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Úvod 
 

Čeleď Růžovité (Rosaceae) patří k nejrozsáhlejším čeledím v rostlinné říši a zahrnuje 

byliny, stromy i keře. Přestože je druhově zastoupena zejména v mírném a subtropickém 

pásmu severní polokoule, její rozšíření je téměř kosmopolitní. Zahrnuje množství 

hospodářsky významných rostlin a především řadu zástupců využívaných odpradávna 

pro své léčebné účinky v lidovém léčitelství a později ve farmaceutickém a 

kosmetickém průmyslu. 

 

Práce zabývající se tématem farmaceutického využití Růžovitých je rozdělena do dvou 

částí. První z nich je věnována botanickému přehledu dané čeledi, např. fytogeografii, 

obecné morfologické stavbě rostlinného těla, zařazení do botanického systému a 

podobně. Těžiště práce tvoří druhý oddíl společně s přílohou. Klade si za cíl podat 

přehled účinných látek typických pro zástupce čeledi, stručně popsat metody zpracování 

léčivých rostlin a v neposlední řadě zmapovat možnosti terapeutického využití 

farmaceuticky významných zástupců Rosaceae z hlediska klasických i alternativních 

medicínských přístupů s důrazem na použití v lidovém léčitelství. 

 

Podkladem práce je rozsáhlá literární rešerše, sběr receptur a konzultace s odborníkem. 

 

Cílem této absolventské práce je rozšíření znalostí budoucího farmaceutického asistenta 

v oboru botaniky, farmakognozie a terapie přírodními prostředky. Seznamuje s využitím 

jednotlivých léčivých zástupců čeledi Rosaceae v lidové medicíně a uvádí příklady 

produktů a lékových forem dostupných v lékárnách. 
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1 Cíl absolventské práce 
 

Vypracovat podrobný přehled farmaceuticky využívaných zástupců čeledi 

Rosaceae, zmapovat možnosti jejich využití s důrazem na oblast lidové medicíny, 

včetně příkladů receptur.  

 

Dílčí cíl: zařadit a popsat čeleď Růžovitých v rámci botanického systému. 

 

Výzkumné nástroje:  literární rešerše 

  řízený rozhovor 
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2 Teoretická část 
 

2.1 Zařazení čeledi Rosaceae do botanického systému 
 

Růžovité (Rosaceae) jsou rozsáhlou čeledí rostlin čítající přibližně 2000 druhů 

[WATSON, DALLWITZ, 1992], náležející do řádu Růžotvarých  (Rosales) s velmi 

variabilním uspořádáním, které je nadále zkoumáno. Řada autorů [např. ROZSYPAL, 

1992] rozděluje Rosaceae na 4 podčeledi: tavolníkovité (Spiraeoideae), růžové 

(Rosoideae), mandloňovité (Amygdalaceae) a jabloňovité (Malaceae). Další [např. 

JAHODÁŘ, 2006] rozlišují v rámci tohoto řádu čtyři samostatné čeledi odpovídající 

výše uvedeným podčeledím. 

 

Ve své absolventské práci dále sleduji první z popsaných uspořádání, tedy Rosaceae 

jako čeleď zahrnující čtyři podčeledi. 

 

2.1.1 Vývoj (evoluce) vyšších rostlin 

 

Mezi vyšší rostliny (Cormobionta, Embryobionta), ke kterým náleží i čeleď Rosaceae, 

se zařazují mnohobuněčné, většinou zelené suchozemské rostliny s různě vyvinutou 

soustavou specializovaných vodivých pletiv, která jsou schopna zajistit jednak distribuci 

neústrojných látek čerpaných z okolí kořenů, jednak transport produktů fotosyntézy - 

organických látek - na místo spotřeby. 

 

Tělo vyšších rostlin je již rozděleno na 3 základní orgány: kořen, stonek a listy.  

 

Z dosavadních fytopaleontologických studií vyplývá, že první vyšší rostliny se na Zemi 

objevily přibližně před 420 miliony let v období svrchního siluru, což dokládají nejstarší 

známé nálezy ryniofyt a plavuní [ROZSYPAL, 1992; KUBÁT, 2003].  Rozhodující 

okolností v evoluci rostlinné říše byl přechod nižších rostlinných forem z vodního 

prostředí na souš. Tento přechod byl pozvolný, první, nejprimitivnější typy vyšších 

rostlin pravděpodobně vznikaly na pobřežích vod, kde měnící se úroveň hladiny 

působila jako důležitý morfobiologický činitel. Tomu nasvědčuje i fakt, že zelené řasy 

(nižší rostliny) mají obdobné biologické vlastnosti jako vyšší rostliny - chlorofyl a, b 
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v tylakoidech chloroplastů, shodný produkt fotosyntézy, podobnou kombinaci a poměr 

barviv v plastidech a existenci rodozměny (střídání pohlavní a nepohlavní generace). 

 

Nutnost zajištění přívodu vody a živin si vynutila další vývoj a diferenciaci jednotlivých 

orgánů rostlin. Ztráta „opory“ okolního prostředí byla kompenzována pevnou stavbou 

rostlinného těla. Vznikem pokožky, průduchů, kutikuly, oporných a vodivých pletiv 

bylo zase kompenzováno vysýchání. Zdokonalení těchto systémů umožnilo rostlinám 

postupně zvětšovat velikost. Tento proces nejlépe osvětluje telomová teorie, přestože 

není ve všech detailech bezvýhradně akceptována. 

 

Vychází ze stavby těla nejprimitivnějších ryniofyt (Ryniophyta), kde nadzemní část 

rostliny ještě není rozčleněna ani tvarově, ani funkčně (stonek, listy), ale skládá se 

pouze z kruhovitých, nevětvených nebo větvených bezlistých stonků s jediným 

dřevostředným cévním svazkem. Dolní nevětvená část  - mezom - se na horním konci 

větví na morfologicky a funkčně shodné telomy. Ty mohou buď srůstat (syntelom), 

nebo se dále větvit (polytelom). Díky tomuto a dalším podobným procesům, k nimž 

patří např. převršení, planace, zplošťování (kladodifikace), redukce a zakřivení, vzniká 

nejprve základní dělba práce mezi stonkem a systémem větví, později s prohloubením 

procesu i diferenciace na jednotlivé orgány (např. kmen je výsledkem syntelonizace, 

pohlavní orgány zase výsledkem zakřivení).  

 

Vývojovým procesem prošly návazně i listy - přes jejich značnou rozmanitost je lze 

rozdělit do dvou typů. 

 

Mikrofyly jsou z evolučního hlediska původnější. Vyvinuly se buď z  pouhé 

vychlípeniny pokožky (enafylní mikrofyly), nebo z telomu (sfenopsidní mikrofyly – 

jedno- nebo vícežilné). Zatímco enafyly jsou typické pro ryniofyty, sfenofyly se nachází 

u zástupců plavuní, přesliček a pinofyt. 

 

Megafyly vznikaly srůstem více telomů, jsou odvozenější a jsou charakteristické pro 

kapradiny, kapraďosemenné, cykasy i všechny lianovce a krytosemenné. Podobně 

dochází ke změnám v ochraně sporangií před nepříznivými vlivy vnějšího okolí -        

od nechráněných (rinyofyta), přes strobily (nahosemenné), až po nejdokonalejší 

v případě krytosemenných rostlin (pestík). 
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Závěrem lze říci, že fylogenetický vývoj vyšších rostlin charakterizuje postupný rozvoj 

organizace rostlinného těla od jednoduššího ke složitějšímu, mnohajednotkovému celku 

a souvisí se schopností vyšších rostlin přizpůsobit se podmínkám prostředí a reagovat 

na jeho změny. 

 

Dokladem toho je rozšíření řady rostlinných druhů z podmínek relativně stabilních do 

téměř extrémního prostředí (stepi, pouště) [ROZSYPAL, 1992]. 

 

Základní systém vyšších rostlin [HENDRYCH, 1979, 1986; ROZSYPAL, 1992]  

12 oddělení: 

 1. Ryniofyty (Rhyniophyta) 

 2. Mechorosty (Bryophyta) 

 3. Plavuně (Lycopodiophyta) 

 4. Psilofyty (Psilotophyta) 

 5. Přesličky (Equisetophyta) 

 6. Kapradiny (Polypodiophyta) 

 7. Kapraďosemenné (Lyginodendrophyta) 

 8. Cykasy (Cycadophyta) 

 9. Kordaity (Cordaitophyta) 

 10. Pinofyty (Pinophyta) 

 11. Liánovce (Gnetophyta) 

 12. Magnoliofyty, krytosemenné (Magnoliophyta, Angiospermae) – Růžovité  

 

1.-6. oddělení: výtrusné vyšší rostliny 

7.-12. oddělení: semenné rostliny 

7.-11. oddělení: nahosemenné  (Gymnospermae) 

 

2.1.2 Krytosemenné, včetně čeledi Rosaceae 

 

Krytosemenné (Magnoliophyta) jsou fylogeneticky nejodvozenější, druhově však 

nejbohatší skupinou vyšších rostlin zahrnující byliny a dřeviny nejrůznějšího vzhledu.   

I přes svoji rozmanitost svědčí pro společný původ všech krytosemenných množství 

morfologických znaků a biologických vlastností. 
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Předchůdcem krytosemenných je pravděpodobně některá velmi stará skupina 

kapraďosemenných. 

 

Nejstarší, ale nepočetné doklady o existenci krytosemenných pocházejí ze střední jury. 

V průběhu mladší křídy již však byly dominující složkou vegetace, diferencovány na 

jednoděložné a dvouděložné, včetně vzniku některých příbuzných skupin na úrovni řádů 

(viz příloha č. 1, 2). 

 

Za své rozšíření vděčí především své schopnosti rozvíjet a specializovat sporofyt          

(a naopak redukovat gametofyt), obsazovat nejrůznější biotopy (i vodní) nebo vytvářet 

složitá vícepatrová společenství díky rozmanitosti životních forem. 

 

Krytosemenné jsou dnes rozšířeny po celém zemském povrchu vyjma Arktidy a 

Antarktidy a v počtu přibližně 300 000 druhů jsou nejbohatší skupinou všech rostlin, 

přičemž okolo 230 000 druhů připadá na vývojově původnější třídu dvouděložných.      

Ta se člení na 6 podtříd, mezi něž patří i silně fylogeneticky odvozená podtřída Rosidae 

se svým nejpůvodnějším řádem růžotvarých (Rosales) zahrnující čeleď růžovitých 

(Rosaceae).                                                        

           [ROZSYPAL, 1992] 

 

 

Klasifikace růžovitých: 

 Říše: rostliny (Plantae) 

 Podříše: vyšší rostliny (Cormobionta) 

 Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta) 

 Třída: dvouděložné (Magnoliatae) 

 Podtřída: Rosideae 

 Řád: růžotvaré (Rosales) 

 Čeleď: růžovité (Rosaceae) 

 Podčeledi: a) tavolníkovité (Spiraeoideae) 

   b) růžové (Rosoideae) 

   c) mandloňovité (Amygdalaceae) 

   d) jabloňovité (Malaceae) 
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2.2 Květenné oblasti země, fytogeografie Rosaceae 
 

2.2.1 Květenné oblasti země, základní pojmy 
 

Důležitou charakteristikou každého rostlinného taxonu je jeho zeměpisné rozšíření. 

K popisu místa výskytu je užíván pojem areál, jehož grafickým vyjádřením je mapa 

rozšíření (areálová mapa). 

 

K hlavním činitelům působícím na rozšíření jednotlivých rostlin patří především: 

   - ekologické nároky taxonu (teplota, vlhkost apod.) 

                         - místo jeho vzniku a podmínky působící na jeho rozšíření v průběhu      

      minulých geologických období. 

 

Se změnou klimatu spojenou především se střídáním chladných a teplých období v 

průběhu čtvrtohor se mění i areály jednotlivých rostlin. Nejrozsáhlejší patří jedincům 

kosmopolitním, které s výjimkou nejchladnějších arktických oblastí zaujímají téměř 

celou oblast zemského povrchu. Naopak výskyt endemitů se omezuje pouze na určitá 

(většinou malá) území. 

 

Významné změny v rozšíření rostlin přináší v posledních staletích činnost člověka 

(objev Ameriky, cestovní ruch a obchod). Dochází tak k zavlečení druhů mimo svůj 

původní areál a mimo přirozené ekosystémy, do kterých se již často nezapojují nebo 

konkurují domácím rostlinám. V současnosti se rozlišuje na zeměkouli šest květenných 

oblastí, jejichž odlišnost je způsobena rozdílnými přírodními poměry a složitým 

vývojem zemského povrchu, zejména pohybem kontinentů. 

 

1. Holoarktická oblast 

 -  nejrozsáhlejší 

 -  severní oblasti mimo tropické oblasti, chudá flóra, žádná rostlinná čeleď          

     se nevyskytuje pouze v této oblasti 

 -  zahrnuje dvě podoblasti :  

  -  Eurosibiřskou (charakterizovanou lesy) 

  -  Středomořskou s výrazným zastoupením stálezelených dřevin,    
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    původní areál mnoha kulturních rostlin (hrušeň, olivovník) 

2. Paleotropická oblast 

 - tropické a subtropické oblasti vyjma Nového světa - převážná část Afriky,  

   Indie, Arabský poloostrov, Tichomořské ostrovy 

3. Neotropická oblast 

 - subtropická a tropická část Střední a Jižní Ameriky, výrazné zastoupení   

    tropického rostlinstva, původní oblast výskytu některých kulturních rostlin 

    (kakaovník, kukuřice) 

4. Kapská oblast 
 -  nejmenší (jih Afriky) 

 -  značný počet druhů i endemitů 

5. Australská oblast 

 - vysoké zastoupení endemitů (95 %) 

6.  Antarktická oblast 

 - druhově mimořádně chudá (převaha mechorostů a lišejníků)  

         [KUBÁT, 2003] 

2.2.2 Fytogeografie Rosaceae 
 

Rosaceae náleží k rozsáhlým čeledím krytosemenných rostlin, jejichž rozšíření je téměř 

kosmopolitní. Některé druhy lze nalézt i v extrémních podmínkách Arktidy a Antarktidy 

(např. druhy rodů Geum, Potentilla nebo Acaena). Centrum rozšíření této čeledi však 

leží v subtropickém pásu severní polokoule. Žádný z rodů se neomezuje svým výskytem 

pouze na Evropu, mnohé z nich pocházejí z východní Asie a západní Ameriky. 

 

Na území České republiky se taxony čeledi  Rosaceae vzhledem k celkovému rozšíření 

areálů rozdělují do čtyř základních skupin: 

1. Prvky přesahující - areál jejich výskytu přesahuje území České republiky do okolních 

    států (př. maliník obecný). 

2. Prvky mezní - absolutní hranice areálu probíhá územím České republiky (př. mochna 

       anglická). 

3. Prvky exklávní - na území České republiky se nachází pouze izolovaná exkláva

   s výskytem daného taxonu (př. mochna Crantzova na  hadcovém   

                                    podkladu u Dolních Kralovic). 

4. Prvky endemické - vyskytují se pouze na území České republiky, s možným  



14 
 

   přesahem na sousední území (př. ostružiník český). 

 [SLAVÍK, sv. 4, 1995] 

 

2.2.3 Příklady výskytu a rozšíření vybraných taxonů čeledi Rosaceae 
 

1. Jahodník obecný 

  Celkové rozšíření:  

   - celá Evropa kromě nejsevernější části Velké Británie a  

      Pyrenejského poloostrova, na východ až do střední Asie, 

      Zabajkalské oblasti a středního Mongolska. 

 [SLAVÍK, sv. 4, 1995, s. 280] 

  Česká republika:  

   - rozšířený hojně v Polabí, Žďárských vrších, Lužických horách; 

      často rozhodují ekologické podmínky.  

[SLAVÍK, sv. 4, 1995] 

2. Kontryhel obecný 

  Celkové rozšíření:  

   - převážně střední a jihovýchodní Evropa, ve Skandinávii hojně, 

      zalesněné oblasti evropské části Ruska. 

  Česká republika:  

   - rozšířený téměř na celém území, nejhojněji v Karpatských a 

      Sudetských oblastech. Řídce v pásu Středočeských pahorkatin 

      vyjma Voticka.                        

[SLAVÍK, sv. 4, 1995] 

3. Růže šípková 

  Celkové rozšíření:  

   - téměř celá Evropa, ve Skandinávii zhruba po 60° s. š.               

     (na norském pobřeží i severněji, ve východní Evropě chybí nebo 

      jen vzácně; na jihu zasahuje až po severozápadní Afriku, Malou 

      Asii, Kavkaz, Irák, Írán, dále k východu až do Střední Asie . 

[SLAVÍK, sv. 4, 1995, s. 231] 
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  Česká republika:  

   - rozšířený druh, výskyt od nížin po horské oblasti (Šumava). 

[SLAVÍK, sv. 4, 1995] 

4. Řepík lékařský 

  Celkové rozšíření:  

    - eurosibiřský druh od Azor na západě až po Altaj na východě,      

      na jihu ještě severní Afrika (Atlas), Izrael, Irák a Írán, na severu 

     jižní Skandinávie a Finsko, evropské části bývalého SSSR asi               

      po 62° s. š. a v západní Sibiři po linii Tobolsk-Altaj. Jako neofyt 

      zavlečen v USA.  

 

  Česká republika:  

   - rozšířený, místy i hojný, vyskytuje se od nížin po podhorské 

     oblasti Předšumaví. V horách chybí nebo výjimečně přechodně 

      zavlečen.  

[SLAVÍK, sv. 4, 1995, s. 236] 

5. Hloh obecný 

  Celkové rozšíření:  

    - střed a západ Evropy, severně sahá hranice rozšíření                 

     do středního Švédska a Anglie. Jižně se vyskytuje až po Korsiku  

                           do Itálie a Balkánský poloostrov, východně zasahuje do  

      evropské části Ruska a středního Polska. 

 

  Česká republika:  

   - hojně se nachází v nížinách i pahorkatinách, např. Českém 

      středohoří, Doupovské pahorkatině nebo Polabí. Horní hranice 

       výskytu se pohybují mezi 680-800 m n. m.  

[SLAVÍK, sv. 3, 1995] 
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2.3 Obecná stavba rostlinného těla 
 

Rosaceae náleží k nejrozmanitějším čeledím zahrnujícím byliny, keře a stromy. 

Jednotlivé podčeledi se však svojí stavbou navzájem liší, např. typem plodu a gynecea 

(apokarpní - endokarpní). 

 

1. Růžové (Rosoideae) 

 - byliny, keře se stonky někdy ostnitými; 

 - listy střídavé, zřídka vstřícné, ve velké většině složené (trojčetné, dlanité, 

   lichozpeřené), méně často jednoduché; 

 - květy vykvétají buď jednotlivě, nebo tvoří hroznovitá, vrcholičnatá květenství; 

 - jsou oboupohlavné (vzácně jednopohlavné), cyklické nebo spirocyklické; 

 - květní obaly (4-8) srůstají na spodní straně spolu s bází tyčinek (1-30-50) 

    v češuli; 

 - pestíky a barevné korunní lístky jsou volné, gyneceum většinou apokarpní; 

 - plody jsou variabilní - nažky (ořechy), šípky (se zdužnatělou češulí) nebo 

    souplodí nažek či peckoviček (jahoda, malina). 

 [SLAVÍK, sv. 4, 1995]  

  

2. Mandloňovité (Amygdalaceae) 

 - stromy nebo keře; 

 - stálozelené nebo opadavé se střídavými, jednoduchými a řapíkatými listy; 

 - palisty často opadají; 

 - na jednoletých větvičkách se květy vyskytují buď jednotlivě, nebo v párech, 

    hroznech či útvarech připomínajících okolík; 

 - kališní a korunní lístky se většinou vyskytují v počtu 5, tyčinek bývá 10-20, 

    někdy uspořádané do dvou kruhů; 

 - květy jsou pravidelné, oboupohlavné; 

 - semeník bývá nejčastěji jeden, svrchní; 

 - plodem je zasychavá nebo dužnatá peckovice s tuhým endokarpem. 

 

3. Jabloňovité (Malaceae) 

 -  dřeviny se střídavými, řapíkatými, často jednoduchými (celokrajnými,     

     zubatými, pilovitými) listy, vzácně lichozpeřenými; 
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 -   palisty jsou vytrvalé nebo opadavé; 

 -   květy jsou uskupené v květenstvích různého typu, zřídka jednotlivé,  

     oboupohlavné, výjimečně prašníkové; 

 -   češule nálevkovitá, miskovitá, event. kuželovitá; 

 -   počet tyčinek kolísá (15) 20 (50); 

 -   semeník bývá polospodní až spodní; 

 -   gyneceum je jedno, až pětičetné; 

 -   plodem je malvice s chrupavčitým, peckovitým, blanitým nebo kožovitým 

     endokarpem, jádřincem. 

  

4. Tavolníkovité (Spiraeoideae) 

 -  keře, výjimečně vytrvalé byliny s jednoduchými nebo složenými střídavými 

     listy 

 -  palisty brzy opadávají nebo zcela chybí; 

 -  květy s miskovitým květním lůžkem, převážně malé, často se vyskytující 

     ve složených, hroznovitých květenstvích s převážně 5 (řídce 4 nebo 6)   

     kališními lístky uspořádanými do kruhu; 

 -  gyneceum je apokarpní, svrchní [méně často (sub)synkarpní], počet tyčinek se 

     pohybuje okolo 10 a více; 

 -  plodem je měchýřek (jako součást souplodí), méně často tobolka.  

[SLAVÍK, sv. 3, 1992]  
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2.4 Příklady farmaceuticky významných rodů a jejich zástupců 
 

Čeleď Růžovitých zahrnuje přibližně 2000 druhů ve více než 100 rodech.  

Příklady farmaceuticky využívaných rodů čeledi Rosaceae: 

Podčeleď: Růžové (Rosoideae) 

  rod: Alchemilla - kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris) 

   Fragaria - jahodník obecný (Fragaria vesca) 

   Geum - kuklík městský (Geum urbanum) 

   Rubus - maliník obecný (Rubus idaeus) 

              - ostružiník křovitý (Rubus fruticosus) 

                                   Potentilla - mochna nátržník (Potentilla erecta) 

   Agrimonia - řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 

 

Podčeleď: Jabloňovité (Malaceae) 

  rod: Sorbus - jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 

   Crataegus - hloh obecný (Crataegus laevigata) 

[www.delta-intkey.com., 61] 
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2.5 Farmaceutické využití Růžovitých 
 

2.5.1 Hlavní obsahové látky – všeobecný přehled  
              (Příloha č. 3) 

 

Glukóza, výchozí látka primárního metabolismu rostlin, vzniká v procesu fotosyntézy,  

v jejímž průběhu dochází k přeměně látek anorganických (oxidu uhličitého, vody) 

působením slunečního záření za současné katalýzy rostlinným chlorofylem na látku 

organickou – sacharid.  

 

Ke vzniku dalších skupin látek (tuků a bílkovin) je již nezbytná přítomnost 

acetylkoenzymu A. 

 

K účinným látkám náleží produkty sekundárního metabolismu, jejichž úloha v 

rostlinném těle je zatím nejasná (nejspíše detoxikační). Ovlivňují však řadu orgánových 

funkcí, v závislosti na velikosti podané dávky působí buď jako léčivo, nebo jed. 

Přestože jsou Růžovité druhově velmi rozmanitou a obsáhlou čeledí, významný je 

výskyt tříslovin uložených buď v idioblastech, nebo rozptýlených v pletivech. K dalším 

obsahovým látkám patří polyfenolické látky (prekurzory tříslovin), pentacyklické 

triterpeny (základ mnohých steroidních saponinů), flavonoidy (kemferol, kvercetin), 

kyanogenní glykosidy a ovocné kyseliny. Plody obsahují organické látky a kyselinu 

askorbovou, květy některých rostlin silici. 

 

Zastoupení význačných účinných látek v jednotlivých podčeledích Rosaceae je 

následující: 

 - Růžové (Rosoideae) – zejména třísloviny (kyselina ellagová, ellagotanin) 

 - Tavolníkovité (Spiraeoideae) – saponiny, pentacyklické triterpeny (tropičtí 

    zástupci) 

 - Jabloňovité (Malaceae) – kyanogenní glykosidy, polyfenoly, třísloviny,   

    kyselina askorbová 

 - Mandloňovité (Amygdalaceae) – také kyanogenní glykosidy (semena, listy, 

     borka) 
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2.5.1.1 Třísloviny 

 

Skupina účinných látek rozšířená mezi dvouděložnými rostlinami, typická zejména v 

kůře, plodech a listech opadávajících na konci vegetačního období. Chemicky se jedná 

o nejednotné sloučeniny fenolické povahy s vysokou molekulovou hmotností 

vytvářející s bílkovinami nerozpustné a nepříliš bobtnavé látky. Uplatňují se zde 

vodíkové a iontové vazby mezi fenolickými skupinami tříslovin a polypeptidickými 

bílkovinnými řetězci. 

 

Bývají převážně rozpustné ve vodě nebo alkoholu za vzniku roztoků s kyselým pH. 

Třísloviny nejsou chemicky stálé, některé zahříváním s vodou nebo zředěnou kyselinou 

hydrolyzují. Vznikají tak nerozpustné produkty, tzv. tříslovinné (katechinové) červeně. 

Za přístupu světla oxidují a polymerizují na tmavé a biologicky neúčinné látky, 

flobafeny. Třísloviny lze dělit dle základní chemické struktury. 

 

   a) Třísloviny hydrolyzovatelné (gallotaniny, třísloviny ellagové) 

− jsou to estery cukrů, nejčastěji glukózy (glukogalliny), řidčeji amamelózy, s 

kyselinou gallovou nebo jejími deriváty  [www.vscht.cz, s. 61, 48]. Jedna 

molekula cukru může vázat variabilní počet molekul kyseliny gallové. 

Esterifikací dvou molekul kyseliny gallové vzniká kyselina m-digallová 

(dipepsid). Další možností je spojení vazbou C-C dvou kyselin gallových za 

vzniku kyseliny ellagové. 

 

   b) Třísloviny nehydrolyzovatelné (katechinové) 

 -  vznikají z anthokyanů a flavonoidů; 

 - základní jednotka je zde katechin a jeho deriváty, také kyseliny ferulová a    

    kávová (hydroxyskořicové kyseliny). Tyto látky nepředstavují pravé třísloviny, 

    teprve další transformací v slabě kyselém prostředí buněčného roztoku se 

     přeměňují v pravé rozpustné amorfní třísloviny. Další kondenzace pak vede ke 

    vzniku makromolekulárních látek, ve vodě již nerozpustných (flobafeny). 

    Poslední zmíněný děj probíhá např. při ukládání monomerních jednotek 

     tvořených v listech do dřeva, kde dochází až postmortálně k přeměně              
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    na třísloviny a později flobafeny; 

 - mochna husí (Potentilla anserina) obsahuje v kořenu tormentol, tříslovinu 

   svíravé chuti; 

 - mochna nátržník (Potentilla erecta) s oddenkem červenohnědé barvy   

   obsahujícím až 20 % tormentilové třísloviny (kondenzovaných postupně 

   na  hnědočervený flobafen). 

 

   c) Třísloviny neznámé konstituce 

 - patří sem množství rostlin bohatých na třísloviny, u nichž nedošlo dosud           

     k identifikaci jednotlivých složek; 

 - květ růže stolisté (Rosa centifolia) s obsahem 20 % tříslovin, ostružiník křovitý

    (Rubus fruticosus), jahodník (Fragaria vesca) nebo maliník (Rubus idaeus). 

 

Základním účinkem tříslovin hojně používaných ve farmaceutické praxi je účinek 

adstringentní, využívající schopnosti tříslovin srážet bílkoviny za vzniku látek odolných 

proti proteolytickým enzymům (léčba onemocnění trávicího traktu, kožních poranění – 

nelze však aplikovat na rozsáhlejší plochy kůže z důvodu resorpce taninu s následným 

poškozením jater). Třísloviny lze použít i jako antidota při otravách těžkými kovy a 

alkaloidy, s nimiž tvoří nerozpustné sloučeniny. 

 

2.5.1.2 Pentacyklické triterpeny, saponiny 

 

K terpenům řadíme látky, jejichž struktura vzniká spojením dvou nebo více molekul 

isoprenu (2-metyl-1,3-butadien). Patří sem látky různých struktur, jejichž syntéza 

vychází ze sacharidů přes acetylkoenzym A a kyselinu mevalonovou. Triterpeny se  

v saponinech vyskytují vázané glykosidickou vazbou. 

 

Saponiny mají vlastnosti povrchově aktivních látek, jsou často využívány nejen  

ve farmaceutickém průmyslu, ale i kosmetice a potravinářství. Způsobují v různé míře 

hemolýzu erytrocytů a jejich parenterální podání je nebezpečné pro svou toxicitu a silné 

lokální dráždění (slzení, dráždění ke kašli). 

Po chemické stránce jsou saponiny glykosidy obsahující lipofilní aglykon (sapogenin)  
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a hydrofilní cukernou složku, která může obsahovat až 12 cukerných jednotek. Dle 

vlastností aglykonu se rozlišují saponiny triterpenické a steroidní (případně se 

steroidním alkaloidem). Steroidní se pak mohou dělit do dalších podskupin, např. kyselé 

(přítomnost karboxylové skupiny), neutrální, bazické (aglykonem je alkaloid). Saponiny 

se steroidy tvoří dosti pevné komplexy (izolace steroidů). 

 

Triterpenické saponiny - aglykon má zde charakter pentacyklických triterpenů tří 

základních typů (α - amyrinový, β - amyrinový, luteolový). V některých případech může 

být navázána na sapogenin i karboxylová skupina (-COOH), esterově vázaná na 

sacharid (tvořený značným počtem monosacharidových jednotek různě zformovaných). 

 

Saponiny působí jako expektorancia, pomáhají snižovat v krvi hladinu cholesterolu. 

Typická účinná látka podčeledi tavolníkových (převážně se vyskytují v tropickém pásu) 

- Mydlokor tupolistý (Quilaja saponaria) - kůra s obsahem saponinů, výskyt v Jižní 

Americe. 

 

 

2.5.1.3 Flavonoidy (kvercetin, kemferol) 

 

Velmi rozšířené sloučeniny, které se nacházejí převážně v nadzemních částech rostlin. 

Strukturně jsou odvozeny od uhlovodíku chromanu. Nejčastější formou výskytu 

flavonoidů je forma glykosidická s málo rozpustným aglykonem, často žluté barvy.  

 

V čeledi Růžovitých jsou hojně rozšířeny deriváty 2-fenylchromanu flavonoly 

(kvercetin, kemferol). Flavonoidy mají řadu biologických účinků - působí proti 

hypertenzi, arterioskleróze, zabraňují šíření toxinů tkáněmi, snižují lomivost kapilár a 

srážlivost krve (vyvázání vápenatých iontů do komplexu). Další uplatnění nacházejí při 

léčbě močového ústrojí (zvýšení diurézy), potencují účinek vitaminu C, se kterým 

vytvářejí komplex zabraňující účinku volných radikálů. Významná antioxidancia           

a podpůrná léčba při infekčních onemocněních. 
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Hloh obecný, jednosemenný (Crataegus laevigiata, monogyna) 

- flavonoidy hyperosid, rutin, vitexin - snižují krevní tlak, zlepšují oběhovou  

  a srdeční nedostatečnost, antisklerotické působení; 

Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) 

- flavonoid spiraeosid (kvercetin - 4´- glukosid) a gaultherin 

- antipyretikum, antirevmatikum; 

 

(Dále flavonoidy obsahují i další čeledi Rosaceae, např. maliník obecný, jahodník 

obecný.) 

 

2.5.1.4 Kyanogenní glykosidy 

 

Skupina glykosidů, jejichž hydrolýzou vzniká kyanovodík. Aglykony, odvozené  

od fenylpropanu, obsahují nitrily α - hydroxykyselin (kyanhydriny), cukernou složkou 

je převážně glukóza. Kyanogenní glykosidy se vyskytují spolu s enzymy  β - 

glykosidázou (odštěpuje cukr) a oxynitrilasou.  

Slivoň trnka  (Prunus spinosa) - amygdalin (gentiobiosid nitrilu kyseliny D - mandlové) 

Mandloň obecná (Amygdalus communis) 

Meruňka obecná (Armeniaca vulgaris) - letální dávka pro dospělého člověka je 

přibližně 50 hořkých mandlí, 5-10 pro dítě. 

 

2.5.1.5 Vitamin C – kyselina askorbová 

 

Chemicky se jedná o dehydrolakton kyseliny L - gulonové. Je to krystalická bezbarvá 

látka kyselého charakteru. Je součástí oxidačně redukčního systému a účinkuje jako 

neenzymový přenašeč vodíku. Je vitaminem pouze pro člověka a morče, při jeho 

nedostatku vzniká onemocnění skorbut (charakterizované hubnutím, únavou, 

vysýcháním kůže a později podkožním krvácením, krvácením z dásní a vypadáváním 

zubů). Je třeba k syntéze kolagenu a hraje důležitou úlohu v imunitních reakcích 

člověka. Doporučen v období rekonvalescence.  Spolupůsobí společně s flavonoidy, 

karotenoidy a organickými kyselinami, které vitamin chrání před oxidací. Vysoké dávky 

vitaminu C u pacientů s onemocněním ledvin způsobují vznik ledvinových kamenů. 

Vyrábí se hlavně synteticky, využití v organismu je však nižší než u kyseliny askorbové 
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z přírodních zdrojů. 

 

Z čeledi Růžovitých je jejím zdrojem např. ostružiníkový a maliníkový list, plody 

jabloně domácí nebo kdouloně obecné. 

 

[ POTUŽÁK, 2006; JAHODÁŘ, 2006; DUCHOŇ, 1985; JANČA, ZENTRICH, sv. 1, 

1994; www.biotox.cz, 31;  www.vscht.cz, 47] 

  

2.5.2 Obecné zásady zpracování léčivých rostlin 
 

2.5.2.1 Sběr 

 

Sbírané části rostlin: 

 - nať (herba) 

 - květ (flos) 

 - list (folium) 

 - plod (fructus) 

 - semeno (semen) 

 - kořen (radix) 

 - oddenek (rhizoma) 

 - cibule (bulbus) 

 - hlíza (tuber) 

 

Většina rostlin má specifické požadavky na roční dobu a část dne, kdy se provádí sběr. 

Obsah a účinnost obsahových látek závisí na více faktorech (stupni vývinu rostliny, 

stanovišti - slunce, stín, roční období, kvalita půdy aj.). 

 

Nejpříznivějším obdobím pro sběr nadzemních částí rostlin - květu a stonku - je suché, 

slunečné období v počátku květu z důvodu intenzivní fotosyntézy a s ní související 

tvorby sekundárních produktů; pozdějším sběrem kvalita drogy postupně klesá. Naopak 

podzim a předjaří jsou vhodná období pro sběr kořenů (pouze dvouletých a vytrvalých 

rostlin), neboť v této době prochází rostlina obdobím vegetačního klidu. Listy je možné 

sbírat během celého vegetačního období. Řapík a cibulky se sbírají až po odkvětu 
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rostliny a ovadnutí nadzemní části. Hlízy se sklízí během květu, buď brzy ráno, nebo 

večer, semena a plody po dozrání. Kůra se získává za vlhkého počasí na podzim či 

předjaří, nejlépe z mladých jedinců. 

 

Před vlastním sběrem je nutné se důkladně seznámit s podmínkami sběru a 

rozlišovacími znaky rostliny. Nesbírá se více druhů najednou z důvodu záměny, za deště 

nebo těsně po něm, ani se neukládají do igelitových sáčků či umělohmotných nádob 

(zapaření). Nežádoucí je též sběr z chemicky ošetřených stanovišť, z míst podél silnic 

(kontaminace olovem, kadmiem) nebo skládek odpadu. 

 

Je třeba se chránit před dráždivými, alergizujícími či fotosenzibilizujícími účinky 

některých rostlin. Ze sběru se odstraňují všechny byliny plesnivé, hnijící, napadené 

škůdci nebo barevně pozměněné. Sběr na území národních parků a ohrožených taxonů 

je nepřípustný. 

 

2.5.2.2 Sušení 

 

Sušení je dalším krokem ve zpracování sebraného materiálu, kterým se dosahuje 

odstranění vody a tím inaktivace enzymů a mikroorganismů odpovědných za procesy 

plesnivění a hnití drogy. 

 

Nejdříve se rostliny roztřídí a očistí. Nedoporučuje se jejich úprava před sušením 

(rozdrobnění). Sušení se provádí v bezprašné místnosti (případně venku ve stínu, na 

dobře větraném místě - růže šípková), v tenké vrstvě, na hrubých textiliích nebo sítech 

při teplotě 30 - 40 °C. Hranice 45 °C by neměla být překročena. Vhodné je i sušení na 

šňůře ve svazcích umožňujících proudění vzduchu. Proces lze urychlit přibližně ve 2/3 

sušící doby obracením materiálu. Během sušení dochází ke hmotnostnímu úbytku 

drogy, který se vyjadřuje tzv. sesýchacím poměrem. 

  kůra, kořen  1:3 – 1:4 

 listy, natě  1:5 – 1:6 

 květy  1:7 – 1:8 

 plody  1:10 

Platné pro většinu drog (výjimkou je například plod - šípek).  
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Pokud droga sušením hnědne nebo černá, je nutné ji odstranit (znehodnocení). 

 

Fermentací se nazývá postup, kdy (na rozdíl od sušení) během první fáze účinky 

enzymů uvolněných ze záměrně narušených buněk poškozují některé původní látky, 

které štěpí. Za doprovodu barevné změny se tak uvolňují aromatické sloučeniny (černý 

čaj). 

2.5.2.3 Skladování, rozdrobňování drogy 

 

Při skladování malých množství je třeba drogu hermeticky uzavřít. K tomuto účelu se 

používají tmavé skleněné nádoby nebo plechové krabice (siličné drogy). Dříve oblíbené 

plátěné pytle se využívají již méně, neboť drogu nechrání před ztrátou aromatických 

látek a působením vlhkosti. Je možné použít i lepenkové krabice. Jutové nebo papírové 

pytle, dnes i kontejnery, se využívají při skladování větších množství. Hygroskopické 

drogy je nutné uzavřít v plastových nebo alespoň impregnovaných obalech. Vaky z 

polyetylenu jsou nevhodné k uskladnění silic z důvodu poškození aromatických látek v 

droze. Drogy se skladují ve tmě, chladu a suchu. Do jednoho obalu se neukládá víc než 

jeden druh rostlin. Obal se řádně označí. Zcela odděleně se uchovávají jedovaté nebo 

silně účinné drogy. Doba použitelnosti takto uskladněného materiálu se pohybuje v 

průměru do 2 let. Nejdelší životnost vykazují kořeny nebo kůra (na rozdíl od květu 

akátu bílého - 1 rok). 

 

Rozdrobňování je proces, při kterém se získávají částice drogy požadované velikosti. 

Stupeň rozdrobnění se udává římskými číslicemi, které označují velikost síta, kterým 

musí projít dle předpisu minimálně 50 % drogy. Stupeň rozdrobnění je úměrný kvalitě 

zpracování drogy. Takto se získává například homogenní materiál pro výrobu čajoviny.  

[POTUŽÁK, 2006; JANČA, ZENTRICH, sv. 1, 1994] 
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3.1.1.1 Jahodník obecný 

        (Fragaria vesca) 

 

Čeleď:  Rosaceae (Růžovité) 

Podčeleď:  Rosoideae (Růžové) 

 

Výskyt: 

− prosvětlená místa převážně v listnatých lesích, lesní paseky a stráně, případně 

lesní lemy 

− křovinaté a příkopní svahy, sutě, mezotrofní až eutrofní půdy s obsahem 

humusu, vlhké až mírně suché 

 

Popisné charakteristiky: 

− vytrvalá, téměř 20 cm vysoká bylina, pokrytá chlupy 

− polodřevnatý oddenek 

− kořenující výběžky vyrůstající v úžlabí růžice listů 

− listy přízemní, dlanitě trojčetné, zubatě zakončené, s dlouhými řapíky 

− stvoly nesoucí bílé, pětičetné oboupohlavní květy (v počtu 1-5) 

− po odkvětu zdužnatělé lůžko během zrání červená (souplodí drobných nažek) - 

plod jahoda 

 

Doba květu: květen - červen 

 

Užívané části drogy:  

− list (Fragariae folium) 

− plod (Fragariae fructus) 

− popř. kořen (Fragariae radix) 

 

   Sběr, úprava: 

− list - sběr listů planých (ne zahradních) jahodníků během května - ručně 

sežínáním, včetně řapíků 

− ihned se odstraňují příměsi trav, eventuálně dalších lodyh  
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− suší se rozloženy na jednotlivé lístky ve stínu za přístupu vzduchu,  lze sušit       

i v sušárně do teploty 45 °C. Sesýchací poměr je 5 : 1 

− kvalitně usušená droga je šedozelené barvy, nahořklé chuti a příjemné vůně 

− uchovává se v jutových nebo papírových pytlích (v suchu, bez přístupu světla) 

− plody se zpracovávají čerstvé 

 

Účinné látky: 

− listy - kondenzované třísloviny, flavonoidy, silice, elagitaniny (pedunkulagin, 

agrimoniin), leukoanthokyany, soli draslíku a vitamin C 

− plody - bílkoviny, minerály - Na, K, Ca, Mg, P, Fe, vitaminy A, C a komplex 

vitaminu B, aromatické látky, pektiny, anthokyanové barvivo fragarin, vysoký 

obsah cukru 

 

Hlavní využití: 

− antiflogistikum, diuretikum, adstringens 

 

Kontraindikace:  

− nejsou známé 

 

Poznámka: 

Z čeledi Rosaceae je právě na jahodník obecný zaznamenáno nejvíce alergických 

reakcí. Asi polovina všech pacientů nepřiměřeně reaguje i na jiný typ ovoce z této 

čeledi. Vyskytuje se i zkřížená alergie na pyl rostlin z čeledi Břízovitých. Jde většinou o 

méně závažné projevy – urtikarii, nebo „ústní alergický syndrom“ charakterizovaný 

otokem, svěděním rtů a sliznic dutiny ústní. Závažná postižení jsou vzácná, 

anafylaktický šok byl zaznamenán pouze v jednom případě.  
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3.1.1.2 Kontryhel obecný, syn. Žlutozelený 

           (Alchemilla vulgaris, syn. xanthochlora) 
 
 
Čeleď:  Rosaceae (Růžovité) 

Podčeleď:  Rosoideae (Růžové) 

 

Výskyt: 

− suché až vlhčí louky, meze, příkopy a pastviny, mokřady porostlé křovinami, 

vlhčí sutě, prameniště 

− méně často trávníky v parcích 

− stanoviště od nížin do hor 

 

Popisné charakteristiky: 

− vytrvalá, až 50 cm dosahující bylina, mírně ochlupená (zejména rub listů) 

− dřevnatý oddenek 

− listnatá lodyha - vystoupavá, téměř přímá 

− listy v přízemní růžici, dlanitě laločnaté a dlouze řapíkaté s ledvinovitou čepelí, 

pilovitého, laločnatého okraje (7-9 laloků) s častou přítomností krůpěje vody 

− mladé listy složené do tvaru „nálevky“ 

− květenství vrcholičnaté, tvořené svazečky malých, žlutozelených čtyřčetných 

květů 

− plod - suchá češule obsahující nažku 

 

Doba květu: 

− květen - září 

 

Užívaná část drogy: 

− kvetoucí nať (Alchemillae herba) 

− list (Alchemillae folium) 

 

Sběr, úprava: 

− sežíná se celá rostlina - list a nať v začátku květu 
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− kvalitnější listová droga se získává vytříděním přízemních listů sušených 

odděleně 

− zbytek se suší v tenké, načechrané vrstvičce na stinném místě nebo v sušárně při 

teplotě 40 °C 

− sesýchací poměr 5 : 1 

− hodnotná, usušená droga nevoní, svíravě a hořce chutná, jasně zelené barvy 

− uchovává se bez přístupu světla v suchu v papírových sáčcích 

 

Účinné látky: 

− značný podíl tříslovin (6-8 %) gallotaniny, ellagintaniny (např. dimerní 

alchemillin), flavonoidy, izoflavonoidy, vitamin C, organické kyseliny, hořčiny, 

silice 

 

Hlavní využití: 

− sedativum, spazmolytikum, gynekologikum, adstringens, stomachikum 

 

Kontraindikace: 

− těhotenství - uteronizující účinky 

− kojení - nedostatek informací  

 

3.1.1.3 Kuklík městský 

            (Geum urbanum) 

 

Čeleď:  Rosaceae (Růžovité) 

Podčeleď:  Rosoideae (Růžové) 

 

Výskyt: 

− lužní lesy, vlhké listnaté lesy včetně dubohabřin, houštiny, zarostlé parky  

− a zahrady, málo osvětlená rumiště 

− stanovištěm jsou i zvětralá zbořeniště, hornaté lemy plotů 

− vlhčí půdy různého složení bohaté na humus a další živiny 
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Popisné charakteristiky: 

− vytrvalá, téměř 50 cm vysoká bylina 

− oddenek - kratší, rozvětvující se v menší kořínky 

− lodyha - přímá, rozvětvená s jemnými chlupy 

− listy  

−  spodní - dlouze řapíkaté, lichozpeřené, s dlouhými stopkami 

− střední - trojdílné s krátkými stopkami 

− nejvyšší - obyčejně nedělené, přisedlé 

− květ - žlutý na konci větviček, korunní plátky (5) stejně dlouhé jako 

kalich 

− plod - štětinaté jednosemenné nažky zakončené hákovitým zobáčkem 

 

Doba květu: 

− květen až říjen 

 

Užívané části drogy: 

− oddenek s kořeny (Caryophylattae radix) 

 

Sběr, úprava:  

− kořen se vykopává během února a března nebo v září až listopadu 

− očistí se od vedlejších kořínků, oddělí se krček kořene a následně opláchne 

vodou 

− suší se za přístupu vzduchu na stinném místě ve vrstvě maximálně 5 cm silné 

− v sušárně nesmí teplota přesáhnout 35 °C 

− ukládáme v jutových nebo papírových pytlích 

− nezbytná častější kontrola skladované drogy, neboť je málo odolná vůči plísním 

 

Účinné látky: 

− třísloviny, glykosidní hořčina gein a eugenolová silice vznikající jejím 

rozkladem 

 

Hlavní využití:  

− antihemoroikum, antidiaroikum, hemostatikum 
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Kontraindikace: 

− nejsou známy závažnější kontraindikace 

− není vhodné drogu užívat delší dobu 

  

3.1.1.4 Maliník obecný 

            (Rubus idaeus) 

 

Čeleď:  Rosaceae (Růžovité) 

Podčeleď:  Rosoideae (Růžové) 

 

Výskyt: 

− prosvětlené lesy, lesní lemy a okraje, paseky, křoviny, kamenité náspy 

− roste na rozmanitých geologických podkladech (včetně písčitých), humózních a 

na živiny bohatých půdách, lehce alkalických až mírně kyselých a vlhkých 

 

Popisné charakteristiky: 

− hustý keř, někdy převislý, dorůstající 1,5 m výšky 

− dřevnatící, ostnité stonky nesoucí květy 

− listy - lichozpeřené, tří- až pětičetné, spodní i sedmičetné, úzké, vejčité, 

s pilovitými okraji, běloplstnaté na rubové straně 

− květ - bílý, pět korunních lístků, někdy rostoucí jednotlivě, jindy v složitých 

latách 

− plod - malina, souplodí peckoviček, zrající v červenci až srpnu, červené barvy, 

odděluje se od lůžka tvaru kužele 

 

Doba květu: 

− květen až červenec 

 

Užívané části drogy: 

− list (Rubi idaei folium) 

− plod (Rubi idaei fructus) 
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Sběr, úprava: 

− listy se sbírají v letní období v červenci až září 

− suší se na stinném místě ve vrstvě ne vyšší než 5 cm nebo v sušárně při teplotě 

okolo 40 °C 

− sesýchací poměr: 4-5 : 1 

− uskladňuje se v jutových nebo papírových pytlích 

− droga se nesmí drobit -  známka přesušení 

− plody se sbírají v období jejich výskytu brzy ráno nebo později večer z důvodu 

přehřátí plodu a ihned se zpracují 

 

Účinné látky: 

− listy - zejména fragarin, polypeptidy, organické kyseliny, taniny, flavony 

− plod - kyselina citronová, jablečná, vitaminy A, B, C, antokyanový glykosid 

kyanidin, pektiny, slizy 

− minerální látky obsažené v maliníku: Fe, Mn, Ni, P, S, Zn 

 

Hlavní účinky: 

− listy - adstringens, uterotonikum, cholagogum 

− plod - diuretikum, laxativum, diaforetikum 

 

Kontraindikace: 

− list - nepoužívat vysoké dávky v raném stadiu těhotenství - uterotonikum 

 

3.1.1.5 Mochna nátržník 

            (Potentilla erecta) 

 

Čeleď:  Rosaceae (Růžovité) 

Podčeleď:  Rosoideae (Růžové) 

 

Výskyt: 

− od nížin do vyšších poloh 
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− na prosvětlených lesních místech, při lesních okrajích 

− louky, pastviny, meze, často i vřesoviště, mokřiny 

− roste na stanovištích sušších i vlhčích včetně písčitých a rašelinných podkladů 

 

Popisné charakteristiky: 

− vytrvalá bylina dorůstající 20-30 cm výšky 

− silný, zdřevnatělý oddenek, místy uzlovitě rozšířený, na povrchu temně hnědý, 

na řezu červenavý 

− lodyha - přímá nebo poléhající, nekořenující, na konci rozvětvená, rostoucí po 

několika v trsu 

− listy - přízemní, dlouze řapíkaté, lodyžní střídavé, trojčetné se dvěma velkými 

palisty, okraje listů jsou v koncové polovině zubaté až stříhané, na rubu pokryté 

jemnými chloupky 

− květy - jednotlivé, na delších stopkách, uspořádané do vrcholíků, skládají se 

z osmi kališních a čtyř zlatožlutých korunních lístků s pomerančově zbarvenou 

skvrnou vespodu 

− plody - vejčité nažky v neopadávajícím kalichu 

 

Doba květu: 

− květen až říjen 

 

Užívané části drogy: 

− kořen (Radix tormentillae) 

− méně často nať (Herba tormentillae) 

 

Sběr, úprava: 

− kořen se sbírá buďto brzy zjara - v březnu a dubnu - než se objeví listy, nebo pak 

během září a října 

− ručně vyryté oddenky se omyjí vodou, zbaví nadzemních částí a suší navlhčené 

na slunci nebo rozložené ve stínu ve vrstvě maximálně 5 cm silné za přístupu 

vzduchu 

− lze sušit i v sušárně při teplotě okolo 40 °C 

− sesychací poměr 3 : 1 
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− kvalitně usušená droga je bez zápachu, hnědé barvy a značně svíravé chuti 

− skladuje se v pytlích z juty, kde je nutno ji často kontrolovat - bývá napadána 

škůdci nebo plesniví 

 

Účinné látky: 

− radix - vysoký obsah tříslovin (15-25 % katechinového typu, 6 % ellagotaninů), 

flavonoidy, organické kyseliny (chinová, sinapová, kávová), silice, saponiny 

(tormentosid), kyselina gallová a ellagová, tormentilovaná červeň 

 

Hlavní využití: 

− hemostatikum, adstringens, antidiaroikum, antidysmenoroikum (výtažek 

vykazuje též protivirový a imunostimulační efekt, který je však téměř 

nevyužitelný) 

 

Kontraindikace: 

− velká opatrnost v těhotenství při kojení 

 

Poznámka: 

Vysoký obsah tříslovin může ve větších dávkách způsobit nauzeu, při delším užívání též 

obstipaci.  

 

3.1.1.6 Mochna husí 

           (Potentilla anserina) 

 

Čeleď:  Rosaceae (Růžovité) 

Podčeleď:  Rosoideae (Růžové) 

 

Výskyt: 

− častý plevel rostoucí na zaplavovaných loukách, pastvinách, lemech cest 

− vyskytuje se i v městech a vsích, na dvorcích, mezi dlaždicemi 

− daří se jí především na výživných, vlhkých půdách obsahujících dusík, možno    

i  mírně kyselých 
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Popisné charakteristiky: 

− vytrvalá, 30 cm vysoká bylina 

− poléhavé, až 25 cm dlouhé lodyhy často se zakořeňující 

− hluboce zubaté, vejčité podlouhlé listy, lichozpeřené, na rubu stříbřité 

− květy jsou malé, žluté, jednotlivě vyrůstající na delších stopkách, složené z pěti 

korunních lístků, kalichu a kalíšku 

− plod - kulatá až vejčitá nažka 

 

Doba květu: 

− květen až červen 

 

Využívaná část drogy: 

− nať (Anserinae herba) 

− kořen (Anserinae radix) 

 

Sběr, úprava: 

− kvetoucí nať se sbírá od počátku května až do srpna 

− oddělí se těsně nad zemí, při znečištění pískem je třeba jej odstranit přetáčením 

na sítě 

− suší se na vzdušném, stinném místě ve vrstvě do 8 cm 

− během sušení je třeba drogu častěji obracet 

− v sušárně teplota nesmí překročit 40 °C 

− kvalitní usušená nať musí být zelená 

− skladuje se v jutových nebo papírových pytlích 

− kořen je sbírán v září a říjnu, po očištění a omytí se suší a poté práškuje 

 

Účinné látky: 

− droga obsahuje značné množství tříslovin (7-10 %), dále hořčiny, sliz, 

flavonoidy, vitamin C a leukoanthokyany. Mastné kyseliny, cholin a minerální 

látky se nachází v oddenku. 
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Hlavní využití: 

− adstringens, cholagogum, spazmolytikum, digestivum, karminativum, 

antiflogistikum 

 

Kontraindikace: 

− nepoužívat v době těhotenství - stimulační efekt na dělohu, nedoporučuje se ani 

v době kojení 

 

3.1.1.7 Ostružiník křovitý 

            (Rubus fruticosus) 

 

Čeleď:  Rosaceae (Růžovité) 

Podčeleď:  Rosoideae (Růžové) 

 

Výskyt: 

− lesní křoviny, mýtiny, lemy, kamenité stráně a příkopy 

− hojný též kolem cest, plotů a starých zdí 

 

Popisné charakteristiky: 

− ostnatý keř, vysoký až 2 m 

− mohutně větvené kořeny 

− lodyhy dvou- a víceleté dřevnatí, poléhají 

− jednoleté pruty jsou neplodné 

− listy řapíkaté, střídavé, vejčitého tvaru se zubatou čepelí, na rubu porostlé 

chlupy, bělavé 

− květy vykvétají v chocholičnatém, nebo latnatém květenství, koruna s pěti 

narůžovělými nebo bílými lístky a četnými tyčinkami 

− souplodí (ostružina) vytváří dvacet i více černých peckoviček, v době zralosti 

odpadávajících i s částí lůžka 

 

Doba květu: 

− květen až říjen 
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Užívané části drogy: 

− list (Rubi fruticosi folium) - léčebné účely 

− plod (Rubi fruticosi  fructus) - potravinářské účely 

− výjimečně také kořen (Rubi fruticosi radix) 

 

Sběr, sušení: 

− sběr mladých listů během června a července bez řapíků - suší se na stinných, 

dobře větratelných místech ve vrstvě maximálně 5 cm 

− pro rychlejší sušení je třeba listy nejdříve pomačkat 

− lze sušit i v sušárně při teplotě do 50 °C 

− uchovává se v papírových či jutových pytlích 

− nemísit s nasbíranými listy maliníku! 

 

Účinné látky: 

− zatímco droga obsahuje množství tříslovin, flavonoidy, organické kyseliny a 

pektin, plody obsahují antokyany, vitamin C, karotenoidy, cukry, slizy 

− obsah všech látek v ostružiníku je poměrně nízký, řadí se k tzv. „indiferentním 

drogám“ s nižší účinností 

 

Hlavní využití: 

− antidiaroikum, diuretikum, adstringens 

 

Kontraindikace: 

− nejsou známy, pouze při předávkování nebo dlouhodobém užívání může 

vzniknout obstipace  
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3.1.1.8 Růže šípková 

            (Rosa  canina) 

 

Čeleď:  Rosaceae (Růžovité) 

Podčeleď:  Rosoideae (Růžové) 

 

Výskyt: 

− meze, křovinaté stráně, lesní lemy, světlé lesní porosty, okraje mokřin a cest 

− stanoviště často na suchých až vyprahlých místech 

 

Popisné charakteristiky: 

− vytrvalý keř dorůstající až 2 m výšky 

− dřevnaté pruhy porostlé ostny silně zakřivenými, lichozpeřené listy s pěti až 

sedmi eliptickými lístky jemně pilovitých okrajů 

− úzké palisty částečně přirůstající k řapíku listů 

− květní kalich z pěti kališních lístků, květy jednotlivé nebo po několika ve svazku 

− koruna skládající se z pěti korunních plátků, bílých nebo světle růžových 

− mnohočetné tyčinky 

− lůžko se semeníky pod okvětními lístky 

− značný počet zploštělých nažek uvnitř uzavřených, v době zralosti červený plod 

(češule) 

 

Užívané části drogy: 

− souplodí (šípky) (Cynosbati fructus) 

 

Sběr, úprava: 

− v září a říjnu se vyzrálé šípky sbírají většinou ručně, změklé a nedozrálé se 

odstraňují 

− suší se buďto v sušárně do 40 °C, nebo volně v tenké vrstvě na stinném místě a 

poté se v sušárně pouze dosuší 

− sesýchací poměr je 3 : 1 



41 
 

− uchovávanou drogu v jutových pytlích je nutno často kontrolovat z důvodu 

plesnivění a napadání škůdci 

− skladuje se nejdéle 1 rok 

 

Účinné látky: 

− značné množství vitamínu C, B1, B2, provitaminu A, karotenoidy, silice, 

třísloviny, bioflavonoid P (potenciace účinku vit. C) a kyselina nikotinová 

− dále množství mastných kyselin, pektin a cukry 

 

Hlavní využití: 

− diuretikum, roborans, mírné adstringens 

 

Kontraindikace: 

− nejsou známy 

 

3.1.1.9 Růže stolistá 

            (Rosa centifolia) 

 

Čeleď:  Rosaceae (Růžovité) 

Podčeleď:  Rosoideae (Růžové) 

 

Výskyt: 

− dříve pěstovaná především ve venkovských zahradách, hřbitovech a dožívá na 

rumištích někdejších obcí 

− dodnes uměle pěstovaná na plantážích jižní Francie  

 

Popisné charakteristiky: 

− vysoké, prutnaté keře dorůstající výšky kolem 1 m, některé starší kultivovány   

až 3 m 

− tenké, smáčklé červenavé ostny 

− lichospeřené, dva jařmové oválné lístky na okrajích pilovité 
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− plné květy s mnoha korunními lístky (zpravidla více než 60) s pěti a více cm 

v průměru 

− bývají růžové, červenavé, pestré, někdy i bělavé 

− plody - nepravé - „šípky“ s ojediněle vyvinutými nažkami 

 

Doba květu: 

− červen, červenec 

 

Používané části drogy: 

− korunní plátky květů 

 

Sběr, úprava: 

− pro kosmetické účely během letních měsíců za naprosto suchého počasí 

− z čerstvých plátků se buďto ihned extrahuje silice, nebo se rychle suší ve stínu 

− sušené korunní plátky se uchovávají v uzavřených nádobách  

 

 

Účinné látky: 

− růže stolistá poskytuje z korunních plátků silici zvanou „bulharský růžový olej“ 

− organickými těkavými rozpouštědly se extrahuje růžová silice francouzská; 

obsahuje zejména citronelol a geraniol 

− vzájemný poměr obou složek je jiný než u silice bulharské 

− usušené korunní lístky obsahují flavony, antokyany, 10-25 % tříslovin a stopy 

silice  

 

Hlavní využití: 

− kosmetický průmysl 

− nálev nebo vývar z drogy se doporučuje jako přísada do koupelí, především u 

výrazněji poškozené kůže (i špatně se hojící drobná poranění) 

− francouzskou i bulharskou růžovou silicí se parfémují luxusní kosmetické 

výrobky, nebo se používá jako vlastní parfém 

− tzv. „růžová voda“, vznikající jako vedlejší produkt při destilaci silice a 

obsahující ještě stopy vonných látek, se uplatňuje v parfumerii  
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Kontraindikace: 

− nejsou známy 

 

3.1.1.10 Růže galská 

               (Rosa gallica) 

 

Čeleď:  Rosaceae (Růžovité) 

Podčeleď:  Rosoideae (Růžové) 

 

Výskyt: 

− planě vyrůstá na suchých a slunných místech, mezích, náspech a okrajích lesů, 

často na vápencovém podkladě 

− najdeme ji i ve skalních štěrbinách a zářezech cest 

− šlechtěna a uměle pěstovaná ve Francii, Bulharsku, Řecku, Turecku, na území 

bývalého Sovětského svazu a v Indii 

 

Popisné charakteristiky: 

− buď víceletý, až 1m vysoký keř, chudě a krátce větvený, nebo nízké prutnaté 

keříky s plazivými šlahouny 

− tenké větve, silné nanejvýš 5 mm, ostnité (výjimečně bezostné), ostny přímé, 

štíhlé, řidčeji hákovité 

− listy lichozpeřené s dlouhými řapíky, složené z pěti až sedmi lístků, okrouhlých, 

papírovině tenkých až kožovitých 

− svrchu zelené, někdy s červenavým okrajem mělce a široce zoubkovaným, 

vespod bledě zelené 

− květy jednotlivé, až 10 cm velikostí v průměru (největší evropská růže), kališní 

lístky zpeřené, hustě žlaznaté 

− korunní listy tmavě růžové až červenavé, zřídka světlejší 

− plodem jsou „šípky“, které v sobě uzavírají chlupaté nažky 
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Doba květu: 

− květen až červen 

 

Používané části drogy: 

− korunní plátky 

 

Sběr, úprava: 

− korunní plátky se trhají v plném květu, a to dopoledne, kdy obsahují nejvyšší 

množství silice (4-5 tisíc kg korunních lístků na 1 kg silice) 

− silice se získává z korunních lístků destilací vodní párou, její množství se 

pohybuje mezi 0,1 - 0,6 %  

 

Účinné látky: 

− citronelol (40 - 50 %) 

− geraniol ( 20 %) 

 

Hlavní využití: 

− kosmetický průmysl, farmacie - korigens vůně do léčivých krémů, zevně silice a 

„růžová voda“ 

 

Kontraindikace: 

− nejsou známé 

 

3.1.1.11 Řepík lékařský 

               (Agrimonia eupatoria) 

 

Čeleď:  Rosaceae (Růžovité) 

Podčeleď:  Rosoideae (Růžové) 

 

Výskyt: 

− hojný ve světlých lesích, lesních lemech, lesostepích a keřnatých porostech, 

lomech, příkopech a travnatých lemech komunikací 
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− často na těžších půdách různé hloubky, slabě kyselých až mírně alkalických, 

vápenitých, bohatých živinami, s malým obsahem dusíku, suchých, v létě až 

vysýchavých  

 

Popisné charakteristiky: 

− vytrvalá bylina dorůstající až 1 m s přízemní růžicí listů 

− přímá, větvená, drsně chlupatá lodyha zakončená dlouhým, zpravidla 

jednoduchým květenstvím 

− listy vejčité, přetrhaně lichozpeřené, s pilovitými okraji, na rubu šedoplstnaté 

− žluté květy vyrůstají v jednoduchém klasovitém hroznu, jsou pětičetné, krátce 

stopkaté 

− plod - nažky uzavřené v dřevnaté češuli 

 

Doba květu: 

− červen až září 

 

Užívané části drogy: 

− nať (Agrimoniae herba) 

− případně list (Agrimoniae folium) 

 

Sběr, úprava: 

− nať na počátku května - od června až do září za suchého počasí 

− nožem nebo srpem se užínají horní nezdřevnatělé části lodyh včetně přízemních 

listů 

− suší se neprodleně buďto v sušárně při teplotě kolem 40 °C, nebo rozložené ve 

stínu za přístupu vzduchu 

− sesýchací poměr je 4-5 : 1 

− rostlina ponechaná dlouho ve vyšší vrstvě se znehodnocuje - tmavne 

− pokud je řepík pěstován na polích, sklízí se ve dvou sečích 

− kvalitně usušená droga je svěží, světle zelené barvy, chutná hořce, skladuje se 

v suchu 

− pokud je špatně usušena, snadno se drobí a podléhá plísním 
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Účinné látky: 

− flavonoidy, třísloviny (kondenzované i hydrolyzovatelné), hořčiny, vitaminy (B, 

C, nikotinamidový komplex - PP faktor, K) 

− dále fytosteroly, přibližně 0,2 % silice 

 

Hlavní využití: 

− rozmanité - dezinficiens, cholagogum, stomachikum, adstringens, diaforetikum, 

antiflogistikum 

 

Kontraindikace: 

− neužívat při obstipaci - adstringentní účinky 

 

3.1.1.12 Toten lékařský 

           (Sanguisorba officinalis) 

 

Čeleď:  Rosaceae (Růžovité) 

Podčeleď:  Rosoideae (Růžové) 

 

Výskyt: 

− vlhké louky a pastviny 

− ve vyšší nadmořské výšce travinaté porosty v příkopech a podél komunikací  

            s dostatkem světla 

− půdy vlhké, nebo mírně zrašelinělé, nejčastěji hlinité až jílovité, mírně kyselé až 

slabě alkalické, s menším obsahem dusíku 

 

Popisné charakteristiky: 

− vytrvalá bylina, až 1 m vysoká, se silným oddenkem a lysou, v horní části 

rozvětvenou lodyhou 

− listy v přízemní růžici lichozpeřené s vejčitými lístky s tmavě pilovitými okraji, 

lodyžní listy jsou přisedlé 

− květy drobné, tmavé, červenohnědé, ve velkém počtu obsažené ve vejčitých 

hlávkách 
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− čtyřčetný kalich s chybějící korunou 

− plod - malá hranatá nažka 

 

Doba květu: 

− červen až září 

 

Užívané části drogy: 

− kořen (Sanguisorbae radix) 

− nať (Sanguisorbae herba) 

 

Sběr, úprava: 

− kořen se vyrývá buďto brzy na jaře - v březnu, dubnu, nebo na podzim v září a 

říjnu 

− následně se očistí, vypere a suší na vhodném stinném místě nebo v sušárně při 

teplotách nepřesahujících 40 °C 

− dobře usušený kořen je křehký, bez vůně, a chutná kořenně hořce 

− droga se uchovává v suchu v dobře uzavřených nádobách, nejlépe plechových 

− nať se sbírá a suší během června a července v době květu 

 

Účinné látky: 

− kořen - katechinové a gallokatechinové třísloviny (do 20 %), saponiny 

(sanguisorbin), triterpeny (sanguisorbigenin), flavonoidy 

− nať - podobně jako v kořeni, ale menší množství 

− sanguisorbin do 5 %, vitamin C 

 

Hlavní využití: 

− adstringens, hemostatikum, antiseptikum 

 

Kontraindikace: 

− nedoporučuje se při kojení a v těhotenství 

 

Poznámka: 

U nás běžně rostoucí Sanguisorba minor - obsahuje v radixu triterpeniodní kyselinu 
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tormentovou, která snižuje hladinu krevní glukózy (prováděny pokusy pro využití při 

léčbě diabetes mellitus) 

 

3.1.1.13 Mandloň obecná 

                (Amygdalus communis) 

 

Čeleď:  Rosaceae (Růžovité) 

Podčeleď:  Amygdaloideae (Mandloňovité) 

 

Výskyt: 

− na slunných svazích, polních mezích na lehkých výhřevných hlinitých půdách 

s vyšším obsahem humusu 

− teplomilná rostlina nesnášející větší výkyvy teplot 

 

Popisné charakteristiky: 

− opadavý, přibližně 3-10 m vysoký keř nebo strom v mládí se vzpřímenou, 

později převislou korunou 

− kůra v mládí zelenavá, u starších větví červenohnědá 

− listy tmavé, zelené, podlouhlé a kopinaté, na okraji tupě pilovité 

− květy v párech, sytě růžové barvy (sladkoplodé) nebo bílé až narůžovělé 

(hořkoplodé odrůdy) 

− vykvétají dříve než vyráží listy 

− pětizubý kalich tvoří číšku 

− semeník uzrává ve 3 cm dlouhou, sametově chlupatou peckovici se zelenou, 

suchou dužinou a oploštělou, dírkovitou peckou 

 

Doba květu: 

− únor až duben 

 

Užívané části drogy: 

− mandle (Amygdali semen) 

 



49 
 

Sběr, úprava: 

− kulturní rostliny – vysazují se na vzdálenost 4-5 m, třetím rokem začínají plodit 

− mandloň se často pěstuje jako polokmen nebo vysokokmen 

− plody se sklízejí na podzim, jakmile začne pukat zelené oplodí 

− pecky jsou odstraňovány ručně nebo v drtičkách 

− posléze se suší, třídí a zbavují zbytku skořápek  

− olej se lisuje za studena ze semen (u hořkých mandlí nedochází takto k uvolnění 

kyanovodíku - zůstává v pevných výliscích) 

 

Účinné látky: 

− mandlový olej nevysýchavý - obsahuje glyceridy kyseliny olejové a linolové  

(40 – 50 %) 

− semena - mandlový olej, bílkoviny, vitaminy B, E, stopy silice, glykosid 

amygdalin u hořké variety 

 

Hlavní využití: 

− farmaceutický a kosmetický průmysl – mandlový olej, „mandlové otruby“ - 

rozemleté výlisky, které mají čisticí účinky 

− hořkomandlová voda (Aqua amygdalae amarae) – korigens chuti, vůně (dnes již 

méně používaná) 

 

Kontraindikace: 

− během tisíciletí byly vyšlechtěny dvě linie mandlovníku 

− sladkoplodá varianta - neobsahuje amygdalin 

− hořkoplodá varianta    

− 5,3 % jedovatý amygdalin, 20 % bílkoviny, 45 % olejů 

− toxikologicky významná - uvolnění kyseliny kyanovodíkové v kyselém 

žaludečním prostředí (v kyselině chlorovodíkové) - smrtelná dávka u dětí je asi 

5-10 semen, u dospělých kolem 60 

− při úpravě - dostatečně dlouhém vaření nebo pečení - kyselina kyanovodíková 

vyprchá 
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3.1.1.14 Hloh obecný 

               (Crataegus laevigata) 

            Hloh jednosemenný 

            (Crataegus monogyna) 

 

Čeleď:  Rosaceae (Růžovité) 

Podčeleď:  Malaceae  (Jabloňovité) 

 

Výskyt: 

hloh obecný 

− listnaté a smíšené lesy, křoviny, lesní lemy, lužní lesy, kamenité sutě, meze, 

haldy 

− vyskytuje se na mírně vlhkých, zastíněných, živinami bohatých půdách, slabě 

kyselých až mírně bazických, často hlinitých a jílovitých 

 

hloh jednosemenný 

− podobně jako hloh obecný vysazován též při silnicích, cestách 

− světlomilná a teplomilná rostlina vyskytující se na neutrálních až bazických 

půdách, mírně suchých až vysýchavých, vápenitých nebo bazických podkladech 

(čedič, opuka)  

 

Popisné charakteristiky: 

hloh obecný 

− strom nebo keř až 12 m vysoký 

− trnité větve 

− listy střídavé, stopkaté, tří- až pětilaločné, na okrajích ostře pilovité, na rubu 

řídce chlupaté 

− špičaté palisty 

− bílé květy rozlišené v kalich a korunu v chocholičnatém květenství (5-10 k.); 

jsou pětičetné s volnými květními obaly, silně zapáchající 

− plod - vejcovitá až kulovitá, téměř 12 mm dlouhá malvička s 2-3 pecičkami 
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hloh jednosemenný 

− keř (8 m) nebo nižší strom s krátkými kolci (ztrnovatělými větévkami) 

− listy ve svazečcích, zpeřené, široce vejčité, až sedmi- laločné, laloky jsou ve 

špičce nepravidelně pilovité; palisty kopinaté, zakřivené 

− květy - bohatý chocholík, pět korunních plátků bílých, okrouhlých 

− plod - kulovitá až vejčitá malvička 7-10 mm, červená 

 

Doba květu: 

− květen - červenec 

 

Užívané části drogy: 

− květ (Crataegi flos) oba druhy 

− list s květem (Crataegi folium cum flore) 

− list (Crataegi folium) 

− plod (Crataegi fructus) oba druhy 

 

Sběr, úprava: 

− květy se utrhávají na počátku kvetení koncem května a v červnu ručně 

− listy s květy se zdrhávají ve stejnou dobu (rukavice) z mladých větví 

− listy se nesmí zapařit - nestlačovat! 

− materiál se pak rozprostírá na lístky ve stínu nebo se suší v sušárně při teplotách 

do 40° C 

− sesýchací poměr je 5-6 : 1 

− droga chutná hořce 

− plody (hložinky) se sbírají koncem léta a na podzim (srpen až listopad) 

− suší se rychle v umělém teple při teplotě 60 - 70 °C 

− droga je červenohnědě zabarvená 

− květy se uskladňují v polyetylenových sáčcích 

− květy s listy v jutových nebo papírových pytlích, eventuálně v lepenkových 

kontejnerech 

 

 

 



52 
 

Účinné látky: 

− hlohové drogy obecně - triterpenové kyseliny (krategová, ursulová), flavonoidy 

(kemferol, apigenin, rutin), katechiny ( (+) - katechin, (-) - epikatechin), 

vitaminy skupiny B, C, fenolkarboxylové kyseliny (kávová, chlorogenová), 

aminy, xantinové deriváty a minerální látky 

 

Hlavní využití: 

− antisklerotikum, hypotonikum, kardiotonikum, sedativum, adstringens 

 

Kontraindikace: 

− neužívat během těhotenství a kojení 

 

3.1.1.15 Jeřáb ptačí 

              (Sorbus aucuparia) 

 

Čeleď:  Rosaceae (Růžovité) 

Podčeleď:  Malaceae (Jabloňovité) 

 

Výskyt: 

− světlé lesy a skalnaté stráně, vysazován podél cest nebo jako okrasná dřevina 

v zahradách 

− roste v chudých, kyselých, mírně suchých až vlhkých půdách 

 

Popisné charakteristiky: 

− až 4 m vysoký, přímý strom s hladkou kůrou kmene, s mladými plstnatými, 

později hladkými větvemi 

− lichozpeřené listy, podlouhle kopinaté, na okraji pilovité 

− drobné květy v hustých, mnohoramenných chocholících, pětičetné, pravidelné 

− plodem je kulatá až elipsovitá malvice červené barvy se třemi podlouhle 

špičatými jadérky 

− jeřáb ptačí existuje ve dvou poddruzích: jeřáb pravý a jeřáb pravý moravský 

(subspecies moravica); tento se liší tvarem lístků - pilovité pouze mělce v horní 

třetině; plody tohoto poddruhu jsou sladké 
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Doba květu: 

− květen, červen 

 

Užívané části drogy: 

− plod (Sorbi aucupariae fructus) 

− méně často květ (Sorbi aucupariae flos) 

− eventuálně listy (Sorbi aucupariae folium) 

 

Sběr, úprava: 

− květ se sbírá během května, nejlépe mezi desátou a jedenáctou hodinou 

dopoledne 

− plody se sbírají v srpnu a září - ručně se otrhávají celá plodenství včetně stopky 

− nechávají se zavadnout v průvanu a poté je nejlepší je dosušit buďto na slunci, 

nebo v sušárně do 50 °C 

− po oddělení stopek se droga uchovává v jutových nebo papírových pytlích 

 

Účinné látky: 

− plodová droga obsahuje organické kyseliny (parasorbovou, sorbovou), 

flavonoidy, třísloviny, cukry (sorbit), pektiny, antokyany, hořčiny, vitamin C 

− rostlinné hormony estrogenního typu se nacházejí hlavně v květu 

 

Hlavní využití: 

− laxans, diuretikum 

 

Kontraindikace: 

− syrové plody obsahují kyselinu parasorbinovou, která může navodit lehkou 

otravu projevující se bolestmi hlavy, průjmem a zvracením 

− u plodů moravského jeřábu a plodů zpracovaných (vařených) není již žádné 

riziko 
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4 Diskuze 
 

Na území České republiky se běžně vyskytuje řada rostlinných druhů čeledi 

Růžovitých, farmaceuticky zpracovávaných jako součást široké nabídky přírodních 

léčivých přípravků a doplňků stravy různých lékových forem (k perorální aplikaci - 

čaje, tablety, kapsle atd. nebo k zevnímu využití - masti, přírodní kosmetika, formy pro 

léčebné obklady, koupele atp.). Všechny taxony zmíněné v této absolvenstké práci jsou 

již také dlouhodobě využívány v lidové medicíně.  

 

Ze sběru lidových receptur a nabídky četných přípravků na našem trhu je zřejmé, že 

někteří zástupci čeledi Rosaceae díky svým rozmanitým účinkům a možnostem 

zpracování hrají stále důležitější úlohu v léčbě akutních i chronických onemocnění. 

 

Příkladem může být využití jahodníku obecného, často používaného spolu s maliníkem, 

jako součást základu řady čajových směsí. Jeho terapeutické užití je široké - od léčby 

močového ústrojí (urolitiáza, nefritida) přes hepatitidu, dnu, zažívací potíže, až  

k zánětům kloubů (artritidě).  

 

Při nadměrné menstruaci (hypermenorei) a hypertenzi je doporučen jako součást 

adjuvantní léčby.  

 

V lidové medicíně byl jahodník v neposlední řadě využíván jako prostředek proti 

škrkavkám. 

 

Tužebník jilmový nachází uplatnění pro své protizánětlivé, antirevmatické a diuretické 

účinky. Tvoří součást řady receptur ovlivňujících nemoci močového a pohybového 

aparátu. Další využití se nabízí v léčbě nachlazení nebo zánětu trojklaného nervu. 

Čajem z ostružiníku, speciálně připraveného k omývání nebo obkladům, lze příznivě 

ovlivnit hojení bércových vředů. Výjimečné je také postavení hlohu pro jeho 

kardiotonické účinky, příznivé působení na oběhový systém (snižuje srdeční a ledvinové 

otoky, využívá se při rekonvalescenci po infarktech myokardu nebo prevenci ICHS). Je 

zejména vhodný pro léčbu geriatrických pacientů. Hojně jsou využíváni i další zástupci 

Růžovitých, např. maliník nebo řepík lékařský. Tato zjištění jsou v souladu s 

dlouhodobými zkušenostmi osloveného odborníka na fytoterapii. 
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Bylinné přípravky jsou mnohdy lidmi vnímány jako prostředky „druhé volby“ při 

neúspěchu alopatické medicíny nebo k terapii vleklých chronických onemocnění. 

Vzhledem k rostoucímu zájmu o alternativní léčebné přístupy a „čisté“ přírodní 

produkty lze předpokládat, že řada rostlin z čeledi Rosaceae si nadále zachová své místo 

v léčebné praxi. 
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Závěr 
 

Absolventská práce se zaměřením na farmaceutické využití čeledi Růžovitých si klade 

za cíl představit tuto početnou kosmopolitní čeleď a její středoevropské zástupce z 

hlediska botanického a farmakognostického. 

 

Její nedílnou součástí je i příloha jejich možného využití včetně receptur lidové 

medicíny a také příspěvku specialisty v oboru fytoterapie. Drogy získané z této čeledi 

obsahují řadu účinných látek umožňujících tak jejich široké indikační využití (jahodník, 

tužebník). Bylinná léčba se tak ukazuje v mnohých případech jako možná alternativa 

alopatie k zvládání chronických onemocnění (v případě akutních stavů je fytoterapie 

často vítaným podpůrným prostředkem), vhodná téměř pro všechny věkové skupiny. 
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Summary   
 

The Rosaceae family and its usage in pharmaceutical practice 

 

The assignment deals with  the pharmaceutical usage of  the Rosaceae family. It 

contains the  theoretical and  practical part. The theoretical part is divided into two 

sections – namely botanical and pharmacognostical. 

 

The botanical section contains four chapters. The first chapter describes the Rosaceae 

family with regards to its diagnosis in the botanical system: the general overview on the 

evolution of the higher plants and their systematic classification including the Rosaceae 

family. The next chapter explains some basic expressions from the phytogeography 

branch, it describes individual floral areas in the country and deals with the  

geographical spreading of  Rosaceae including several examples of representatives and 

their habitation in the Czech Republic and outside of it. 

 

The third chapter introduces general examples of characteristics and signs of the plant 

body of  the Rosaceae family with respect to their division into four subfamilies: 

Rosoideae, Amygdalaceae, Malaceae and Spiraeoideae. The end of this part gives the 

examples of pharmaceutically important families and their representatives. 

 

The section devoted to Rosaceae family in light of  pharmacognosy focuses on general 

rules of collecting, drying and storing of the drugs. The second part gives us a general 

summary of the content substances and their characteristic appearance in the 

representatives of different subfamilies. This part of the assignment gives the  detailed 

description of selected representatives. 

 

The attachments represent the integral part of the assignment. Two of them make the 

crux of the practical part of the assignment – literature retrieval aimed at collecting 

recipies of complementary medicine and counsel with an expert – phytotherapist. 

 

Key words: recipe, complementary medicine, medicine, herbal drug, medicinal plant, 

content substance, appearance. 
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Příloha č.1 
 
Vývojové a příbuzenské vztahy v podříši vyšší rostliny.        
                                                                                                [ROZSYPAL, 1992, s. 212] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 2 
 
Vývojové a příbuzenské vztahy tříd a podtříd krytosemenných rostlin. 
          [ROZSYPAL, 1992, s. 267] 
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Příloha č. 3  
 

Obsahové látky čeledi Rosaceae 
 
 

 
1) Třísloviny hydrolyzovatelné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Kyselina gallová                                                               Kyselina ellagová 
 
 
 
 
2)  Třísloviny nehydrolyzovatelné  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katechin 
 
                                                                  

 
3)Flavonoidy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Kempferol                                                                               Hyperosid (Crataegus)                                                                                                                            
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4) Kyanogenní glykosidy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Amygdalin 
 
 
 
 
5) Kyselina askorbová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[www.rdchemicals.com, 1, 15, 19, 20, 28, 29, 30] 
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Příloha č. 4.1 

 

 

Jahodník obecný 

(Fragaria vesca) 

 

 

    [http://cs.wikpedia.org, 17] 

 

 

K léčebným účelům se kdysi používaly listy, plody a kořen „alpského druhu jahodníku“ 

nebo jahodníku divokého. V lidové medicíně byl kořen v minulosti využíván při 

průjmu, lodyha k ošetření ran. Plody se považovaly za chladivé. 

 

Dle Gerarda „hasí žízeň, chladí horkost žaludku a zápal jater“. Konzumace plodů během 

zimy na „studený žaludek“ se však považovala za riziko zvýšení poruch zažívání  

a flegmatických šťáv. Pro antibakteriální vlastnosti využíván během epidemií tyfu. 

 

[ODYOVÁ, 2004] 
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Příklady léčivých přípravků 

 

Čaj Hajánek granulovaný 150 g 

dětský granulovaný čaj pro klidný spánek (od 6. měsíce) 

obsahuje jahodník, mateřídoušku, meduňku, vitamin C a laktózu 

Použití: neklid, nespavost 

Kontraindikace: nesnášenlivost laktózy 

[www.lekarna.cz, 4] 

 

Sušený list jahodníku (Fragariae vescae folium) 

Adstringens, mírné diuretikum, používán jako náhražka pravého čaje. 

Pije se 2-3x denně. 

[KARMAZÍN, HUBÍK, DUŠEK, 1984 ] 

 

Využití v lidové medícině 

 

Droga je využívána:  

• jako diuretikum 

• adstringens 

• působí rozpad močových konkrementů 

• snižuje lomivost krevních kapilár 

• zlepšuje metabolismus kyseliny močové 

 

Jahodník se zařazuje do základních čajových směsí - aromatizuje bylinnou směs a má 

malý fyziologický účinek. 

[JANČA, ZENTRICH,  sv.2, 1995, ODYOVÁ, 2004 ] 

 

Vnitřní užití: 

 

střevní poruchy, průjmy :  

1-2 čajové lžičky sušených listů se spaří ¼ l vroucí vody a nechá se 10 minut 

vylouhovat. Denní dávka: 3 šálky.        

    [PODLECH, 2002]  
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DNA: 

Nálev listů jahodníku - špetka sušeného listí se zaleje ¼ l vařící vody, nechá se odstát 15 

minut, poté se scedí. Lze osladit dle chuti.  

 

Močové kaménky (urolitiáza): 

Několik jahod se vymačká v žitné kořalce. Doporučeno užívat ráno a večer 2 lžíce. 

 

Vodnatelnost, žloutenka (hepatitida): 

10 gramů sušeného, na drobno rozkrájeného oddenku se povaří ve ¼ l vody 5 minut. 

Nechá se 15 minut odstát, pije se během dne.  

[HRUŠKA, 1996] 

 

Škrkavky - čajová směs:  

 

Listu jahodníku               30 g 

Máty peprné                    30 g 

Natě krtičníku                 15 g 

Natě pelyňku                   10 g 

Konitrudu                          5 g       

Vezme se 1 lžíce na ½ l vody, povaří 1 minutu, nechá 10 minut odstát a pije se půl 

dávky večer a půl ráno na lačno.   

[HRUŠKA, 1996, s. 114]    

                                        

Čajová směs při hypertenzi: 

Podpůrná léčba zvláště v 1. a 2. stadiu nemoci.  

 

Rp. Herbae visci albi        50 g 

       Folii fragariae                10 g 

       Floris crataegi                  50 g 

       Radicis valerianae            10 g 

       M.f. species 

1 lžíce směsi se přelije večer sklenicí studené převařené vody a nechá se přes noc 

macerovat. Ráno se scedí, přihřeje a po malých dávkách pije. 

[BODLÁK, 2004, s. 195] 
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Zánět ledvin (nefritida): 

Podpůrná léčba. 

 

Rp. Folii fragariae                    10 g 

       Herbae urticae                   10 g 

       Folii rubi fruticosi              10 g 

       Folii betulae                       20 g 

       Seminis lini                       100 g 

       M.f. species 

1 čajová lžička směsi se dá do šálku vody, vaří se 5-10 minut a scedí se. Podávají se 

denně 1-2 šálky teplého čaje. 

[BODLÁK, 2004, s. 210] 

 

Nadměrná menstruace (hypermenorea): 

Podpůrná léčba, subjektivní úleva. 

 

Rp. Quercus corticis                  25 g 

       Folii fragariae                    25 g 

       Folii rubi idaei                    25 g 

       Herbae millefolii                 25 g 

       M.f. species 

1 polévková lžíce směsi se přelije ¼ l studené vody, 6 hodin se maceruje, následně 

přivede k varu, 10 minut se louhuje a poté scedí. Podává se 1 šálek denně 5-6 dní před 

menstruací a během ní. 

[BODLÁK, 2004, s. 213] 
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Akutní zánět kloubů (artritida): 

Umožňuje snížení dávek chemoterapeutik, rychlejší rekonvalescence.  

 

Rp. Folii menthae piperitae            20 g 

       Folii fragariae                          20 g 

       Folii betulae                              20 g 

       Floris sambuci                           20 g 

       Floris filipendulae                     20 g 

       Corticis salicis                           20 g 

       M.f. species 

2 lžíce směsi se přelijí sklenicí studené vody, 6-8 hodin se nechají macerovat, poté se 5 

minut povaří a scedí. Podává se 3x denně 1 sklenice. 

[BODLÁK, 2004, s. 222] 

 

Tonizující víno: 

Plody jahodníku naložíme do vína. Prostředek tradiční lidové medicíny se stimulujícími 

účinky. 

[ODYOVÁ, 2004] 

 

Vnější užití: 

 

Zábal: 

Rozmačkané jahody se aplikují ve formě zábalu na povrchové kožní záněty a solární 

spáleniny.  

 

Koupele: 

Indikovány u hemoroidů. 

 

Výplachy úst: 

Využití při zánětech v ústní dutině. 

[ODYOVÁ, 2004] 
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Kosmetika: 

Přísada do pleťových krémů s tonizujícími a regeneračními účinky. Používá se šťáva 

z plodů.  

[HLAVA, STARÝ, POSPÍŠIL, 1987] 

 

Čištění pleti, akné: 

Ve ¼ l vody se rozmačká 50 g jahod, po ¼ hodině se přecedí a vymačká. Šťávou se 

večer před spaním omyje obličej.  

[HRUŠKA, 1996, s. 114] 

 

Homeopatie: 

Omrzliny a indikace jako u alopatie.  

[PODLECH, 2002]  
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Příloha č. 4.2 

 

Kontryhel obecný, syn. žlutozelený 

Alchemilla vulgaris, syn. Xanthochlora 

 

 

                 [http://byliny.apatykar.info, 23] 

 

 

 

 

V minulosti byl kontryhel obecný hojně využíván v lidovém léčitelství jako prostředek 

při léčbě gynekologických onemocnění a pro svoje adstringentní účinky též ve vojenské 

medicíně (zejména v 15-16. století). Ve středověké alchymii byla droga používána jako 

součást receptur pro výrobu zlata. 

[ODYOVÁ, 2004] 
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Příklady léčivých přípravků 

LEROS Kontryhel nať  50 g: 

Podpůrný prostředek při léčbě gynekologických obtíží, příznivě ovlivňuje ženský 

metabolismus. Pije se 1 šálek denně.   

[www.leros.cz, 33] 

LEROS Natur čaj pro ženy 20 x 1,5 g: 

Obsahuje nať kontryhele, dobromysli obecné, máty peprné, vřesu, hluchavky bílé, 

meduňky a řebříčku. 

Indikováno při obtížích v klimakteriu a při menstruaci. Nevhodné pro děti do 3 let. 

Denní dávka 2-4 šálky. 

[www.leros.cz, 34] 

Herba vitalis Kontryhel obecný, gtt. 30 ml: 

Zmírnění obtíží při mestruaci a v klimakteriu, prevence diabetes. 

[www.lekarna.cz, 10] 

Využití v lidové medicíně 

Drogu lze použít v rozmanitých indikacích:  

vnitřních: 

• léčba gynekologických onemocnění   

(tlumení bolesti při dysmenorei, omezení menstruačního krvácení) 

• klimakterické obtíže 
(příznivé působení na psychiku - sedativum do kombinace, např. s kozlíkem) 

• diuretikum 

• spasmolytikum 

• prohloubení spánku 

• působí proti epistaxi (krvácení z nosu) 
 
zevních:  

• výplachy a sedací koupele při gynekologických zánětech a hemoroidech 

• nálev (kloktadlo) 

• léčivé klyzma při zánětech tlustého střeva 

 

Drogu lze v mírných dávkách podávat i dlouhodobě, kontraindikována během 

těhotenství a kojení. 

[JANČA, ZENTRICH, sv. 2, 1995] 
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Vnitřní užití: 

 

Prostředek čistící krev: 

Na 25 g sušené natě se nalije ¼ l vřelé vody, nechá se 5 minut stát a užívá se 3x denně  

2 lžíce. Ke stejnému účelu se užívá i oddenek.  

10 g pokrájeného oddenku se vaří 10 minut ve ¼ l vody a poté užívá ve stejných 

dávkách. 

[HRUŠKA, 1999 s. 155] 

 

Silná menstruace (hypermenorea): 

1 šálek čaje z kontryhelu se smíchá s jedním šálkem nálevu z řebříčku. Pije se 2x denně. 

 

Rp. Herbae alchemillae          40 g 

       Folii melissae                         20 g 

       Herbae millefolii                 20 g 

       Herbae hyperici                      20 g 

       M.f. species 

1 polévková lžíce se přelije ¼ l vařící vody, 15 minut louhuje a poté se scedí. Denně    

se podávají 2-3 šálky. 

[BODLÁK, 2004, s. 222, 214] 

 

 

Bolestivá menstruace (dysmenorea): 

 

Rp. Herbae millefolii                      25 g 

       Herbae alchemillae                 25 g 

       Strobili lupuli                         15 g 

       Folii melissae                           15 g 

       Floris calendulae                    10 g 

       Herbae bursae – pastoris          10 g 

       M.f. species 

2 kávové lžičky směsi se přelijí 200 ml vařící vody, poté se 15 minut louhují a scedí. 

Podávají se 2-3 šálky denně. Pitná kúra se započne 3-4 dny před menstruací. 

[BODLÁK, 2004, s. 213] 
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Nepravidelná menstruace: 

 

Rp. Herbae bursae - pastoris                   20 g 

       Herbae equiseti                                    20 g 

       Herbae polygoni avicularis                  20 g 

       Herbae alchemillae                              20 g 

       Herbae potentillae anserinae               20 g 

       Floris lamii albi                                   10 g 

       Folii melissae                                       10 g 

       Herbae millefolii                                   10 g 

       Herbae hyperici                                     10 g 

       M.f. species 

1 lžička směsi se dá do šálku vody, vaří se 2 minuty a poté 5 minut louhuje a následně 

scedí. Denní dávka představuje 1-2 šálky teplého čaje. 

[BODLÁK, 2004, s. 214] 

 

Slabá menstruace (hypomenorea): 

 

Rp. Radicis calami                                      15 g 

       Herbae alchemillae                              50 g 

       Radicis levistici                                    15 g 

       Radicis valerianae                                25 g 

       Herbae marrubii                                   25 g 

       Floris chamomillae                               25 g 

       Herbae rutae                                           5 g 

       Folii manthae piperitae                        15 g 

       Folii melissae                                        25 g 

       M.f. species 

1 čajová lžička směsi se přelije šálkem vody, vaří se 3 minuty a scedí. Podává              

se 2x denně šálek před jídlem.  

[BODLÁK, 2004, s. 214 - 215] 
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Předmenstruační syndrom: 

Tinktura z kontryhelu se kombinuje s 10-20 kapkami tinktury z ploštičníku 

hroznovitého, koniklece a pelyňku černobýlu na jednu dávku. 

[ODYOVÁ, 2004, s. 167] 

 

Zánět vaječníků a vejcovodů: 

 

Rp. Floris lamii albi                                  30 g 

       Herbae alchemillae                              30 g 

       Folii urticae                                      30 g 

       M.f. species 

2 čajové lžičky směsi se přelijí šálkem vařící vody, nechá se 15 minut louhovat              

a na závěr se scedí. Denní dávka jsou 3 šálky.  

[BODLÁK, 2004, s. 215] 

 

Čaj při vodnatelnosti: 

1 šálek čaje z kontryhelu se smíchá s 1 šálkem čaje z přesličky. Pije se 2x denně.  

[BODLÁK, 2004, s. 39] 

Vnější užití: 

 

Čištění pleti: 

Odvar z čerstvých listů. 

[HRUŠKA, 1996] 

 

Kloktadlo: 

Při bolestech v krku, zmírňuje záněty, hlavně zánět hrtanu. 

Ke kloktání se použije nálev, nebo 10 ml tinktury naředěné sklenicí teplé vody. Lze 

přidat i 5 ml tinktury ze šalvěje. 

[ODYOVÁ, 2004] 

 

Homeopatie: 

Gynekologické obtíže, horečnatá onemocnění v důsledku poranění, anémie, srdeční  

a nervová slabost. 

[JANČA, ZENTRICH, sv. 2, 1995] 
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Příloha č. 4.3 

 

 

Kuklík městský 

(Geum urbanum) 

 

 

 

      [www.jitrnizeme.cz, 27] 

 

 

 

 

Známý od starověku v lidové medicíně (1. století př. Kr. Plinius), dnes se využívají  

i příbuzné druhy, např. kuklík potoční (Geum rivale). 

 

[JANČA, ZENTRICH, sv. 2, 1995] 
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Příklady léčivých přípravků 

 

(Dle seznamu léčiv rostlinného původu je využíván usušený oddenek s kořeny.) 

 

Kuklík ko řen (Carophyllatae radix) 50, 200, 1000 g: 

Příprava nálevu, macerátu a odvaru.  

Indikován při poruchách trávení, horečnatých onemocněních a bolestech hlavy. Zevně 

k lečbě hemoroidů a kožních zánětů různého původu. 

[www.prodejbylin.cz, 26] 

 

Využití v lidové medicíně 

 

Droga je využívána pro vnitřní i vnější terapii. 

 

Vnitřní použití: 

 

• adstringens (potlačení krvácení z dásní, léčba žaludečních vředů, záněty jícnu   

a žaludeční sliznice) 

• antiseptikum (krvavý průjem) 

 

Vnější použití: 

 

• zanícené hemoroidy 

• kožní záněty různého původu 

 

Droga se podává samostatně i ve směsích. Nemá vážné vedlejší účinky, není však 

vhodná pro dlouhodobější užívání. 

[JANČA, ZENTRICH, sv. 2, 1995] 

 

 

 

 



83 
 

 

Vnitřní použití: 

 

Podpora funkcí psychiky: 

Droga mletá na prášek se 4x denně nabere na špičku kulatého nože a zapije vodou.  

Tzv. “výživa nervů” (zvyšuje odolnost psychiky). 

 

Střevní obtíže, poruchy zažívání, celkové posílení organismu: 

Do 0,7 l přírodního červeného vína se přidá 5 g práškového oddenku, který se pomele 

těsně před zpracováním. Nechá se 10 dní vyluhovat v temnu při pokojové teplotě. Poté  

se přefiltruje a užívá 3x denně 1 čajová lžička před jídlem po dobu 4-5 týdnů. Kúra  

se může opakovat max. 2x ročně. 

[JANČA, ZENTRICH, sv. 2, 1995, s. 278, 279] 

 

Odvar: 

2 čajové lžičky drobně řezaného kořene se dají do šálku a 3 minuty vaří.                      

Po 10 minutách louhování se scedí a pije ráno a večer. 

[BODLÁK, 2004, s. 94] 

 

Migréna: 

 

Rp. Floris primulae                               20 g 

       Herbae betonicae                            20 g 

       Herbae hyperici                              20 g 

       Radicis valerianae                          20 g 

       Floris lavandulae                            20 g 

       Strobili lupuli                                  20 g 

       Radix caryophyllatae                      20 g 

       M.f. species 

1 čajová lžička směsi se přelije sklenicí vařící vody, nechá se 15 minut louhovat a poté  

se scedí. Podávají se 2-3 sklenice denně.  

[BODLÁK, 2004, s. 216] 
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Neuróza : 

 

Rp. Herbae artemisiae                            30 g 

       Folii rutae                                        20 g 

      Herbae gei urbani                             20 g 

      Radicis calami                                  20 g 

      Radicis angelicae                              20 g 

      Radicis valerianae                            15 g 

      M.f. species 

1 polévková lžíce směsi se přidá do ¼ l vody a nechá se 6 hodin macerovat a poté  

se polovina slije a druhá polovina s bylinami se krátce povaří a rovněž slije. Oba podíly  

se smísí. Podávají se 2 šálky denně. 

[BODLÁK, 2004, s. 217] 

 

Homeopatie: 

Vnitřní krvácení, průjmy, nadýmání. K potírání dásní u parodontitidy. 

[ZENTRICH, sv. 2, 1995] 
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Příloha č. 4.4 

 

 

Maliník obecný 

(Rubus idaeus) 

 

 

 
      [http://cs.wikipedia.org, 39] 

 

 

 

 

“Plody je nevhodné podávat těm, kdož mají slabý a podrážděný žaludek.” 

 

John Gerard, 1597 

[ODYOVÁ, 2004, s. 93] 
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Příklady léčivých přípravků 

 

Megafyt Čaj z listů maliníku, nálevové sáčky 20x 1,5 g: 

Obsahuje list maliníku (Rubi idaei folii) 

Mírné cholagogum, diuretikum, součást čajových směsí. 

Užívá se 1 nálevový sáček 1-3x denně. 

         [www.lekarna.cz, 41]  

Čaj Javorina: 

 

Rp. Folii rubi fruticosi                   22,5 g 

       Folii rubi idaei                             10,0 g 

       Folii fragariae                               6,0 g 

       Herbae asperulae                           7,0 g 

       Floris robiniae                               2,5 g 

       Herbae menthae piperatae             2,0 g 

      M.f. species 

Diuretikum, náhražka pravého čaje.  

             [KARMAZÍN, HUBÍK, DUŠEK, 1984, s. 10] 

 

VITA HARMONY KlimaLady pro období klimakteria 90 tb l.: 

Složení: marhaník granátový (semeno) 250 mg, sójové izoflavony 10 % 150 mg, jetel   

luční (červený) nať 100 mg, andělika čínská (kořen) 50 mg, lékořice lysá (kořen) 25 

mg, ostružiník maliník (list) 25 mg. 

Pomáhá zmírňovat klimakterické obtíže (pocení, únava atd.), působí preventivně u 

osteroporózy, posiluje kardiovaskulární a imunitní systém, snižuje hladinu cholesterolu. 

Užívá se jedna tableta denně. 

                                   [www.lekarna.cz, 21] 
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Použití v lidové medicíně 

 

Účinky drogy: 

• adstringentní (průjmy, záněty dutiny ústní) 

• spasmolytické (menstruační bolesti) 

• potopudné  

• snižování horečky (plody) 

• korigens vůně a chuti 

 

Listová droga se používá formou nálevu nebo odvaru, prakticky se samostatně 

nepodává, většinou se přidává do čajových směsí. Je nevhodné podávat vysoké dávky 

listů v raném těhotenství (stimulace dělohy). Maliník bývá součástí léčebných 

prostředků proti revmatismu (diuretikum), lze jej použít jako uterotonikum v průběhu 

porodu. 

           [ODYOVÁ, 2004, JANČA, ZENTRICH, sv. 3, 1995] 

 

Vnitřní využití: 

 

Nachlazení: 

Z mladého sušeného listu se připravuje čaj a pije se horký s citrónem.  

              [HRUŠKA, 1996, s. 224] 

 

Zánět průdušek: 

 

Rp. Floris verbasci                              30 g                       

       Folii farfarae                                25 g 

       Folium rubi idaei                          25 g 

       Turioni pini                                   20 g 

       M.f. species 

1 čajová lžička směsi se přelije šálkem vařící vody, 10 minut louhuje a scedí. Podává   

se 3x denně 1 šálek. 

              [BODLÁK, 2004, s. 200] 
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Dna: 

 

Rp. Folii rubi idaei                              30 g 

       Folii fragariae                              30 g 

       Folii betulae                                  30 g 

       M.f. species 

2 čajové lžičky směsi se přelijí šálkem vařící vody, 15 minut se louhuje a scedí. Podává 

se 5-8x denně šálek teplého čaje. 

              [BODLÁK, 2004, s. 227] 

 

Vnější využití: 

 

Tinktura: 

Ředěná na poranění a záněty nebo výplachy úst při vředech a zánětech dásní. 

 

Omývadlo: 

Nálev se použije na omývání ran, lze jej pravidelně aplikovat na varikózní vředy.         

Je vhodný také jako zklidňující oční lázeň.  

                          [ODYOVÁ, 2004, s. 93] 

 

Homeopatie: 

Horečnaté stavy. 
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Příloha č. 4.5 

 

 

Mochna nátržník 

(Potentilla erecta) 

 

 

       [www.wmap.cz, 45] 
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Příklady léčivých přípravků 

 

Mochna nátržník kořen 50, 100, 1000 g: 

Adstringens, antidiarhoikum, lokální antiflogistikum. 

Nálev se pije 3x denně. 

             [www.prodejbylin.cz, 44] 

 

Herbadent masážní roztok  1x25 ml: 

Herbarum extractum fluid, 22,5 ml, Acidum salicylicum 0,25 g, Acidum boricum     

0,25 g, Acidum citricum 0,125 g, Benzocainum 0,0625 g. 

Lokální antiflogistikum, stomatologikum. 

Masážní roztok při chronických zánětech gingivy a při projevech parodontitidy. 

                    [www.lekarna.cz, 11]  

 

Užití v lidové medicíně 

 

Vnitřní použití: 

• záněty žaludku, střev, průjmová onemocnění 

• snížení kapilárního krvácení do trávicího traktu 

• potlačení alergických reakcí  

• snížení koncentrace tukových látek v krevním séru 

• nechutenství 

 

Vnější použití: 

• mokvavé ekzémy a praskliny kůže 

• záněty ústní dutiny 

 

Během těhotenství užívat drogu jen s opatrností, nejlépe po konzultaci s lékařem. 
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Vnitřní využití: 

 

Úplavice: 

20 g oddenku mochny nátržníku se nakrájí na drobné kousky a máčí 5 dní ve 100 g 

čistého lihu, poté se přecedí a užívá 4x denně 10 kapek před jídlem do lžíce s vodou. 

                         [HRUŠKA, 1996, s. 252] 

 

Zánět žaludku (gastritida): 

 

Rp. Radicis tormentillae               20 g 

       Herbae hyperici                        20 g 

       Radicis angelicae              20 g 

       Radicis valerianae               20 g 

       Radicis calami                   20 g 

       M.f. species 

1 lžička směsi se přelije šálkem studené vody a povaří 5 minut. 10 minut se louhuje      

a poté scedí. Podávají se 2-3 šálky denně. 

              [BODLÁK, 2004, s. 204] 

 

Průjem: 

 

Rp. Radicis tormentillae                    30 g 

       Fructus myrtilli                       30 g 

       Folii methae piperitae            20 g 

       Floris chamomillae              10 g 

       Folii salvia                          10 g 

       M.f. species 

1 čajová lžička se přidá do šálku vody, vaří se 2 minuty a pije v malých dávkách během 

dne. 

              [BODLÁK, 2004, s. 205] 
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Srdeční neuróza: 

 

Rp. Herbae rutae                                15 g 

       Radicis tormentillae                      15 g 

       Herbae millefolii                         15 g 

       Radicis pimpinellae                  15 g 

       Radicis valerianae                  15 g 

       Folii melissae                         15 g 

       M.f. species 

1 lžička směsi se přelije šálkem vařící vody, nechá se 15 minut louhovat a poté se scedí. 

Podává se 3x denně 1 šálek. 

              [BODLÁK, 2004, s. 194] 

 

Vnější využití: 

 

Ekzém: 

 

Rp. Radicis tormentillae                 50 g 

    Corticis salicis                         50 g 

    Corticis quercus                        50 g 

    Floris arnica                                50 g 

    Floris chamomillae                      50 g 

    M.f. species 

4 lžíce směsi se přidají do 1 l vody a vaří se 5 minut. Poté se 30 minut louhují a scedí. 

Navlhčeným obvazem se obkládá místo postižené ekzémem až do vyčerpání odvaru. 

                         [BODLÁK, 2004, s. 223] 

 

Homeopatie: 

Využití při bolestivé menstruaci. 
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Příloha č. 4.6 

 

 

Mochna husí 

(Potentilla anserina) 

 

 

       [http://calphotos.edu, 42] 

 

 

Kořen mochny husí byl v minulosti významnou složkou potravy obyvatel severních 

oblastí zeměkoule (především Eskymáků a Indiánů). Tedy tam, kde je nouze o jiné 

druhy potravy.  

 

        [JANČA, ZENTRICH, sv. 3, 1995, s. 143] 
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Příklady léčivých přípravků 

 

HERBATA Nať mochny husí, 50 g: 

Využívá se při průjmech doprovázenými křečemi, při kolikách a bolestivé menstruaci. 

Má též protizánětlivé a svíravé účinky. Užívají se 2 lžičky nati do 150 ml vroucí vody   

3-4x denně před vlažným jídlem. 

Neužívat v těhotenství. 

                    [www.lekarna.cz, 12] 

 

Využití v lidové medicíně 

 

Používá se odvar, tinktura nebo nálev. 

Vnitřní užití: 

• spasmolytikum (žlučníkové kameny, těžší formy dyspepsie, dysmenorea) 

• protizánětlivý účinek (sliznice) 

• omezení kapilárního krvácení (krvavé průjmy) 

• cholagogum 

 

Vnější užití: 

• kloktadlo při zánětlivých afekcích v ústní dutině 

• záněty kůže 

          [JANČA, ZENTRICH, sv.3, 1995] 

 

Vnitřní užití: 

 

Kolikovité bolesti v podbřišku: 

Odvar v mléce: 5 g natě se nechá projít varem a pak 5 minut vyluhovat. Přecedí           

se a pije 3x denně před jídlem.  

         [JANČA, ZENTRICH, sv. 3, 1995, s. 142-143] 

 

Žaludeční a střevní katar: 

Odvar z 20 g sušeného listu mochny husí ve ¼ l mléka. Pije se každou hodinu doušek. 

 



95 
 

Plynatost: 

Při plynatosti a kolikovitých bolestech z nadýmání se užívá odvar z 20 g sušeného listu 

mochny husí a 5 g semene fenyklu ve ¼ l mléka. Tato dávka se pije 3x denně.  

              [HRUŠKA, 1996, s. 250] 

 

Ateroskleróza: 

 

Rp. Herbae rutae                                      10 g 

       Herbae potentillae anserinae            10 g 

       Herbae visci albi                                20 g 

       Herbae millefolii                                30 g 

       Herbae equiseti                             30 g 

3 lžičky jmelí se dají do 3 šálků studené vody a nechají se 8 hodin macerovat. Ostatní 

složky se smíchají v uvedeném poměru. 3 čajové lžičky směsi se přelijí 3 šálky vařící 

vody a nechají se 5 minut vyluhovat. Studený macerát se smíchá s nálevem a scedí. 

Denní dávka jsou 3 šálky teplého čaje. 

              [BODLÁK, 2004, s. 194] 

 

Nepravidelná menstruace: 

 

Rp. Herbae bursae – pastoris                  20 g 

       Herbae equiseti                             20 g 

       Herbae polygoni avicularis               20 g 

       Herbae alchemillae                          20 g 

       Herbae potentillae anserinae             20 g 

       Floris lamii albi                           10 g 

       Folii melissae                                 10 g 

       Herbae millefolii                             10 g 

       Herbae hyperici                               10 g 

       M.f. species 

1 lžička směsi se přidá do šálku vody, vaří se 2 minuty a poté se 5 minut louhuje. 

Nakonec se scedí. Denní dávka 1-2 šálky teplého čaje. 

              [BODLÁK, 2004, s. 214] 
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Klimakterium: 

 

Rp. Herbae potentillae anserinae                      25 g 

       Herbae chelidonii                                       25 g 

       Herbae millefolii                                         25 g 

       M.f. species 

3 čajové lžičky směsi se přelijí ½ l vařící vody a nechají se 5 minut louhovat a poté  

se scedí. Podává se ráno a večer šálek teplého čaje. 

              [BODLÁK, 2004, s. 230] 

 

Vnější užití: 

 

Svalové bolesti (myalgie): 

Díl vepřového sádla, půl dílu čerstvé pomačkané natě mochny husí, 2 díly čerstvě 

natrhaného kořene kostivalu lékařského se promíchají a poté mírně zahřejí a aplikují    

na postižené místo. 

       [JANČA, ZENTRICH, sv. 3, 1995, s. 142-143] 

 

Homeopatie: 

Menstruační obtíže, vnitřní krvácení, křeče a koliky trávicího traktu, svalové křeče. 

                    [JANČA, ZENTRICH, sv. 3, 1995] 
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Příloha č. 4.7 

  

 

Ostružiník křovitý 

(Rubus fruticosus) 

 

 

 

      [http://martincinherbar.ic.cz, 50] 

 

 

 

 

Ostružiny jako léčivý prostředek jsou zmiňovány již za Hippokrata před dvěma tisíci 

lety. Staří Řekové používali drogu k léčbě dny, v antickém Římě byla rozšířena v terapii 

střevního kataru.  

            [ALBERTS, MULLEN, SPOHN, 2006] 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Příklady léčivých přípravků 

 

Dětský čaj s heřmánkem 

Léčivý čaj – species v nálevových sáčcích 20x 1,5 g: 

Leros s.r.o. Praha, ČR. 

 

Složení: Matricariae flos 360 mg, Foeniculi fructus 330 mg, Menthae piperitae herba                       

180 mg, Althae radix 150 mg, Rubi fruticosi folium 150 mg, Plantaginis folium                       

105 mg, Lupuli flos 90 mg, Serpylli herba 75 mg, Sambuci nigrae flos 30 mg,                                       

Liquiritiae radix 30 mg. 

Karminativum, spasmolytikum, sedativum. 

Indikováno u dětí všech věkových skupin při lehčích formách dyspepsií, 2-3 x denně    

1 nálevový sáček. 

                                                                                                              [AISLP, 2010.4, 5] 

 

Diabetan  

Léčivý čaj - species v nálevových sáčcích 20x 1 g: 

Leros s.r.o. Praha, ČR. 

 

Složení: Phaseoli fructus sine semine 17 mg, Myrtilli herba 15 mg, Salviae officinalis   

herba 15 mg, Galegae herba 12 mg, Polygoni avicularis herba 10 mg, Taraxaci radix 

cum herba 8 mg, Rubi fruticosi folium 8 mg, Foeniculi fructus 8 mg, Bardanae radix     

5 mg, Liquiritae radix 2 mg. 

Adjuvantní léčba diabetes mellitus. Diuretikum, antiseptikum, mírné spasmolytické 

účinky. 

3x denně čaj z jednoho nálévového sáčku. 

                                                                                                              [AISLP, 2010.4, 6] 
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Stomaran  

Léčivý čaj, směs řezaných drog 1x 100 g: 

Leros s.r.o. Praha, ČR. 

 

Složení: Calami radix 225 mg, Angelicae radix 225 mg, Matricariae flos 225 mg, 

Centaurii herba 150 mg, Hyperici herba 150 mg, Agrimoniae herba 150 mg, Menthae 

piperitae herba 150 mg, Rubi fruticosi folium 150 mg, Foeniculi fructus 75 mg. 

Fytofarmakum, stomachikum, digestivum a spasmolytikum. 

1 polévková lžíce čajové směsi (5 g) se přelije šálkem (¼ l) vařící vody a 15 minut      

se nechá vyluhovat v přikryté nádobě. Čaj se nesmí vařit. 

Pije se teplý 2-3x denně, půl hodiny před jídlem. 

Připravuje se vždy čerstvý. 

                                                                                                            [AISLP, 2010.4, 56] 

 

Využití v lidové medicíně 

 

Ostružiník se používá ve formě nálevu, odvaru (maximálně 1 minutu vařeného) 

 

Vnitřní využití: 

 

• diuretikum 

• hemostatikum 

• desinficiens trávicího a močového ústrojí 

• antitusikum 

 

Vnější využití: 

 

• koupele a omývání postižených částí pokožky (kožní záněty) 

 

Droga se fermentuje pro potravinářské účely. Při předávkování a dlouhodobém užívání 

riziko vzniku zácpy. 

                                                                                    [JANČA, ZENTRICH, sv. 3, 1995] 
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Vnitřní využití: 

 

Zánět močového měchýře: 

Používá se odvar z 50 g listů, které se dají do 1 l studené vody, přivedou se k varu  

a nechají se 2-3 minuty stát. Přikryté se nechají ještě 10 minut vylouhovat. Pije            

se v průběhu dne. 

                                                                         [JANČA, ZENTRICH, sv. 3, 1995, s. 223] 

 

Úplavice a průjem: 

Při úplavici a silném průjmu se doporučuje odvar z 20 g sušeného listu v ¼ l vody. Vaří 

se 5 minut, nechá odstát a tato dávka se pije 3x denně. 

                                                                                                    [HRUŠKA, 1996, s. 282] 

 

Zánět žaludku (gastritida): 

 

Rp. Floris chamomillae                     15 g  

       Folii rubi fruticosi                             10 g 

       Herbae agrimoniae                               5 g 

       Fructus foeniculi                            10 g 

       Herbae hyperici                          10 g 

       Folii menthae piperitae               10 g 

       Radicis taraxaci                              15 g 

       Herbae millefolii                         10 g 

       M.f. species 

1 polévková lžíce se spaří ¼ l vařící vody, 20 minut se louhuje a poté scedí. Podává     

se 3x denně po jídle. 

                                                                                                    [BODLÁK, 2004, s. 204] 

Zánět ledvin (nefritida): 

 

Rp. Folii fragariae                               10 g 

       Herbae urticae                             10 g 

       Folii rubi fruticosi                          10 g 

       Folii betulae                                    20 g 

       Seminis lini                                   100 g 
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       M.f. species 

1 čajová lžička se přidá do šálku vody, vaří se 5-10 minut a poté se scedí. Podávají      se 

denně 1-2 šálky teplého čaje. 

              [BODLÁK, 2004, s. 210]   

 

Vnější využití: 

 

Bolesti v krku: 

Kloktání odvaru z 25 g listů ostružiny lze smíchat se stejným dílem šelvěje a fenyklu. 

Listy se dají do ½ l studené vody, krátce se povaří a nechají 20 minut vyluhovat. 

Odvarem se kloktá vícekrát denně. 

        [JANČA, ZENTRICH, sv. 3, 1995, s. 223] 

 

Homeopatie: 

Zažívací obtíže, průjmy a střevní katary, záněty močového měchýře, zvýšené pocení, 

rýma.  

                    [JANČA, ZENTRICH, sv. 3, 1995] 
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Příloha č. 4.8 

 

 

Růže šípková 

(Rosa canina) 

 

 

      [http://cs.wikipedia.org, 54] 

 

 

 

 

K léčebným účelům se růže šípková používá po mnoho staletí. V antickém Římě         

se doporučovala na ošetření ran při pokousání vzteklými psy. Oficiálním léčivem 

zůstala až do minulého století, ve středověku se využívala v terapii jater a plic. Z jader 

se připravoval prášek na posílení dásní. 

 

              [ODYOVÁ, 2004; ALBERTS, MULLEN, SPOHN, 2006, s. 133] 
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Příklady léčivých přípravků 

Nature´s Bounty Acerola C tbl. 100x 100 mg: 

Preparát s přírodním vitamínem C z plodů africké třešně a plodů šípkové růže, 

obohacený bioflavonoidy.  

                    [www.lekarna.cz, 48] 

 

Revitalizační pleťové tonikum bez alkoholu se šípkovým výtažkem (Lotion 

Essentielle) 200 ml: 

Hydratace, tonizace pleti, podpora mikrocirkulace (extrakt z divokých plodů šípku 

stimuluje a podněcuje buněčné funkce). 

                                [www.lekarna.cz, 51] 

 

LEROS Průduškový bylinný čaj 20x 1,5 g: 

Složení:  šípky (30 %), dobromyslová nať (20 %), fenyklový plod, lipový květ (10 %), 

nať  máty peprné, tymiánová nať, diviznový květ (5 %), jitrocelový list (5 %). 

Léčba chorob horního dýchacího traktu, chřipkových onemocnění. 

1 nálevový sáček 2-3x denně. 

                    [www.lekarna.cz, 35] 

LEROS Šípek plod 150 g: 

Zdroj vitaminu C, podporuje látkovou výměnu, pomáhá odstraňovat jarní únavu. 

1 čajová lžička se přelije šálkem vařící vody (1/4 l), vyluhuje se v přikryté nádobě     

10-15 minut, scedí se.  

             [www.leros.cz, 36] 

 

Využití v lidové medicíně 

Šípková růže se využívá pro své mnohé účinky jako: 

• antidepresivum, sedativum 

• cholagogum, choleretikum 

• expektorans 

• virostatikum a bakteriostatikum 

• adstringens 

• antianemikum 

                             [ODYOVÁ, 2004, s. 90, BODLÁK, 2004, s. 144] 
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Vnitřní využití: 

 

Močové kameny: 

Používá se odvar ze semen šípkové růže, který se připraví tak, že polévková lžíce 

semen se vaří 10 minut v ½ l vody, scedí se a pije 3x denně malý šálek. 

              [HRUŠKA, 1996, s. 358] 

 

Chudokrevnost (anémie): 

 

Rp. Folii ribis nigri                                    20 g 

       Floris crataegi                                   50 g 

       Fructus cynosbati                             130 g 

       M.f. species 

1 lžička směsi se zalije sklenicí studené vody a nechá 8 hodin macerovat. Potom          

se povaří a scedí. Podává se 2x denně po jídle. 

              [BODLÁK, 2004, s. 199] 
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Příloha č. 4.9 

 

Růže galská 

(Rosa gallica) 

 

Růže stolistá 

(Rosa centifolia) 

 

 

 

 

      [www.garten.cz, 52] 

 

 

 

Tinktura z růže galské byla používána až do roku 1930 na bolesti krku a jako mírné 

adstringens. Růže stolistá byla v minulosti značně oblíbena zejména na venkovských 

zahradách po celé Evropě. 

 

[ODYOVÁ, 2004, s. 90 - 91] 
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Využití léčivých přípravků 

 

Růže galská: 

 

Koupelový pudr růže galská (Belea): 

Pudr do koupele s růží a se solí z Mrtvého moře. Harmonizace, posílení organismu, 

obnova kožních buněk. Zklidnění a desinfekce pleti. 

Do koupelí. 

                   [www.e-obchodkrasy.eu, 25] 

 

Dr. Hauschka – Růžový krém: 

Určený pro normální, suchou, citlivou a zralou pleť. Růžový olej a výtažky z šípků 

chrání a vyhlazují pokožku. Krém regeneruje její svrchní vrstvy a udržuje její 

přiměřenou vlhkost. 

Obsahuje růžový vosk z růže galské, výtažek z růže galské a šípkové.  

                     [www.yinyang.cz, 8] 

 

Růže stolistá: 

 

Růže stolistá (Rosa centifolia) – čaj 50 g (Diochi): 

Čaj z květu růže stolisté vykazuje antivirové účinky, napomáhá ke snižování horečky     

a preventivně působí proti chřipce a nachlazení. 

2-3 lžičky do ¾ l vody, popíjí se v průběhu dne, ne však déle než 3 týdny. 

Není určen dětem mladším 3 let. 

                 [www.prozdravi.cz, 53] 

 

KOROS Koupelová sůl s růží stolistou 1 kg: 

Obsahuje květ růže stolisté, užívá se ke koupelím při revmatických obtížích, relaxaci  

a posílení organismu, udržuje přiměřenou vlhkost a pH pokožky. V poměru 1:10 (1 kg 

soli na 10 l vody) vytváří efekt osmózy a dochází tak k vylučování toxických látek        

z těla. 

                       [www.koros.cz, 24] 
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Růže galská - další využití: 

 

Tinktura:  

Používá se na zmírnění menstruačního krvácení a regulaci nepravidelné menstruace 

(kombinace s kontryhelem, hluchavkou bílou nebo kokoškou pastuší tobolkou). 

 

Kloktadlo: 

Připravuje se nálev, možno kombinovat se šalvějí. 

                          [ODYOVÁ, 2004, s. 91] 

 

Použití v kosmetice: 

Parfemace luxusních kosmetických výrobků, díky vynikajícím vonným vlastnostem 

silice (pleťové vody, pudry, krémy, parfémy Chanel 5, Ambra). 

Růžová silice je značně drahá, jako náhražka se používá palmarosová silice z indické 

trávy Cymbopogon martini nebo z vonných druhů pelargonie.  

Korigens vůně do léčivých krémů a do roztoků určených k zevnímu použití. 

                          [HLAVA, STARÝ, POSPÍŠIL, 1987, s. 192] 

 

Růže stolistá - další využití: 

 

Plicní katar: 

V lidovém lékařství se používá nálev ze 2 hrstí plátků růže stolisté a ¼ l vody, do něhož 

se přidají 3 lžíce medu. 

[HRUŠKA, 1996, s. 359] 

 

Vředy: 

Lidová medicína používá na starší a nehojící se vředy prostředek z 80 g růžové vody, 20 

g octové tresti, 100 g terpentýnového oleje a 1 ks žloutku. Vše se dobře promíchá a 2x 

denně nanese na postižené místo. 

[HRUŠKA, 1996, s. 359] 
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Použití v kosmetice: 

Nálev nebo odvar z drogy se používá jako přísada do koupelí u pacientů s vážněji 

poškozenou kůží (špatně se hojící rány, vřídky). 

Růžová silice (francouzská, bulharská) je používána k parfemaci luxusních 

kosmetických výrobků nebo je sama využívána jako parfém. Nejkvalitnější silice je 

vyrobena tradičním postupem, tzn. extrakcí do oleje za studena. Slouží jako korigens 

vůně ve farmaceutickém průmyslu (u nás se při přípravě IPL používá jako náhražka 

Geraniová silice).  

Růžová voda je vedlejším produktem při destilaci silice vodní parou z korunních lístků 

růže stolisté. Obsahuje stopy vonných látek.  

        [POTUŽÁK, 2006, s. 75, HLAVA, STARÝ, POSPÍŠIL, 1987 s. 190] 
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Příloha č. 4.10 

 

 

Řepík lékařský 

(Agrimonia eupatoria) 

 

 

 

            [http://byliny.apatykar.info, 55] 

 

 

 

 

Známý v 15. století jako součást „arkebuzové vody”, léčivého prostředku užívaného   

na střelné rány. V současnosti se tyto hojivé účinky připisují vysokému obsahu kyseliny 

křemičité. V Číně je k podobným účelům využívána příbuzná odrůda Agrimonia pilosa. 

 

              [ODYOVÁ, 2004] 
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Příklady léčivých přípravků 

 

Žlučníková čajová směs 

Léčivý čaj, práškovaná čajová směs v nálevových sáčcích 20x 1,5 g: 

Složení: Agrimoniae herba 375 mg, Marrubii herba 375 mg, Rhei radix 225 mg, 

Menthae  piperitae herba 525 mg v jednom nálevovém sáčku 1,5 g 

Použití: Fytofarmakum – choleretikum, mírné spasmolytikum. Lehké gastrointestinální  

potíže (lehčí funkční poruchy žaludku), působí proti nadýmání, nechutenství, uvolňuje 

křeče zažívacího traktu, mírně protizánětlivý účinek, podporuje vylučování žluče 

(součást jaterní a žlučníkové diety). 

Kontraidikace: nepoužívá se bez porady s lékařem v těhotenství. Těžké poruchy jater, 

snížení průchodnosti žlučových cest.  

1 nálevový sáček se přelije 250 ml vroucí vody a nechá se vyluhovat 5 - 10 minut         

v přikryté nádobě. Teplý nálev se pije neslazený 3x denně po jídle. Nálev se připravuje 

těsně před použitím. 

                      [AISLP, 2010.4, 62] 

 

Cannaderm Cappilus šampon na lupy 150 ml: 

Cappilus šampon s účinnou složkou Climbazolem (potlačení růstu kvasinek 

Pityrosporum ovale - omezení svědění, podráždění kůže, lupovitosti), výtažky                

z grepových semínek, řepíku, majoránky a čistým konopným olejem.  

Použití: Nechá se působit 3-5 minut, poté důkladně opláchne vodou. 

               [www. cannaderm.cz, 3] 

 

Využití v lidové medicíně 

 

Účinky:  

• adstringentní 

• diuretické 

• hemostatické 

• choleretické 

• antivirové působení 
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Vnitřní použití: 

 

Nálev:  

Mírný prostředek, ideální při průjmu (zvláště děti a kojící matky). 

 

Tinktura: 

Indikována při cystitidě (zánětu močového měchýře), infekcích močových cest, 

bronchitidě a silném menstruačním krvácení.  

               [ODYOVÁ, 2004, s. 31] 

 

Odvar: 

Používá se u plicních chorob, 15 g sušeného listu na ¼ l vody. Pijí se 2-3 šálky denně. 

 

Zánět jater (hepatitida): 

Tzv. “žlučopudné koření”. 

Složení: 25 g natě řepíku, 25 g natě jablečníku, 15 g kořene reveně a 35 g máty peprné. 

1 lžíce směsi se vaří 1 minutu v ½ l vody, nechá se odstát a poté se přecedí. Pije           

se po částech během dne.  

                         [HRUŠKA, 1996, s. 363] 

 

Žaludeční vředy: 

Rp. Herbae agrimoniae                 50 g 

       Herbae linarinae                    30 g 

       Herbae origani                         20 g 

       M.f. species 

1 čajová lžička směsi se přelije šálkem vařící vody a pod pokličkou 10-15 minut 

louhuje. Poté se scedí a podává 3x denně jeden šálek.  

              [BODLÁK, 2004, s. 204] 
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Ledvinové a močové kameny: 

 

Rp. Herbae agrimoniae                            20 g 

       Radicis onodinis                                 20 g 

       Herbae bursae – pastoris                   20 g 

       Folii betulae                                       20 g 

       M.f. species 

1 čajová lžička směsi se přelije šálkem vařící vody, 15 minut louhuje a scedí.    

Podáváme 3-4 šálky 3 dny v týdnu. 

                         [BODLÁK, 2004, s. 212]  

 

Zevní využití: 

Zábal: 

Aplikace při migrénách. 

 

Omývadlo: 

Nálev se použije na špatně se hojící rány a varikózní vředy.  

 

Oční lázeň: 

Užívá se při zánětu spojivek (pouze slabý nálev - 10 g drogy v ½ l vody). 

              [ODYOVÁ, 2004] 

Kloktadlo: 

Záněty mandlí, nosohltanu, bolesti v krku. 

2 čajové lžičky sušené kvetoucí natě se spaří ¼ l vroucí vody, zahřeje se k varu a poté se 

nechá 10 minut vyluhovat. Kloktá se několikrát denně.  

               [PODLECH, 2002, s.38] 

 

Rp. Herbae agrimoniae                      30 g 

       Folii myrtilli                                 20 g 

       Seminis lini                                   20 g 

       M.f. species 

1 kávová lžička směsi se přidá do šálku vody, vaří se 5 minut a poté 5 minut louhuje       

a scedí. Podává se 3-4x denně 1 šálek. 

              [BODLÁK, 2004, s. 202] 
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Kosmetika: 

Vodný nálev řepíku se smíchá se zředěným lihem na čištění mastné pleti s rozšířenými 

póry (adstringentní účinek tříslovin a organických kyselin). Desinfekční účinek 

komplexu látek odstraňuje chorobné záněty.  

Maska - řepíkový nálev s rašelinou - hmota se nanese na obličej a po sejmutí umyje 

heřmánkovým čajem - adstringentní a čisticí účinek řepíku se kombinuje     

s regeneračními účinky rašeliny.  

                 [HLAVA, STARÝ, POSPÍŠIL, 1987, s. 30] 
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Příloha 4.11 

 

 

Toten lékařský 

(Sanguisorba officinalis) 

 

 

                            [http://botanika.borec.cz, 58] 

 

 

 

 

Lidově zvaný „kominíček“. V Americe je spíše než pro léčivé účinky využíván ke 

kulinářským účelům (listy jsou oblíbenou salátovou zeleninou). 

 

                        [JANČA, ZENTRICH, sv. 5, 1997, s. 26-27] 
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Příklady léčivých přípravků 

 

LEROS TORMENTAN  

Léčivý čaj – species v nálevových sáčcích 20 x 1,5 g: 

Složení: Myrtilli fructus 480 g, Tormentillae rhizoma 300 mg, Sanguisorbae radix     

300 mg, Matricariae flos 165 mg, Salviae folium 105 mg, Menthae piperitae herba   

105 mg, Liquiritiae radix 105 mg v jednom nálevovém sáčku. 

Použití: Fytofarmakum – antidiaroikum, adstringens, spasmolytikum. 

Průjmy, meteorismus, dyspepsie různého původu. 

Kontraidikace: V těhotenství a během kojení se nedoporučuje. 

1 nálevový sáček se přelije šálkem (¼ l) vařící vody a po ¼ hodině vyluhování              

v přikryté nádobě se scedí. Nesmí se vařit. Čaj se pije neslazený 3x denně po jídle.  

                      [AISLP, 2010.4, 37] 

 

Toten lékařský, kořen řezaný (Sanguisorbae radix): 

Sušený oddenek s kořeny. 

Adstringens (hemoroidy a průjmy). 

1 lžíce na 1 šálek odvaru, každé 2 hodiny se užívá 1 lžíce. 

     [http://kotas.beril.cz, 57, KARMAZÍN, HUBÍK, DUŠEK, 1984, s. 151] 

 

Využití v lidové medicíně 

Droga se samostatně využívá zřídka, většinou se přidává do bylinných směsí. Sbírá      

se kořen (oddenky), eventuálně nať.  

 

Účinky: 

• adstringentní 

• antiseptické 

• hemostatické (vnější a snižuje menstruační krvácení) 

• hojivé 

• antibakteriální a anthelmintické 

• lze využít i jako protikřečový lék 
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Vnitřní využití: 

 

Obstipans (kloktadlo): 

Nať řepíku 100 g, oddenek totenu lékařského 50 g, list šalvěje 50 g, nať tymiánu 25 g, 

nať slézu 25 g.  

Z odvaru nebo nálevu (dle předpokládaného použití) se připraví lihovodný roztok 

přidáním 1 čajové lžičky směsi tinktur z šalvěje a totenu v poměru 1 : 1 na 200 ml čaje.  

 

Čaj proti krvácení, průjmu a úplavici: 

(Zároveň s diuretickými a adstringentními účinky). 

30 g kořene se přidá do ½ l studené vody, přivede se k varu a 5 minut se vaří na velice 

slabém ohni a poté se odstaví a nechá se 10 minut louhovat. Pak se přecedí a pije        

3x denně před jídlem.  

 

TBC, slabost plic: 

Užívá se 3x denně 1 polévková lžíce šťávy z čerstvé natě.  

 

Časté krvácení z nosu: 

Lze použít práškovanou nať aplikovanou šňupáním. 

[JANČA, ZENTRICH,  sv.5, 1997, s. 24 - 26, ODYOVÁ, 2004, s. 181, BODLÁK, 

2004, s. 152] 

 

Homeopatie: 

Křeče a krvácení v klimakteriu. 

[PODLECH, 2002, s. 86] 
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Příloha 4.12 

 

 

Jeřáb ptačí 

(Sorbus aucuparia) 

 

 

 

      [www.garten.cz, 18] 

 

 

 

 

Během 2. světové války byl jeřáb ptačí díky značnému obsahu vitaminu C označován 

jako „citron severu“. V minulosti byly plody jeřábu používány i jako vnadidlo při 

chytání ptáků. 

 

            [ALBERTS, MULLEN, SPOHN, 2006] 
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Příklady léčivých přípravků 

 

Herba Vitalis Jeřáb ptačí gtt. 30 ml: 

Květy jeřábu ptačího obsahují fytoestrogeny stimulující organismus k vlastní 

hormonální činnosti. Výtažky příznivě ovlivňují menstruační a klimakterické obtíže, lze 

je doporučit k vyladění hormonální hladiny organismu a jako podpůrný prostředek při 

odvápnění kostí v období menopauzy. 

                    [www. lekarna.cz, 9] 

 

Využití v lidové medicíně 

Syrové plody jeřábu ptačího obsahují kyselinu parasorbinovou, která vyvolává zvracení 

a průjem. U vařených plodů toto riziko odpadá. Sbírají se plody, méně často květy 

(obsahují fytoestrogeny). 

 

Droga se používá nejčastěji ve formě odvaru, macerátu nebo sirupu. 

 

Účinky: 

• antirevmatické 

• diuretické (dochází k vyplavení močového písku, eventuálně k porušení        

močových kamenů - lze doporučit pacientům se sníženou vylučovací funkcí  ledvin) 

• choleretikum 

• laxativum 

• podpůrná léčba zánětů horních dýchacích cest 

 

Vnitřní využití: 

 

Klimakterium: 

Nálev z květů: 1 čajová lžička se přidá do sklenice vody, pije se 3 x denně před jídlem. 
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Ateroskleróza: 

 

Rp. Floris crataegi                                   30 g 

       Fructus sorbi                                   20 g 

       Herbae millefolii                             6 g 

       Corticis frangulae                        14 g 

       Herbae visci albi                    20 g 

       Herbae polygoni avicularis         10 g 

       M. f. species 

1 lžička směsi se dá do šálku vody, krátce se povaří a scedí. Podává se 3x denně šálek. 

                         [BODLÁK, 2004, s. 194] 

 

Vnější použití: 

 

Koupele: 

Končetiny, u dětí pak celková koupel - indikováno u mírných forem atopického 

ekzému. 

 

Homeopatie: 

Podobně jako v alopatii, u žen léčba poruch hormonálního systemu, zejména 

hypofunkce. 

Další využití se naskýtá v léčbě zánětů horních cest dýchacích.  

           [JANČA, ZENTRICH, sv. 5, 1995,  BODLÁK, 2004] 
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Příloha 4.13 

 

Hloh obecný 

(Crataegus laevigata) 

 

Hloh jednosemenný 

(Crataegus monogyna) 

 

 

         [www.garten.cz, 18] 

 

 

 

 

Hloh byl v minulosti využíván pro své adstringenní účinky, např. jako první pomoc při 

odstraňování třísek. Dnes však znám zejména pro své povzbuzující účinky na 

kardiovaskulární aparát.  

Západní medicína používá zejména dva druhy hlohu: hloh obecný a jednosemenný. 

Na východě (Čína) jsou terapeutickým prostředkem plody druhu Crataegus pinnatifida 

užívané k léčbě oběhové a zažívací soustavy. 

 

                            [ODYOVÁ, 2004] 
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Příklady léčivých přípravků 

 

FYTOKLIMAN PLANTA 

Léčivý čaj – rozdrobněná směs drogy v nálevových sáčcích 20 x 1,5 g: 

Leros s.r.o., Praha, ČR 

 

Složení: Hyperici herba 300 mg, Alchemillae herba 300 mg, Origani herba 150 mg,  

Lupuli flos 75 mg, Mellisae herba 150 mg, Crataegi folium cum flore 300 mg, Betulae 

folium 225 mg v jednom nálevovém sáčku 1,5 g. 

Použití: Fytofarmakum, směs drog s antidepresivním a sedativním účinkem   

upravujících trávení, působících kardiotonicky a hypotonicky (Crataegi folium         

cum flores). Prostředek k léčbě neurovegetativních obtíží v klimakteriu (podrážděnost, 

nervozita, návaly horka, poruchy usínání a depresivní rozlady). 

Nežádoucím účinkem je možná fotosenzibilizace.   

Kontraidikace: Pacienti léčení inhibitory proteázy nebo po transplantaci orgánů. 

Třezalka indukuje cytochrom P 450 a dochází tak k interakci s látkami 

metabolizovanými na tomto cytochromu (např. inhibitory proteázy, reverzní 

transkriptázy, warfarin, digoxin, SSRI, perorální kontraceptiva aj.). 

           [AISLP, 2010.4, 32] 

 

Liftea Hloh, jmelí, česnek tob. 30: 

Lifetec Global, s.r.o., Švýcarsko 

 

Složení: Extrakt česneku setého 150 mg, extrakt z hlohu obecného 60 mg, extrakt        

ze jmelí bílého 60 mg. 

Použití: Kombinace tří bylin, které se vzájemně podporují ve svém účinku na 

kardiovaskulární a oběhový system. Harmonizuje krevní tlak, oddaluje příznaky 

stárnutí, příznivě ovlivňuje hladiny LDL cholesterolu.  

Kontraindikace: Není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy.  

                   [www.lekarna.cz, 38] 
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Využití v přírodní medicíně 

 

Využívá se hlohová šťáva, extrakt (i extrakt olejový a suchý), hlohový květ, list 

s květem a hlohový plod. 

 

Účinky: 

• adstringentní 

• kardiotonické 

• mírně sedativní 

• antidiarhoické (plod) 

• vazodilatační (periferní cévy) 

• antisklerotické 

 

Hloh je vhodný k léčbě starších lidí, působí proti ledvinným a srdečním otokům, 

zklidňuje srdeční neurózu. Lze jej použít u některých typů závratí, k následné léčbě        

po infarktu myokardu a jako prevence ICHS. V některých případech tlumí 

klimakterické obtíže. 

Hloh lze kombinovat do směsí i dlouhodobě podávat. 

        [ODYOVÁ, 2004, s. 51, JANČA, ZENTRICH, sv.2, 1995, s. 48-50] 

 

Nálev: 

Květenství (C. laevigata, monogyna). 

Ke zlepšení nedostatečného krevního oběhu a jako kardiotonikum při srdečních 

obtížích. Při hypertenzi se kombinuje s řebříčkem.  

 

Tinktura: 

Předepisuje se spolu s dalšími srdečními drogami při angině pectoris, hypertenzi a 

příbuzných poruchách.  

 

Odvar: 

Plody (malvičky C. laevigata, monogyna). 

30 g malviček se přidá do 500 ml vody a převaří 15 minut. Užívá se při průjmu. 

                          [ODYOVÁ, 2004, s. 51] 
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Čaj z hlohu: 

1 čajová lžička hlohu se přelije šálkem vroucí vody a nechá 5 minut vyluhovat  

pod pokličkou. Pije se 3-4x denně. U srdeční neurózy se doporučují 2 šálky před 

spaním. 

                         [JANČA, ZENTRICH, sv.2, 1995, s. 50 - 51] 

 

Angina pectoris: 

 

Rp. Herbae visci albi                                        20 g 

       Floris crataegi                                           20 g 

       Herbae rutae                                              20 g 

       Herbae equiseti                                          20 g 

       Herbae bursae - pastoris                           20 g 

3 lžičky jmelí se dají do 3 šálků studené vody a nechají se 8 hodin macerovat. Ostatní 

složky čaje se smíchají v uvedeném poměru. 3 čajové lžičky směsi se přelijí 3 šálky 

vařící vody a nechají se 5 minut vyluhovat. Studený macerát se smíchá s nálevem           

a scedí. Čaj umístíme do temného prostředí a během dne se pijí 3 šálky. Pro zvýšení 

účinnosti lze do šálku čaje přidat 2-3 kapky arnikové tinktury. 

              [BODLÁK, 2004, s. 193] 

 

Srdeční neuróza: 

2 čajové lžičky sušených květů se spaří v ¼ l vařící vody a pak 20 minut vyluhují. Pijí 

se 2-3 šálky denně. 

            [PODLECH, 2002, s. 146] 

Rp. Herbae leonuri                             30 g 

       Fructus crataegi                          20 g 

       Strobili lupuli                               20 g 

       Herbae marrubii                          20 g 

       M.f. species 

1 polévková lžíce směsi se přelije ¼ l vařící vody. Nechá se 20 minut louhovat a scedí. 

Podává se 3x denně před jídlem. 

              [BODLÁK, 2004, s. 194] 

  

 



124 
 

Ateroskleróza : 

 

Rp : Fructus carvi                            10 g 

        Herbae rutae                         10 g 

        Radicis valerianae                15 g 

        Herbae melissae                     15 g 

        Folii crataegi cum flore           20 g 

        Herbae visci albi                   30 g 

        M. f. species 

1 polévková lžíce směsi se spaří ¼ l vařící vody a nechá se 20 minut louhovat a poté     

se scedí. Podává se 3x denně před jídlem.  

                         [BODLÁK, 2004, s. 195] 

 

Hypertenze: 

Tinktura: 10 g květu hlohu se naloží do 100 ml 6% lihu a nechá se 2 týdny stát. Poté     

se přecedí, květy vylisují a tekutina se pečlivě přelije přes gázový filtr. Skladuje se  

v malé lahvi, užívá 20-40 kapek před obědem a večeří (případně spaním).  

              [JANČA, ZENTRICH, sv.2, 1995, s. 50 - 51] 

 

Rp. Herbae hyperici                       20 g 

       Herbae millefolii                 20 g 

       Floris crataegi                         20 g 

       Herbae centaurii                   20 g 

       Herbae visci albi                     30 g 

       Herbae bursae – pastoris        30 g 

       M. f. species 

1 polévková lžíce směsi se dá do ¼ l vody a 6 hodin maceruje. Poté se polovina vody 

slije a druhá poloviny s bylinami se vaří 2 minuty a scedí. Obě dávky se smísí a pijí    

po doušcích během dne.  

             [BODLÁK, 2004, s. 195] 
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Hypotenze: 

 

Rp. Herbae visci albi                                 25 g 

       Floris crataegi                                    25 g 

       Herbae urticae                                    25 g 

       Floris calendulae                                25 g 

3 čajové lžičky jmelí se dají do 3 šálků studené vody a nechají se 8 hodin macerovat. 

Ostatní složky se smísí v uvedeném poměru. 3 čajové lžičky směsi se přelijí 3 šálky 

vařící vody a nechají se 5 minut vyluhovat. Oba výluhy se smísí. Čaj se přelije            

do termosky a během dne se vypijí 3 šálky.  

              [BODLÁK, 2004, s. 196] 

 

Klimakterium: 

 

Rp. Floris crataegi                                    10 g 

       Floris chamomillae                            10 g 

       Folii melissae                                     20 g 

       Folii menthae piperitae                      20 g 

       Radicis valerianae                              40 g 

      M. f. species 

1 čajová lžička směsi se dá do šálku vody a nechá se 5 minut vařit, poté se scedí. 

Podává se 2 x denně 1 šálek teplého čaje. 

 

Homeopatie: 

Srdeční choroby, podpora digitálisové léčby. 

             [PODLECH, 2002] 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Příloha 4.14 

 

 

Tužebník jilmový 

(Filipendula ulmaria) 

 

 

 

      [www.garten.cz, 18] 

 

 

 

 

Tužebník se již ve středověku používal ke snížení horečky a potlačení bolesti. Později 

z něho byly extrahovány účinné látky - salyciláty s protizánětlivým účinkem. 

Podle dřívějšího botanického názvu rostliny (Spirea ulmana) byl nazván synteticky 

vyrobený aspirin. 

 

              [ODYOVÁ, 2004] 
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Příklady léčivých přípravků 

 

Herbata Nať tužebníku 50 g: 

Obsahové látky: Glykosid gaultherin a spirein, flavony. Silice obsahuje salicylaldehyd 

a vonný metylsalicylát. Gaultherin se štěpí v salicylovou sloučeninu. 

Použití: Užívá se vnitřně ve formě nálevu jako antipyretikum a antirevmatikum - při 

horečnatých onemocněních z nachlazení, chřipce, revmatismu, dně. Lze jej užít také 

jako diuretický prostředek při onemocnění močového měchýře a ledvin a poruchách 

látkové výměny.  

Kontraindikace: Přecitlivělost na salicyláty. 

Nálev:  1-2 čajové lžičky nati se přelijí ¼ l vroucí vody, nechají se v zakryté nádobě            

5 minut odstát a pak se scedí. Nálev se připravuje vždy čerstvý a pije 1-2x 

denně. 

                    [www.lekarna.cz, 13] 

 

AROMATICA Tužebníková mast 50 g: 

Složení: Vepřové sádlo, včelí vosk, tužebník jilmový, řepík lékařský, mateřídoušková  

silice, vitamin C. 

Použití: K regeneraci, zklidnění poškozené a mastné kůže, k podpoře jejího hojení. 

Vtírá se 2-3x denně formou masáže. 

           [www.lekarna.cz, 2] 

 

Využití v lidové medicíně 

Využívá se zejména květ formou odvaru, nálevu a macerátu, při horečnatých 

onemocněních, revmatických bolestech, tiší žaludeční nevolnost. 

 

Účinky: 

• protizánětlivé 

• antirevmatické 

• diuretické 

• diaforetické 

• příznivě ovlivňuje zažívání 

                [ODYOVÁ, 2004,s. 58] 
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Vnitřní použití: 

 

Močopudný a diaforetický čaj: 

1-2 čajové lžičky sušené kvetoucí natě se spaří ¼ l vroucí vody a 10 minut se vyluhuje. 

Pijí se 2 šálky denně.  

            [PODLECH, 2002, s. 142] 

 

Močopudný čaj při vodnatelnosti: 

Květ tužebníku jilmového 20 g, list medvědice 20 g, nať průtržníku 20 g, nať bazalky 

20 g. 

Polévková lžíce směsi se vaří 5 minut v ½ l vody, nechá se odstát a scedí. Pije se 

v průběhu dne. 

               [HRUŠKA, 1996, s. 392 - 393] 

 

Zánět trojklaného nervu: 

 

Rp. Floris filipendulae                                40 g 

       Herbae equiseti                                  40 g 

       Herbae serpylli                               200 g 

       M. f. species 

1 čajová lžička směsi se dá do šálku vody, vaří se 5 minut pod pokličkou, poté se scedí. 

Podává se několikrát denně 1 šálek. 

              [BODLÁK, 2004, s. 218] 

 

Rýma: 

 

Rp. Floris tiliae                                                   30 g 

       Floris filipendulae                                        30 g 

       Floris sambuci                                              30 g 

       M. f. species 

2 lžíce směsi se přelijí sklenicí vařící vody a 10 minut se louhují. Poté se scedí. Podává 

se 3-4x denně šálek teplého čaje. 

              [BODLÁK, 2004, s. 202] 
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Chronický zánět kloubů: 

Rp. Herbae filipendulae                              30 g 

       Radicis taraxaci cum herbae              20 g 

       Herbae equiseti                                    10 g 

       Folii betulae                                         10 g 

       M. f. species 

2 čajové lžičky směsi se přelijí ¼ l vařící vody, 20 minut se louhují a scedí. Podává      

se 3x denně před jídlem.  

              [BODLÁK, 2004, s. 222] 

 

Vnější použití: 

Ekzém: 

Rp. Folii betulae                                        20 g 

       Herbae violae tricoloris                      30 g 

       Herbae filipendulae                          30 g 

       Folii urticae                                     20 g 

       M. f. species 

1 čajová lžička směsi se spaří ¼ l vařící vody. 20 minut se louhuje a scedí. Podává       

se 3x denně před jídlem. 

              [BODLÁK, 2004, s. 223] 

Bércové vředy: 

Čaj k omývání a obkladům 

Rp. Folii urticae                                           20 g 

       Herbae filipendulae                              20 g 

       Radicis symphyti                                  20 g 

       Floris calendulae                                20 g 

       M. f. species 

20 gramů směsi se dá do 2 litrů studené vody, krátce se povaří, nechá se 20 minut 

louhovat a scedí. Používá se k omývání a desinfekci.  

              [BODLÁK, 2004, s. 197] 

 

Homeopatie: 

Revmatické obtíže, migrény, záněty pohrudnice, vyrážky podobné akné. 

    [PODLECH, 2002, s. 142, JANČA, ZENTRICH, 1997, sv. 5, BODLÁK, 2004, s. 83] 
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Příloha 4.15 

 

 

Další farmaceuticky využívaní zástupci čeledi Rosaceae: 

 

Trnka obecná (Prunus spinosa) 

 

Příklad léčivého přípravku 

 

Trnka plod (Fructus pruni spinosae) 50, 100 a 200 g: 

 

Použití:  

• antidiarhoikum 

• nemoci močových cest 

Usušené plody trnky jsou bohatým zdrojem vitaminu C a tříslovin. Květy naopak 

působí mírně projímavě.  

             [www.prodejbylin.cz, 59] 

 

Použití v lidové medicíně 

 

Vnitřní použití: 

 

Antidiarhoikum: 

25 g sušených trnkových plodů se naloží na 3 dny do 1/8 l kořalky. Extrakt se užívá      

2x denně jedna lžíce. 

 

Laxativum: 

15 g sušeného květu se vaří 2 minuty v šálku vody, nechá se 10 minut odstát a přecedí. 

Pije se 2x denně celá dávka. (15 g sušeného květu lze nahradit 10 g trnkového květu     

a 5 g květu macešky.) 
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Nachlazení: 

Odvar z trnkového listu. Hrst listu se vaří v ¼ l vody, scedí se a přidá citronová šťáva. 

Pije se večer. 

 

Nadváha: 

Květ trnky 20 g, list rozmarýny 20 g, list máty peprné 30 g, kořen bedrníku 5 g. 

2 čajové lžičky směsi se spaří ¼ l vody, nechají se projít varem, odstát 10 minut a scedí. 

Pije se 3x denně 1 šálek.  

                 [HRUŠKA, 1996, s. 384-385] 

Jarní únava: 

 

Rp. Folii urticae                               20 g 

       Herbae millefolii                      20 g 

       Radicis taraxaci                       20 g 

       Herbae centaurii                     15 g 

       Floris pruni spinosae              10 g 

       Floris farfarae                         10 g 

       Herbae veronicae                     10 g 

       M. f. species 

1 polévková lžíce směsi se přelije ¼ l vroucí vody, 15 minut louhuje a poté scedí. 

Podává se 3x denně 1 šálek. 

                         [BODLÁK, 2004, s. 228] 

 

Vnější užití: 

 

Zánět mandlí: 

Užívá se odvar z 20 g trnkové kůry v ½ l vody, vaří se 15 minut. 

 

Nečistá pleť: 

Pravidelné pití odvaru z trnkového květu a natě macešky údajně zlepšuje nečistou pleť. 

                 [HRUŠKA, 1996, s. 384-385] 

Homeopatie: 

Nervové bolesti, poruchy vyprazdňování močového měchýře a srdeční slabost. 

           [ALBERTS, MULLEN, SPOHN, 2006, s. 108] 



132 
 

Mandloň obecná 

(Amygdalus communis) 

 

Léčivé přípravky: 

 

KNEIPP masážní olej mandlové květy 100 ml: 

Masážní olej s obsahem mandlového oleje, silicemi (oleje napomáhají hydrataci, 

regeneraci pokožky a přirozeně obnově kůže, silice umožňují tonizaci a regeneraci 

organismu). 

Lázeň pro suchou a citlivou pleť s více než 90 % obsahu mandlového oleje. 

                     [www.lekarna.cz, 22] 

 

Doliva olivovo – mandlový balzám na ruce 100 ml: 

Dr. Theiss 

 

Olivový olej lisovaný za studena (80 %), mandlový olej, mléčné proteiny, vitamin E. 

Ochrana a regenerace namáhaných rukou. 

                      [www.lekarna.cz, 7] 

 

Užití v lidovém lékařství 

 

Horečka (osvěžující nápoj): 

Využívá se mandlového mléka: hrst sladkých mandlí se spaří horkou vodou, oloupe       

a za pomalého přidávání vody v hmoždíři tluče. Přidá se přiměřené množství vody, 

osladí a procedí hustým sítem. 

 

Podráždění nervů: 

Používá se hořkomandlová voda 3x denně 20 kapek. 

 

Odřeniny: 

Po dobu hojení se doporučuje potírat postižená místa 2x denně mandlovým olejem. 

              [HRUŠKA, 1996, s. 226] 
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Kosmetika: 

Mandlový olej - nedráždivý, vhodný k čištění citlivé pokožky a promašťování suché 

pleti, kde brání další ztrátě vlhkosti a zarudnutí. Je vhodný pro domácí i přírodní 

kosmetiku a základním olejem pro masáž. 

 

Mandlový krém (10 g lanolinu, 5 g včelího vosku, 5 g kakaového másla, 40 g 

mandlového oleje, 40 g destilované vody). Složky se zahřejí (krom vody) ve vodní lázni 

a poté se smíchají. Voda se ohřívá odděleně, za stálého míchání se přidává do směsi až 

do jejího vychladnutí. Krém se plní do dobře vymytých kelímků. Místo destilované 

vody lze použít růžovou vodu, lze přidat i několik kapek vonného oleje. 

 

Peelingové krémy obsahují rozemleté výlisky ze sladkých mandlí - mandlové otruby, 

jimiž se jemnou masáží odstraňují odumřelé buňky suchého povrchu kůže. Pro velmi 

suchou a problematickou pleť se používá často v kombinaci s mořským pískem. 

 

Domácí přípravky - 1 polévková lžíce mandlových otrub, 1 žloutek, 1-2 polévkové lžíce 

včelího medu. Med se zahřeje ve vodní lázni, smíchá se s 1 čajovou lžičkou mletých 

mandlí, nanese se na kůži a pečlivě rozetře. 

[ALBERTS, MULLEN, SPOHN, 2006, s. 104 – 105, HLAVA, STARÝ, POSPÍŠIL, 

1987, s. 180] 

 

 

Slivoň domácí 

(Prunus domestica) 

 

Příklad léčivého přípravku 

 

ORTIS Method – Draine DETOX pitná kúra švestka 250 ml: 

Detoxikační kúra, regenerace organismu, odstranění nadbytečného tuku a příznivé 

působení na organismus. Po dobu 3 týdnů každý den 12 ml se rozředí  v 1 ½ l vody       

a pije během celého dne. 

                  [www.lekarnaparizska.cz, 49] 
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Plody slivoně domácí obsahují vitamin C, vlákninu, plodové kyseliny, karotenoidy, 

pektiny, anthokyany a minerální látky. 

Využití jako laxans, součást očistných prostředků jater a ledvin. 

Denní dávka 10 švestek. 

    [POTUŽÁK, 2006, s. 26, ALBERTS, MULLEN, SPOHN, 2006, s. 102] 

 

 

Jabloň domácí 

(Malus domestica) 

 

Příklad léčivého přípravku 

 

Med Pharma Jablečný ocet + vláknina + vitamin C + chrom tbl.: 

 

Složení: Jablečný ocet 250 mg, vláknina 400 mg, vitamin C 100 mg, chrom 10 mg  

v 1 tabletě. 

 

Redukce tělesné hmotnosti, detoxikační účinky, úprava průjmu nebo zácpy. Vláknina 

snižuje chuť k jídlu, jablečný ocet příznivě ovlivňuje organismus, pektin snižuje 

cholesterol. Chrom pomáhá udržovat vhodnou hladinu glukózy, podporuje štěpení tuku. 

Denní dávka 1-2 tablety denně. 

                [www.docsimon.cz, 40] 

Využití v lidové medicíně 

Účinky: 

• tonikum 

• stimulace funkce trávení 

• diuretikum 

• antirevmatikum 

• laxativum 

• antiseptikum 

               [ODYOVÁ, 2004, s. 77] 
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Čerstvé ovoce: 

Kyselá jablka - diuretikum při cystitidě a dalších nemocech vylučovací soustavy. Zdroj 

vitaminů a minerálů při anémii a celkové tělesné slabosti. 

 

Nálev: 

Z čerstvého syrového ovoce – při revmatických bolestech, střevní kolice, osvěžující 

prostředek při horečnatých onemocněních. 

 

Šťáva: 

Naředěná nebo smíchaná s olivovým olejem jako domácí prostředek na řezné rány   

a škrábnutí.  

 

Dušené ovoce: 

Čerstvé - proti průjmu, gastroenteritidě a infekci střev. 

 

Zábal: 

Přikládá se na kožní infekce (typu svrabu). 

 

Mléčná jablečná syrovátka: 

Jablečný mošt, kvalitní pramenitá voda a mléko se ve stejném poměru zahřejí na 90 

stupňů. Mléko se srazí (působením tepla a organických kyselin). Poté se přefiltruje        

a pije se vlažný nápoj. Využívá se při infekčních chorobách, oslabeních, zlepšuje krevní 

obraz, choroby dýchacích cest, zlepšuje nechutenství. Podáváme mezi jídly, maximální 

dávka 0,3 l denně. 

 

Únava, bolest kloubů, svalů a vysoký krevní tlak: 

Ráno a večer smícháme 2 čajové lžičky pravého jablečného octa s jednou čajovou 

lžičkou medu v jedné sklenici pramenité vody. 

 

Homeopatie: 

Jablečná kůra - vysoký krevní tlak, choroby srdce, ledvin a močových cest. 

            [JANČA, ZENTRICH, sv.2, 1995, s. 104-107] 
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Příloha č. 5 

 

V souvislosti s tématem mé absolventské práce jsem oslovila odborníka na fytoterapii, 

P. Mgr. Ing. Jiřího A. Pleskače, s prosbou o zodpovězení následujících otázek 

souvisejících s jeho bylinářskou praxí: 

1. Která věková skupina nejčastěji vyhledává Vaší pomoc? 

2. Je fytoterapie pro Vaše klienty při zdravotních obtížích spíše první volbou léčby 

nebo se na Vás obracejí až s žádostí o radu po neúspěchu alopatické terapie 

naordinované lékařem ? 

      (s rozlišením akutních a chronických onemocnění) 

3. Které rostliny z čeledi Růžovitých ve své praxi nejčastěji doporučujete a pro 

které jejich účinky (pokud obsahují více významných účinných látek), 

eventuálně s jakými výsledky? 

4. Příklad originální receptury obsahující drogu z čeledi Růžovitých, která se Vám 

v léčebné praxi osvědčila. 

 

Odpověď: 

 „Potřební jsou vesměs ze všech věkových skupin. Naši lidé jsou většinou 

vychovaní tak, že když onemocní, jsou navštívit nejprve lékaře. Žádný bylinkář nemůže 

napsat neschopenku. Když jim opakovaně medicína nepomůže, potom se obrací na 

byliny a bylináře. Klasická alopatická medicína zvládá poměrně dobře akutní stavy. Již 

méně úspěšná je u chronických nemocí.  

 Zde je velká doména bylin a přípravků vyrobených z bylin (čaje, masti, tinktury, 

sirupy atp...). Nejčastěji používané byliny v mé praxi jsou: jahodí, maliní, ostružiní, 

řepík, tužebník jilmový, okvětní lístky růže, růže šípková. Jahodí, maliní a ostružiní 

tvoří základ čajových směsí. Řepík lékařský, popř. vonný, je základním bylinným 

prostředkem při onemocnění jater a na zevní omývání ran (podporuje granulaci tkáně – 

hojení), tužebník jilmový je základem pro čaje revmatické a chřipkové společně s 

okvětními lístky růže stolisté. Šípkový čaj je velice oblíbený u nemocí z nachlazení. 

 

 Čajová směs při chřipkovém onemocnění: květu lípy, černého bezu, echinacei, 

růže a nati tužebníku.“ 

 


