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Úvod 

 

 Pro svoji absolventskou práci jsem si zvolila téma „Léčivé rostliny v okolí 

Krčsko-Kunratického lese“. Při vypracování absolventské práce to byla moje první 

myšlenka, jelikož z okna svého pokoje vidím na celý tento rozlehlý les. Les se rozkládá 

na území Krče, Michle, Kunratic a Chodova. Podle těchto pražských částí se také 

používají různá označení pro tento smíšený les, jako například Krčský les, Kunratický les 

či Michelský les. 

 

 Nejčastější věkovou třídou porostů je 5. třída, tj. 81-100 let. Jedná se o les 

smíšený. Nejčastějšími stromy, které se zde nacházejí je dub zimní, smrk ztepilý, 

borovice lesní, habr obecný a lípa srdčitá. Z rostlin tu lze pozorovat sasanku hajní, 

plicník lékařský a orsej jarní. Vzácností jsou dva stromy sekvojovce obrovského, které se 

nachází v oplocené oboře. 

 

 Již od raného dětství mám k bylinkám blízko. Pokaždé, když jsme byly se sestrou 

u babičky na chalupě, jsme je sbíraly, sušily na půdě a pily z nich čaje a vyráběly léčivé 

masti. 

 

 Využívání léčivých účinků bylin má tisíciletou tradici. Již v pravěku je lidé 

dokázali ocenit. Návody, jak využít sílu bylin, se předávaly z generace na generaci. 

Všichni známe oblíbené babské rady. V dnešní době se lidé opět navrací k léčení 

přírodními metodami. Je však třeba dbát na to, jaké množství a jak často byliny 

užíváme, protože ve velkém množství může být jinak léčivá látka nebezpečná. 

 

 Cílem mé absolventské práce je nalézt a určit léčivé rostliny 

v Krčsko-Kunratickém lese, posoudit četnost jejich výskytu, popsat tyto léčivé rostliny z 

hlediska jejich léčivých účinků, obsahu jejich účinných látek a použití těchto rostlin v 

běžném životě. Součástí mé práce je vytvoření fotoherbáře léčivých rostlin nalezených v 

této oblasti.  
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1 Cíl práce 

 
 Cílem mé absolventské práce je nalezení a zdokumentování léčivých rostlin, 

které rostou v Krčsko-Kunratickém lese a jeho přilehlém okolí, rozsah výskytu těchto 

léčivých rostlin, popis jejich léčivých účinků a obsah účinných látek nacházejících se v 

nich. Součástí absolventské práce je vytvoření fotoherbáře obsahujícího mé 

vlastnoručně pořízené fotografie. 
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2 Teoretická část 

 

2.1  Krčsko-Kunratický les 

 

Krčsko-Kunratický les se rozkládá na území čtyř pražských čtvrtí. Severní část 

lesa se nachází ve čtvrti Michle a Krč, jižní část lesa naopak zasahuje do pražské čtvrti 

Chodov a Kunratice. Les je mezi širokou veřejností nazýván také jako Kunratický les, 

Krčský les nebo Krčsko-kunratický les. 

Krčsko-Kunratický les je po Klánovickém lese, jehož rozloha dosahuje 1030 ha, 

druhou největší přírodní oblastí v Praze a rozprostírá se na území o rozloze 285 ha 

s nadmořskou výškou od 250 do 310 metrů. Součástí tohoto rozsáhlého lesa je 

i přírodní památka Údolí Kunratického potoka. Kunratický potok pramení jižně za 

Prahou, protéká údolím Krčsko-Kunratického lesa a v městské části Braník se vlévá do 

Vltavy. Na nejvýše položeném místě lesa se nachází zřícenina gotického hradu Nový 

hrad, který byl vybudován na příkaz krále Václava IV. roku 1411 a který je od roku 1958 

zařazen mezi kulturní památky.  

 

2.2  Přírodní poměry Krčsko-Kunratického lesa 

 

2.2.1 Geologická charakteristika 

Krčsko-kunratický les se nachází na území pražské pánve. Oblast je 

charakterizována mírně zvlněnou svrchní vrstvou zemské kůry, která je rozrušena 

činností Kunratického potoka. V období prvohor (541 – 252 milionů let před naším 

letopočtem) se na tomto území nacházelo moře a díky tomu jsou zde význačné nálezy 

geologického útvaru ordoviku. Podloží se skládá z břidlic, prachovců a pískovců. 

Takovýto odkryv půdy se nachází na místě, kde byl dříve Nový hrad. 
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2.2.2 Hydrologické poměry 

 Údolím Krčsko-Kunratického lesa protéká Kunratický potok, který pramení jižně 

za Prahou a v pražské městské části Braník se vlévá do Vltavy. Délka Kunratického 

potoka od jeho pramene, až k místu, kde potok ústí do Vltavy, je 11 km. Z toho zhruba 

4 km protéká údolím Krčsko-Kunratického lesa. Hlavními přítoky Kunratického potoka 

jsou Roztylský potok, Vestecký potok, Olšanský potok, včetně třech bezejmenných 

přítoků. Na toku potoka je vybudováno několik vodních děl. V jižní části lesa se nachází 

Dolnomlýnský rybník s rozlohou vodní plochy 6873 m². V severní části lesa můžeme 

dojít až k rybníku Labuť s vodní plochou o velikosti 11829 m² sloužící jako požární 

nádrž. Celá oblast patří k povodí Vltavy. 

 

2.2.3 Klimatické poměry 

 Praha, ale i celá Česká republika, se nachází v mírném podnebném pásu.  

Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 9,4°C, přičemž počet arktických dní, kdy se 

teplota pohybuje pod -10°C je 4, počet ledových dní (Tmax 0°C) je 28 a počet tropických 

dní s teplotou více jak 30°C je 7. Lze předpokládat, že vlivem oteplování bude ubývat 

arktických dní a naopak bude narůstat počet tropických dní. Roční úhrn srážek v Praze 

je průměrně kolem 526,6 mm. Období vegetačního klidu v hlavním městě je 151 dní 

a trvá od 1. listopadu do 31. března. Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou, který 

se v současnosti stále snižuje, je 36. 

 

2.2.4 Flora 

 V Krčsko-Kunratickém lese se nachází již zmiňovaná přírodní památka Údolí 

Kunratického potoka, které je vyhlášeno z důvodu ochrany přírody jako chráněné 

území. 

V oblasti Krčsko-Kunratického lesa převažují především kyselá stanoviště nižších 

poloh. Následují pak živná stanoviště, oglejená stanoviště, extrémní stanoviště, 

exponovaná stanoviště a v nejmenší míře jsou zde zastoupená také lužní stanoviště. 

 V oblasti převládají především listnaté dřeviny, a to přibližně s šedesáti 

procenty. Největší zastoupení z dřevin má dub zimní (Quercus petraea). Hojně se zde 
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nalézá i smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris), habr obecný 

(Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), modřín opadavý (Larix decidua) a bříza 

bělokorá (Betula pendula). Přičemž smrk ztepilý, borovice lesní a modřín opadavý 

nejsou původní rostliny tohoto lesa, ale byly zde uměle vysazeny. 

 V okolí podél Kunratického potoka se vyskytuje především olše lepkavá (Alnus 

glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrby (Salix) a topoly (Populus). 

 V lesní školce rostou dva exempláře sekvojovce obrovského (Sequoiadendron 

giganteum). Jedná se o neopadavý jehličnatý strom dorůstající výšky až 80 metrů. 

V Krčsko-Kunratickém lese dosahují zatím výšky kolem 35 metrů. 

 Velkou vzácností je také exemplář metasekvoje čínské (Metasequoia 

glyptostroboides). Tento opadavý jehličnatý strom může dorůstat do výšky až 50 metrů. 

 V lese se nacházejí běžné houby jako strmělka mlženka (Clitocybe nebularis), 

čirůvka fialová (Lepista nuda), václavka obecná (Armillaria mellea) a opeňka měnlivá 

(Kuehneromyces mutabilis), ale můžeme zde najít i vzácný hřib bronzový (Boletus 

aereus). 

 Během jara, hlavně podél potoka, hojně roste žlutě kvetoucí orsej jarní (Ficaria 

verna), čistě bílá sasanka hajní (Anemone nemorosa), jaterník podléška (Hepatica 

nobilis) a vzácněji i plicník lékařský (Pulmonaria officinalis). 

 

2.2.5 Fauna 

 Z živočišné říše můžeme v této lokalitě pozorovat jak běžné druhy, tak i živočichy 

chráněné.  

 Z třídy Hmyz (insecta) můžeme pozorovat poletujícího modráska vikvicového 

(Polyommatus coridor), vzpřímenku habrovou (Parornix carpinella), batolce červeného 

(Apatura ilia) nebo nesytku dubovou (Synanthedon conopiformis), kterou si lidé velmi 

často pletou s vosičkou. Na listech stromů lze spatřit velký počet nosatců (Acalles 

echinatus).  Z řádu Brouci zde dále žijí například střevlíčci a až 42 druhů tesaříků. 

Značně zastoupen je také řád Pavouků. Mezi ty nejvzácnější patří stepník rudý 

(Eresus kollari) a plachetnatka keřová (Linyphia triangularis). 

 Z ptáků zde našli svůj domov žluna šedá (Picus canus), sojka obecná (Garrulus 
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glandarius), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), rorýs obecný (Apus apus), 

strakapoud prostřední (Dendrocopus medius), krahujec obecný (Accipiter nisus), puštík 

obecný (Strix aluco), datel černý (Dryocopus martius), bažant obecný (Phasianus 

colchicus) a poštolka obecná (Falco tinnunculus), která je známá svým třepotavým 

letem. 

 Mezi savce, kteří žijí v Krčsko-Kunratickém lese, řadíme jezevce lesního (Meles 

meles). Zarostlé břehy Kunratického potoka okupuje hrabošík podzemní (Microtus 

subterraneus). V 60. letech minulého století zde bylo uměle vypuštěno stádo muflonů 

obecných (Ovis musimom) a v dnešní době toto stádo čítá kolem 50 kusů. Koruny 

stromů obývá veverka obecná (Sciurus vulgaris). Za šera lesem poletuje netopýr rezavý 

(Nyctalus noctula) a netopýr vodní (Myotis daubentonii). Dále v lese žijí zajíci polní 

(Lepus europaeus) a srnčí zvěř (Capreolus capreolus). 

 

2.3  Historie hradu Nový Hrad 

 

 Hrad si nechal postavit král Václav IV. jako své soukromé rodinné sídlo v roce 

1411 a z dochovaných dokumentů bylo zjištěno, že o rok později v roce 1412 již na 

hradě pobýval.  

 Kolem celého hradu byl vybudován 9 m hluboký a 17 m široký vodní příkop. 

Jediná přístupová cesta do hradu tak byla přes padací dřevěný most, který byl chráněn 

strážnou věží. Stěny hradu v části padacího mostu byly místy až 2,5 m široké s ostrými 

hranami z důvodu obrany proti nepřátelům. 

 V srpnu roku 1419 zde na hradě král Václav IV. umírá. O rok později hrad dobyla 

husitská vojska a hrad vypálila.  

 V dnešní době můžou návštěvníci této historické památky obdivovat pouze 

dochované části sklepního zdiva, ke kterému se dostanou přes nově postavený dřevěný 

most vedoucí přes původní vodní příkop. 
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2.4  Naučná stezka Kunratický les 

 

 Naučná stezka se nachází na území Krčsko-Kunratického lesa. Stezka byla 

vytvořena v roce 2009 Odborem ochrany přírody Magistrátu hlavního města Prahy. 

Přístup na stezku je možný ze třech různých míst. Délka trasy dosahuje přibližně 3,5 km 

nezpevněných a zpevněných povrchů, které jsou vhodné nejen pro pěší chůzi ale i pro 

cyklisty. Některé úseky jsou dokonce vhodné i pro vozíčkáře. Na stezce je umístěno 

celkem 14 informativních tabulí umístěných na zajímavých místech lesa. Témata naučné 

stezky se zaměřují na informace o rostlinách a živočiších, ale také na samotný les a jeho 

hospodaření. 

 

 Téma zastávek naučné stezky: 

1. Vstupní tabule 

2. Problematika smrku a borovice 

3. Dubové hospodaření 

4. Mimoprodukční funkce lesa 

5. Nový Hrádek, suťový les 

6. Nepůvodní a introdukované dřeviny 

7. Kunratický potok 

8. Zvěř v lese 

9. Rybník Labuť 

10. Certifikace lesů, xerotermní stanoviště, reliktní bor 

11. Lesní školka 

12. Výchovné zásahy, lesní hospodářský plán 

13. Ekosystém lesa 

14. Doupné stromy 

 

 (Mapa naučné stezky se nachází v příloze číslo 1.) 
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2.5  Sběr léčivých rostlin 

 

Byliny by se měly sbírat v době, kdy obsahují nejvíce účinných látek. Podzemní 

části rostlin (kořen, oddenek, cibulka a hlíza) se obvykle sbírají ráno nebo večer 

a nadzemní části (květy, listy, plody, semena, natě, pupeny a kůra) ideálně kolem 

poledne. Množství účinných látek v bylinách se může lišit i podle sběru na různých 

lokalitách. 

Po sběru se musí byliny zpracovat co nejrychleji. Většinou se suší a to buď 

v sušičce, nebo na suchém a teplém místě bez přímého slunečního záření. Měly by se 

i dostatečně často obracet, aby bylo sušení rovnoměrné a nedocházelo k případnému 

nahnití nebo zčernání rostliny. Dobře usušené byliny se snadno lámou a chrastí. Takto 

usušené bylinky se skladují v nádobách bez přístupu vzduchu, na suchém a tmavém 

místě. Doba použitelnosti je průměrně 2 roky. Nejdelší je u kořenů a kůry. 

Květy (flos) se sbírají v plném rozkvětu, kdy obsahují nejvíce účinných látek. 

 Listy a natě (folium et herba) se doporučují sbírat před rozkvětem rostliny. Listy 

se neotrhávají všechny, aby rostlina přežila. 

 Plody a semena (fructus et semen) se mohou sbírat během celého dne. Plody se 

nenechávají přezrát, protože se špatně suší. 

 Kůra (cortex) se sbírá na jaře před pučením nebo na podzim. 

 Pupeny (gemma) se sbírají na jaře, ale ještě předtím než vyraší. Pupeny se 

nesbírají z vrcholů, aby nedošlo k poškození rostliny. 

 Kořeny (radix) se sbírají na jaře nebo na podzim a to buď ráno, nebo navečer. 

Pokud se sbírají ve vegetačním období, tak v noci, kdy neobsahují tolik vody. 

 Cibulky (bulbus) se sbírají po odkvětu, kdy nadzemní část rostliny začíná 

usychat. 
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2.6  Léčivé rostliny 

 

2.6.1 Léčivé rostliny kyselých stanovišť 

2.6.1.1 Bříza bělokorá (Betula pendula) 

Čeleď: Břízovité (Betulaceae) 

Sbíraná část: list (březen), pupeny (březen), míza 

(před rašením listů) 

Popis: strom až 25 m vysoký, opadavá dřevina 

s bílou borkou, řapíkaté listy, ke špičce zúžené, 

květy v jehnědách, plod okřídlená nažka, kvete 

od dubna do května 

Obsahové látky: flavonové glykosidy, silice, 

pryskyřice, vitamin C, třísloviny, saponiny, 

organické kyseliny, minerální látky, betulalbin 

Použití: diuretikum, antirevmatikum, léčba 

kožních nemocí, podporuje růst vlasů, snižuje 

pocení nohou 

Výskyt: velmi četný (léto 2015) 

 

2.6.1.2 Heřmánek pravý (Matricaria recutita) 

Čeleď:  hvězdnicovité (Asteraceae) 

Sbíraná část: květ 

Popis: jednoletá bylina, přímý, větvený stonek, 

květenství úbor, bílé květy, vypouklé květní lůžko, kvete 

od května do října 

Obsahové látky: silice, glykosidy, kumariny, cholin, sliz, 

hořčiny, flavonoidy 

Použití: antiflogistikum, dezinficiens, proti alergii, 

potopudné účinky 

Výskyt: četný (léto 2016)  

Zdroj: https://www.herbariumdesign.cz z 
6.5.2017 

Zdroj: 
https://www.bylinkyprovsechny.cz 
z 6.5.2017 
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2.6.1.3 Hluchavka bílá (Lamium album)  

Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae) 

Sbíraná část: květ, nať 

Popis: pýřitá bylina, hranatá nevětvená lodyha, 

jemně chlupaté řapíkaté listy, bílé květy s medovou 

vůní, plodem je tvrdka, kvete od května do září 

Obsahové látky: slizy, třísloviny, saponiny, silice, 

cholin, flavonoidy 

Použití: protizánětlivé účinky v gynekologii, 

expektorans, antihemoroidalium 

Výskyt: četný (léto 2016) 

 

2.6.1.4 Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)  

Čeleď: Kopřivovité (Urticaceae) 

Sbíraná část: list, nať (jaro až září) 

Popis: vytrvalá vysoká bylina, vstřícné postavené listy 

na okraji pilovité, žahavé chloupky na listech, plod 

vějčité nažky, kvete od června do října 

Obsahové látky: minerální látky (hořčík), flavonoidy, 

karotenoidy, organické látky, vitamíny (B2, C), 

sacharidy, histamin, serotonin, aminokyseliny, 

třísloviny, kyseliny šťavelovou, octovou, pantotenovou, 

křemičitou, mravenčí, glukoniny 

Použití: antirevmatikum, antiflogistikum, 

kardiotonikum, antidiabetikum, antidiaroikum, antivirotikum, deodorant, diuretikum,  

Výskyt: velmi četný (léto 2015) 

  

Zdroj: https://www.bylinky-pro-
zdravi.blog.cz z 6.5.2017 

Zdroj: https://www.guh.cz  z 6.5.2017 
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2.6.1.5 Orsej jarní (Ficaria verna) 

Čeleď: Pryskyřníkovité (Ranunculaceae) 

Sbíraná část: kořen, nať 

Popis: vytrvalá bylina, srdčitě vějčité listy, lesklé žluté 

květy, kvete od března do května 

Obsahové látky: protoanemonin, saponiny, vitamin C, 

silice, kyselina palmitová, ureasa,  

Použití: antihemoroidalium, léčba kurdějí, prsních nemocí, 

bradavic 

Výskyt: velmi četný (jaro 2016) 

Poznámka: Dnes se již nevyužívá, kvůli jedovatému 

protoanemoninu 

 

2.6.1.6 Rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys) 

Čeleď:  jitrocelovité (Plantaginaceae) 

Sbíraná část: kvetoucí nať 

Popis: chlupatá lodyha, čtyřčetné modré květy, plodem je 

tobolka, vějčité listy, kvete od května do srpna 

Obsahové látky: glykosidy, flavonoidy, saponiny, taniny,  

Použití: dermatologikum, antiastmatikum, snižují 

množství cholesterolu, zlepšují zažívání 

Výskyt: četný (jaro 2016) 

  

Zdroj: https://www.guh.cz 
z 6.5.2017 

Zdroj: 
https://www.herbar.divokakos
metika.cz z 6.5.2017 
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2.6.1.7 Lopuch větší (Arctium lappa) 

Čeleď:  hvězdnicovité (Asteraceae) 

Sbíraná část: kořen, list, semeno 

Popis: dvouletá bylina, přímá chlupatá lodyha, vějčitě 

srdčité listy, fialové květy, kvete od července do září 

Obsahové látky: inulin, silice, třísloviny, sliz, pryskyřice, 

vitamín C 

Použití: laxativum, detoxikace krve, pomáhá na růst vlasů, 

při lupech a maštění, proti vypadávání vlasů, slabě 

rozpouští močové kameny, způsobuje pocení, na modřiny 

Výskyt: méně četný (léto 2015, jen 10 ks) 

 

2.6.1.8 Řebříček obecný (Achillea millefolium) 

Čeleď:  hvězdnicovité (Asteraceae) 

Sbíraná část: květ, nať 

Popis: vytrvalá bylina, přímá lodyha, u květů se větví, 

peřenosečné, přisedlé listy, květenstvím je chocholík, květy 

jsou bílé nebo narůžovělé, plodem je nažka, kvete od června 

do října 

Obsahové látky: hořčiny, silice, třísloviny, flavonoidy, 

karboxylové kyseliny 

Použití: uvolňuje křeče, tlumí kašel, zmírňuje krvácení a 

bolest při menstruaci, diuretikum, proti závrati, 

nechutenství, nevolnosti, nadýmaní, antihemoroidalium, 

antimigrenotikum, zastavuje krvácení, proti různým 

zánětům, podporuje krvetvorbu, antiastmatikum, 

dezinficiens, zevně se používá na hojení ran 

Výskyt: velmi četný (léto 2016) 

  

Zdroj: https://www.zivutek.cz 
z 6.5.2017 

Zdroj: 
https://www.vademecum-
zdravi.cz z 6.5.2017 
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2.6.2 Léčivé rostliny živných stanovišť 

2.6.2.1 Barvínek menší (Vinca minor) 

Čeleď: toješťovité (Apocynaceae) 

Sbíraná část: nať 

Popis: dlouhý stonek, vstřícné listy, modro-fialové květy, 

kvete od března do června 

Obsahové látky: alkaloidy, saponiny, třísloviny, pektin, 

vincin 

Použití: antihypertenzivum, sedativum, antitusikum, 

působí proti růstu nádorového bujení, snižuje krvácení 

Výskyt: velmi četný (jaro 2016) 

 

2.6.2.2 Mák vlčí (Papaver rhoeas) 

Čeleď:  mákovité (Papaveraceae) 

Sbíraná část: květ 

Popis: jednoletá bylina, chlupatá lodyha, korunní lístky 

červené a někdy i bílé, plodem je tobolka - makovice, roní 

mléko, kvete od května do října 

Obsahové látky: alkaloidy rhoeadin, papaverin, 

allokryptopin a další, slizy, třísloviny, červené barvivo 

mekocyanin,  

Použití: tlumí dýchací centrum, proti kašli, bronchitidě, 

astmatu, angíně, proti nespavosti a nervozitě 

Výskyt: četný (léto 2016) 

Poznámka: Při narušení makovice vytéká šťáva, která 

obsahuje opium. To působí narkoticky. 

  

Zdroj: 
https://www.leporelo.info 
z 6.5.2017 

Zdroj: 
https://www.herbar.divokakosme
tika.cz z 6.5.2017 
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2.6.2.3 Kostival lékařský (Symphytum officinale) 

Čeleď: Brutnákovité (Boraginaceae) 

Sbíraná část: kořen (na jaře nebo na podzim) 

Popis: vytrvalá chlupatá bylina, fialové květy v dvojvijanech 

a vijanech, zvonkovitá koruna, listy s výraznou žilnatinou, 

kvete od května do července 

Obsahové látky: slizy, silice, třísloviny, allantoin, konsolidin, 

cholin, asparagin, škrob, pryskyřice 

Použití: mírné laxativum, analgetikum, při kašli, při 

kostních nemocích, hojení zlomenin, vnitřně hojení 

trávicího traktu 

Výskyt: méně četný (léto 2016, pouze 3 ks) 

 

2.6.2.4 Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) 

Čeleď:  brukvovité (Brassicaceae)  

Sbíraná část: nať 

Popis: jednoletá nebo dvouletá bylina, přímý stonek, 

listy jsou chlupaté, listy v přízemní růžici, drobné bílé 

květy v  hroznu, plodem jsou srdcovité šešulky, kvete 

od března do října 

Obsahové látky: cholin, histamin, tyramin, saponiny, 

třísloviny, minerální látky, dusík, sirné látky, cukry 

Použití: zastavuje krvácení (krvácení z nosu, 

menstruační krvácení, krvácení v trávicím traktu), 

antihemoroidalium, antihypertenzivum, zevně na 

modřiny, diuretikum 

Výskyt: velmi četný (jaro 2016) 

  

Zdroj: https://www.guh.cz 
z 6.5.2017 

Zdroj: https://herbar.webnode.cz 
z 6.5.2017 
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2.6.2.5 Bez černý (Sambucus nigra) 

Čeleď:  pižmovkovité (Adoxaceae) 

Sbíraná část: květ, plody,  

Popis: až 5 metrů vysoký keř, řapíkaté, kopinaté listy, bílé 

květy, plodem je černá bobule, kvete od června do července 

Obsahové látky: glykosidy, sacharidy, třísloviny, cholin, 

glykosid sambucinigrin, alkaloid sambucin, pryskyřice,  

Použití: diuretikum, analgetikum, antirevmatikum, 

potopudný účinek 

Výskyt: četný (léto 2015) 

Poznámka: Listy jsou jedovaté, mohou způsobovat zvracení či 

průjem. 

 

2.6.2.6 Čekanka obecná (Cichorium intybus) 

Čeleď: Hvězdnicovité (Asteraceae) 

Sbíraná část: kořen (září až listopad), nať (před 

rozkvětem), květ, list (před rozkvětem) 

Popis: vytrvalá bylina až 1 m vysoká, tuhý větvený 

stonek, horní listy kopinaté a podlouhlé, modré květy, 

kvete od července do listopadu 

Obsahové látky: glykosidické hořčiny intybiny, inulin, 

třísloviny, silice, sliz, cholin, terpenové hořčiny, 

arginin, minerální látky 

Použití: diuretikum, mírné laxativum, digestivum, 

žlučopudný účinek 

Výskyt: velmi četný (léto 2015) 

  

Zdroj: https://www.jukl.cz 
z 6.5.2017 

Zdroj: https://www.biotox.cz 
z 6.5.2017 
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2.6.2.7 Jestřabina lékařská (Galega officinalis) 

Čeleď:  bobovité (Fabaceae) 

Sbíraná část: kvetoucí nať a plod 

Popis: až 100 cm vysoká bylina, špičaté, kopinaté 

listy, květenství je hrozen, zvonkovitý kalich, květy 

jsou bílé nebo světle modré, plodem je lusk, kvete 

od července do srpna 

Obsahové látky: alkaloid galegin, sacharidy, 

třísloviny, saponiny, hořčiny, kanavanin a pinitol 

Použití: při cukrovce, snižuje hladinu cukru, 

podpora laktace, močopudné a potopudné účinky 

Výskyt: četný (léto 2016) 

 

2.6.2.8 Jetel luční (Trifolium pratense) 

Čeleď:  bobovité (Fabaceae) 

Sbíraná část: květ 

Popis: vytrvalá bylina, přímé lodyhy, elipsovité řapíkaté listy, 

narůžovělé květní hlávky, kvete od května do října 

Obsahové látky: glykosidy, třísloviny, flavonoidy, pryskyřice, 

silice, tanin, barviva, pratol a pratensol 

Použití: antidiaroikum, protizánětlivé účinky na dýchací 

cesty, kožní dezinfekce, antirevmatikum, antiemetikum 

Výskyt: velmi četný (léto 2016) 

  

Zdroj: https://www.biotox.cz z 6.5.2017 

Zdroj: https://www.guh.cz 
z 6.5.2017 
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2.6.2.9 Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) 

Čeleď: Mýdelníkovité (Sapindaceae) 

Sbíraná část: plod (na podzim), květy (v plném květu), 

kůra (na jaře) 

Popis: opadavý, vysoký strom, květy dlouhé vijanovité 

laty, plod zelená tobolka s ostny, semena kaštany, kvete 

v květnu 

Obsahové látky: glykosid eskulin, saponiny, flavonoidy, 

éterické oleje, pektin 

Použití: antiflogistikum, antihemoroidalium, na křečové 

žíly, bércové vředy nebo trombózy 

Výskyt: četný (léto 2015) 

 

2.6.2.10 Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 

Čeleď: Jitrocelovité (Plantaginaceae) 

Sbíraná část: list (červen až srpen) 

Popis: vytrvalá bylina, přímé stvoly, husté válcovité 

klasy, oboupohlavné květy, kvete od května do 

listopadu 

Obsahové látky: slizy, glykosid aukubin, třísloviny, 

enzymy, pektiny, saponiny, vitamín C,  

Použití: hojivý prostředek, antitusikum, expektorans, 

úprava stolice, antiflogistikum, antihemoroidalium 

Výskyt: velmi četný (léto 2015) 

  

Zdroj: https://www.bylinky.jecool.net 
z 6.5.2017 

Zdroj: https://www.guh.cz 
z 6.5.2017 
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2.6.2.11 Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae) 

Sbíraná část: květ 

Popis: vytrvalá bylina, přímá lodyha, květ v úboru s bílými 

okrajovými lístky, na lodyze jsou střídavé listy, plodem je 

nažka, kvete od května do října 

Obsahové látky: polyacetyleny, flavonoidy, cyklitol 

Použití: k hojení ran a modřin 

Výskyt: četný (podzim 2016) 

 

2.6.2.12 Smetanka lékařská (Pampeliška lékařská) (Taraxacum officinale) 

Čeleď: Hvězdnicovité (Asteraceae) 

Sbíraná část: kořen, list, nať s kořenem 

Popis: mléčící bylina, bezlistá lodyha, listy v přízemní 

růžici, květy ve žlutých úborech, kvete od dubna do 

srpna 

Obsahové látky: hořčiny lactopicrin, taraxacin, inulin, 

latex, kaučuk, cholin, třísloviny 

Použití: diuretikum, antihemoroidalium 

Výskyt: velmi četný (jaro 2016) 

 

2.6.2.13 Sedmikráska chudobka (Bellis perennis) 

Čeleď:  hvězdnicovité (Asteraceae) 

Sbíraná část: květ, kvetoucí nať 

Popis: bezlistá lodyha s jedním květem, listy v přízemní 

růžici, bílo-růžový úbor, kvete od února do října 

Obsahové látky: hořčiny, sliz, saponiny, třísloviny, pryskyřice, 

inulin, flavonoidy 

Použití: dermatologikum, expektorans, diuretikum 

Výskyt: velmi četný (jaro 2016) 

Zdroj: 
https://www.herbar.divokakosm
etika.cz z 6.5.2017 

Zdroj: https://www.prirodnilekarna.cz 
z 6.5.2017 

Zdroj: https://www.biotox.cz 
z 6.5.2017 
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2.6.2.14 Prvosenka jarní (Primula veris) 

Čeleď:  prvosenkovité (Primulaceae) 

Sbíraná část: kořen, stvol s květem 

Popis: dlouhý oddenek, listy v přízemní růžici, žluté květy 

uspořádané do okolíku, oproti prvosence vyšší má kalich 

odstátý od korunní trubky, plodem je tobolka, kvete od 

dubna do května 

Obsahové látky: saponiny, silice, flavonoidy, chinony, 

vitamin C, glykosidy primaverin a primulaverin 

Použití: mukolytikum, expektorans, potopudný účinek, 

hemolytický účinek, tlumí bolesti hlavy, proti horečce,  

Výskyt: málo četný (jaro 2016, pouze 2 ks) 

 

2.6.3 Léčivé rostliny extrémních stanovišť 

2.6.3.1 Bodlák kadeřavý (Carduus crispus)  

Čeleď: Hvězdnicovité (Asteraceae) 

Sbíraná část: kořen, list, plod 

Popis: dvouletá bylina, přímá chlupatá ostnatá lodyha, elipsovité 

listy, oboupohlavné trubkovité květy, fialová koruna, plodem je 

nažka, kvete od června do srpna 

Obsahové látky: aminokyseliny, silice, flavonolignany 

Použití: tlumí záněty, při poruchách trávení, posiluje imunitní 

systém, silný antioxidant, při horečkách a bolestech hlavy, na 

křečové žíly, regenerace jater, tlumí alergie          

Výskyt: četný (léto 2016)  

  

Zdroj: https://www.biotox.cz 
z 6.5.2017 

Zdroj: 
https://www.leporelo.inf
o z 6.5.2017 
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2.6.3.2 Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) 

Čeleď:  krtičníkovité (Scrophulariaceae) 

Sbíraná část: květ, list, kořen   

Popis: dorůstá až do 2metrové výšky, dvouletá bylina, květe 

až v druhém roce, listy tvoří přízemní růžici, žluté květy, 

kvete od července do srpna 

Obsahové látky: slizy, saponiny, flavonoidy, třísloviny, 

křemičitany 

Použití: expektorans, antiflogistikum, diuretikum, 

antidiaroikum 

Výskyt: málo četný (léto 2016, jen 3 ks) 

2.6.3.3 Vřes obecný (Calluna vulgaris) 

Čeleď: Vřesovcovité (Ericaceae) 

Sbíraná část: nať, květ 

Popis: větvený keřík, šupinovité listy, fialové květy, kvete od 

července do září 

Obsahové látky: třísloviny, flavonoidy, ericolin, slizy, silice, 

hořčiny, pryskyřice, kyselina křemičitá 

Použití: antiseptikum, diuretikum 

Výskyt: méně četný (léto 2015) 

2.6.3.4 Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 

Čeleď: Třezalkovité (Hypericaceae) 

Sbíraná část: nať 

Popis: vytrvalá bylina, dvouhranná přímá lodyha, tečkované 

listy, žluté květy, kvete od května do září 

Obsahové látky: barvivo hypericin, třísloviny, flavonoidové 

glykosidy, silice, pryskyřice, provitamin A, vitamin C 

Použití: antidepresivum, antibiotikum, antiflogistikum 

Výskyt: méně četný (léto 2016, jen 2 ks) 

Zdroj: https://www.e-rimbaba.cz 
z 6.5.2017 

Zdroj: 
https://www.web2.mendelu.cz 
z 6.5.2017 

Zdroj: 
https://www.bylinkyprokone.cz 
z 6.5.2017 
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2.6.3.5 Růže šípková (Rosa canina) 

Čeleď:  růžovité (Rosaceae) 

Sbíraná část: plod – šípek 

Popis: až 3 metry vysoký keř, na větvích jsou trny, 

eliptické, pilovité listy, světle růžové květy, plodem 

jsou červené šípky, kvete od května do července 

Obsahové látky: vitamín C, slizy, cukry, flavonoidy, 

karotenoidy, třísloviny, pektin, kyselina jablečná a 

citronová 

Použití: diuretikum, zmírňuje křeče žaludku, 

antidiaroikum, používá se při zánětech močových cest a 

ledvin, proti kašli a horečce 

Výskyt: méně četný (léto 2015) 

 

2.6.4 Léčivé rostliny lužních stanovišť 

2.6.4.1 Violka vonná (Viola odorata) 

Čeleď:  violkovité (Violaceae) 

Sbíraná část: oddenek, celá rostlina i s kořenem 

Popis: bylina s oddenkem, ze kterého vyrůstají listy a 

stonky květů, okrouhlé listy, květy jsou fialově 

zbarvené (výjimečně bílé) a příjemně voní, plodem 

je tobolka, kveta od března do dubna 

Obsahové látky: saponiny, silice, alkaloid violin, 

kyselinu salicylovou, vosky, slizy, kaučuk, flavonoidy,  

Použití: expektorans, diuretikum, dermatologikum 

Výskyt: velmi četný (jaro 2016) 

  

Zdroj: https://www.studiotrnka.cz 
z 6.5.2017 

Zdroj: https://www.biotox.cz z 
6.5.2017 
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2.6.4.2 Kakost luční (Geranium pratense) 

Čeleď: kakostovité (Geraniaceae) 

Sbíraná část: kořen 

Popis: vytrvalá bylina, listy v přízemní růžici a jsou chlupaté, 

květy světle modré nebo fialové, má pět korunních 

okvětních lístků, semena dokáže vymrštit až do 2 metrové 

vzdálenosti, kvete od června do října 

Obsahové látky: třísloviny, pryskyřice 

Použití: zastavuje krvácení, při obtížích trávicího traktu 

Výskyt: velmi četný (léto 2016) 

 
2.6.4.3 Sasanka hajní (Anemone nemorosa) 

Čeleď: pryskyřníkovité (Ranunculaceae) 

Sbíraná část: plazivý oddenek,  

Popis: vytrvalá bylina, lysý stonek, tmavě hnědý oddenek, 

čepel listu je 3 až 5četná, květy jsou bílé a obvykle 6četné, 

plodem je nažka, kvete od března do května 

Obsahové látky: protoanemonin, ranunkulin, saponiny, 

glykosidy,  

Použití: narkotické a fungicidní účinky 

Výskyt: velmi četný (jaro 2016) 

Poznámka: Čerstvě utržená rostlina obsahuje jedovaté látky, 

které po kontaktu s kůží vyvolávají puchýře. Kvůli toxicitě se 

nepoužívá. 

  

Zdroj: https://www.guh.cz 
z 6.5.2017 

Zdroj: https://www.guh.cz z 
6.5.2017 
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2.6.4.4 Popenec obecný (Glechoma hederacea) 

Čeleď:  hluchavkovité (Lamiaceae) 

Sbíraná část: nať 

Popis: vytrvalá bylina, plazivá, mírně chlupatá až lysá 

lodyha, ledvinovité, zubaté listy, fialovomodrá, pyskatá 

koruna, kvete od března do června 

Obsahové látky: glechomin, silice, třísloviny, pryskyřice, 

saponiny, cholin, vitamín C, provitamin A, minerální látky 

Použití: mukolytikum, antiflogistikum, diuretikum, 

antidiaroikum, při nemocích močového ústrojí, na křečové 

žíly, na vyrážky, proti chudokrevnosti, proti kašli, astmatu a 

dušnosti 

Výskyt: četný (jaro 2016) 

 
2.6.4.5 Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) 

Čeleď:  amarylkovité (Amaryllidaceae) 

Sbíraná část: cibulka a nať 

Popis: vytrvalá bylina, má cibulku, kvete od února do dubna 

Obsahové látky: alkaloidy galantaminu nebo lycorinu 

Použití: podpora léčby u obrny, zánětů nervů a Alzheimerovi 

choroby, způsobuje průjmy a zvracení 

Výskyt: méně četný (jaro 2016, pouze 5ks) 

Poznámka: Sněžena se řadí mezi jedovaté rostliny. 

  

Zdroj: https://www.guh.cz 
z 6.5.2017 

Zdroj: https://www.biotox.cz z 
6.5.2017 
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2.6.5 Léčivé rostliny stojatých vod 

2.6.5.1 Leknín bílý (Nymphaea alba) 

Čeleď: leknínovité (Nymphaeaceae) 

Sbíraná část: oddenek, květ 

Popis: plazivý oddenek, plovoucí listy a květy, květy 

jsou bílé až lehce narůžovělé, plodem je tobolka, kvete 

od června do srpna 

Obsahové látky: alkaloid nufarin, glykosid nymfalin 

Použití: halucinogenní a sedativní účinky, 

kardiosedativum, antiepileptikum, anafrodiziakum,  

Výskyt: málo četný (léto 2016) 

  

Zdroj: 
https://www.antikvariatbretschnei
der.cz z 6.5.2017 
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3 Praktická část 

3.1 Floristický výzkum 

 Snažila jsem se najít publikace, které by popisovaly oblast Krčsko-Kunratického 

lesa a rostliny, které se v něm nacházejí. 

 Publikace Kunratice v běhu času uvádí převážně stromy, ale zmiňuje se 

i o kvetoucích rostlinách nebo houbách. 

 

3.2 Terénní výzkum 

S hledáním a fotografováním rostlin jsem začala na jaře roku 2015. Od té doby, 

při každé návštěvě lesa, jsem fotila každou novou rostlinu, kterou jsem ještě neměla 

zaznamenanou. Předem jsem si vyhledala, které rostliny bych chtěla najít, ale jinak 

jsem se neřídila podle žádného seznamu, proto jsem i některé rostliny ze svého 

fotoherbáře musela vyřadit, protože nemají žádné léčivé účinky, které by se daly využít. 

Většinou jsem chodila podle naučné stezky a vyznačených tras, ale i mimo cesty 

byl les velmi dobře přístupný. Jen některé části lesa byly porostlé křovím nebo velmi 

hustě nasázenými jehličnatými stromky, přes které nešlo projít. Při první návštěvě lesa 

jsem prošla celou naučnou stezku, která je dlouhá asi 3,5 km a našla jsem mnoho 

rostlin, z nich i pár chráněných, ty se samozřejmě nesmí trhat nebo jinak poškozovat. 

Terénní výzkum jsme měla poměrně dlouhý a díky tomu jsem mohla zaznamenat 

rostliny během celého roku. Nejvíce rostlin jsem nalezla na jaře, kdy všechno kvetlo. 

Nejméně pak na podzim, a to třeba kopretina bílá, jitrocel kopinatý a jetel luční. 

 

3.3 Možnosti sběru léčivých rostlin 

Údolí Kunratického potoka je stanoveno chráněným územím kvůli zachování 

ochrany zdejšího prostředí. Důvodem ochrany jsou lesní společenství a pozůstatky 

skalních stepí v okolí potoka. Nacházejí se zde i chráněně rostliny, které se nesmí trhat 

ani nijak poškozovat. Okolí lesa je silně zastavěno, tím pádem na floru negativně působí 

znečištěné ovzduší, vysoká návštěvnost a bohužel zdejší floru ničí i přemnožení mufloni. 

Les je velmi dobře přístupný, dá se procházet i mimo značené cesty. 
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3.4 Invazivní rostliny 

Invazivním druhem se rozumí druh, který je na daném území nepůvodní, rychle 

se rozšiřuje a tím vytlačuje původní druhy. V Kunratickém lese jsou invazivními 

rostlinami borovice vejmutovka (Pinus strobus), trnovník akát (Robinia acacia), dub 

červený (Quercus rubra) a borovice černá (Pinus nigra). 

Borovice vejmutovka je extrémně invazivní, pochází ze Severní Ameriky. Výrazně 

okyseluje půdu, vytváří sterilní monokultury, vytlačuje ostatní dřeviny a tím se nakonec 

stává jediným rostoucím druhem na území. 

 

3.5 Fotoherbář 

Příloha zahrnuje fotoherbář s 36 fotografiemi 34 druhů rostlin ve formátu 4:3. 
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4 Diskuse 

Hlavním cílem mé absolventské práce bylo zhotovení fotoherbáře léčivých 

rostlin rostoucích v Krčsko-Kunratickém lese. K pořízení fotek jsem použila fotoaparát 

BenQ GH600 a mobilní telefony Samsung Galaxy A3 a Samsung Galaxy S4 mini. 

Fotografie jsem pořídila v období od léta 2015 do jara 2017. K rozpoznávání rostlin 

jsem nejvíc používala publikaci Užitkové rostliny od autorky Lesley Bremness. 

V dané oblasti jsem zdokumentovala i rostliny, které jsem nedokázala pomocí 

zmiňované publikace určit, proto jsem využila i jinou literaturu nebo internetové 

stránky. 

 Nejrozšířenějšími rostlinami v lese jsou jetel luční (Trifolium pratense), 

sedmikráska chudobka (Bellis perennis) a jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata). 

V Údolí Kunratického potoka to jsou orsej jarní (Ficaria verna), sasanka hajní (Anemone 

nemorosa) a violka vonná (Viola odorata). 

 Nejméně četnými bylinami jsou divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum), 

růže šípková (Rosa canina) a leknín bílý (Nymphaea alba). 

 Z chráněných rostlin se zde vyskytuje pouze sněženka podsněžník (Galanthus 

nivalis) a prvosenka jarní (Primula veris). Tyto rostliny se ve volné přírodě nesmějí 

sbírat. 

 Velkou vzácností jsou 2 sekvojovce obrovské (Sequoiadendron giganteum), 

které rostou v lesní školce už přes 60 let. 

 Podle publikace Kunratice v běhu času se má v lese vyskytovat plicník lékařský 

(Pulmonaria officinalis), ale já jsem na něj během svého dvouročního výzkumu 

nenarazila. 

 Fotoherbář obsahuje fotografie 33 druhů rostlin, většina z nich se pro svoje 

účinky využívá k léčení, některé však vzhledem k obsahu jedovatých látek, jako třeba 

sasanka hajní, se v praxi nevyužívají. Požití sasanky hajní může vyvolat otravu, která se 

projevuje zvracením, průjmem a bolestí břicha. Při kontaktu s kůží může vzniknout 

zánět nebo puchýře a při přenosu do očí zánět spojivek. U každé rostliny jsem 

v teoretické části uvedla čeleď, popis vzhledu, obsah látek, použití, četnost výskytu a 

část rostliny, která se sbírá. Vlastní fotografie jsou samostatně v příloze.



 

Závěr 

 Rostliny byly k léčení využívány už od pradávna. Lidé objevovali jejich léčivé, ale 

i jedovaté účinky, postupně získávali zkušenosti, až věděli, kterou bylinu na co použít. 

S nástupem moderní medicíny se rozmohl chemický průmysl a začaly se vyrábět léčiva 

syntetického původu. Poslední dobou se ale farmaceutický průmysl vrací k využívání 

přírodních prostředků a vyrábí z nich například čajové směsi nebo různé doplňky stravy. 

I lidé spíše důvěřují přírodním přípravkům a je po nich poptávka. Doma si mohou lidé 

připravit odvary z bylin nebo si připravit vlastní mast. 

Část lesa je vyhlášena přírodní památkou, bohužel vysoká návštěvnost a 

neohleduplnost lidí způsobuje narušení flory, a to má za následek její ubývaní. Proto 

bychom měli dbát na ochranu životního prostředí, to znamená, že bychom neměli 

v přírodě zanechávat odpadky a zbytečně neničit rostliny. Při sběru léčivých rostlin 

bychom měli sbírat pouze tu část, kterou využijeme a jen v takovém množství, které 

nepovede k vyhynutí rostliny.  

 Nebezpečím jsou rozšiřující se invazivní rostliny a přemnožení mufloni, kteří 

okusují kůru stromů, ničí keře a spásají i rostliny rostoucí nízko u země. Město se tomu 

snaží zabraňovat oplocováním, natíráním keřů repelenty a vysazováním nových dřevin. 

 I když je okolí Kunratického lesa hustě obydleno, vyskytuje se v něm velké 

množství léčivých rostlin vhodných ke sběru, mimo časti blízko silnic. 

 Fotoherbáře můžou být vhodným studijním materiálem pro další generace. Jsou 

ceněné i proto, že v budoucnu můžeme porovnat výskyt daných rostlin, případně jejich 

četnost. Jsou také ohleduplnější než klasické herbáře, kdy se vytrhne celá rostlina i 

s kořenem. 

 Má absolventská práce přináší přehled léčivých rostlin z Kunratického lesa a 

jeho okolí, tak jak byl zachycen v období od léta 2015 do jara 2017. Může se tak stát 

studijním materiálem pro místní školy. 

 Cíle práce vytyčené v úvodu byly splněny. 

  



 

Summary 

Medicinal Herbs in the Krč-Kunratice Forest 

 

The assignment deals with herbs, their description, their active substance and 

uses. The Kunratice-Michle forest is situated in the area of Prague - Krč, Michle, 

Kunratice, and Chodov. The first mention about the forest is connected with the reign 

of king Wenceslav IV, who is amongst the most significant owners of this region. 

Kunratice-Michle forest covers 284 hectares in size with the altitude ranging from 250 

meters to its peak of 310 meters. Moreover, one of the parts of this vast forest is a 

natural monument, the valley of Kunratice stream, which springs in the south of 

Prague, passes the valley of the Kunratický stream, and flows into the Vltava river near 

Braník. 

 

The aim of the assignment is to trace and document medical herbs growing in 

Kunratice-Michle forest and its surroundings, determine their occurrence, and describe 

their curative abilities and effective substances. 

 

Furthermore, the assignment incorporates a practical part, which consist of a 

photo-herbarium with personally taken photos from the area. The herbarium contains 

27 types of curative herbs and full-grown trees in total. In the Kunratice-Michle forest, 

herbs such as chicory can be found. Chicory’s medical effects help regulating the 

activity of digestive system, influence liver, pancreas, and blood flow activity. Chicory 

contains e.g. Inulin, which can serve as diet by diabetics for extraction of fructose, and 

mineral substances. 

 

Alongside the Kunratice stream, we can find ribwort plantain, leaf of which 

consist of numerous medical substances, for instance Vitamin C, various enzymes, and 

many other substances used for loosening mucus, and faeces processing. Freshly 

squashed leaves also cure wounds. 

 

Other representative of curative herbs located in the Kunratice-Michle forest 



 

are e.g. stinging nettle (Urtica dioica), silver birch (Betula pendula), common heather 

(Calluna vulgaris), European horse-chestnut (Aesculus hippocastanum), tilia cordata, 

windflower (Anemone nemorosa), lesser celandine (Ficaria Verna), lungwort 

(Pulmonaria officinalis), black alder (Alnus glutinosa), European Ash (Fraxinus 

excelsior), willows, poplars, and plenty of other plants. 

 

Key words: medical herbs, the Kunratice-Michle forest, Chicory, Kunratice 

stream, herbarium 
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3.1 Barvínek menší (Vinca minor)  [VLASTNÍ FOTO] 



 

 
3.2 Mák vlčí (Papaver rhoeas) [VLASTNÍ FOTO] 

 
3.3 Kostival lékařský (Symphytum officinale) [VLASTNÍ FOTO] 



 

 
3.4 Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) [VLASTNÍ FOTO] 

 
3.5 Bez černý (Sambucus nigra) [VLASTNÍ FOTO] 



 

 
3.6 Čekanka obecná (Cichorium intybus) [VLASTNÍ FOTO] 

 
3.7 Jestřabina lékařská (Galega officinalis) [VLASTNÍ FOTO] 



 

 
3.8 Jetel luční (Trifolium pratense) [VLASTNÍ FOTO] 

 
3.9 Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) – květ [VLASTNÍ FOTO] 



 

 
3.10 Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) - plod [VLASTNÍ FOTO] 

 
3.11 Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) [VLASTNÍ FOTO] 



 

 
3.12 Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) [VLASTNÍ FOTO] 

 
3.13 Smetanka lékařská (Pampeliška l.) (Taraxacum officinale) [VLASTNÍ FOTO] 



 

 
3.14 Sedmikráska chudobka (Bellis perennis) [VLASTNÍ FOTO] 

 
3.15 Prvosenka jarní (Primula veris) [VLASTNÍ FOTO] 



 

4 Příloha číslo 4. - Léčivé rostliny extrémních stanovišť 

 
4.1 Bodlák kadeřavý (Carduus crispus) [VLASTNÍ FOTO] 

 
4.2 Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum) [VLASTNÍ FOTO] 



 

 
4.3 Vřes obecný (Calluna vulgaris) [VLASTNÍ FOTO] 

 
4.4 Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) [VLASTNÍ FOTO] 



 

 
4.5 Růže šípková (Rosa canina) [VLASTNÍ FOTO] 

 
4.6 Růže šípková (Rosa canina) [VLASTNÍ FOTO] 

  



 

5 Příloha číslo 5. - Léčivé rostliny lužních stanovišť 

 
5.1 Violka vonná (Viola odorata) [VLASTNÍ FOTO] 

 
5.2 Kakost luční (Geranium pratense) [VLASTNÍ FOTO] 



 

 
5.3 Sasanka hajní (Anemone nemorosa) [VLASTNÍ FOTO] 

 
5.4 Popenec obecný (Glechoma hederacea) [VLASTNÍ FOTO] 



 

 
5.5 Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) [VLASTNÍ FOTO] 

  



 

5 Příloha číslo 6. - Léčivé rostliny stojatých vod 

 
6.1 Leknín bílý (Nymphaea alba) [VLASTNÍ FOTO] 

  



 

7 Příloha číslo 7. – Mapka výskytu a četnosti 

 
Měřítko: 1:12000                                                       Zdroj: http://www.mapy.cz z 12.6.2017 


