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Úvod 

Hlavním cílem mé absolventské práce je vytvořit fotoherbář léčivých rostlin. 

Zaměřil jsem se na oblast středního Polabí, které patří mezi nejteplejší místa naší 

republiky. Jako reprezentativní lokalitu jsem zvolil oblast mezi městy Nymburk a 

Brandýs nad Labem/Stará Boleslav. 

Léčivé rostliny se používají od dávných dob. V minulém století však byly 

vytlačeny synteticky vyrobenými léčivy. V současné době se léčivé rostliny opět 

dostávají do popředí zájmu, čehož si všimly farmaceutické společnosti a na našem trhu 

nalezneme velké množství léčivých přípravků s rostlinnými extrakty. Mnozí lidé dnes 

upřednostňují využití léčivých rostlin k léčení rozličných neduhů. Vrací se tak 

k přírodním lékům, které používali naši předci. 

Dílčím cílem této práce je zmapování jednotlivých biotopů, v nichž se léčivé 

rostliny nachází, případně zjistit možnosti sběru. V této práci bych také rád představil 

farmaceutické využití vybraných léčivých rostlin. 

Všechny použité fotografie v této absolventské práci jsou mé vlastní. 
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1 Cíle absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl 

Hlavním cílem absolventské práce je vytvořit fotoherbář léčivých rostlin 

rostoucích ve středním Polabí. 

1.2 Dílčí cíl  

Dílčím cílem je popsat jednotlivé biotopy v oblasti a vytvořit přehled léčivých 

rostlin, které se v daných biotopech vyskytují a zjistit jejich farmaceutické 

využití. 
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2 Teoretická část 

2.1 Geologie 
Geologie zdejší oblasti těsně souvisí s výskytem rostlin. Oblast se nazývá  

tzv. České křídová pánev nebo také Středočeská tabule. Před zhruba 100 miliony let, 

v době křídové, se v této oblasti rozprostíralo mělké moře. Usazeniny zde vznikaly 

dalších 40 milionů let, dokud moře neustoupilo. Za tu dobu vznikly desítky až stovky 

metrů mocné sedimenty. Jde převážně o pískovce, slínovce, jílovce a opuky, které dnes 

můžeme nalézt na vyvýšených kopcích například u Lysé nad Labem či sousedního 

Přerova nad Labem. Jedná se o tzv. svědecké vrchy. Svědčí o původní výšce povrchu. 

Horniny zde uložené jsou odolnější vůči erozi, a tak vydržely až dodnes. V Polabí se 

těchto vrchů dochovalo pouze několik a zejména na svých jižních svazích jsou 

významné z botanického i zoologického hlediska, neboť je obývají stepní rostlinná 

společenstva bílých strání s širokou škálou hmyzu.  

Ostatní sedimenty byly odplaveny a Labe zde vytvořilo širokou údolní nivu. 

Labe se po tisíce let zařezávalo do zdejšího sedimentárního podloží a vytvořilo několik 

labských teras, jinde nahromadilo štěrkové a písčité sedimenty v mocnosti několika 

metrů. Niva byla v minulosti pravidelně ovlivňována hlavně jarními povodněmi po tání 

sněhu. Mimo dobu povodní, kdy byla niva často zcela zaplavena, řeka na svých 

středních tocích tvořila tzv. meandry. Meandry neboli zákruty se tvoří v důsledku 

snížení rychlosti toku a dochází zde na jedné straně k erozi břehů a na druhé 

k usazování unášeného materiálu a vznikají tak říční nánosy. Bohužel k tomuto jevu ve 

středním Polabí již nedochází, neboť byl tok Labe na začátku 20. století zregulován. 

Koryto řeky bylo prohloubeno, značně zkráceno a meandry odděleny od původního 

toku. Pozůstatky meandrů zůstaly zachovány v podobě tůní a původní tok Labe si lze 

dnes představit pouze s pomocí leteckých snímků. 

Po poslední době ledové, která začala před zhruba 10 000 lety, bylo klima 

značně nehostinné a neustálý vítr transportoval písek. Vytvořil velké pohyblivé písečné 

duny. Akumulace těchto vátých písků dnes již není tolik patrná, neboť je povětšinou 

schována pod borovicovými lesy. Jedna z mála zachovaných písečných dun se nachází 

u Píst poblíž Nymburka a byla v roce 1951 vyhlášena jako státní přírodní rezervace. 

[CHLUPÁČ, 2002; SÁDLO, 2003] 
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2.2  Biotopy středního Polabí 

 

2.2.1 Břeh Labe a tůní 

Řeka Labe byla na začátku 20. století zregulována. Uvádí se, že mezi Poděbrady 

a Mělníkem bylo koryto zkráceno až o 60% délky. Díky tomu vzniklo mnoho 

oddělených meandrů. Břeh toku řeky Labe a břehy tůní jsou typická místa pro 

vlhkomilné rostliny. Je to nejrozlehlejší biotop ve středním Polabí. Mnohé rostliny jsou 

původní. Nepůvodní rostliny sem byly rozšířeny díky povodním nebo lodní dopravě, 

která je dnes omezena na minimum. Tento biotop je dnes ohrožen invazivními 

rostlinami, které zakrývají menší rostliny. Bahnitý břeh, který dříve patřil stulíku a 

leknínu, dnes ovládl puškvorec obecný (Acorus calamus). Na březích tůní často 

nalezneme po mandlích vonící tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), přemnožená je 

andělika lékařská (Angelica archangelica) a občas zahlédneme husté porosty sadce 

konopáče (Eupatorium cannabinum). V menší míře, ale také poměrně hojně, se zde 

vyskytuje vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum). Kromě invazivních rostlin je 

biotop tůní ohrožen eutrofizací a přirozeným zarůstáním vegetací.  

[CÍLEK, 2004; SÁDLO, 2003] 

2.2.2 Lužní lesy a louky 

Lužních lesů a luk je dnes ve středním Polabí, ale i podél dalších našich řek 

velmi pomálu. Louky byly vesměs zorány v době totalitního režimu a přeměněny 

na pole. Louky, které byly zachovány, jsou alespoň jednou ročně sečeny a nalézají se 

pouze poblíž tůní a na jiných velmi vlhkých místech, kam se tehdejší těžká zemědělská 

technika nedostala. Lužních lesů je rovněž málo. Ty jsou likvidovány již po staletí. 

Lužní lesy a vybrané louky jsou chráněny soustavou evropsky významných lokalit v 

projektu Natura 2000. Bylinné patro lužního lesa ožívá začátkem jara, kdy stromy ještě 

nejsou zcela olistěny a v lese je tak světlo. Zároveň se zvedá hladina podzemní vody, 

která dává živiny lesním cibulovinám jako je medvědí česnek (Allium ursinum) či 

dymnivka dutá (Corydalis cava). Tyto rostliny mnohdy tvoří monocenózu 

(společenstvo pouze jednoho druhu). Dále v luhu roste i poměrně hojný plicník. V létě 

klesne hladina podzemní vody a z lužního lesa se stává prales. Bylinné patro je 

v útlumu. Louky v tomto období lákají včely bujnou vegetací. 

[CÍLEK, 2004; SÁDLO, 2003] 
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2.2.3 Labské terasy 

Labe v průběhu věků, kdy postupně tvořilo své nynější koryto, vytvořilo několik 

teras. Terasy obvykle mají převýšení od 0,5 do 3 m a jsou převážně složeny z říčních 

nánosů. Většinou se jedná o propustný písek, kombinovaný místy s naplavenou hlínou a 

jílem. Labské terasy se vytvořily díky povodním, které tuto oblast v dávných dobách 

sužovaly, ale také tím, jak se Labe zařezávalo čím dál tím více do podloží tvořené z 

křehkých křídových hornin. Drtivá většina labských teras je pokryta vrstvou písku, na 

kterých rostou suchomilná společenstva rostlin. Z léčivých rostlin zde nalezneme 

pupalku dvouletou (Oenothera biennis), malý a téměř nepatrný průtržník lysý 

(Herniaria glabra) či komonici lékařskou (Melilotus officinalis), a další.  

[SÁDLO, 2003] 

2.2.4 Svědecké vrchy 

Svědecké vrchy jsou významným geomorfologickým fenoménem středního 

Polabí. Jsou to dávné ostrovy svrchnokřídového moře, které obývalo tuto oblast ve 

svrchní křídě, což je zhruba před 100 miliony let. Kopce obsahují slínovec a jsou chudé 

na dusík. Jedná se o biotop charakteristický tím, že je velmi suchý v létě a vlhký v zimě, 

takže zde mohou růst jen vybrané rostliny. Nacházejí se zde dokonce některé rostliny, 

které pocházejí ze středomoří. Tento biotop se v České republice nalézá již pouze na 

jižní Moravě a z části v Českém středohoří, kde panují podobné klimatické podmínky. 

Z léčivých rostlin nalezneme na jižních až jihozápadních svazích trsy šalvěje přeslenité 

(Salvia verticilata) a mateřídoušky časné (Thymus praecox). K dalším rostlinám 

obývající svědecké vrchy patří dobromysl obecná (Origanum vulgare) nebo řepík 

lékařský (Agrimonia eupatoria). 

[SÁDLO, 2003] 
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2.3  Chráněná území 

2.3.1  Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, která se nachází po celé Evropě. 

Cílem je ochrana ohrožených druhů rostlin, živočichů a hodnotných přírodních lokalit. 

Území zahrnuté do soustavy Natura 2000 patří mezi nejhodnotnější oblasti v České 

republice. Není důležité, zda jsou lokality obhospodařovány nebo nejsou, ani zda je 

vlastnictví v rukou soukromých nebo státních. Znamená to, že Natura 2000 zahrnuje jak 

území chráněná, tak i nechráněná. Pokud nynější aktivity nemají negativní vliv na stav 

vegetace, není potřeba je nijak omezovat. Hlavní myšlenkou není zabránění vstupu a 

tím izolace území, nýbrž zajištění šetrného turistického ruchu. 

[CÍLEK, 2004; MIKO, 2009] 

2.3.2  Chráněná území 

Ve sledovaném území se nachází několik chráněných území, kde rostou pro 

střední Polabí typické i vzácnější druhy léčivých rostlin. Mezi největší evropsky 

významnou lokalitu ve sledovaném území patří Káraný – Hrbáčkovy tůně, která se 

rozprostírá v trojúhelníku mezi Lysou nad Labem, Přerovem nad Labem a 

Čelákovicemi. Z vzácných rostlin zde roste zeměžluč lékařská (Centaurium erythraea) 

či prvosenka jarní (Primula veris). Oblast zahrnuje původní lužní les s tůněmi a 

okolními loukami. Část lužního lesa je také chráněn mezi obcemi Ostrá a Kostomlaty 

nad Labem a nazývá se Mydlovarský luh. Pod soustavu Natura 2000 byly nově zapsány 

jižní svahy svědeckých vrchů (Přerovská hůra, Semická hůra, vršek u Starého Vestce), 

souhrnně nazvané Polabské hůry. Písečný přesyp u Píst poblíž Nymburka a písčina u 

Byšiček nedaleko Lysé nad Labem pokrývá mateřídouška časná (Thymus praecox), 

která je také hojná na svědeckých vrších. Další chráněná území se rozkládají u lesní 

obce Kersko. Patří sem Slatinná louka u Velenky, kde roste mimo jiné ohrožená 

mařinka barvířská (Asperula tinctoria).  

[CÍLEK, 2004; FRIEDL, 1991; http://mapy.nature.cz, 1] 
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2.4  Léčivé rostliny 

2.4.1  LÉČIVÉ  ROSTLINY  NA  BŘEHU  LABE  A  TŮNÍ 

2.4.1.1 Andělika lékařská (Angelica archangelica) 

Andělika lékařská je dvouletá statná 

rostlina dosahující až dvoumetrové výšky. 

Roste na březích vodních toků a na 

pastvinách v celé Evropě. K nám se dostala 

ve středověku ze severských oblastí jako 

prostředek proti moru. Anděliku v létě 

obletují včely, neboť poskytuje mnoho 

jasnožlutého medu. List (angelicae folium) 

a plod (angelicae fructus) se používají především jako korigens chuti. Pro obsah silic 

slouží i jako korigens vůně a desinficiens. Při sběru je nutné dávat pozor na čerstvou 

šťávu, která obsahuje furanokumariny. Jsou to pro rostlinu ochranné látky a způsobují 

spolu s působením slunečního svitu na pokožce ekzémy a nepříjemné vyrážky. Byla 

prokázána spojitost mezi těmito fotosenzibilními látkami a vznikem melanomů. Drogou 

je kořen (Angelice radix), který podobně jako kořen puškvorcový obsahuje hořčiny a 

tím zlepšuje trávení a působí proti nadýmání. Andělika má také příznivé účinky na 

nervovou činnost, napomáhá odkašlávání, působí spasmolyticky a mírně diureticky. 

[JAHODÁŘ, 1995; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 

2.4.1.2 Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 

Bukvice lékařská je vytrvalá bylina vysoká až 80 cm. Má 

dlouhý hubený stonek a růžové květenství. Ráda roste 

v částečném stínu a lehké půdě. Stejně jako předchozí 

andělika, je bukvice dobrá medonosná rostlina. Používá se 

kvetoucí nať (betonicae herba – syn. stachydis herba). Stejně 

jako příbuzný čistec bahenní, který se ve středním Polabí také 

vyskytuje, obsahuje především třísloviny. Nálev z bukvice lze 

použít na kloktání při zánětech v dutině ústní. Výtečně působí  

proti průjmu. Užívá se v čajových směsích na ženské choroby, při zánětech močových 
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cest a při léčbě cest dýchacích. Dříve se bukvice rozemílala a používala se do kýchacího 

prášku, neboť kýcháním se čistily dýchací cesty a tím se předcházelo bolestem hlavy. 

Používal se také kořen, který nelibě páchne a sloužil na vyvolání dávení. 

[DUGASOVÁ, 2002; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 

2.4.1.3 Karbinec evropský (Lycopus europaeus) 

Karbinec evropský roste běžně na vlhkých 

místech po celé Evropě od nížin po horské 

oblasti. Dosahuje výšky okolo 50 cm a 

habitem připomíná srdečník nebo jablečník. 

K farmaceutickým účelům se sbírá 

kvetoucí nať (lycopi europaei herba). 

Droga má nahořklou chuť a slabý 

aromatický zápach. Nať obsahuje saponiny, 

flavonoidy, vysoký obsah fluóru (až 0,1%), látky fenolového charakteru, třísloviny a 

významný je obsah lykopenu, který byl prvním lékem proti malárii. Droga je 

specifickým lékem na zvýšenou funkci štítné žlázy (hypertyreózu), která zrychluje 

metabolismus a způsobuje nejen rychlé spalování, ale i nervozitu, která může vyústit 

v bušení srdce. Je to dáno obsahem fenolových látek s tyreostatickou aktivitou. Rostlina 

je v současné době studována. Další významné metabolity nejsou dosud plně 

charakterizovány. 

[JAHODÁŘ, 2006; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 

2.4.1.4 Puškvorec obecný (Acorus calamus) 

Puškvorec obecný byl do Evropy přivezen v 16. století.  

Do té doby se dovážel jeho kořen z jihovýchodní Asie. 

Rostlina zplaněla a dnes ji najdeme na bahnitých březích řek 

a potoků. Kvete žlutozeleně počátkem léta. Rostlina 

dosahuje výšky okolo jednoho metru. U nás se dokáže 

množit pouze vegetativně. Puškvorec existuje ve třech 

formách. Puškvorec z Asie a tudíž i Evropy obsahuje v silici 

tzv. cis-asaron, který má psychoaktivní a potenciálně 
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karcinogenní účinek. Třetí forma roste ve Spojených státech a ta je téměř bez cis-

asaronu, takže je nejvíce vhodná k léčebným účelům. Předmětem sběru je kořen 

puškvorce (calami radix). Droga má silnou aromatickou vůni a hořkou chuť. Jeho 

hlavní použití je posílení zažívacího traktu. Zvyšuje chuť k jídlu a podporuje tvorbu 

žaludečních šťáv. Užívá se při dyspepsiích různého původu. Patří mezi nejlepší 

žaludeční léky. Uvádí se, že by se měl kořen rozdrtit na prášek a při potížích užívat  

3x denně před jídlem na špičku nože. Puškvorec se dále používá jako karminativum a 

spasmolytikum při kolice.  

[DUGASOVÁ, 2002; JAHODÁŘ, 2006; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 

2.4.1.5 Sadec konopáč (Eupatorium cannabinum) 

Sadec konopáč roztroušeně tvoří husté trsy podél Labe. 

Je to přes jeden metr vysoká rostlina, která kvete světle 

fialově až růžově od července do září, a značně 

přitahuje včely a motýly. Sbírá se kvetoucí nať, ovšem 

bez tuhých lodyh (eupatorii cannabini herba). Pro 

pozdní sběr můžeme využít listy (eupatorii cannabini 

folium). Dříve se sadec hojně využíval. Má mírně 

projímavé účinky a příznivě působí na činnost 

žlučníku. Obsahuje látku eupatorin, která má účinky 

močopudné a podporující pocení, a předepisoval se 

například při oteklých končetinách. Nedávno bylo zjištěno jeho imunomodulační 

působení hlavně při virových infekcích. Bohužel má však kvůli některým obsaženým 

alkaloidům neblahý vliv jaterní činnost, takže se od jeho používání upouští. Zevně se 

může použít na na revmatické a kožní choroby (hlavně na ekzém). K vnitřnímu užití se 

nesmí podávat dětem a kojícím či těhotným ženám. V čajových směsích by měl být 

obsažen maximálně do 15 % a neměl by se užívat déle než jeden měsíc. 

[JANČA, 1996; VERMEULEN, 1999] 
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2.4.1.6 Šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata) 

Šišák existuje ve více než 350 druzích a roste po celém světě. 

Šišák vroubkovaný je vytrvalá rostlina a roste téměř v celé 

Evropě. Nejraději má vlhčí místa u vodních ploch. V půlce 

léta vykvétají nad listy v párech fialově modré květy. Vytváří 

plazivé oddenky, takže se značně množí. Rostlina dorůstá 

výšky okolo 50 cm. Dříve se užíval na posílení nervového 

systému. Šišák vroubkovaný se u nás moc nepoužívá, ačkoli 

obsahuje podobné látky jako známější šišák bajkalský 

(Scutellaria baicalensis) dovezený z Asie. 

[JAHODÁŘ, 2006; VERMEULEN, 1999] 

2.4.1.7 Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) 

Tužebník je vytrvalá asi 1,5 m vysoká rostlina, která se 

hojně vyskytuje na březích řek, tůní a na vlhkých 

loukách. Drogou je květ (filipendulae flos – syn. 

spiraeae flos), který kvete bíle od června do srpna a má 

charakteristickou sladkou vůni po mandlích díky 

obsahu vanilinu. Rovněž se dá využít i květ 

příbuzného, ale již méně hojného tužebníku obecného 

(Filipendula vulgaris). V roce 1899 vyrobila firma 

Friedrich Bayer a spol. z květů tužebníku kyselinu 

acetylsalicylovou pod názvem Aspirin, který vznikl 

jako přesmyčka původního latinského názvu (spirea) a přidáním koncovky „in“. 

Obsahuje silice s methylesterem kyseliny salicylové, třísloviny, flavonoidy a volnou 

kyselinu salicylovou Tužebník má vynikající protirevmatické účinky, tlumí průjmy a 

bolest hlavy. Vaří se z něj čaj, který pomáhá snižovat horečku, podporuje pocení a 

působí diureticky. Je nevhodný pro osoby s poruchou srážlivosti krve. 

[JANČA, 1997; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 
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2.4.1.8 Vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum) 

Vrbovka malokvětá je trvalka, která má ráda polostín a 

vlhčí prostředí. Hojně roste na okrají lesů a cest, 

v Polabí nejčastěji podél toku Labe. Vrbovka je 

rostlina s obsahem flavonoidů. Sbírá se kvetoucí nať 

(epilobii parviflorae herba) po celé léto. Droga je dnes 

velmi populární hlavně u mužů, neboť se používá při 

nezhoubném zbytnění prostaty (BHP), zánětu prostaty 

i chronickém prostatismu. Lze ji podávat samostatně 

nebo v kombinaci se zlatobýlem, dobromyslem, 

kopřivou, vřesem, svízelem syřišťovým a ptačím 

rdesnem. Dále se dá využít na kožní choroby. 

[JANČA, 1997; VERMEULEN, 1999; DUGASOVÁ, 2002] 
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2.4.2  LÉČIVÉ  ROSTLINY  LUŽNÍCH  LESŮ  A  LUK 

2.4.2.1 Česnek medvědí (Allium ursinum) 

Tato asi 25 cm vysoká rostlina nejraději 

roste ve stinných lesích a hájích. Česnek 

medvědí je velmi hojný v lužních lesích 

v Polabí a na jižní Moravě, kde tvoří 

souvislé trsy. V květnu a červnu květy bíle 

rozkvétají a šíří do daleka výraznou vůni. 

Drogou je především list (allii ursini folii), 

který se sbírá časně na jaře před rozvitím 

květu. Užívá se tinktura, neboť výpary dráždí nosní sliznice. V celé rostlině, především 

v cibuli jsou obsaženy sirné deriváty, díky nimž je droga účinné antibiotikum. Česnek 

medvědí se používá také jako mírné projímadlo a prostředek ke snížení krevního tlaku. 

Povzbuzuje činnost jater a žaludečních žláz. Slouží jako střevní a žaludeční 

desinficiens. Mimo jiné droga obsahuje vitamín C a E. Pozor je třeba dát na vysoké 

dávky, při kterých vyvolává zvracení, průjmy a někdy i záněty ledvin. 

[JANČA, 1998; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 

2.4.2.2 Kostival lékařský (Symphytum officinale) 

Kostival lékařský je vytrvalá rostlina, která 

vyrůstá do výšky jednoho metru a kvete 

modrofialovými květy. Listy jsou z 

ekologického hlediska velmi důležité. 

Obsahují proteiny a významné množství 

draslíku, takže je lze využít jako hnojivo. 

Více využívanou drogou je především kořen 

(symphyti radix). Kořen je odpradávna 

používán zevně na hojení ran. Za hlavní účinnou látku je považován allantoin, což je 

derivát kyseliny močové. Mast z kostivalu se využívá na zlomeniny, hematomy, 

pohmožděniny, záněty kostí, svalů i kloubů. Kostival dále obsahuje značné množství 

tříslovin a užíval se jako adstringens při paradontóze a při průjmech. Dnes není vnitřní 



17 

 

užití doporučováno, protože droga obsahuje tzv. pyrrolizidinové alkaloidy, které tlumí 

centrální nervovou soustavu a byla u nich zjištěna hepatotoxicita. 

[KRESÁNEK, 1988; McVICAROVÁ, 2005; VERMEULEN, 1999] 

2.4.2.3 Mydlice lékařská (Saponaria officinalis) 

Mydlice lékařská je až 80 cm velká rostlina, která 

v létě rozkvétá bílými až světle růžovými květy. Roste 

ve vlhkých půdách na slunečném stanovišti. V době, 

kdy nebyl znám princip výroby mýdla, se užíval kořen 

mydlice (saponariae radix), který má čisticí účinky. 

Ještě dnes někteří restaurátoři používají tento šetrný 

způsob k čištění historických oděvů a křehkých 

obrazů, neboť nerozkládá barvy. Za tuto vlastnost 

rostlina vděčí obsahu saponinů. Kořen, ale i nať, má 

také expektorační a slabě diuretické účinky. Koupele 

využívají výluhu z kořene na léčbu lupenky a jiných kožních nemocí, které tvoří šupiny. 

Slouží také jako prostředek proti lupům. Vnitřní použití se nedoporučuje, protože 

obsažený saponin je jedovatý a může způsobit zánět žaludku a střev. 

[KRESÁNEK, 1988; McVICAROVÁ, 2005; VERMEULEN, 1999] 

2.4.2.4 Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) 

Plicník lékařský je bylinou hojnou od nížin po podhůří. 

Roste v částečném stínu, neboť na slunci bývají listy 

napadeny rzí. Rostlina je vysoká do 25 cm a má jemně 

ochlupené listy, které na sobě mají světlé skvrny. Kvete 

během dubna růžovým až modrofialovým květem. 

Kvetoucí nať (pulmonariae herba) je předmětem sběru 

a obsahuje větší množství tříslovin, kyselinu 

křemičitou, sliz, saponiny, allantoin a bohužel i malé 

množství pyrrolizidinových alkaloidů. Jak je již podle 

názvu zřejmé, skvěle slouží v oblasti plic. Působí 

hojivě a regeneračně na sliznice dýchacích cest. Expektorační účinky má však slabší než 
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jiné saponinové drogy. Má také účinky močopudné a zvyšuje srážlivost krve. Díky 

obsahu tříslovin lze bylinu využít při koupelích krvácejících hemoroidů. 

[JANČA, 1996; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 

2.4.2.5 Řebříček obecný (Achillea millefolium) 

Řebříček obecný je hojná rostlina našich luk. Kvete bíle 

od počátku léta až do listopadu. Nejčastěji se sbírá nať 

(millefolii herba), někdy jen květ (millefolii flos). Droga 

obsahuje hořčiny, takže slouží k podpoře chuti k jídlu a 

trávení. Obsah tříslovin účinně tlumí krvácení, čehož se 

užívá nejen v gynekologii. Při zevní aplikaci účinně 

působí na nehojící se rány, kožní defekty a při kloktání 

na zanícenou sliznici ústní dutiny. Díky diuretickým a 

desinfekčním účinkům se přidává do urologických 

čajových směsí. Řebříček dále obsahuje kumaríny, 

flavonoidy a silice s obsahem azulenů.  

[JANČA, 1996; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 

2.4.2.6 Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 

Třezalka tečkovaná je vytrvalá rostlina 

vysoká okolo 50 cm, která kvete jasně 

žlutými květy. Drogou je kvetoucí nať 

(hyperici herba). Třezalka je významným 

zdrojem biologicky aktivních látek. Obsahuje 

antracenový derivát hypericin, který je znám 

svým fotosenzibilním účinkem, a proto je 

nevhodné vystavovat kůži slunečnímu záření. 

Při užívání třezalky je nutné brát ohled na to, že tato rostlina vykazuje řadu lékových 

interakcí. Vykazuje interakce například s warfarinem a perorálními antidiabetiky. 

Třezalka dále obsahuje mnoho tříslovin a flavonoidy (rutin). Sedativní a antidepresivní 

vlastnosti zřejmě způsobuje terpenoidní derivát hyperforin.  

[JANČA, 1997; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999; KOSTIUK, 2009] 
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2.4.2.7 Violka vonná (Viola odorata) 

Violka vonná, známá také pod názvem 

fialka, je drobná jarní bylinka kvetoucí brzy 

z jara v březnu a dubnu. Dříve velmi hojný 

druh dnes z přírody pomalu mizí. Sbírá se 

list i fialový květ (violae odoratae folium et 

flos). Droga obsahuje hlavně saponiny. 

Uvolňuje a rozpouští hleny, uklidňuje 

dýchací cesty a pomáhá při chrapotu, 

působí i slabě antirevmaticky. Květ obsahuje vonné silice, které voní i při zředění  

1:10 000. V dávných dobách se doporučovalo přivonět si při bolestech hlavy. Violka 

vonná v terapeutických dávkách je vhodná i pro těhotné a kojící ženy, nedoporučuje se 

však dlouhodobé užívání. V kořeni byl zjištěn obsah alkaloidu violinu, který je svou 

účinností blízký emetinu z  ipekakuanového kořene.  

[JANČA, 1998; KRESÁNEK, 1988] 

2.4.2.8 Zeměžluč hořká (Centaurium erythraea) 

Zeměžluč lékařská je jednoletá až dvouletá 

rostlina. V této části Polabí se vyskytuje 

velmi vzácně. K léčebným účelům se 

používá nať (centaurii herba) sbíraná v létě 

od července do srpna. Droga obsahuje 

hořčiny, a to především ve květech, které se 

s úspěchem používají mimo jiné i v 

likérnictví. Značně pomáhá při tvorbě 

trávicích šťáv, zlepšuje trávení a zvyšuje chuť k jídlu. Jak už název napovídá, je vhodná 

při chorobách žlučníku a žlučových cest, ale i při snížené funkci jater. Bylina je citlivá 

na čistotu podloží, takže je dobrým indikátorem kvality spodní vody. Zeměžluč se 

v čajových směsích pro svou hořkost používá většinou v kombinaci s jinými rostlinami. 

[JANČA, 1997; KRESÁNEK, 1988] 
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2.4.3  LÉČIVÉ  ROSTLINY  LABSKÝCH  TERAS 

2.4.3.1 Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) 

Divizna velkokvětá je mohutná rostlina dosahující 

výšky až 2 m. Roste na teplých slunných místech. Tato 

dvouletá rostlina patří k našim nejdéle užívaným 

léčivým rostlinám. U nás se vyskytuje asi 10 

příbuzných druhů divizen. Rostlina vydrží kvést 

dlouhou dobu, i když každý kvítek kvete pouze jeden 

den. Předmětem sběru je právě onen žlutý květ divizny 

(verbasci flos), který je významnou složkou všech 

čajových směsí proti kašli. Divizna se používá 

především jako výborné expektorans a 

mucilagonosum, které je dáno obsahem slizu, který mírně dráždí horní cesty dýchací,  

a obsahem saponinů, které zvyšují bronchiální sekreci.  

[JAHODÁŘ, 2006; KRESÁNEK, 1988] 

2.4.3.2 Heřmánek pravý (Matricaria recutita) 

Heřmánek pravý je jednoletá rostlina 

vysoká až 40 cm a patří mezi nejstarší 

léčivé rostliny. Ve středním Polabí roste 

planě, ale pro své léčebné využití se pěstuje 

v Evropě, Asii i Mexiku. Heřmánek patří 

mezi naše vývozní léčivé rostliny. 

Vzhledově lze zaměnit s rostlinami rodu 

rmen (Anthemis L.), ale heřmánek obsahuje 

vonné silice. Drogou je květ (matricaria flos). Významnou složkou je heřmánková 

silice s obsahem chamazulenu, která má protizánětlivé účinky. Bisabolol má účinky 

spasmolytické. Heřmánek se využívá jako antiflogistikum, karminativum a 

spasmolytikum. Lze ho využít i do koupelí na záněty kůže a na špatně se hojící rány. 

Vnitřně pomáhá od plynatosti a zánětů zažívacího traktu. 

[JAHODÁŘ, 2006; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 
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2.4.3.3 Komonice lékařská (Melilotus officinalis) 

Komonice lékařská je dvouletá medonosná 

rostlina dorůstající výšky až 150 cm. Sbírá 

se kvetoucí nať (meliloti herba). Komonice 

je významnou léčivou rostlinou s obsahem 

kumarinů. U dobytka, který pojídal 

komonici jako krmivo se objevila snížená 

srážlivost krve. Kumariny se však 

neuvolňují sušením, nýbrž skladováním ve 

vlhku. Tímto procesem vzniká dikumarol, který se s úspěchem začal využívat jako 

antikoagulans. Komonice dále obsahuje purinový derivát allantoin, flavonoidy a sliz. 

Používá se také jako dochucovadlo do hořkých bylinných likérů.   

[JAHODÁŘ, 2006; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 

2.4.3.4 Lopuch plstnatý (Arctium tomentosum) 

Lopuch plstnatý je až 150 cm vysoká 

dvouletá rostlina. Roste na pasekách, 

rumištích a v křoviskách od nížin po hory. 

Léčebně se využívá kořen (bardanae radix), 

který je bohatý na inulin (až 50%). Rovněž 

obsahuje sliz, beta-sitosterol, hořčiny, a tzv. 

polyiny, které mají fytocidní a fungicidní 

účinky, čehož se využívá v preventivní léčbě 

různých dermatitid (ekzémy, mykózy). Některé izolované látky mají dokonce 

onkolytickou a anti-HIV aktivitu. Lopuch slouží jako hypolipidemikum v diabetických 

čajových směsích, má také diuretické účinky. 

[JAHODÁŘ, 2006; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 
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2.4.3.5 Průtržník lysý (Herniaria glabra) 

Průtržník lysý je vytrvalá snadno 

přehlédnutelná drobná rostlina. Tato přisedlá 

rostlina tvoří krátké asi 10 cm dlouhé 

výhony, které snadno zakořeňují. Plazivý 

stonek v době květu (herniariae herba) je 

předmětem sběru. Na dezinfekčních a 

diuretických účincích se zřejmě podílí 

přítomné saponiny, které také uvolňují 

usazené hleny a usnadňují odkašlávání. Průtržník má také spazmolytické účinky na 

močový měchýř. Droga díky těmto vlastnostem bývá složkou diuretických čajovin. 

Kromě saponinů průtržník obsahuje flavonoidy a kumariny, které jsou příčinou 

příjemného pachu rostliny a mají hemolytické účinky. 

[JAHODÁŘ, 2006; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 

2.4.3.6 Pupalka dvouletá (Oenothera biennis) 

Pupalka dvouletá na slunných sušších místech dorůstá 

ve statnou až jeden metr vysokou rostlinu. Vykvétá 

sytě žlutými květy, které se otevírají na noc a mohou je 

tak opylovat noční motýli. Kořeny pupalky se sbírají 

zpravidla koncem prvního roku, mají oříškovou 

příchuť a v Severní Americe se pojídají jako výživná 

zelenina. Ze semen se lisuje olej, který je bohatý na 

omega – 6 nenasycené esenciální mastné kyseliny. 

Tyto kyseliny mají antioxidační účinky a blahodárný 

vliv na kvalitu kůže, vlasů, nechtů i sliznic. Pupalka 

zevně slouží na ekzémy, popáleniny, akné, lámavost nechtů, bodnutí hmyzem a suchou 

pokožku, takže je hlavní složkou řady kosmetických přípravků.  

[JAHODÁŘ, 2006; MCVICAROVÁ, 2005; VERMEULEN, 1999] 
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2.4.3.7 Srdečník obecný (Leonurus cardiaca) 

Srdečník obecný je vytrvalá rostlina, která 

pochází z východní části Sibiře a jak již 

druhové latinské jméno napovídá, léčebně 

se používá na srdce jako mírné 

kardiotonikum. Sbírá se mladá měkká nať 

(cardiacae herba), někdy pouze listy 

(cardiacae folium). V droze jsou obsaženy 

srdeční glykosidy, takže použití a případné 

dávkování patří do rukou lékaře. Dále obsahuje hořčiny, takže rostlinu lze využít při 

poruchách trávení. Množství tříslovin v srdečníku  slouží příznivě na hemoroidy i na 

rány.  

[JAHODÁŘ, 2006; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 

2.4.3.8 Zlatobýl obecný (Solidago virgaurea) 

Zlatobýl obecný nebo-li celík zlatobýl je vytrvalá 

rostlina vysoká do 100 cm. V létě kvete žlutými květy 

a včelám poskytuje mnoho nektaru. Sbírá se jemně 

nakvetlá nať (solidaginis herba). Ve středním Polabí 

roste také příbuzný celík kanadský (solidago 

canadensis), který podél toku Labe tvoří trsy. Celík 

zlatobýl má diuretické a protizánětlivé účinky, takže 

hlavní indikací jsou choroby močového měchýře, 

močové kameny, edémy a zánět ledvin. Pomáhá při 

benigní hyperplázii prostaty nebo při chronickém 

onemocnění ledvin (např. při vylučování většího množství bílkovin močí). V lidovém 

léčitelství se celík užívá na průjem a na obklady či do koupelí, kde léčí hnisavé rány.   

[JAHODÁŘ, 2006; KRESÁNEK, 1988] 
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2.4.4  LÉČIVÉ  ROSTLINY  SVĚDECKÝCH  VRCHŮ 

2.4.4.1 Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 

Dobromysl obecná je asi 40 cm vysoká 

medonosná rostlina a roste na suchých a 

teplých stanovištích. Předmětem sběru je 

dobromyslová nať (origani herba) a je užívaná 

v tradiční i oficinální medicíně.  Dobromysl 

rostoucí v jižních zemích obsahuje více silice a 

poskytuje známé koření oregano. Podstatná 

složka silic je thymol, který působí dezinfekčně. Droga obsahuje kromě silic také 

třísloviny, hořčiny a flavonoidy. Dobromysl se používá při katarech dýchacích cest a při 

kašli jako expektorans. Odstraňuje křeče různého původu, posiluje nervy a povzbuzuje 

chuť k jídlu.  

 [JAHODÁŘ, 2006; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 

2.4.4.2 Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) 

Hloh jednosemenný vytváří na svědeckých 

vrších keře, které dosahují výšky okolo  

3 metrů. Bílé vonné květy ohlašují nástup 

raného léta a lákají velké množství hmyzu. 

Hloh má až 3 cm dlouhé ostny a roste na 

slunných svazích, které jsou chudé  

na dusík. K léčebným účelům se používá 

list s květem (crataegi folium cum flore), 

které jsou zároveň lékopisnou surovinou. Dnes je hloh ceněn hlavně pro obsah 

flavonoidů, které snižují tlak, zlepšují srdeční insuficienci a působí protiskleroticky. 

Červené plody se sbírají na podzim a chutnají mdle, ale obsahují mnoho pektinu, takže 

plody lze v potravinářství využít k podpoře želírování. 

[JAHODÁŘ, 2006; SCHERF, 2005; VERMEULEN, 1999] 
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2.4.4.3 Jahodník obecný (Fragaria vesca) 

Jahodník obecný je nízká rostlina, která 

roste v polostínu na svědeckých vrších v 

těsném sousedství hlohových keřů. V létě 

poskytuje chutné plody. Farmaceuticky se 

využívá list (fragariae folium), která 

obsahuje hlavně třísloviny a flavonoidy. Čaj 

z listu jahodníku zastavuje průjem a 

pomáhá při poruchách žaludku a střev. 

Některé recepty doporučují fermentaci listů, které se podobají ruskému čaji. 

[JAHODÁŘ, 2006; DUGASOVÁ, 2002; VERMEULEN, 1999] 

2.4.4.4 Jehlice trnitá (Ononis spinosa) 

Jehlice trnitá je asi 50 cm vysoký vytrvalý 

polokeř s krátkými tuhými trny a silným 

hlubokým kořenem, který je lékopisnou 

surovinou (onodinis radix). Jehlice dobře 

snáší výkyvy vlhkosti půdy, takže se jí daří 

i v jílových a slínových půdách. Kořen se 

používá jako výborné diuretikum a je 

obsažen ve většině diuretických čajových 

směsích. Droga má také slabé hemolytické účinky. Obsahuje flavonoidní glykosidy a 

malé množství silic, které spolu působí jako dezinficiens močových cest. 

[JAHODÁŘ, 2006; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 
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2.4.4.5 Mateřídouška časná (Thymus praecox) 

Rod Thymus se skládá z mnoha druhů a odrůd. 

Mateřídouška časná je drobná rostlina. Vyrůstá 

do výšky okolo 10 cm, ale tvoří husté trsy. 

Kvete růžově až fialově. Celá rostlina je silně 

aromatická, a tak se od pradávna kromě 

farmacie užívá i jako přísada do likérů, 

voňavek a mýdel. Předmětem sběru je 

kvetoucí nať s nejvyšším obsahem silic, které mají spasmolytický a antiseptický účinek. 

Množství a kvalita obsažených silic záleží na lokalitě, protože mateřídouška roste od 

nížin až po horské oblasti. Droga obsahuje kromě silic také hořčiny, takže slouží jako 

stomachikum či amarum. Mateřídouška posiluje žaludek a pomáhá při nechutenství. 

Zejména se droga uplatňuje při nachlazení a je součástí řady hromadně vyráběných 

expektoračních  sirupů. 

 [JAHODÁŘ, 2006; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999; MACÁKOVÁ, 2008] 

2.4.4.6 Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 

Řepík lékařský je vytrvalá až 150 cm vysoká rostlina, 

ale většinou dorůstá do jednoho metru. Kvete jasně 

žlutými květy od poloviny léta. Sbírá se nať krátce 

před květem (agrimoniae herba). Řepík obsahuje 

především katechinové třísloviny a flavonoidy. 

Používá se hlavně jako svíravý prostředek při katarech 

žaludku a střev spojených s průjmy, očištuje žlučové 

cesty a pomáhá odstraňovat žlučové kameny a písek.  

Kloktáním hojí záněty ústní dutiny a řepík si 

pochvalují i řečníci a zpěváci, neboť mají poté hlas 

zvučnější. Zevně se řepík užívá na obklady a omývání kožních onemocnění a sedací 

koupele na léčbu hemoroidů. 

[DUGASOVÁ, 2002; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 
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2.4.4.7 Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 

Rod Salvia obsahuje několik stovek druhů, které  

rostou v Evropě, Asii a Americe. V České republice  

se vyskytuje pouze v teplých oblastech. Na svědeckých 

vrších ve středním Polabí je nejhojněji zastoupena 

šalvěj přeslenitá, která dorůstá výšky okolo 50 cm. V 

blízkosti, ale v mnohem menší míře roste šalvěj luční 

(Salvia pratensis). Obě rostliny rostou na slunných 

stráních. Šalvěj přeslenitá kvete začátkem léta světle 

fialovými květy a lidově je nazývána termínem babské 

ucho. Někdy je v terapii nesprávně zaměňována za 

tradiční šalvěj lékařskou. Má odlišné množství účinných látek. Nať je užívána převážně 

zevně. Slouží například  ke koupelím nohou při revmatismu.  

[http://botanika.wendys.cz, 2] 

2.4.4.8 Zemědým lékařský (Fumaria officinalis) 

Zemědým lékařský je jednoletá rostlina vysoká okolo 

30 cm. Od května kvete fialovými květy v celé Evropě 

i přilehlých částích Afriky a Asie. Sbírá se nať 

(fumariae herba), ale používá se vždy v kombinaci s 

jinými rostlinami, neboť je mírně jedovatá. 

Nadbytečné užívání by mohlo způsobit otravu, takže 

by se měla užívat pod odborným dohledem. 

Farmaceuticky významný je obsah hořčin. Zlepšuje 

metabolismus, slouží jako cholagogum a má 

stomachické působení. Používání zemědýmu 

lékařského v současnosti ustupuje do pozadí. V lidovém léčitelství se užívá k očištění 

organismu, protože čistí krev a stimuluje funkci žlučníku, žaludku a jater. 

[JAHODÁŘ, 2006; KRESÁNEK, 1988; VERMEULEN, 1999] 
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2.5 Sběr, sušení a skladování  

 Obsah léčivých látek v budoucí suché droze lze ovlivnit dobou sběru. Nadzemní 

část rostlin obsahuje nejvíce účinných látek za slunného a suchého dne, proto je vhodné 

sbírat rostliny právě v tento čas. Sušení by mělo probíhat rychle na teplém a vzdušném 

místě, jinak hrozí, že rostliny ztratí svou barvu, vůni a někdy i chuť. Mohou být také 

napadeny plísněmi. Teplota sušení závisí na části sušené rostliny a látkách v ní 

obsažených. Nevhodné je sušení na přímém slunci, neboť hlavně u siličnatých drog 

dochází k největším ztrátám aromatických látek. To platí i při jejich následném 

skladování, kdy drogy uchováváme v čistých, suchých a tmavých skleněných či 

keramických nádobách se vzduchotěsným uzávěrem. Vhodné jsou také papírové pytle 

uschované na tmavém a suchém místě. Správně usušené drogy by se měly spotřebovat 

do 12 – 18 měsíců. 

Sbíráme drogy z nadzemní části, což je nať (herba), list (folium), květ (flos), 

plod (fructus), semeno (semen). Drogy z podzemních částí pochází z kořene (radix), 

oddenek (rhizoma), cibule (bulbus), hlíza (tuber). Celá rostlina se sbírá málokdy. 

Květy 

Květy odřízneme od stonku po vypaření ranní rosy, a když jsou částečně rozvity, 

protože obsahují nejvyšší koncentraci účinných látek. Obvykle to bývá kolem desáté a 

jedenácté hodiny, kdy slunce ještě tolik nehřeje. Při zacházení je zapotřebí zručnost, 

neboť se květy snadno poškodí. Je nutné květy rychle sušit, než úplně zvadnou.  

Listy a nať 

Vhodné je sbírat těsně před květem rostliny. Sběr provádíme ve stejnou denní 

dobu jako květy. Listy a nať jednoletých rostlin se sbírají ve větším množství než u 

vytrvalých, protože zpravidla rychleji dorůstají. Během prvních dní sušení je výhodné 

listy převrátit, aby se suchý vzduch dostal i na spodní stranu listu. 

Semena 

Semena sklízíme dostatečně zralá za suchého dne, zpravidla v létě nebo na 

podzim. V suché větrané místnosti semena dosušíme. Zralost semen například u 

anděliky poznáme tak, že jemně poklepáme na květenství a semena volně opadávají. 
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Doba klíčivosti se druh od druhu liší. Může to být několik let nebo jen o tři měsíce jako 

tomu je u již zmíněné anděliky.  

Plody 

Dužnaté plody sbíráme ihned po dozrání, neboť poté změknou a hůř se suší. 

Často se musí převracet, abychom dosáhli rovnoměrného sušení. Jakmile zjistíme stopy 

plísně, plod ihned vyhodíme. U suchých plodů započneme se sběrem, když se začnou 

svrašťovat. 

Kořeny 

Kořeny sbíráme mimo vegetační dobu, nejčastěji na podzim. Sklizeň kořenů 

vytrvalých rostlin provádíme do čtvrtého roku života. U dvouletých rostlin je můžeme 

sklidit buď koncem prvního nebo začátkem druhého roku života. Kořeny očistíme od 

zbytků půdy, nakrájíme na plátky nebo na menší kousky a dáme sušit.  

Kůra 

Kůru sbíráme na podzim, když vytéká míza. Neoloupáváme kůru celou ani 

kolem dokola kmene, abychom strom fatálně nepoškodili. Než dáme sušit, kůru 

rozlámeme na vhodně velké kousky. 

 [KRESÁNEK, 1988; McVICAROVÁ, 2005; PENELOPE, 1998] 
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3  Praktická část 

3.1  Možnosti sběru léčivých rostlin 

Sběr léčivých rostlin je ve sledovaném území v současné době omezen. 

Převládají zde pole, která jsou i přes svou úrodnou půdu značně hnojena. Tím se vytváří 

kolem nich bujná vegetace tzv. nitrofilních rostlin, které mají rády v půdě dostatek 

dusíku a akumulují ho ve svém rostlinném těle. Mezi nitrofilní rostliny patří například 

kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), mochna husí (Potentilla anserina) nebo pelyněk 

černobýl (Artemisia vulgaris). Zbytky zelených ploch ve sledované oblasti pokrývají 

lesy, louky a tůně. Lužní lesy a mnohé louky jsou ve většině případů chráněny 

soustavou Natura 2000, tudíž sběr léčivých rostlin zde není možný. Ve výše položených 

smíšených borovicových a dubových lesích s mýtinami je sběr možný. Zde na 

otevřených prostranstvích nalezneme například diviznu velkokvětou (Verbascum 

densiflorum), lnici květel (Linaria vulgaris), komonici lékařskou (Melilotus alba) a 

další. 

Mnohé biotopy jsou ohroženy a pomalu a nenápadně nám mizí před očima. Ač 

se to může zdát podivné, některé biotopy do dnešních dob přežily díky činnosti člověka. 

Na svědeckých vrších se dříve pásly kozy a ovce, které zabraňovaly růstu křovin. Mezi 

křoviny, které brzdí množení bylin, patří i léčivé rostliny jako je růže šípková (Rosa 

canina) nebo hloh jednosemenný (Crataegus monogyna). Jižně směrované svahy 

svědeckých vrchů, které poskytují řadu vzácných léčivých rostlin, tak nyní pomalu 

zarůstají křovinami. Těmito kopci jsou ve sledovaném území hůry u Semic a Přerova 

nad Labem a vrch Viničky u Lysé nad Labem. Polabské hůry jsou na seznamu evropsky 

významných lokalit Natura 2000, svahy vrchu Viničky jsou v rukou soukromého 

majitele.  

Opuštěné labské meandry jsou ohroženy přirozeným spadem podzimního listí. 

V horizontu padesáti až sto let zmizí zcela v souladu s přírodou. Určité problémy jsou 

stejné jako v předešlém případě, kde opět hrozí zarůstání nežádoucími rostlinami, jako 

jsou ostřice a rákosí. Dalším problémem jsou hnojiva splavená z okolních polí, která 

způsobují eutrofizaci. Hnojiva přinášejí živiny a množí se zde řasy a sinice, které 
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pokrývají vodní hladinu a celkově okyselují celý biotop, což je pro mnohé rostliny 

nežádoucí efekt a pomalu hynou. 

Léčivé rostliny rostoucí podél toku Labe byly v minulosti rozmnoženy 

povodněmi a lodní dopravou. Hojně zplaněla andělika lékařská (Archangelica 

officinalis) a puškvorec obecný (Acorus calamus). Dříve, hlavně v 70. letech, byla voda 

značně znečištěna, nyní podle posledních údajů se obsah těžkých kovů i hnojiv snížil na 

minimum. U Labe lze sbírat výrazně vonící tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) a 

vrbovku malokvětou (Epilobium parviflorum). 

Posledním, avšak velmi důležitým faktorem je znečištění středního Polabí 

v chatových osadách a v jejich bezprostřední blízkosti. Osady jsou soustředěny 

převážně okolo bývalých labských meandrů (např. osada Řehačka u Lysé nad Labem, 

rekreační oblast Grádo poblíž Čelákovic, aj.). Dochází zde k zavážení tůní, vypouštění 

splaškových vod a zakládání skládek. Naštěstí jsou tyto činnosti více či méně 

omezovány díky práci místních obecních úřadů, které se starají o svoz 

velkoobjemových kontejnerů do chatových osad, což spěje k lepšímu životnímu 

prostředí. 

Biotopy v současné době nejen zanikají, ale také vznikají. Největší zásluhu na 

nově vytvořených biotopech mají vytěžené pískovny. Donedávna se těžilo u Čelákovic, 

u Sadské a Ostré. Nyní probíhá těžba u Lysé nad Labem pod vrchem Viničky a na obou 

stranách Labe několik kilometrů západně od Nymburka.  

[VOŽEH, 2009] 
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Diskuse 

Ke splnění hlavního cíle absolventské práce, k vytvoření  fotoherbáře léčivých 

rostlin jsem použil digitální fotoaparát Olympus SP - 565 Ultra Zoom. Fotografie byly 

pořízeny v období od června 2009 do května 2010. Navštívil jsem celou oblast mezi 

Nymburkem a Brandýsem nad Labem a přímým pozorováním prostudoval všechny 

biotopy. Identifikaci léčivých rostlin jsem provedl pomocí knihy Svět rostlin 

[SCHAUER, 2007] a Encyklopedie bylin a koření [VERMEULEN, 1999].  

K nejhojnějším rostlinám, které obklopují tok řeky Labe, patří andělika lékařská  

a puškvorec obecný. Lužním lesem se na jaře line štiplavé aroma česneku medvědího, 

který se vyskytuje pouze v tomto období a ve většině případů tvoří monocenózu.  

Na loukách roste především třezalka tečkovaná a řebříček obecný. Labské terasy 

obývají nejčastěji dvouleté rostliny, mezi které patří divizna velkokvětá a pupalka 

dvouletá. Na svědeckých vrších hojně roste dobromysl obecná a jehlice trnitá.  

Ve středním Polabí patří k vzácnějším rostlinám zeměžluč hořká, průtržník lysý, 

srdečník obecný a zemědým lékařský. Například zeměžluč lékařská byla nalezena 

pouze v počtu tří exemplářů na okraji lužního lesa asi 2 km severovýchodně od 

Čelákovic. U vzácně rostoucích rostlin bylo těžké vyhledat vhodný exemplář 

k vyfocení. 

Zhotovený fotoherbář obsahuje 33 druhů vybraných léčivých rostlin. Ve většině 

případů se jedná o byliny. Z léčivých rostlin keřovitého vzrůstu je vybrán hloh 

jednosemenný a jehlice trnitá. Základem jsou celostránková barevná vyobrazení, na 

která navazuje článek s botanickým popisem rostliny, uvedeny jsou obsahové látky a 

indikace. Přehledový článek je doplněn ilustrativním menším vyobrazením.  

V současné farmaceutické praxi má využití léčivých rostlin své stálé místo. 

Běžně se používá květ divizny nebo nať mateřídoušky k podpůrné léčbě onemocnění 

horních cest dýchacích. Nať zlatobýlu slouží jako podpůrný prostředek při zánětech 

močových cest. Pro své hojivé účinky na kůži je ceněn kořen kostivalu nebo semeno 

pupalky. Velmi využívaná je také třezalka, která se používá jako přírodní 

antidepresivum, a o jejích nežádoucích účincích a lékových interakcích se diskutuje 

v odborném tisku. Heřmánek se přidává do protizánětlivých čajových směsí. 
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 Závěr 

Vztah člověka a přírody je výsledkem historického pohybu, civilizačního 

vývoje.  Složitými zákonitostmi a vztahy mezi živými a neživými složkami systému se 

zabývá ekologie. Se vzrůstajícím pokrokem a civilizací začali lidé přírodu stále více 

využívat a přetvářet ji. Francouzský filozof René Descartes hovořil o člověku jako o 

bytosti, která směřuje k tomu, stát se pánem a vlastníkem přírody. Tento trend s sebou 

nepřináší jenom pozitiva.  

Životní prostředí a jeho jednotlivé součásti jsou proměnlivé, mění se samovolně, 

nejen v reakci na činnost člověka. K trvalým škodám nebo ke zničení lokality může 

dojít v historicky velmi krátkém čase, než ale dojde ke vzniku nového biotopu a osídlení 

rostlinami, trvá to dlouhou dobu. Biotopy je třeba chránit před necitlivým zásahem 

člověka, ale také bránit jejich přirozenému zániku, protože bychom tak mohli přijít o 

jedinečný a neopakovatelný ekosystém. Střední Polabí je příkladem ekologicky 

zajímavé oblasti se specifickým výskytem některých druhů, necitlivým zásahem by 

mohlo dojít k vymizení rostlin, které se zde nacházejí vzácně. 

 Péče o životní prostředí by měla být samozřejmou součástí chování každého z 

nás. Pro udržení a záchranu biotopů bychom do nich měli zasahovat uvážlivě a 

ohleduplně, například to znamená citlivě sbírat léčivé rostliny, aby zůstala zachována 

jejich populace, což se týká hlavně jednoletých a dvouletých rostlin. Takový přístup 

zahrnuje sklizeň pouze omezeného množství materiálu, sběr pouze části rostlinného 

těla, nikoliv celé rostliny i s kořeny, u vzácných druhů sběr úplně vyloučit a pro 

farmaceutické využití dát přednost materiálů z  pěstovaných kultur.  

Různé formy záznamů fotografie, kresby nebo herbáře mají své nezastupitelné 

místo. Slouží jako studijní materiál, jsou ceněné z historického hlediska a často se díky 

nim můžeme seznámit s rostlinami, které v přírodě již nenajdeme.  
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Summary 

Medicinal plants in the Middle Polabi region 

The theme of my assignment is called Medicinal plants in the Middle Polabi 

region. The Middle Polabi region is situated in Central Bohemia and partly in the 

Pardubice Region.   

The main aims of my assignment is to create photo-herbarium of medicinal 

plants in the Middle Polabi region. The secondary aims are to describe the different 

biotopes and the occurrence of medicinal plants. 

 I focused my attention on the region between Nymburk and Brandýs nad Labem. 

The observed area is located a few kilometers northeast of the capital Prague.  

 Medicinal plants in the Middle Polabi region are found in four biotopes: banks 

of the river Elbe and pools, floodplain forests and meadows, terraces of the river Elbe, 

and witness hills (white hills). 

 The banks of the river Elbe and pools include many medicinal plants such as 

meadowsweet, angelica, calamus, et cetera. Meadowsweet is an antipyretic, because it 

helps to reduce fever. Angelica is a huge plant and in Latin is called Angelica 

archangelica. Angelica´s roots are used to improve digestion, because it contains bitter 

substances which increase the production of gastric juices. Calamus´ roots have the 

same uses as angelica root. 

 The second biotope in the Middle Polabi region are floodplain forests and 

meadows. Floodplain forests in this area have been destroyed for centuries. Some 

floodplain forests and meadows are protected by network of protected areas Natura 

2000. In floodplain forest there grows for example wild garlic, lungwort or violet. 

Lungwort and violet are used as an expectorant. Wild garlic in Latin is called Allium 

ursinum and is very effective antibiotic. 

Comfrey, yarrow, or St. John's wort are found in meadows. Comfrey ointment is 

used to fracture, hematoma, inflammation of the bones, muscles and joints. Yarrow  

is contained in urological tea blends, because it is diuretic and antiseptic effects.  

St. John's Wort has a sedative and antidepressant effects. Do not expose your skin  
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to sunlight when taking St. John's wort, because it has a photosensitive effect.  

It could cause a rash. 

Terraces of the river Elbe are composed of permeable sand, alluvial soil and 

clay. There are growing such as evening-primrose, chamomile, or mullein. The seeds of 

evening-primrose include omega - 6 polyunsaturated essential fatty acids. These acids 

have antioxidant properties and positive effects on quality of the skin, the hair, nails  

and mucous membranes. Chamomile has anti-inflammatory and spasmolytic effects. 

Yellow flower of mullein is an excellent expectorant. 

The fourth biotope in the Middle Polabi region are witness hills. A hundred 

million years ago, the sea was situated in the Polabi region. They indicate the original 

height of the surface. The southwest hillsides include sage, oregano, or thyme. The sage 

is used for bathing limbs in rheumatism. Oregano is a mild antidepressant a thyme is 

expectorant. 

I hope that, I managed to fulfil the aims of my assignment successfully. 

Key words: Middle Polabi region, banks of the river Elbe and pools, floodplain forests 

and meadows, terraces of the river Elbe, witness hills, meadowsweet, wild garlic, 

evening-primrose, thyme. 
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