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Úvod 

 

V současné době existuje mnoho publikací zaměřených na určitou skupinu léčiv 

(diuretika, metabolika, stomachika), ale ţádná není cílená na antiflogistika. 

  

Antiflogistika jsou látky mírnící zánětlivé procesy, často mají i antiseptický účinek. 

Pouţívají se vnitřně i zevně. Protizánětlivé účinky má také mnoho rostlinných drog. 

  

Léčivé rostliny vyuţívaly jiţ dávné civilizace. Podle původu dělíme přírodní léčitelství 

na čtyři hlavní okruhy: medicínu čínskou, ajurvédskou (indickou), evropskou (sem 

řadíme i starý Egypt) a medicínu původních obyvatel Ameriky. 

           

V 19. století se zavedlo jednotné značení léčivých rostlin, z nichţ vznikla první 

oficiálně uznávaná léčiva. V současnosti opět začínají lidé upřednostňovat vyuţití 

léčivých rostlin k podpoře své terapie nebo přímo k terapii. 

  

Touto prací bych chtěla vytvořit fotografický herbář nejčastějších léčivých rostlin, 

jejichţ obsahové látky mají antiflogistické účinky. Herbář by měl slouţit jako průvodce 

pro pacienty se zánětlivým onemocněním, kteří budou chtít vyuţít léčivé rostliny 

k samoléčbě nebo jako podpůrný prostředek při klasické terapii. 
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1 Cíl 

 

Cílem práce je vytvořit fotografický herbář nejběţnějších léčivých rostlin, jejichţ 

obsahové látky mají antiflogistické účinky.  
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2 Teoterická část 

 

2.1 Zánět (latinsky - inflammatio, řecky -  phlogosis) 

 

Zánět je imunitní reakce organismu na poškození tkáně nebo vniknutí cizorodého 

materiálu. Základním znakem je ohraničení poškozeného nebo infikovaného loţiska a 

jeho odstranění, a to i v případě, ţe dojde k poškození okolní zdravé tkáně. Jak se zánět 

projevuje, věděli uţ lékaři ve starověkém Římě. Jako první popsal  čtyři základní 

příznaky (rubor, tumor, calor, dolor) římský lékař Celsus.Virchow později přidal ještě  

pátý znak - functio laesa (porušení funkce). Rubor (zčervenání) je projevem hyperémie 

zánětlivého loţiska, při kterém se zvyšuje jak mnoţství krve v jeho cévní síti, tak 

mnoţství vlásečnic naplněných krví. Tumor (otok), tj. zvětšení objemu tkání, souvisí se 

zvýšeným objemem krve v loţisku a následným výstupem tekutiny a krevních buněk z 

krve do tkání (proces zvaný exsudace a infiltrace). Calor (zteplání) je dán zvýšeným 

průtokem krve loţiskem (hyperémie), dále zvýšenou intenzitou katabolických procesů a 

vznikem pyrogenních látek. Dolor (bolest) je způsobena biochemickými, fyzikálně-

chemickými a mechanickými změnami v zánětlivém loţisku. Jde především o 

hromadění kyselých metabolických zplodin (acidóza tkáně), zvýšený osmotický tlak a 

onkotický v tkáni, zvýšenou koncentraci draselných a vodíkových kationů, jakoţ i 

mechanický tlak tkáně působící na nervová zakončení v loţisku. Functio laesa (porucha 

funkce) je způsobena poškozením tkáně, poruchami krevního a lymfatického oběhu a 

reflexním útlumem aktivity postiţeného orgánu. 

 

Popsané projevy zánětu jsou v akutní fázi lokální vazodilatace, kdy se zvýší kapilární 

permeabilita. V další fázi dochází k výstupu krevních elementů z cévního řečiště a 

k infiltraci tkáně fagocyty a leukocyty. Kdyţ nedojde k zastavení zánětlivého procesu, 

zánět přejde do chronického proliferativního stádia, jehoţ výsledkem je tkáňová 

degenerace s fibrózou. 

 

Na zánětlivých změnách se podílí řada mediátorů: serotonin, histamin, bradykinin, 

leukotrieny, prostaglandiny. Velmi často jde o mediátory zánětu i bolesti, protoţe bolest 

doprovází zánětlivá onemocnění. Při chronickém zánětu se uplatňuje hlavně tumor 
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nekrotizující faktor  (TNF-), interleukiny (IL-1,IL-6), faktor stimulující 

granulocytární kolonie atd. 

 

Při zánětu se uvolňují z aktivovaných leukocytů cytokiny, hlavně interleukin 1  (IL-1), 

který s TNF- působí na termoregulační centrum v hypothalamu, zvýší tvorbu 

prostaglandinů řady E (PGE2), které pak působí na termoregulační centrum, a tím se 

podílí na vzestupu teploty a vzniku horečky. 

 

Tab. 1 Druhy buněk zánětlivého výpotku podle funkce a typu zánětu: 

Typ buněk Hlavní funkce Typ zánětu 

Plasmocyty produkce protilátek Chronický 

Neurofily ničení bakterií Hnisavý 

Trombocyty mediátory zánětu Všechny 

Eosinofily fagocytóza Alergický 

Ţírné buňky mediátor zánětu Alergický 

Fibroblasty fibroprodukce Proliferační 

Mikrofágy začátek imunitní reakce Granulomatózní 

Lymfocyty produkce protilátek chronický 

 

Léčba zánětu  

Zánět lze tlumit v jeho akutní i chronické fázi léčivy, které patří do skupiny 

antiflogistik.  

Můţeme je třídit podle různých hledisek:  

a) podle struktury - látky steroidní a nesteroidní povahy  

b)  podle původu – látky přírodní či syntetické 

c)  podle místa aplikace – látky lokální a systémové.  

 

V dalším textu se budeme věnovat nesteroidním antiflogistikům syntetické a přírodní 

povahy. 

 

Protizánětlivý a analgetický účinek nesteroidních antiflogistik spočívá hlavně ve 

zprostředkování inhibice enzymu COX-2 (cyklooxygenázy 2) s následným potlačením 

produkce prostaglandinů v periferních tkáních.  
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Prostaglandiny se účastní vzniku a rozvoje zánětu. Způsobují vazodilataci a zvýšenou 

cévní permeabilitu u akutní fáze zánětu. Jejich inhibice nesteroidními protizánětlivými 

látkami vede jen ke zmírnění zánětu nikoli k jeho potlačení, protoţe jsou jen jedním 

z jeho mediátorů. Ačkoliv prostaglandiny nemají algogenní účinek, jsou nepostradatelné 

pro vznik zánětlivé bolesti. PGE2 a PGI2 totiţ zvyšují citlivost polymodálních 

nociceptorů na perfuzi vůči působení bradykininu, histaminu, serotoninu a dalších 

mediátorů bolesti. 

 

Některá nesteroidní antiflogistika inhibují i tvorbu leukotrienů a uvolňují tvorbu 

bradykininu. Při vzniku prostanoidů a leukotrienů vznikají volné kyslíkové radikály, 

které, při zvýšené produkci vedou, k poškození buněk. Řada nesteroidních 

antiflogistických látek sníţí tvorbu volných kyslíkatých radikálů, potlačují pohyb 

leukocytů a makrofágů do místa zánětu, ovlivňují tvorbu cytokinů a aktivitu adhezních 

molekul, zamezují uvolňování histaminu z ţírných buněk a bazofilů. 

 

Podpořením syntézy prostaglandinů se vysvětlují neţádoucí účinky, ale i terapeutický 

účinek nesteroidních antiflogistik. Většina nesteroidních antiflogistik neselektivně 

ovlivňuje obě izoformy cyklooxygenasy.  

 

Prostaglandin PGE2 a prostacyklin PGI2, však mají v organismu i řadu fyziologických 

funkcí. Proto potlačení jejich syntézy nesteroidními antiflogistiky vede ke vzniku 

neţádoucích projevů. Například při léčbě NSAID dochází k iritaci sliznice GIT s event. 

komplikacemi v podobě krvácení a rozvoje vředové choroby gastro-duodenální. PGE2 a 

PGI2 hrají důleţitou roli v autoregulaci krevního průtoku ledvinami, proto je u pacientů 

s preexistujícím renálním onemocněním na místě opatrnost při podávání nesteroidních 

antiflogistik. Po podání kyseliny acetylsalicylové a salicylovaných derivátů můţe také 

dojít k projevům salicylismu, event. k rozvoji „acylpyrinového astmatu“ v podobě 

záchvatů bronchokonstrikce.  

 

Látky přírodního původu lze získávat z různých rostlin – např. z kostivalu lékařského, 

třezalky tečkované, jahodníku obecného aj. 
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Druhy zánětu podle charakteristiky 

Záněty lze rozlišit podle:  

1. délky trvání:  

a) hyperakutní (s trváním do 24h) 

b) akutní (s trváním do 14 dnů) 

c) subakutní (s trváním do 6 týdnů)  

d) chronické (s trváním měsíců aţ let)  

2. převaţujících histologických znaků:  

a) fibrinózní 

b) hnisavý  

c) angrenózní  

d) granulomatózní 

3. dominujícího rysu:  

a) alternativní  

b) exudativní 

c) proliferativní 

4. poškození tkáně:  

a) zánět povrchový  

b) intersticiální 

5. morfologického průběhu:  

a) specifický  

b) nespecifický zánět 

6. vyvolávajícího činitele:  

a) fyzikální  

b) chemický 

c) biologický 

7. intenzity reakce na škodlivinu:  

a) normoergický  

b) hyperergický  

c) hypoergický 

8. imunopatologických mechanizmů:  

a) vyvolaný přecitlivostí časného typu 

b) vyvolaný cytotoxickými protilátkami 

c) s účastí pozdní přecitlivělosti zprostředkované buňkami  
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Druhy zánětu podle umístění: 

1. artritida – zánět kloubů 

2. lymfadenitida – zánět mízních uzlin  

3. gastritida – zánět ţaludku 

4. kolitida – zánět tlustého střeva 

5. encefalitida – zánět mozku 

6. nefritida – zánět ledvin 

7. bronchitida – zánět bronchu (průdušek) 

8. faryngitida – zánět hltanu 

9. laryngitida – zánět hrtanu 

10.  pulpitida – zánět dřeně zubu, aj. 

 

KOPŘIVA, 2009; LULLIMAN, 1998; MAČÁK, 2004; VOKURKA, 1995 

 

Způsob podání antiflogistik: 

Topicky - podání na kůţi nebo sliznici  účinek je místní 

Perorálně - podání ústy  dochází ke vstřebávání účinné látky zejména sliznicí tenkého 

střeva, účinek je systémový. 

 

2.2 Lékové formy 

Odvar (decoctum) 

Získanou drogu (kůru, kořen, tvrdé natě) přelijeme studenou vodou a přivedeme k varu. 

Nejprve vaříme 10 minut a pak necháme 10 minut ustát, nakonec scedíme. 

 

Nálev (infusum) 

Drogu lehce navlhčíme, zalijeme vroucí vodou, necháme 15 minut ustát a nakonec 

scedíme. Vhodné pro měkké drogy a drogy s obsahem těkavých látek. 

 

Studený výluh (macerát) 

Drogu přelijeme studenou vodou a necháme vyluhovat 8 aţ 10 hodin. Před pouţitím lze 

zahřát maximálně na 30 C. Vhodné pro slizovité nebo teplem se rozkládající drogy. 

 

Čaj ( Thé) 

Za tepla připravený výluh ze sušené drogy. 
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Tinktura 

Extrakty z drog získané pomocí lihu. Drogu zalijeme 60% lihem v poměru 1:5  

(u jedovatých rostlin 1:10). Po dobu 14 dní necháme stát při pokojové teplotě a 

minimálně jednou denně protřepeme. Poslední den přefiltrujeme. 

 

Bylinné masti 

Do masťového základu vmícháme velmi jemně mletou drogu, popřípadě tinkturu. Při 

pouţití tinktury volíme postup za horka, aby se líh odpařil. Pro úpravu viskozity 

můţeme přidat včelí vosk nebo roztavenou pryskyřici. 

 

Bylinný obklad 

Namočíme plátno do čaje z drogy a přikládáme na postiţené místo. 

 

Bylinná koupel 

Do lázně o teplotě kolem 36  C přisypeme 100g drogy na 5litrů vody.  Doba koupele 

by neměla přesahovat 15 minut. 

 

Léčivé oleje 

Jeden hmotnostní díl drogy a 7 hmotnostních dílů oleje zahříváme na vodní lázni půl 

hodiny. Uzavřeme nádobu a necháme 7 dní odstát při pokojové teplotě, nakonec 

přefiltrujeme. 

 

Bylinné sirupy 

Rozvaříme 640g cukru v 360 g vody a vznikne nám prostý sirup. V takto vzniklém 

roztoku rozpouštíme extrakty z drog v poměru 1:5. 

 

Bylinné inhalace 

Vlhká inhalace  drogu vaříme v malém mnoţství vody, pod plachetkou vdechujeme 

páry po dobu 10-20 minut. 

 

 

 

 

 



 14 

Prášek 

Rozemletá sušená droga  přesátím přes vhodné síto lze získat homogennější a 

jemnější prášek. Pouţívá se buď zevně jako zásyp, nebo vnitřně rozmíchaný v tekutině. 

 

KORBELÁŘ, 1973; ŠUK, 1995; HERMANN, 2007; CASTLEMAN, 2007 

 

Přepočet množství 

1 čajová lţička = 5ml vody 

 1,5 g sušené drogy (list, květ, nať) 

  4g sušených semen, kořene, kůry 

1 polévková lţíce = 10-15 ml vody 

 3-5g sušené drogy (list, květ, nať) 

 6-10g sušených semen, kořene, kůry 

1 šálek = 100ml vody 

1 sklenice = 250 ml vody 

HERMANN, 2007 

 

2.3  Sběr a sušení léčivých rostlin 

 

Při sběru a sušení léčivých rostlin musíme dodrţovat základní pravidla, která chrání 

účinné látky sbíraných rostlin. 

 

Základní pravidla pro sběr:  

1. Správně určit rostlinu. 

2. Rostliny sbíráme jen v místech, kde je jich dostatek a vţdy necháme nějaké 

rostliny 

 k dalšímu rozmnoţování a sběru. Snaţíme se nepoškodit okolní rostliny. 

3. Sběr provádíme v dostatečné vzdálenosti od frekventovaných silnic (riziko 

kumulace těţkých kovů). Snaţíme se vyhnout prašným, chemicky či jinak 

znečištěným místům. 

4. Sběr provádíme v období vegetace, kdy je obsah účinných látek nejvyšší. Sbíráme 

zdravé rostliny, které nejsou napadané nějakou chorobou.  
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Sběr provádíme, pokud je rostlina suchá, nejlépe v popoledních hodinách. 

 Podzemní části - na podzim na konci prvního roku 

 Nať - vrchní část spolu s listy na počátku rozkvětu 

 Listy - před květem, sběr provádíme protrháváním 

 Květ - na počátku kvetení, před úplným rozkvětem. Květ sbíráme celý, bez 

květných stopek (ty se mohou odstranit i dodatečně). 

 Plod - sběr provádíme krátce před úplným dozráním-pozor na nahnilé plody 

 Kůra - ze stromu určených ke kácení na jaře nebo na podzim, kdy je vlhko, 

aby šla kůra lépe odlupovat 

5. U rostlin se ţláznatými chlupy je nutné se chránit rukavicemi, popřípadě rouškou. 

6. Při sběru neukládejte rostliny do igelitových pytlíků, aby nedošlo k zapaření a 

znehodnocení rostlin.  

 

Sušení a uskladnění 

Správné sušení je důleţité, aby nedocházelo ke znehodnocení účinných látek. Pro 

sušené části léčivých rostlin se pouţívá označení droga. V droze je oproti čerstvé 

rostlině vyšší obsah účinných látek. Nejprve musíme rostliny přebrat a odstranit silné 

nebo poškozené části. Sušíme je rozřezané na menší kousky rozloţené do tenké vrstvy 

na síto, které poloţíme na suché místo s dobrým přístupen vzduchu, ne však na přímé 

slunce. 

 

Duţnaté části sušíme zhruba 4 týdny, ostatní 14 dní. Dobře vysušenou drogu poznáme 

podle toho, ţe se při promnutí prsty snadno drolí. 

Usušenou drogu skladujeme na tmavém, suchém, chladném a dobře větratelném místě v 

papírových nebo skleněných obalech. Drogy skladujeme maximálně jeden rok. 

 

KORBELÁŘ, 1973; ŠUK, 1995; HERMANN, 2007; CASTLEMAN, 2007 
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2.4  Obsahové látky  

 

Alkaloidy - tvoří většinou jedovaté dusíkaté sloučeniny, syntetizují se z aminokyselin a 

chrání rostlinu. Nejznámější jsou části rostlin s obsahem alkaloidů-např. námel, bobule 

rulíku. 

Aminy - organické kyseliny odvozené od amoniaku. Některé jsou karcinogenní nebo 

jedovaté např. cholin, acetylcholin. 

Antioxidanty - jsou to inhibitory oxidace, vychytávají volné kyslíkové radikály, které se 

hromadí ve starších buňkách. Prodluţují ţivotnost buněk a zvyšují obranyschopnost 

organismu. 

Enzymy - jsou to organické biokatalyzátory nezbytné pro správný průběh 

metabolických dějů, jsou citlivé na kovy a na teplo. 

Estrogeny - ovlivňují pohlavní cyklus savců. Syntetizují se v některých rostlinách. 

Fenolické látky - základem je fenol, mají antiseptické účinky. 

Flavonoidy - způsobují barevnost plodů, většinou jsou rozpuštěny v buněčných štávách. 

Mají silné antioxidační, antibakteriální a kardioprotektivní účinky. Např. rutin (v 

černém rybízu) má protikrvácivé a antisklerotické účinky. 

Fytohormony - látky řídící vývinové systémy rostlin. Např. glukokininy (v listech 

borůvky) - pomocná léčba cukrovky. 

Glykosidy - obsahují sacharidovou a nesacharidovou sloţku. Např. salicylované 

glykosidy se vyuţívají v léčbě zánětů a revmatizmu. Při nesprávném dávkování mohou 

být jedovaté. 

Hořčiny - různorodé látky s nahořklou chutí, působí povzbudivě. 

Karotenoidy - přirozené pigmentové barvivo ţluté aţ oranţové barvy. Zdroj vitaminu A 

např. v kořenech mrkve. 

Minerální látky - rostliny jsou důleţitým zdrojem minerálních látek, a tím i prevence 

nemocí. Nedostatek minerálů způsobuje různá onemocnění. 

Saponiny - jsou to glykosidy sniţující povrchové napětí tekutin. Podporují tvorbu 

řidšího sekretu průdušek, a tím zlepšuje vykašlávání hlenu. Zvyšují téţ produkci 

trávicích šťáv. 
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Silice - jsou to prchavé aromatické látky s charakteristickou vůní pro jednotlivé drogy. 

Mají i dezinfekční účinky. Často se přidávají jako koření do jídel, nebo k inhalaci a do 

koupele. 

Třísloviny - specificky stahují cévy, čehoţ se vyuţívá při krvácení nebo průjmech. 

Zabraňují pronikání toxických látek do hlubších vrstev tkáně a do oběhové soustavy. 

Mají protizánětlivé, antibakteriální účinky, zpomalují mokvání ran, stahují cévy a 

sliznice. 

Vitaminy - jsou to organické sloučeniny, biokatalyzátory chemických reakcí. Jsou 

nezbytné pro správné fungování lidského těla. Nadměrný přísun, nebo naopak 

nedostatečné mnoţství, způsobuje chorobné procesy. 

Ţivice - bezdusíkaté organické kyseliny. Vyskytují se v pletivech jehličnatých rostlin. 

Vyuţívají se pro své antiseptické vlastnosti do mastí a náplastí. 

 

KORBELÁŘ, 1973; ŠUK, 1995; HERMANN, 2007; CASTLEMAN, 2007 
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3 Praktická část 

 

3.1 Bobovité (Fabaceae) 

 

Bobovité (Fabaceae) (někdy motýlokvěté (Papilionaceae) či vikvovité (Viciaceae)). 

Patří mezi dvouděloţné rostliny. Název čeledi je odvozen podle rodů bob a vikev nebo 

podle charakteristického typu květu. Květ má pětičetný kalich a pětičetnou korunu 

rozdělenou na pavézu (horní plátek), křídla (boční dva plátky) a člunek (mezi křídly). 

Listy jsou obvykle zpeřené nebo trojčetné, někdy s palisty, úponky, trny. Plody se 

nejčastěji vyvíjí jako lusk, který se obvykle při dozrávání podél švu otevře z obou stran. 

 

Bobovité rostliny jsou známé přítomností hlízkovitých bakterií, které se vyskytují ve 

speciálních hlízkách na jejich kořenech. Bakterie asimilují vzdušný dusík z atmosféry. 

Tento proces se nazývá biologická fixace dusíku. Vyuţívá se v zemědělství střídání 

plodin a zařazení bobovitých rostlin do osevního plánu totiţ méně vyčerpává půdu. 

 

3.1.1 Komonice lékařská (Melilotus officinalis L.) 

Popis 

Dvouletá bylina s hranatou lodyhou dorůstající délky 30-200cm. Listy jsou střídavé, 

trojčetné, dlouze řapíkaté, jednotlivé lístky jsou obvejčité, nepravidelně zubaté. 

Květy jsou uspořádány v hroznech úţlabních a koncových, v jednom hroznu je 30-70 

ţlutých souměrných květů. Příjemně voní, kvete v červnu aţ v srpnu. Plodem je krátký 

lusk.  

 

Výskyt 

Roste od níţin aţ do vyšší poloch, hojně na neúrodných a zanedbaných místech. 

 

Sběr 

Sbírají se nezdřevnatělé vrcholky rostlin na počátku rozkvětu. Suší se pomalu ve stínu, 

nesmí se překročit 35C. 

 

Obsahové látky 

Kumarin, melilotin, dikumarol, flavonoidy, třísloviny, sliz. 
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Léčivé účinky 

Při zánětech horních cest dýchacích, zánětech močového ústrojí, zánětech středního 

ucha, sniţuje sráţlivost krve, při neurózách. 

 

Pouţití 

Dvě lţičky sušené drogy se vyluhují ve sklenici horké vody. Pije se po doušcích, 1 

sklenka denně. 

 

Poznámka 

Je nezbytné dodrţovat dávkování, jinak můţe působit toxicky. 

Sušená bylina slouţí také jako ochrana proti molům šatních. 

 

 

 

TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1995; DOSTÁL, 1989 
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3.1.2 Pískavice řecké seno (Trigonella foenum-graecum L.) 

Popis 

Jednoletá bylina vysoká 20-50 cm, má jednoduchou větvenou lodyhu s trojčetnými 

řapíkatými listy a vřetenovitý kořen. Květy jsou ţlutobílé aţ ţluté, vyrůstají po jednom 

nebo po dvou. Plodem je dlouhý lusk s 10-20 semeny. Kvete v červnu a v červenci. 

Rostlina intenzivně a charakteristicky páchne. 

 

Výskyt 

V našich podmínkách roste na vápenitých a slunných místech s hojností spodní vláhy a 

s minimem sráţek. 

 

Sběr 

Rostlina se nechá zaschnout, v tenkých vrstvách se dosuší a semeno se vymlátí. 

 

Obsahové látky 

Slizy, bílkoviny, ţelezo, fosfor, cholin, tuk, steroidní saponiny, flavonové glykosidy. 

 

Účinky 

Při bolesti kloubů, posiluje organizmus, usnadňuje vykašlávání. 

 

Pouţití 

3 krát denně kávovou lţičku práškového semene se zavařeninou. 

Zevně se pouţívá semeno rozvařené n kaši v teplých obkladech. 
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TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1996; DOSTÁL, 1989 
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3.2 Brusnicovité (Vacciniaceae) 

 

Patří mezi dvouděloţné rostliny, jsou to menší polokeře, jejichţ listy jsou střídavé, 

celistvé, bez palistů. Květy vyrůstají na stopce jednotlivě v chudých hroznech, jsou 

oboupohlavné, pravidelné, kalich i koruna jsou čtyřčetné nebo pětičetné. Kalich je 

vytrvalý, zůstává na plodech. Opadavá koruna má baňkovitý, zvonkovitý nebo kulovitý 

tvar. Tyčinky se nachází v květech po osmi nebo deseti. Pylová zrna tvoří tetrády. 

Spodní semeník vzniká srůstem čtyř aţ pěti plodolistů. Plody jsou bobule. 

 

3.2.1 Borůvka černá (Vaccinium myrtillus L.) 

Lidové jméno 

Brusnice borůvka, borůvka, barůvka, boruvnice, černá jahoda, černice, myrtové 

jahůdky, čučoriedka. 

 

Popis 

Bohatě rozvětvený keřík vysoký 30 aţ 50 cm. Na trojhranných větvičkách má opadavé, 

střídavé, podlouhle vejčité, krátce řapíkaté, koţovité asi 1cm dlouhé listy. Kvete světle 

růţově v květnu a v červnu. Květy jsou jednotlivé v chudých hroznech, koruna je 

baňkovitá. Plody jsou černé mnohosemenné bobule s modrošedým voskovým 

povlakem. Bobule jsou jedlé, velmi chutné, dozrávající od července do srpna. 

 

Výskyt 

Hojně se vyskytuje ve světlých jehličnatých lesích, na kyselých půdách od níţin po 

vysokohorské pásmo. 

 

Sběr 

Sbírají se listy a úplně zralé plody.  Listy se sbírají otrháváním z větviček, dokud ještě 

rostlina nemá plody. Listy i plody se suší do teploty do 40  C. Plody lze uchovávat také 

zmrazené. 

 

Obsahové látky 

V listech je aţ 11% třísovin, flavonoidy, kyselina olejová, glykosidy, Vitamin C. Plody 

obsahují třísloviny, kyselinu citronovou a jablečnou, pektin, karoteny, vitamin C a B, 

cukry. 
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Účinky 

Při léčbě zánětů močového měchýře, krku, při aftách v ústech, k léčbě cukrovky, pří 

průjmových onemocněních u dětí. 

 

Pouţití 

 Čerstvá štáva z plodů - jako kloktadlo při zánětech ústní dutiny a krku 

 Čerstvé plody - bohatý zdroj vitamínů, při průjmu 

 Odvar - v jednom litru vody se vaří asi 30 minut tři lţíce suchých plodů, vhodné 

jako podpůrná léčba sniţování hladiny cukru v krvi 

 Nálev - 5g suchých plodů nebo listů se vyluhuje ve 200ml vroucí vody, uţívá se 

při zánětech močových cest třikrát denně před jídlem 

 

 

TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1994; DOSTÁL, 1989 
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3.2.2 Brusinka obecná (Rhodococcum vitis-idaea L.) 

Lidové jméno 

Červené borůvky, bruslinky, brusnice, kyhančí, kyhanka, kyselinky. 

 

Popis 

Polokeřík vysoký většinou 30 cm, s trojhrannými, vzpřímenými stonky.  

Na trojhranných větvičkách má opadavé, střídavé, podlouhle vejčité, krátce řapíkaté, 

koţovité asi 1cm dlouhé listy, které jsou z vrchu lesklé a zespodu matně světlezelené 

s hnědými tečkami. Kvete bíle aţ světle růţově v červnu a v červenci. Květy jsou 

jednotlivé v chudých hroznech, koruna je zvonkovitá. Plody jsou červené lesklé bobule. 

Bobule jsou jedlé, nahořklé chuti, dozrávají v srpnu a v září. 

 

Výskyt 

V suchých lesích, na rašeliništích a vřesovištích od níţin po vysokohorské pásmo. 

 

Sběr 

List se sbírá na konci léta a začátkem podzimu otrháváním jednotlivých lístků. Drogu 

můţeme sušit ve 3 cm vrstvě, protoţe se nezapařuje. Při nevhodném sušení listy 

hnědnou a musí se odstranit. Plody se sbírají po dozrání, květ po rozkvětu a velmi 

opatrně se suší. 

 

Obsahové látky 

Glykosid arbutin,  methylarbutin, třísloviny, kyselina benzoová, kyselina citrónová, 

cukry, pektin. 

 

Účinky 

Při zánětech močových cest, dezinfekční účinky, při revmatických obtíţích. 

 

Pouţití 

 Nálev pro vnitřní užití - 2 polévkové lţíce drogy zalijeme 500ml vody, při 

zánětech močových cest 

 Nálev na obklady - připravuje se při revmatických obtíţích, 3 lţíce sušených 

květů zalitých 500ml vody  
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 Čerstvé nebo sušené plody lze konzumovat i jako prevenci zánětů močových 

cest 

 

Poznámka 

Dlouhodobé pouţívání můţe poškodit zdraví. Není vhodné pro těhotné a kojící ţeny a 

při jaterních onemocněních. 

 

 

TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1994; DOSTÁL, 1989 
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3.3 Brutnákovité (Boraginaceae) 

 

Jednoleté aţ vytrvalé rostliny, které mají na lodyhách a listech tuhé chlupy. Lodyhy jsou 

přímé nebo vystoupavé. Listy vyrůstají většinou jednoduché nebo střídavé, bez palistů 

málokdy jsou vstřícné. Dolní listy bývají větší neţ horní listy. Květy jsou většinou 

krátce stopkaté, oboupohlavné (zřídka jen samčí nebo samičí), jsou pravidelné, 

pětičetné, se dvěma pestíky a pěti tyčinkami. Kalich je hluboce dělený, zvonkovitý nebo 

trubkovitý, koruna je kolovitá nebo trubkovitá. V ústí koruny se nachází tzv. pakorunka 

(tvoří ji duté hrbolky nebo svazečky chloupků). Tyčinky jsou vetknuté do trubky a 

téměř z ní nevyčnívají. Semeník je svrchní a uţ za květu se dělí na čtyři jednosemenné 

plody – tvrdky s tvrdým oplodím s výrůstky nebo háčky. 

 

3.3.1 Brutnák lékařský (Borago officinalis L.) 

Popis 

Jednoletá rostlina dorůstající do výšky 15-70 cm. Lodyha je štětinatě chlupatá, 

jednoduchá nebo větvená. Listy jsou střídavé eliptické, dlouhé 3-10 cm dlouhé a 2 cm 

široké oboustranně drsně oddělené. Listy v přízemní růţici jsou dlouze řapíkaté, vyšší 

jsou přisedlé, objímavé. Čepel je chlupatá po obou stranách. Květy jsou asi 2cm velké, 

tvoří řídké vijany, mají pětidílný kalich a nejčastěji modrou nebo bílou kulovitou 

korunu. Kvete od května do září. Plodem jsou tvrdky. 

 

Výskyt 

Planě roste v teplejších oblastech jiţní Moravy, jinde se většinou pěstuje jako zahradní 

rostlina. 

 

Sběr 

Sbírá se nať při rozkvětu, na slunci se suší jen krátce, při umělém sušení nesmí teplota 

přesáhnout 35C. 

 

Obsahové látky 

Slizy, alantoin, třísloviny, saponiny, kyselina křemičitá, vitamin C. 
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Účinky 

Protizánětlivý účinek, při zánětech močových cest jako dezinfekční a močopudný 

prostředek, při revmatismu. 

Pouţití 

 Vnitřní nálev připravíme ze 2 čajových lţiček řezané drogy na 1000ml vody. 

Léčebná kúra trvá 3 týdny. 

 

Poznámka 

V současné době se pouţívá zřídka. 

 

     

 

TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1994; DOSTÁL, 1989 
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3.3.2 Kostival lékařský (Symphytum officinale L.) 

Lidové jméno 

Černé koření, černý kořen, kazival, kobylí mláto, celníkový kořen, liberzonský kořen, 

sladký lupen, stříbrník, svalník větší, trudovník. 

 

Popis 

Vytrvalá bylina dorůstající do výšky 1m.Vícehlavý tlustý řepíkovitý oddenek je na 

povrchu načernalý a uvnitř bílý. Přímá, drsně chlupatá lodyha je nahoře větvená dole 

čtyřhranná. Listy můţou být aţ 20 cm dlouhé, střídavé, vejčitě kopinaté a sbíhavé, na 

rubu jsou silně chlupaté a ţilnaté. Květy jsou růţovofialové (nebo nachové) hroznovité 

dvojvijany na vrcholu stonku. Květy jsou oboupohlavné, pětičetné, se zeleným, 

chlupatým kalichem. Koruna je trubkovitě baňkovitá. Kvete od května do září.Plodem 

je lesklá tmavá tvrdka. 

 

Výskyt 

Roste na vlhkých loukách, ve vlhkém houští, u potoků, v luţních lesích. 

 

Sběr 

Kořen se sbírá na jaře před začátkem vegetace nebo v říjnu po skončení vegetačního 

období. Kořen se po očištění se nakrájí na menší kousky a suší se při teplotách 

nepřesahující 35C. Kořen se můţe pouţívat i čerstvý. Listy se sbírají mladé, před 

květem nebo při květu, suší se po nakrájení. 

 

Obsahové látky 

Slizové látky, alantoin, třísloviny, silice, škrob, alkaloidy. 

 

Účinky 

Kostival působí protizánětlivě, chrání a regeneruje. Příznivě působí při bolestech kloubů 

a svalů, při bérových vředech, při zánětech horních cest dýchacích. Při potírání dásní 

zlepšuje paradentózu. Slabé projímadlo. 
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Pouţití 

 Čerstvý kořen - po nastrouhání se přidá jako obklad na popraskanou kůţi nebo 

popáleniny 

 Nakrájený čerstvý kořen naloţíme na tři týdny do zředěného lihu, tím vytvoříme 

lihový výluh. Hotovým výluhem potíráme klouby nebo jiná bolestivá místa. 

 Mast - rozvaříme čerstvý nebo sušený kořen ve vepřovém sádle, vychladlou 

mastí se potírají bolavá místa 

 Odvar - 100g usušené drogy se povaří v 1000ml vody po dobu 15 minut, 

můţeme pouţít na obklady, potírání nebo ke kloktání  

 Nálev - ve sklenici vroucí vody se spaří 2 čajové lţičky drogy, pije se vychladlé 

nebo vlaţné během dne 

 Prášek - 2 lţičky prášku se zapijí vodou 

 

Poznámka 

Pro obsah jedovatých alkaloidů uţíváme jen krátkodobě, neuţívat v těhotenství a během 

kojení. 
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TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1995; DOSTÁL, 1989 
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3.3.3 Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis L.) 

Lidové jméno 

Červené kluče, hvězdoš, modrý kluč, urbánek, zimičí korálky 

 

Popis 

Vytrvalá rostlina dorůstající výšky 30 cm s plazivým oddenkem, který je tenký, 

válcovitý a z něhoţ vyrůstají lodyhy. Lodyţní listy jsou přisedlé, střídavé, s kopinatě 

vejčitou čepelí. Listy i lodyha jsou drsně chlupaté. Na konci lodyhy se vytváří 

květenství ze 3 vijanů. Oboupohlavné květy jsou pětičetné s nálevkovitou korunou, 

nejprve jsou růţové, později se mění na modrofialovou aţ modrou. Kvete od března co 

května. Plodem je hnědá aţ červená tvrdka. 

Výskyt 

Od níţin po podhůří hor ve vlhkých lesích. 

 

Sběr 

Nať se sbírá v době květu, listy po odkvětu. Suší se při teplotě do 40 C. 

 

Obsahové látky 

Kyselina křemičitá, třísloviny, saponiny, flavonoidy, sliz, alantoin. 

 

Účinky 

Plicník působí protizánětlivě, močopudně, napomáhá vykašlávání, zvyšuje sráţlivost 

krve, mírní kašel, uţívá se k omývání vředů a ran, do koupelí na krvácející hemeroidy.  

 

Pouţití 

 Nálev - 2 lţíce drogy se zalije 500ml horké vody. Pije se oslazený medem 

během celého dne 

 Odvar - 10 lţic vody a 1 čajová lţička drogy. Pouţívá se na obklady. 

 

Poznámka  

Mladé listy lze pouţít i do jarních salátů.  
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TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1995; DOSTÁL, 1989 
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3.4 Břízovité (Betulaceae) 

 

Jsou to dřeviny s jednoduchými střídavými listy, které mají obvykle pilovitý tvar. Květy 

samčí tvoří převislé nebo vzpřímené jednopohlavní jehnědy, samičí květy jsou 

pupencovité svazečky. Květenství jsou vrcholová nebo úţlabní. Plodem je naţka nebo 

oříšek. 

 

3.4.1 Bříza bělokorá (Betula pendula) 

Popis 

Aţ 30 m vysoký, opadavý, jednodomý strom s bílou kůrou, která se místy mění včernou 

borku. Listy jsou dlouze řapíkaté, střídavé, trojhranně vejčité, pilovité. Samčí květy jsou 

řídké přisedlé jehnědy, samičí květy jsou jehnědy stopkaté a husté. Kvete v dubnu a 

v květnu. Plod je dvoukřídlá naţka.  

 

Výskyt 

Roste v listnatých a smíšených lesích, na skalách, v hájích je vysazována i samostatně 

na okrasu. 

 

Sběr 

V květnu a v červnu se sbírají mladé listy, které se suší při teplotě nepřesahující 40C. 

Pupeny se sklízí před rozvinutím. Suší se při teplotě do 40C. Míza (březová voda) se 

získává při mírném mrazu před vyrašením pupenů navrtáním otvoru o průměru 1 cm 

150 cm nad zemí. Řez musí být aţ do dřeva aby se narušily mízní kanálky v lýku. 

Březový dehet se získává suchou destilací březového dřeva. 

 

Droga 

Folium betulae (březový list), Gemmae betulae (březový pupen), aquae betulae 

(březová voda), Pix betulae (březový dehet) 

 

Obsahové látky 

Glykosidicky vázané flavonoidy, třísloviny, silice, saponiny, vitamín C, antibioticky 

působící fytoncidy. 
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Účinky 

Při onemocnění močových cest, při dně, protoţe napomáhá vylučování kyseliny 

močové, při revmatismu, ve formě koupelí při koţních-ekzémech, vyráţkách, 

vypadávání vlasů. 

 

Pouţití 

 Nálev - 300ml vroucí vody přelijeme 5g drogy, necháme 15 minut louhovat, 

nakonec scedíme. Pijeme 3x denně. 

 Odvar - 10 polévkových lţic drogy  přelije 4l vody a přivedeme k varu. Po pěti 

minutách odstavíme a necháme 15 minut louhovat, po scezení přidáváme do 

koupele. 

 

            

 

TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1994; DOSTÁL, 1989 
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3.5  Hluchavkovité (Lamiaceae) 

 

Jsou to jednoleté aţ vytrvalé byliny, polokeře keře. Typickým znakem jsou čtyřhranné 

lodyhy s vstřícnými, křiţmostojnými listy bez palistů. Čepele jsou pilovité, jen málokdy 

celokrajné. Horní listy přecházejí v listeny. Květy jsou souměrné, oboupohlavné. Na 

vrcholu lodyhy vznikají lichopřesleny. Kalich je trubkovitý, pětizubý, pětičetná koruna 

je dvoupyská. Pysky vznikají srůstem korunních cípů.Horní pysk ze dvou a dolní ze tří 

korunních cípů. Semeník je svrchní, dvoupouzdrý. Plody jsou tvrdky. V ţláznatých 

trichomech jsou obsaţeny terpentické i aromatické silice. 

 

3.5.1 Jablečník obecný (Marrubium vulgare L.) 

Popis 

Vytrvalá bylina vysoká asi 50 cm s rozvětveným plstnatým stonkem. Listy jsou křiţmo 

stojné, vejčité, krátce řapíkaté, na rubu šedé, hustě plstnaté, na lícní straně méně 

plstnaté, na okraji jsou vroubkované. Při rozetření mezi prsty voní jako jablka. Květy 

jsou asi 7 mm dlouhé, bílé aţ světle fialové s trubkovitě zvonkovitým kalichem 

uloţeným v úţlabí listů. Kvete od dubna do září. Plodem jsou čtyři polodlouhé, lesklé 

tvrdky uloţené v kalichu. 

 

Výskyt 

Planě se vyskytuje zřídka na jiţní Moravě na rumištích, hromadně se pěstuje na polích 

pro farmaceutický a potravinářský průmysl. 

 

Sběr 

Sbírá se od června do září kvetoucí nať. Nesmí se sušit na přímém slunci, teplota nesmí 

přesáhnout 45C. 

 

Droga 

Herba marrubii (nať jablečníku) 

 

Obsahové látky 

třísloviny, hořčiny, slizy, saponiny, silice. 
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Účinky 

Příznivě ovlivňuje peristaltiku střev, činnost ţlučníku pouţívá se při nechutenství. Při 

arytmiích zlepšuje srdeční činnost. Usnadňuje vykašlávání, čehoţ se vyuţívá při zánětu 

průdušek. Zevně se pouţívá na špatně se hojící hnisavé rány. 

 

Pouţití 

 Nálev - 2 čajové lţičky čerstvé nebo sušené natě se zalijí sklenicí horké vody. 

Uţívá se 3x denně. 

 Sirup - 100g drogy se maceruje s 750ml studené vody 24h, potom se tekutina 

scedí. Tekutinu vaříme do zhoustnutí s 500g cukru. Uţívá se 3x denně 1 čajová 

lţička proti kašli. 

 

Poznámka  

Dříve se pouţíval proti horečce, protoţe má podobné vlastnosti jako chinin. 

 

 

TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1995; DOSTÁL, 1989 
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3.5.2 Šalvěj lékařská (Salvia officinalis L.) 

Popis 

Aţ 1m vysoký příjemně vonící polokeř s větvenými stonky, v dolní části dřevnatými. 

Listy jsou řapíkaté, vejčité, dlouhé 5-10 cm, na líci chlupaté, na rubu plstnaté. Stonek je 

čtyřhranný, v dolní části s odlupující se borkou. Kvete v květnu aţ červenci. Květy mají 

trubkovitý kalich a fialovou aţ fialově modrou korunu. Květenství tvoří lichoklasy 

z lichopřeslenů v paţdí horních listů. Plodem jsou čtyři tvrdky. 

 

Výskyt  

Na teplých a slunných zahradách, většinou nezplaňuje. 

 

Sběr 

Nať se sbírá od května do července, list a celé vrcholky rostliny se sbírají krátce za 

sucha před květem nejlépe okolo poledne. Sušíme ve stínu při teplotě do 40 st. C. 

Z důvodu rychle se rozkládajících silic se nedoporučuje dlouhodobé skladování. 

 

Droga 

Salviae herba (šalvějová nať), Salviae folium (šalvějový list) 

 

Obsahové látky 

třísloviny, hořčiny, silice (hl.cineol), flavonoidy 

 

Účinky 

Působí protizánětlivě, baktericidně, mírně močopudně, sniţuje vylučování potu (vyuţití 

v pubertě a při klimakteriu), vhodná na obklady špatně se hojících ran, tlumí tvorbu 

mateřského mléka. 

 

Pouţití 

 Odvar - Dvě čajové lţičky drogy se 10 minut povaří ve sklenici vody. Pouţívá 

se ke kloktání a na obklady 

 

Poznámka 

Není vhodné během těhotenství a kojení, není vhodná pro děti, dlouhodobé pouţívání 

můţe poškodit zdraví! 
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TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1996; DOSTÁL, 1989 
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3.6  Hvězdnicovité (Asteraceae) 

 

Jedna z nejrozsáhlejších čeledí dvouděloţných rostlin. Jednoleté aţ vytrvalé, byliny, 

dřeviny nebo sukulenty. Stonky i listy jsou různé, některé jsou lysé, jiné chlupaté, 

některé mají článkované mléčnice v lýkové části. Květenství mají pětičetné květy dvou 

typů: jazýčkovité a trubkovité. Jazýčkovité květy mohou tvořit celé úbory nebo 

vyrůstají jen na okrajích úboru. Tyto květy jsou souměrné, s jazýčkovitou korunou. 

Květy trubkovité, tvoří celé úbory nebo jen jejich terče, mají 5 korunních plátků 

srostlých v pěticípou trubku, kterou prorůstá pět nitkovitých tyčinek spojených prašníky 

do kruhu. Ve středu tohoto kruhu je čnělka se 2 bliznami. Kalich je přeměněn v chmýr 

nebo úplně chybí. Plody jsou různorodé naţky. 

Rostliny této čeledi se pouţívají jako léčivky, potraviny, pícniny, okrasné květiny. Jsou 

významnou skupinou medonosných rostlin. Rozšířené jsou po celém světě.  Obsahují 

latex, balzámy, monoterpeny (kafr, pinen), škrob inulin. 

 

3.6.1 Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla L.) 

Lidové jméno 

Jahodníček, kamilka, ormánek, voňavý rmen, rumánek. 

 

Popis 

Jednoletá asi 10-80cm vysoká bylina se vzpřímenou, lysou a bohatě větvenou lodyhou. 

Listy jsou střídavé, přisedlé s čárkovitými úkrojky. Květenství tvoří jednotlivé stopkaté, 

koncové úbory. Květy jsou v terči ţluté, na obvodu bílé jazykovité. Kvete od května do 

září. Plodem je naţka bez chmýru. Listy i květy příjemně voní. 

 

Výsky 

Roste na polích, skládkách, rumištích. 

 

Sběr 

Celé úbory se odštěpují od pěti dnů po rozvinutí. Stopky musí být kratší neţ 2 cm. Suší 

se rychle při teplotě nepřesahující 40C. 

 

Droga 

Flos chamomillae= Matricariae flos (květ heřmánku pravého) 
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Obsahové látky 

Silice, flavonoidy, hořčiny, kumariny, slizy. 

 

Účinky 

Vnitřně se uţívá při střevních a ţaludečních potíţích, zánětech spojivek, dutiny ústní, 

dýchacích cest a při astmatu. Zevně se uţívá při hemeroidech, koţních nemocech, 

uklidňuje pokoţku. 

 

Pouţití 

 Nálev - 1 polévkovou lţíci přelijeme sklenicí horké vody a necháme 15 minut 

louhovat. Po scezení pijeme teplé 3x denně. 

 Koupel - 100g drogy přelijeme 500ml vroucí vody, 10 minut louhujeme. Vhodné 

na hemeroidy. 

 Mast - 250g vepřového sádla zahřejeme, přidáme 4 polévkové lţíce drogy, 

zamícháme a přiklopíme. Uloţíme do druhého dne do chladu a temna. Poté 

znovu zahřejeme, prolisujeme přes síto s plátnem a nalijeme do kelímku. 

Uchováváme v chladu a temnu. Pouţití na podráţděnou pokoţku. 

 

Poznámka 

Dlouhodobě nepodávat těhotným ţenám, kojencům a malým dětem. 
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TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008;KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1995; DOSTÁL, 1989 
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3.6.2 Měsíček lékařský (Calendula officinalis L.) 

Popis 

Jednoletá bylina s rozvětveným stonkem, jenţ dorůstá aţ 50 cm. Spodní listy jsou 

kopisťovité, horní jsou kopinaté. Úbory na konci větví jsou jednotlivé, stopkaté, 

ţloutkově aţ oranţově ţluté, s dvouřadým zákrovem. Kvete od června do září. Plody 

jsou naţky 

 

Výskyt 

Neznámého původu (snad Středozemí), často přechodně zplaňuje. Na zahradách jako 

okrasná bylina vysazovaná ze semen. 

 

Sběr 

Za teplého a suchého počasí od června do září se otrhávají jazykovité květy, někdy celé 

úbory. Sušíme při teplotách nepřesahujících 35 C. 

 

Droga 

Calendula flos cum cayle (měsíčkový květ se zákrovem), Calendula flos sine cayle 

(měsíčkový květ bez zákrovu). 

 

Obsahové látky 

Triterpenické saponiny, silice, sliz, hořčiny, karotenová barviva, kyselina salicylová. 

 

Účinky 

Zlepšuje funkci ţlučníku a jater, pomáhá při křečích trávicích orgánů, bolestivé 

menstruaci, zevně regeneruje pokoţku. 

 

Pouţití 

 Tinktura - 1 lţičku čerstvých nebo sušených květů necháme vylouhovat. 

Uţíváme vnitřně po kapkách. 

 Odvar - 1 lţíce drogy se přelije sklenicí vroucí vody. Po vychladnutí pouţíváme 

jako obklad na rány. 

 Mast - Drobně nasekané čtyři hrsti drogy se přelijí půl litrem rozpuštěného 

vepřového sádla a povaří se. Přes noc směs necháme odpočinout a druhý den se 

rozehřeje a scedí přes plátno. Hotovou mast uchováváme v lednici. 
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Poznámka 

Během těhotenství a kojení se nedoporučuje vnitřní podání. 

 

 

 TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 

2007; CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1995; DOSTÁL, 1989 
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3.6.3 Podběl obecný (Tussilago farfara L.) 

Lidové jméno 

Babuša, babuška, vítězná bylina, devaterník, koňské kopyto, líčko, lepušice, májík, 

mateří líčko, podbělice, podkova, úbytník. 

 

Popis 

Vytrvalá bylina dorůstající výšky maximálně 20 cm. Četné oddenky, ze kterých 

vyrůstají jednoduché stvoly nebo listy. Listy jsou srdčitě okrouhlé, zubaté, vytvářející 

přízemní růţici. Květenství tvoří úbory, v jednom úboru můţe být aţ 300 kvítků. Kvete 

od března do dubna zlatoţlutými květy. Samičí květy mají na obvodu semeník 

zakončený dvěma bliznami, vláskovitý kalich a jazykovou korunu. Samčí trubkovité 

květy s tyčinkami jsou v terči. Za nepříznivého počasí se květy na noc zavírají. Plody 

jsou naţky s chmýřím. 

 

Výskyt 

Na vlhkých půdách, na loukách, u cest, u potoků od níţin do podhůří. 

 

Sběr 

Květy se sbírají od března do června za slunečného počasí, suší se rychle při teplotě do 

40 C. Listy se sbírají v květnu a v červnu, suší se rychle při teplotě nepřesahující 35C. 

 

Droga 

Farfalae folium (podbělový list), Farfalae flos ( podbělový květ) 

 

Obsahové látky 

Slizy, glykosidy (rutin), hořčiny, katechinové třísloviny. 

 

Účinky 

Při nemocech dýchacích cest napomáhá odkašlávání, upravuje látkovou výměnu, zevně 

zlepšuje špatně se hojící rány, revmatické bolesti, zánět ţil, hemeroidy a uţívá se i jako 

kloktadlo při paradentóze. 
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Pouţití 

 Čaj - 1 lţíce drogy se vyluhuje v půl litru vody po dobu 10 minut. Uţíváme 

v průběhu dne. 

 Obklad - 3g drogy vaříme s 250ml vody po dobu 15 minut a dalších 15 minut 

necháme louhovat. Po přecedění přikládáme na zánět ţil. 

 

Poznámka 

Není vhodné k dlouhodobému uţití z důvodu obsahu pyrilizovaných alkaloidů a riziku 

poškození jater. 

 

 TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1996; DOSTÁL, 1989 
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3.6.4 Sedmikráska obecná (Bellis perennis L.) 

Lidové jméno 

Babička, cikánka, husí kvítko, chudobka, jiskerka, kakuše, letní kráska, matečník menší, 

sirotka, stokrása, ruchtarečka. 

 

Popis 

Vytrvalá bylina vysoká 5- 20 cm s krátkým oddenkem, z něhoţ vyrůstá přímý stvol a 

přízemní růţice listů. Listy jsou vroubkované, řapíkaté. Stvol je ukončena květním 

úborem se zákrovem se ţlutým terčem a bílými někdy aţ růţovými, jazykovitými květy 

paprsku. Kvete po celý rok, pokud neleţí sníh. Plodem je naţka. 

 

Výskyt 

Na travním porostu, v parcích, na zahradách. 

 

Sběr 

Květy při rozkvětu sbíráme ručním odštipováním. Sušíme při teplotě nepřesahující 

40C. 

 

Droga 

Bellidis flos( sedmikráskový květ). 

 

Obsahové látky 

Silice, saponiny, sliz, třísloviny. 

 

Účinky 

Usnadňuje vykašlávání, zevně k obkladům na špatně se hojící rány, bércové vředy, 

zlepšuje revmatické obtíţe. 

 

Pouţití 

 Tinktura - 1 polévková lţíce drogy se přelije 50 ml 45% lihu. Po čtrnáctidenním 

stání v uzavřené nádobě tinkturu scedíme a uţíváme 3x denně 10 kapek. 

 

Poznámka 

Nepodávat těhotným ţenám a kojencům. 
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TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1996; DOSTÁL, 1989 
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3.6.5 Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale Wigg.) 

Lidové jméno 

Smetanka, hadí mlíčí, kačinec, májíček, mléč, lví zub, pupava. 

 

Popis 

Vytrvalá bylina vysoká 30 aţ 40 cm s vícehlavým duţnatým oddenkem a mléčným 

kořenem. Listy jsou hluboce vykrajované, řapíkaté. Ze středu listových růţic vyrůstá 

několik dutých bezlistých stonků, na jejichţ konci jsou úbory drobných ţlutých 

jazykovitých květů. Květy se na noc zavírají a obsahují hodně nektaru. Kvete od dubna 

do května a pak případně znovu v září a v říjnu. Plodem jsou naţky s chmýrem. Celá 

rostlina obsahuje mléčnice s bílým, hořkým latexem. 

 

Výskyt 

Od níţin k podhůří na slunných loukách a zahradách, polích, rumištích, u cest. 

 

Sběr 

Kořen, list nebo celá rostlina se sbírá před rozkvětem, suší se při teplotě do 50C.  

 

Droga 

Taraxaci radix cum herba( smetankový kořen s natí), Taraxaci folium (smetankový list), 

Taraxaci radix (smetankový kořen).  

 

Obsahové látky 

Glykosidy, hořčiny, inulin, vitamin C, kyselina křemičitá. 

 

Účinky 

Zlepšuje činnost ţlučníku, jater, ledvin a močových cest, pomáhá při avitaminóze, 

pomáhá při revmatismu. 

 

Pouţití 

 Macerát - 2 čajové lţičky nadrobno nasekané drogy se zalijí 2 sklenicemi vody 

pokojové teploty, necháme 10 hodin uleţet 
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TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1996; DOSTÁL, 1989 
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3.6.6 Zlatobýl obecný (Solidago virgaurea L.) 

Popis 

Vytrvalá bylina dorůstající výšky 1m s krátkým oddenkem a přímou lodyhou. Listy jsou 

střídavé, řapíkaté, pilovité a eliptické. Ţluté úbory s trubkovitými květy v terči a 

jazykovitými obvodovými květy jsou uspořádány do hroznů. Kvete v srpnu a v září. 

Plody jsou chlupaté naţky. 

 

Výskyt 

Od níţin po podhůří na slunných stráních a ve světlých lesích. 

 

Sběr 

Horní část natě na začátku rozkvětu. Sušíme při teplotě do 40C.  

 

Droga 

Solidaginis herba (zlatobýlová nať) 

 

Obsahové látky 

Flavonoidy (rutin), třísloviny, saponinové glykosidy, hořčiny 

 

Účinky 

Močopudné, napomáhá látkové výměně, mírní záněty dutiny ústní. 

 

Pouţití 

 Odvar - 2 polévkové lţíce drogy se přelijí 500ml vody, přivedeme k varu a pak 

vaříme 15 minut. Poté scedíme, po vychladnutí pouţíváme jako kloktadlo. 
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TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1997; DOSTÁL, 1989 
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3.7 Jitrocelovité (Plantaginaceae) 

Rostliny této čeledi jsou charakteristické vysokým obsahem slizu. Listy jsou 

jednoduché, v přízemní růţici, mají obloukovitou ţilnatinu. Drobné květy jsou 

uspořádány do klasů. 

Obsahové látky: Nejčastěji-slizy, glykosidy, flavonoidy a třísloviny. 

 

3.7.1 Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata L.) 

Lidové jméno 

Celník, beraní jazýček, psí jazyk, špičatý jitrocel, myší ocas. 

 

Popis 

Vytrvalá bylina dorůstající výšky aţ 50 cm s krátkým oddenkem a růţicí přízemních 

listů, odkud vyrůstají stvoly s vrcholovým klasem. Kopinaté listy se zuţují v řapík. 

Květenství tvoří válcovitý klas. Kvete od května do září. Plody jsou dvousemenné 

tobolky. 

 

Výskyt 

Na loukách, zahradách, v příkopech u cest, aţ do výšky 1800 m.n.m. 

 

Sběr 

Listy v období od června do srpna. Suší se nejprve na slunci, poté ve stínu při teplotě do 

50 C. (Pokud jsou listy po usušení černé, tak jsou nepouţitelné). 

 

Droga 

Plantaginis folium (jitrocelový list) 

 

Obsahové látky 

Slizy, flavonoidy, třísloviny, saponiny, glykosid aukubin, vitamin C.  

 

Účinky 

Protizánětlivé, antibakteriální, svíravé, nejčastěji se vyuţívají při nemocech horních cest 

dýchacích, při kašli na vykašlávání, na poraněnou pokoţku - popáleniny, ekzémy, při 

zánětech močových cest. 
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Pouţití 

 Sirup - 4 hrsti čerstvé a namleté drogy přidáme k 100ml vody, 250 g cukru a  

250 g medu. Vaříme za stálého míchání, dokud nebude tekutina velmi hustá. 

Plníme ještě horké do dobře vymytých a vysušených sklenic a na 15minut je 

obrátíme dnem vzhůru. Po vychladnutí uchováváme v lednici. Uţíváme 3x 

denně 1 čajovou lţičku. 

 Obklad na poraněnou pokoţku, bodnutí od hmyzu - čerstvé listy nasekáme na 

drobné kousky, přiloţíme a necháme působit 15 minut. 

 

Poznámka 

Neuţívat během těhotenství a kojení. 

 

 

TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1995; DOSTÁL, 1989 
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3.8 Kopřivovité (Urticaceae) 

 

Dvouděloţné rostliny, jednoleté aţ vytrvalé. Listy jsou vstřícné s ţahavými trichomy a 

palisty. Květy jsou drobné a nenápadné, shromáţděné v hustých vrcholičnatých 

květenstvích. Samčí i samičí květy mají 2-5 okvětních lístků. Samčí květy mají 2-5 

tyčinek, samičí květy pak svrchní semeník. Plodem je naţka. Rostliny obsahují kyselinu 

křemičitou, třísloviny, vitamin C a velké mnoţství chlorofylu. 

   

3.8.1 Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica L.) 

Lidové jméno 

Popřiva, prhlava, prhlinka, ţáhlavka, ţihlava 

 

Popis 

Vytrvalá bylina dorůstající výšky aţ 120 cm, pokrytá ţahavými chlupy, s čtyřhrannou 

lodyhou a větveným oddenkem. Listy jsou křiţmostojné, kopinaté, řapíkaté, na okrajích 

pilovité. Rostlina je dvoudomá- v jednopohlavných koncových latovitých květenstvích 

jsou buď čtyři samčí tyčinky nebo pestík s bliznou. Drobné květy opyluje vítr. 

Plodem jsou kulovité, 1mm velké kulovité, matné naţky. 

 

Výskyt 

Nejrozšířenější od níţin do podhůří - v příkopech, u vody, podél cest, zejména pak na 

půdách bohatých na obsah dusíku. 

 

Sběr 

Provádíme v ochranných rukavicích. V březnu a dubnu sbíráme kořen, od června do 

září pak list a nať. Sušíme ve svazcích zavěšených na suchém a stinném místě, 

s dostatečným přístupem vzduchu. 

 

Droga 

Urticae folium(list kopřivy), Urticae herba (nať kopřivy), Urticae radix (kořen kopřivy). 
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Obsahové látky 

Chlorofyl (ze kterého se získává fytol-k syntéze vitamínu K a E), třísloviny, 

glukokininy, kyselina křemičitá, kyselina mravenčí, vitamín C a provitamín A, 

acetylcholin, hisamin, serotonin. 

 

Účinky 

Chlorofyl má protizánětlivé a dezinfekční účinky, kyselina křemičitá močopudný 

účinek, třísloviny protikrvácivý účinek, glukokininy sniţují hladinu cukru v krvi. 

Pouţívá se do urologických čajů, čajových směsí na kašel a průdušky, do čajů pro kojící 

matky. Zevně na popáleniny, proleţeniny, ekzémy. 

 

Pouţití 

 Tinktura - 1 polévková lţíce drogy se zalije 3 lţícemi 45% lihu, nechá se 14 dní 

uzavřené ve sklenici macerovat. Poté se zfiltruje přes lněný hadřík umístěný 

v cedníku a zředí se 250ml převařené vody. Pouţíváme ke vtírání do pokoţky 

hlavy při vypadávání vlasů nebo k potírání bolavých míst při revmatizmu. 

 

Poznámka 

Mladé listy lze vyuţít v kuchyni. Léčivé účinky mají všechny druhy kopřivy. Rostlina je 

v syrovém stavu jedovatá a můţe váţně poškodit ledviny.  
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TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1995; DOSTÁL, 1989 
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3.9 Krtičníkovité (Scrophulariaceae) 

 

Autrotrofní byliny (schopny samy provádět fotosyntézu, tj. přeměňovat anorganické 

látky na organické a světelnou energii na chemickou) či hemiparazitické 

(poloparazitické - odebírající z hostitele pouze: vodu, minerální látky apod.), vyjimečně 

i parazitické. Stonek mají přímý, vystoupavý, poléhavý či plazivý, velmi často spolu s 

listy chlupatý nebo ţláznatý, listy jsou jednoduché, celistvé nebo řidčeji členěné, bez 

palistů, střídavé, vstřícně, přeslenité nebo v přízemní růţici. 

Květenství je hroznovité nebo vrcholičnaté. Většinou jsou přítomny listeny, někdy 

nápadně zbarvené. Kalich 4-5 četný, květní koruna je trubkovitá, baňkovitá, dvoupyská, 

řepicovitá. Plodem je tobolka. 

 

3.9.1 Lnice květel (Linaria vulgaris Mill.) 

Lidové jméno 

Bradavičník, hledík, hubička, len Matky boţí, pantoflíčky, rozmarynka, zvěšinec. 

 

Popis 

Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, ze kterého vyrůstá několik hustě olistěných 

stonků vysokých aţ 60 cm. Listy jsou přisedlé, střídavé, čárkovitě kopinaté. Ţluté květy 

jsou v hroznu, kalich je pětidílný, koruna je ţlutá, pyskatá, na spodním pysku je 

oranţová skvrna. Květy odkvétají postupně. Kvete od června do září. Plodem je 

tobolka. Můţe se mnoţit i vegetativně. 

 

Výskyt 

Od níţin do podhorského pásma na rumištích a u cest. 

Sběr: Od června do září se sbírá kvetoucí nať asi 20 cm od země. Suší se při teplotě do 

40C. 

 

Droga 

Linariae herba (nať lnice) 

 

Obsahové látky 

Flavonové glykosidy (linarin), třísloviny, pektin, fytosteroly, organické kyseliny. 
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Účinky 

Protizánětlivé a projímavé účinky, zvyšuje pevnost cévních stěn. Při zánětech 

močových cest, ledvin, pálení ţáhy, hemeroidech, bércových vředech. 

 

Pouţití 

 Nálev - 2 čajové lţičky drogy se 15 minut vyluhují ve sklenici vroucí vody. 

Pije se nadvakrát během dne. 

     

TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1995; DOSTÁL, 1989 
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3.10 Lípovité (Tiliaceae) 

 

Převáţně dřeviny, méně byliny, rozšířeny hlavně v tropech. Listy jsou střídavé, srdčité. 

Květy jsou pětičetné, tyčinky volné nebo nitkovitě srostlé v pět svazečků, blanité listeny 

srůstají se stopkami květenství. Plod se podobá oříšku. V pletivech mají slizové buňky. 

 

3.10.1 Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) 

Popis 

Opadavý listnatý strom dorůstající výšky 30m s kulovitou korunou a tlustým kmenem. 

Listy jsou dlouze řapíkaté, okrouhlé, ostře pilovité, špičatě srdčité. Květenství je 

vrcholičnaté z vidlanů a vyrůstá v paţdí listů. Bílé nebo nazelenalé květy jsou 

oboupohlavní, pětičetné s volnými obaly. Kališní lístky jsou šedozelené a vylučují na 

horní straně nektar. Kvete od června do července (silný alergen). Plodem je tvrdá naţka 

(oříšek). 

 

Výskyt 

Vysazuje se v parcích a alejích. 

 

Sběr 

Květy se sbírají za sucha při rozkvětu i s listeny. Suší se rychle při teplotě do 35C. 

 

Droga 

Tiliae flos (lipový květ), Tiliae cortex ( lipová kůra). 

 

Obsahové látky 

Flavonoidy, silice, sliz, třísloviny.  

 

Účinky 

Protizánětlivé, podporuje pocení, uvolňuje křeče, močopudné, napomáhá rozpouštění 

hlenů. Vyuţívá se při léčbě infekcí, zánětech horních cest dýchacích, zánětech 

průdušek, zánětech močových cest, uvolňuje křeče trávicích cest, uţití k vlasovým 

koupelím. 
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Pouţití 

 Nálev - 1 lţíci drogy přelijeme 250 ml vroucí vody, přiklopíme a necháme 15 

minut louhovat. Po scezení se uţívá horké 3-5x (můţeme ochutit lţící medu). 

 

 

 

 

TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1995; DOSTÁL, 1989 
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3.11 Růžovité (Rosaceae) 

 

Do této čeledi patří byliny, keře i stromy rozšířené po celém světě. Květy vyrůstají 

většinou v hroznovitých květenstvích, někdy však i jednotlivé. Květ je pravidelný 

oboupohlavný, má 5 okvětních plátků, vzácně 4, na bázi je miskovitá češule. Mají 

střídavé listy, většinou sloţené, také však jednoduché, s palisty. Plodem jsou naţky, 

souplodí naţek, příp. souplodí peckoviček.  

  

Dělí se na podčeledi:  

a) vlastní růţovité (Rosoideae) - např. jahodník obecný, mochna husí, řepík 

lékařský 

b) mandloňovité (Amygdaloideae) - např. slivoň trnka 

c) jablkovité (Maloieae) - např. kdouloň podlouhlá 

 

3.11.1 Jahodník obecný (Fragaria vesca L.) 

Lidové jméno 

Podzemek, podzemská jahoda, jahodník pospolitý. 

 

Popis 

30 cm vysoká bylina s částečně dřevnatým oddenkem, přízemní růţicí listů a přímými 

květonosnými stvoly. Listy jsou trojčetné, řapíkaté, lístky jsou pilovitě zubaté. 

Květenství tvoří vrcholík. Kvete od června do září bílými pětičetnými květy. Květní 

lůţko po odkvetení zduţnatí a vytvoří červené duţnaté souplodí našek- jahodu, kterou 

lze konzumovat. Jahoda se při dozrání snadno odděluje od kalichu, je sladká a velmi 

chutná. 

 

Výskyt 

Na pasekách, kamenitých stráních, suchých loukách, na pastvinách. 

 

Sběr 

Listy planě rostoucího jahodníku trháme v době květu. Sušíme při teplotě do 40C. 
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Droga 

Fragariae folium (list jahodníku), Fragariae herba (nať jahodníku), Fragariae radix 

(kořen jahodníku), Fragariae fructus (plod jahodníku) 

 

Obsahové látky 

Třísloviny, vitamin A,B,C, invertní cukr, silice, antokyanové barvivo fragarin, 

flavonoidy. 

 

Účinky 

Pomáhá při zánětech zaţívacího traktu, průjmech, revmatismu, dně, hemeroidech, při 

paradentóze. 

 

Pouţití 

 Nálev - Jedna polévková lţíce rozdrcené drogy se přelije jednou sklenicí vroucí 

vody. Pije se 2-3x denně při nemocech močových cest nebo jako obklad na 

postiţená místa. 

 

Poznámka 

 Jahody (obzvláště čerstvé) jsou silným alergenem. 

 

 

TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; JENČA, 1995; DOSTÁL, 1989 
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3.11.2 Mochna husí (Potentilla anserina L.) 

Lidové jméno 

Husí kvítek, husí mýdlo, husí noţka, husičky, kačenky, stříbrník. 

 

Popis 

Bylina vysoká asi 30 cm s lodyhou, která je dlouhá, zakořeněná. Listy jsou přetrhovaně 

lichozpeřené, jednotlivé lístky jsou vejčité, hluboce pilovité, na rubu bílé aţ stříbrně 

plstnaté. Jednotlivé květy vyrůstají na dlouhých stopkách, oboupohlavní s kalíškem, 

kalichem a s korunou, která má 5 zlatoţlutých lístků. Kvete od května do srpna. Plodem 

je naţka. Celá rostlina je jemně chlupatá. 

 

Výskyt 

Na vlhkých místech od níţin do podhůří, na březích potoků a rybníků. 

 

Sběr 

Nať se sbírá v květnu aţ v srpnu před rozkvětem. Suší se při teplotě do 40C. Kořen se 

sbírá v březnu a říjnu,ale velmi zřídka. 

 

Droga 

Anserinae herba ( nať mochny), Anserinae radix ( kořen mochny) 

 

Obsahové látky 

třísloviny, flavonoidy, hořčiny, mastné kyseliny, sliz, minerální látky, vitamin C, cholin. 

 

Účinky 

Protizánětlivé-při zánětech mandlí, dásní, sliznice, při revmatizmu, omezuje kapilární 

krvácení, při průjmech a na hnisavé rány. 

 

Pouţití 

 Nálev - 1 kávová lţička drogy se přelije 250 ml vroucí vody, louhujeme 15 

minut.Uţíváme teplé a scezené 3x denně mezi jídlem. 
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Poznámka 

Nedoporučuje se uţívat během těhotenství a kojení. 

 

 

 

TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1997; DOSTÁL, 1989 
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3.11.3 Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria L.) 

Lidové jméno 

Hřebíček, konopěnec, řepíček, varkočky Panny Marie 

 

Popis 

Vytrvalá bylina vysoká aţ 100cm s přímou lodyhou. Listy jsou lichozpeřené, podlouhlé, 

pilovité vytvářející přízemní růţici. Na koncích stonků jsou klasovité hrozny ţlutých, 

pětičetných květů. Tyčinky mají červený prašník. Kvete od června do září. Plodem je 

naţka uzavřená ve ztvrdlé, nahoře háčkovitě štětinaté češuli. 

 

Výskyt 

Na suchých a teplých loukách, slunných pasekách. 

 

Sběr 

Krátce před rozkvětem sbíráme horní části lodyh. Sušíme při teplotě nepřesahující 

35C. 

 

Droga 

Agrimoniae herba (nať řepíku) 

 

Obsahové látky 

Třísloviny hořčiny, flavonoidy, kyselina křemičitá, silice, amid kyseliny nikotinové, 

fytoncidy 

 

Léčivé účinky 

Jako podpůrná léčba při onemocnění jater, ţlučníku a ţloutence. Při revmatizmu, 

zánětech kloubů, dutiny ústní, hnisavá loţiska. 

 

Pouţití 

 Koupel - 2 polévkové lţíce drogy přilijeme 500ml vody, necháme přejít varem. 

Po 15 minutách odstavení zředíme v 5l vody. Koupele jsou vhodné při 

revmatizmu, zánětech kloubů nebo na oplachování hnisavých loţisek. 

 Odvar - Čajová lţička drogy se ve sklenicí vody nechá přejít varem. Po 

vylouhování se, scedí a uţívá 3x denně jedna sklenice. 
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TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1996; DOSTÁL, 1989 
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3.12 Slézovité (Malvaceae)  

 

Listy těchto jednoletých nebo vytrvalých bylin jsou pokryty hvězdicovitými popřípadě 

svazečkovitými trichomy. Listy jsou střídavé, jednoduché, dlanitě členěné nebo celistvé, 

s palisty. Květy jsou pravidelné, 5-četné (koruna i kalich), korunní lístky volné, kalich 

je volný nebo srostlý. Plod je poltivý, za zralosti se často rozpadá na jednosemenné díly, 

plodem bývá také tobolka. V pletivech jsou četné slizovité buňky. 

 

3.12.1 Sléz lesní (Malva sylvestris L.) 

Lidové jméno 

Homůlky, sleţí, syrečky. 

 

Popis 

Dvouletá aţ vytrvalá bylina dorůstající aţ 150 cm, s duţnatým kořenem a přímou 

lodyhou. Listy jsou dlouze řapíkaté, střídavé, pěti aţ sedmilaločné, na okrajích pylovité. 

Kvete bíle nebo růţově od května do září. Oboupohlavní květy jsou pětičetné, s delšími 

korunními lístky. Vyrůstají ve svazečcích z úţlabí listů. Plody jsou kulovité poltivé. 

 

Výskyt 

Od níţin po horské pásmo na rumištích, u cest, převáţně na dusíkatých půdách. 

 

Sběr 

V době květu se sbírají listy, květy uštipujeme pod kalichem. Sušíme při teplotě do 

40C. 

 

Droga 

Malvae flos(slézový květ), Malvae folium (slézový list) 

 

Obsahové látky 

Sliz, třísloviny, antokyanidy. 
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Léčivé účinky 

Protizánětlivé účinky-Při zánětech dýchacích cest, vředech, angíně. Dále pak má 

pozitivní účinky na poškozenou sliznici ţaludku, střev. Má adsorpční účinky podobné 

ţivočišnému uhlí. 

 

Pouţití 

 Macerát - 2 čajové lţičky drogy se zalijí 500ml převařené vody. Výluh se nechá 

10 hodin macerovat, po scezení se pouţívá denně. 

 Odvar - 1 čajová lţička drogy se zalije 250 ml vody a přivede se k varu na 10 

minut. Po povaření se odstaví a nechá se 15 minut louhovat. Po scezení se 

pouţívá na omývání zanícených očí, jako kloktadlo nebo k oplachům kůţe. 

 

 

 

TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1996; DOSTÁL, 1989 
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3.13 Třezalkovité (Hypericaceae) 

 

Byliny se zdřevnatělou bází stonků i hlavních kořenů. Listy jsou vstřícné, křiţmostojné, 

celokrajné, přisedlé nebo krátce řapíkaté. Květy jsou pravidelné, 5-četné, s květními 

obaly rozlišenými v kalich a korunu, oboupohlavné, ve vrcholičnatých květenstvích i 

jednotlivě. Plodem je tobolka. V pletivech siličné a pryskyřičné kanálky a nádrţky. 

Rostliny z této čeledi způsobují díky obsahu naftodianthronů zcitlivění organismu vůči 

slunečnímu světlu. 

 

3.13.1 Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.) 

Popis 

Vytrvalá bylina dorůstající aţ 80cm  s větveným oddenkem a přímou větvenou lodyhou. 

Listy jsou vstřícné, horní krátce řapíkaté, podlouhle vejčité, celokrajné, lysé a tečkovaně 

prosvítavé díky siličným idioblastům. Květenství tvoří vrcholík z vidlanů. Kvete ţlutě 

od června do září, jednotlivé květy jsou oboupohlavní, pětičetné s četnými ţlázkami. 

Plodem je na povrchu tečkovaná tobolka. 

 

Výskyt 

Od níţin do podhůří na slunných stráních, okrajích lesů, v půdách chudých na ţiviny. 

 

Sběr 

Horních 30 cm kvetoucí natě. Suší se při teplotě do 35C. 

 

Droga 

Hyperici herba (třezalková nať) 

 

Obsahové látky 

Flavonoidy (rutin,hyperozid),  katechinové třísloviny, naftodiantron, vitamin C, 

provitamin A, pektin, cholin, saponiny. 

 

Léčivé účinky 

Antiseptické - na rány, popáleniny; protizánětlivé - na zánět močových cest, 

gynekologické záněty, zánět ţil, Bechtěrevovu chorobu; antidepresivní - na deprese, 
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migrény, nervová vyčerpání; při onemocněních trávicí soustavy - ţaludku, ţlučníku, 

jater. 

 

Pouţití 

 Olej - čerstvá nať se naloţí do olivového oleje a nechá se několik dní macerovat. 

Pouţívá se k potírání postiţených míst. 

 Nálev - 2 čajové lţičky sušené drogy se zalijí 250 ml vroucí vody a nechá se 

přiklopené 15 minut louhovat. Uţívá se 3x denně. 

 

Poznámka 

Neuţívat během těhotenství a kojení, u dětí do 2 let, při uţívání antidepresiv. Při 

současném uţívání perorální antikoncepce můţe sníţit její účinek. Můţe způsobovat 

přecitlivělost na sluneční záření (zčervenání, vyráţka aţ puchýře), proto se 

nedoporučuje při uţívání třezalky tečkované pobyt na slunci.  

 

 

TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1997; DOSTÁL, 1989 
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3.14 Vrbovité (Salicaceae ) 

 

Dvouděloţné rostliny, většinou keře nebo stromy s listy střídavými, jednoduchými, 

palistnatými. Květy jsou různopohlavné, dvoudomé, sestaveny jsou v jehnědách lidově 

označovaných jako kočičky. Okvětí většinou není vyvinuto. Prašníkovité a pestíkovité 

květy sedí v úţlabí šupinovitých listenů. prašníkovité a pestíkové. Plodem je tobolka s 

četnými, drobnými semeny, opatřenými ze spodu vlnovitým chmýřím. 

 

3.14.1 Vrba bílá ( Salix alba) 

Popis 

Keř nebo strom dorůstající aţ do výšky 20m. Listy jsou krátce řapíkaté, 

kopinaté,ţláznatě pilovité, na rubu světle zelené na líci zelené. Mladé listy jsou 

oboustranně chlupaté a celá vrba pak vypadá bílá aţ stříbrná. Kůra je šedohnědá 

rozpukaná. Kvete v dubnu a květnu, květy v přímých jehnědách-samčí jsou naţloutlé, 

samičí nazelenalé. Plodem jsou lysé tobolky. 

 

Výskyt 

Od níţin do podhůří podél potoků a řek, ve vlhkých lesích. 

 

Sběr 

V březnu sbíráme kůru odlupováním. Sušíme jí při teplotě do 50 C. 

 

Droga 

Salix cortex (březová kůra) 

 

Obsahové látky 

Třísloviny, flavonoidy, salicilin, kyselina salicylová. 

 

Léčivé účinky 

Protizánětlivé - na revmatizmus, zánět močového měchýře, špatně se hojící rány; 

dezinfekční; sniţuje horečku; proti nespavosti; sniţuje podráţděnost nervové soustavy; 

proti průjmu. 
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Pouţití 

 Odvar - 20g drogy se přelije 250 ml vody, přivede se k varu a vaříme 10 minut. 

Po scezení uţíváme 1 polévkovou lţíci kaţdé 2 hodiny.  

 

  

 

 

TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1997; DOSTÁL, 1989 
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3.15 Vřesovcovité (Ericaceae) 

 

Dřeviny, keře nebo polokeře s jednoduchými listy se šupinovitým okrajem. Květy jsou 

oboupohlavní, pravidelné čtyřčetné nebo pětičetné většinou srostloplátečné. Květenství 

je hroznovité. Tyčinky mají prašníky s výrůstky, semeník je svrchní. Vřesovité mají 

vysoký obsah fenolických glykosidů hlavně arbutinu. 

 

3.15.1 Vřes obecný (Calluna vulgaris (L.)Hull.) 

Lidové jméno 

Břasa, chvojčina, modrý rouchod. 

 

Popis 

Hojně větvený nízký vţdy zelený keřík vysoký 20-50 cm. Listy jsou přitisklé, čárkovité, 

trojhranné. Na koncích větviček jsou květy v jednostranných hroznech. Kalich je růţový 

aţ fialový čtyřlistý, koruna je zvonovitá, čtyřcípá. Kvete od července do září. Plodem je 

vícesemenná tobolka. 

 

Výskyt 

Na kyselých a písčitých půdách, rašeliništích. 

 

Sběr 

Kvetoucí nezdřevnatělé větvičky, které se suší ve svazečcích při teplotě do 45C. 

 

Droga 

Callunae herba (nať vřesu), Callunae flos ( květ vřesu). 

 

Obsahové látky 

Flavonové glykosidy, katechinové třísloviny, kyselina křemičitá, sliz saponiny. 

 

Léčivé účinky 

Močopudné a protizánětlivé, vyuţívá se hlavně při léčbě zánětu močových cest a 

revmatismu. 
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Pouţití 

 Odvar - 2 čajové lţičky drogy se spolu s 250 ml vody nechají přejít varem a poté 

se 15 minut vyluhují. Pije se v průběhu celého dne. 

 

 

 

TOMČÍKOVÁ, 1999; ERDELSKÁ, 2008; KORBELÁŘ, 1973; HERMANN, 2007; 

CASTLEMAN, 1995; ŠUK, 1995; JAHODÁŘ, 2009; KRESÁNEK 1985; 

SVOLINSKÝ, 1960; JENČA, 1997; DOSTÁL, 1989 
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4 Diskuse 

 

Cílem mé absolventské práce bylo vytvoření fotoherbáře nejčastějších rostlinných 

antiflogistik. 

 

Fotografie jsem pořídila v Botanické zahradě hl. m. Prahy, Botanické zahradě 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Botanicusu v Ostré, dále pak 

v okolí Milotic u Čestína na Kutnohorsku, Voznice u Mníšku pod Brdy, Unhoštěu 

Kladna, Jánských Lázní v Krkonoších, Kvildy a Vítkova kamene na Šumavě v období 

dubna 2010 aţ října 2010. Při práci jsem pouţívala fotoaparáty Nikon coolpix L20, 

Canon EOS 450D a Canon EOS 300V. Léčivé rostliny jsem určovala podle knihy Naše 

rostliny v lékařství KORBELÁŘ, 1974. 

 

Vytvořený fotoherbář obsahuje 27 rostlin s antiflogistickým účinkem řazených 

abecedně podle českých názvů jednotlivých čeledí. U kaţdé rostliny jsou uvedeny 

nejdůleţitější údaje a jedna, příp. dvě fotografie.  

 

K základním údajům, dle mého názoru patří: jméno rostliny, lidové jméno (je-li), 

výskyt, sběr, droga, obsahové látky, léčivé účinky, pouţití, případně poznámka. 

Jméno rostliny -  český a vědecký (latinský) název. 

Lidové jméno -  označení, jakým se lidově, v různých oblastech, říká dané rostlině. 

Popis - souhrn typických morfologických a anatomických znaků, podle 

kterých můţeme rostlinu identifikovat. 

Výskyt -  odkaz na typické stanoviště (bývá důleţité pro určování 

jednotlivých druhů, neboť ty se často liší právě i v nárocích na 

stanoviště). 

Sběr - jaké části rostliny se sbírají a za jakých podmínek se suší. 

Droga - latinské a české označení uţívané části (pro lepší orientaci pacienta 

při pouţívání hromadně vyráběných směsí). 

Obsahové látky - sloţení rostliny. 

Léčivé účinky - na jaké potíţe lze drogu pouţít. 

Pouţití - příklad receptury. 

Poznámka - omezení pro uţivatele aj. 
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Mou snahou bylo popsat rostliny tak, aby mohly být spolehlivě botanicky rozpoznány a 

zařazeny podle určitých pravidel, ale zároveň jsem se chtěla vyhnout zdlouhavé 

diagnóze, která by byla pro neodborníky odrazující a neusnadňovala by orientaci v dané 

problematice. 
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Závěr 

 

V této práci jsem se snaţila seznámit pacienty, ale i zájemce o problematiku léčivých 

rostlin s nejběţnějšími přírodními antiflogistiky.  

 

Mým cílem bylo přispět ke zvýšení informovanosti, rozšířit a doplnit vědomosti 

čtenářů, vzbudit zájem a inspirovat, a to pomocí fotodokumentace a popisu, které mají 

být návodem, jak danou léčivou rostlinu poznat, a poté ji případně vyuţít ke své léčbě. 

Proto jsem uvedla následující údaje o tom, která část léčivé rostliny se sbírá a za jakých 

podmínek se suší. Vše jsem zároveň doplnila několika návody na konkrétní pouţití. 

Domnívám se, ţe tím jsem splnila cíl stanovený v úvodu své absolventské práce. 

 

V dnešní době, při řešení různých zdravotních potíţí, zaznamenáváme návrat mnoha lidí 

k přírodním prostředkům, ať uţ k samotné léčbě, nebo jako podporu farmakologické 

léčby. Řada rostlin je z terapeutického hlediska významná, ale vţdy je však vhodné 

konzultovat s lékařem nebo lékárníkem, ţe chceme vyuţít podporu přírodními 

prostředky, z důvodu moţných neţádoucích účinků nebo nesprávného uţívání. 
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Summary 

 

The most common herbal anti-inflammatory drugs 

 

Currently, there are many publications aimed at a group of drugs (e.g. diuretics, 

metabolic, stomachic), but none of them are focused on anti-inflammatory drugs.  

 

Anti-inflammatory drugs are substances moderating the inflammatory process, they 

often also have an antiseptic effect. They are used internally and externally. Many 

herbal drugs have the anti-inflammatory effects too.  

 

Medicinal plants have been used since ancient civilizations. According to their origin, 

the ancient natural healing can be divided into four main areas: Chinese medicine, 

Ayurvedic (Indian) medicine, European medicine (classified here as the Ancient 

Egyptians), and Native American medicine. In the 19th century, a uniform labeling of 

medicinal plants was introduced, which became the base for the first officially 

recognized medicines. Nowadays, people are beginning to favor the use of medicinal 

plants to support their therapy or as their main treatment.  

 

The practical part is a selection of 27 plants from 15 families.  

The practical part of the herbarium includes 27 plants with an anti-inflammatory effect 

ordered alphabetically according to their families. There is a description of the 

characteristics of each family.   

 

The description of each plant includes one or two pictures and essential information: the 

name of the plant, its popular name, incidence, collection, the drug, its drug content, the 

drug effects, its use, and eventual notes.  

The name of the plant  –  its Czech and Latin name. 

The popular name  –  the name used popularly for the plant.  

Description  –  a summary of typical characteristics according to which 

we can identify the plant. 

Incidence  –  a description of the areas where the plant can be found in 

the wilderness. 
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Collection  –  parts of the plant which are collected and the conditions of 

its drying. 

The drug  –  the Latin name of the used part of the plant, specified for 

better orientation of the patient when using commonly 

produced blends.  

The contained substances  –  the composition of the plant. 

The curative effects  –  for which problems the drug can be used. 

Use  –  an example recipe. 

Notes  –  eventual limitations for users, etc. 

 

All these data are important because they make it simpler for patients to collect and use 

the plants.  

 

The pictures were taken by the cameras Nikon Coolpix L20 Canon EOS 450D and 

Canon EOS 300V in the Prague Botanic Garden, in the Botanical Garden of the Faculty 

of Life Sciences of the Charles University in Prague, in Botanicus in Ostrá, then around 

Milotice by Čestín, Voznice, Unhošť, Janské Lázně,  Kvilda and Vítkův kámen, 

between April 2010 and October 2010. 

This herbarium should serve as a guide for patients with an inflammatory disease who 

wish to use herbs for self-medication or as a supplement in the conventional therapy.  

 

Key words:  

Anti-inflammatory agent - moderates the inflammatory processes 

Inflammation – a response of the tissue to local damage 

Medicinal plant - a plant which contains substances that positively affect the state of                    

the body 

Herbarium – a collection of pictures of the plants 

Drug – a dried or otherwise preserved plant used as medicine 
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