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Úvod 

 
V současnosti můžeme zaznamenat zvýšený zájem o různé postupy detoxikace 

organismu. Informace různé kvality o nich můžeme najít v literatuře i na internetu.  K výběru 

tématu přispěl můj zájem o léčivé rostliny a jejich interakci s organismem.  Hlavním cílem 

mé absolventské práce je vypracování přehledu léčivých rostlin používaných v očistných 

kúrách, zhodnocení jejich účinku, jaký orgán podporují v činnosti a v jakých čajových směsích 

se vyskytují.  Cílem práce je také dotazníkové šetření, při němž budu zjišťovat úroveň znalostí 

veřejnosti o existenci detoxikačních kúr, využití bylinných čajů a komerčních detoxikačních 

přípravků.  

Teoretická část práce je zaměřena na hlavní eliminační orgány, tj. játra, ledviny, kůži a 

střeva, na jejich fyziologii a funkci v organismu. Ke každému orgánu uvádím seznam rostlin, 

které napomáhají jejich ochraně a zlepšení funkce. Součástí teoretické části práce je také 

stručný seznam komerčních přípravků k detoxikaci, které nejsou čajovou směsí, a jejich 

obsahové látky. 

 V praktické části se zabývám rozborem  detoxikační  čajové směsi, zdali obsah sáčku 

odpovídá údajům  výrobce, jaké rostliny jsou v čajové směsi použity, který orgán podporují 

v eliminaci. V dotazníkovém šetření se pokusím zjistit, jak je česká společnost informována 

o očistných kúrách a kolik dotázaných ji někdy vyzkoušelo. 

Přínosem práce je rozdělení léčivých rostlin podle účinku na hlavní eliminační orgán a 

v jakých čajových směsích se nacházejí a jaké účinné látky obsahují. Poznatky z této práce 

mohou být použity jako přehled léčivých rostlin pro lepší orientaci na poli bylinných čajových 

směsí.  Informace pro svou práci budu převážně čerpat v herbářích a jiných odborných 

publikacích. Dalším hlavním zdrojem bude internet. 
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

 
 

1.1 Hlavní cíl 
 

Hlavním cílem mé absolventské práce je zjistit, jak je veřejnost informována o 

existenci komerčních detoxikačních přípravků, kolik respondentů již vyzkoušelo 

detoxikační pitnou kúru pomocí detoxikační bylinné čajové směsi a rozbor jednoho 

z detoxikačních čajů. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 2.1 Detoxikace 
 

Již od nepaměti se vědělo, že onemocnění je způsobeno jedy, přítomnými 

v organismu, nebo nepřízní přírodních vlivů, jako je například zima, vítr a vlhkost. 

Důležitým faktorem vzniku onemocnění může být i pouhá myšlenka. 

Toxické látky hromadící se v organismu jsou buď přímo nebo nepřímo původci 

onemocnění, nebo také mohou zapříčinit smrt. Postupné hromadění toxických látek 

v organismu nenarušuje pouze tkáně, ale i negativně ovlivňuje řídicí systémy a genetický 

fond. 

Známé jsou různé druhy detoxikačních procesů. Nejznámějším prostředkem detoxikace 

je úprava životosprávy, kdy z jídelníčku odstraníme složky potravy, které organismu 

neprospívají, a konzumujeme takové potraviny, které naopak organismus posilují. Mezi 

další velmi účinné detoxikační kúry patří hladovění. Tato kúra je založena na principu 

odbourání nahromaděných nežádoucích toxinů a metabolitů. Mezi další známé 

detoxikační kúry patří pitné a pitné kúry, využití různých léčivých bylin, pohyb, různé 

typy masáží, například olejové a lymfatické. 

Proces detoxikace tedy znamená odstranění a odbourání látek, které do organismu 

nepatří. 

Díky zvýšené exkreci vylučovacích orgánů zlepšíme vylučování jedů z organismu. 

Detoxikované buňky mají pak dokonalejší metabolismus a odolnost.[5, 9] 

 

 2.2 Játra ( hepar ) 

 

Játra najdeme pod pravou klenbou bránice. Mají dvojí zásobení krví. Pomocí 

jaterní tepny a vrátnicové žíly. Dvacet procent krve přichází do jater jaterní tepnou 

z břišní aorty, 80 % krve vrátnicovou žílou. Játra mají na spodní ploše branku, do které 

vstupuje žíla vrátnicová. Ta přivádí krev ze žaludku, tenkého a tlustého střeva a ze 

slinivky. Játra tvoří lalůčky, které se skládají z trámců jaterních buněk. Trámce směřují 
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koncentricky do středu lalůčků a jsou obklopeny krevními kapilárami z jedné strany a 

z druhé strany kapilárami žlučovými. Žíla vrátnicová se v játrech postupně větví, a tak se 

její krev dostává k jaterním buňkám v jaterních lalůčcích. Jaterní krevní kapiláry nemají 

souvislou stěnu z endotelových buněk jako jiné kapiláry, a tak krev přichází přímo do 

styku s jaterními buňkami. Ve stěnách kapilár jsou občas uloženy fagocytující hvězdicové 

Kupfferovy buňky, patřící mezi makrofágy. Z monosacharidů se v játrech vytvářejí zásoby 

polysacharidu glykogenu. Jaterní buňky mění glukózu na glykogen, odbourávají aminové 

skupiny (deaminace aminokyselin), a tak tvoří jedovatý amoniak, který se metabolickými 

procesy přeměňuje na močovinu, z aminokyselin tvoří proteiny, zneškodňují jedovaté 

zplodiny. Játra jsou exokrinní žláza produkující žluč. Žluč tvoří žlučová barviva, soli kyselin 

žlučových, cholesterol a hlen. Jaterní buňky také produkují krevní bílkoviny albuminy a 

globuliny, koagulační faktory – protrombin, fibrinogen, protein C, protein S a 

antitrombin. Žluč je z jater transportována brankou jaterní, žlučovodem do duodena. 

Mimo funkce produkce žluči játra také ve fetálním období slouží jako krvetvorný orgán. 

Po narození jsou rezervoárem krve (při srdečním selhání může být v játrech až 1 litr krve), 

dále se v játrech skladují vitamíny A, D, B12, měď, glykogen, železo ve formě feritinu 

(hepatocyty obsahují bílkovinu apoferritin, který po navázání železa z krve vytvoří fertin), 

účastní se metabolismu sacharidů (Glukoneogeneze – syntéza glukózy z aminokyselin či 

glykogenu. Glykogenolýza – rozklad glykogenu a následná tvorba glukózy. Glykogeneze 

– syntéza glykogenu z glukózy). Játra degradují inzulin a jiné hormony. Zastávají 

důležitou funkci při metabolismu tuků (tvorba a odbourávání cholesterolu, vychytávání 

volných mastných kyselin, inaktivace a vylučování steroidů z organismu). Mají 

významnou funkci detoxikační, protože v cévním řečišti jater je umístěno velké množství 

buněk s funkcí fixních makrofágů – klidové stádium histiocytů, nacházející se v pojivové 

tkáni. Játry protéká průměrně 1,5 litru krve za minutu. Vylučovaná látka prochází dvěma 

membránami hepatocytů, polem krevním a polem žlučovým. Eliminace látek játry je 

ovlivněna faktory, jako je průtok krve játry a množství a funkce hepatocytů. [1,6,7,15] 
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 2.3 Rostliny podporující očistu jater 
 

Cnicus benedictus, benedikt lékařský (Asteraceae) 

Droga: herba 

Obsahové látky: hořčina knicin (obr. 51) – účinná proti grampozitivním bakteriím, také 

cytotoxická a protinádorová látka. Dále obsahuje třísloviny, silice (skořicový aldehyd, 

fenchon), triterpeny, flavonoidy, polyiny. 

Použití: Onemocnění jater a žlučníku. V likérnictví je benedikt základem tzv. žaludečních 

likérů (benediktýnka). 

Obsažen v:  Jaterní čaj, Apotheke.[2, 3, 4, 25] 

 

 

 obr. 1 Benedikt lékařský 

 [http://www.spektrumzdravi.cz/benedikt-lekarsky-cnicus-benedictu] 

   Cichorium intybus, čekanka obecná (Asteraceae) 

 Droga : radix 

 Obsahové látky: až 60 % inulinu (obr. 52), sekviterpenové laktony – hořčiny – ( laktucin 

(obr. 53), sonchusid A), anthocyanové barvivo (delfinidin), kumarinové glykosidy ( 

cichoriin), polyfenolické kyseliny (chikorová, chlorogenová, izochlorogenová).  

Použití:  Mírné laxativum a při onemocnění jater stimuluje produkci žluči. 

Obsažena v:  Na žlučník a slinivku, Jaterní čaj, Apotheke. [2, 3, 4, 25] 

http://www.spektrumzdravi.cz/benedikt-lekarsky-cnicus-benedictu
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obr. 2 Čekanka obecná 

[http://www.biolib.cz/cz/image/id2965/ ] 

    

  Urtica dioica, kopřiva dvoudomá (Urticaceae) 

Droga: flos, herba 

Obsahové látky: kyselina křemičitá a mravenčí, histamin, serotonin, sloučeniny Ca, K, 

Fe, Na. Dále obsahuje velké množství chlorofylu. Celá nať: flavonoidy (rutin – obr. 54 – 

izokvercetin). Silice – metylheptenot a pineny. Kořen – Steroidy (beta-sitosterol, 

stigmasterol, kampesterol), lektony, polysacharidy (glukogalakturonany), glukoniny 

(snižují hladinu krevního cukru), hydroxykumariny (skopoletin), lignany (neoolivil + 

glykosidy).  

Použití: Kvetoucí nať – při infekcích močového traktu, při ledvinných a močových 

kaméncích.  

Kořen – při benigní hyperplázii prostaty a dráždivém žlučníku. 

Obsažena v: Herba detox, Diabetický, Apotheke. Pulmoran, Detox čisticí čaj s vilcacorou, 

Leros. Ledviny a močové cesty, Směs pro diabetiky, Megafyt.[2,3,4,24,25,26] 

http://www.biolib.cz/cz/image/id2965/
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obr. 3  Kopřiva dvoudomá 

[http://www.spektrumzdravi.cz/kopriva-dvoudoma-jako-lek-i-potravina ] 

 

  Metha crispa auct, máta kadeřavá (Lamiaceae) 

Droga: flos 

Obsahové látky: Hlavní složkou silice je karvon ( mentha piperita L., obsahuje mentol 

v silici), menthylacetát, neomenthol, isomenthon, mentofuran. Stopově dále terpeny, 

flavonoidy, třísloviny (labiatentaniny), fenolové kyseliny – kávová (obr. 55), 

rozmarýnová (obr. 56).  

Použití: V nálevu při spastických potížích trávicího traktu a žlučových cest. 

Obsažen v : Pozornost, Megafyt. [2, 3, 4, 26] 

 

   Silybum marianum, ostropestřec mariánský (Asteraceae) 

 Droga: fructus  

 Obsahové látky: hořčiny, silice a biogenní aminy. Dále obsahuje flavonoidy taxifolin, 

kvercetin, apigenin. Plod obsahuje flavolignany silybin, silydianin a silychristin, které mají 

hepatoprotektivní účinek. 

Použití: Hepatoprotektivum 

Obsažen v: Čajová směs játra, Megafyt.[2, 4, 26] 

http://www.spektrumzdravi.cz/kopriva-dvoudoma-jako-lek-i-potravina
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obr. 4 Ostropestřec mariánský 

[http://vlastovka.info/2012/01/17/ostropestrec-mariansky-budoucnost-lecby-rakoviny/ ] 

 

  Rosmarinus officinalis, rozmarýn lékařský (Lamiaceae) 

Droga: flos 

 Obsahové látky: diterpeny (rosmanol, kys. karnosolová, rosmadial, karnosol) třísloviny, 

triterpenové alkoholy (betulin), fenolové kyseliny – rozmarýnová (obr. 56), kávová (obr. 

55) – triterpenová kyselina ursolová, flavonoidy (luteolin, cirismarin, apigenin, diosmin, 

hesperidin).  

Použití: spasmolytické účinky na žlučovody, hepatoprotektivní účinek.  

Obsažen v: Dobrá paměť, Apotheke [2, 3, 4, 25] 

 

 obr. 5 Rozmarýn lékařský  

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosemary_bush.jpg?uselang=cs] 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosemary_bush.jpg?uselang=cs
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   Helychrisum arenarium, smil písečný (Asteraceae) 

Droga : flos 

 Obsahové látky: hořčiny, silice, třísloviny, antibakteriální a antivirotické organické 

kyseliny – kávová (obr.55) a ursolová – fytosteroly, spasmolyticky působící glykosidy 

naringeninu (ty mají spazmolytický vliv na hladké svalstvo a dělohu podobně jako 

papaverin – obr.29), flavonoidní helychrisin, kumarinový derivát herniarin. 

Použití:  působí bakteriostaticky, spasmolyticky, napomáhá látkové výměně, působí jako 

cholagogum. 

Obsažen v:  Jaterní čaj, Na žlučník a slinivku, Apotheke. [2, 4, 25, 30] 

  

obr. 6 Smil písečný 

[ http://botany.cz/cs/helichrysum-arenarium/ ] 

 

  Hypericum perforatum, třezalka tečkovaná (Heparicacae) 

Droga: herba 

Obsahové látky: hypericin, prenylované floroglucinoly (hyperforin), xanthony, 

flavonoidy – rutin (obr. 54), hyperosid, kvercitrin. 

Použití: působí příznivě na látkovou výměnu, vylučování žluči, zlepšuje krevní oběh, má 

antiflogisticé a antidepresivní účinky. 

Obsažena v: Čisticí čaj s rakytníkem, Žaludeční, Dobrý spánek, Apotheke. Alvisan Neo, 

Fytokliman Planta, Species nervinae Planta, Stomaran, Leros. Žaludeční čajová směs, 

Megafyt.[2, 3, 4, 24, 25, 26] 

http://botany.cz/cs/helichrysum-arenarium/
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obr. 7 Třezalka tečkovaná  

[http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ezalka_te%C4%8Dkovan%C3%A1#/media/File:Saint_jo

hns_wart_flowers.jpg ] 

 

2.4 Ledviny ( ren ) 

 

 Ledviny jsou uloženy po stranách bederní páteře a skládají se z dřeně a 

kůry. Základní stavební i funkční jednotkou jsou nefrony. Nefron začíná v kůře 

Bowmanovým pouzdrem, do kterého je vtěsnáno klubíčko vlásečnic (glomerulus). 

Bowmanův váček a glomerulus tvoří Malpighiho tělísko. Z pouzdra vychází složitě 

uspořádaný kanálek, který se skládá z proximálního tubulu, Henleyovy kličky a distálního 

tubulu. Tubuly najdeme v kůře a kličky v dřeni ledviny. Základní funkcí ledvin je tvorba 

moči. V moči jsou rozpuštěny produkty metabolismu. Tvorba moči začíná tak, že se 

z klubíčka vlásečnic filtruje tekutina – tzv. prvotní moč – do Bowmanova pouzdra. Tato 

tekutina má složení jako krevní plazma, ale neobsahuje proteiny. Prvotní moči se za den 

vytvoří přibližně 180 litrů. Během průchodu systémem kanálků se tekutina zahušťuje 

vstřebáváním vody, solí, glukózy a jiných látek současně s vylučováním látek odpadních. 

Jde o tubulární sekreci i resorpci. Ve sběrných kanálcích se konečné množství moči na 

konci nefronů zahustí na množství 1,5 litru.  

Tato definitivní moč se z jehlanců dostává do ledvinových kalíšků a z nich dále do 

pánvičky, močovodu, močového měchýře a močové trubice. Převažující je produkt 

proměny bílkovin – močovina. Vylučováním solí a přebytku vody pomáhají ledviny 

udržovat vnitřní prostředí tkání a složení tělních tekutin. Ledviny mají funkci endokrinní, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ezalka_te%C4%8Dkovan%C3%A1#/media/File:Saint_johns_wart_flowers.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ezalka_te%C4%8Dkovan%C3%A1#/media/File:Saint_johns_wart_flowers.jpg
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protože produkují a do krve uvolňují renin, který ovlivňuje krevní tlak, erytropoetin, 

který ovlivňuje krvetvorbu a 1,2-hydroxycholekalciferol – derivát vitaminu D – zapojený 

do metabolismu vápníku. [1,6,7] 

 

2.5 Rostliny podporující očistu ledvin 
 

  Cynaria cardunculus, artyčok kardový (Asteraceae) 

Droga: folium  

Obsahové látky: hořčina cynarin, kyselina kávová, kyselina chlorogenová, cynaropikrin,  

slizy, třísloviny, inulin (obr. 52), různé enzymy, vitamin A a B, flavonoidové deriváty. 

Použití:  choleretikum, cholekinetikum, diuretikum. Obsahové látky zvyšují antitoxickou 

funkci jater. 

Obsažený v: Čajová směs játra, Megafyt. [2, 4, 26] 

 

 obr. 8 Artyčok kardový 

[http://www.e-herbar.net/main.php?g2_itemId=29727 ]  

  

  Berberis vulgaris, dřišťál obecný (Berberidaceae) 

Droga: radix 

Obsahové látky: isochinolinový alkaloid berberin (obr. 57), další isochinolinové alkaloidy 

(protoberinové, diizochinolinové), dibenzocyklooktanové  alkaloidy, aminy, 

http://www.e-herbar.net/main.php?g2_itemId=29727
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benzofurany. V plodech: anthokyany, kyselina chlorogenová, jablečná (obr. 42), 

askorbová. 

Použití: berberin + alkaloidový komplex: jako cholagogum a diuretika. Berberin má 

účinek proti jaterním toxinům včetně alkoholu. Byl prokázán účinek na srdce, bakteriální 

průjem, hypercholesterolémii a různé záněty. Experimentálně byl dokázán účinek 

berberinu na potlačení růstu nádorových buněk u rakoviny prsu, prostaty a slinivky 

břišní.[2,3,4,17] 

    

  Sorbus  aucuparia, jeřáb ptačí (Rosaceae) 

Droga:  fructus  

Obsahové látky: karotenoid sorbusin, cukry, pektin, vitaminy, organické kyseliny 

sorbová, parasorbová, vinná, citronová. Kyselina parasorbová může přivodit lehčí 

otravy.  

Použití: výroba marmelád s účinkem podporujícím vylučování trávicích šťáv, pálenka 

jeřabinka.[2, 3, 4, 18] 

  

obr. 9 Jeřáb ptačí  

[ http://botany.cz/cs/sorbus-aucuparia/ ] 

 

 

 

 

http://botany.cz/cs/sorbus-aucuparia/
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    Levisticum officinale, libeček lékařský (Apiaceae) 

Droga: radix, herba, fructus 

Obsahové látky: Ve všech orgánech najdeme silice tvořené deriváty alkylftalidů, 

citronelal, alfa- a beta-pineny, felandren, hydroxykumariny,  furanokumariny.  

Použití: při močových kaméncích se používá jako diuretikum. 

Libečková silice je kontraindikována při zánětech ledvin vznikajících funkční 

nedostatečností ledvin a srdce. 

Obsažen v:  Žaludeční čajová směs, Megafyt. [2, 3, 4, 26] 

  

obr. 10 Libeček lékařský 

[http://www.e-herbar.net/main.php?g2_itemId=15274] 

 

  Arctium lappa, lopuch větší (Asteraceae) 

Droga: radix 

Obsahové látky: glykosid arctiin, polysacharidy – inulin (obr. 52) – xyloglukany (kyselé 

xylany), fytosteroly, triterpeny, třísloviny.  

Použití: diuretikum a diaforetikum. 

http://www.e-herbar.net/main.php?g2_itemId=15274
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Obsažen v: Detox čisticí čaj s vilcacorou, Thé Salvat, Diabetan, Leros. [2, 4, 24] 

  

  Arctostaphylos uva- ursi, medvědice lékařská (Ericaceae) 

Droga: Flos 

Obsahové látky: fenolové glykosidy arbutin a methylarbutin, tříslovina galotanin, 

kyselina gallová (obr. 46), ellagová (obr. 47), mravenčí, citronová, silice, flavonoidy. 

Použití: pomocný prostředek při chronických zánětech močového měchýře, pánvičky 

ledvinné, při močovém písku a močových kaméncích. 

Obsažena v: Urcyston Planta, Species urologicae Planta, Leros.  Urologická směs, 

Megafyt.[2, 4, 24, 26] 

  

obr. 11 Medvědice lékařská 

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bdice_l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A1#/media/File:

Arctostaphylos-uva-ursi.JPG ] 

   

  

Petroselinum cripsum, petržel zahradní (Apiceae) 

Droga: radix, fructus 

Obsahové látky: silice s myristicinem a apiolem, glykosid apiin, inosit, flavonoidy, 

vitaminy B, C, E, beta-karoten, některé minerální látky (vápník, hořčík, železo). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bdice_l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A1#/media/File:Arctostaphylos-uva-ursi.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bdice_l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A1#/media/File:Arctostaphylos-uva-ursi.JPG
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Použití: diuretikum, součástí diuretických a roborujících čajů, užívá se při zánětech 

močového ústrojí. 

Neužívat během těhotenství a kojení. 

Obsažen v: Urologická čajová směs, Megafyt. [2,4,26] 

  

obr. 12 Petržel zahradní 

[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petroselinum_crispum.JPG] 

 

  Hernaria glabra, průtržník lysý (Caryophyllaceae) 

 Droga: herba  

Obsahové látky: hernarin, silice, saponiny, flavony.  

Použití: při ledvinové kolice a při sníženém vylučování moči, při ledvinových kaméncích. 

Obsažen v:  Urologická čajová směs, Megafyt. [2, 4, 26] 

  

obr. 13 Průtržník lysý 

[http://www.e-herbar.net/main.php?g2_itemId=21838] 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petroselinum_crispum.JPG
http://www.e-herbar.net/main.php?g2_itemId=21838
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   Equisetum arvense, přeslička rolní (Equisetaceae) 

 Droga: herba 

 Obsahové látky: kyselina křemičitá, saponiny, equisetin, estery kyseliny kávové, 

organická kyselina kukurbová, flavonové glykosidy (apigenin, kvercetin, kemferol) 

pyridinové alkaloidy – nikotin (obr. 37), palustrin, styrolpyrony.  

Použití: jako diuretikum, je také součástí diuretických a roborujících čajů. 

Obsažen: Urologický, Ledvinový čaj, Apotheke. Urcyston Planta, Ledviny, močové cesty, 

Leros. [2, 3, 4, 24, 25] 

  

obr. 14 Přeslička rolní 

[http://www.kvetena.com/preslickovite.html ] 

 

  

  Ribes nigrum, černý rybíz (Grossulariaceae) 

 Droga: fructus, flos 

Obsahové látky: vitaminy C, B, P a beta-karoten, soli draslíku, třísloviny, bioflavonoidy, 

pektinové látky, červené anthokyanové barvivo. List obsahuje butanol, indolový alkaloid 

flazin, flavonoidy, silice (limonen, sabinen, felandren). Plod obsahuje cukry, organické 

kyseliny, lignany, flavonoidy (kvercitin, rutin – obr. 54).  

Použití: diuretikum a diaforetikum. 

http://www.kvetena.com/preslickovite.html
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Obsažen v : Čaj pro těhotné, Leros. Kojení, Megyfyt. [2,3,4, 24, 26] 

 

  Galium verum, svízel syřišťový (Rubiaceae) 

Droga: herba 

Obsahové látky: glykosid galiosin, rubiandinglykosid, asperulosid.  

Použití: diuretikum. 

Obsažen v: Na žlučník a slinivku, Apotheke.[2, 4, 25, 31] 

  

obr. 15 Svízel syřišťový 

[http://botany.cz/cs/galium-verum/ ] 

 

  Filipendula ulmaria, tužebník jilmový (Rosaceae) 

Droga: flos 

Obsahové látky: flavonoidní glykosid spireosid, fenolové glykosidy gaultherin a spirein. 

Silice obsahuje salicylaldehyd a methylester kyseliny salicylové. 

Použití: diuretikum a diaforetikum 

Obsažen v: Dna a revma, Na odkyselení, Apotheke. Dýchací cesty, Megafyt.[2, 4, 25, 26] 

http://botany.cz/cs/galium-verum/
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obr. 16 Tužebník jilmový 

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Tu%C5%BEebn%C3%ADk_jilmov%C3%BD#/media/File:Filipendul

a_ulmaria_-_angervaks.jpg] 

 

  Calluna vulgaris, vřes obecný (Ericaceae) 

Droga: herba, flos 

Obsahové látky: flavonový glykosid kvercitrin, glykosid arbutin, kyselina křemičitá, 

saponin, slizy, alkaloid erikolin.  

Použití: diuretikum. 

 Obsažen v: Čisticí čaj s rakytníkem, Dobrá paměť, Prostata a močové cesty, Dna a revma, 

Apotheke. Močové cesty, Ledviny a močové cesty, Detox čisticí čaj s vilcacorou, Leros.[2, 

4, 24, 25] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tu%C5%BEebn%C3%ADk_jilmov%C3%BD#/media/File:Filipendula_ulmaria_-_angervaks.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tu%C5%BEebn%C3%ADk_jilmov%C3%BD#/media/File:Filipendula_ulmaria_-_angervaks.jpg
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 obr. 17 Vřes obecný 

[http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%99es_obecn%C3%BD#/media/File:Calluna_vul.krkonose.j

pg ] 

 

  

  Solidago virgaurea, zlatobýl obecný (Asteraceae) 

Droga: herba 

Obsahové látky: saponiny, silice, hořčiny, třísloviny, amid kyseliny nikotinové, rutin (obr. 

54), betain.  

Použití: diuretikum, pomáhá při chronických chorobách ledvin a močových cest, tlumí 

krvácení z trávicího ústrojí, pomáhá při benigní hyperplázii prostaty, zevně na špatně se 

hojící rány a ekzémy. 

Obsažen v: Ledvinový čaj, Čisticí čaj s rakytníkem, Apotheke. Ledviny a močové cesty, 

Močové cesty, Urocyston Planta, Epicobin Planta, Leros. Ledvinná čajová směs, Čajová 

směs ledviny s brusinkou, Megafyt.[2, 4, 24, 25, 26, 32] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%99es_obecn%C3%BD#/media/File:Calluna_vul.krkonose.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%99es_obecn%C3%BD#/media/File:Calluna_vul.krkonose.jpg
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obr. 18 Zlatobýl obecný 

[ http://www.celysvet.cz/images.php?fotka=zlatobyl-obecny_2&dd=2188  ] 

 

2.6  Tlusté střevo ( intestinum crassum) 

Tlusté střevo je závěrečnou částí trávicí trubice, nemá klky, ale jen malé řasy. 

Tlusté střevo začíná jako slepé střevo, pokračuje dalšími třemi oddíly: tračníkem 

vzestupným, příčným a sestupným. Konečnou částí tlustého střeva je konečník 

(intestinum rektum). Konec trávicí trubice tvoří řiť, řitní otvor (anus). Tlusté střevo 

přijímá kašovitý až tekutý obsah, který přichází z tenkého střeva. V tenkém střevě se 

vstřebávají živiny. V tlustém střevě je z tohoto obsahu přijímána voda a elektrolyty. Dále 

se zde hromadí nestrávené a nestravitelné zbytky potravy. Aktivitou bakterií, které jsou 

v tlustém střevě běžně přítomny, zde probíhají kvasné a hnilobné procesy. Kvasné 

bakterie rozkládají aminokyseliny. Činností bakterie Escherichia coli se vytvářejí vitaminy 

B12 a K. Obsah je formován ve stolici, která je následně z konečného úseku tlustého 

střeva odstraňována análním otvorem. Eliminace látek střevem navazuje na jaterní 

exkreci. Zde je významná celková stimulace střevních enzymatických funkcí. V tenkém 

střevě nalézáme enterocyty (cylindrické buňky, které tvoří většinu buněk sliznice střeva). 

Funkce enterocytů je sekreční a resorbční. Enterocyty v tenkém střevě jsou zdrojem 

trávicích enzymů. Enterokináza je enzymem střevní sliznice, který aktivuje trypsinogen 

při přeměně na trypsin – enzym štěpící bílkoviny na menší části – a umožňuje tak jejich 

vstřebávání. Enzym lipáza v tenkém střevě štěpí tuky na glycerol a mastné kyseliny. 

Enzym štěpící bílkoviny v tenkém střevě se nazývá erepsin, laktáza štěpí laktózu na 

glukózu a galaktózu, disacharidáza štěpí disacharidy na monosacharidy.[1, 6, 7] 

http://www.celysvet.cz/images.php?fotka=zlatobyl-obecny_2&dd=2188
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2.7 Rostliny podporující očistu střev 

 

  Ocimum basilicum, bazalka pravá (Lamiaceae) 

Droga: herba 

Obsahové látky: silice methylchavikol (estragol), linalol, cineol, třísloviny.  

Použití: v nálevu při spastické zácpě, snižuje nadýmání.[2,4,33] 

 

  Ononis spinosa, jehlice trnitá (Fabaceae) 

Droga: radix 

Obsahové látky: isoflavonové glykosidy (ononin, ononid), pentacyklické triterpeny 

(onkolol). 

Použití: diuretikum a laxativum. 

Obsažen v:  Ledviny a močové cesty, Urologická směs, Megafyt.[2, 4, 26, 34] 

   

obr. 19 Jehlice trnitá 

  

[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Ononis_spinosa_2005.07.03_

12.14.09.jpg/640px-Ononis_spinosa_2005.07.03_12.14.09.jpg ] 
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  Frangula alnus, krušina olšová (Rhamnaceae) 

Droga: kortex 

Obsahové látky: projímavě účinné isomerní glykosidy glukofrangulin A a B (deriváty 1,8-

dihydroxyantrachinonou), franguliny, antrachinonové deriváty (frangulaemodin, 

chrisofanol), makrocyklické alkaloidy.  

Použití: laxativum 

Obsažen v: Reduktant, Thé Salvat, Leros. [2, 3, 4, 24] 

  

obr. 20 krušina olšová 

[http://www.studuju.cz/obrazek-2456 ] 

 

   Cassia Acutifolia, senna alexandrina (Caesalpiniaceae) 

Droga: fructus, folium 

Obsahové látky: diantronové glykosidy senisoidy (výhradně senisoid A), antrachinonové 

glykosidy, flavonoidy.  

 Použití: laxativum, nevhodné pro těhotné a kojící ženy. 

Obsažen:  Reduktant, Leros. Projímavá směs, Megafyt. [2, 24, 26, 35] 

http://www.studuju.cz/obrazek-2456
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obr. 21 Senna alexandrina 

[ http://en.wikipedia.org/wiki/Senna_alexandrina#/media/File:Senna_alexandrina_Mill.-

Cassia_angustifolia_L._(Senna_Plant).jpg ] 

 

 

    Tamarindus indica, tamarind indický (Fabaceae) 

Droga: fructus 

Obsahové látky: flavonové glykosidy (orientin, vitexin), aminokyseliny (serin, beta- 

alanin, prolin, leucin), polysacharidy (D-glukóza, D-xylóza, D-galaktóza, L-arabinóza), 

antioxidanty acetofenonového typu, kyselina vinná. 

Použití: laxativum.[2, 19] 

 2.8 Kůže 

Kůže je rozsáhlý plošný orgán. Složený ze tří částí, a to pokožky, škáry a 

podkožního vaziva. Pokožka je tvořena mnohovrstevnatým dlaždicovým, rohovatějícím 

epitelem, který slouží jako izolace kůže před vstupem vody a mechanicky ji chrání před 

otěry. V hluboké vrstvě pokožky najdeme uloženy buňky melantrické s pigmentem 

melaninem, který chrání níže uložené tkáně před UV zářením a ovlivňuje barvu kůže. 

V této hloubce se také nachází Langerhansovy buňky, které vyvolávají imunitní reakci 

kůže. Škára je tvořena vazivovou tkání s elastickými fibrilami. Škára je bohatě protkána 

krevními i mízními pleteněmi a nacházíme zde i kožní nervy, které se rozbíhají 

http://en.wikipedia.org/wiki/Senna_alexandrina#/media/File:Senna_alexandrina_Mill.-Cassia_angustifolia_L._(Senna_Plant).jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Senna_alexandrina#/media/File:Senna_alexandrina_Mill.-Cassia_angustifolia_L._(Senna_Plant).jpg
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k smyslovým buňkám, potní a mazové žlázy. V podkožním vazivu se v silné vrstvě ukládá 

tuková tkáň. Tvoří zevní povrch organismu, a tím i bariéru proti vnějšímu okolí. 

Kůže se účastní látkové výměny dýcháním, svými potními a mazovými žlázami se účastní 

exkrečních procesů.[1, 6, 7] 

2.9 Rostliny podporující očistu kůže 

 

  Sambucus nigra, bez černý (Caprifoliaceae) 

Droga: flos, fructus 

 Obsahové látky:  květ – kvercetinové flavonoidy (rutin – obr. 54 – isokvercitrin,  

kvercitrin, hyperosid, astragalin), silice, kyanogenní glykosid sambunigrin, lektiny, 

pryskyřice, cholin.  

Použití: diaforetikum. 

Obsažen v: Na žíly, Apotheke. Reduktant, Pulmoran, Dětský bylinný čaj s heřmánkem, 

Urologicae, Leros. Ledvinná čajová směs, Čajová směs při nachlazení, Čajová směs 

ledviny s brusinkou, Megafyt. [2, 3, 4, 24, 25, 26] 

  

obr. 22 Bez černý 

[ http://www.priroda.cz/clanky/foto/bezcerny.jpg  ] 

 

 

 

http://www.priroda.cz/clanky/foto/bezcerny.jpg
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  Matricaria recutita, heřmánek pravý (Asteraceae) 

Droga:  flos  

Obsahové látky:  matricin, alfa bisabolol, flavonoidy (rutin – obr. 54 – kvercetin, luteolin, 

myricetin).  

Použití: diaforetikum. 

Obsažen v: Žaludeční, Apotheke. Urcyston Planta, Thé Salvat, Dětský bylinný čaj 

s heřmánkem,  Alvisan Neo, Leros.[2,3,4,23,24] 

  

obr. 23 Heřmánek pravý 

[http://www.nasevyziva.cz/img_data_arch/1/1324535552cla_hermanek.jpg ] 

  Tilia cordata, lípa malolistá (Tiliaceae) 

Droga: flos 

Obsahové látky: fenolové kyseliny (kávová – obr. 55 – a chlorogenová), třísloviny, slizy, 

tokoferol, silice. Diaforetický účinek je připisován flavonoidům a kys. p-kumarové. 

Použití: diaforetikum 

Obsažen v: Čajová směs při nachlazení, Megafyt.[2, 3, 4, 26] 

http://www.nasevyziva.cz/img_data_arch/1/1324535552cla_hermanek.jpg
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 obr. 24 Lípa malolistá 

[ http://www.e-

herbar.net/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=17516&g2_serialNumber=2   ] 

 

  Saponaria officinalis, mydlice lékařská (Caryophyllaceae) 

Droga: radix  

 Obsahové látky: saponin saporubin, kys. saporubinová.  

Použití: v macerátu jako diaforetikum. Dnes v kosmetice do šamponů.(Little Siberica 

Jemný dětský šampon pro novorozence®) [2,4,27] 

  

obr. 25 Mydlice lékařská 

[ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Saponaria-officinalis-

flower.jpg/800px-Saponaria-officinalis-flower.jpg ] 

 

 

http://www.e-herbar.net/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=17516&g2_serialNumber=2
http://www.e-herbar.net/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=17516&g2_serialNumber=2
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Saponaria-officinalis-flower.jpg/800px-Saponaria-officinalis-flower.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Saponaria-officinalis-flower.jpg/800px-Saponaria-officinalis-flower.jpg
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  Achillea millefolium, řebříček obecný (Asteraceae) 

Droga: flos, herba  

Obsahové látky: silice obsahuje chamazulen, pinen, sabinen, třísloviny, flavonoidy, 

kyselina mravenčí, octová, salicylová. 

Použití: diaforetikum, antiflogistikum 

Obsažen v: Species urologicae planta, Pro ženy, Leros. Projímavá čajová směs, 

Megafyt.[2,4,24,26] 

 

 obr. 26 Řebříček lékařský 

[ http://www.nabla.cz/obsah/biologie/rostliny/byliny/img/rebricek-obecny1.jpg ] 

 

 

 

  Calluna vulgaris, vřes obecný (Ericaeae) 

Droga: herba  

Obsahové látky: malé množství glykosidu arbutinu, flavonoid kvercitrin, alkaloid 

ericolin, kyselina křemičitá 

Použití: diaforetikum. 

Obsažen v: Prostata a močové cesty, Čisticí čaj s rakytníkem, Apotheke. Detox čisticí čaj 

s vilcacorou, Ledviny a močové cesty, Močové cesty, Leros.[2, 4, 24, 25] 

http://www.nabla.cz/obsah/biologie/rostliny/byliny/img/rebricek-obecny1.jpg
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obr. 27 Vřes obecný 

[ http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/dp/davidova/www_ucitele1/img/vres_obecny.jpg ] 

 

2.10 HVLP přípravky k detoxikaci, které nejsou čajovou směsí 

Chlorella  

Prodává se ve formě tablet. Je to jednobuněčná řasa, která má detoxikační 

účinky, podporuje regeneraci tkání, má pozitivní vliv na imunitní systém. Chlorella 

obsahuje Chlorella Growth Factor (genetický faktor chlorelly, díky kterému se může 

rychle množit, a to až 4násobně během 24 hodin. Je produkován během fotosyntézy, 

která je nezbytná pro její rychlé množení), působí probioticky a urychluje růst střevní a 

vaginální mikroflory. Snižuje riziko nádorových onemocnění. Dále obsahuje chlorellin – 

je směs kyselin linolové a linolenové, výrazné přírodní antibiotikum a probiotikum. 

Chlorofyl – podílí se na urychlování hojení ran, zlepšuje krevní obraz, zpomaluje růst 

nežádoucích bakterií, má čisticí účinky na organismus (odstraňuje těžké kovy a chemické 

toxiny). Pomáhá obnovovat jaterní tkáň a čistí krevní řečiště. Pro schopnost pohlcovat 

pachy se chlorofyl používá jako deodorant, ústní voda nebo přísada do žvýkačkek. 

Sporopollein (karotenoidní polymer urychlující detoxikaci různých chemikálií) na sebe 

váže škodlivé látky, které pak přirozeně, stolicí, odcházejí z organismu. Barvivo xantofyl 

doprovází chlorofyl ve všech částech zelených rostlin, 8 esenciálních a 11 neesenciálních 

aminokyselin. Zinek, vápník, železo, hořčík, vlákninu, antioxidanty, vit. C, B1, B2, B3, B6, 

B12, kyselinu pantotenovou, provitamin A. [20, 21, 22, 36] 

http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/dp/davidova/www_ucitele1/img/vres_obecny.jpg
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Extrakt ze zeleného ječmene  

Tento extrakt se vyrábí ve formě tablet nebo prášku, který se před užitím smíchá 

s vodou. Přispívá k acido-alkalické rovnováze, detoxikuje organismus, přispívá k lepšímu 

psychickému stavu, obsahuje vitamíny řady B (B1,2,3,6), vit. A, E, kyselinu 

pantotenovou, železo, chlorofyl, betakaroten. Obsahuje také superoxiddismutázu 

(enzym, který zajišťuje odstranění jednoho z nejběžnějších volných radikálů, superoxidu) 

a další enzymy.[28, 29] 

Spirulina  

Jedná se o sinici, která má detoxikační účinky (játra a ledviny), prodává se ve 

formě tablet, posiluje imunitní systém. Obsahuje řadu vitaminu a minerálů 

(betakaroten, železo, vápník, hořčík, zinek, kyselinu listovou, vitaminy B1,2,3,12), 

polynenasycené mastné kyseliny (gama- linolenová) pomáhá snižovat hladinu 

plazmatického cholesterolu. [13,23] 

Gel Aloe Vera  

Gel Aloe Vera má detoxikační schopnost, používá se sušený, konzervovaný nebo 

čerstvý. Hojí spáleniny, řezné rány, díky obsahu saponinů působí jako přírodní čistič. Je 

fungicidní, antipruriginózní. Používá se při zánětlivých stavech žaludku, při vředech 

tračníku, při potravinové alergii, jaterních problémech a mykózách. Gel aloe obsahuje 

vitaminy A, C, E, B12, minerály vápník, mangan, chrom, hořčík, zinek, enzymy, saponiny, 

cukry (glukosa, manosa, acemannan), aminokyseliny, lignany, antrachinony.[14] 

Detoxikační náplasti  

Na trhu se objevují detoxikační náplasti pocházející převážně z Japonska a Číny. 

Existuje mnoho výrobců detoxikačních náplastí. Detoxikační náplasti Biomagic® se na 

noc před spánkem lepí na chodidla a díky osmóze odstraní z těla toxické látky usazené 

uvnitř. Tyto náplasti obsahují bambusový ocet, dextrin, dřevěný ocet, chitosan, turmalín, 

dále vit. C a výtažek z bylin. Detoxikační náplasti zlepšují spánek, omezují zápach nohou, 

snižují únavu a zvyšují energii, ulevují od bolesti a otoků končetin, uvolňují svalstvo na 

nohách.[15] 
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 Enterosgel®  

Je složen z polymethylsiloxanu polyhydrátu a vody. Nevstřebává se sliznicí 

střevní, ale váže na sebe toxické látky a odvádí je stolicí ven. Má bakteriocidní účinky, 

pomáhá při alergii, kocovině, regeneruje sliznice, pomáhá s problematickou pletí. Není 

návykový, můžeme ho podat těhotným i kojícím ženám, je k dostání bez předpisu.[11] 

2.11 Sekundární rostlinné metabolity 

Sekundární metabolity slouží rostlině k vábení hmyzu s následným opylením 

rostliny. Někdy slouží rostlině jako ochrana před parazity, některé sekundární metabolity 

bývají zapojeny do biogenetických procesů, například některé alkaloidy a peptidy mohou 

mít funkci dusíkového depa. Mnoho sekundárních metabolitů může tvořit kovalentní 

vazby s proteiny (furokumariny). [4] 

Flavonoidy  

Jsou početnou skupinou rostlinných fenolů. Známe přes 4000 flavonoidních 

látek. Základní strukturou je flavon, který je složený z dvou benzenových jader spojených 

pyranem. Nejčastěji mají podobu O-glykosidů, jejich molekula je tvořena cukernou částí 

a aglykonem. Klasifikace flavonoidů: 1. Flavanon (eriodiktiol)  – citrusy, 2. flavon 

(apigenin, luteolin) – petržel, heřmánek, 3. flavonol (kvercetin) – pohanka, réva, 4. 

dyhydroflavonol (taxifolin) – tis, 5. isoflavon (genistein) – sója. Flavonoidy jsou výrazné 

antioxidanty (zabraňují peroxidaci lipidů, zhášejí volné radikály). Flavonoidy spolu 

s vitaminem C pomáhají zpevnit stěny kapilár (Ascorutin®). Jejich antioxidační aktivita je 

závislá na poloze hydroxylových skupin v molekule a na jejich glykosilaci.[8] 

obr. 28 

základní skelet flavonoidů 1= 2-fenylenzopyran,  2=3-fenylbenzopyran 

[ http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Flavonoid  ] 

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Flavonoid
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Alkaloidy  

Jsou to dusíkaté sekundární metabolity produkované vyššími rostlinami. Jsou 

hojně zastoupeny v čeledi Papaveraceae a Solanaceae.  Za bazický charakter je 

zodpovědný atom dusíku – obvykle heteroatom. V rostlinných pletivech jsou často ve 

formě solí s organickými kyselinami – šťavelová (obr. 40), vinná (obr. 41), jablečná (obr. 

42), citronová (obr. 44). Některé alkaloidy jsou důležitými léčivy: chinin (obr. 39), morfin 

(obr. 30), kodein (obr. 31). Od pradávna se používaly jako uspávací prostředky a jedy – 

atropin (obr. 33), akonitin, nikotin (obr. 37). Prekurzory alkaloidů jsou aminokyseliny. 

Nejjednodušší alkaloidy se označují jako biogenní aminy (protoalkaloidy). Příkladem 

mohou být opiové alkaloidy – papaverin (obr. 29), morfin (obr. 30), kodein (obr. 31) – 

tropanové alkaloidy – kokain (obr. 32), atropin (obr. 33), skopolamin (obr. 34) – 

námelové alkaloidy – ergometrin (obr. 35). Mezi další alkaloidy patří kofein (obr. 36), 

nikotin (obr. 37), teobromin (obr. 38), chinin (obr. 39). [8] 

Třísloviny   

Jsou to velké polyfenolické sloučeniny, které obsahují hydroxylové a karboxylové 

skupiny. Dělí se na hydrolyzované (estery kyseliny gallové) a kondenzované (polymery 

některých flavonoidních látek se strukturou 3-hydroxyflavonu – obr. 45). Hydrolyzované 

třísloviny dělíme na gallataniny (při jejich hydrolýze vzniká kyselina gallová – obr. 46) a 

ellagotaniny (vzniká pouze kyselina ellagová – obr. 47). Kondenzované třísloviny 

označujeme jako proanthokyanidiny (vznikají kondenzací monomerních flavanolů). Mají 

schopnost tvořit četné vodíkové a iontové vazby se všemi typy proteinů. S proteiny tvoří 

komplexy a mění jejich uspořádání. Váží na sebe těžké kovy. Dále mají adstringentní 

účinek. Reagují s bílkovinami kůže. Třísloviny se využívají v léčbě hemeroidů, omrzlin, 

jako kloktadlo při zánětech dutiny ústní. Vnitřně při katarech žaludku a střev. [8,37] 

 

Terpenoidy   

Vznikají z kyseliny octové přes kyselinu mevalonovou (obr. 48) a 

isopentenyldifosfát (obr. 49) – biologický ekvivalent isoprenu. Lineární kondenzací  

izopentenyldifosfátových jednotek vznikají monoterpeny (10 C). Mezi monoterpeny 
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patří: limonen (pomerančová kůra), terpinolen (libeček), menthen (tymián), menthol 

(máta), karvon (kmín), cineol (levandule, rozmarýn). Seskviterpeny (15 C): mezi 

seskviterpeny patří bisabolen (myrhový olej), chamozulen (silice heřmánku, řebříčku), 

kadinen (kadidlovník). Diterpeny (20 C): mezi diterpeny patří antheridiogen (kapradiny). 

Spojením dvojice posledních dvou difosfátů vznikají řetězce pro stavbu triterpenů (30 

C), tetraterpenů (40 C) a polyterpenů. Mezi triterpeny patří betulin (z kůry lípy a břízy). 

Přírodní polyterpeny (kaučuk) mají technologický význam. [8] 

Glykosidy  

 Složené ze dvou částí, a to cukerné a aglykonu, spojené vazbou etherového 

charakteru (glykosidická vazba). Snadno jsou štěpeny pomocí enzymů glykosidáz. Jejich 

fyziologický účinek je rozmanitý, můžeme je použít jako antipyretika (salicin), laxativa 

(emodiny), hořčiny (gencopikrin), sladké látky (glycyrrhizin, stevisoid). Mezi glykosidy 

patří i látky toxické. [8] 

Saponiny  

Jsou to glykosidické organické látky hydrolyzující se na cukr a aglykon-sapogenin. 

Při třepání s vodou silně pěkní. S oleji tvoří emulze. S alkoholem tvoří obtížně rozpustnou 

sraženinu. Působí jako krevní jedy, vyvolávají hemolýzu. Používají se v terapii horních 

cest dýchacích, usnadňují vykašlávání, močopudná léčiva s dezinfekčním účinkem, 

používají se také při léčbě mykóz. [8] 

 

 

Hořčiny  

Vyznačují se hořkou chutí. Mají chemicky nejednotnou strukturu, mezi hořčiny 

řadíme alkaloidy i glykosidy. Uplatňují se jako extrakty, tinktury a drogy. Povzbuzují 

sekreci trávicích šťáv, střevní peristaltiku a chuť k jídlu. V citrusových plodech (grep) 

nalezneme hořčinu limonin. V hořci a zeměžluči se vyskytuje genciopikrin. [8] 
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Balzámy a pryskyřice  

Jsou to amorfní drogy. Vznikají v rostlině buď přirozeně, nebo patologicky. Mají 

pro rostlinu ochranný význam, a to při poranění kůry a dřeva, proti napadení hmyzu 

(kůrovec). Dělíme je na pravé balzámy, oleopryskyřice, pryskyřice a klejopryskyřice. Mezi 

pravé balzámy patří Balsamum peruvianum (získává se z poraněného kmene vonodřevu 

balzámového, Myroxylon balsamum var. peretrea). Obsahuje směs esterů kyseliny 

skořicové a benzoové, používá se jako desinfekce a jako prostředek proti svrabu, vnitřně 

jako expektorans. Dalším zástupcem pravých balzámů je Balsamum toluatanum (získává 

se nařezáváním vonodřevu balzámového, Monoxylon balsamum var. balsamum). 

Obsahuje estery kyseliny skořicové, vanilin, eugenol. Používá se jako expektorans. 

Oleopryskyřice jsou tvořeny směsí diterpenů a triterpenů. Dále obsahují volné 

aromatické kyseliny (benzoovou, skořicovou, salicylovou) a jejich deriváty. Mezi 

oleopryskyřice patří Canadense balsamum (přirozeně vznikající produkt jedle 

balzámové, Abies balsamea.) Obsahuje silice s převahou alfa- a beta- pinenu a 

pryskyřičných kyselin. Protože má stejný index lomu jako sklo, používá se k lepení čoček 

v optických přístrojích a k přípravě trvalých preparátů. Pryskyřice jsou tvořeny 

diterpenickými kyselinami (abietová a pimarová), estery pryskyřičných alkoholů a 

kyselin, alkoholy a fenoly. Mezi pryskyřice patří Benzoe tonkiensis – benzoová pryskyřice 

siamská – získává se nařezáváním kmene styrače tokynského, Styrax tokinensis. 

Obsahuje ester koniferylalkoholu a má charakteristickou vůni po vanilinu. Používáse jako 

expektorans, antiseptikum a proti kožním parazitům. Klejopryskyřice obsahují kleje 

(polysacharidy s obsahem uronových kyselin). Mezi zástupce klejopryskyřic patří  

Gummirensina myrrha (získává se nařezáváním kmene a větví myrhovníku pravého, 

Commiphora molmo). Obsahuje diterpenoidní kyseliny a používá se k dezinfekci úst. 

[8,38] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 3.1 Rozbor detoxikačních čajových směsí 

Ke svému rozboru jsem si vybrala čajovou směs od výrobce Leros Natur Detox 

čisticí čaj s vilcacorou . Tento produkt si po doporučení kupovali klienti, kteří chtěli zlepšit 

svoji látkovou výměnu, posílit funkci jater, ledvin i imunitního systému. 

Leros Natur Detox čisticí čaj s vilcacorou obsahuje Radix taraxaci cum herba (20 

%), Herba urticae (18 %), Herba callunae (10 %), Aspalathi herba (10 %), Uncaria 

Tomentosa cortex (10 %), Menthae piperitae herba (10 %), Cinnamomi cortex (10 %), 

Schizandrae fructus (5 %), Radix bardanae (5 %), Radix curcumae (2 %). 

Použití obsažených rostlin:   

Kořen smetánky s natí: účinkuje povzbudivě na trávicí orgány, působí diureticky a jako 

cholagogum. 

Kopřivová nať: podporuje činnost pankreatu, působí diureticky. 

Vřesová nať: působí diureticky, diaforeticky, reguluje trávení. 

Rooibos: neobsahuje kofein, zlepšuje trávení, působí diureticky, má antioxidační 

schopnost, má příznivé účinky na pleť. 

Kůra vilcacory: protizánětlivé, antibakteriální a antioxidační působení. 

Nať máty peprné: podporuje trávení, funkci jater a mírně snižuje krevní tlak. 

Skořicová kůra: podporuje chuť k jídlu, v tomto čaji použita jako chuťové korigens. 

Plod klanoprašky: zvyšuje odolnost organismu, patří mezi adaptogeny. 

Lopuchový kořen: působí diureticky, diaforeticky, podporuje trávicí trakt. 

Kurkumový kořen: působí jako cholagogum a zvyšuje prokrvení. 

Pomůcky: nůžky, pinzeta, jeden čajový sáček, síto (1 x 1 mm), bílý papír. 
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Postup: Čajový sáček jsem rozstřihla nůžkami a jeho obsah jsem přesypala přes síto o 

velikosti ok 1 x 1 mm. Část obsahu sáčku propadla sítem na bílý papír. Propad síta má 

tak rozdrobené částice, že se nedá přesně rozdělit a určit obsah léčivých rostlin. Druhá 

část sáčku zbyla na sítu. Pro rozbor jsem použila tu část obsahu čajového sáčku, která 

zůstala na sítu. Tato část má méně rozdrobené složky a dají se poměrně snadno rozdělit 

na šest hromádek. Poměrně snadno můžeme poznat kůru vilcacory, kurkumový kořen, 

skořicovou kůru a vřesovou nať. Lopuchový kořen může být zaměněn s rooibos. 

Skořicová kůra je výrazně cítit a také dodává čaji příjemnou chuť. Kořen smetánky s natí, 

nať máty peprné a kopřivová nať vypadají téměř shodně a nedají se přesně rozdělit. 

Bohužel se mi nepodařilo objevit plod klanoprašky. To může být způsobeno rozdrobením 

čajové směsi. 

 

Obr. 57 Rozbor čajové směsi – zprava : skořicová kůra, rooibos, lopuchový kořen, kurkuma, 

vřesová nať, kopřivová nať, nať máty peprné, kořen smetánky lékařské, kůra vilcacory. 
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3.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Záměrem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak moc je široká veřejnost 

seznámena s existencí detoxikačních čajových směsí, komerčních prostředků 

k detoxikaci a užíváním bylinných čajů. 

Dotazník byl distribuován elektronickou cestou přes webový portál vyplnto.cz a 

prostřednictvím Facebooku. Dotazník se skládal z devíti otázek. Ve většině otázek 

respondent mohl zaškrtnout jednu z variant odpovědí, která byla pro respondenta 

správná. V jedné otázce si respondent mohl vybrat z více odpovědí nebo případně 

dopsat odpověď vlastními slovy. Ve dvou otázkách si respondent mohl vybrat odpověď 

ANO/NE a v případě kladné odpovědi byla další otázka určena pouze pro tyto 

respondenty. Anonymní dotazníkové šetření probíhalo od 27. 4. 2015 do 11. 5. 2015 a 

vytěženo bylo celkem 89 respondentů, vyřazen nebyl žádný dotazník, návratnost tedy 

byla 100 %. 

Otázka číslo 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

V této otázce respondent uvedl své pohlaví. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 89 

respondentů, a to v poměru 83,15 % žen a 16,85 % mužů (graf 1). V absolutních číslech 

74 žen a 15 mužů. 

 

Graf č. 1  Rozdělení respondentů podle pohlaví 
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Otázka č. 2: Jaký je Váš věk? 

U této otázky respondent uvedl svůj věk. Věková hranice byla rozdělena do čtyř skupin. 

Z celkového počtu 74 zúčastněných žen bylo ve věku 15–20 let 10, ve věku 21–30 let 58, 

ve věku 31–45 let 4 a starší 46 let byly 2. Skupina 15 mužů byla rozdělena takto: 15–20 

let – 2, 21–30 let – 12, 31–45 let - 1 a žádný starší 46 let. 

 

Graf 2.  Rozdělení respondentů podle věku 

Otázka číslo 3: Znáte některou z těchto detoxikačních kúr? 

V této otázce měl respondent na výběr z osmi nabízených odpovědí a mohl 

zaškrtnout více než jednu odpověď, která mu vyhovovala, případně napsat svou vlastní 

odpověď. 

1. Chlorella 

2. Extrakt ze zeleného ječmene 

3. Šťáva z Aloe vera 

4. Spirulina 

5. Pitné kúry (detoxikační čaje) 
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6. Detoxikace hladem 

7. Enterosgel 

8. Detoxikační náplasti 

Jiné 

 

Graf č. 3   Rozdělení odpovědí na otázku č. 3 

Z průzkumu vyplývá, že nejznámější detoxikační kúrou jsou pitné kúry (detoxikační čaje). 

Tato odpověď byla uvedena celkem 60x. Dalším známým prostředkem k detoxikaci je 

řasa Chlorella. Ta byla označena 59x. Šťáva z Aloe vera, se 45 označeními, se umístila na 

třetím místě. Extrakt ze zeleného ječmene se umístil jako čtvrtý nejznámější prostředek 

k detoxikaci. Byl označen celkem 39x. Detoxikace hladem byla jako známá detoxikační 

kúra zaznamenána 36x. Sinice Spirulina byla označena 29x. Předposlední se umístily 

detoxikační náplasti, které byly označeny 21x. Jako poslední prostředek k detoxikaci se 

umístil Enterosgel. Ten byl označen 2x. Mezi dalšími odpověďmi se objevilo 2x „ne“ a 

jednou respondent odpověděl, že nezná žádnou z nabízených odpovědí ani žádnou 
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jinou. Jeden z respondentů uvedl, že „všechno je jen byznys“, což je pravda, ale nemá to 

příliš souvislost s tím, jakou detoxikační kúru či komerční prostředek k detoxikaci zná. 

Další odpovědí „v zásadě nevím nic moc o žádné“. V dotazníku jsem se ovšem neptala 

na vysvětlení účinku těchto kúr, takže ani tato odpověď nemá souvislost s podanou 

otázkou. Jen v jednom případě se respondent držel tématu a uvedl jako další prostředky 

k detoxikaci ostropestřec a řepu. Obě dvě možnosti se k detoxikaci užívají často.  

Otázka číslo 4: Máte zkušenost s čajovou směsí určenou k detoxikaci? 

V této otázce mohl respondent odpovědět ANO nebo NE. Touto otázkou jsem 

chtěla zjistit, jestli účastníci průzkumu vyzkoušeli nějakou čajovou směs k detoxikaci.  

 

Graf č. 4   Rozvrstvení odpovědí na otázku č. 4 

Z 89 dotázaných pouze 18 (20,22 %) odpovědělo, že někdy vyzkoušelo čajovou 

směs k detoxikaci. Zbylých 71 (79,78 %) dotázaných nikdy detoxikační čajovou směs 

nevyzkoušelo. 

Otázka číslo 5: Pokud Vaše odpověď zněla Ano, jakou čajovou směs jste užíval/a? 

 Tato otázka byla určena pouze pro respondenty, kteří na otázku č. 4 odpověděli 

kladně. Dotazovaný měl v této otázce doplnit název čaje / čajové směsi, který užíval. 
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Graf č. 5  Rozložení odpovědí na otázku číslo 5 

Této otázky se zúčastnilo 16 respondentů z těch, kteří na předchozí otázku odpověděli 

ANO. Tedy z 18 dotazovaných. V odpovědích se 2x objevila čajová směs Leros Natur Detox 

s vilcacorou, z čehož se dá vyvodit, že tato čajová směs je jednou z nejznámějších. Dále si jeden 

z dotazovaných čaje vyrábí sám, a to pampeliškový a kopřivový. Dva z respondentů si nechali na 

míru doporučit čajovou směs od odborníka, druhý od čínského léčitele/šarlatána. Mezi dalšími 

čaji se objevil Ryor – Lymfodren, používaný ke zlepšení funkce lymfatického systému, Apotheke 

Čisticí směs, čajová směs od Grešíka, Dr.Max očišťující, Detox čaj Marks & Spencer, čaj od 

bylinkáře Pavla Váni. Jeden z respondentů uvedl, že si již nevybavuje složení, ovšem na složení 

jsme se neptala, zajímal mě název čajové směsi. Poslední dva z dotazovaných uvedli, že užívají 

kopřivový čaj s červenou řepou a kopřivový čaj. Dva z dotazovaných neuvedli žádný čaj, který 

užívali.  
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Otázka číslo 6: Jak jste se po užívání cítil/a? 

 Tato otázka byla také určena pro respondenty, kteří v otázce číslo 4 odpověděli 

ANO. V této otázce jsem se chtěla dozvědět, jak se uživatelé čisticích čajových směsí po 

užívání doporučené denní dávky cítili. 

 

Graf č. 6 Rozložení odpovědí respondentů na otázku číslo 6 

 Na tuto otázku odpovědělo všech 18 respondentů, kteří odpověděli na otázku 4 

kladně. Z dotazníku vyplývá, že 61,11 % dotazovaných, se po užívání čajové směsi cítilo 

stejně jako před jejím užíváním. Třetina, 33,33 %, tedy 6 lidí z celkových 18, se cítila lépe 

než před užíváním čajové směsi a jeden z dotazovaných (5,56 %) se cítil hůře po užívání 

čajové směsi. 

Otázka číslo 7: Jak jste se o detoxikačních kúrách dozvěděl/a? 

 Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jak se dotazovaní dozvěděli o existenci 

detoxikačních kúr. Respondenti měli na výběr ze 4 možností a mohli označit pouze jednu 

z nabízených možností. 

1. Periodika 

2. Odborná literatura 
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3. Z tohoto dotazníku 

4. Lékař 

 

  

Graf č. 7 Rozdělení odpovědí na otázku číslo 7 

Periodiky byl myšlen běžně vycházející tisk, který lze zakoupit volně v každé 

prodejně tisku. Odbornou literaturou jsem myslela knihu, zabývající se tématem 

detoxikace. Protože existují i lidé, kteří o detoxikaci nikdy neslyšeli, zařadila jsem mezi 

možnosti i možnost, že se dotazovaný dozvěděl o existenci detoxikačních kúr až z mého 

dotazníku. Další možností bylo doporučení od lékaře. Z periodicky vycházejícího tisku se 

o detoxikačních kúrách dozvědělo celých 47,19 % dotazovaných, takže z toho se dá 

vyvodit, že hlavním zdrojem informací je tisk. Jako druhý nejznámější zdroj byla odborná 

literatura. Z tohoto zdroje se o detoxikaci dozvědělo 33,71 % dotazovaných. Z mého 

dotazníku se o detoxikačních kúrách dozvědělo 12,36 % dotazovaných a od lékaře 

pouhých 6,74 % dotazovaných. Vrátilo se mi ovšem pár poznámek, že tato otázka měla 

obsahovat i možnost, kam by dotazovaný sám napsal, odkud se o detoxikačních kúrách 

dozvěděl jako například od jiného člena rodiny nebo kamaráda.  
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Otázka číslo 8: Užíváte bylinné čaje? 

 Na tuto otázku mohli respondenti odpovědět buď ANO, nebo NE. Touto otázkou 

jsem se chtěla dozvědět, zda dotazovaní užívají bylinné čaje. 

 

Graf č. 8  Rozložení odpovědí na otázku číslo 8 

 Na otázku, zda respondenti užívají bylinné čaje, odpovědělo kladně 66,29 %, tedy 

59 z 89 dotazovaných. Zbylých 33,71 %, tedy 30 z dotazovaných, uvedlo, že bylinné čaje 

neužívají. 

Otázka číslo 9: Pokud jste odpověděl/a na předchozí otázku ANO, uveďte prosím, jaké 

bylinné čaje užíváte? 

 Na tuto otázku odpovědělo 55 z 59 dotazovaných, kteří u otázky číslo 8 označili 

odpověď ANO. V této otázce mohl respondent doplnit dle libosti, jaký bylinný čaj užíval. 

Průměrně každý z dotazovaných uvedl 3 bylinné čaje. 

 Nejužívanějším bylinným čajem je čaj mátový. Tento čaj uvedlo 25 dotazovaných. 

Dalším v pořadí byl meduňkový čaj, který užívá 22 z dotazovaných. Jako třetí 

nejužívanější bylinný čaj je čaj heřmánkový, který byl uveden v 18 případech. Patnáct 

dotazovaných uvedlo kopřivový čaj. Šalvějový čaj a bylinnou směs nachlazení uvedlo 10 

dotazovaných. Urologickou bylinnou směs uvedlo 6 dotazovaných, stejně tak čaj lipový. 

Šípkový čaj se objevil u pěti dotazovaných. V mém dotazníku se také objevil u čtyř 

dotazovaných kontryhelový čaj, bylinné směsi, bylinná směs na průdušky a čaj 

podbělový. Dalším užívaným čajem byl čaj z bezu černého, v dotazníku se objevil 3krát. 
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Čaje řepíkový, k odkyselení organismu, třezalkový, mateřídouškový, zázvorový, 

fenyklový a měsíčkový se v dotazníku objevily shodně 2krát. Mezi nejzajímavější čaje, 

které dotazovaní užívají, mohu zařadit čaje Guduchi, Tulsi Wellness, Tulsi Brahmi. 

V dotazníku se objevily vždy jednou. Dále se v průzkumu objevily tyto bylinné čaje: 

lymfatický čaj, přeslička, maliník a zelený čaj. Procentuální zobrazení je uvedeno v grafu 

č. 9. 
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Graf č. 9  Procentuální vyobrazení otázky č. 9 
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4 DISKUZE 

 

 Teoretická část mé absolventské práce je zaměřena na léčivé rostliny, které se 

užívají k urychlení exkrece vylučovacích orgánů, tedy k detoxikaci organismu. Rozebírám 

zde hlavní exkreční orgány, jako jsou játra, ledviny, tlusté střevo a kůže. U každého 

orgánu vždy uvádím několik léčivých rostlin, které urychlují detoxikační proces. Uvádím 

zde i obsahové látky dané léčivé rostliny, jaká část rostliny se využívá, jaký má účinek a 

v jakých čajových směsích se vyskytují. Vybrala jsem si hlavní distributory léčivých čajů 

v lékárnách, a to výrobce Leros, Megafyt a Apotheke. Pro lepší pochopení mechanismu 

účinku léčivých rostlin jsem se také věnovala sekundárním rostlinným metabolitům. 

V přílohové části je možné nalézt vzorce nejznámějších metabolitů.  

Absolventská práce nezapomíná ani na krátký úvod do historie cílené detoxikace, která 

je známá již od pradávna, kdy hlavním cílem detoxikace byla úprava jídelníčku, nebo 

prosté hladovění, při kterém organismus sám spotřebuje přebytečné zásoby tuku, kde 

by mohly být uloženy toxiny. Moderní společnost dnes zapomíná, jak je důležité jedy 

z těla dostat pryč a ne je přijímat formou nadměrné konzumace léků, které mohou 

organismus zanášet a ukládat se ve tkáních. 

Ve své práci také nezapomínám na existenci komerčních přípravků k detoxikaci. 

Alternativní metody, jako je využití detoxikačních náplastí. Uvádím zde jejich složení a 

obsahové látky. Nejčastějším zdrojem informací byl internet a oficiální stránky výrobců. 

Informace o léčivkách jsem čerpala z publikací Farmakobotanika, semenné rostliny 

[Jahodář, 2011], Léčivé rostliny v současné medicíně [Jahodář, 2010], Naše rostliny 

v lékařství [ Korbelář, 1985] a z internetových herbářů. 

V praktické části mé absolventské práce jsem se zabývala rozborem jednoho 

z detoxikačních čajů, a to čaje od výrobce Leros Natur Detox Čisticí čaj s vilcacorou. 

Z tohoto čaje jsem přesně určila čtyři složky. Další složky se nedaly přesně určit díky 

rozdrobení směsi. Rooibos může být zaměněn za lopuchový kořen, kopřivová nať, nať 

máty peprné a kořen smetánky lékařské se nedají přesně určit. Nepodařilo se mi 

v čajovém sáčku najít plod klanoprašky. K chybě mohlo dojít díky dokonalému 

rozdrobení čajové směsi. Další částí práce bylo dotazníkové šetření, ve kterém jsem 
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chtěla zjistit, jak je česká veřejnost obeznámena o existenci detoxikačních kúr a zda 

respondenti znají nějaký z komerčních přípravků k detoxikaci organismu a jak se o 

detoxikačních kúrách dozvěděli. Dále mě zajímalo, jestli dotazovaní užívají bylinné čaje. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 89 respondentů, 74 žen a 15 mužů, převážně ve 

věku 21–30 let. Z dotazníkového šetření vyplývá, že nejznámější detoxikační kúrou jsou 

pitné kúry – v dotazníku jsem měla na mysli detoxikační čajové směsi. Detoxikační 

čajovou směs ovšem vyzkoušelo jen 18 z dotazovaných. Nejužívanější čajovou směsí 

určenou k detoxikaci je dle mého průzkumu bylinný čaj Leros Natur Detox s vilcacorou, 

v mém dotazníku se objevila ve dvou případech. Uživatelé detoxikačních čajů se cítili 

stejně jako před užíváním čaje. Nejvíc z respondentů se o detoxikaci organismu 

dozvědělo z periodik a dále z odborné literatury. Mnoho z dotazovaných se o detoxikaci 

dozvědělo až z mého dotazníku a pouze šest z dotazovaných od lékaře. Další mou 

otázkou bylo, jestli dotazovaní užívají bylinné čaje. Na tuto otázku odpovědělo kladně 

59 dotazovaných. Další otázka se týkala pouze 59 respondentů, kteří užívají bylinné čaje. 

Chtěla jsem vědět, jaké bylinné čaje respondenti užívají. Tuto otázku vyplnilo jen 55 

z dotazovaných. Z této otázky vyplývá, že nejužívanějším čajem je čaj mátový, 

meduňkový a heřmánkový. Nejužívanější čajové směsi při potížích jsou čaje urologické, 

při nachlazení a na průdušky. 
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ZÁVĚR 
 
 

Cílem mé absolventské práce bylo zjistit, jak je česká veřejnost informovaná o 

existenci detoxikačních čajových směsí.  Z anonymního dotazníkového šetření vyplývá, 

že česká veřejnost povědomí o existenci detoxikačních čajových směsí má, ale jen malá 

část z dotazovaných je vyzkoušela.  Většina dotazovaných, kteří vyzkoušeli detoxikační 

čajovou směs, se po užívání cítila stejně, pouze jeden z dotazovaných hůře než před 

užíváním detoxikační čajové směsi. Nejvíce dotazovaných se o detoxikačních kúrách 

dozvědělo z periodik, dalším zdrojem informací byla odborná literatura a našli se i tací, 

kteří se o detoxikačních kúrách dozvěděli z mého dotazníku. Valnou část respondentů 

činily ženy, a to 74. Mužů se zúčastnilo pouze 15.  

Další závěr, který mohu z dotazníku vyvodit, je, že ačkoli detoxikační čajové směsi 

veřejnost příliš neužívá, bylinné čaje užívá hojně. Nejužívanějším jsou čaje mátový, 

meduňkový, heřmánkový a kopřivový. Mezi nejužívanější cílené čajové směsi patří směs 

urologická, při nachlazení a průdušková čajová směs. Dalším bodem praktické části byl 

rozbor jednoho z detoxikačních čajů. Vybrala jsme si čajovou směs Leros Natur Detox 

s vilcacorou. Podle obsahu na obalu jsem se pokusila rozdělit obsah čajového sáčku.  

Podařilo se mi identifikovat pouze pět složek. Další tři složky se mi identifikovat 

nepodařilo. Pravděpodobně díky dokonalému rozdrobení. Plod klanoprašky, který je 

podle výrobce také součástí čaje, jsem v obsahu sáčku neobjevila a to díky dokonalému 

rozdrobení směsi. 
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SUMMARY 
 

The Use of Medicinal Plants in Detoxification Treatment 

 

This assignment deals with a compendium of medicinal plants used in 

detoxification treatment and evaluate their effectiveness. The partial aim of the work is 

to create the questionnaire survey with the aim to find out how much is the general 

public informed about the benefits of regular detoxification, about the forms of 

detoxification treatment that people prefer.  

The theoretical part is focused on the major elimination organs, i.e. liver, kidneys, 

skin and intestines,   their physiology and functioning in the body.  To each major 

elimination organ there are added plants that help to purify it. In the theoretical part 

there are presented not only tea blends, but also healing oils and mass-produced drugs 

that are not of plant origin. 

In the practical part the list  of the most commonly sold detoxification and 

purifying tea blends is created, which plants are used the most, which of them contain 

substances effective in detoxification of the body.   The survey tries to determine how 

the Czech society is informed about the benefits of cleansing the body and how many 

respondents use it. 

The survey involves 89 respondents. Of the 74 woman and 15 men. Most 

respondents were aged 21–30 years (78,65 %) and 15–20 years (13,48 %) and 46 year 

and more (2,25 %). 

67,42 % of respondents knows this type of cure, then 66,29 % knows the algea 

chlorella, 50,56 % of respondents knows juice made of aloe vera. 

When asked how respondents felt after the detoxification by tea blends, 61,11 

% of those surveyed responded that they felt like before the using cleansing tea cure, 

33,33 % of those surveyed they felt better and 5,56 % of those surveyed felt worse than 

before drinking cure. 
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Herbal teas used 66,29 % of the respondents, the most prominent are the tea 

with lemon balm, nettle, urological tea blends, mint tea, chamomile, tea blends in cold, 

tea made from elderberry.  

The questionnaire show that respondents were people between 15 and 30 years, 

74 of them were women, 15 were men. According to the questionnaire the famous 

detoxification cures are by detoxification tea blends. 

Key words:  detoxification, tea blends, liver, kidneys, skin, intestines. 
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http://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/357-galium-verum-svizel-syristovy
http://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/357-galium-verum-svizel-syristovy
http://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/277-solidago-virgaurea-zlatobyl-obecny
http://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/277-solidago-virgaurea-zlatobyl-obecny
http://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/66-ocimum-basilicum-bazalka-vonna
http://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/66-ocimum-basilicum-bazalka-vonna
http://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/730-ononis-spinosa-jehlice-trnita
http://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/730-ononis-spinosa-jehlice-trnita
http://www.biotox.cz/naturstoff/biologie/bi-2d-19-citsap.html#sap
http://www.nrel.gov/biomass/pdfs/sayre.pdf
http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92418.aspx
http://info.edu.cz/cs/node/973


56 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. Sekundární rostlinné metabolity 

2. Dotazník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

1. Sekundární rostlinné metabolity: 

Alkaloidy opiové 

  

obr. 29 Papaverin 

[ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papaverin_-_Papaverine.svg  ] 

 

obr. 30  Morfin 

[ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Morphine-2D-skeletal.png ] 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papaverin_-_Papaverine.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Morphine-2D-skeletal.png
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obr. 31  Kodein 

[ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Codein_-

_Codeine.svg/298px-Codein_-_Codeine.svg.png ] 

Tropanové alkaloidy:  

  

obr. 32  Kokain 

 [ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Cocaine.svg/209px-

Cocaine.svg.png ] 

 

 obr. 33 Atropin – L a D forma 

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Atropin#/media/File:Atropine_Enantiomers_Structural_Form

ulae_V.2svg ] 

   

 

 

 

 

 Obr. 34 Skopolamin 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Codein_-_Codeine.svg/298px-Codein_-_Codeine.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Codein_-_Codeine.svg/298px-Codein_-_Codeine.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Cocaine.svg/209px-Cocaine.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Cocaine.svg/209px-Cocaine.svg.png
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[ http://sl.wikipedia.org/wiki/Skopolamin#/media/File:L-Scopolamin.svg ] 

Námelové alkaloidy : 

 

obr. 35  Ergometrin 

[ http://en.wikipedia.org/wiki/Ergometrine#/media/File:Ergonovine-skeletal.svg  ] 

Ostatní alkaloidy:  

  

obr. 36 Kofein 

[ http://cs.wikipedia.org/wiki/Kofein#/media/File:Caffeine_molecule.png ] 

  

obr. 37   Nikotin 

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikotin#/media/File:Nicotine-2D-skeletal.png ] 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Skopolamin#/media/File:L-Scopolamin.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kofein#/media/File:Caffeine_molecule.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikotin#/media/File:Nicotine-2D-skeletal.png
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obr. 38 Teobromin 

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Theobromin#/media/File:Theobromin_-_Theobromine.svg ] 

  

obr. 39 Chinin 

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Chinin#/media/File:Chinin.svg ] 

Obr. 57 Berberin  

[ https://en.wikipedia.org/wiki/Berberine] 

Organické kyseliny:  

 

 obr. 40 Kyselina šťavelová 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Theobromin#/media/File:Theobromin_-_Theobromine.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chinin#/media/File:Chinin.svg
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[http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_%C5%A1%C5%A5avelov%C3%A1#/media/File:Oxalic_ac

id.png ] 

 

obr. 41  Kyselina vinná a její izomery 

[http://akademon.cz/source/obr/kysvinna.png ] 

   

obr. 42 Kyselina jablečná 

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_jable%C4%8Dn%C3%A1#/media/File:Appelzuur.png  ] 

  

obr. 43  Kyselina skořicová 

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_sko%C5%99icov%C3%A1#/media/File:Cinnamicacid2.pn

g ] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_%C5%A1%C5%A5avelov%C3%A1#/media/File:Oxalic_acid.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_%C5%A1%C5%A5avelov%C3%A1#/media/File:Oxalic_acid.png
http://akademon.cz/source/obr/kysvinna.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_jable%C4%8Dn%C3%A1#/media/File:Appelzuur.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_sko%C5%99icov%C3%A1#/media/File:Cinnamicacid2.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_sko%C5%99icov%C3%A1#/media/File:Cinnamicacid2.png
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  obr. 44 Kyselina citronová 

[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Zitronens%C3%A4ure_-

_Citric_acid.svg/256px-Zitronens%C3%A4ure_-_Citric_acid.svg.png ] 

  

obr. 45 3-hydroxyflavon 

[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Flavonol.svg/242px-

Flavonol.svg.png ] 

 

 

  obr.  46  Kyselina gallová 

[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Gallic_acid.svg/208px-

Gallic_acid.svg.png ] 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Zitronens%C3%A4ure_-_Citric_acid.svg/256px-Zitronens%C3%A4ure_-_Citric_acid.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Zitronens%C3%A4ure_-_Citric_acid.svg/256px-Zitronens%C3%A4ure_-_Citric_acid.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Flavonol.svg/242px-Flavonol.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Flavonol.svg/242px-Flavonol.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Gallic_acid.svg/208px-Gallic_acid.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Gallic_acid.svg/208px-Gallic_acid.svg.png
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obr. 47   Kyselina ellagová 

[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Ellagic_acid.png ] 

 

 

  

Obr. 48  Kyselina mevalonová 

[http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002_v1/equations/kys_mevalonova.01.gif  ] 

   

 

  

Obr. 49  Isopentenyldifosfát 

[ http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002_v1/equations/isopentenyldifosfat.01.gif  ] 

  

obr. 50 Limonin 

[ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Limonin.svg/640px-

Limonin.svg.png ] 

Hořčiny:  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Ellagic_acid.png
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002_v1/equations/kys_mevalonova.01.gif
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002_v1/equations/isopentenyldifosfat.01.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Limonin.svg/640px-Limonin.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Limonin.svg/640px-Limonin.svg.png
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Obr. 51 Knicin  

[http://www.toxicology.cz/modules.php?name=AvantGo&file=print&sid=704 ] 

Obr. 53 Laktucin    

[http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Laktucin.jpg] 

Polysacharidy: 

Obr. 52 Inulin   

[https://cs.wikipedia.org/wiki/Inulin#/media/File:Inulin_strukturformel.png] 

Glykosidy: 

Obr. 54 Rutin  

http://www.toxicology.cz/modules.php?name=AvantGo&file=print&sid=704
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[ https://cs.wikipedia.org/wiki/Rutin] 

Fenolické kyseliny: 

Obr. 55 Kys. kávová             

[https://sk.wikipedia.org/wiki/Kyselina_k%C3%A1vov%C3%A1#/media/File:Kaffees%C3%A4ur

e.svg] 

Obr. 56 kyselina rozmarýnová  

[http://www.osel.cz/popisek_old.php?popisek=9125&img=1211800770.jpg] 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rutin
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2. Dotazník 

 

Vážení respondenti, jsem studentkou vyšší odborné školy oboru diplomovaný farmaceutický 

asistent, má absolventská práce se zabývá využitím léčivých rostlin v detoxikačních kúrách a 

informovaností veřejnosti o existenci komerčních detoxikačních prostředků. 

Využití léčivých rostlin v čisticích kúrách: 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

o Muž 

o Žena 

2) Jaký je Váš věk? 

o 15–20 let 

o 21–30 let 

o 31–45 let 

o 46 a více 

 

3) Znáte některou z detoxikačních kúr?  

o Detoxikace hladem 

o  Chlorella 

o  Spirulina 

o  Enterosgel 

o  Extrakt ze zeleného ječmene 

o  Pitné kúry (detoxikační čaje) 

o Aloe vera (šťáva) 

o Jiné …………………………………………………………………. 

   4)Máte zkušenost s čajovou směsí určenou k detoxikaci?  

o ANO    

o NE 

 

5) Pokud Vaše odpověď byla ANO, jakou čajovou směs jste užíval/a? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

6) Jak jste se cítili? 

o Hůře 

o Stejně 

o Lépe 

  

 

7) Odkud jste se o detoxikačních kúrách dozvěděl/a? 

o Lékař 
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o Periodika 

o Odborná literatura 

o Z tohoto dotazníku 

 

8) Užíváte bylinné čaje?  

o ANO 

o NE 

 

9) Pokud byla Vaše odpověď ANO, uveďte jaké? 

……………………………………………………………………… 

 

Děkuji za Váš čas. 

 

 

 

 


