kakaovník rostl planě v tropické střední a Jižní Americe. Stal se velmi oblíbeným, 

a proto se začal pěstovat všude, kde měl podmínky pro pěstování. Prvním Evropanem, 

který viděl kakaové boby, byl podle historie Kryštof Kolumbus. V 16. století byl z Jižní 

Ameriky rozšířen Španěly a Portugalci do celých vlhkých tropů. V 18. století se začaly 

kakaové boby zpracovávat i v  Evropě. V současné době se pěstuje nejvíce v Brazílii, 
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Ghaně a Nigérii. Botanik Linné pojmenoval kakaovník Theobroma, což znamená 

božský pokrm. 

 Další druhy kakaovníků jsou Theobroma bicolor, kakaovník peruánský, který je 

rozšířen v severních oblastech Jižní Ameriky. Získaná semena obsahují méně 

theobrominu a větší množství tuku. Theobroma grandiflorum, kakaovník velkokvětý se 

vyskytuje nejvíce v Brazílii. Hmotnost plodů je až jeden kilogram. Semena jsou 

uložena v slizovitém bílém míšku. Ten se používá k přípravě nápojů nebo kompotů. 

 

Droga: Cacao semen - kakaové semeno 

Obr.č.4.1: Plod kakaovníku pravého 

 

 Plod je tobolka podobná okurce. Je rozdělen deseti podélnými rýhami. Bývá žlutý, 

žlutooranžový, červený nebo hnědočervený. Čtyřicet až padesát semen je uloženo 

v několika řadách, v bílé kašovité dužině. Semena jsou dlouhá přibližně 20 mm. 

Usušená semena se nazývají kakaové boby. Mají sladkou až trpkou chuť a tvoří 25 % 

hmotnosti plodu. [HLAVA, 1992; HUBÍK, 1978; POTUŽÁK 2006; MLADÁ, 1987; 

VALÍ ČEK, 1989] 

 

 Obsahové látky 

 Semena obsahují  1- 4 % theobrominu, 0,5 % kofeinu, 45- 55 % tuku, 10- 15 % 

škrobu, 15 % proteinu, v čerstvých semenech je 5 - 10 % polyfenolů,  které při úpravě 

vytvářejí barevný complex ”kakaovou červeň“ a tím vzniká typická barva kakaového 

prášku. Dále obsahuje kondenzované třísloviny a těkavé látky, které mu dodávají vůni. 

Během fermentace a pražení velká část theobrominu přejde z jader do slupek a tvoří 

v nich 0,2- 3 %. Slupky tvoří 4 - 8 % tuku. Kakaový olej obsahuje směs glyceridů 

kyseliny palmitové, olejové a stearové. [POTUŽÁK, 2006; HUBÍK, 1978] 

 

Zpracování drogy 

 Zralé tobolky se odsekají ze stromů mačetou nebo noži a semena se ručně vybírají 

z rozbitých plodů. Na jeden kilogram suchých kakaových bobů se musí získat semena 

z 15 - 30 tobolek. Při zpracování se semena očistí od dužiny a několik dní se nechají 

fermentovat. V silné vrstvě se ukládají do  nádob nebo nádrží s perforovaným dnem.  
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 Během fermentace dochází k enzymatickým reakcím, některé hořčiny se rozštěpí, 

třísloviny se kondenzují a vznikají vonné látky. Při fermentaci působí vysoká teplota a 

kyselina octová, která usmrtí zárodek a barva osemení se změní. Semena ztmavnou a 

získají charakteristickou chuť a aroma. Fermentace většinou trvá jeden až šest dnů. 

Dobře usušené a fermentované kakaové boby mají při pražení čokoládovou vůni.  Praží 

se při 100 až 140 °C, nechají se zchladnout, oloupou se a pomocí strojů se oddělí 

slupky od jader a kakaové drti. Rozlišují se tři třídy kakaových bobů podle jejich 

kvality: fine, flavour a ordinary. Umletím semen nebo kakaové drti vznikne pastovitá 

hmota, která při chladnutí tuhne. Nazývá se kakaová hmota - Massa cacaotina. Tvoří ji 

50 % tuku, kakaové máslo - Oleum cacao. Kakaové máslo je nažloutlé, při normální 

teplotě tuhé konzistence. Lisuje se na hydraulických lisech a zbytek se mele na kakaový 

prášek, kakao. [HLAVA, 1992; HUBÍK, 1978; POTUŽÁK 2006; MLADÁ, 1987; 

VALÍ ČEK, 1989] 

  

Účinky a použití 

 Theobromin má ve srovnání s kofeinem slabší účinky na centrální nervový systém, 

ale má výraznější účinky diuretické a také stimuluje srdeční činnost. Převážně se 

získává ze slupek, ale i synteticky. Theobromin je společně s kofeinem obsažen v 

nápojích s psychostimulačními účinky. 

 Z kakaového prášku, kakaa, se připravuje výživný nápoj, který má stimulační a 

diuretické účinky. Obsahuje přes 20 % tuku. Po zmýdelnění tuku v kakaovém prášku 

vzniká instantní forma kakaa. Z kakaové hmoty se v potravinářském průmyslu vyrábí 

čokoláda. 

 Vylisovaný tuk z kakaové hmoty - Oleum cacao taje při teplotách 32 - 35 °C. Je to 

farmaceutická pomocná látka, která se používá jako čípkový základ, součást IPL mastí a 

v kosmetickém průmyslu. Jeho nevýhodou je chemická nestabilita z důvodu obsažené 

kyseliny olejové. Při přípravě se nesmí přehřát ani prudce chladit.  

[HLAVA, 1992; HUBÍK, 1978; POTUŽÁK 2006; MLADÁ, 1987] 

 

Přípravky 

Oleum cacao, Theobrominum. 
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2.3.4 Paullinia cupana HUMB. BON. et KUN. - paulinie 

nápojná (Sapindaceae) 

Obr.č.5: Paulinie nápojná 

 
 Rostlina Paulinie nápojná je popínavý keř s drobnými bílými květy, které tvoří 

úžlabní hrozny. Plody jsou velikosti lískového ořechu, hladké, červené tobolky, 

obsahující jedno semeno. 

 Paulinie nápojná pochází z horního povodí Amazonky, řek Orinoko a Rio Negro. 

Kmeny žijící v těchto oblastech ji používají jako poživatinu i v léčbě. Pro sklizeň  

využívají volně rostoucí keře v této oblasti nebo ji pěstují. Pěstuje se i v Brazílii a 

Venezuele. V jazyce amazonských indiánů slovo guara-na znamená velký strom lesa. 

Název paulinie byl vytvořen na počest lékárníka Franze Paulliniho. 

 První písemné zprávy o guaraně jsou z roku 1669, kde jezuitský misionář popisoval 

zdraví a vitalitu kmenů, se kterými se setkal v Jižní Americe na své cestě amazonskou 

džunglí. Guarana jim na loveckých nebo válečných výpravách v extrémních 

klimatických podmínkách dodávala bdělost, výkonnost a schopnost rychle reagovat. 

 V 17. století německý botanik Theodor van Martimus izoloval ze semen guarany 

bílou krystalickou substanci, která měla příznivý vliv na látkovou výměnu a působila 

proti únavě. Tuto látku nazval guaranin. Později bylo zjištěno, že guaranin je chemicky 

totožný s kofeinem. 

 

Droga: Guarana - guarana  

 Semeno má tmavěhnědou až černou barvu, zralé má kulovitý tvar a dolní část je 

uzavřená v červeném míšku. Plody dozrávájí během října a listopadu. 

 

Obsahové látky: 

kofein 3 - 6 % , theofylin, theobromin, adenin,  katechinové třísloviny tvoří 10 - 25 %, 

které při štěpení vytvářejí guaranovou červeň, dále je obsažen škrob, tuk, silice a další 

látky. [HUBÍK, 1978; POTUŽÁK, 2006; www.biotox .cz, 2]  

 

Zpracování drogy  

 Zralá semena, nazývaná guaranové oříšky, se po sklizni zbaví osemení a následně se 

praží nad ohněm. Pomocí hmoždířů se semena rozdrtí, přilévá se voda a postupně 
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vzniká tmavěhnědá pasta, která se tvaruje do válcovitých tyčinek, kuliček nebo placek. 

Prodávají se pod názvem Bon nebo Poca. Nechají se uschnout nad ohněm nebo na 

slunci.  Někdy se přidává i škrob a další přísady. 

 

Účinky a použití 

 Účinná látka guarany je kofein, který zvyšuje krevní tlak, působí diureticky, 

stimuluje centrální nervový systém, brání shlukování krevních destiček, zrychluje 

odbourávání tuku při redukci nadváhy, třísloviny snižují vstřebávání látek v tenkém 

střevě. Přípravky s obsahem guarany zvyšují koncentraci, působí proti únavě, pomáhají 

při rekonvalescenci po dlouhé nemoci, zlepšují regeneraci organismu, mozkovou 

činnost, prodlužují věk, zmírňují bolesti, zlepšují krevní oběh, mají adstringentní účinek 

u dlouhodobých průjmů, preventivně působí proti ateroskleroze a mají pozitivní účinky 

při potenci. Stimulující účinky guarany jsou výraznější než u kávy nebo čaje. 

 V Jižní Americe se připravuje nápoj tím, že se guaranová pasta nechá zapařit a 

zkvasit. Tento nápoj je hořkokyselý a nazývá se pivo - madiok guarana. Připravují se i 

nápoje velmi podobné kávě, kdy se kousky upravené guarany zalijí horkou vodou.  Jsou 

velmi oblíbené pro svůj stimulační účinek a potlačení hladu. Guarana se přidává do 

sirupů a připravují se z nich i nealkoholické nápoje. Guaranové oříšky nebo usušená 

pasta ve formě prášku se dále používají při výrobě tablet.  

 

Nežádoucí účinky a kontraindikace 

 Přípravky s guaranou není vhodné používat při kojení, během těhotenství, u malých 

dětí pro stimulační účinek na centrální nervový systém, u pacientů s hypertenzí a 

srdečními arytmiemi, při alergiích na některé složky drogy, depresích a žaludečních 

vředech. Při dlouhodobém používání a náhlém vysazení se může objevit bolest hlavy, 

nervozita, třes, únava a jiné subjektivní příznaky. Nevhodná je kombinace 

s grapefruitovou šťávou. [HLAVA, 1992; HUBÍK, 1978; POTUŽÁK, 2006; 

www.biotox .cz, 2; AISLP. VERZE K 2010.1.]  

 

Přípravky s guaranou 

GS Guarana forte tbl, Guarana 800 mg tbl Walmark, Vital Guarana n.s. Millenium, 

Guarana 800 mg tbl MedPharma, Gingo biloba + Guarana cps MedPharma, Kofex tbl 

80 přírodní kofein + Guarana, Lipoxal extréme tbl, GuaraStim tbl Walmark. 

 



24 
 

Legenda o guaraně 

 Ke guaraně se váže pověst, že se v kmeni Mauéských Saterů narodilo dítě se 

zvláštními schopnostmi, moudrostí a dobrotou. Chlapec byl ke všem velmi vlídný, 

dokázal v kmeni vyřešit všechny spory, léčil těžce nemocné, chránil kmen před 

nepřáteli. Lidé k němu velmi vzhlíželi a cenili si jeho rad. To se však nelíbilo duchům, 

kteří byli do té doby uctíváni. Mocný duch Jurupari na chlapce v lese nastražil past a 

zabil ho. Na lid dopadl velký smutek a zoufalství. Bohu Tupovi se lidí zželelo a řekl, 

aby matka zavražděného chlapce zakopala jeho oči v lese. Na tom místě vyrostl 

posvátný keř a jeho plody poskytovaly lidu bdělost, vytrvalost a sílu.  

[www.biotox.cz, 2] 

 

   

2.3.5 Cola vera K. SCHUM. - kola pravá, Cola acuminata SCHOTT et 

ENDL. - kola zašpičatělá (Sterculiaceae) 

Obr.č.6: Kola zašpičatělá 

 

 Kola dorůstá do výšky 15 - 20 metrů. Listy jsou střídavé, oválné a kožovité. Čepel 

listů je kadeřavá a často dlouhá až 20 centimetrů. Květy jsou bílé barvy a mají červenou 

skvrnu na bázi, jsou seskupené do hroznů, které vyrůstají na starších větvích nebo 

kmeni. Jsou jednopohlavné i oboupohlavné. Samičí květy jsou oproti samčím větší. 

Kolovníky potřebují úrodnou půdu a teploty okolo 25 °C. Pěstují se z kořenových 

odnoží nebo semen. 

 Kola je strom, který pochází ze střední a západní tropické Afriky. Pěstování je 

rozšířeno i v Nigérii, Súdánu, Americe, Jamajce, především v Brazílii, Mexiku a dále i 

v jižní Asii a Indii. 

 

Droga: Colae semen- kolové semeno 

Obr. č. 6.1: Plod koly zašpičatělé 

          

 Plod je kulovitý, dřevnatý měchýřek hnědé barvy. Pět těchto měchýřků vytváří 

hvězdicovité souplodí. Měchýřky obvykle obsahují pět až sedm semen, nazývaných 
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kolové ořechy. Semena jsou obalená bílým míškem, který má sladkou chuť a příjemně 

voní. Jádra druhu Cola vera mají dvě dělohy, Cola acuminata tři nebo čtyři.  

 

 

Obsahové látky: 

kofein 1 – 3 %, stopové množství theobrominu, glykosid kolanin, katechinové 

třísloviny, 74 % sacharidů, škrob, vláknina, 9 % bílkovin, tuk, stopy silice, alkaloidy se 

v čerstvých semenech váží na třísloviny a bezbarvý katechin se mění na flobafen – 

kolovou červěň během sušení.  

 

Zpracování drogy 

 První vydatnější sklizeň je ze šestiletých stromů a představuje 40 - 50 kg semen. 

Semena se vyjmou z plodů a suší na slunci. 

 

Účinky a použití 

 Domorodci kolové oříšky rozkrájejí na kolečka a žvýkají. Chuť je nejprve trochu 

hořká, později sladká. Mají povzbuzující účinky při práci, náboženských obřadech a 

potlačují žízeň. Stimulační účinek je připisován kofeinu.  Pro islámské náboženství mají 

kolové oříšky posvátný význam. V Africe jsou někde i v současné době používané jako 

platidlo. V některých zemích Evropy a Ameriky se používají ve farmaceutickém 

průmyslu pro výrobu tablet s povzbudivým účinkem. V potravinářském průmyslu se 

extrakt používá pro výrobu nealkoholického osvěžujícího nápoje  Coca - Cola. 

 Lékárník John Pemberton koncem 19. století v USA připravil nápoj z výtažků 

kokainovníku, Cola nitida a vína. Byl uveden na trh jako nápoj s povzbudivými účinky 

a zlepšující trávení. Později víno nahradil sodou a nazval ho Coca - Cola. Po prokázání 

narkotických účinků kokainu, byl tento nápoj zakázán. I přestože již neobsahoval 

výtažky z kokainovníku, zůstal název nezměněn. U nás nemá droga větší význam.  

[HLAVA, 1992;  POTUŽÁK, 2006; HUBÍK, 1978; MLADÁ, 1987; www.biotox.cz, 2]          

 

Přípravky 

Extractum colae fluidum, nealkoholické nápoje Coca - Cola, Pepsi - Cola, Kofola. 
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2.3.6 Ilex paraquariensis ST. HILL. -  cesmína paraquajská 

(Aquifoliaceae)   

Obr.č.7: Cesmína paraquajská 

 
 Cesmína paraquajská je stálezelený keř, dosahuje výšky až čtrnáct metrů. Pro 

snadnější sklizeň se udržují keře nižší. Pro růst potřebují stanoviště chráněné před 

přímým sluncem, větrem a málo dešťových srážek. Květy jsou bílé až světlezelené, 

většinou jednopohlavné a ve svazečcích vyrůstají v paždí listů. Po dozrání je plodem 

kulovitá červená peckovice, která obsahuje čtyři až osm semen a je 5 - 6 mm velká. 

 Matečná rostlina Cesmína paraquajská pochází z Jižní Ameriky. Nejvíce se pěstuje 

v severní Paraguayi, jižní Brazilii a na plantážích v severní Argentině. Je to rostlina, 

která se obtížně přizpůsobuje jiným podmínkám. Některé odolnější druhy se pěstují i u 

nás, zejména cesmína evropská - Ilex aquifolium L. 

 

Droga: Maté folium - list maté 

Listy jsou kožovité, vejčité, střídavé, vroubkované až zubaté na okrajích.  

 

Obsahové látky: 

kofein 1- 2 %, stopové množství theobrominu, theofylin, kyselina chlorogenová, 

třísloviny, 0,3 % silice, hořčiny, flavonoid rutin, stopová množství provitamínu A, 

vitamínů B1, C, sacharidy a další látky. 

 

Zpracování drogy 

 Při sklizni se jednou za tři až čtyři roky ořezají celé špičky větví a nechají se 

zavadnout nad ohněm. Tím se zastaví činnost enzymů. Listy ztratí až 25 % vody a 

sacharidy obsažené v buněčné šťávě částečně karamelizují. Tento proces se nazývá 

sapeko. Drobné listy a větvičky se na sítech ještě nechají dosušit v kouři nad ohněm 

nebo modernějším způsobem sušením v sušárnách. Inaktivací enzymů zůstane droga 

světlezelené barvy a nehnědne. Sušení trvá až dvacetčtyři hodin a listy ztratí  50 % 

vody. Na přípravu čaje jsou vhodné mladší, dostatečně olistěné, ale již zdřevnatělé 

větvičky. Dříve se zpracovávaly listy z planě rostoucích rostlin, v současné době se 

převážně pěstují na plantážích. Usušené a drcené listy se plní do jutových pytlů a 

nechají se šest měsíců dozrát. Tím se zvýší jejich kvalita. Po dozrání se yerba maté ještě 

jemně nadrtí a roztřídí. Na trhu je znám jako maté, paraquajský čaj nebo jezuitské thé. 
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Hotový čaj je listová drť nebo světle zelený prášek. Většina získaného čaje maté se 

spotřebuje v Jižní Americe a jen malé množství se vyváží do Evropy, Severní Ameriky 

a jiných zemí. 

 

Účinky a použití 

 Domorodci Jižní Ameriky pijí maté pro povzbuzující a posilující účinky na 

organismus. Je oblíben v zemích výskytu. V Evropě se pití maté příliš nerozšířilo. Čaj 

se připravuje přelitím nadrcených listů horkou vodou, nesladí se, může se spařovat i 

vícekrát po sobě. Podává se horký v  baňatých nádobách a pije se trubičkou - bombilla, 

která končí hustým sítkem. Připravený čaj je lehce zakalený, mírně nahnědlý, má 

charakteristickou kouřovou vůni a trpkou chuť. Stimulační účinky má výraznější než 

čínský čaj. [VALÍ ČEK, 1989; HLAVA, 1992; HUBÍK, 1978; POTUŽÁK, 2006; 

MLADÁ, 1987; www.biotox.cz, 2] 

 

Přípravky  

Čaj Maté zelené lemon ochucený - bylinář Dr. Popov. 

Čaj Pražené maté Dr. Popov.  

Čaj Zelené maté Dr. Popov.  

MABROC čaj Magic Maté n.s. 
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3 Praktická část 
 

Volně prodejné přípravky obsahující kofein lze rozdělit na : 

- přípravky používané ke stimulaci, udržení bdělosti 

- přípravky napomáhající ke snižování tělesné hmotnosti 

- přípravky určené k jiné indikaci, kde kofein optimalizuje účinky HVLP 

 

 

Přípravky používané ke stimulaci, udržení bdělosti 

V těchto přípravcích jsou využívány stimulační účinky kofeinu na centrální nervový 

systém. 

 

Caffit tbl 

Složení: Kofein, glukózový sirup, cukr, rostlinný tuk, modifikované mléko, laktát 

hořečnatý, laktát zinečnatý, maltodextrin, instantní káva, vitamínová směs, extrakt 

eleutherococcu, stearát hořečnatý a pomocné látky. 

Charakteristika: Přípravek působí na organismus komplexem účinných látek, 

obsažený hořčík a zinek ovlivňují nervovou činnost a snižují stres, kofein podporuje 

srdeční činnost, extrakt z eleutherococcu pozitivně ovlivňuje tělesné funkce, podporuje 

aktivitu a snižuje únavu, přípravek obsahuje 11 vitamínů. 

Použití: Přípravek zlepšuje vnímání a potlačuje únavu, je vhodný pro řidiče, studenty a 

pro osoby vystavené velké psychické zátěži. 

Kontraindikace : Přípravek je nevhodný pro kardiaky, děti mladší tří let, těhotné ženy a 

osoby se zvýšenou citlivostí na kofein. 

Dávkování: Doporučená dávka by neměla přesáhnout 15 tablet za den. 

[AISLP. VERZE K 2010.1.] 

 

Energit TIR + vitamín A s příchutí višně tbl 

Složení: Kofein, guaranový extrakt, vitamín C a vitamín A. 

Charakteristika: Přípravek je určen pro řidiče. Obsažená guarana odstraňuje únavu a 

zvyšuje pozornost. 

Použití: Přípravek potlačuje únavu, zlepšuje schopnost koncentrace, dodává energii, 

zlepšuje pozornost a soustředění. 
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Kontraindikace: Přípravek je nevhodný pro osoby citlivé na kofein, pro pacienty 

s fenylketonurií, protože obsahuje fenylalanin. Nepodávat dětem do 12 let věku. 

Dávkování: Doporučená dávka je maximálně 12 tablet za den.  

[AISLP. VERZE K 2010.1.] 

  

Caffeine Candy tabs tbl 

Složení: Kofein 60 mg v jedné tabletě. 

Charakteristika : Efektivní zdroj kofeinu pro rychlou stimulaci. Tato forma je určena 

pro rozkousání nebo rozpouštění v ústech a tím je zajištěn rychlý nástup účinku. 

Použití: Přípravek je vhodný k použití před zvýšenou fyzickou aktivitou, pro zvýšení 

pozornosti a koncentrace, odstraňuje bolestivost svalů po zvýšené námaze, je vhodný i 

při redukci nadváhy, zlepšuje koncentraci při učení. 

Dávkování: Doporučená dávka je 1 až 3 tablety denně. [AISLP. VERZE K 2010.1.] 

 

Guarana Forte tbl 

Složení: Guarana. 

Charakteristika: Guarana svými účinky zvyšuje koncentraci, potlačuje únavu, 

odstraňuje depresi, pomáhá při snižování nadváhy. 

Použití: Pozitivně působí na nervový systém, podporuje činnost mozku, zvyšuje 

koncentraci, potlačuje pocit únavy a vyčerpání, snižuje cholesterol v krvi, zmírňuje 

bolest při menstruaci, snižuje pocit hladu a napomáhá při snižování nadváhy, má 

afrodiziakální účinky. 

Kontraindikace: Přípravek není určen dětem. 

Dávkování: Doporučená dávka 1 až 3 tablety denně. [AISLP. VERZE K 2010.1.] 

 

 

Přípravky napomáhající ke snižování tělesné hmotnosti 

Kofein obsažený v přípravcích pomáhá svými diuretickými a lipolytickými účinky při 

redukci hmotnosti, omezuje ukládání tuku v problematických partiích a snižuje hladinu 

cholesterolu v krvi. 

 

Hannasaki čaj spalující tuky spec. 

Složení: 100% čistý čaj královského čajovníku Gunpower. 
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Použití: Podporuje spalování tukových buněk, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, 

urychluje peristaltiku a tím i zároveň látkovou výměnu, posiluje imunitu a tím snižuje 

riziko rakoviny, pročišťuje krev, odstraňuje bolesti hlavy, poruchy potence, podporuje 

činnost srdce, příznivě působí na zrak, zlepšuje kožní problémy, astma, cukrovku, 

upravuje krevní tlak. 

Dávkování: Doporučuje se vypít denně až 6 šálků čaje. [AISLP. VERZE K 2010.1.] 

 

Lipoxal direct tbl 

Složení: Extrakt zeleného čaje, extrakt guarany, šalvěj lékařská - list, yerba maté - list, 

směs enzymů, skořice, gotu kola - list, zázvor - kořen, garcinia cambogia - extrakt, 

withanie opojná - extrakt, gymnema lesní - extrakt, ženšen - extrakt, rozchodnice růžová 

- extrakt, theobromin El - theanin, vitamin B6. 

Charakteristika: Přípravek působí v místech, kde se nejvíce ukládá tuk. Podporuje 

odbourávání podkožního tuku v nejvíce problematických partiích těla (boky, stehna, 

břicho, hýždě a paže). 

Použití: Přípravek je součástí nízkokalorických diet při redukci tělesné hmotnosti.  

Dávkování: Doporučuje se užívat 1 tabletu, nejlépe ráno a v poledne s jídlem. 

[AISLP. VERZE K 2010.1.] 

 

Bellasin 40+ tbl 

Složení: Guarana, zelený čajový extrakt, yerba maté - list, cola - extrakt, ženšen  

san - qi, kakaové boby, zázvor - kořen, červený jetel - květ, andělika čínská - kořen, 

schizandra - plody, chmel otáčivý a další látky. 

Charakteristika: Přípravek je určen jako doplněk stravy. Složení má pozitivní vliv na 

lidský organismus. 

Použití: Přípravek napomáhá snižovat tělesnou hmotnost před začátkem menopauzy i 

v jejím průběhu. Pomáhá omezit ukládání tuku v problematických partiích. Potlačuje 

projevy menopauzy - výkyvy nálad, únavu, nervozitu, zvýšenou chuť k jídlu, poruchy 

spánku. Pozitivně působí na tělesný metabolismus a stimuluje oběhový systém. 

Dávkování: Doporučená dávka jsou 2 tablety denně. [AISLP. VERZE K 2010.1.] 
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Přípravky ur čené k jiné indikaci, kde kofein optimalizuje účinky 

HVLP 

 

Jsou to přípravky, jejichž součástí je kofein, který zvyšuje účinek vlastního léčiva. 

Nejčastěji jsou to přípravky s analgeticko - antipyretickými účinky. 

 Provedla jsem průzkum prodejnosti některých těchto přípravků. Údaje byly čerpány ze 

systému Lékárny na poliklinice v Žamberku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Tabulka č. 2: Prodejnost přípravků obsahujících kofein. 
 
 
Pozn.:   souhrnný počet přípravku COLDREX zahrnuje balení po 12 a 24 tabletách, 

ATARALGIN po 10 a 20 tabletách, PANADOL EXTRA po 10 a 30 tabletách 
a SARIDON po 10 a 20 tabletách  

 

Nejprodávanějšími přípravky dle provedeného průzkumu jsou Ataralgin tbl a Valetol 

tbl. 
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Ataralgin tbl 

Složení: Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum a pomocné látky. 

Indika ční skupina: Analgetikum. 

Indikace: Akutní infekční onemocnění, vysoké teploty, bolesti zubů, hlavy, bolesti 

kloubů nebo svalů při chřipce, bolesti týkající se páteře. 

Kontraindikace:  Přecitlivělost na některé složky přípravku, těžké formy jaterní nebo 

renální nedostatečnosti, akutní zánět jater, onemocnění myasthenia gravis, 

alkoholismus. Přípravek není určen dětem do 15 let. Nedoporučuje se podávat těhotným 

a kojícím ženám. 

Nežádoucí účinky:  Při podávání paracetamolu a guaifenezinu v terapeutických 

dávkách se nežádoucí účinky vyskytují jen ojediněle a mají mírný klinický průběh. 

Projevují se jako kožní reakce, ospalost, nauzea, zvracení, mírná slabost a únava svalů, 

závratě, přechodně trombocytopenie, výjmečně bronchospasmus. Kofein vyvolává 

nežádoucí účinky jen ve vyšších dávkách, nespavost, neschopnost soustředění, zvýšená 

podrážděnost, bušení srdce vnímané pacientem, zvýšení reflexů.  

Dávkování: 1 - 2 tablety, dále dle potřeby v nejméně čtyřhodinových intervalech, 

maximálně 6 tablet denně. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 3 tablety.  

[AISLP. VERZE K 2010.1.] 

 

Valetol tbl 

Složení: Propyphenazonum, Paracetamolum, Coffeinum a pomocné látky. 

Indika ční skupina: Analgetikum. 

Indikace: Bolesti při chřipce a nachlazení, bolesti zubů, hlavy, bolesti revmatické a po 

operacích, neuralgie, dysmenorea, ischias. 

Podávání Valetolu je vhodné pouze pro krátkodobou léčbu. 

Kontraindikace:  Přecitlivělost na některé složky přípravku, těžké formy renální nebo 

jaterní nedostatečnosti, alkoholismus, akutní zánět jater, žaludeční vředy, dlouhodobý 

zánět slinivky, závažná kardiovaskulární onemocnění, vysoký krevní tlak, onemocnění 

štítné žlázy. Zvýšená opatrnost u pacientů s bronchiálním astmatem, při úzkostných 

stavech, nespavosti. Přípravek není určen pro děti do 15 let. Nesmí se podávat těhotným 

a kojícím ženám. 
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Nežádoucí účinky: Výjimečně bronchospasmus, kožní reakce, zvracení, nechutenství, 

průjem, ojediněle poruchy krvetvorby, velmi zřídka nespavost, bušení srdce vnímané 

pacientem, závratě, poruchy soustředění.  

Dávkování: 1 - 2 tablety při bolesti, dále dle potřeby 1 tableta, maximálně 5 tablet za 

den.  [AISLP. VERZE K 2010.1.] 
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4 Diskuze 
 

 Ve své absolventské práci jsem se zabývala problematikou, jaký mají pro nás 

význam rostliny s kofeinem a theofylinem. V současné době se lidé čím dál více vrací 

k přírodním prostředkům při prevenci a léčbě nejrůznějších onemocnění. Také kofein a 

theofylin jsou látky přírodního charakteru. Sice se s jejich rostlinnými zdroji u nás 

nesetkáváme, ale jsou dosažitelné v mnoha přípravcích, jako jsou povzbuzující nápoje, 

dietetické přípravky a léčivé směsi. Při používání některých je třeba konzultace 

s odborníkem z důvodu možných nežádoucích účinků a kontraindikací. Protože mají 

stimulační účinky, mohou na ně vznikat závislosti, které však nemají tak závažný vliv 

na lidský organismus, jako je tomu u návykových látek jiného charakteru. 

 Jaký má význam kofein a theofylin v léčbě? Kofein je součástí analgeticko-

antipyretických směsí, kde zvyšuje účinek vlastního léčiva. Dále je obsažen 

v přípravcích pro udržení bdělosti a využívá se jeho lipolytických účinků pro redukci 

tělesné hmotnosti. Theofylin a jeho syntetické deriváty mají význam v léčbě 

chronických obstrukčních onemocnění, zejména astma bronchiale. Výdej těchto 

přípravků je vázán na recept a ve volném prodeji se s nimi nesetkáme. 

 Během studia literatury pro absolventskou práci jsem získala nové poznatky o 

zpracování a využití těchto rostlin. Zajímavý je jejich způsob zpracování a využití jejich 

léčebných účinků už v dávné minulosti. Některé státy, kde se rostliny obsahující kofein 

a theofylin objevily, jejich rozšíření velice chránily. A nyní jsou celosvětově známé a 

používané. Zároveň jsem si rozšířila své znalosti o účincích metylxantinů na jednotlivé 

systémy lidského těla. 

 Purinové alkaloidy jsou obsaženy v kávovníku, čajovníku, kakaovníku, kole a 

cesmíně. Využití těchto rostlin při přípravě kávy, čaje a kakaa je nejznámější, v průběhu 

zpracování své práce jsem zjistila, že laická veřejnost mnohdy ani o jiném využití 

kofeinu a theofylinu neví. Většinou si nejsou vědomi všech jejich účinků, kterými 

mohou tyto látky ovlivňovat průběh některých onemocnění. 

 Mezi přípravky nejčastěji prodávané v lékárně patří zelené čaje čisté i ve směsích, 

používané pro přípravu nápoje nebo potravní doplňky s obsahem extraktů. Ty se 

používají nejvíce k podpoře redukčního režimu, kdy jako stimulátory lipolýzy pomáhají 

odbourávat přebytečný tělesný podkožní tuk. Jako dietetikum se používají také výrobky 

s výtažkem z guarany, například Guarana forte tablety nebo GuaraStim tablety. Další 
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možností použití guarany je odstranění pocitu únavy, zlepšení duševní výkonnosti, nebo 

méně známé využití jako prostředku ke snížení hladiny cholesterolu v krvi. 

 Mezi další často prodávané přípravky patří Ataralgin, Valetol, Coldrex tablety, tedy 

analgetika - antipyretika, kde přídavek kofeinu potencuje účinek léčiva a urychluje 

nástup účinku. Přímého povzbudivého účinku se využívá v přípravcích k odstranění 

únavy, jako například Caffit, Energit, které si kupují zejména řidiči před delší cestou. 

Výrobků, které obsahují jako účinné látky kofein je celá řada a mají širokou oblast 

indikace. Jsou dostupné v lékárně jako OTC nebo se dají koupit v obchodech 

s potravinami nebo se zdravou výživou. Vzhledem k jejich možným nežádoucím 

účinkům a kontraindikacím je důležité spotřebitele edukovat a v tom je role 

farmaceutického asistenta výlučná a nezastupitelná. 
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Závěr 
 

 Cílem mé práce bylo představit rostliny, z nichž se kofein a theofylin získávají a 

popsat možnosti jejich použití. Uvedla jsem jejich botanický popis, oblasti výskytu, 

způsob pěstování a zpracování, a dále možnosti použití drog z nich získaných a 

konkrétní přípravky, kde jsou obsaženy. Zároveň jsem popsala jejich nežádoucí 

účinky a kdy není jejich používání vhodné. Podle provedeného průzkumu jsem 

vyhodnotila, které přípravky s kofeinem se prodávají nejvíce.  

 Sama jsem některé z přípravků vyzkoušela a mohla si jejich účinky ověřit, hlavně 

účinky povzbudivé a zlepšující koncentraci mi velmi pomáhají při zvládání stresu a 

únavy. 

 Při zpracování absolventské práce jsem získala nové informace a vědomosti, které 

mohu dále uplatnit v běžném životě i při práci v lékárně. 
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Summary 
 

Plants Containing Coffeine and Theophyline  

in Prevention and Therapy  

 

 For my assignment I chose the theme: Plants containing coffeine and theophyline in 

prevention and therapy. I was really interested in this theme, because these are 

substances which I meet in daily life. I could also deal with their mode of processing 

and additional usage. 

 The main aim of the assignment is to map the plants which contain coffeine and 

theophyline, their use in prevention and medicine, their pharmacology and 

contraindications. 

 My assignment is composed of  two parts: theoretical and practical. In the first part of 

my assignment I dealt with the effects of coffeine and theophyline to the particular 

system of the human body. Coffeine, theophyline and theobromine are purine alcaloids. 

Purine alcaloids are contained in plants such as Coffea arabic, Thea sinensis, 

Theobroma cacao, Paullinia cupana, Cola vera and Ilex paraquariensis. I used botanical 

description of plants in my assignment. 

 Coffeine and theophyline are mostly used for their stimulative effects on the central 

nervous system. In the human body alcaloids are cardiac stimulants and coffeine has 

diuretic properties. The effects on the circulatory system are manifested by tachycardia 

and vasodilatation. The most commonly used sources of coffeine are coffee, tea and 

cacao. The less commonly used sources of coffeine include the yerba mate and guarana 

plants, which are sometimes used in the preparations of tea and energy drinks. 

 Theophyline has therapeutic usage in chronic obstructive disease therapies and 

especially in asthma bronchiale. 

 The main actions of theophyline involve: relaxing bronchial smooth muscles, 

increasing heart muscle contractility, the heart rate, the blood pressure, the renal blood 

flow and the central nervous system stimulation effects. It is naturally found in tea. 

 The effects of tea are important in the prevention of cancer and cardiovascular 

diseases, diabetes by reducing the blood glucose activity. 

 In the practical part of my assignment I used over-the-counter preparations, which 

contain coffeine, their usage for stimulation and for weight loss. The next group are 
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preparations, where coffeine optimizes their effects and they are intended for another 

indication. 

 

Key words: theophyline, coffeine, plants, alcaloids 
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P ílohy 

P íloha . 1  

                         Obr. .2: Kávovník arabský. [www.biotox.cz, 2]

Coffea arabica

Rubiaceae
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P íloha . 2  

Obr. .3: ajovník ínský. [www.biotox.cz, 2] 

Camellia thea Link

Theaceae
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P íloha . 3 

Obr. .4: Kakaovník pravý. [www.biotox.cz, 2] 

Theobroma cacao 

Sterculiaceae
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P íloha . 3.1 

Obr. .4.1: Plod kakaovníku pravého. [www.biotox.cz, 2]

Theobroma cacao 

Sterculiaceae
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P íloha . 4

                            Obr. .5: Paulinie nápojná. [www.biotox.cz, 2] 

Paullinia cupana Kunth

Sapindaceae
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P íloha . 5 

Obr. .6: Kola zašpi at lá. [www.biotox.cz, 2] 

Cola acuminata 

Sterculiaceae
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P íloha . 5.1 

Obr. .6.1: Plod koly zašpi at lé. [www.biotox.cz, 2]

Cola acuminata 

Sterculiaceae
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P íloha . 6 

] 

Obr. .7: Cesmína paraquajská. [www.biotox.cz, 2] 

Ilex paraguariensis

Aquifoliaceae


