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1. Abstrakt.

Léčivé rostliny a jejich didaktické využití na 2. stupni ZŠ.

Klíčové pojmy: léčivé rostliny, fytoterapie, Rámcový vzdělávací program, šumperský region, 

didaktická pomůcka, vycházky.

Práce se zabývá využitím tématiky léčivých rostlin na 2. stupni základní školy. 

Teoretická část se věnuje problematice současné fytoterapie, dále charakterizuje Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání v České republice. Obsahuje také návrhy 

tématických celků vhodných k zařazení tématiky léčivých rostlin v různých předmětech na 2. 

stupni ZŠ. Zabývá se též srovnáním učebnic přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ z hlediska 

informací o léčivých rostlinách. V současné době jsou na trhu k dispozici učebnice sedmi 

nakladatelství. Praktická část je určena zejména pro učitele působící v oblasti šumperského 

regionu. Obsahuje charakteristiku této oblasti, atlas některých léčivých rostlin typických pro 

Šumperk a okolí a také tři náměty k vycházkám do okolí Šumperka. Ke každé vycházce má 

učitel k dispozici dva pracovní listy. Přílohou diplomové práce je didaktická pomůcka 

v podobě atlasu léčivých rostlin.
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2. Uvod.
v  posledních letech je zaznamenána obrovská vlna zájmu o léčivé rostliny. Lékařský i 

kosmetický výzkum stále přispívají k nárůstu znalostí o rostlinách, což se projevuje i při 

jejich zpracování. Obnovený zájem o léčivé rostliny má mnoho zdrojů. Oživení kuchařského 

umění vyvolalo úsilí o pěstování a nákup čerstvých bylin. Ekologická hnutí a alternativní 

medicína posunuly hranice poznání. Strach z vedlejších účinků moderních chemikálií vedl 

k návratu přírodní kosmetiky, znovuobjevení přírodních barviv a přírodních čistících 

prostředků.

Vůči léčivým rostlinám jsou dnes mnohem přístupnější i lékaři, také proto, že se 

mnozí dozvěděli od svých blízkých a pacientů o jejich příznivých účincích. Změnil se i 

celkový pohled klasické medicíny na přírodní produkty. Objevují se pozitivní zprávy z mnoha 

výzkumů, které hovoří ve prospěch přírodních léčiv.

Důvodem, proč jsem si vybrala téma diplomové práce léčivé rostliny, byl nejen 

zvyšující se zájem o tuto problematiku v dnešní době, ale i zkušenosti mé rodiny 

v bylinářství. Ještě před nástupem do první třídy jsem měla možnost seznámit se 

prostřednictvím mé babičky s celou řadou léčivých rostlin, s jejich sběrem, sušením a 

léčivými účinky. Od té doby používám bylinkové čaje nejen pro jejich léčivé účinky, ale 

oblíbila jsem si i jejich lahodnou chuť.

Tato práce srovnává učebnice sedmi současných nakladatelství. Zabývá se také 

analýzou „Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“ (dále jen RVP ZV). 

Praktická část práce se pak věnuje šumperskému regionu. Nabízí formou atlasu informace o 

léčivých rostlinách v tomto regionu, také náměty k vycházkám do okolí Šumperka a pracovní 

listy, které jsou určeny k těmto konkrétním vycházkám. Součástí přílohy diplomové práce je 

obrazový atlas léčivých rostlin Šumperska jako samostatná interaktivní, multimediální 

aplikace na DVD-ROM, který může sloužit jako didaktická pomůcka.
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3. Cfle diplomové práce.
1. Provést analýzu učebnic přírodopisu a RVP ZV pro 2. stupeň ZŠ z hlediska tématiky 

léčivých rostlin.

2. Vytvořit regionální atlas léčivých rostlin šumperské oblasti.

3. Navrhnout vycházky do okolí Šumperka včetně pracovních listů.
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4. Léčivé rostliny.
Léčivé rostliny tvoří převládající zdroj přírodních léčiv, a proto jsou nej dostupnějšími 

prostředky proti chorobám. Dnes je už mnoho rostlin důkladně prozkoumaných jak co se týče 

složení, tak působení účinných látek.

Léčebné postupy fytoterapie, léčení rostlinami, jsou mírné a šetrné k nemocnému. 

Jejich používání v praxi znamená snížení rizika psychického poškození pacienta zdravotníky 

tím, že nevznikne nedůvěra k lékaři a nezhorší se stav nemocného. K tomuto často dochází při 

dlouhodobé léčbě, kdy se používá více léčebných postupů zároveň, nebo krátce po sobě.

Léčení rostlinami se často doporučuje jako doplňková léčba, která je nápomocná 

v medicíně, když se s celkovým léčením správně zkombinuje (Kulfan et al. 2001). Jinými 

slovy lze říci, že se rostlinná léčiva stávají hlavním trendem současné medicíny. Léčba 

rostlinami již není považována za bláznovství nebo vtip, jak tomu před několika desítkami let 

ještě bylo. Snad ještě více potěšujícím faktorem je, že velké procento dnešních uživatelů 

léčivých rostlin jsou vystudovaní lékaři. Ještě před patnácti lety byli lékaři, co se týče 

léčivých rostlin, těmi největšími odpůrci. Dnes například mnoho lékařů doporučuje při 

nachlazení třapatku (Echinaceu), za účelem snížení cholesterolu česnek, k prevenci infekcí 

močových cest brusinku nebo při depresivních náladách třezalku (Castleman 2004).

Rostlinné přípravky se také dost změnily. Na trh se dostává stále více výrobků a jsou 

stále dostupnější. Díky vynálezu standardizovaných výtažků jsou také mnohem spolehlivější. 

Standardizované výtažky se připravují z rostlin, které jsou vyšlechtěny tak, aby obsahovaly 

určité množství léčivých látek Nejsou sice tak přesně kontrolované jako léčiva vyráběná 

synteticky, ale pomalu se jim po této stránce blíží (Castleman 2004).

Prírodní léčba -  vysvětlení pojmu.

Janča et al. (1994a, str.15); „Přírodní léčba je takové ozdravné působení na 

organismus, kde se nejvyššího přínosu -  to znamená plného uzdravení- dosahuje minimálním 

zasahováním do svobody těla i duše, tedy do jejich přirozené funkce. Jedná se o působení 

přírodních, jemných, nenásilných prostředků a postupů bez škodlivých vedlejších účinků, 

jako jsou například byliny, masáže, vodoléčba, zdravotní tělovýchova, úprava výživy, úprava 

dýchání, úprava životní energie apod. Všechny tyto prostředky a postupy mají společný cíl: 

probudit či posílit organismus tak, aby sám dosáhl uzdravení, nebo alespoň optimálního čili 

maximálně dosažitelného stavu. Z uvedeného jasně vyplývá, že přírodní léčba je daleko
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nejvýhodnější léčbou oproti všem jiným, které jsou ve většině případů agresivnější, mají 

vedlejší účinky, přinášející mnohdy více škod než užitku, a v každém případě narušují právě 

psychosomatickou jednotu organismu. Pod pojmem psychosomatická jednota se rozumí 

jednota duše i těla. Při jejím narušení je nutné nejprve u nemocného vzbudit touhu a vůli po 

uzdravení a pak odstranit příčiny onemocnění. Ty bývají nejrůznější, ale v každém případě se 

jedná o narušení rovnováhy přírodních zákonitostí. U někoho je hlavní příčinou alkohol, u 

druhého nevhodná strava, u dalšího pak přemíra práce nebo nedostatek spánku a odpočinku, u 

některých lidí třeba úraz. Většinou ovšem každý postižený ví, kde se stala chyba, kde je onen 

„prvotní hřích“, kde tedy byly ony přírodní zákonitosti narušeny a co je skutečnou příčinou 

oslabení organismu, který pak nemá sílu odolat nejrůznějším náporům, o které zejména dnes

není nouze, a dovoluje vzniknout nemoci.“
Vznik nemoci je podmíněn mírou poškození jednotlivých orgánů. Následnou příčinou 

může být poškození infekcí, způsobující nákazu, záněty apod. Nasazení antibiotik vede 

možná k vyléčení, ale nikoli k uzdravení. K tomu by bylo potřeba odstranit příčinu, prvotní 

zdroj nemoci, a zde tkví také největší přednost přírodní léčby. Snaha odstranit prvotní příčinu 

spolu s touhou uzdravit se znamená respektování psychosomatické jednoty organismu (Janča 

etal. 1994a).

Nemocný, který se pro fytoterapii rozhodne, musí počítat s tím, že se jedná o léčbu 

mírnou, nenásilnou, postupnou, velice účinnou, ale bohužel ne bleskovou. Měl by také myslet 

na to, že léčba bylinami neznamená pouze pití čaje, ale že fytoterapie zná také masti, zábaly, 

koupele, tinktury a že její součástí je i homeopatie jako nejmodernější metoda (Janča et al. 

(1994a).

(Priessnitz, In: Janča et al. 1994a, str. 20); „Trpělivost nadevšechno. Choroba, která 

potřebovala léta a snad i desetiletí ke svému vývinu, nemůže přece zmizet obratem ruky.“

4. 2. Základní účinné látky.

Nyní uvádím s použitím literatury (Janča et al. 1994a) základní účinné látky obsažené 

v léčivých rostlinách.

Látky biochemicky odvozené od aminokyselin jsou alkaloidy. Mají vždy jeden nebo 

více atomů dusíku v molekule. V rostlinách se vyskytují v podobě solí organických kyselin. 

Většina alkaloidů je jedovatá. Z rostlin obsahujících tyto látky je možné uvést rulík zlomocný
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s alkaloidy atropinem a scopolaminem, dále například mák setý se známými alkaloidy 

morfinem, papaverinem a codeinem.

K rostlinným stavebním látkám patří glykosidy. Snadno se rozkládají kyselinami a 

některými enzymy. Některé glykosidy působí antirevmaticky nebo pro desinfekci močových 

cest, jiné mají projímavý účinek, steroidní glykosidy mají mohutný účinek na srdeční sval.

Významnými látkami v rostlinách jsou kumariny. Základní kumarin je látkou působící 

sedativně a snižuje srážlivost krve. Ve vyšších dávkách způsobuje úporné bolesti hlavy a 

působí toxicky na játra.

Vitamínům se podobají flavonoidy. Mají výrazné biologické účinky. Podle chemické 

struktury je dále dělíme na flavony, flavonoly, flavanony, antokyanidiny, katechiny atd. 

Působí proti komatění cév, kladně působí na pružnost a pevnost cévních stěn, mají i účinek 

protinádorový. Dále byl prokázán regenerační účinek na jaterní tkáně, účinek močopudný a 

dále pozitivní účinek na stárnoucí organismus.

Látkami glykosidní povahy jsou saponiny. Snižují povrchové napětí kapalin, ve 

kterých jsou rozpuštěny. Jsou močopudné, např. u přesličky rolní, a dále usnadňují 

vykašlávání tím, že snižují vazkost hlenů, např. u prvosenky jarní, divizny velkokvěté, 

jitrocele kopinatého. Některé saponiny jsou toxické, např. u rostliny vraní oko čtyřlisté.

Vysoce aromatické jsou silice neboli éterické oleje, ve vodě většinou nerozpustné 

rostlinné látky. Nejčastěji je nacházíme v květech, ale mohou být obsaženy ve všech 

rostlinných částech. Podle účinku můžeme silice rozdělit na : Silice s účinkem podporujícím 

vykašlávání (mateřídouška vejčitá, dobromysl obecná), silice tlumící plynatost (máta 

dlouholistá), podporující močení (celer, petržel), s uklidňujícím účinkem (meduňka lékařská, 

dobromysl obecná) a s desinfekčním účinkem (šalvěj luční, řepík lékařský, heřmánek pravý).

Skupinu látek běžně se u rostlin vyskytujících představují třísloviny. Nejvíce tříslovin 

najdeme u čeledi růžovité, zcela bez tříslovin jsou makovité nebo brukvovité. Léčebně se 

svíravého účinku tříslovin využívá pro zastavení krvácení, jako protizánětlivé látky a také pro 

znecitlivění nervových zakončení. Třísloviny mohou pomoci i jako protijed při otravách 

potravou. Dlouhodobé vnitřní užívání může však poškodit játra. S tímto problémem se 

můžeme setkat například ve Francii u lidí holdujícím ve velké míře červenému vínu.

Různorodé hořké látky jsou hořčiny, které příznivě ovlivňují činnost trávícího ústrojí. 

Můžeme je najít v pelyňku nebo zeměžluči.

Antibioticky působí v rostlinách fytoncidy. Známými fytoncidními rostlinami jsou 

například křen selský a řepík lékařský.
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Látkami podobnými inzulínu jsou glukokininy, dovedou mírně snižovat hladinu 

krevního cukru. Nacházíme je třeba ve fazolovém lusku nebo v listech borůvek.

Jako zásobní látky se v rostlinách vytvářejí slizy, jsou vytvářeny složitými cukry -  

polysacharidy. Ve studené vodě bobtnají. Léčebně se využívají jako mechanické léčivé 

prostředky, slouží zejména k ochraně sliznic. Slizy najdeme třeba v kořeni kostivalu 

lékařského, v kořeni i květu proskurníku lékařského nebo ve lněném semeni.

Přirozeným produktem fotosyntézy jsou cukry neboli sacharidy. Jednoduché cukry, 

glukóza a fruktóza, slouží jako zdroje energie, složitější polysacharidy vytvářejí stavební a 

zásobní látky. Známé jsou například polysacharid inulin nebo peptin.

Vnitřní tlak buněk vyrovnávají organické kyseliny, a tím usměrňují propustnost vody 
buněčnými membránami rostlin.

Léčebně působí velmi různorodě a často mají i mírný projímavý účinek. Jsou hojně 

obsaženy v dužnatých plodech, jablkách nebo hruškách, ale nacházíme je i v jiných částech 

rostliny, například v nati kopřivy. Patří mezi ně například kyseliny jablečná, vinná nebo 

šťavelová.Tyto látky také regulují činnost střev, působí močopudné a podporují metabolismus 
organismu.

Dalšími významnými obsahovými látkami jsou oleje a tuky. Po chemické stránce jsou 

to sloučeniny glycerolu a mastných kyselin. Léčebně se využívají zejména jako maziva nebo 

jako pomocné látky na rozpouštění jiných léčiv.

Základním stavebním materiálem bílkovin jsou aminokyseliny a mají význam i pro 

tvorbu dalších látek, například alkaloidů, glykosidů a vitamínů. Třeba aminokyselinu glycin 

můžeme využívat při stavech dlouhodobé únavy a při svalové ochablosti.

Bílkoviny mají velkou molekulu, jsou proto obtížně stravitelné. Na bílkoviny je bohatá 
například sója.

Charakter bílkovin mají enzymy, které jsou v těle důležité při různých biologických 

reakcích. Některé rostlinné enzymy způsobují rozklad bílkovin, jiné působí při štěpení 

polysacharidů. Pokud chceme enzymy efektivně využít, měli bychom používat byliny 

v surovém stavu, třeba ve formě šťáv. Šetrným sušením se sice většina enzymů zachová, ale 

vlhkým teplem nebo varem při přípravě čajů se všechny enzymy spolehlivě zničí.

Pro chod tělesného metabolismu jsou potřebné vitamíny. Dělíme je na vitamíny 

rozpustné ve vodě, například vitamín C, a vitamíny rozpustné v tucích, například vitamíny A, 

D a E. Bohatým zdrojem vitamínů je hlavně ovoce a zelenina, pivovarské kvasnice a pak 

samozřejmě léčivé rostliny a jejich části. O rostlinných vitamínech je navíc známo, že jsou 

nepoměrně účinnější než jejich syntetické napodobeniny.
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Minerální látky jsou v rostlinách obsaženy ve formě, kterou organisnnus dobře 

vstřebává. Známé jsou například křemičitany u přesličky rolní.

Látky doprovodné jsou takové látky obsažené v rostlinách, které jsou samy o sobě 

málo účinné, ale značně ovlivňují účinnost hlavních účinných látek, a to kladně i záporně.

V rostlinách jsou zastoupeny i látky neúčinné, které spíše působení jiných účinných 

látek komplikují nebo jen zatěžují organismus svou přítomností. Říkáme jim  látky balastní. 

Výzkum však zjistil, že celý komplex látek obsažených v rostlině působí mnohem účinněji a 

hlavně vyrovnaněji než oddělené hlavní účinné látky, zbavené doprovodných a účinných 

látek.

4. 3. Sběr , sušení a skladování léčivých rostlin.

Tato problematika byla řešena v pracích (Mihulová et al. 2003; Janča et al. 1994a)

Sběr.

Nejprve se důkladně seznámíme s rostlinou, kterou chceme sbírat, zejména s jejími 

typickými rozlišovacími znaky, ale také s jejími požadavky na sběr, sušení, skladování apod. 

Rostliny sbíráme za suchého počasí bez výskytu rosy, nikdy ne za deště nebo bezprostředně 

po dešti. Při sběru se nezdržujeme vybíráním trávy a mechanických nečistot, vše pak 

zvládneme v klidu doma. Někdy je výhodnější pročistit sběr až po usušení. Při sběru dbáme 

na co nejmenší poškození rostlin, polámání listů může například ovlivnit množství účinných 

látek. Pamatujeme i na uchování druhu byliny a ponecháme vždy několik jedinců na místě 

sběru nebo několik listů na velkých rostlinách.

Rostliny nesbíráme do igelitových sáčků. Některé byliny bychom tím mohli 

znehodnotit již za pouhou hodinu. Je dobré zamezit styku jak s plasty, tak s kovy. 

Nejvhodnějšími přepravními prostředky jsou košíky nebo řídké vzdušné tkaniny, nikoli však 

z umělých hmot.

Zásadně nesbíráme byliny z chemicky ošetřovaných ploch, dále z blízkosti továren 

nebo rušných komunikací. Pamatujeme také na to, že množství obsahových látek se u rostlin 

mění v závislosti na stanovišti, rozlišujeme místa na slunci, v polostínu a ve stínu.

Rostliny nebo jejich části se sbírají celé a dělí se na menší části (řezáním, stříháním) až po 

usušení.



Sušení.

Zde se většinou rozhoduje o tom, zda zíslcaná droga bude kvalitní či znehodnocená. 

Sušení má být zahájeno nejpozději do pěti hodin po skončení sběru. Máme -  li možnost, 

použijeme umělé teplo při zajištění dostatečného proudění vzduchu. Optimální teplota se 

pohybuje od 30°C do 45°C. Sušíme - li přirozeným teplem, volíme podle možnosti prostory 

s mírným prouděním vzduchu (průvanem). Jednotlivé druhy sušíme vždy odděleně.

Byliny sušíme ve stínu, v tenké vrstvě, nejlépe na čistých papírech, ale kvůli vlhkosti pokud 

možno ne na zemi. Nejlepší je použít sítových stojanů. Velmi vhodné je sušení na šňůře, 

v kyticích a svazcích. Dokonalé usušení zkontrolujeme tak, že do igelitového sáčku vložíme 

zhruba 50 g byliny a pevně jej uzavřeme. Pokud se do pěti hodin sáček zevnitř orosí, sušení 

není ještě u konce.

Při sušení musíme počítat s výrazným úbytkem hmotnosti sušeného materiálu. Tato 

ztráta se vyjadřuje sesýchacím poměrem. Ten je u listů a natí 1:5 až 1:6, u květů 1:7 až 1:8 a u 

plodů až 1:10.

Pokud při sušení rostlina zhnědne nebo dokonce zčerná, jde o znehodnocení a musíme 

ji vyřadit.

Skladování.

Pro skladování usušených léčivých rostlin platí, že musí být chráněny před vlhkem, 

prachem, teplem, hmyzem a některé i před světlem. Nejlepší je použít tmavé skleněné nádoby 

nebo plechové krabice. Rozhodně se nedoporučují ani igelitové ani plátěné pytlíky. Nikdy 

neskladujeme v jednom obalu více druhů nebo částí rostliny. Zvláštní pozornost věnujeme 

správnému označení. Životnost nebo spíše účinnost dobře uskladněného materiálu se udává 

v průměru dva roky, nejlépe je uchovávat jej nejdéle 1 rok, to je do další sklizně.

4. 4. Lékové formy přípravků z bylin.

Čaj.

Většina čajů se nevaří, ale připravuje se ve formě nálevu, při vaření by došlo ke 

znehodnocení důležitých látek. Nepoužíváme nádoby ani sítka z kovu, nejlépe vyhovují 

nádoby ze skla, porcelánu a povrchově upravené keramiky, sítka z umělé hmoty (Mihulová et 

al. 2003).
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Platí, že na 100 ml vody dáváme 1 čajovou lžičku nasekané drogy, na 25 ml pak jednu 

polévkovou lžíci. Léčebná dávka čajů se pohybuje kolem 500 až 750 ml denne, v urologu 

bývají dávky vyšší. Čaje se podávají většinou neslazené, ale jsou i výjimky jako například

plicní čaj.

Odvar.
Odvar připravuje tak, že se potřebné množství vody přelije studenou vodou a 

v emailovém či skleněném hrnci se přivedou k varu. Zmírníme plamen a mírně svaříme na 

polovinu původního objemu (15 minut i více) a pak necháme stát přikryté 3 minuty nebo do 

vychladnutí. Tato metoda se používá pro tvrdší části rostlin, jako jsou semena, kořeny nebo 

kůra, které jsou předem roztlučeny nebo rozmačkány. Doporučuje se odvar scedit a užívat 

s medem nebo s hnědým cukrem. Měl by se denně připravovat čerstvý.

Studený výluh.
Potřebné množství přelijeme studenou, nejlépe převařenou vodou, a při pokojové 

teplotě necháme předepsanou dobu vyluhovat. Macerujeme 8 - 1 0  hodin. Takto upravujeme 

slizovité drogy, například lněné semeno a pak drogy, jejichž obsahové látky teplem ztrácejí 

účinek. Studený výluh můžeme přihřát, ale ne na více než 30°C (Janča et al. 1994a).

Dále se doporučuje smíchat studený výluh s výluhem za tepla, získaným spařením. Je 

to ten nejlepší způsob, jak získat z léčivé rostliny účinné látky.

Byllnářský čaj.

Autory těchto zvláštních čajů nebo úprav bývají zkušení bylináři, kteří mají takové 

kombinace vyzkoušené a jsou ochotni na jejich účinek přísahat.

Tinktura.

Tinktury jsou extrakty z léčivých bylin získané pomocí alkoholu. Mívají vysokou 

koncentraci a dají se skladovat déle než nálev, odvar či sušená droga. Účinnost si uchovávají 

až několik let. K výrobě tinktur se používá čistý lékárenský líh, v domácích podmínkách 

vodka nebo pálenka.
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Bylinné šťávy.

Tyto šťávy získáváme buď odšťavovačem nebo pomletím surového rostlinného 

materiálu a jeho vylisováním. Vydrží v chladničce 2 - 3  dny. Čerstvé šťávy se užívají po 

kapkách a nebo se jimi navlhčují nemocná místa na těle.

Léčivé oleje.

Léčivé oleje připravíme vyluhováním nejlépe čerstvých bylin v oleji. Doporučuje se 

olej arašídový, kličkový, slunečnicový a olivový.

Masti, obklady, koupele.

Tyto přípravky jsou určené pro zevní použití. Ve formě obkladu se dají aplikovat 

léčivé nálevy či odvary -  namočíme v nich čistý gázový čtvereček a přiložíme ho na poranění, 

spáleninu nebo jiné kožní poškození. Doba působení je 20 minut. Opakujeme dle potřeby. Pro 

přípravu aromatické koupele naplníme plátěný sáček několika hrstmi bylinek a pověsíme ho 

pod přívod teplé vody (Castleman 2004).

Egypťané, Řekové a Římané skvěle využívali kosmetické nebo léčivé masti a léčivé 

nebo libě vonící oleje. K tomu se rozdrtily nebo vymačkaly rostlinné nebo minerální drogy a 

vmíchaly se do husího sádla či jiných zvířecích tuků.

4. 5. Historie používání léčivých rostlin.

Castleman (2004) uvádí, že podle archeologických nálezů v Iráku byly léčivé rostliny 

jako řebříček obecný, proskurník lékařský a jiné užívány už před 60 000 lety. Naši předci 

pravděpodobně pozorovali chování zvířat a museli si povšimnout, že některá zvířata jevící se 

jako nemocná vyhledávají a konzumují určité rostliny, kterých si zdravá zvířata nevšímají. 

Začali proto tyto rostliny sami zkoušet na sobě a odhalili jejich podivuhodné účinky. Některé 

vyvolávaly ospalost, jiné naopak nespavost, některé byly projímavé a jiné působily 

močopudně. Nejprve se byliny staly základem šamanizmu, později byly využívány 

v lékařství.

Dále se autor zmiňuje o aromatických rostlinách, které se staly základem prvních 

voňavek a balzamovacích směsí. Ve středověku, kdy bylo koupání považováno za nemravné a 

nezdravé a kdy domácí zvířata často žila s lidmi v jedné místnosti, se směsí sušených vonných 

bylin sypaly podlahy, aby se obydlí provonělo. Vůně bylin se také využívalo k zakrytí
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zápachu kazícího se masa. Hospodyňky přišly časem na to, že díky bylinám je maso nejen 

chutnější, ale pomaleji se kazí. Později přinesla moderní věda vysvětlení: látky, které 

rostlinám dodávají charakteristickou vůni a chuť, působí zároveň bakteriocidně na řadu 

bakterií jak hnilobných, tak choroboplodných.

Jak uvádí Hardingová (2005), v Číně je léčivý účinek používání bylinek známý přes 

4000 let. Píše se o něm v Knize vnitřního lékařství Žlutého císaře. Doporučoval se v ní 

například zázvor při špatném trávení a opium, které tlumí bolesti. V tradiční čínské medicíně 

se používaly tisíce různých bylinných přísad, často v podobě prášků, které se míchaly a pily 

s vodou. Dnes najdeme kliniky s léčbou založenou na tradiční čínské medicíně po celém světě 

a lékaři dokážou pomoci při řadě chronických potížích, například při ekzémech.

Autorka se dále zmiňuje o Indii, kde tradiční používání bylinek sahá do doby před 

4000 lety, do údobí védských textů, které tvoří základ znalostí ajurvédské medicíny. Dle 

Castlemana (2004) slovo ajurvéda vznikla ze slov ajur, což znamená život a véda, to je 

vědění, znalost. Ajurvédská medicína se opírá o učení véd, čtyř knih indické moudrosti. 

Nejstarší z nich, 4500 let starou Rig Védu, tvoří sbírka hindských chvalozpěvů. Najdeme v ní 

mimo jiné i lékařské recepty využívající 67 druhů rostlin včetně zázvoru, skořice a senný. 

Castleman dále píše o Britech, kteří se v 19. století snažili zavést západní medicínu do Indie, 

ale dodnes se většina obyvatel Indie a Pákistánu spoléhá na ajurvédskou medicínu a 

homeopatii, oba tyto směry upřednostňují rostlinné léky před továrně vyráběnými 

syntetickými léčivy západního typu.

Jak uvádí Hardingová (2005), proslula počátkem středověku léčitelskou dovedností 

arabská civizilace. Arabský lékař Avicenna (980 -  1037) napsal Kánon lékařství, kde 

podrobně popisuje mnoho ingrediencí v té době běžně používaných. Avicenna dobře znal 

účinky heřmánku, kafru a levandule a podstatou jeho léků byly i rostliny až z Tibetu nebo 

Číny.

Podle Hoffmanové et al. (1991) prosluly ve středověku bylinářstvím mnohé kláštery. 

Za císaře Karla Velikého shromáždil znalosti o léčivých rostlinách benediktinský mnich 

Ansegis, který kolem roku 812 sepsal Kapulitáře. Ve 12. století se stal slavným klášter 

v Bingenu v Německu, jehož představená abatyše Hildegarda se vyznala v léčení bylinami. 

Její herbář s bohatými zkušenostmi byl vytištěn záhy po vynalezení knihtisku.

Západní medicína vděčí za mnohé starým Řekům a Egypťanům. Bylinky jako 

například plicník lékařský používal již Hippokratés, narozený v Řecku kolem roku 460 př. n.l. 

Botanik a farmakolog Dioskoridés uvádí v té době všechny dostupné rostliny a koření ve
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spisu o  léčivých látkách, který byl po několik staletí uznávaným zdrojem pro bylináře Západu 

(Hardingová 2005).

Byliny se staly základem lidového léčitelství v době našich babiček a prababiček. 

Důvodem byl drahý a mnohdy i na hodiny vzdálený lékař. Babky kořenářky byly 

nej vyhledávanějšími osobami. Pomáhaly bezpečně při jednoduchých a lehčích onemocněních, 

někdy se jim podařilo zastavit i onemocnění vážné.

4. 6. Možná nebezpečí léčby rostlinami.

Následující informace jsem čerpala z literatury Mihulová et al. (2003).

Neodborné použití léčivých rostlin může mít za následek i vážné poškození zdraví. Při sběru 

to může být nedostatečná znalost rostlin a jejich záměna. Nebezpečný je také sběr rostlin 

zasažených chemickými postřiky, hnojivý nebo jinými zdraví škodlivými látkami.Další riziko 

je při sušení, kdy špatně usušené rostliny mohou být živnou půdou pro růst plísní. Ty obsahují 

látky zdraví škodlivé či jedovaté, například olivově šedé a černošedé povlaky na suchých 

rostlinách nebo bílé a narůžovělé povlaky na škrobnatých částech rostlin.

Při použití pak hrozí tato nebezpečí;

Nesprávné stanovení diagnózy.

Užití rostlin jedovatých.

Nevhodná kombinace rostlin se současně přijímaným lékem.

Neznalost vlastností nebo vedlejších účinků rostlin.

Nesprávná kombinace jednotlivých druhů rostlin.

Příliš dlouhá doba užívání.

Nepřiměřená dávka.

U některých onemocnění, například ledvin nebo krevního oběhu, není žádoucí vyšší 

příjem tekutin, a tudíž není vhodné používat ani bylinných čajů.

Některé druhy rostlin je zakázáno používat v době těhotenství. Přikládáním čerstvých 

listů na otevřené rány vzniká nebezpečí infekce.

Při použití léčivých rostlin je vždy nutná opatrnost. Laické léčení je možné 

v případech lehčích onemocnění, jako jsou například nachlazení, chrapot, běžné žaludeční 

potíže, zahlenění dýchacích cest, krátkodobé pocity únavy a slabosti, bolesti hlavy apod. 

Vedení léčby odborníkem je vždy nutné při závažnějších onemocněních.
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5. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

5.1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

v systému kurikulárních dokumentů.

V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním 

programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v Zákoně o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se do vzdělávací soustavy zavádí 

nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární 

dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních - státní a školní.

Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program 

vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP -  viz Balada et al. 2004). Národní 

program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce 

vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy - předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní 

úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž se uskutečňuje 

vzdělávání na jednotlivých školách.

Národní program vzdělávání, rámcové vzdělávací programy i školní vzdělávací 

programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.

Rámcové vzdělávací programy:

• vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich 

provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v 

praktickém životě.

• vycházejí z koncepce celoživotního učení.

• formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých 

etap vzdělávání.

• podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky 

vzdělávání.
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5. 2. Tendence ve vzdělávání navozované a podporované Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

• zohledňovat při dosahování cílů základního vzdělávání potřeby a možnosti žáků.

• uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností 

žáků a využívat vnitřní diferenciaci výuky.

• vytvářet širší nabídku povinně volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a individuálních 

předpokladů žáků.

• vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na účinné motivaci, 

spolupráci a aktivizujících metodách výuky.

• prosadit změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálnímu 

hodnocení jejich výkonů a širšímu využívání slovního hodnocení.

• zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny žáků a oslabit 

důvody k vyčleňování žáků do specializovaných tříd a škol.

• zvýraznit účinnou spolupráci s rodiči žáků.

5. 3. Návrhy zařazení tématiky léčivých rostlin v RVP ZV pro 2. stupeň ZŠ.

Zde jsou uvedeny příklady tématických celků v RVP ZV pro 2. stupeň ZŠ, kde může být téma 

léčivé rostliny aplikováno. Učivo je přesně citované a okódované podle RVP ZV. V kurzívách 

je uvedena souvislost, ve které má být téma léčivé rostliny aplikováno do tématického celku.

Návrhv zařazení tém atiky léčivých rostlin ve vzdělávací oblasti Č lověk a příroda.

V zdělávací obsah vzdělávacího oboru Přírodopis:

1. 2 Základní struktura života. Obsahové látky v léčivých rostlinách.

3. 1 A natom ie a m orfologie rostlin. Sběr léčivých rostlin.

3.3 Systém  rostlin. Zařazení léčivých rostlin do systému.

3. 4 Význam rostlin a jejich ochrana. Význam léčivých rostlin, zásady sběru.

5. 3 Nemoci, úrazy a prevence. Používání léčivých rostlin.

5. 4 Životní styl. Každodenní používání léčivých rostlin.

6. 4 Půdy. Léčivé rostliny jako indikátory.
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7. 1 Organismy a prostředí. Pravidla sběru léčivých rostlin.

1. 2 Ochrana přírody a životní prostředí. Pravidla sběru léčivých rostlin.

8. 1 Praktické metody poznávání přírody. Poznávání léčivých rostlin.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie):

5. 2 Vztah příroda a společnost. Ohrozené druhy léčivých rostlin, zásady sběru léčivých 

rostlin.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Chemie.

5. 2. Kyseliny a hydroxidy. Účinné látky v léčivých rostlinách.

5. 3. Soli kyslíkaté a nekyslíkaté. Účinné látky v léčivých rostlinách.

6. 4. Přírodní látky. Účinné látky v léčivých rostlinách.

7. 7. Léčiva a návykové látky. Využití léčivých rostlin ve farmacii.

Návrhv zařazení tématikv léčivých rostlin ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.

2. 2 Sexuální dospívání a reprodukční zdraví. Užívání léčivých rostlin v těhotenství a v době 

kojení.

3. 1 Výživa a zdraví. Zařazení léčivých rostlin do jídelníčku, možnosti využití v rámci pitného 

režimu.

4. 1 Stres a jeho vztah ke zdraví. Účinky léčivých rostlin na nervovou soustavu.

4. 2 Civilizační choroby. Užívání léčivých rostlin v prevenci před civilizačními chorobami.

4. 3 Autodestruktivní závislosti. Některé zneužívané obsahové látky v léčivých rostlinách.

Návrhv zařazení tématikv léčivých rostlin ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

V zdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce.

2. Zelenina. Některé druhy zeleniny jako léčivé rostliny.

5. Léčivé rostliny, koření. Pěstování vybrané rostliny, rostliny a zdraví člověka, léčivé účinky 

rostlin, rostliny jedovaté, rostliny jako drogy a jejich zneužívání.
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Návrhv zařazení tématikv léčivých rostlin v průřezových tématech.

Osobnostní a sociální výchova. Poznávání a sběr léčivých rostlin v přírodě.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Ochrana některých léčivých 

rostlin a zásady sběru, léčivé rostliny ve světě.

Environmentální výchova. Zařazení léčivých rostlin do systému, místa výskytu rostlin.

6. Tématika léčivých rostlin v učebnicích přírodopisu pro 2. 

stupeň ZŠ.

Jelikož se s tématem vyšší rostliny setkáme v 6. a 7. ročníku, byly zkoumány učebnice 

přírodopisu pro 6. a 7. ročník ZŠ. Následující text je věnován obsahu učebnic těchto 

nakladatelství: Fraus, Prodos, nakladatelství SPN, Česká geografická společnost (dále jen 

ČGS), Scientia, Jinan a Fortuna. Nakladatelství Fraus vydalo nejen učebnice pro výuku v 6. a

7. ročníku, ale i integrované učebnice nazvané Člověk a příroda, kterým je text také věnován. 

Jedná se o učebnice doplňkové. Tato řada publikací je určena pro odbornou výuku především 

přírodovědných, ale částečně i společenskovědních předmětů na 2. stupni základních škol a 

víceletých gymnáziích. Témata umožňují ucelený pohled na danou problematiku. Nalezneme 

zde návody na pokusy, pozorování a aplikace v oborech jako jsou přírodopis, zeměpis, 

chemie, fyzika, ekologie, astronomie, historie, psychologie a dalších. Publikace lze využít 

zejména při skupinové práci žáků, například při projektovém vyučování.

Cílem zkoumání bylo získat ucelený přehled o informacích o léčivých rostlinách 

v uvedených učebnicích. U každé učebnice jsou uvedena jména autorů, název publikace, 

nakladatelství, rok vydání a ISBN. U každého textu převzatého z učebnice je uvedena strana, 

text převzatý doslova je v uvozovkách. V kurzívách je uvedeno v rámci jakého tématu je daná 

léčivá rostlina probírána, pokud tato skutečnost není z textu zcela jasná, a dále autorské 

komentáře k souvislosti v textu (např. popis).

Přehled informací o léčivých rostlinách v učebnicích má sloužit učiteli při přípravě 

nejen na vyučovací hodinu, ale též při dlouhodobějším plánování. Z textu je zřejmé, zda je 

v učebnici léčivá rostlina uvedena, na jaké straně, zda je uvedena zmínka o léčivosti, jaké 

informace týkající se léčivosti jsou dále zmíněny, zda se jedná o popis nebo obrázek rostliny a 

také v jakém tématu je rostlina probírána. Učitel se také může, pokud mu to podmínky školy 

umožní, na základě těchto informací rozhodnout pro výběr řady učebnic pro výuku.
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v  závěru této kapitoly je tabulka, která slouží ke srovnání jednotlivých nakladatelství 

z hlediska počtu uvedených léčivých rostlin.

6.1. Nakladatelství Fraus.

v

Cabradová, V. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. Plzeň: 

Fraus, 2003. ISBN 80-7238-211-X

Str. 14: Obr.: kapraď samec. Život na zemi -  rozmanitost přírody.

v

Cabradová, V.; Hasch, F.; Sejpka, J.; Vaněčková, I. Přírodopis 7, učebnice pro základní 

školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 80-7238-424-4

Str. 5: „Proč se učím přírodopis? ....... seznámím se s léčivými rostlinami a dozvím se, jak a

kdy je použít.“ Úvod.

Str. 60: Obr.: přeslička rolní, kapraď samec, pampeliška lékařská. Přehled systému rostlin.

Str. 65: „Obtížným plevelem na polích a v zahradách, ale také léčivou rostlinou je přeslička 

rolní. V lodyze přesličky rolní se ukládá velké množství oxidu křemičitého, takže lodyha je 

křehká a na dotek drsná.“ Přesličky.

„Přeslička rolní je známou léčivou rostlinou. Zjisti, která její část se sbírá a používá. Poraď, 

při kterých problémech tuto léčivku použít.“

Str. 67: Obr.: kapraď samec, osladič obecný. Kapradiny.

Otázky a úkoly: Přeslička rolní.

Str. 69: „Kořeny parazitických a poloparazitických rostlin pronikají do vodivého pletiva 

jiných rostlin (jmelí bílé).“

„Kořeny některých rostlin se pro svůj obsah léčivých látek využívají v lékařství (kostival 

lékařský).“

„Vyhledej v knihách o léčivých rostlinách příklady rostlin, jejichž kořenů se užívá k léčivým 

účelům.Vytvoř si tabulku (léčivá rostlina -  zdravotní potíže).“ Obr.: Prorůstání jmelí. Kořen. 

Str. 73: „Porovnej list růže šípkové a hrachu. Který z nich je lichozpeřený a který 

sudozpeřený?“ List.

Str. 74 : „Význam listů: Listy mnoha rostlin obsahují účinné látky, kterých se využívá při 

léčení chorob.“
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„Pozor! Listy některých rostlin obsahují jedovaté látky.“

„Jaký význam mají listy rostlin pro člověka?“

Str. 75: „Květy některých rostlin obsahují látky s léčivými účinky, např. lipový květ.“ Květ.

Str. 76: Obr.: okolík (prvosenka jarní), úbor (heřmánek pravý), vrcholík (bez černý). 

Květenství.

Str. 78: Obr.: Mák setý -  tobolka. Slunečnice roční -  nažka. Semena a plody.

Str. 79: „Pro lepší pohyb plodů vzduchem se na nich vytváří např. chmýr (pampeliška 

lékařská),“ ... „(pomocí háčků se šíří celé plodenství lopuchu).“

Str. 80: Obr.: List a plod jinanu.

Zjisti léčivé účinky jinanu dvoulaločného. Rozmnožování rostlin.

Str. 82: Jinan dvoulaločný - „Je to opadavý strom s nápadnými dvoulaločnými listy 

vějířovitého tvaru.“ Nahosemenné rostliny.

Str. 83: Borovice lesní -  popis, obr..

Str. 85: Jalovec obecný -  popis, obr..

Str. 88: Dub letní -  popis, využití dřeva. Lípa srdčitá -  popis, využití dřeva.

„Vonné lipové květy poskytují včelám pastvu a také se pro své léčivé účinky sbírají na 

přípravu čaje proti nachlazení.“ Listnaté stromy a keře.

Str. 89: Bříza bělokorá -  popis, využití dřeva.

Bez černý -  popis, obr.. „Květy i plody mají léčivý účinek. Odvar z květů bezu černého 

vyvolává pocení. Černé plody, tzv. bezinky, obsahují vitamin C a používají se proti 

bolestem.Z plodů se rovněž připravují šťávy, kompoty a džemy.“

Str. 90: Pryskyřníkovité rostliny -  „často obsahují prudce jedovaté látky, které se využívají ve 

farmaceutickém průmyslu k výrobě léčiv. Sušením jedovaté látky vyprchají, seno je 

nezávadné.“

Str. 91: Obr.: Hlaváček jarní.

Str. 93: Obr.: Křen selský, česnáček lékařský, kokoška pastuší tobolka. Brukvovité.

„Jako pochutina se využívá kořen křenu selského. Křen selský je léčivá rostlina, která 

obsahuje rostlinná antibiotika. Používá se kořen, obzvláště pak při jarní únavě a infekčních 

onemocněních. Odplavuje škodlivé látky z organismu, povzbuzuje trávení.“

„Ve stínu v křovinách se vyskytuje česnáček lékařský, jehož listy po rozemnutí voní po 

česneku.“

Str. 94: Obr.: Růže šípková. Růžovité.

„Šípky jsou mimořádně bohaté na vitamín C, proto se také sbírají.“
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„šípky sbírali a různě zpracovávali už naši předkové. I středověké herbáře se zmiňují o jejich 

léčivých účincích. Suší se a používají k přípravě čajů. Ze syrových se vyrábí marmeláda, víno 

atd.“

Str. 95: Obr.: Jahodník obecný, mochna husí, krvavec toten, řepík lékařský.

„Planě rostoucí růžovité rostliny jsou například kuklík městský, kontryhel obecný, krvavec 

toten nebo mochna husí.“
„Důležitou léčivkou (proti zánětlivým onemocněním) je řepík lékařský. Řepík lékařský je 

významnou léčivou rostlinou. Jeho léčivých účinků využívali již  staří Egypťané.Výborně hojí 

hluboké hnisavé rány, podporuje trávení a funkci jater, tiší podráždění kůže.“

Str. 96: Obr.: Jetel luční, jehlice trnitá. Bobovité.

Jetel luční, jehlice trnitá.

Str. 98: „Některé z miříkovitých rostlin jsou léčivé, např. anýz nebo petržel.“ Miříkovité.

„Zvláště jedovaté jsou nezralé plody bolehlavu, z nichž vyráběli Řekové ve starověku 

jedovatý nápoj, který museli vypít k smrti odsouzení nepřátelé státu. Podobně zemřel také

Sokrates.“

Str. 99: Obr.: Petržel zahradní, kopr vonný, bršlice kozí noha.

„Léčivé účinky má bedrník obecný, který roste na suchých loukách. Naopak prudce jedovatý 

je bolehlav plamatý.“

Str. 100: Obr.: hluchavka bílá. Hluchavkovité.

„Pro obsah vonných silic se některé hluchavkovité sbírají jako léčivky nebo se používají jako 

koření. V lékařství se využívá šalvěj lékařská, máta peprná, mateřídouška obecná nebo 

meduňka lékařská. Na zahrádkách se vyskytuje levandule lékařská pro vonné silice.“

„Tinkturu ze šalvěje lékařské si můžeme koupit v lékárně. Používá se například ke kloktání 

při bolestech v krku.“
Str. 101: Obr.: Mateřídouška obecná, dobromysl obecná, máta peprná, levandule lékařská, 

meduňka lékařská.

Popenec obecný, šalvěj luční.

„Rada hluchavkovitých se používá jako léčivé rostliny.“

„Levandule má velký význam v aromaterapii. Už samotné vdechování její vůně uklidňuje a 

zabraňuje depresi.“

„Meduňka, někdy nazývaná podle latinského jména Melissa, je  velmi stará léčivá bylina, 

kterou znali již staří Řekové a Římané.“

Str. 102: Durman obecný. Lilkovité.

Str. 103: Obr.: rulík zlomocný, durman obecný.
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Rulík zlomocný, durman obecný -  popis; „rulík obsahuje jedovatý atropin, jenž se používá 

v očním lékařství.“

„Durman obecný je jednou z našich nejjedovatějších rostlin. Používá se však i jako léčivá 

bylina. Dávkování a přípravky z drogy může předepsat jedině lékař!“

„Atropin rozšiřuje zornice. Toho již od středověku využívaly některé ženy a kapaly si šťávu 

z rulíku do očí pro jejich zvýraznění. Jeho časté používání ale mohlo vést až ke slepotě.“

Str. 104: Pampeliška, čekanka obecná, slunečnice roční. Hvězdnicovité.

Str. 105: Obr.: čekanka obecná, heřmánek pravý, podběl lékařský, sedmikráska obecná, chrpa 

modrák, devětsil lékařský.

„Léčivé účinky mají heřmánek pravý nebo pěstovaný, oranžově kvetoucí měsíček lékařský.

V příkopech se brzy zjara objevují žluté květy podbělu lékařského, které se sbírají pro jejich 

léčivé účinky, listy vyrůstají až v létě.“

„Léčivé účinky heřmánku pravého jsou známé již od středověku. Pověrčiví lidé jej považovali 

za kouzelnou bylinu. Heřmánkový čaj pomáhá při žaludečních a střevních potížích. Obklady 

urychlují proces hojení. Je možné takto léčit zvířata včetně domácích mazlíčků.“

Řebříček obecný, sedmikráska obecná, pampeliška lékařská, devětsil lékařský, slunečnice 

roční.

Str. 106: Česnek a jeho léčivé účinky znali již ve starověkém Sumeru. Česnek a cibule byly 

pravidelně podávány dělníkům pracujícím na stavbách egyptských pyramid, aby si udrželi 

svoji sílu. Liliovité.

Cibule kuchyňská, česnek kuchyňský, konvalinka vonná, vraní oko čtyřlisté.

Str. 107: Obr.: konvalinka vonná, vraní oko čtyřlisté, ocún jesenní.

K onvalinka vonná, vraní oko čtyřlisté -  obsah jedovatých  látek.

Str. 109: Obr. + popis: pýr plazivý. Lipnicovité.

Str. 113: Vavřín zdobný -  plody se využívají v lékařství.

Str. 114: Lípa srdčitá, bez černý, dub letní, hloh, violka vonná. Společenstvo lesa.

Str. 115: Obr.: hloh obecný, violka vonná.

Str. 120: Obr.: mák vlčí, svlačec rolní, zemědým lékařský. Společenstvo luk, polí a sídelní 

aglomerace.

Pýr plazivý, přeslička rolní, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, zemědým lékařský, svlačec 

rolní, růže šípková, trnka obecná, hloh obecný.

Str. 121: Kokoška pastuší tobolka, podběl obecný, kopřiva dvoudomá, hluchavka bílá, kakost 

smrdutý, bršlice kozí noha.
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6. 2. Nakladatelství Prodos.

Jurčák, J.; Froněk, J. a kol. Přírodopis 6. Olomouc: Prodos, 1997. ISBN 80-85806-47-9

Str. 13: Na kořenech bobovitých rostlin (j^tel) žijí v symbióze půdní hlízkovité bakterie. 

Jednobuněčné organismy.

Str. 101: Obr. Ekosystém rybníka -  puškvorec obecný. Hmyz v ekosystémech.

Jurčák, J.; Froněk, J. a kol. Přírodopis 7. Olomouc: Prodos, 1998. ISBN 80-7230-015-6

Str. 19: Obr.: přeslička rolní.

Přeslička rolní - popis, zmínka o léčivosti. Přesličky.

Str. 20: Obr.: kapraď samec. Kapraď samec -  popis. Kapradiny.

Str. 21: „I kapradiny slouží v lidovém léčitelství jako léčivky. Výtažky z oddenku kapradě 

samce se užívají proti střevním cizopasníkům, odvar proti plísním a nemocem žlučníku. 

Číňané potírali šťávou z oddenku popáleniny.“ Osladič obecný -  příklad kapradiny.

Str. 23: Obr.: kapraď samec.

Str. 59: Borovice lesní, slunečnice roční. Vyšší rostliny.

Str. 60: Prvosenka jarní, borovice lesní. Semenné rostliny.

Str. 61: Obr.: jinan dvoulaločný. Jinan dvoulaločný -  popis. Nahosemenné rostliny.

Str. 62: Obr.: borovice lesní. Nahosemenné rostliny-jehličnany.

Str. 66: Obr.: borovice lesní, jedle bělokorá, jalovec obecný; smrk ztepilý, jedle bělokorá, 

jalovec obecný -  popis.

Str. 97: Cibule kuchyňská -  zdužnatělé listy.

Str. 100: Obr.: pylové zrno břízy bělokoré.

Str. 102, 103: Plody -  jeřáb, borůvka, křen, kokoška pastuší tobolka, mák, prvosenka, 

pivoňka, hluchavka, bříza, smetanka, dub.

Str. 105: Hvězdnicovité -  slunečnice roční, heřmánek lékařský, podběl obecný, měsíček 

lékařský, smetanka lékařská.

Str. 106: Obr.: smetanka lékařská; sedmikráska obecná, ostružiník, maliník.

Str. 107: Planě rostoucí -  jahodník, kontryhel, tužebník jilmový, léčivka řepík lékařský.

Str. 108: Brukvovité- křen selský, kokoška pastuší tobolka.
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Str. 109; Obr.; kmín kořenný, kopr vonný, bolehlav plamatý; miříkovité -  petržel zahradní, 

kmín kořenný, kopr vonný, bršlice kozí noha, bolehlav plamatý.

Str. 110; Mákovité -  mák setý, mák vlčí, vlaštovičník větší. „Z opia z máku se získávají 

léčiva“. Obr.; vlaštovičník větší, mák setý, mák vlčí.

Str. 111; Lilkovité; rulík zlomocný, blín černý, durman obecný. Obr. ; rulík zlomocný, 

durman obecný.

Str. 114, 115; Sukovité -  dub letní, dub zimní; břízovité -  bříza bělokorá. Obr.; dub letní, 

bříza bělokorá.

Str. 116; Liliovité -  cibule kuchyňská, česnek kuchyňský, konvalinka vonná, vraní oko 

čtyřlisté. Obr.; cibule kuchyňská, konvalinka vonná.

6. 3. Nakladatelství SPN.

v

Černík, V.; Bičík, V.; Martinec, Z. Přírodopis 1 pro 6. ročník základní školy a nižší 

ročníky víceletých gymnázií Praha: SPN, 1999. ISBN 80-7235-068-4

Str. 12; Obr. 13; pampeliška lékařská. Fotosyntéza a dýchání

v

Černík, V.; Bičík, V.; Bičíková, L.; Martinec, Z. Přírodopis 2, zoologie, botanika pro 7. 

ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií Praha: SPN, 1999. ISBN 80- 

7235069-2

Str. 67; Kapraď samec -  popis. Kapradiny.

Str. 69; Obr. 157 -  přeslička rolní + popis . Přesličky.

Str. 72; Smrk ztepilý -  popis. Jehličnany.

Str. 73; Jedle bělokorá, borovice lesní; obr. 167 + popis.

Str. 74; Jalovec obecný; obr. 170 + popis.

Str. 75; Jinan dvoulaločný; obr. 173 + popis. Jinany.

Str. 79; Stvol -  prvosenka.

Str. 82; Nároky na různé životní podmínky -  len, divizna, mateřídouška, kopytník. 

Slunečnice, konvalinka, pampeliška -  růst a vývin rostlin. Vegetativní rozmnožování rostlin -  

jahodník, konvalinka, maliník.

Str. 83; Pohyby rostlin -  pampeliška, květ a květenství -  prvosenka.
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Str. 84: Příklady květenství -  prvosenka, jetel, jitrocel.

Str. 86, 87: Plody a semena - borůvka, slunečnice, pampeliška, lípa, mák, kokoška pastuší 

tobolka.

Str. 89: Obr.204: jaterník podléška. Pryskyřníkovité.

Str. 90: Obr.208, 210: růže šípková, jahodník obecný. -  Růžovité. „Pěstujeme jako okrasné“ -  

čemeřice.

Str. 91: Popis: růže šípková, jahodník obecný. Obr.213, 214: slivoň trnka, hloh obecný. 

Růžovité.

Str. 92: Planě rostoucí růžovité: ostružiníky, maliníky, slivoň trnka, hloh obecný. Obr.215, 

216, 217: kontryhel obecný, řepík lékařský, mochna husí -  sbíráme jako léčivé byliny.

Str. 93: Obr.222: kokoška pastuší tobolka, česnáček lékařský, řeřišnice luční. Brukvovité.

Str. 94: Pochutina -  křen selský; plevel -  kokoška pastuší tobolka. Řeřišnice luční, česnáček 

lékařský.- Brukvovité. Bříza bradavičnatá -  obr. 225 + popis. Břízovité.

Str. 95: Bukovité -  dub zimní, dub letní -l- obr. 230 

Str. 96: Vrbovité - vrba jíva.

Str. 97: Obr.235: durman obecný, rulík zlomocný. Lilkovité.

Str. 98: Rulík zlomocný -  „Jedovatá látka rulíku zlomocného se nazývá atropin a využívá se 

v očním lékařství. Účinek atropinu byl znám již od středověku. Některé ženy (herečky) si 

kapaly šťávu z rulíku do očí, protože chtěly mít velké zornice, a tím zvýrazněné oči, které 

měly zvýšit jejich krásu. Odtud dostal rulík i své latinské jméno -  Atropa bella-donna . To 

v překladu znamená krásná paní. (Časté používání atropinu vedlo k poškození oka, až ke 

slepotě.)“

Str. 98, 99: Petržel zahradní, kopr vonný, kmín kořenný, fenykl obecný, koriandr setý -  

pěstované; bršlice kozí noha -  planě rostoucí. Miříkovité.

Str. 100: Krmné rostliny -  jetel luční, jehlice trnitá, komonice lékařská; obr.: jetel luční. 

Bobovité.

Str. 101: Obr.247, 248: jehlice trnitá, komonice lékařská; popis: hluchavka bílá, mateřídouška 

obecná, popenec břečťanovitý, šalvěj luční.

Str. 102: Obr.249, 250, 251: hluchavka bílá, mateřídouška obecná, popenec břečťanovitý; 

léčivé rostliny: meduňka lékařská, šalvěj lékařská, máta peprná, levandule lékařská; jako 

koření se pěstuje: dobromysl obecná, tymián obecný, majoránka zahradní, saturejka zahradní. 

Hvězdnicovité: pampeliška lékařská -  popis.

Str. 103: „Pampeliška lékařská je léčivá rostlina. Na jaře je možno z jejích mladých listů 

připravovat salát.“ Užitkové rostliny -  slunečnice roční - popis, čekanka obecná -  na salát.
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Planě rostoucí hvězdnicovité -  sedmikráska chudobka, řebříček obecný, devětsil lékařský, 

podběl obecný -  „jeho květenství se sbírá jako léčivá bylina, listy podbělu vyrůstají až v létě a 

obsahují rovněž léčivé látky.“

Str. 104, 105: Obr.253, 255, 259, 260, 261, 264: slunečnice roční, čekanka obecná, podběl 

obecný, devětsil lékařský, heřmánek pravý, pupava bezlodyžná ; heřmánek pravý -  léčivá 

bylina; lopuch plstnatý -  úbory s háčky. Hvězdnicovité.

Str. 107: Čeleď liliovité -  v listnatých lesích -  konvalinka vonná, vraní oko čtyřlisté.

Str. 108, 109: Obr.274, 275, 277: konvalinka vonná, vraní oko čtyřlisté, česnek medvědí.

Str. 114: Pýr plazivý - obr.294 + popis.

Str. 116: Kopytník evropský, borůvka, brusinka. „K léčivým rostlinám patří divizna 

velkokvětá, lnice květel, prvosenka jarní a vyšší, třezalka tečkovaná, plicník lékařský, 

řebříček obecný, bez černý, lípa srdčitá a další.“ Lípa, jasan -  v parcích.

Str. 117, 118: Obr.301, 304, 305: kopytník evropský, jasan ztepilý, lípa srdčitá; chmel 

otáčivý, len setý -  popis.

6. 4. Nakladatelství Česká geografická společnost.

Maleninský, M.; Smrž, J.; Škoda, B. Přírodopis pro 6. ročník. Praha: ČGS, 2004. ISBN 

80-86034-56-9

Str. 15: Obr.: Rozmnožování jahodníku pomocí šlahounů. Rozmnožování.

Str. 101: Pozorování preparátu v mikroskopu -  buňky pokožky cibule. Mikroskop.

Maleninský, M.; Novák, J.; Švecová, M.; Doběrná, V. Přírodopis pro 7. ročník. Praha: 

ČGS, 2006. ISBN 80-86034-66-6

Str. 66: Rostliny -  „zajímá nás, které jsou k jídlu, ze kterých můžeme získat dřevo či které je 

možné použít při léčení různých nemocí“; antokyany -  borůvka, pivoňka. Tělo rostlin.

Str. 67: Chlupy -  podběl, divizna, kopřiva.

Str. 69: Obr. Stavba rostlinného těla: violka rolní. Hluchavka bílá -  vědecké jméno Lamium 

album.

Str. 71: Mělce uložené kořeny -  len. Kořen.

Str. 72: Stvol -  smetanka; čočinky -  bez černý. Stonek.
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Str. 73: Přízemní růžice listů -  smetanka, prvosenka, sedmikráska; trny -  trnka, hloh. Listy.

Str. 75: List -  smetanka; cibule -  zdužnatělé listy.

Str. 76: Květní obaly -  prvosenka jarní; „pokožkové buňky květních obalů některých rostlin 

obsahují vonné látky (silice).“/Tvěty a květenství.

Str. 77: Úbor -  slunečnice, smetanka.

Str. 80: Nahosemenné rostliny: borovice lesní, smrk ztepilý; krytosemenné rostliny -  mák 

setý. Plody.

Str. 81: Slunečnice roční, smetanka -  nažka. „Plody nejrůznějších rostlin mají nezastupitelné 

místo v jídelníčku člověka a využívají se jako ovoce a zelenina. Jsou zdrojem vitamínů a 

vlákniny, která podporuje správnou funkci trávicího ústrojí.“

Str. 82: Vodní rostlina -  leknín bělostný; bahnitá půda -  puškvorec obecný; hluboké kořeny -

borovice lesní, pelyněk Černobýl, mateřídouška vonná. Rostliny a prostředí

Str. 83: „Borůvky rostou na kyselých lesních půdách“. Borůvka -  obr.. Jednoletá -  slunečnice

roční, dvouletá -  divizna velkokvětá, podzemní části -  smetanka lékařská; obr.: divizna,

pelyněk.

Str. 86: Obr. + popis: kapraď samec. Osladič obecný -  popis.

Str. 87: Obr.: osladič obecný, přeslička rolní. Některé druhy kapradin mají i léčivé účinky.

V minulosti se jejich oddenky používaly také v lidovém léčitelství k vypuzování tasemnic; 

přeslička rolní -  popis.

Str. 88: Borovice lesní -  popis + obr.

Str. 90: Smrk ztepilý -  obr. + popis, jinan dvoulaločný -  obr.

Str. 91: Jedle bělokorá, jinan dvoulaločný -  popis; okrasná dřevina -  jalovec obecný; 

nahosemenná rostlina-jinan dvoulaločný.

Str. 93: Ohrožené rostliny -  hlaváček jarní.

Str. 94, 95: Růže šípková - popis\ růžovité -  mochna husí, ostružiník, maliník. „Některé 

růžovité jsou i cennými léčivkami -  například řepík lékařský se používá k léčení zánětlivých 

onemocnění.“

Str. 96: Obr.: kokoška pastuší tobolka -  „není jen pouhým plevelem, ale též uznávanou 

léčivou rostlinou. Používá se například na obklady při pohmožděninách nebo zánětech šlach.

V lidovém léčitelství se občas užívá i odvar z její natě, ovšem ve větších dávkách může 

vyvolat otravu.“ Brukvovité -  křen selský.

Str. 97: Česnáček lékařský -  „při táboření může sloužit jako náhrada česneku.“ Brukvovité.

Str. 99: Obr.: jetel luční, jehlice trnitá; „některé bobovité jsou i léčivkami, např. komonice 

lékařská nebo jehlice trnitá.“
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Str. 100: Miříkovité -  fenykl obecný, kmín kořenný, libeček lékařský.

Str. 101: Obr.: libeček lékařský. Plevel -  bršlice kozí noha. „Bedrník obecný a bedrník větší 

jsou uznávané léčivky. V dávných dobách byl bedrník obecný považován za účinný lék proti 

moru.“ „Andělika lékařská je statná horská rostlina nejčastěji rostoucí u lesních potoků a na 

pasekách - snadno lze zaměnit za rozpuk jízlivý. Pro léčivé účinky kořene byla dříve 

pěstovaná.“ Prudce jedovatý -  bolehlav plamatý.

Str. 102: Plazivé oddenky -  podběl, vytrvalé kořeny -  pampeliška lékařská. Léčivá rostlina -  

heřmánek pravý -  „pro obsah léčivých látek se heřmánek pravý často záměrně pěstuje.

Z heřmánku se například vyrábí blankytně modrá mast Dermazulen.“

Str. 103: Léčivé rostliny -  řebříček obecný, sedmikráska chudobka, podběl obecný, devětsil, 

čekanka obecná. Ohrožený druh -  chrpa modrá, na skládkách -  pelyněk Černobýl; „pelyněk 

pravý -  vynikající léčivka, která se využívá při žaludečních potížích a jako koření.“ 

Hvězdnicovité -  slunečnice roční. Obr.: čekanka obecná, pelyněk pravý, lopuch plstnatý, 

chrpa modrá.

Str. 104: Obr. + popis: hluchavka bílá. „Je uznávanou léčivkou. Za suchého počasí se sbírají 

jen koruny květů a rychle se suší ve stínu -  přitom musí být zachována jejich bílá barva. 

Hluchavkový květ se používá do čajů při zánětech dýchacích cest a při chronickém zánětu 

průdušek. Léčivá schopnost hluchavky je velká -  rostlina se přidává také do koupelí při léčení 

ran.“

Další hluchavkovité rostliny- „mnohé hluchavkovité obsahují vonné látky, jiné se používají 

jako koření nebo v lékařství.“ V teplejších krajích -  šalvěj luční.

„Jako léčivka se používá příjemně vonící šalvěj lékařská, která pochází ze středomoří. Má 

široké uplatnění při léčbě chorob zvláště zažívacího ústrojí a jako kloktadlo. Ve větších 

dávkách je jedovatá. V lékařství, kosmetice a potravinářství je zvláště ceněna máta peprná, 

odedávna pěstovaná léčivka. Aby se zachovaly její dobré vlastnosti, pěstuje se výhradně 

nepohlavně -  rozmnožuje se šlahouny. Léčivá a příjemně vonící je mateřídouška obecná.“

Str. 105: „U mateřídoušky se sbírá a suší její nať obsahující vonné silice. Hlavní látka thymol 

má silné desinfekční účinky. Její jméno najdeme v názvu známé zubní pasty Thymolin i 

dětského sirupu proti kašli (Thymomel).Tymián obecný obsahuje také thymol používaný proti 

střevním cizopasníkům (parazitům), k desinfekci úst, do koupelí a na obklady hnisajících ran. 

Zažívací potíže léčí i majoránka zahradní. Jako léčivá rostlina a koření se užívá rovněž 

dobromysl obecná s drobnými nachovými nahloučenými květy.“

Aromatické rostliny -  rozmarýna lékařská, levandule lékařská, saturejka, meduňka. „Popenec 

obecný je též léčivkou, používá se při onemocnění dýchacích cest. Přehlíženou léčivkou je
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srdečník obecný, který roste na suchých loukách, pastvinách a mezích. V minulosti i 

současnosti je užívanou léčivkou na srdeční choroby.“ Obr.: mateřídouška obecná, popenec 

obecný, šalvěj lékařská, tymián obecný, hluchavka bílá, levandule lékařská.

Str. 107: Lilkovité, jedovaté -  rulík zlomocný, blín černý, durman obecný; obr.: rulík 

zlomocný.

Str. 108: Obr. + popis: vraní oko čtyřlisté.

Str. 109: Cibule kuchyňská- „obsahuje mnoho cenných látek -  sliz, cukry, některé vitamíny a 

šťiplavé silice. Příbuzný druh česnek kuchyňský má ploché listy a cibuli složenou z několika 

stroužků. V přírodě roste česnek medvědí.“

Str. 112: Obr. + popis: lípa srdčitá, dub letní. Lipový čaj je výborný při nachlazení a pomáhá 

při kašli. Stromy.

Str. 113: Obr. -l- popis: jasan ztepilý, vrba jíva. Kůra vrb je léčivá, obsahuje látky pomáhající 

při nachlazení. Bříza bělokorá -  popis.

Str. 114, 115: Obr. + popis: bez černý, břečťan popínavý, vřes obecný. Trnka obecná -  

„sušené květy a plody se používají v lidovém léčitelství.“ Keře.

„ Z vřesu obecného se připravuje léčivý čaj s příjemnou chutí a načervenalou barvou.“

Str. 118, 119: Rostlinná společenstva -  rosnatka okrouhlolistá, lípa srdčitá, dub, prvosenka, 

jedle bělokorá, smrk ztepilý, jeřáb ptačí, borůvka, jasan ztepilý, plicník lékařský. Rostlinná 

společenstva.

Str. 122: „Ohrožené jsou i některé byliny, například hlaváček jarní.“ Ochrana rostlin.

Str. 123: „Někdy se nevyhneme tomu, abychom rostliny v přírodě netrhali, například při sběru 

léčivých bylin. V takovém případě však musíme dodržovat určitá pravidla.Sbíráme jen ty 

rostliny, které známe a rozhodně nebudeme trhat ohrožené druhy. Vždy musíme mít jistotu, 

že nevytrháme poslední rostliny sbíraného druhu, abychom je na onom místě zcela nezničili. 

A při sběru si musíme počínat velmi šetrně, abychom neublížili jiným rostlinám.“

6. 5. Nakladatelství Scientia.

Dobroruka, L. J.; Cflek, V.; Hasch, F.; Storchová, Z. Přírodopis I pro 6. ročník základní 

školy. Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183168-9

Str. 36: Cibule kuchyňská -  příprava preparátu. Výživa buňky.

Str. 39: Pozoruj růst vrby z vrbového proutku. Rozmnožování
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Str. 66: Obr. Přeslička rolní: jarní a letní lodyha. Plavuně a přesličky.

Str. 67: „Přeslička rolní se sbírá jako léčivá rostlina, odvar z ní se užívá na záněty močových 

cest a ledvin. Pomáhá k vylučování hliníku, který je pro organismus škodlivý.“

Str. 68: Obr.: osladič obecný, kapraď samec. Kapradiny.

Str. 69: Výskyt kapradin -  kapraď samec, osladič obecný. „Oddenek osladiče se sbírá jako 

léčivý. Používá se k výrobě léků. Nálev z oddenku se v lidovém léčitelství používá při zánětu 

průdušek, proti vnitřním parazitům, pro lepší vylučování žluči nebo jako mírné projímadlo.“

Str. 70: Kořen -  funkce zásobní -  křen; funkce přichycovací -  břečťan. Stavba rostlin.

Str. 74: Obr.: větvení stonku -  smrk ztepilý. Stonek.

Str. 75: Stéblo - pýr plazivý, stvol -  sedmikráska chudobka.

Str. 79: Obr.: rosnatka okrouhlolistá. List.

Str. 80: Srostlé květní obaly -  prvosenka. Květ.

Str. 82: Obr.: květenství -  kokoška pastuší tobolka, jitrocel, prvosenka jarní, jírovec maďal. 

Květenství

Str. 83: Obr. : hlávka -  jetel luční, úbor -  čekanka obecná, vijan -  kostival lékařský, složený 

okolík -  bršlice kozí noha.

„Víš, že květenství mnohých rostlin mají léčivé účinky? Proti nachlazení je účinný čaj 

z vrcholíků černého bezu a lípy, do tzv. čistících čajů se přidávají úbory sedmikrásek , úbory 

heřmánku pravého zase usnadňují hojení ran. Lékárnický průmysl zpracovává hlávky jetele 

lučního. Hrozny květů trnovníku akátu se přidávají do bylinných čajů pro svoji příjemnou 

vůni.“

Str. 86: Obr.. Souplodí -  šípek, malina, jahoda.

Str. 87: Lípa, smetanka, slunečnice. Obr.: nažka slunečnice. Plody.

Str. 88: Pýr, konvalinka, česnek -  vegetativní rozmnožování. Rozmnožování rostlin.

Str. 89: Obr.: vegetativní rozmnožování rostlin -  šlahouny -  violka vonná, oddenek -  

konvalinka vonná.

Str. 90: „Víš, že jedlá semena má i jinan dvoulaločný?“

Str. 91: Jinan dvoulaločný -  obr. + popis.

Str. 95: Stanoviště borovice lesní. Borůvka černá -  květ.

Str. 99: Obr.: bříza bělokorá, dub zimní, lípa srdčitá.

Str. 100; Obr.+ popis -  bříza bělokorá; jasan ztepilý -  výskyt.

Dobroruka, L. J.; Gutzerová, N.; Havel, L.; Kučera, T.; Třeštíková, Z. Přírodopis II pro

7. ročník základní školy. Praha: Scientia, 1998. ISBN 80-7183-134-4
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Str. 101; Obr.; jírovec maďal, jasan ztepilý. Jírovec maďal -  popis.

Str. 102; Pryskyřníkovité -  měchýřek -  čemeřice; nažka -  jaterník trojlaločný. Obr.; jaterník 

trojlaločný.

Str. 103; Obr.; hlaváček jarní, čemeřice, oměj ; „oddenek čemeřice černé se používá 

v lékařství. Je prudce jedovatý, prášek z něho způsobuje prudké kýchání. Zdánlivá nápadná 

koruna květu čemeřice je v podstatě zvětšený kalich.“

Str. 104; Obr.; mák vlčí, mák setý, vlaštovičník větší. Mák -  „již staří Řekové znali opojné a 

uspávači, či tišící účinky jeho šťávy.“

„Celá rostlina obsahuje látky morfin a kodein, ze kterých se připravují léky tišící bolesti.

Z tohoto důvodu náleží k užívaným léčivým rostlinám. (Opium obsahující tyto látky se 

získává nařezáním nezralých makovic).“

„Opium se zneužívá k výrobě omamných drog (narkotik). V dobách války dávaly zoufalé 

matky dětem pít odvar z makovic, aby utišily pláč hladových dětí. V dobách roboty ze 

stejných důvodů ukládaly matky děti ke kvetoucímu makovému poli.“

„Vlaštovičník větší se v lidovém léčitelství používá k odstranění bradavic.“ Další zástupci -  

mák vlčí, mák setý.

Str. 106; Brukvovité -  křen selský.

Str. 108; Jabloňovité -  popis - jeřáb ptačí, hloh obecný; růžovité -  obr. -  růže šípková.

Str. 109; Češule -  šípek; peckovičky na květním lůžku -  malina, ostružina; výskyt -  tužebník 

jilmový, mochna husí. Na světlých výslunných mezích sbíráme v červenci léčivou žlutě 

kvetoucí bylinu řepík lékařský. Používá se k hojení ran. Pod keři snadno přehlédneme kuklík 

městský. Obr.; ostružiník, maliník.

Str. 110, 111; Bobovité - „patří sem lékořice lysá, z jejíchž kořenů známých jako „sladké 

dřevo“ se vyrábí cukrářský pendrek a jsou používány i ve farmacii“; dále jetel luční, 

komonice.

Str. 112, 113; Miříkovité -  bršlice kozí noha, kmín kořenný, bedrník obecný, kopr vonný. 

Všechny miříkovité jsou plné kanálků s aromatickými látkami -  např. kmín, anýz, fenykl, 

které se používají jako koření. Dále konzumujeme nať petržele obecné, kopr vonný.

Str. 114; Obr.; brutnák lékařský, kostival lékařský, plicník lékařský. Kostival lékařský -  

„donedávna byl používaný v lidovém lékařství často pod názvem „černý kořen“ jako 

prostředek na ošetřování ran a zlomenin kostí.“

„Plicník lékařský je  hojně využívaný v lékařství při plicních chorobách.“

„Brutnák lékařský se dříve používal jako  listová zelenina.“
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Str. 115: Obr.: hluchavka bílá. Hluchavkovité -  „zástupci jsou pro svoji aromatičnost 

využívány v lékařství, kosmetice a aromaterapii, nebo jako koření “ - šalvěj luční, šalvěj 

lékařská, rozmarýna lékařská, máta peprná, mateřídouška obecná, hluchavka bílá, levandule 

lékařská, majoránka a saturejka zahradní, dobromysl obecná. „Tymián je používán nejen pro 

svou příjemnou vůni, ale i pro schopnost zastavovat krvácení.“

Str. 117: Lilkovité -  obr. + popis: rulík zlomocný, blín černý. „Rulík zlomocný obsahuje 

jedovatou látku atropin, která se používá v očním lékařství k rozšíření zornice, a tím 

k usnadnění vyšetření oka.“

Str. 118, 119: Obr.: pampeliška, slunečnice, devětsil lékařský, heřmánek pravý. Slunečnice -  

popis. Pěstovaná léčivka -  měsíček lékařský. Planě rostoucí léčivé rostliny -  řebříček obecný, 

heřmánek pravý -  „jeho odvar se používá na rány, často se zaměňuje s heřmánkovcem nebo 

rmenem, oproti kterým mají jeho úbory duté lůžko.“

„Časně zjara rozkvétá žlutými květy podběl lékařský, používaný při chorobách dýchacího 

ústrojí.“ -  devětsil lékařský, pelyněk Černobýl, vratič obecný.

Str. 120: Obr.: Bělotrn kulatohlavý, řebříček, čekanka obecná, pupava bezlodyžná. Léčivky : 

pampeliška, čekanka..

Str. 122, 123: Obr.: vraní oko čtyřlisté, konvalinka vonná, cibule, česnek. Pěstované -  česnek 

kuchyňský, cibule. Divoce rostoucí -  konvalinka vonná, vraní oko čtyřlisté. „V květináčích se 

pěstuje aloe, která se přikládá na rány a její výtažky se přidávají do kosmetických přípravků 

ke zvláčnění pokožky.“

Str. 127: V blízkosti lidských sídel -  pýr plazivý.

Str. 131: Hluchavkovité -  koření -  bazalka, majoránka, tymián, saturejka.

Str. 133: Obr.: dobromysl.

Str. 134, 135: Obr.: bříza bělokorá, jahodník, náprstník, krtičník hlíznatý, prvosenka jarní, 

kopřiva dvoudomá, prha chlumní, podběl léčivý, měsíček lékařský, bez černý.

„ Léčivé rostliny -  dříve byla znalost léčivých účinků rostlin předávána z generace na 

generaci. Dnes je mnohdy tato tradice přerušena, ale přesto se prastaré umění „babek 

kořenářek a bylinářek“ dochovalo až do dnešních dob moderního světa. Dokonce se stále 

častěji a ochotněji vracíme k „přírodní medicíně“ a léčivým rostlinám. Ve středověku byli lidé 

znalí těchto věcí upalováni na hranicích jako čarodějové a šarlatáni, v dnešní době nadužívání 

antibiotik, kdy se stále častěji objevuje přecitlivělost na různé léky, nabývají rostliny a jejich 

léčivé účinky opět na významu.

„Rostliny a jejich různé části se používají ve formě obkladů, čajů, tinktur, kapek, 

odvarů, mastí, kloktadel apod. Při sběru léčivých rostlin platí určitá pravidla, která je nutno
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dodržovat. Platí například, že léčivé rostliny sbíráme vždy za suchého počasí, na čistých 

(chemicky neošetřovaných) místech (ne podél silnic), a to pouze jejich zdravé, chorobami a 

škůdci nenapadené části.

Rostliny rychle sušíme ve stínu, rozložené, aby neztrácely původní barvu. 

Uchováváme je v tmavých lahvích nebo plátěných pytlích.

Míchání různých směsí bychom měli přenechat odborníkům, poněvadž některé léčivé 

rostliny jsou ve větším množství jedovaté, a proto ani s bylinkami není radno experimentovat.

O řadě léčivých rostlin, které jsme již popisovali u různých čeledí, se jen okrajově 

zmíníme, poněvadž cílem této kapitoly není kompletní výčet léčivých rostlin, ale spíše 

upozornění na některé obecně známé rostliny, o kterých dosud nebyla řeč. Kořen ; Mydlice 

lékařská pomáhá odkašlávat, při kožních nemocech odvádí vodu a pot. Nať a listy; Náprstník 

poskytuje lék při chorobách srdečních. Pro svoji jedovatost musí být přesně dávkován 

odborníky.

Třezalka kvete oranžově a obsahuje okrově hnědé barvivo. Odvar se používá proti 

jaterním chorobám, k uklidnění nervů, třezalkový olej pomáhá při poraněních, spáleninách, 

omrzlinách, revmatismu.

Šťáva z listů jitrocele kopinatého slouží jako prostředek proti kašli. Rozemnuté listy 

lze rovněž použít k zastavení krvácení. Odvar kopřivy dvoudomé je odedávna používán při 

léčbě poranění, do vlasových kůr apod.

Světlík lékařský je významným prostředkem při očních problémech (záněty spojivek, 

záněty rohovky, zákaly čočky). Nať s kořenem krtičníku hlíznatého se používá na kožní 

vyrážky, zduřeniny mízních uzlin. Odvar z listů rozrazilu lékařského se doporučuje při 

chorobách horních cest dýchacích, při spáleninách.

Květy; Velkokvěté divizny, kvetoucí žlutě, se používají při onemocnění horních cest 

dýchacích. Čaj z květů lípy vyvolává pocení. Šištice chmele otáčivého slouží jako uklidňující 

prostředek při nervozitě a nespavosti. Odvar květů prvosenky pomáhá při chorobách ledvin, 

při křečích, revmatismu. Plody; Lesklé černé peckovice bezu černého (známé jako bezinky) 

se používají proti bolestem např. při revmatismu.“

6. 6. N a k la d a te lstv í J in an .

Kočárek, E.; Kočárek, E. Přírodopis pro 6. ročník základní školy. Jinan, 1998.

y  této učebnici není zmínka o léčivých rostlinách.
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Str. 7: Obr. 6: a - kapraď samec, c - osladič obecný, f -  přeslička rolní. Téma kapradiny a 

příbuzné rostliny. Přeslička rolní -  její lodyha má pro vysoký obsah oxidu křemičitého 

význam v lidovém léčitelství.

Str. 8: „Zjistěte z odborné literatury, k čemu se nať přesličky v léčitelství využívá a v jaké 

formě se podává.“ Kapraď samec -  popis.“ Přeslička rolní je známým plevelem i bylinou, 

využívanou v léčitelství.“

Str. 30: Smetanka lékařská -  semenné rostliny. Borovice lesní -  stanoviště, popis -  

nahosemenné rostliny.

Str. 31: Obr. 61: Životní cyklus borovice lesní.Obr. 62: Borovice lesní. Smrk ztepilý -  

nejrozšířenější jehličnan u nás. Jedle bělokorá, jalovec obecný.

Str. 32: Obr. 63: Zástupci jehličnanů -  smrk ztepilý, jedle bělokorá.

Str. 33: Borovice lesní -  popis. Vzdálení příbuzní jehličnanů -  jinan dvoulaločný.

Str. 34: Obr. 65: Jinan dvoulaločný.

Str. 60: Smetanka lékařská -  kořen.

Str. 71: Smetanka lékařská -  vysvětli, jak vypadají nažky, čím jsou opatřeny a jakým 

způsobem se šíří -  plody.

Str. 77: Bylinné patro -  plicník lékařský, jaterník podléška, konvalinka vonná, jahodník 

obecný, mařinka vonná, vraní oko čtyřlisté. Keřové patro -  brusnice borůvka, brusnice 

brusinka, ostružiník maliník, ostružiník křovitý, bez černý, jeřáb obecný. Rostliny našich lesů. 

Obr. 138: Keře lesů, pasek a luk- ostružiník křovitý, maliník obecný, bez černý, jeřáb obecný, 

trnka obecná, růže šípková.

Str. 78: Stromové patro: Obr. 139: Listnaté stromy -  dub zimní, bříza bradavičnatá, jeřáb 

obecný, jasan ztepilý.

Str. 79: Vraní oko čtyřlisté -  „Proč máme této rostlině věnovat zvýšenou pozornost?“

Str. 82: Luční byliny -  divizna velkokvětá, mateřídouška časná, chráněný hlaváček jarní. 

Dřeviny -  růže šípková, trnka obecná, hloh obecný, jalovec obecný. Rostliny luk a pastvin.

Str. 83: Obr. 143: Byliny luk, pastvin a polí -  smetanka lékařská, mateřídouška obecná, 

kopřiva žahavka, mák vlčí.

Str. 84: Pícniny -  jetel luční. Rostliny našich polí 

Str. 85: Olejniny -  mák setý, len setý, slunečnice roční.

Str. 87: Bylinné patro -  řebříček obecný, smetanka lékařská, sedmikráska obecná. 

Jednoděložné rostliny -  cibule kuchyňská, česnek kuchyňský. Rostliny zahrad, sadů a parků.

Kočárek, E.; Kočárek, E. Přírodopis pro 7. ročník základní školy. Jinan, 1998.
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6. 7. Nakladatelství Fraus -  řada učebnic Člověk a příroda.

Klepel, G.; Bergstedt, Ch.; Ditrich, V.; Liebers, K. Člověk a příroda. Zdraví. Plzeň: 

Fraus, 2005. ISBN 80-7238-339-6

Str. 54: „Dnes se mnozí lidé vracejí od moderního lékařství zpět k přírodní lékárně. I 

v moderní medicíně je ale samozřejmostí používání prokazatelně účinných rostlinných 

prostředků, například extraktu z jírovce, jehož účinná látka aescin působí proti slabosti žil.“ 

Obr. 54/1 a 54/2: jírovec maďal.

„Pokusy a pozorování: Vyzkoušej sám na sobě účinek horkých bylinných koupelí 

nohou při podchlazení.“ „Národní názvy některých léčivých rostlin, např. kostival, světlík či 

jaterník, ukazují na jejich skutečné nebo domnělé léčivé účinky. Informuj se v knize o 

léčivých rostlinách nebo v lexikonu o dnešním názoru na ně. Vyhledej tyto rostliny v přírodě 

a vystav je ve škole.“

„V lesích, na loukách a polích , stejně jako v zahrádkách a parcích, lze nalézt divoce 

rostoucí jedovaté rostliny. Poznávej je pomocí knih (příručky o léčivých rostlinách), časopisů 

v lékárnách a expozic v botanických zahradách. Vyfotografuj rostliny, které obsahují jedovaté 

látky, a zhotov plakáty, na kterých uvedeš charakteristické znaky těchto rostlin a varování 

před jejich jedovatostí.“

Str. 55: „Zjisti, kde v okolí školy a tvého bydliště rostou léčivé stromy a keře. Sestav sbírku 

fotografií: každý strom nebo keř bez listů a s listy, kvetoucí a s plody. Uspořádej výstavku 

„Léčivé stromy a keře“, na které je představíš.“

„Sbírej a vylisuj nejedovaté léčivé byliny a koření, které nejsou chráněny. Sestav 

herbář.“

„Připrav „čaj proti kašli a průduškový čaj“ (čajová droga). Mohl by mít toto složení: 

plody fenyklu (zahrada), jitrocel kopinatý (divoce rostoucí), mateřídouška (zahrada). K těmto 

účinným složkám rozpouštějícím hlen přidej šípek (divoce rostoucí) ke zlepšení chuti a vůně a 

květy slézu (v zahradě nebo divoce rostoucí) kvůli barvě a usnadnění odkašlání. Nejprve se 

v příručce o léčivých rostlinách informuj o výskytu a charakteristických znacích těchto 

rostlin.“

„ S použitím vařící vody připrav extrakty z jednotlivých čajových drog nebo směsí 

čajových drog.“
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„Natrhej listy pampelišky před květem a připrav je se salátovou marinádou z citronové 

šťávy, soli, cukru, pepře a slunečnicového oleje.“

„ Pampeliškový med je hustá , rosolovitá hmota. Suroviny: 200 květů pampelišky, 200 

ml vody, 200 g cukru. Cukr a květy vař půl hodiny ve vodě.n horkou hmotu přelij přes sítko, 

naplň do skleniček od marmelády a uzavři.“

„ Na jarní túru si s sebou vezmi chléb s máslem. Můžeš si nadrobno nasekat medvědí 

česnek a chléb chléb s máslem jím posypat. Připravíš si tak zdravou svačinu“

„Nasbírej a usuš květy heřmánku. Antibakteriální účinek si může každý vyzkoušet 

sám na sobě (například kloktání při zánětech dásní).“

„Založ květinový truhlík nebo záhon s bylinkami, případně několik jednotlivých 

truhlíků s léčivými bylinami a kořením. Mateřídouška, šalvěj, dobromysl, meduňka lékařská, 

saturejka, máta, pažitka a petržel se pěstují poměrně snadno.“

„Úkoly a otázky: informuj se v lékárnách, drogeriích a prodejnách zdravé výživy, 

které domácí rostliny se používají jako léčivé rostliny k výrobě čajových směsí, mastí, kapek 

nebo tablet. Látky obsažené v rostlinách nemusí být pro nás velkou neznámou. Navrhni 

tabulku, ze které lze snadno zjistit, co se rozumí například slovy karotenoidy, flavonoidy, 

glykosidy, třísloviny a alkaloidy. Několik pokynů pro sběrače: sbírej pouze léčivé rostliny, 

které dobře znáš. Dbej přitom na ustanovení o ochraně přírody. Sbírej pouze čisté a čerstvé 

části rostlin a dobře je usuš.“

Str. 56: „Povolání léčitelů vykonávali ve středověku například lazebníci. Předepisovali 

omývání částí těla, bylinné koupele, zábaly hrudníku a lýtek. Lékařství bylo v tehdejší Evropě 

na nižší úrovni než ve starověkém Římě. Ačkoli se například léčebné metody Hildegardy von 

Bingen proslavily v mnoha knihách, jsou některé její návody podle dnešních vědomostí 

chybné nebo nesmyslné. Tvrdila například, že borůvky mohou způsobovat revma. Nebo 

doporučovala léčit vředy pomocí olízání od psa. Paracelsus, narozený v roce 1493, viděl 

člověka jako součást jeho přirozeného prostředí. Nedůvěřoval starým autoritám a jejich 

učebnicím, soustředil se na přírodu a vlastní zkušenosti a tím podporoval empirické výzkumy. 

Přesto byl i on ještě v zajetí mnoha omylů. Například rostliny se srdčitými listy měly pomáhat 

proti srdečním potížím, s ledvinovitými listy zase proti chorobám ledvin. Paracelsus věřil, že 

jednoho dne se alchymistům podaří vyrobit léky proti nemocem. Mák a z něj získávaná droga 

opmm, zmírňující bolesti, byla známa již v antické době. Avšak až v roce 1805 se podařilo 

izolovat účinnou látku „morfin“. V roce 1846 byl objeven omamný účinek éteru, který se pak 

stal rozšířeným narkotikem.“
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„Zvyšuje se zájem o alternativní způsoby léčby, které vycházejí z přírodního 

léčitelství.“

„Nauka o léčivých rostlinách včera a dnes. Používání kořenů, stonků, listů, květů, 

plodů a semen k léčebným účelům je staré jako lidstvo samo. Ano, vlastně ještě starší, protože 

také u mnoha zvířat lze pozorovat, že pokud jim není dobře, požírají cíleně určité části rostlin. 

Lidé všech kontinentů používají rostliny k léčení ran, zmírňování bolestí, k podpoře trávení, 

ke změně chuti jídla, ke zlepšení nálady, ale také k opojení. Vědomosti o léčivé síle rostlin 

jsou předávány až do dnešní doby z generace na generaci. I v názvech některých rostlin, jako 

například kostival či světlík lékařský, je obsažen skutečný nebo alespoň domnělý léčebný 

účinek. Dříve se například přesně vědělo, proč se má brzy na jaře připravovat a pít čaj 

z mladých kopřiv.

Ve středověku to byly v Evropě nejprve klášterní zahrady, kde se kromě zeleniny 

cíleně pěstovaly také léčivé byliny a koření. Později zakládaly i mnohé univerzity „lékařskou 

zahradu“, určenou ke vzdělávání studentů v lékařství.“

„Tisíciletá víra v léčebné síly přírody a dlouhá tradice používání „zázračných nápojů“, 

čajů, šťáv, mastí a obkladů z částí rostlin přežívá dodnes. Mnozí lidé věří v bezpečné, šetrně 

působící přírodní produkty, i když ví, že mnoho rostlin obsahuje také smrtelné jedy a 

nebezpečné omamné látky. Někteří dokonce ještě dnes prohlašují určité magické představy za 

pravdivé. Například řada lidí věří, že červené víno díky své barvě podporuje krvetvorbu nebo 

že tyčinky chřestu zvyšují mužskou potenci. Ale i pouhá víra v účinek může léčit (placebo 

efekt).

Obr.59/1: šalvěj lékařská je známá léčivá rostlina a koření; obr. 59/2: kopřiva 

dvoudomá.

Str. 60: „Je pravdou, že v mnoha rostlinách se nacházejí z lékařského hlediska vysoce účinné, 

ale často také nanejvýš jedovaté látky, které se v přesně dodržovaném dávkování používají 

v léčivech. Známými příklady takových jedovatých léčivých rostlin jsou náprstník červený, 

rulík a mák. Pravdou také je, že u mnoha jiných rostlin (například jinan dvoulaločný, jírovec 

maďal, lípa velkolistá, lípa srdčitá, černý bez) byl prokázán léčebný účinek, který není 

způsoben jednou jedinou látkou, nýbrž přirozenou kombinací různých účinných látek.

Sběr, sušení a uchovávání léčivých rostlin. Sbírat léčivé rostliny může jen ten, kdo je 

dobře zná. Nikdy nesbírej jedovaté rostliny! V případě pochyb lze koupit potřebné byliny ve 

specializované prodejně s bylinami nebo v lékárně. Místa, na kterých se byliny sbírají, by se 

neměla hnojit, neměla by být ošetřována herbicidy a insekticidy či být vystavena účinkům 

výfukových plynů automobilů. Díky sušení se části rostlin stávají trvanlivými. Listy, květy a
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semena z nízkým obsahem vody lze sušit za suchého počasí ve stínu, rozložené v tenké vrstvě 

na papírové podložce. Části rostlin obsahující vodu můžeme sušit v otevřené pečicí troubě 

elektrického sporáku při 40°C až max. 60°C, aby zůstaly zachovány obsažené látky (například 

éterické oleje. Dobře usušený rostlinný materiál je lámavý, příliš vlhké části podléhají zkáze 

(napadení bakteriemi nebo plísněmi). Usušené byliny by se měly uchovávat v těsně 

uzavřených plechovkách z bílého plechu (dózy na kávu), měly by být chráněny před světlem a 

vlhkostí. Na etiketě by mělo být uvedeno datum výroby, účel použití a použité druhy rostlin či 

jejich části.

Použití léčivých rostlin. Dříve se jako droga označovaly všechny části rostlin, které se 

sušením staly trvanlivými. Chceme -li si sami namíchat např. čaj proti kašli nebo průduškový 

čaj, musíme znát nejen které rostliny použít, jejich místo výskytu a správnou dobu sklizně, 

nýbrž také výrobní postup. Čajem rozumíme odvar nebo nálev z bylin, používaný k pití. Čaj 

může sloužit jednoduše k zahnání žízně nebo také k vnitřnímu nebo vnějšímu použití při 

zdravotních potížích.

Použití léčivých rostlin: pití -  nálev získaný zalitím bylin horkou vodou se pije teplý 

(např. čaj proti kašli); kloktání -  při zánětech sliznice v ústech a hltanu kloktejte vlažný odvar 

nebo tinkturu ředěnou vodou (například heřmánkový čaj, šalvějovou tinkturu); obklady -  

šátky nebo mul namočte do odvaru nebo výluhu tělesné teploty a přiložte na kůži (např. 

heřmánkový při zánětech a zápalech a jitrocelový při bodnutí hmyzem); koupele -  koupele 

rukou a nohou provádějte v teplém odvaru (mírně nad tělesnou teplotou) asi 10 minut (např. 

heřmánkový, kopřivový, meduňkový); inhalace -  vdechování vodních par s éterickými oleji 

pomocí inhalátoru (např. lipový květ, šalvěj, tymián).“

Str. 61: „Některé léčivé rostliny a koření: Pampeliška (smetanka lékařská) -  mladé listy se 

trhají před květem a jí se jako salát nebo se suší na čaj. Obsažené hořké látky (hořčiny) 

zvyšují chuť k jídlu, podporují trávení a zlepšují odtok žluči. Díky obsahu draslíku působí 

močopudně. Kromě toho jsou v pampelišce obsaženy karotenoidy a flavonoidy. Natrhané 

úbory lze povařit s trochou vody, žlutá šťáva se scedí, svaří se s cukrem a vznikne 

pampeliškový med. Z upražených kořenů pampelišky se dá získat náhražka kávy.“

„H eřm ánek lékařský -  léčebně působící cham azulén se uvolňuje až při zalití vodou. 

Heřmánek m á antibakteriální účinky, léčí rány a zabraňuje zánětům . Inhalace, kloktání, pití, 

obklady, koupele a m asti se často užívají při nem ocech dýchacích a trávících orgánů i 

kůže.D louhodobé používání však m ůže být škodlivé.“

„Česnek medvědí -  díky silnému zápachu po česneku je vyloučena záměna 

s jedovatými listy konvalinek. Stejně jako v česneku setém jsou i v česneku medvědím
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obsaženy organické sloučeniny síry. Listy a cibulky medvědího česneku pomáhají při 

poruchách trávení, snižují krevní tlak a obsah tuku v krvi. Čerstvé, nadrobno nakrájené listy 

chutnají na chlebu s máslem, v salátech v bylinkovém tvarohu. V polévkách mohou listy 

místo špenátu dodávat velmi kořeněnou chuť.“

„Ostružiník -  důležitými obsaženými látkami jsou třísloviny, flavonoidy a ovocné 

kyseliny. Čerstvé plody chutnají výtečně v jogurtu, pudinku nebo zmrzlině. Ostružinová 

marmeláda nebo šťáva je velmi aromatická. V mnoha čajových směsích jsou obsaženy sušené 

listy pro svou příjemnou chuť. Čaj lze pít bez obav po dlouhou dobu“

„Lichořeřišnice pochází z Ameriky. Karotenoidy, flavonoidy, kyselina askorbová a 

glykosidy jsou látky obsažené v listech a květech. Benzylisothiokyanát je účinné rostlinné 

antibiotikum, sloužící k léčení infekcí. Žlutooranžově -  červené květy dávají barvu a chuť 

bylinkovému octu. Listy chutnají v malém množství podobně kořenitě jako řeřicha na chlebu 

s máslem nebo v salátu. Poupata lze naložit jako náhradu kaparů do slaného octového 

nálevu.“

„Tymián -  listy a květy obsahují účinné látky thymol, třísloviny a flavonoidy. Čajový 

nálev z tymiánu rozpouští hleny a zmírňuje křeče při kašli, tlumí dávivý kašel a pomáhá při 

žaludečních potížích. Kromě toho působí antiseptický. Častými způsoby použití tymiánu jsou 

čaj, přídavek do koupele a vtírání tinktury do pokožky. Jako koření dává tymián příjemnou 

chuť pečením, steakům, rybám, salátům, pizze a nákypům.“

Bergstedt, Ch.; Ditrich, V.; Liebers, K. Člověk a příroda. Voda. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 

80-7239-337-X

Str. 10: Pokus s dubovým dřevem. Vodní režim rostlin.

Ditrich, V.; Mederow, G.; Bergstedt, Ch.; Liebers, K. Člověk a příroda. Vzduch. Plzeň: 

Fraus, 2005. ISBN 80-7238-338-8

Str. 38: Šíření semen a plodů -  úkol -  mák, lípa, smetanka. Využití vzduchu v každodenním 

životě a technice.
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Bergstedt, Ch.; Ditrich, V.; Liebers, K. ü o v lk  a příroda. Půda. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 

80-7238-340-X

Str. 22: Obr. 22/3: projevy nedostatku draslíku na listu jetele lučního. Půdní koloidy a procesy 

výměny v půdě.
Str. 24: Indikátory půdnt reakce -  brusnice brusinka, brusnice borůvka, mák vlčí. Indikátory 

půdy s obsahem uhličitanu vápenatého -  hlaváček jarní, jaterník trojlaločný. Rostliny -

indikátory.
Str. 25: Indikátory půd s nízkým obsahem uhličitanu vápenatého -  vřes obecný, brusnice 

brusinka, brusnice borůvka. Indikátory dusíku kopřiva dvoudomá, kokoška pastuší tobolka, 

hluchavka bílá. Rostliny, které indikují vysoký obsah vody v půdě -  vrby, mochna husí. 

Rosthny, které indikují nízký obsah vody v půdě -  rozraz,I lékai-ský. Obr. 24/2: svlačec rolní,

obr. 25/5; mochna husí.
28; Obr. 28/3; Kořeny kokošky pastuší tobolky. Prorůstání půdy kořeny.

29; Břečťan obecný -  vzdušné kořeny.

46; Obr. 46/1; Vlčí máky v ječmeni. Obr. 46/2; Chrpy v řepkovém poli.

6. 8. Nakladatelství Fortuna.

Kvasniěková, D.; Jeník, J.; Pecina, P.; Fronžk, J.; Cais, J. Ekologický pHrodopis pro 6. 

ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Fortuna 2002. ISBN 80- 

7168-783-9

Str. 18; Obr. 24 + popis; kapraď samec. Kapradiny.

Str. 19; Obr. 26 A; Vývin kapradiny na příkladu osladiče.

Str. 20; Obr. 27; osladič obecný.

Str. 22; Obr. 29; Borovice lesní. Nahosemenné rostliny.

Str. 23; Obr. 33; Rozšiřování semen borovice. Obr. 34; Klíčení semena borovice lesní.

Str. 24; Obr. 35; Jehličnaté stromy -  jedle bělokorá, smrk ztepilý. Borovice lesní -  zařazení. 

Str. 25; Popis; borovice lesní, smrk ztepilý, jedle bělokorá, jalovec obecný.

Str. 27; „Vyber z obrázků 41 a 42 léčivé rostliny. Která část se u jednotlivých rostlin sbíra?‘

Rostliny krytosemenné.
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Str. 28: Obr. 41: jarní rostliny v lesích: plicník lékařský, konvalinka vonná, prvosenka jarní.

Str. 29: Obr. 42: další lesní byliny: jahodník obecný, vraní oko čtyřlisté, marinka vonná.

Str. 30: Obr. 43: bez černý -  květenství a plodenství. Obr. 44: lesní kere -  ostružiník maliník, 

vřes obecný, brusinka obecná, ostružiník křovitý, borůvka obecná.

Str. 31: Bez černý -  popis. Dub letní, dub zimní -  popis.

Str. 32: Obr. 46: dub zimní -  větvička a listy s plody, klíčení dubu. Zařazení do čeledí: 

bukovité -dub letní, dub zimní; břízovité -  bříza bradavičnatá.

Str. 33: Obr. 48: listnaté stromy: bříza bradavičnatá, lípa srdčitá, jeřáb obecný.

Str. 70: Obr. 107: Břehové dřeviny v okolí rybníka -  vrba bílá, jasan ztepilý. Rybník.

Str. 71: Obr. 110: Další byliny v okolí vody -  devětsil lékařský, tužebník jilmový.

Str. 99: „K čemu se používají šípky?“ Na slunných stráních nalézáme hlaváček jarní a 

divizny. Na jiném půdním podkladu roste vřes a některé druhy mateřídoušek. Na málo 

provzdušněných půdách -  přeslička rolní. Louky a pastviny -  pampeliška a sedmikráska 

chudobka. Rostliny travních společenstev.

Str. 100: Obr. 169: keře suchých strání a mezí -  hloh obecný, trnka obecná, jalovec obecný, 

růže šípková.
Str. 101: Obr. 170: jednoleté, dvouleté a vytrvalé byliny strání -  rozchodník ostrý, 

sedmikráska chudobka, rozrazil rezekvítek, mateřídouška časná, divizna malokvětá, hlaváček 

jarní.

Str. 102: Obr. 171: luční byliny - jitrocel kopinatý.

Str. 107: Obr. 181: polní plevele -  mák vlčí, pýr plazivý, přeslička rolní. Obr. 182: bobovité 

rostliny -  jetel luční.

Kvasničková, D.; Jeník, J.; Pecina; P.; Froněk, J.; Cais, J. Ekologický přírodopis pro 7. 

ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií -  1. část. Praha: Fortuna, 2004 

ISBN 80-7168-890-8

Str. 8: Obr. 1: přeslička rolní, obr. 3: kapraď samec, obr. 4: vraní oko čtyřlisté, obr. 10: bříza 

bělokorá -  list, obr. 18: konvalinka vonná, obr. 19: violka vonná.

Str. 11: Mák setý, slunečnice roční -  olejniny. Rozmanitost polních ekosystémů.

Str, 12, 13: Obr. 3: zemědělské rostliny -  mák setý, len setý, konopě setá.

Str. 15: Len setý, konopě setá -  přadné plodiny, jetel luční -  krmné plodiny.

Str. 18: Obr. : byliny v sadu - řebříček obecný, jetel luční.

Str. 25: Cibule kuchyňská, česnek. Zelinářské zahrady.
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Str. 26: Obr. 23: organismy žijící v zelinářské zahradě -  pýr plazivý.

Str. 29: Měsíček lékařský -  „používá se jako léčivá rostlina“.

Str. 31: Okrasné dřeviny -  břečťan popínavý, jírovec maďal.

Str. 32: Obr. 33: Okrasné dřeviny -  břečťan popínavý, jírovec maďal.

Str. 39: „Mezi pleveli podobně jako mezi dalšími planě rostoucími rostlinami je řada druhů, 

které obsahují ve svém těle látky využívané pro výrobu léků. Části těchto rostlin nebo i celé 

rostliny mohou být vhodné pro přípravu léčivých čajů. Rostlinám, které mají léčivé účinky, 

říkáme léčivé rostliny. Patří k nim kopřiva, podběl, heřmánek, mateřídouška a mnoho dalších 

bylin.“

Úkoly č. 6 a 7: „Vyhledej obrázky různých léčivých bylin. Zjisti alespoň u dvou léčivých 

bylin, jaký je jejich léčivý účinek. Sbíráš některé léčivé byliny? Které?“

„Některé léčivé rostliny obsahují ve větším množství účinné jedovaté látky, a proto je řadíme 

mezi jedovaté rostliny. Příkladem je lilek černý, durman obecný, blín černý a vlaštovičník.“ 

Otázka č. 10: „Vlaštovičník větší patří současně mezi plevele, léčivé rostliny a jedovaté 

rostliny. Jak to vysvětlíš?“

Podběl -  nejprve květy, později listy.

Keře na rumištích -  bez černý, vrba jíva, růže šípková. „Patří také k léčivým rostlinám. Pro 

léčivé účinky se sbírají hlavně květy a plody bezu, kůra jívy, květy a šípky růže šípkové.“ 

Otázka č. 16: „Proč se nemají sbírat léčivé rostliny v blízkosti cest, po kterých jezdí hodně 

automobilů?“

Str. 40, 41: Obr. 37: byliny rumišť a okolí cest -  vlaštovičník větší, kopřiva dvoudomá, lilek 

černý, mochna husí, bršlice kozí noha, čekanka obecná, hluchavka bílá, přeslička rolní, 

durman obecný, blín černý, merlík všedobr, pelyněk Černobýl, podběl obecný. Na straně 41 

jsou mezi sebou zaměněny obrázky rostlin merlík všedobr a pelyněk Černobýl.

Str. 42: Obr. 39: dřeviny v okolí cest: růže šípková, bez černý, vrba jíva.

Str. 43: Herbářová položka -  heřmánek pravý. Laboratorní práce 1.

Kvasničková, D.; Jeník, J.; Pecina, P.; Froněk, J.; Cais, J. Ekologický přírodopis pro 7. 

ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií - 2. část. Praha: Fortuna 2006. 

ISBN 80-7168-984-X

Str. 11; Obr. 5: prvosenka jarní. Stavba a činnost těl organismů. 

Str. 25: Obr. 38: kapraď samec, přeslička rolní. Výtrusné rostliny. 

Str. 27: Obr. 41: rostliny semenné -  bříza, jahodník.
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Str. 33: Obr. 54: kopřiva dvoudomá -  listy s řapíkem. List.

Str. 34: Obr. 55: rozmanitost tvaru čepele listů -  lípa srdčitá, dub zimní, jírovec maďal, jetel 

luční, prvosenka jarní.

Str. 40: Obr. 69: kvéty a plody -  mák. Rozmnožování rostlin.

Str. 41: Obr. 70: květenství, plodenství, plod -  prvosenka, pampeliška.

Str. 42: Obr. 72: pohlavní rozmnožování borovice lesní.

Str. 47: Obr. 82: pohyby rostlin -  otevírání květenství ve dne a zavírání na noc -  pampeliška 

lékařská. Život rostliny.

Str. 48: „Jsou ovšem i rostliny, které kvetou po celý rok (sedmikráska).“

6. 9. Přehled názvů léčivých rostlin v učebnicích.

V tomto přehledu jsou uvedeny české názvy léčivých rostlin v učebnicích. Jsou řazené 

abecedně a jejich názvy jsou vypisovány tak, jak jsou uvedeny v učebnicích. Pod písmenem 

A/jsou názvy rostlin, které jsou v učebnicích uvedeny jako léčivé, podtrženy jsou ty rostliny,

o kterých je v učebnici více informací souvisejících s léčivosti, než jen zmínka o tom, že se 

jedná o léčivou rostlinu. Pod písmenem B/ jsou léčivé rostliny, které jsou v učebnicích 

uvedeny v jiné souvislosti než je léčivost.

Nakladatelství Fraus;

A/ Anýz, bedrník obecný, bez černý, cibule, česnek, durman obecný, heřmánek pravý, jinan 

dvoulaločný, kostival lékařský, křen selský, levandule lékařská, lípa, máta peprná, 

mateřídouška obecná, meduňka lékařská, měsíček lékařský, petržel, podběl lékařský. 

BIgslička rolní. rulík zlomocný. růže šípková, řepík lékařský, šalvěj lékařská, vavřín zdobný.

B/ Bolehlav plamatý, bršlice kozí noha, čekanka obecná, česnáček lékařský, devětsil lékařský, 

dobromysl obecná, dub letní, hlaváček jarní, hloh obecný, hluchavka bílá, jahodník obecný, 

jehlice trnitá, jetel luční, jmelí bílé, kakost smrdutý, kapraď samec, kokoška pastuší tobolka, 

konvalinka vonná, kontryhel obecný, kopr vonný, kopřiva dvoudomá, krvavec toten, kuklík 

městský, mák setý, mák vlčí, mochna husí, osladič obecný, pampeliška lékařská, popenec 

obecný, prvosenka jarní, pýr plazivý, řebříček obecný, sedmikráska obecná, slunečnice roční, 

svlačec rolní, šalvěj luční, violka vonná, vraní oko čtyřlisté, trnka obecná, zemědým lékařský.
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Nakladatelství Prodos;

A/ Kapraď samec, mák setý, přeslička rolní, řepík lékařský.

B/ Blín černý, bolehlav plamatý, borovice lesní, borůvka, bršlice kozí noha, bříza bělokorá, 

cibule kuchyňská, česnek kuchyňský, dub letní, dub zimní, durman obecný, heřmánek 

lékařský, hluchavka, jahodník, jalovec obecný, jedle bělokorá, jetel, jeřáb, jinan dvoulaločný, 

kmín kořenný, konvalinka vonná, kontryhel, kokoška pastuší tobolka, kopr vonný, křen 

selský, maliník, mák vlčí, měsíček lékařský, osladič obecný, ostružiník, pivoňka, petržel 

zahradní, prvosenka jarní, puškvorec obecný, rulík zlomocný, sedmikráska obecná, slunečnice 

roční, smetanka lékařská, smrk ztepilý, vlaštovičník větší, vraní oko čtyřlisté, tužebník 

jilmový.

Státní pedagogické nakladatelství;

A/ Bez černý, divizna velkokvětá, heřmánek pravý, kontryhel obecný, levandule lékařská, lípa 

srdčitá, lnice květel, máta peprná, meduňka lékařská, mochna husí, pampeliška lékařská, 

plicník lékařský, prvosenka jarní, prvosenka vyšší, podběl obecný, rulík zlomocný. řebříček 

lékařský, řepík lékařský, šalvěj lékařská, třezalka tečkovaná.

B/ Borovice lesní, bršlice kozí noha, bříza bradavičnatá, borůvka, čemeřice, čekanka obecná, 

česnáček lékařský, česnek medvědí, devětsil lékařský, dobromysl obecná, fenykl obecný, hloh 

obecný, hluchavka bílá, chmel otáčivý, jahodník obecný, jalovec obecný, jasan ztepilý, 

jaterník podléška, jedle bělokorá, jehlice trnitá, jetel luční, jinan dvoulaločný, jitrocel, kapraď 

samec, kmín kořenný, kokoška pastuší tobolka, komonice lékařská, konvalinka vonná, kopr 

vonný, kopytník evropský, koriandr setý, len setý, lopuch plstnatý, majoránka zahradní, mák, 

maliník, mateřídouška obecná, ostružiník, petržel zahradní, popenec břečťanovitý, přeslička 

rolní, pýr plazivý, růže šípková, řeřišnice luční, saturejka zahradní, sedmikráska chudobka, 

slunečnice roční, smrk ztepilý, šalvěj luční, tymián obecný, vraní oko čtyřlisté.

Í̂^ladatelství peog ra fick á  společnost;

^  Andělika lékařská bedrník obecný, bedrník větší, borůvka, čekanka obecná, devětsil, 

^2broniysl_obecná, heřmánek pravý, hluchavka bílá, jehlice trnitá, komonice lékařská, 

^gkoška pastuší tnhnlka lípa srdčitá, maioránka zahradní, máta peprná. mateřídouška obecná. 

B^bJlěk pravý, podběl obecný, popenec obecný, pivoňka, řepík lékařský, řebříček obecný, 

sedmikráska chudobka, srdečník obecný, šalvěi lékařská, trnka obecná, vrba iíva. vřes obecný.

Bez černý, blín černý, bolehlav plamatý, borovice lesní, bršlice kozí noha, břečťan 

popínavý, bříza bělokorá, cibule kuchyňská, česnáček lékařský, česnek kuchyňský, česnek
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medvědí, div,z„a, durman obecný, fenykl obecný, hlavaček jarní, hloh, chrpa modrá, 

jahodník, jasan ztepilý, jetel luční, jeřáb ptačí, jinan dvoulaločný, kmín kořenný, kopřiva, křen 

selský, leknín bělosm ý, len, levandule lékařská, libeček lékařský, lopuch plstnatý, mák setý, 

maliník, meduňka, mochna husí, ostružiník, pampeliška lékařská, pelyněk Černobýl, 

prvosenka jarní, puškvorec obecný, pltcník lékařský, přeslička rolní, rosnatka okrouhlohstá, 

rozmarýna lékařská, rulík zlom ocný, saturejka, slunečnice roční, smetanka, smrk ztepilý. 

Šalvěj luční, violka rolní, tymián obecný, vraní oko ctyrhste.

Nakladatelství Scientia;
A/ Aloe, bez černý, čekanka obecná, čemeřice čeniá, česnek, divizna velkokvětá, dobromysl 

obecná, heřminek pravý, hluchavka bílá, chmel o t ič iy í ,  jeteU uční, j itrocel kopinatý, kopřiva 

dvoudomá. kostiv .l lékařsky, krtičník hllznatj, lékořice Ij s á ,  levandule lékařski ,  MeS, 

maioránVa zahradní, mák vlčí, mák ŝ .  mála pepmá, mateřídouška obecná, m ěsíček  

lékařský. mvHlire lékařská. náprstniTc. osladič obecný, plicník lékařský, pampeliška, 

nrvn..nl.„ nreslička rolní, podběl lěkařskj, rozmarýna lékařA á ,  rozrazil lékařský, rulík

zlomocný. řebříček obecný, řepík lékařský, saturejka zahradní, sedmikráska chudobka. svW ík  

lékařsky. ŽMvěi lékařská, šalvěi luční, trnovník akát, třezalka. tymián, vlaštovičník větší.

B/ Anýz, bazalka. bedrník obecný, bělotrn kulatohlavý. blín černý, brumák lékařský, borovice 

lesní, borttvka černá, bršlice kozí noha, břečťan, bříza bělokorá, cibule kuchyňská, česnek, 

devětsil lékařský, dub zimní, fenykl, hloh obecný, jahodník, jasan ztepilý, jaterník trojlaločný, 

jinan dvoulaločný, jírovec maďal. jeřáb ptačí, kapraď samec, kmín kořenný. kokoška pastuší 

tobolka, kom onice. konvalinka vonní, kopr vonný, křen selský, kuklík městský, malina, 

mochna husí. ostružina, pelyněk Černobýl, petržel obecná, pýr plazivý, rosnatka okrouhlolistá, 

růže šípková, slunečnice, smrk ztepilý, violka vonná, vraní oko čtyřlisté, vratič obecný, vrba.

tužebník jilm ový.

Nakladatelství .Ťinan;

^  Přeslička rolní.
B/ Bez černý, borovice lesní, brusnice borůvka, brusnice brusinka, bříza bradavičnatá, cibule 

kuchyňská, česnek kuchyňský, divizna velkokvětá, dub zimní, hlaváček jarní, hloh obecný, 

jahodník obecný, jalovec obecný, jasan ztepilý, jaterník podléška, jedle bélokorá. jeřáb 

obecný, jetel luční, jinan dvoulaločný, konvalinka vonná, kapraď samec, kopřiva žahavka, len 

»«ý, mák vlčí, mařinka vonná, mateřídouška časná, mateřídouška obecná, osladič obecný, 

ostružiník křovitý. ostružiník maliník. p licn il lékařský, růže šípková, řebříček obecný.
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sedmikráska obecná, slunečnice roční, smetanka lékařská, smrk ztepilý, vraní oko čtyřlisté, 

trnka obecná.

Nakladatelství Fortuna.

A/ Bez černý, blín černý, durman obecný, heřmánek, kopřiva, lilek černý, mateřídouška, 

měsíček lékařský, podběl, růže šípková, vlaštovičník větší, vrba jíva.

B/ Borovice lesní, borůvka obecná, brusinka obecná, bříza bradavičnatá, cibule kuchyňská, 

česnek, divizna malokvětá, devětsil lékařský, dub letní, dub zimní, hlaváček jarní, hloh 

obecný, hluchavka bílá, jahodník obecný, jalovec obecný, jasan ztepilý, jitrocel kopinatý, 

jedle bělokorá, jeřáb obecný, jetel luční, kapraď samec, konopě setá, konvalinka vonná, lípa 

srdčitá, maliník, mák setý, mák vlčí, mařinka vonná, merlík všedobr, osladič obecný, 

ostružiník křovitý, pampeliška lékařská, pelyněk Černobýl, plicník lékařský, prvosenka jarní, 

přeslička rolní, pýr plazivý, rozchodník ostrý, rozrazil rezekvítek, růže šípková, řebříček 

obecný, sedmikráska chudobka, smrk ztepilý, slunečnice roční, trnka obecná, tužebník 

jilmový, violka vonná, vraní oko čtyřlisté, vřes obecný.

Nakladatelství Fraus -  řada učebnic Člověk a příroda.

A/ Bez černý, česnek medvědí, dobromysl, fenykl. heřmánek lékařský, jinan dvoulaločný. 

jírovec maďal. jaterník, jitrocel kopinatý. kopřiva, kostival. lichořeřišnice, lípa srdčitá, lípa 

velkolistá. mák, máta, mateřídouška, meduňka lékařská, náprstník červený, ostružiník. 

pampeliška lékařská, petržel, rulík, saturejka, světlík lékařský, šalvěi lékařská, šípek, 

tymián.

B/ Brusnice borůvka, brusnice brusinka, břečťan obecný, dub, jetel luční, hluchavka bílá, 

chrpa, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, mochna husí, rozrazil lékařský, svlačec rolní, vrba.
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Následující tabulka č. 1. slouží ke srovnání jednotlivých nakladatelství z hlediska 

počtu uvedených léčivých rostlin. Ve sloupci s číslem 1 jsou rostliny, které jsou v učebnicích 

uvedeny jako léčivé. Ve sloupci s číslem 2 jsou rostliny, o kterých je v učebnici více 

informací souvisejících s léčivosti, než jen zmínka o tom, že se jedná o léčivou rostlinu. Ve 

sloupci s číslem 3 jsou léčivé rostliny, které jsou v učebnicích uvedeny v jiné souvislosti než 

je léčivost. V posledním řádku u nakladatelští Fraus, řada učebnic Člověk a příroda, uvádím 

počty uvedených léčivých rostlin tučně z důvodu odlišného pohledu na tuto řadu učebnic. 

Jedná se o učivo doplňkové pro integrovanou výuku.

Nakladatelství

Fraus

Prodos

SPN

CGS

Scientia

23

20

28

46

Jinan

Fortuna

Fraus -  Člověk a příroda

11

29

2 .

15

19

39

3.

40

42

51

52

O

18

46

39

49

13

Tabulka 1: Srovnání jednotlivých nakladatelství z hlediska počtu uvedených léčivých rostlin.

Z tabulky č. 1 vyplývá, že nejvíce léčivých rostlin najdeme v učebnicích nakladatelství 

Scientia, a to 92, z toho je u 46 zmínka o léčivosti. Na druhém místě je nakladatelství Česká 

geografická společnost s 80 druhy, z toho je u 28 zmínka o léčivosti. Na třetím místě skončilo 

Státní pedagogické nakladatelství, kde najdeme 71 léčivých rostlin, z toho je s léčivosti 

spojeno 20 rostlin. Na čtvrtém místě je nakladatelství Fraus se 63 léčivkami, z toho spojených 

s léčivosti je 23 druhů. Na pátém místě skončilo nakladatelství Fortuna, kde nalezneme 60 

rostlin, z toho léčivých 11, na šestém místě je nakladatelství Prodos se 46 léčivkami, z toho 

jsou s léčivosti spojeny 4 druhy a na posledním místě skončilo nakladatelství Jinan se 40 

druhy, z toho je s léčivosti spojeno 11 druhů.

V učebnicích Člověk a příroda nakladatelství Fraus je zmíněno 42 léčivých rostlin, 

z toho s léčivosti spojených je 29.
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7. Okres Šumperk.

7.1. Šumperský region.
Město Šumperk se rozkládá v údolí řeky Děsné, chráněné od severu masívem 

jesenických hřebenů. Město je správní, politické a hospodářské centrum severozápadní 

Moravy. Leží na 50° severní zeměpisné šířky a na 17° východní zeměpisné délky. Město 

Šumperk je jednou ze vstupních bran pohoří Jeseníky, které je členěno na Hrubý a Nízký 

Jeseník. Šumperk je právem označován za bránu do Jeseníků, protože leží na křižovatce cest, 

které vedou k nejvýznamnějším horským výchozím základnám - Skřítku, Červenohorskému 

sedlu, Ramzové a také k úpatí masivu Kralického Sněžníku. Šumperk tvoří střed tzv. 

městského regionu se spádovým územím 430 km2 a s počtem bezmála 100 tisíc obyvatel.

I po zrušení Okresního úřadu zůstává okres územní jednotkou NUTS ("La 

Nomenclature des Unités Territoriales Statistigues”), jež je základním systematickým a 

závazným nástrojem zejména pro statistické účely a pro poskytování statistických informací 

Evropské unii v rámci čerpání prostředků ze strukturálních fondů (podpůrných programů) EU 

(www.šumperk.cz).

7. 2. Květena šumperského okresu (Melzer et al. 1993).

Květena šumperského okresu náleží do dvou fytogeografických oblastí -  mezofytika a 

oreofytika. Oblast mezofytika představuje typickou flóru pahorkatinného až podhorského 

výškového vegetačního stupně. K charakteristickým společenstvům patří například habrové, 

borové a jedlové doubravy nebo acidofilní bučiny. Oreofytikum je oblast horské květeny, 

chybějí zde teplomilné druhy. Typickými rostlinami jsou bika lesní, lipnice Chaixova, violka 

dvoukvětá, papratka horská, sedmikvítek evropský, podbělice alpská, čípek objímavý, sítina 

trojklanná a další. V lesích této oblasti převládají jehličnany, zejména přirozené porosty 

smrku. Mnohé běžné druhy rostlin se vyskytují kdekoliv - v mezofytiku i oreofytiku. Jsou to 

např. kopřiva dvoudomá, vrbka úzkolistá na pasekách, na okrajích lesů starček Fuchsův, nebo 

mnoho lučních druhů, jako je kopretina bílá, kohoutek luční nebo zvonek rozkladitý. Potoky 

jsou lemovány lopuchy, devětsily apod. Ze zavlečených rostlin se rychle šíří např. bolševník 

velkolepý. Šíření této rostliny lze zamezovat jen s velkými obtížemi. Tvoří již velké porosty 

v okolí Nového Malina, Třemešku nebo Velkých Losin.
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Fytogeografická oblast mezofytikum je na okrese Šumperk zastoupena těmito 

fytogeografickými okresy;

1. D rahanská vrchovina, podokres bouzovská pahorkatina.

Tento fytogeografický okres zasahuje z jihu na území okresu Šumperk pouze okrajově 

podokresem bouzovská pahorkatina. Je to oblast s mírně svažitým terénem, relativně srážkově 

nedostatková. Kromě slatinných společenstev jsou zde patrny zbytky lužního lesa a roste zde 

několik vzácných nebo již mizejících druhů rostlin.

2. Zábřežsko -  uničovský úval.

I zde převažují běžné rostlinné druhy mezofytika. Z některých rostlin lze jmenovat 

biku hajní, brčál barvínek, hvozdík kartouzek, z hajních rostlin dymnivku dutou a kokořík 

mnohokvětý.

3. Hanušovická vrchovina.

V tomto okrese leží zajímavá lokalita -  kopec Trlina mezi obcemi Lesnicí a Leštinou. 

Jsou zde vyvinuta různá lesní společenstva, nejvýznamnější jsou zbytky květnaté bučiny, 

které místy přecházejí ve společenstva dubohabrových hájů a acidofilní doubravy. Z dřevin 

zde rostou (kromě nepůvodního smrku) jedle bělokorá, modřín opadavý, dub lesní a zimní, 

javor mléč a babyka, habr obecný a jiné. K významnějším rostlinám patří udatna lesní, 

lýkovec jedovatý, plavuň vidlačka, čilimník černající, kruštík širolistý, vemeník dvoulistý, 

hořeček brvitý, okrotice dlouholistá a vstavač nachový.

Fytogeografická oblast oreofytikum je na území okresu Šumperk zastoupena těmito 

fytogeografickými okresy:

1 • Orlické hory, podokres Králická hornatina.

Tento okres zasahuje na území okresu Šumperk jen malým výběžkem. Za zmínku stojí 

hadcová lokalita u Raškova. Jsou zde zachovány přirozené lesní porosty na extrémních 

stanovištích, především porosty hadcového boru borůvkového a reliktního hadcového boru na 

příkrých svazích. Hadcový podklad ovlivňuje složení vegetačního krytu. Kromě 

serpentinofytů, tj. rostlin vyskytujících se výhradně na hadcových půdách, jako jsou například 

sleziník hadcový či sleziník prostřední, objevují se na zdejších hadcích i druhy čistě 

vápnomilné, např. osladič obecný. Typické jsou četné trpasličí tvary rostlin, tzv. nanismy,
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vyvolané hlavné nedostatkem základních ítvin a suchostí půdy. Rostliny dosahují často jen 

1/15 své normální velikosti.

2. Králický Sněžník.

Květena Králického Sněžníku je velmi podobná květeně sousedního Hrubého 

Jeseníku. Je vSak druhově chudší. Pro tuto oblast nejsou známy žádné endemické druhy 

rostlin a prvky alpínské květeny jsou chudé. Za zmínku stojí rostlina ovsíf dvouřízný.

3. Hrubý Jeseník.

Pro oblast Hrubého Jeseníku je jak zastoupení některých rostlin mezofytika, tak tak i 

bohatý výskyt oreofytních druhů rostlin hornatinného a stfedohorského, částečné ale i 

podhorského a klečového vegetačního smpně. Současný stav květeny Hrubého Jeseníku je 

odrazem jejího vývoje od poslední doby ledové. V oblasti se udržely i tzv. arkto -  alpínské 

druhy rostlin, které se také vyskytují v Arktidě nebo Alpách, např. kopyšník tmavý, ostřice 

skalní, ostřice tmavá, vrba bylinná. K  nejvácnějším, nejvýznamnějším, ale také 

nejohřoženějšítň rostlinám patří jesenické endemity, např. hvozdík kartouzek jesenický, 

jestřábník moravský, l i p n i c e  jesenická, zvonek jesenický. Ve znaku chráněné krajinné oblasti 

Jeseníky je  zvonek vousatý jako nápadný horský, pro Hrubý Jeseník charakteristický druh.

Co se týče rostlinných společenstev, významnou část Hrubého Jeseníku tvoří bučiny, 

dnes však jsou tato společenstva téměř vytěžena a nahrazena smrkovými monokulturami. 

Nejrozsáhlejší oblasti kdysi zaujímaly tzv. květnaté bučiny, v jejichž bylinném patře roste 

mařinka vonná, bažanka vytrvalá, kyčelnice cibulkonosná, bika hajní, vraní oko čtyřlisté, 

kopytník evropský, rozrazil horský, kostřava lesní, jcčmenka evropská, samorostlík klasnatý, 

věsenka nachová, jestřábník zední a další.

Vrcholy Hrubého J e s e n í k u  jsou lemovány společenstvy přirozených horských smrčin.

V bylinném patře najdeme třtinu chloupkatou. borůvku, papratku horskou, žebrovici 

různolistou. šťavel kyselý, sedmikvítek evropský atd.

Mezi hodnomá společenstva Jeseníku patří i horské nivy. Z rostlin lze jmenovat upolín 

ncjvyšší. stračku vyvýšenou nebo oméj šalamounek.

Nejvyšší partie Hrubého Jeseníku pokrývají alpínské hole. Rostou zde různé druhy 

trav jako např. kostřava nízká, metlička křivolaká, metlice trsuatá. třtina chloupkatá. tomka 

alpská.. K dalším rostlinám holí patří koprníěek nachový, vřes obecný, borůvka, brusnice 

brusinka a mochna nátržník.
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7. 3. Geologické poměry šumperského okresu (Melzer et al. 1993).

Pro okres Šumperk je charakteristická velká složitost geologické stavby a pestré 

zastoupení hornin. Na jeho stavbě se podílely všechny geologické éry a budují jej horniny 

vyvřelé, usazené i přeměněné (metamorfované). Metamorfované horniny převládají a spolu 

s vyvřelinami budují prakticky celé horské jádro okresu, zatímco usazené horniny zasahují jen

do jeho okrajových částí.
Rychlebské hory a Králický Sněžník až k Bušínu a Písařovu buduje orlicko -  kladské

krystalinikum spolu se staroměstským krystalinikem. Jsou zde silně metamorfované horniny

starohorního stáří. V orlicko - kladském krystaliniku převládají růžové ruly a svory Ve

staroměstském krystaliniku jsou kromě svorů i amfibolity a vněm celá řada výchozů hadce

Zábřežské krystalinikum je tvořeno silně metamorfovanými horninami, rulami, svory

a kvarcity.
Geologický podklad Hrubého Jeseníku s podhůřím tvoří silesikum. Najdeme zde 

keprnickou rulu, svory a erlány. V devonu probíhala v oblasti silesika kromě mořské 

sedimentace také sopečná činnost. Vulkanické horniny a jejich tufy spolu s vyvřelými 

horninami typu gabra podlehly později přeměně a dnes tvoří dva amfibolitové masívy -  

jesenický na severu a sobotínský na jihu. V sobotínském masívu se přeměnou hadců vytvořila 

zvláštní a v České republice unikátní hornina s vysokým podílem mastku, zvaná krupník

Na několika místech v silesiku vystupují menší žulové masívky (u Šumperka 

Vernířovic, Hanušovic). Pravděpodobně to jsou nejvyšší obnažené části velkého masívu 

který je jinak skryt pod metamorfovanými horninami, a který v hloubce souvisí s žulovým 

masívem, popř. i s žulami na území Polska. Kromě žuly, která převládá, se zde vyskytují i

granodiority, diority a tonality.
K drahanskému kulmu řadíme komplex hornin, který se usadil ve spodnokarbonském

moři. Jedná se o okolí Mohelnice. Je tvořen břidlicemi, slepenci a drobami. V Králické brázdě

na Štítecku se usadil několik set metrů mocný komplex slínovců a pískovců které se zde

dříve těžily a v nichž se přitom nacházely krásné otisky křídových rostlin.

U Dolní Libiny nebo u Loštic najdeme třetihorní jíly.

V poslední době ledové došlo v jižnější části okresu k navátí spraší a sprašových hlín 

na nichž se vytvořily kvalitní půdy a které se těžily na výrobu cihel.

V šumperském okrese je řada významných nalezišť nerostů V trhlinách 

vykrystalované nerosty tzv. alpské parageneze (křišťál, albit, epifor, titanit aj.) se sbírají 

v okolí Sobotína, v Krásném u Šumperka a jinde. V opuštěných lomech na krupník u
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Sobotína a Vernířovic se sbíral aktinolit, amfibolový azbest a krystaly magnetitu. U Petrova 

nad Děsnou najdeme krystaly staurolitu. Kontaktní nerosty se nacházejí v šumperském

masívu v Bludově a tvoří horninu „bludovit“.
Nalezišť zkamenělin není na Šumperku mnoho. Nevýznamnější je naleziště křídových

zkamenělin u Štítů (měkkýši a ježovky).

7. 4. Atlas léčivých rostlin v šumperském regionu.

Tato kapitola obsahuje přehled některých léčivých rostlin, které se vyskytují na území 

šumperského regionu.
Tento atlas by měl sloužit učitelům působícím zejména v oblasti Šumperska k rychlé 

orientaci v hledání informací o léčivých rostlinách, neboť je seřazen abecedně podle jejich 

českých názvů. Dále je  uveden latinský název rostliny a její začlenění do systému podle 

čeledí. Učitel může o dané rostlině získat poznatky o jejím vzhledu, nejpřirozenějším 

stanovišti, na kterém roste, o době květu, o části rostliny sbírané pro je jí léčebné účely a o 

použití rostliny v přírodním léčení. Měsíce doby květu jsou značeny římskými číslicemi

V sekci „poznámka“ jsou různé zajímavosti o rostlinách z pohledu historie, lékařství 

léčitelství i šamanismu. Učitel může těchto poznámek využít v hodinách jako motivaci U 

některých rostlin je  uvedena sekce „záměna“, kde jsou zmíněné podobné rostliny, které jsou 

také léčivé nebo nemají žádné léčivé účinky, nebo jsou dokonce jedovaté. V sekci přírodní 

léčení“ je  možné najít návody na konkrétní léčebné postupy fytoterapie. U dávkování 1 šálek 

je míněno 200 -  250 ml. U každé rostliny jsou umístěny dvě fotografie, které umožňují lepší 

poznání této rostliny. Každá fotografie je opatřena popisem s českým a latinským názvem 

rostliny a datem a místem, kdy a kde jsem rostlinu vyfotografovala. K fotografování jsem 

použila 3 typy fotoaparátů, a to Minolta Dimage F 300, HP photosmart 735 a Fine pix E 550 

U fotografií získaných z internetu je v seznamu obrázků uvedena adresa, na které je fotografie

dostupná.
Atlasu léčivých rostlin je možné využít také při přípravě na vycházky viz kapitola 

Náměty k vycházkám do okolí Šumperka. Pro přehlednost jsou v následující kapitole uvedeny 

informační zdroje, které byly použity pro vytvoření zmíněného Atlasu léčivých rostlin

Šumperska.
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Bolehlav plam atý (Conium maculatum L.) -  obr. 1., 2.

Čeleď; miříkovité (Apiaceae)

Bolehlav plamatý je  jednoletá a í  dvouletá 2 tn vysoká, lysá, uepřijemné páehnouci 

bylitta. Lodyha je  pHmá, dutá. jemné rýhovaná, v dolní eásti íervené skvrnitá. Listy jsou 2 -  

4, zpeřené v úkrojky. Kvéty jsou ve složené.« okoliku o 10- 15 paprseieh. listeny obalu jsou 

kopinaté. Korunní plátky má bilé. Plodem jsou vejcovité dvounažky.

Stanoviště: rumiště, meze. kraje cest, půdy bohaté na dusík.

Kvete: VII. - IX.

Sběr: listy.

Suší se v tenkýeh vrstváeh na dobře větraném a stinném místě.

Úěimié látkv: alkaloidy, siliee. hořčiny, navonové glykosidy.

Použití: V homeopatii se používá pK závratích, zdařených uzlinách, při oéních chorobách. 

Poznámka: Ve starověku byl bolehlav nejvýznamnéjší jedovatou bylinou. Byl zasvěcen 

bohyni Hekáte. V ramlém novověku byl považován za nebezpečnou čarodějnickou rostlinu a 

přísadu k proslulé „létací masti“.

Zajímavé je. že objevení flétny -  dionýsovského hudebního nástroje -  se připisuje 

bolehlavu. Lukreeius ve svém díle O přírodě píše: „Již dlouho napodoboval člověk ústy 

cvrlikání ptáku, než se naučil zpívat písně k obveselení a jejich zpěvem potěšit naslouchající 

ucho. Zefyrův hvízdavý tón v píšťalce byl prvním poučením rolníka, když začal pískat na 

dutý stonek bolehlavu“.

Rostlm aje p r u d c e  jedovatá, proto ji nepoužíváme v lidovém léčení. Alkaloid 

koniin má účinky podobné nikotinu ajedu curate a ochromuje svalstvo. Při vysokých dávkách 

nastává smrt v důsledku ochromení dýchacího svalstva.

^•>r. 1. Bolehlav plam atý {Conium maculatum L.), dostupné na WWW.

2. Bolehlav plamatý {Conium maculatum L.) -  květenství, dostupné na WWW
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Brusnice borůvka (F^cc/www myrtillus L.) -  obr. 3., 4.

Čeleď: brusnicovité (Vacciniaceae)
Brusnice borůvka je  keř dorůstající do výšky 50 cm. Je bohatě větvený, větévky jsou

zelené, křídlatě hranaté. Listy střídavé, vejčité, drobně pilovité. Květy jsou jednotlivé vúžlabí

listů. Kalich má tupé lišty. Koruna je  kulovitě baňkovitá a bledě růžová. Prašníky jsou

žlutohnědé s dvěma nahoru zahnutými růžky. Plody jsou modročemé bobule.

Stanoviště: světlé bukové nebo jehličnaté lesy, mýtiny, vřesoviště, rašeliniště.

Kvete: IV. - VI.
SMr: listy (VI. - IX.), nať (VI. - IX.), plody (VII. - VIII.).

Listy sušíme v tenkých vrstvách teplotou do 45“C.

Účinné látky: třísloviny, vitamíny, organické kyseliny.
Použití: Používá se jako podpůrný lék při cukrovce, stahující prostředek na zastavení průjmu. 

Je zdrojem vitamínů. Dále se využívá při zánětech sliznice žaludku a střev. Doporučuje se i 

při zánětech močového měchýře a při některých kožních onemocněních.

Poznánik^ Plody patří mezi nejzdravější druhy ovoce. Hodí se na přípravu šťávy, kompotů a

marmelád.
Přírodní léčení: Čaj pro diabetiky: 2 lžičky řezaných listů na 1/3 1 vody. 10 minut povaříme

Popíjíme chladný 2 šálky denně.
Při průjmu, vhodné i u malých dětí: 3 polévkové lžíce sušených plodů zalijeme ‘/a 1

studené vody, zahřejeme kvaru a 10 minut povaříme. Podáváme V2 šálku čaje 2 - 3 krát 

denně.

Obr. 3. Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus L.) - kvity, les u BratruSova, 2.6.2005. 

Obr. 4. Brusnice borůvka (yacciniummyrtillus L.) - plod, les u Bratrušova, 15.7.2006.
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Brusnice brusinka {Vaccinium vitis-idaea L.) -  obr.5„ 6 .

Čeleď: brusnicovité (Vacciniaceae)

Brusnice brusinka je  poléhavj polokel^ 30 cm vysoký. Listy má obvejSité, tuhé, vpředu 

tupé, na lid  tmavozelené, na rubu svéticzelené. Hroznoví,é převislé kvétenstvi je  bilé a i  

starorúžové barvy. Plodem jsou červené bobule, lesklé, kulovité.

Stanoviště: suché lesy, rašeliniště, vřesoviště.

Kvete: V. - VI.

Sběr: list, plody.

Listy sbíráme na jaře nebo koncem léta na podzim. Plody se sbírají vsrpnu. 

účinné látkv: glykosid arbutin. třísloviny. flavonové glykosidy.

Použiti- Používá se v lékařství při zánétech močového méchýře a močových cest.

Při úpravé brusinky je  nejlepší postup takový, který vylučuje jakoukoli tepelnou 

úpravu, protože tím se udržují třísloviny na nejmenší možné úrovni.

Brusnici jako léčivou rostlinu používali po staletí původní obyvatelé Ameriky. 

Přírodní léčení- Při zánětech močového měchýře a močových c e s t: 4 čajové lžičky sušených 

listů zalijeme 0,5 I studené vody. do které se přidá 15 ml vinného oCa a 10 hodin necháme 

vyluhovat při pokojové teplotě. Tato denní dávka se pije na 4krát po 125 ml, vždy po jídle.

Výborný protizánětlivý účinek má prášek z usušených plodil. Plody se nejprve řádně 

přesuší a pak se jemně pomelou. Prášek se užívá 3krát denně na špičku nože. po jídk. Nesmi 

se užívat déle než 2 měsíce najednou a  4 mésíce za celý rok.

O br. 5. B rusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea L.) -  kvétenstvi, dostupné na WWW. 

O br. 6. B rusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea L.) -  plod, dostupné na WWW.
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Bukvice lékařská (Betonica officinalis L.) obr.7., 8 .

Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)

Bukvice lékařská je  vytrvalá a i  70 cm vysoká bylina s přímou, málo listnatou 

lodyhou Doltti listy má dlouze řapikaté, horní přisedlé, podlouhlé, vejíité, zubaté. Pyskaté 

kvéty mají starorůiovou a i  Halovou barvu. Kvétenstvi je  lichoklas. který je  v dolní éásti 

řídký a přerušovaný.

Stanovi^té: stepní stráné, svétlé lesy, seSené louky, humózní pudy, pastviny.

Kvete: VII. - IX.

Sběr: kvetoucí nať (VII-)-

SuSime v tenkých vrstvách na dobře vétraném a suchém místě, při teploté do 40“C. 

úéinné látkv: třísloviny, hořčiny. dusíkatá organická sloučenina betain. silice.

Použití:Pouiívá se při poruchách trávicího ústrojí se zanícenou sliznicí. krvavých průjmech. 

Má protiastmatické účinky, mírně snižuje krevm tlak.

Poznámka: Dříve prý platilo úsloví: „Prodej kabát a kup si bukvici."

Přírodní léčení: Při průjmech a krvácivosti: I čajovou lžičku s u to é  kvetoucí natě spaříme ■/. 

litrem vroucí vody a pak 15 minut vyluhujeme. Pijeme 1 -  3 šálky denné.

Při zánětech dýchacích cest používáme jako kloktadlo.

Univerzálním lékem na všechny vnitřní choroby je  kvét bukvice nakládaný v cukru

0 . 1 - ie velice iednoduchá. Do větší sklenice sypeme ponebo sirup z květů bukvice. Výroba je  veucc j .tf h

vrstvách cukr a čerstvý květ bukvice, až po poslední vrstvu cukrů. Vzduchotěsně uzavřeme a 

uložíme na teplém místě, nejlépe na slunci. Asi po 3 týdnech vznikne sirup nebo nakládaný 

květ bukvice. Usušením květů můžeme vyrobit i kandovaný kvét. Užíváme 1 čajovou lžičku 

jedenkrát denně nejlépe odpoledne.

O'»«-- 7. B ukvice lékařská (Betónica officinalis L.) -  květenství, světlý les u Šum perka, 11.8.2006. 

8. B ukvice lékařská (Betónica officinalis L.), dostupné na WWW.
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čekanka obecná {Cichorium intybus L.) -  obr. 9., 10.

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)
Čekanka obecná je  vytrvalá bylina s30  - 120 cm vysokou hranatou a rozvětvenou

lodyhou, která vyrůstá z větveného masitého kořene. Listy má laločnaté, na rubu drsně 

chlupaté. Vytvářejí přízemní růžici. Lodyžní listy jscu kopinaté, podlouhlé a zoubkované 

K-orunní plátky má modré, jazykovité. Plody jsou světle hnědé nažky skrátkým chmýrem. 

Síanoviště: meze, lada, pastviny, podél cest, rumiště.

K m e :  VII. -  X.
Sběr: podzemní části (IX. - X.), natě ( VII. -  X.), květy (VII.).

Kořeny se řežou na 15 cm dlouhé kusy a suší se na stinném místě při teplotě do 50°C

Kvetoucí nať se suší v tenkých vrstvách na vzdušném a stinném místě.

yěinnéjátky: cholin (vitamín skupiny B), třísloviny, polysacharid inulin, glykosid intybin

hořčiny, minerální látky.
Houžití: Čekanka podporuje látkovou výměnu, tvorbu žluči a trávicích šťáv. Má uklidňující 

účinky. Příznivě ovlivňuje funkci jater a žlučníku.
Ěoznmril^: Z mladých listů čekanky se připravuje salát. Z kořene kulturní odrůdy se vyrábí 

náhražka kávy.
Po několik století byla čekanka považována za čarovnou bylinu. Kdo na svátého 

Jakuba vyryl je jí kořen jelením parohem ze země, mohl získat lásku člověka, po kterém

toužil.
ĚŽirodní léčení: Při nechutenství: 1 čajovou lžičku jemně řezaného kořene nebo celé rostliny 

zalijeme Va 1 studené vody. Přivedeme k varu a 2 - 3 minuty vaříme. Pijeme 2 - 3  šálky denně

Obr. 9. čekanka obecná (Cichorium intybus L.), louka u Bratrušova, 15.7.2006.

Obr. 10. čekanka obecná (Cichorium intybus L.) -  kvit, louka u Bratruäova, 15.7. 2006.
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Česnáček lékařský (Alliariapetiolata(M . Bieb.) Cavara et Grande) -  obr. 11., 12.

Čeleď: brukvovité (Brassicaceae)

Česnáček lékařský je  vytrvalá nebo dvouletá až 1 m vysoká bylina s přímou lodyhou. 

Lodyha je  hustě listnatá. Přízemní listy jsou dlouze řapikaté, ledvinovitě okrouhlé. Lodyžní 

listy jsou zubaté, často lysé. Květy má vjednoduchém nebo větveném hroznu na krátké 

stopce. Korunní plátky jsou 4četné, bílé. Plodem je  šešule.

Sí^floviště: rumiště, lesní lemy, ploty, háje, zahrady.

IV. - VI.

SMr: nať( VI. - VIII.).

íiěm néjátky: hořčičné glykosidy, simaté silice; beta karoten, pektin, éterický olej, kyselina 

askorbová (vitamín C).

foužití: Používá se k desinfekčním účelům, při problémech močových a dýchacích cest dále 

pn léčbě zahnisaných ran a zánětů pokožky. Působí proti komatění cév. 

řs z n á m ^ : Pro česnekový zápach a chuť se využívá více prášek místo čaje. Dříve tato bylina 

byla hojně užívaná. Už Matthioli (1562), autor Herbáře, doporučoval česnáček dokonce i 

prášek zněj proti rakovině. Vedle toho doporučoval i nošení tohoto prášku v pytlíčcích na 

různých místech těla.

BnrodnM éčmí: Na jaře můžeme listy pro vysoký obsah vitamínu C přidat do salátů 

Neužíváme v těhotenství.

Obr. 11. česnářek lékařský (AUiaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande) -  květ, břeh potoka u Alojzova, 5 5 2006 
Obr. 12. Česnáíek lékařský (AUiaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande), břeh potoka u Alojzova, 5 5 2006
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česnek  medvědí (Allium ursinum L.) -  obr.l3., 14.

Čeleď: česnekovité (Alliaceae)

Česnek medvědí je  vytrvalá až 50 cm vysoká bylina s podlouhlou cibulí obalenou 

bílými průhlednými šupinami. Lodyha je  přímá, nevětvená. Listy přízemní, široce kopinaté, 

ploché, v řapík zúžené. Květenství tvoří zřetelně okoličnaté 6 - t i  četné květy bílé barvy Plod 

je tobolka se třemi pouzdry.

Sí^noviště: vlhké lužní lesy, vlhké louky, podél potoků, v listnatých a horských lesích. 

^Yete:lV. - VI.

Sběr: nať (IV. - VI.), listy (IV. - VI.), podzemní části.

Vesměs se žádná část nesuší, kvůli ztrátě léčivých účinků, 

líč inné látkv: simaté silice, vitamín C, aliein.

Ě^užití: Používá se při poruchách činnosti střev, dýchacích cest, vysokém tlaku a 

arterioskleróze (komatění cév). Má antibakteriální vlastnosti a pročišťuje krev. 

fi^žnáml^: Pro svou jemnou česnekovou chuť a vůni jsou listy výbomé na chlebu s máslem 

Je dobrý i do salátů.

žím ěna: Nekvetoucí česnek medvědí si lze splést se smrtelně jedovatou konvalinkou Jistý 

Určovací znak česnekuje pronikavý česnekový pach rozemnutého listu.

Sžíiodní léčení: Jarní bylinná kůra: */2 lžičky šťávy z čerstvých listů 2 - 3krát denně. Nadrobno 

nasekané listy pomáhají při poruchách trávení a nechutenství.

Obr, 13. česnek medvídf (Allium ursinum L .) -  květenství a listy, dostupné na WWW.

Obr. 14. Porost ěesneku medvědího (Allium ursinum L.), břeh potoka u Sobotína, 18.4.2006.
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Devětsil lékařský (Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch.) -  obr. 15., 16.

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)

Devětsil lékařský je vytrvalá 1 m vysoká šedoplstnatá bylina. Přízemní listy má 

řapikaté, velké až 60 cm, široké, okrouhlé, srdčité, na bázi vykrojené, mělce laločnaté a 

zubaté. Lodyžní listy jsou načervenalé nezelené šupiny.Úbory jsou složeny v hustém přímém 

hroznu. Koruna je  načervenalá. Plodem je  nažka s bílým chlupatým až 1 cm dlouhým 

chmýrem.

Síanoviště: břehy potoků a řek, olšové louky, vlhká rumiště.

K yet^ I I I .. v .

Sběn oddenek (III. - V.), list.

Oddenek sbíráme časně na jaře, list můžeme sbírat od jara do podzimu.

^ž jn né látkv: slizy, silice, pektin, inulin, květy obsahují kyselina tannovou.

Soužití: Používá se jako utišující prostředek při křečovitých bolestech, žlučníkových kolikách 

Pomáhá při problémech s trávením a při astmatu.

ř^znám l^: Nejstarší recept z devětsilu pochází z Anglie z roku 1597. V té době byl používán 

proti všem infekčním a nakažlivým chorobám.

Pro nadměrnou velikost listů devětsilu, které od nepamái chránily před sluncem a 

deštěm, nazývali Řekové bylinu „kloboukovou bylinou“ a její latinský n ^ev  je  odvozen od 

tohoto slova.
žáaěna: Možná je  záměna s léčivým podbělem lékařským, který má podobné listy 

£íÍ£2dnOéčení: Na bolavý kloub: List se umyje studenou vodou, přiloží hladkou vrchní 

stranou ve dvou vrstvách na kloub a převáže obvazem. Pokud se listy před přiložením 

naklepou a ponoří do horkého oleje, kloub splaskne a ztratí se i „voda“.

ť m W W F .-:  - i ....
„  w  - t  Sch.) _ květenství, b řeh  potoka u A lo jzo va, 5.5.2006.Obr. 15. Devětsil lékařský (řeř<M/toA>'6r«/«s(L.)G.,M.et sen., ,  ,  ^ .

. p  -I S c h .)-k v ě te n stv í a  listy, břeh  potoka u  A lo jzo va, 5.5. O br. 16. Devětsil lékařský (Petasites hybndus (L .) G ., M . et se n ., 2006.
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Divizna malokvětá (Verbascum thapsus L.) -  obr. 17., 18.

Čeleď: krtičníkovité (Scrophulariaceae)

Divizna malokvětá je  dvouletá, plstnatě chlupatá bylina rostoucí do výšky až 1 m 

Listy má eliptické, dolní řapikaté, horní křídlatě sbíhavé. Koruna je  široce nálevko vitá, jasně 

žlutá, 1 8 - 2 2  mm široká. 5 korunních plátkii je  srostlých v kratičkou trubku. Prašníky jsou po 

nitce nezřetelně sbíhavé.

Stanoviště: lesní lemy, kamenité stráně, paseky, rumiště.

Kvete: VII. - IX.

Sběn květy bez kalichu (VII. - IX.)

Nejlépe je květy sbírat v dopoledních hodinách. Sušíme je  pak na přímém slunci nebo 

teplem do 60°C.

íjě inné látkv: slizy, saponiny, flavonové glykosidy, v malém množství silice.

E^užití: Používá se při onemocnění dýchacích cest a kašli.

Seznám ^: Starší Římanky používaly žlutou barvu květů k barvení vlasů, tváře si potíraly 

diviznovým listem, který vytvořil „přirozený ruměnec“.

žáměna: V literatuře jsou uváděny 2 další druhy divizny, které mají též léčivé účinky. Jsou to 

divizna sápovitá, též obecná {Verbascum phlomoides L.) a divizna velkokvětá {Verbascum 

densiflorum Berthol.).

Sšírodní léčení: Čaj proti kašli: 2 čajové lžičky směsi sušených květů divizny, podbělu 

proskurníku a anýzu spaříme */í 1 vroucí vody a necháme 10 minut vyluhovat. Pijeme denně 

2 - 3  šálky čaje slazeného medem.

Tm

17. D ivizna m alokvětá (Verbascum thapsus L.), dostupné na WWW.

O br. 18. D ivizna m alokvětá (Verbascum thapsus L.) - květ, dostupné na WWW.
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Dobromysl obecná (Origanum vulgare L.) -  obr. 19., 20.

Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)

Dobromysl obecná je  aromatická až 50 cm vysoká bylina s lodyhou, která má ve 

spodní části sterilní výhonky a nahoře je  rozvětvená. Listy má vstřícné, celokrajné, dolní 

řapikaté, horní přisedlé. Květy (1 - 3) v paždí listenu tvoří latu lichopřeslenů, které mohou být 

Vrcholové nebo na koncích větví. Korunní plátky jsou růžové až bílé s 5 - ti okrouhlými zuby. 

Stanoviště: stepní louky, světlé lesy.

Kvete: VII. - IX.

Sběr: kvetoucí nať( VII. - IX.).

Suší se ve vyšších vrstvách až do 15 cm nebo ve svazcích, zavěšených v dobře 

větraném místě.

Účinné látky: silice, třísloviny, hořčiny, těkavý olej.

P o i ^ ;  Dobromysl působí protikřečově, hodí se k doplnění hořčíkové terapie při křečovitých 

stavech včetně epilepsie. Vhodná je jako pomocný prostředek proti angíně pectoris a srdeční 

ischemii. Je to také utišující prostředek na dávivý kašel.

Poznámka: Ve Středomoří se dobromysl používá do různých salátů a pokrmů jako koření 

oregano. Podporuje trávení tučných jídel a ovčího sýra. Olej se může používat karomaterapii 

a lékařským masážím. Čerstvá n a ť  z dobromysl i je  vhodná rovněž jako přísada do koupele. Je 

příjemná pro pokožku a povzbuzuje mysl.

Přírodní léčení: Při kašli, nechutenství a při průjmech: 1 polévkovou lžíci sušené natě spaříme 

1 vroucí vody a 10 minut necháme vyluhovat. Pijeme 1 šálek denně.

19. Dobromysl obecná (Origanum vulgare L.) -  květenství, stráň u lesa v BratruSově, 15.7. 2006. 

br. 20. Dobromysl obecná (Origanum vulgare L.), stráň u lesa v Bratni$ově, 15. 7.2006.
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Durman obecný {Datura stramonium L.) -  obr. 21., 22.

Čeleď: lilkovité (Solanaceae)
Durman obecný je  jednoletá 1 m vysoká lysá bylina s přímou, jednoduchou nebo

vidličnatě větvenou lodyhou. Listy má dlouze řapikaté, vejčité na bázi zúžené vřapík, vpředu

zašpičatělé, hrubě vykrajované, zubaté. Květy jsou jednotlivé úžlabní nebo koncové, stopkaté.

Kalich je 5 - t i  hranný s 5 - ti zuby. Bílá koruna může být až 7,5 cm dlouhá, trubkovitá s 5 - ti

cípým lemem. Plod je  ostnitá tobolka.

Stanoviště: pustá místa, rumiště, zahrady, půdy bohaté na dusík.

Kvete: VI. - X.

Sběr: semena.
Účinné látkv: alkaloidy hyosciamin, skopolamin a atropin, dále flavonoidy, kumarin.

Použití: Používá se v lékařství jako lék proti křečím, při kašli a astmatu. Má pozitivní účinky

na Parkinsonovu chorobu.
Poznámka- Durman způsobuje zrakové i sluchové halucinace, zvyšuje touhu po pohybu. Byla

zjištěna i zvýšená agresivita.
Indiánský kmen Čibčů, který žil na území dnešní Kolumbie, dával odvar z durmanu

pít manželkám svých zemřelých soukmenovců a jejich otrokům. Durman u nich vyvolal 

strnulost a oni tak mohly být zaživa pohřbeni se svým pánem.

Přírodní léčení: Durman obecný je prudce jedovatá rostlina, proto jej nepoužíváme v lidovém 

léčení.

Obr. 21. Durman obecný (Datura stramonium L.) -  květ, dostupné na WWW 

Obr. 22. Durman obecný (Datura stramonium L.), dostupné na WWW.
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H eřm ánek pravý {Matricaria recutita L.) -  obr. 23., 24.

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)

Heřmánek pravý je  jednoletá až 50 cm vysoká bylina s přímou, větvenou lodyhou. 

Listy má střídavé, přisedlé, podlouhlé, 2 - 3  krát peřenosečné v čárkovité, špičaté úkrojky 

Květní úbory jsou na dlouhých stopkách s bílými, jazykovitými květy po okraji. Uvnitř jsou 

květy trubkovité, zlatožluté. Květní lůžko je  tupě kuželovité, uvnitř duté.

Síanoviště: kraje cest, meze, pustá místa, rumiště.

^vete: IV. - IX..

Sběr: květy ( IV. - IX.), nať (IV. - IX.).

Suší se co nejrychleji ve stinném a dobře větraném místě nebo při teplotě do 40°C 

íiěinné látkv: éterický olej, flavonoidy, kumariny, chamazulén.

£oalÍtí: Používá se na hojení zánětů kůže a trávicího ústrojí. Užívá se při léčení bronchiálního 

astmatu, neurologických bolestech, vředech a epilepsii. Výtažky z heřmánku se přidávají do 

kosmetických přípravků pro jeho hojivé a uklidňující vlastnosti.

ĚQžaámka: Heřmánkovou mast používali ke kosmetickým účelům už staří Egypťané Mazaly 

se s ní dokonce i mumie, například Ramses II..

žáměna: Heřmánek pravý můžeme zaměnit s rostlinou heřmánkovec nevonný 

(Tripleurospermum inodorum (L.) Schulz -  Bip.). Je podobný jako heřmánek pravý ale bez 

typické heřmánkové vůně. Lůžko úboru je  vyplněno dření, roste na podobných stanovištích 

S ííro d n íJéM : Na záněty trávicího ústrojí: 1 - 2 čajové lžičky sušené kvetoucí nati spaříme ‘.4 

1 vroucí vody a 10 minut necháme vyluhovat. Pijeme 3 šálky denně nalačno.

Jako parní lázeň je  heřmánek vhodný při zánětech nosohltanu a zhnisání dutin

Obr. 23. Heřmánek pravý (Matricaria recutita L.), kraj Inéného pole u vodní nádrže Krásné, 16. 7.2006. 

Obr. 24. Heřmánek pravý (Matricaria recutita L.), kraj Inéného pole « vodní nádrže Krásné, 16.7.2006.
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Hluchavka bílá {Lamium album L.) -  obr. 25., 26.

Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)
Hluchavlca bílá je vytrvalá 20 - 40 cm vysoká bylina sbilým i pyskatými kvéty. 

Lodyhu má jednoduchou, 4 hrannou. Listy jsou vsti^icné, i=aplkaté, na bázi uťaté. Kvéty jsou 

přisedlé v 6 -  16 -  ti kvétých lichopřesleitech v paždi homieh listů. Kalich je  nálevkoví,ý se 

špičatými zuby. Koruna je trubkovitá zahnutá nahoru. Má vyklenutý horni pysk a 3 laloéný,

dolů ohnutý dolní pysk.
StanoviStž: křoviny, rumišté, kraje cest, živé ploty, zahradní plevel.

Kvete: IV. - X.

Sběr: květy (IV. - X.), listy (IV. - X).
Květní koruny se trhají bez kalichu za suchého počasí. Suší se co nejrychleji ve

stinném a dobře větraném misté nebo při umélé teplotě do 35»C.

Účinné látkv: saponin, třísloviny, slizy, flavonové glykosidy.

Použití: Používá se do čajových směsí při infekcích dýchacích cest a nespavosti. Má 

uklidňující a stahující účinky. Pomáhá při bolestivé a nepravidelné menstruaci a při bílém 

výtoku, ča j rozpouští hleny, a proto se podává na odkašlávání při onemocnění dýchacích cest. 

Pn.nán,l,.. Už ve starověku se hluchavka používala při těžkých průjmových onemocněních a

na vnitřní krvácení.
Př.v.H„, Při menstruačních bolestech: 2 čajové lžičky zalijeme ■/. 1 vařící vody. 15

minut necháme spařit, pijeme 2 šálky v průběhu dne.

I k in » '  ■ lim ■ — -----
Obr. 25. Hluchavka bílá (Lamium album L.), mez v BratruSoví, 6.6.2005.
Obr, 26. Hluchavka bná (ia/niii/« L.) -  kvity, mez v BratruSoví, 6.
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Jahodník obecný {Fragaria vesca L.) -  obr. 27., 28.

Čeleď: růžovité (Rosaceae)
Jahodník obecný je  vytrvalá 20 cm vysoká, chlupatá bylina s dlouhými kořenujícími

výběžky. Listy jsou složené ze tří vejčitých, zubatých lístků, které jsou řapikaté, široce

eliptické. Květenství tvoří 1 - 5 květů s přitisklýrai nebo chlupatými stopkami. Korunní plátky

jsou bílé. okrouhlé, kraje se překrývají. Plod je souplodí nažek na zdužnatělém květním lůžku.

Stanoviště: světlé listnaté lesy, lesní lemy, křoviny.

Kvete: V. - VI.
Sběr: listy ( V. - Vlil.), nať (V. - VI.). plody (VI. - VIL).

Suší se v tenkých vrstvách na vzdušném místě nebo umélou teplotou do 50>C.

účinné látkv: třísloviny, silice, flavonoidy, vitamin C, minerální látky.

Použiti- Používá se proti omrzlinám, dále jako desinfekiní prostředek. Posiluje celkově 

organismus. Rozšiřuje cévy a snižuje krevní tlak. Zesiluje stahy hladkého svalstva.

Po.n^n,l... ženy dříve nosívaly v těhotenství na břiše připevněný plátěný váček se sušeným 

listím jahodníku. což mělo přivodit úlevu při těhotenských obtížích.

Záměna: Jahodník obecný je možné zaměnit sjahodnikem truskavcem(F™g«ria moscha.a 

(Duchesne) Weston). který má bohatší květenství s 6 -  12 - ti květy a květní stopky jsou  

kolmo odstále chlupaté. Jahoda je jen naosluněné straně červená.

Přírodni léčeni: Při střevních poruchách a průjmech: 1 - 2 lžičky sušených listů spaříme ■/. I 

vody a 10 minut vyluhujeme. Pijeme 3 šálky denně.vroucí

Obr. 27. Jahodník obecný {Fragaria vesca L.) -  kvit a bst, okraj lesa u Bratrušo a,
Obr. 28. Jahodník obecný (F ro g a n a  vesca L.) -  plody, okraj lesa u Bratrušova,
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Jetel luítil je  vytrvalá 50 cm vysoká, pntlskle nebo odstále chlupatá bylina. Lodyha je  

vétvená a listnatá. Listy má 3 četné, Hstky obvejčité až eliptické, často s bilott skvrnkou na 

líci. Kv«y jsou  v kulovitých hlávkách podepřené nejvyššlmi listy. Barva voiiavých květů je  

nejéastéji purpurová nebo rítžová, vzácně může být bílá. Kalich je  zvonkovitě trubkovitý, 10 

žilný. Koruna 13 - 18 mm dlouhá. P l o d y  jso u  drobné lusky uzavřené do zvadlého kahcha. 

Stanoviště: meze, louky, často pěstován.

Kvete; V. - X.

Sběr; hlávky (V. - X.).

Sušíme je rozložené v dobře větrané místnosti, při teplotě do 40 »C.

Účinné látkv: třísloviny, glykosidy, fenoly.

Použití: Používá se při průjmech, revmatismu, oteklých lymfatiekých žlázách, při cukrovce a 
kašli.

Poznámka: Američtí Indiáni používali jetel hlavně na bolavé oči a jako prostředek při 

spáleninách. Jetel byl považován za kouzelnou bylinu, používanou proti zlým kouzlům a 

duchům.

Přírodní léčeni: Při kašli: 4 - 6 sušených hlávek spaříme ■/. I vroucí vody a 15 minut

vyluhujeme. Pijeme 2 - 3 šálky denně.

Jetel luční {Triforium pratense L.) -  obr.29., 30.

Čeleď; bobovité (Fabaceae)

Obr. 29. Jetel luínC {Triforiumpratense L.), dostupné na WWW. 

Obr. 30. Jetel luřnf {Triforiumpratense L.), dostupné na WWW.

-67-



Jetel rolní {Trifolium arvense L.) -  obr. 31., 32.

Čeleď: bobovité (Fabaceae)
Jetel rolní je jednoletá 40 cm vysoká šedě chlupatá bylina s přímou, větvenou lodyhou.

Listy má střídavé, 3 četné, lístky úzce podlouhlé, vpředu zubaté, jinak celokrajné. Květenství 

je  podlouhlé, vejcovité, stopkaté a chlupaté. Kalich je 1 0 - t i  žilný s 5 -  ti chlupatými zuby. 

Koruna je kratší než kalich bílé barvy, která později přechází do růžové. Plodem jsou malé 

lusky.

Stanoviště: úhory, stepní louky, nevápenné půdy.

Kvete: V. - Vlil.

-Sběr: kvetoucí nať (V. - VIII.)

Účinné látkv: třísloviny, pryskyřice, silice.

Použití: V homeopatii se jetel rolní používá při průjmech, chronických zánětech žaludku a 

kloubním revmatismu.

Poznámka: Jetel rolní je rozšířený téměř po celé Evropě.

Přírodní léčení: Při průjmech: 2 čajové lžičky sušené natě na '/4 1 studené vody zahřejeme 

k varu a I - 2 minuty vyluhujeme. Pijeme neslazené 3 šálky denně. Čaj se také používá

k vymývání ran.

Obr. 31. Jetel rolní (Trifolium arvense L.), mez u Bratrušova, 15.7.2006. 

Obr. 32. Jetel rolní (Trifolium arvense L.), mez u Bratrušova, 15.7.2006.
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Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata L.) -  obr. 33., 34.

Čeleď: jitroceloví té (Plantaginaceae)
Jitrocel kopinatý je  vytrvalá bylina s krátkým kořenem a přízemní růžicí listů, ze

kterých vyrůstají bezlisté stvoly. listy  má vzpřímené, kopinaté, podélně žilnaté. Květní klas

je válcovitý, dlouze stopkatý. Plod je  2 semenná, víčkatá tobolka.

Stanoviště: louky, pastviny, podél cest.

Kvete: IV. - IX.

Sběr: list (V.- IX.), semena.
Sušíme na dobře větraném místě v 5 -  ti cm vrstvě nebo teplem do 40 °C.

Účinné látkv: sliz, třísloviny, glykosid aukubin, vitamin C, kyselina křemičitá, flavonoidy, 

saponin, enzymy, pektiny.
Použití: Používá se při zánětlivých procesech dýchacích cest, tlumí kašel. Působí jako 

antibiotikum při vředové chorobě žaludku a dvanáctemíku. Semeno snižuje hladinu krevního

cukru a cholesterolu v těle.
Poznámka: Používáním semen jitrocele kopinatého se předchází srdečním chorobám a 

problémech s vysokou hladinou cholesterolu.
Přírodní léčení: Jitrocelový sirup: 1 kg omytých jitrocelových listů nameleme a přidáme 1 1 

vody, 1 kg cukru, 0,5 kg medu. Vše smícháme a vaříme na mírném ohni 10 minut až šťáva

zhoustne. Skladuje se na suchém místě.
Jitrocel pomáhá při hojení ran. Nejprve přikládáme jitrocel větší, jeho široké listy ránu

vyčistí a zbaví hnisu a potom teprve jitrocel kopinatý, který rány zaceluje.

O b r. 33. Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata L.) -  kvétní klasy, louka v Novém Maliní, 12.8.2006. 

O b r. 34. Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata L.), louka v Novém Malině, 12.8.2006.
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Jitrocel větší {Plantago major L.) -  obr. 35., 36.

Čeleď: jitrocelovité ( Plantaginaceae)

Jitrocel větší je  vytrvalá až 30 cm vysoká slabě pýřitá bylina. Listy vpřízemní růžici 

jsou široce oválné, náhle vřapík zúžené 5 - 9 žilné. Květenství tvoří hustý klas, který je  

válcovitý, krátce stopkatý. Kališní ušty jsou volné, koruna srostlá a trubkovitá. Plod jevíčkatá

tobolka s osmi semeny.

Stanoviště: cesty, vlhké louky, pastviny.

Kvete: VI. - X.

■Sběr: list (V. - IX.).
Sušíme na dobře větraném místě v 5 cm vrstvě nebo teplem do 40 “C.

Účinné látky: třísloviny, aukubin, vitamin C, kyselina křemičitá.

poznámka: Kořen jitrocele většího se žvýká při bolesti zubů.

Použití: Pomáhá při nočním pomočování dětí, při bolestech zubů a při hojení ran všeho druhu.

Obr. 35. Jitrocel vítšf (Plantago major L.), louka u Šumperka, 11.7.2006. 

Obr. 36. Jitrocel větší (Plantago major L.), dostupné na WWW.
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Kakost smrdutý je  jednoletá až dvouletá žláznatě chlupatá, 50 cm vysoká bylina 

nepříjemného zápachu. Lodyha je  křehká, větvená, na uzlinách ztloustlá. Vyrůstá z tlustého 

oddenku a má zduřelá kolínka nachové barvy. Listy jsou vstřícné, dlouze řapikaté, 3 - 5 _  ti 

dílné s hluboce rozeklanými úkrojky. Květy jsou obvykle po dvou, krátce stopkaté. Květní 

plátky má ííalovorůžové. Plody jsou zobanité, poltivé.

Stanoviště: lesy, křoviny, ploty, paseky, rumiště.

Kvete: V. - X.

Sběr: kvetoucí nať (V. - IX.).

Sušíme ve stínu přirozeným teplem.

Účinné látky: třísloviny, hořčiny, silice, pryskyřice, organické kyseliny.

Soužití: Používá se při vnitřním krvácení a proti krvavému průjmu. Dále při chronických 

střevních zánětech nebo jako kloktadlo.

£ o a iá m ^ : V Pobaltí lidé věřili, že když dívka věneček zkakostu a routy hodí na strom a 

věneček se tam zachytí, ještě ten rok bude mít svatbu.

Pnrodní léčení: Jako kloktadlo nebo k vymývání krvácejících zranění: 2 čajové lžičky sušené 

kvetoucí natě spaříme Va 1 vroucí vody a necháme 5 minut vyluhovat.

Při akné vulgaris působí dobře obklady z natě kakostu: Hrst sušené kakostové kvetoucí 

natě přidáme do 0,5 litru studené vody a přivedeme k varu. Vaříme 10 minut na mírném ohni 

pak necháme 10 minut vyluhovat a přecedíme. Odvar použijeme na obklady.

Kakost smrdutý {Geranium robertianum L.) -  obr. 37., 38.

Čeleď: kakostovité (Geraniaceae)

n  %fr
Obr. 37. Kakost smrdutý (Geranium robertianum L.), kraj lesa u Šumperka, 14.7.2006. 

Obr. 38. Kakost smrdutý (Geranium robertianum L.) -  květ a plody, kraj lesa u umperka, 2006.
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Kokoíka pa»h.ši tobolka {Capcdla bursa- pasloňs  (L.) Med.) -  obr. 39., 40.

Čeleď; brukvovité (Brassicaceae)

Kokoška pastuši tobolka je jedrtoletá až dvouleté 40 ctn vysoká slab í chlupatá bylltta. 

Lodyhu má p ta o u ,  větvenou, vyráží z riž ice  pHzetunlch listí. Lodyžní lístky jsou střídavé, 

pHsedlé, celokrajné. Kvéty jsou bilé. vetoi malé vřidkých hroznech. Kalich a koruna je 4 
Četná. Plod je  srdčitá tobolka obsahující semena.

Stanoviště; úhory, cesty, meze, zahrady, rumiště, louky.

Kvete: III. - XII.

Sběr: nať( IV.- IX.).

Sušíme ve stínu teplem do 40°C.

Účinné látkv: flavonové glykosidy, saponmy, ammy.

Použití: účinně zastavuje vnější i vnitřní krvácení, proto se hojně používá vgynekologii a 

urologii. Vyrovnává krevní tlak.

. . . J  ̂ I znůsobit otravu, která se projevuje ochrnutím centrálníPoznámka: Velké předavkovani muze zpusoon

v .  středověkých klášterech byl čaj z kokošky podáván jako nervove soustavy. Ve streaoveK-y

anafrodisiakum (k potlačení sexuální touhy).

Přírodní léčeni: Mladé listy se přidávají do jatrtích salátu na pročištění krve.

Kokošku můžeme použit proti krvácení znosu. Buď vymačkáme šťávu znaté a 

nakapeme si j i  do nosu nebo celou nať zasuneme do nosu přímo.

Obr, 39, KokoSka pastuSf tobolka {Capsella bursa-pastoris (L,) Med,), kraj pole u vodní nádrže Krásné, 29,6,2006. 

Obr. 40. KokoSka pastuSÍ tobolka (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.), kraj pole u vodní nádrže Krásné, 29.6. 2006.
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Kontryhel ílutoxelený {Alchemilla xmlhochlora Roíhm.) -  obr. 4 1 4 2 .

Čeleď: růžovité (Rosaceae)

Kontryhel žlutozelený je vytrvali 20 cm vysoká rostltaa s dvoudorrtýml kvéty. 

Přizemní listy maji dlouhou stopku, kulatou čepel rozeklanou v7  a í  9 pilovitých laloků. 

Lodyini listy jsou přisedlé nebo krátce stopkaté a mají kulaté, hluboee pilovité palisty, které 

tvoři kolem lodyhy jakýsi pohár. Celá rostlina je míntě ochlupená. Květy jsou velmi drobnéa 

mají žlutozelenou barvu. Plodem je nažka.

Stanoviště: louky, prameniště, zarostlé vlhké sutě.

Kvete: V. - IX.

Sběr: kvetoucí nať (V. - X.).
Suši se v tenkých vrstvách na dobře větraném a stimiém mlstě.fři teplotě maximálně

do 40 “C.

účinné látkv: třísloviny, hořčiny. silic., organické kyseliny, minerální látky.

v. a menstruačních potížích a bolestech. Pomáhá přiPoužití: Používá se pn klimaktericKy
1 + Pr,7tliiřená nebo rozemletá bylina se dává na rány, křečových stazích hladkého svalstva Roztlučena neo

zanedbané vředy a řezné rány.
. j v, knntrvhelu připisována kouzelná moc a byl rekvizitouPoznámka: Ve středoveku byla kontrynem h f

alchymistů, odtud také jeho latinské rodové jméno.

Přírodní léčeni: Při klimakterických a menstruačních potiíich: 1 čajovou Iz.cku sušené natě 

zalijeme % 1 studené vody, přivedeme k varu. 10 -15  minut necháme vyluhovat. Pijeme I - 3 

Šálky denně.

r  I.
Obr. 41. Kontryhel žlutozelený {Alchemilla xanihochlora Rothm.), louka u Braíruíova, 26.6.2006. 

Obr. 42. Kontryhel žlutozelený {Alchemilla xanthochlora Rothm.), louka u Bratrušova, 26.6. 2006.
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Kopřiva dvoudomá je  vytrvalá, až 1,5 nt vysoká, žahavé chlupatá bylina. Listy má 

vstřícné, řapikaté, vejéité, na bázi srdčité, hrubě zubaté. Květy jsou dlouze stopkaté s4 

kvétnimi listky nazelenalé barvy. Tvoři latnaté květenství. PraSníkové a pestlkové květy jsou 

na různých jedincích. Bylina je dvoudomá.

Stanoviště: kraje cest, meze, louky, zahrady.

Kvete: VI. - X.

Sběr: nať (V. - IX.), listy (V. - IX.), podzemní části (III. - X.).

Nať před rozkvětem se suší rychle, nejlépe při teplotě do 50»C. Listy se suší v tenkých 

vrstvách na stinném místě.

účinné látkv: amin histamln, kyselina mravenči, flavonoidy, organické kyseliny.

Použití- Používá se při revmatismu a nemocech ledvin jako močopudný prostředek. Vhodný 

poměr minerálních látek a stopových prvků se využívá při dlouhodobých chorobách, 

jednostranných dietách a poruchách výživy.

. ^ Šlehali koořivami, pokud se dostali do chladnějších oblastí.Poznámka: Římští vojaci se šlehali kopnvdi , y

, • u ntips se tento způsob použití kopřiv využívá k léčběPopálení kopřivou zahřívalo jejich kuzi. Dnes se lei p f

ztuhlosti kloubů.

Dříve se z kopřivy vyrábělo nepřiliS kvalitní vlákno, zvláště za války.

Přírodní léčeni: Při revmatických bolestech: 2 lžičky sušené nati zalijeme ■/. 1 studené vody. 

Zahřejeme k varu a 5 minut vaříme. Pijeme ráno a večer jeden salek.

ča j zkopřiv nebo šťáva vymačkaná zčerstvých kopřiv se dá velmt dobré pouzn pro jarní

očistné kůry.

Kopřiva dvoudomá {Utrica dioica L.) obr. 43., 44.
Čeleď: kopřivovité (Utricaceae)

Obr. 43. Kopřiva dvoudomá (Utrica dioica L.), kraj lesní cesty na Malínském vrchu, 6. 6.2005. 

Obr. 44. Kopřiva dvoudomá (Utrica dioica L.), kraj lesní cesty na Malínském vrchu, 6. 6.2005.
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Kostival lékařský je  vytrvalá 1 trt vysoká bylina s tlustým, bohaté vétveným ěemým 

oddenkem Lodyha je  stíná, křídlatě hranatá, dužnatá, drsná díky malým četným chloupkům. 

Listy má velké, podlouhlé, kopinaté. Květy jsou trubkovité, fialové barvy. Plody jsou 4 
semenné tvrdky.

stanoviště: vlhké louky, břehy potoků, okraje lesů, příkopy, luínl lesy.

Kvete: V. - VII.

Sběr: podzemní části (III. - IX.), natě (V. - IX.).

Kořen se rozpůlí a suší na slunci nebo ve stínu při teplotě do 45“C. Nať se suší 

v tenkých vrstvách stejným způsobem.

účinně látkv: aminokyselinaalantoin, třísloviny, slizy, alkaloidy, škrob, steroly.

Pouíitl- Používá se jako protizánétlivý prostředek podporující regeneraci tkáně, dále při 

zánětech okostice. Pomáhá 1 při fantomových bolestech, které se objevují po amputaci 

končetiny. Dotyčný má pocit bolesti v části těla, která mu byla amputována.

Poznámka: Nesmí se používat vnitřně, jak se kdysi doporučovalo.

Kostival patří k nejstarším léčivým bylinám vůbec.

Přírodní léčení: Obklady při poranění kosti, výronech: 100 g drceného kořene 10 minut 

vanme v 1 I vody. Do nálevu namočíme gázu nebo něco jiného a přikládáme na poranění.

Kostival lékařský (Symphylum officinale L.) -  obr. 45., 46.
Čeleď: brutnákovité (Boraginaceae)

Obr. 45. Kostival lékařský (Syn^hytum offlcinale L.) -  kvéty, vlhká louka u BrafruSova, 31.5.2006 

Obr. 46. Kostival lékařský (Symphytum officinale L.), vlhká louka u Bratrušova, 31.5.2006.
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Toten lékařský je  vytrvalá až 90 cm vysoká bylina. Lodyhu má nahoře rozvětvenou. 

Listy jsou zpefené, 4 - 6 -  ti jazyitté, složené z vejíitýclt lístků, ostře pilovitých. Kvéty má 

ttnavé iervenohnédé, drobné, ve vt^holičnatých hustých hlávkách. Kalich je  ityřčetný, koruna 

chybí. Plod je  malá hranatá nažka.

Stanoviště: vlhké louky, meze.

Kvete: VI. - IX.

Sběr: nať (VI. - VII.), podzemní části (III. - IV.).

Oddenky s kořeny se řežou na 10 - 15 cm kousky a suší se na slunci při teploté do

40*’C. Nať se suší na vzdušném, větraném miste.

účinné látkv: třísloviny, saponiny, vitamín C, flavonoidy, fytoncidy, tanin, kaučuk.

Použití: Používá se při krvácení, křečích, v době klimakteria. Dále při průjmech, střevních 

katarech, zánětech cév. Má antiseptické a desinfekční účmky.

Poznámka: V Americe používají listy totenu jako salatovou zeleninu

. T. 1 ' nniimech- 30 g kořene na '/a 1 studené vody přivedeme k varu Přírodní léčení: Proti krváceni, prujmecn. g

1 nhni Odstavíme a luhujeme aspoň 10 minut. Pijeme 3 krát denně, a 5 minut vaříme na slabém ohm. uasM vuut

Krvavec toten {Sanguisorba officinalis L.) obr. 47., 48.

Čeleď: růžovité (Rosaceae)

Obr. 47. Krvavec toten (Sanguisorba officinalis L.), vlhká louka u Bušína, 29.7.2006.

Obr. 48. Krvavec toten (Sanguisorba officinaUs L.) -  květy, vlhká louka u BuSfna, 29. 7.2006.
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K řen selský {Armoracia rusticana (G.) M. et Sch.) obr. 49., 50.

Čeleď; brukvovité (Brassicaceae)

Křen selský je  vytrvalá bylina s dlouhým, silným kořenem dorůstající až do 1,5 m 

výšky. Lodyha je  přímá, hranatě rýhovaná, dutá. větvená. Listy má přízemní, dlouze řapikaté 

až I m dlouhé. Lodyžní listy jsou krátce řapikaté. laloěnaté. Květy jsou vtižlabních hroznech 

v horní ěásti lodyhy. Korunní plátky jsou 4četné, bílé. Plod je  kulatá šešulka na stopce. 

Stanoviště: pístovaná rostlina, břehy řek. rumiste.

Kvete: V. - VII.

Sběr; podzemní části (IX. - XI.).

Uchováváme v pískovém lóži. Používá se íerstvý kořen. 

ťlěinné látkv: hoříiěné glykosidy. antibioticky píisobící látky, vitamín C. enzymy.

Použití: Používá se jako desinfekění a moíopudný prostředek, Ulehíuje odkašlávání. Celkově 

posiluje organismus.

Poznámka: Křen se používá jako příloha k uzenmam a masu.

Přírodní léčení: Na pihy: 3 polévkové lžíce čerstvě nastrouhaného křenu přelijeme šálkem 

vroucího mléka, přikryjeme a 30 minut necháme vyluhovat. Slijeme a jemným poklepem 

navlhčíme pokožku, necháme zaschnout a působit.

Obr. 49. Křen selský (Armoracia rusticana (G.) M. et Sch.), břeh řeky u Sudkova, 16.5.2006.

Obr. 50. Křen selský (Armoracia rusticana (G.) M. et Sch.) - kvétenstvi, břeh řeky n Sudkova, 16.5. 2006.
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Kuklík méstský je  vytrvalá 50 cm vysoká bylina. Lodyhu má vidlicovicu, vétvenou, 

jemtté ochlupenou. Listy jsou pHzemní, dlouze řapikaté. zpeřené. dolní tikrojky jsou menší 

než horní Kvéty jsou žluté a mohou vyrůstat na koncích vétví. Kališní ušty jsou  po rozkvétu 

obrácené dolů. Kališní lístky jsou stejné dlouhé jako korunní. Plody jsou jednosemenné 

nažky, které jsou štětinatě chlupaté.

Stanoviště: vlhké lesy, houštiny, rumiště, lada, okraje lesních cest.

Kvete: V. - X.

Sběr: podzemní části (III. - X.), nat (VII. - VIII.).

Kořen lze sušit ve vrstvách do 5 cm na stinném a dobře větraném místě teplem do 

40°C. Nať se suší v tenkých vrstvách. 

účinné látkv: třísloviny. silice, prchavý olej. kaučuk.

Použiti- Kuklík má stahující a desinfekční účinky, zastavuje krvácení, vykašlávání krve. 

průjmy a  zvracení. Tlumí střevní koliky, uplati^uje se i při léčení vředů.

Poznámka: V západní Evropé se kuklík používá v lékárenství. Vytóbí se z néj víno a pivo. 

Kořen se v domácnostech používá jako náhrada za hřebíček a skonči.

v  , 7 čaiové lžičky sušené kvetoucí natě spaříme 1Přírodní léčení: Při zánětech nosohltanu. i  cajove ^

1 n miniit necháme vyluhovat. Několikrát denně kloktáme, vroucí vody, zahřejeme k varu a 10 minut necname y

Kuklík městský {Geum urbanum L.) -  obr. 51., 52.

Čeleď: růžovité (Rosaceae)

Obr. 51. KuWfk mřstský (Geum urbanum L.) -  Uvít a plod, svítlý 1« na Kamenném vrchu. 30.7. 2006. 

Obr. 52. Kuklík místský (Geum urbanum L.), světlý les na Kamenném vrchu, 30
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Len setý je  lysá, až 80 cm vysoká bylina. Lodyha je  přímá, vkvětenství rozvětvená. 

Listy má střídavé, úzce kopinaté až čárkovité, až 4 cm dlouhé, špičaté. Barva květů je 

blankytně modrá, kalich i koruna jsou pětidílné.

Stanoviště: pěstovaná kulturní rostlina na hlinitých nebo hlinitopísčitých půdách 

v podhorských a nižších horských oblastech.

Kvete: VI . -VII I .

Sběr: semena (v době, kdy nať začíná žloutnout).

Účinné látkv: pektin, slizy, oleje s mnoha nenasycenými mastnými kyselinami.

Použití: V lékařství i léčitelství se používá při zácpě, zánětu žaludku a střev, zevně pak při 

kožních zánětech, na spáleniny a při přesušené pokožce.

Přírodní léčení: Při zácpě užívat 2 lžíce rozmačkaných lněných semen ráno a večer.

Lze jej také použít pro zbavování se cizích tělísek v oku. Semínko vložíme mezi oko a 

víčko, cizí tělísko se rychle objeví a může být lehce odstraněno.

Len setý {Linum usitatissimum L.) -  obr. 53., 54.

Čeleď: Inovité (Linaceae)

Obr. 53. Len setý (Linum usitatissimum L.) -  kvit a plod, pole u vodní nádrže Krásné, 26.9.2006. 

Obr. 54. Len setý (Linum usitatissimum L.), pole u vodní nádrže Krásné, 26.9.2006.
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M áčka ladní {Eryngium campestre L.) -  obr. 55., 56.

Čeleď: miříkovité (Apiaceae)
Máčka ladní je vytrvalá až 1 m vysoká, lysá bylina se silnou, rozvětvenou lodyhou.

Listy má tuhé, bělavě zelené. Přízemní listy jsou dlouze řapikaté, vejčité trojúhlé sdlanitými 

úkrojky. Velké množství květů tvoří kulaté okolíky, které jsou seskupené vlatnaté květenství. 

Listeny jsou ostnité, korunní plátky béžové barvy.

Stanoviště: úhory, stepní louky, meze, vinice, lesní lemy.

Kvete: VII. - IX.

Sběr: nať (VII. -  IX.).
úa ln n élitk v : silice, saponiny, třísloviny, flavonoidy, sacharóza, kaučuk.

Použit!: Máčka ladní podporuje vykašlávání, snižuje soudržnost močových kamenů. Má

protizánětlivé účinky močových cest a prostaty.
Poznámka- Máčka ladní se používá jako mužské aířodiziakum (k zlepšení sexuální 

výkonnosti a touhy) a byla používána při různých obřadech indiánských šamanů.

Přírodni léčeni: Máčka ladní se doporučuje podávat ve smčs.ch.

Obr. 55. Mářka ladní (Eryngium can^estre L.), dostupné na WWW. 

Obr. 56. Mářka ladní (Eryngium can^>estre L.), dostupné na WWW.
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Mák setý je  jednoletá až 1,5 m vysoká modravě zelená bylina. Lodyha je  jednoduchá, 

ale muže bý, i vétvené. Listy má střídavé, podlouhlé, vroubkované. Horní listy jsou objlmavé 

a přisedlé Květy má jednotlivé až 10 cm široké se 4 korunními plátky, které mohou být světle 

fialové nebo světle ěervené na bázi s tmavou skvrnou. Plod je  kulovití tobolka sploše 

nálevkovitě srostlými bliznami.

Stanoviště: pěstovaná rostlina, místy zplanuje.

Kvete: VI. - VIII.

Sběr: plody (VII. - IX.), semena (VIII. - IX.). nať (VIII. - IX.). 

ťmnnéláflcv: ve šfávě asi 30 alkaloidů -  např. morfm. kodein a papavenn.

Použi.1- Z máku setého se izolují alkaloidy - morfm. kodein a jiné. zn iehž se vyrábéjí 

přípravky, které mají protikřeěové, omamné a narko.lcké účinky. Používají se jako tlumící, 

uklidňující prostředky.

v -  ^ 1  ^  s e t é m  s e  nalezla na sumerské psací tabulce (cca 3000 př.Poznámka: Nejstarší zmmka o maku setem

n 1.) V ní se popisuje mák jako „rostlina štěstí“.

Morfin byl v roce 1803 izolován jako první rostlimrý alkaloid německým lékárníkem 

F.W.A. Setiimerem.

. cP nevvužívá v přírodním léčení pro jeho prudké a nebezpečnéPřírodní léčení: Mak sety se nevyužívá v y

účinky.

Mák setý {Papaver somniferum L.) -  obr. 57., 58.

Čeleď; makovité (Papaveraceae)

Obr. 57. Mák setý {Papaver somniferum L.), kraj cesty v Novém Malině, 12.8. 2006.

Obr. 58. Mák setý {Papaver somniferum L.) - květ, kraj cesty v Novém Malině, 12.8. 2006.
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M ák vlčí {Papaver rhoeas L.) -  obr. 59., 60.

Čeleď: makovité (Papaveraceae)
Mák vlčí je jednoletá 30 - 70 cm vysoká plevelná, přitiskle chlupatá bylina. Lodyha je

jednoduchá a přímá. Listy má střídavé, podlouhlé, horní přisedlé, peřenodílné vzubaté

úkrojky, dolní jsou řapikaté. Květy jsou jednotlivé, koncové, na dlouhé stopce. Kalich je

zelený, korunní plátky jasně červené, bíle lemované s černou skvrnou. Tyčinek má velmi

mnoho. Plodem je tobolka, která má za zralosti stejný počet otvorů jako ostatní.

Stanoviště: úhory, rumiště, polní cesty, obilné lány.

Kvete: V. - VII.

Sběr: květní plátky (V.-VIL).
Před sušením by se mély plátky pomačkat, aby se porušila vosková vrstva, která

zpomaluje sušer.1. Sušíme je  v tenké vrstvé v dobře včtrané místnosti do 35“C.

účinné látkv: alkaloidy -  např. morfm, antokyanové glykosidy, škrob, pryskyřice.

Použití: V lékárenství se používá na přípravu sirupu proti kašli a chrapotu. Dále se používá

proti angíně a astmatu.
Poznámka: Mák vlčí se používal do barvících esenci sirupu.

Přírodní léčení: Proti kašli a ulehčení vykašlávání: 2 čajové lžičky sušených květů spaříme'/. 1 

vody. Necháme vyluhovat a pijeme podle potřeby.

Obr. 59. Mák viří {Papaver rhoeas L.), dostupné na WWW. 

Obr. 60. Mák viří {Papaver rhoeas L.), dostupné na WWW.

-82-



Mařinka vonná je  vytrvalá až 30 cm vysoká, lysá bylina s přímou, 4 hrannou 

nevětvenou lodyhou. Listy jsou po 6 - 9 v pi-eslenech, kopinaté. eelokrajné, přisedlé s jednou 

nápadnou žilkou. Květenství tvoři vidlanoviti lata, ehudokvétá, vrcholová nebo vpaid í 

horních listi. Kalich není vyvinut, koruna je  nálevkovitá se 4 - mi rozevřenými špičatými 

cípy. Plody jsou kulovité dvounažky. Celá rostlina voní kumarinem.

Stanoviště: lesy, bučiny, paseky, podél cest.

Kvete: IV. - V.

Sběr: kvetoucí nať (IV. -  V.).

účinné lálkv: kumarinové glykosidy, třísloviny, hořčiny, vitamin C.

, . 1'i.ořství kDříoravě preparátů k léčení nemocí cévního systému a Použití: Používá se v lékařství Kpriprdvc y y

poruchách prokrvení. Podporuje trávení.

čerstvé listy se používaly k dochucení nealkoholických nápoji. Sušené listy pak 
k výrobé osvěžujících kosmetických přípravků.

, v I o rií^noužívá v lidovém léčení. Obsahuje kumarin, který může Přírodní léčení: Mařinka se jiz  nepoužívá

,  ̂ nemocných s žaludečními a střevními potížemi,vyvolat vnitřní krváceni, zvlaste u nemocnycn

Mařinka vonná {Galium odoratum L.) -  obr. 61., 62.

Čeleď: mořenovité (Rubiaceae)

Obr. 61. Mařinka vonná (Galium odoratum L.), buíina u Bobdíkova, 31. 5.2006.

Obr. 62. Porost mařinky vonné (Galium odoratum L.), buřina u Bolidikova, 31. S. 2006.
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Máta dlouholistá je  vytrvalá až 1 m vysoká hustě šedoplstnatě chlupatá bylina. Lodyha 

je  4 hranná a větvená. Listy má vstřícné, přisedlé, úzce vejčité až kopinaté. Květenství jsou 

dlouhá, šedochlupatá až bíle plstnatá. Květy jsou v početných lichopřeslenech v paždí listenů 

Kalich má zvonkovitý, hustě chlupatý, 5 - t i  zubý. Koruna je laločnatá.

Stanoviště: bahnité louky, břehy potoků, bylinné nivy.

Kvete: VII. - IX.

Sběr: listy, nať (VI. - IX.).

Sušíme v 5 cm vrstvě na stinných a vzdušných místech při teplotě do 40°C. Nať se suší 

v 10 cm vrstvě, vždy ve stínu.

Účinné látky: silice, třísloviny.

Použití: Používá se při onemocněních žaludku a trávicího ústrojí, jaterních a žlučníkových 

potížích.

Poznámka: V Africe se z máty dlouholistá vaří silný čaj.

Přírodní léčení: Při žaludečních křečích: 1 polévkovou lžíci sušených listů zalijeme !4 1 vroucí 

vody a necháme 10 minut vyluhovat. Pijeme 1 šálek podle potřeby.

Máta dlouholistá {Mentha longifolia L.) -  obr. 63., 64.

Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)

Obr. 63. Máta dlouholistá (Mentha longifolia L.), listy a květenství, vlhká louka u BuSína, 29.7.2006. 

Obr. 64. Máta dlouhoUstá (Mentha longifolia L.),vlhká louka u BuSína, 29.7.2006.
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MateHdouška vej6i.á je  vytrvalá velmi aroma,leká, poléhavá bylina. Lodyhy mohou 

bý, až 40 cm dlouhé, plazivé. Kvetoucí lodyhy jsou 4 hranné. na hranéch pýřité. Listy má 

vstřícné vejélté, na bázi dlouze brvitf. Kvé.y jsou v lichopřeslenech v paždi horních lis,4 a 
tvoří hlávkaté nebo krátce klasovité květenství.

Stanoviště: stepní louky, meze, křoviny, ploty.

Kvete: VI. - X.

Sběr: nať (VI. - VIII.).

Sušíme přirozeným způsobem pn teplote do 35 C.

Účinné látkv: silice, hořčiny.

Použití: Používá se proti kašli. .........................................

Poznámka- Mateřídouška se používá jako koření k tučným jídlům, zejmena vNemecku.

, . - • 1 vmi druhv jsou mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum  L.), Záměna: Podobnými lecivymi y J , . u i -  i - -  ^
k.erá má úzce kopinaté listy a plazivou, oblou a dokola chlupatou lodyhu. Dals.m lecvym

druhem je mateřídouška éasná iThy.us praeco. Opiz). Má dlouhou plazivou lodyhu,

» & s dvěma typy listů nestejné velikosti a tvaru.
kvetoucí vétvejsou oblé, stejnomcme chlupaté, sdvem ............ j

M I cfs; řpnel listv pod květenstvím jsou temer pnsedle s kratší čepeli.Dolní mají delší řapik a kratsi cep , y u u ' u

u Všéch třech druhů mateřídoušky jsou velké rozd.ly v obsahových látkách, proto maj, 

i různé použití. .

. v , .  1 o i^iřkv sušené natě spaříme >/4 1 vroucí vody a 10 minut Přírodní léčení: Proti kash: 1 - I  izicKy

vyluhujeme. Pijeme 3 šálky denně.

Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides L.) -  obr. 65., 66.

Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)

Obr. 65. MateHdouSka vejřitá (THynu,spulegioides U) -  květenství a listy, strá« u lesa v BratruSoví, 15. 7.2006. 

Obr. 66. MateHdouSka vejřitá {Thymuspulegioides L.), stráň u lesa v BratruSoví, 15.7.2006.
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Mochna husí je  vytrvalá 15 cm vysoká bylina, pHtiskfe chlupatá. Lodyhu má 

poléhavou, plazivou. kořcnující na uzlinách. Listy mohou být až 20 cm dlouhý jsou 

lichozpeřené. Listky jsou ázce oválné, p ilov iti na rubu béloplsmaté, na Hel lysé. Lodyini 

lístky jsou pfisedlé s menším počtem lístků. Kvéty má žluté, složené z5 - ti okvétních listkfl. 

Kvéty vyrastaji jednotlivé na dlouhých stopkách. Plody jsou nažky se zobánkem.

Stanovišté: pastviny, meze, na polních cestách.

Kvete; V. - VIII.

Sběr: kvetoucí nať (V. - VI.), ojediněle se sbírá kořen (IX. -  XI.).

Mochna se suší v 5 - 10 cm vrstvě na slunci do 40"C. Nutno obracet a zbavit nečistot. 

účinné látkv: třísloviny. flavonoK^. tormentol, cholin, vitamín C, hořčiny.

Použití- Mochna husí se používá často v lékát^nstvl, při menstruačních potíHch. Dále při 

průjmech, zlepšuje též trávení. Má protizánětlivý účinek a tlumí křeče.

Kořen moehny husí byl významnou složkou potravy obyvatel severní Evropy, 

dále Eskymáků a Indiánů.

Mochna husl má velkou životaschopnost, proto je  také tak obhbena a  kulturně

ui í rnctlina např. při spasení zvěří, vyrostou až na 1, 5 m rozšířená. Pokud uhyne hlavni rostlma, napr. ^

dlouhých šlahounech nové rostliny. ^

. v , j  x„{^ a střevním křečím: 2 čajové Izicky susene kvetoucí natě Přírodní léčení: Proti žaludečním a strevmm ,  ^ .

 ̂ 1 n mínnt necháme vyluhovat. Pijeme 2 - 3 salky denne. spaříme >/41 vařící vody a 10 minut necname y

Mochna husí {Potentilla anserim L.) -  obr. 67., 68.
Čeleď; růžovité (Rosaceae)

Obr. 67. Mocbna husí (Potentilla anserma L.) - kvit, pastvina u Šumperka, 14. 7.2006. 

Obr. 68. Mochna husí (Potentilla anserina L.), pastvina u Šumperka, 14.7.2006.
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M ochna ná tržn ík  (Polenlilla erecla(h.) Ríuschel) obr. 69., 70.

Čeleď: růžovité (Rosaceae)

Mochna nátržt.ikje vytrvalá až 30 cm vysoká bylina s podzemním vně tmavohnědým, 

„vnitř červeným oddenkem. Rostlina je  je m tí chlupatá, lodyh je  v trsu více, jsou málo 

větvené Přízemni listy jsou dlouze a tence řapikaté. trojíetné . rychle vadnoucí. Lodyžní listy 

jsou řapikaté. většinou pětičetné. Lístky má podlouhlé v přední polovině zubaté. Květy jsou 

jednotlivé, žluté, 4 četné vyrůstající z uzlin lodyhy. Plody jsou malé nažky.

Stanoviště: louky, slatiny, pastviny, meze.

Kvete: V. - X.

Sběr: oddenek bez kořene (III. - IV.).

Sušíme jej v tenkých vrstvách při teplotě do 50 "C.

Účinné látky: třísloviny, silice.

-  á r,« zánětech střev, průjmech, hemeroidech. Vně se používá Použití: V lékárenství se poživa pn zanetecn , f  j

- , 1,° «řJ zánětech dutiny ústní a hltanu. Využívá se také na mokvavé na kloktání a kvýplachum pn zanetecn auiuy

ekzémy, zánětlivé vyrážky a praskliny. , . ,  ̂ ,

Poznámka: Oddenek mochny nátržnlku je  znám v Evropě od 4. stol. pr. n. 1. .Ve středověku 

jej používali proti úplavici, žloutence a na zastavení krvacem.

, '  «ří ^«indečních a střevních zánětech: 1 - 3 polévkové Izice drcenehoPřírodní léčení: Vnitme pn zaludecnicn ^

1/ 1 a 15 minut povaříme. Pijeme 3 salky denne. oddenku přivedeme k varu v 1 vody a 15 minu p

Obr. 69. Mochna nátržník {Potentilla erecta (L.) R8uschel) -  kvřt a list, mez u vodní nádrže Krásné, 26.8.2006. 

Obr. 70. Mochna nátržník {Potentilla erecta (L.) Rifuschel), mez v Bratruíově, 26.6.2006.
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M eduňka lékařská {Melissa officinalis L.) -  obr. 7 1 7 2 .

Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)

Meduňka lékařská je  vytrvalá až 80 cm vysoká bylir^a vomcí po citrór.u spřímou, 

větver^ou, husté olistěr^ou lodyhou. Listy má vstřícr^é, řapikaté, vejčité, hrubě pilovité. Květy 

mají r.evýrazr.ou barvu se starorůžovým nádechem. Kalich je  .ubkovitý, dvoupyský. Korunu 

má dvoupyskou, horní pysk má vykrojený.

Stanoviště: zahrady, pěstovaná bylma.

Kvete: VI. - VIII.

Sběr: list, nať (VI. - VIII.).

Nať suSime .ychle ve stlnu. Neméla by .iem a . nebo zhnídnout. 

účinné látkv: silice, hořčiny. třísloviny. organické kyseliny, flavoncdy.

Pouiiti- Meduiíka tiSi bolesti, uklidňuje křeče, posiluje nervy a upravuje krevní obéh asrdečni

 ̂ ' /.ctrnií nůsobí proti nadýmání a zvyšuje vylučování žluče, činnost. Uklidňuje traviči ustrojí, pusooi pí

v  17. století vyrábéli mniši v  Klášteře bosých kannelitánú kamielitánské kapky, 

jejichž hlavni přísadou byla meduňka lékarska.

Meduiika voní po citrónu, proto jl  Bulhaři řikaji limonka a Rusové c.tronová máta. 

PHrodní léčeni: Při střevních a srdečních potížích: 2 čajové lžičky spaříme ■/. I vařící vody a 
10 minut necháme vyluhovat. Pijeme 3 šálky denné. . ,

Při nespavosti: šálek meduňkového čaje před spaním pnpraveny podle predesleho

, . .. .  roto je  vhodná i v době těhotenství a kojení.Meduňka nema vedlejší ucinKy, piui j

Obr. 71. IVIeduAka lékařská {Melissa officinalis L.), dostupné na WWW. 

Obr. 72. MeduAka lékařská {Melissa officinalis L.), dostupné na WWW.
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Mydlice lékařská {Saponaňa officinalis L.) obr, 73., 74.

Čeleď: hvozdnlkovité (Caryophyllaceae)

Mydlice lékařská je  vytrvalá 30 - 80 cm vysoká bylina s přímými nahoře 

rozvětvenými lodyhami. Listy má vstřícné, Široce kopinaté, přisedlé, celokrajné. Kvéty tvdi 

vrcholové a úžlabní vidlanovité svazeéky. Kalich je  trubkovitý 5 -  ti zubý. 5 korunních plátků 

má růžovou nebo bílou barvu, jsou vykrojené v ústí. Plod je  jednopouzdrá obvejčité tobolka. 

StanoviSlé: břehy vod, pustá místa, křoviny, mokré louky, houštiny 

Kvete: VII. - IX.

SMr: podzemní částí (X. - IX,), nať(VI. - VIL), listy (VI. - VIL).

Kořen se umyje a suš! na vzdušném misté na slunci. Nať a listy se siil jednotlivé
rozdělené na suchém místě.

ťlčlnné látkv: saponiny, sacharidy, kaučuk, minerální kyseliny.

Použití: V lékařství se používá na odkašlávání, při zánětech průdušek. Podporuje látkovou 

výměnu. Má protizánětlivé účinky a také použití jako diuretikum.

Poznámka- V kosmetice se mydlice používá při přípravě pěnivých přípravků (pasta, mýdla 

atd ) Kořen mydlice lze využiti na p r a n í  jemných tkanin, jelikož nerozkládá barvy.

Přírodni léčení: Na pásový opar - obklady z čerstvě kvetoucí natě: Přelijeme kvetoucí nať 

vařící vodou, rozmačkáme a p o u ž i j e m e  jako náplast. Obklady měníme několikrát denné.

Obr. 73. Mydlice lékařská {Saponaria ojflcinaUs L .)-  kvěfy, břeh vodní nádrže Krásné, 16. 7. 2006. 

Obr. 74. Porost mydlice lékařské {Saponaria officinalis L.),břeh vodní nádrže Krásné, 14.7. 2006.
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Opletnfk plotní (Calyslegia sepium (L.) R. Br.) -  obr. 75., 76.

Čeleď: svlačcovité (Convolvulaceae)
Opletník plotní je  vytrvalá až 3 m dlouhá popínavá, lysá bylina. Listy má srdčité až 

střelovité zřetelné řapíkaté.Jednotlívé kvéty jsou vpaždí listu, až 4 em dlouhé, na bázi se 

dvéma široce kopinatými listeny, které éástečné kryjí kalich. Kalich je  10 mm dlouhý, koruna

je velká, bílá.
Stanoviště: lužní lesy, rákosiny, houštiny, zíve ploty.

Kvete: VI. - IX.

Sběr: kvetoucí nať.
Suší se co nejrychleji ve stimiém a dobře větraném mi9ě nebo při umělé teplotě do

40°C.
Účinné látkv: pryskyřičné glykosidy, tnslovmy.
P o„.ití: V lékařství se používají pryskyřice jako silně projímavý prostředek.

Obr. 75. Opletník plotní (Calystegia sepium (L.) R. Br.) - kvét, vlhká louka u Buiína, 29.7.2006.

Obr. 76. Opletník plotní (Calystegia sepium (L.) R. Br.) -  kvét a lis t, vlhká louka u BuSína, 29.7.2006.

- 90 -



Pam peliška lékařská {Taraxacum officinale Web.) -  obr. 77., 78.

Čeleď; hvězdnicovité (Asteraceae)

Pampeliška lékařská je  vytrvalá, a í  50 cm vysoká bylina s krátkým jednoduchým 

oddenkem který přechází do masitého kořene. Z  podzemních části vyrflstá pinzemni růžice 

kopinatých a l  obvejíitých lis.4, na rubu hladkých nebo slabé chlupatých. Listy jsou velmi 

různé zubaté nebo laloínaté nebo kracovité zastřihávané. vzácné i celokrajné. Ze s«=edu 

přizemni rOžice listů vyrůstají duté stvoly, které jsou zakoníené ilutým úborem složeným z 

asi 200 jazykovitých kvétíl. Po poranéní roní smetat*a bílé mléko. Plod je  n ^ k a  s chmýrem. 

Stanovišté: pastviny, úrodné louky, úhory, rumiště, meze.

Kvete: IV -  VIII. , ,

Sbér: především kořen sbíraný na jafc (III.) a na podzim (X.. XI.), kořen s nat, sb.rany těsné 
před rozkvětem rostliny.

účinné látky: třisloviny, hořčiny. po.ysacharid inulín. méď, kyselina křem.črtá, „am in  C. 

Použití- Používá se v lékařství při jatemich a žlučníkových onemocněních, v léčitelství se 

využívá povzbuzujícího účinku působení smetanky n . ledviny a při takzvaných jarních a 

podzimních kůrách. V tomto smyslu se pampeliška používá i při revmatismu a dně. Listy a

Stvoly pomáhají při cukrovce. i 11. v

hvt vytvořeno z arabských slov tarak a sahha, coz znamena Poznámka: Taraxacum mohlo ýt yt . . . , •. , .........
o 1 Aařská se dnes skutečně pouziva jako projímavý a odvodňující„nechat vymočit“. Smetanka lekarska se ane ^

, u -1̂  nHnadnich látek. Jméno nam tedy muze byt vodítkem k tomu, prostředek, aby se tělo zbavilo odpadnicn lai

že již velcí arabští lékaři ji používali jako léčivku.

. t 1 9 řaiové lžičky sušeneho kořene i s listy zahrivame vePřírodní léčeni: Pro čištěni krve: I -  2 eajove iz. y , ,■

1 minutu vaříme. Pijeme 2 šálky denne po 4 -  6 týdnu. Cerstve 1/4 1 studené vody až k varu a 1 minutu vanm

listy pampelišky můžeme též přidávat do jarních salatu

Obr. 77. Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale Web.), dostupné na WWW.

Obr. 78. Pampeliška lékařská (Taraxacum offidnaie Web.) - květenství, louka u Bratrušova, 26.6.2007.
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Pelyněk Černobýl je vytrvalá 1 m vysoká bylina. Lodyha je  hranatá, slabě větvená a 

chlupatá. Listy jsou zřetelně dvoubarvé, na líci tmavozelené, většinou lysé, na rubu šedé 

Dolní listy má řapikaté, dvakrát peřenodílné v úkrojky. Květy mají žlutavou nebo 

červenohnědou barvu.

Stanoviště: břehy vod, kraje cest, křoviny, rumiště.

Kvete: VI. - IX.

Sběr: nať (VII. - IX.), podzemní části (III., IV., X.).

Sušíme v dobře větraném místě v 5 cm vrstvě teplem do 40”C.

Účinné látkv: silice, hořčiny.

Použití: Používá se při nechutenství, poruchách tráveni, zevně pak při revmatických 

bolestech.

Poznámka: K masitým pokrmům se používá jako koření.

Pelyněk Černobýl je  možná jedna z nejstarších léčivých rostlin lidstva. Velké množství 

ho bylo nalezeno v 17 000 let starých tábořištích lovců sobů zLascaux. V antice sloužil 

Černobýl ženám k usnadnění porodu a k upravení pravidelnosti menstruace.

Přírodní léčení: Při nechutenství a poruchách tráveni: 1 lžička sušené nati se spaří '/í 1 vařící 

vody, necháme 2 minuty vyluhovat a pijeme 1 - 3 šálky denně.

Pelyněk Černobýl {Artemisia vulgaris L.) -  obr. 79., 80.

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)

Obr. 79. Pelyněk Černobýl (Artemisia vulgaris L .)-  list, kraj cesty u Nových Domků, 11.6.2006. 

Obr. 80. Pelynřk řernobýl (Artemisia vulgaris L.), kraj cesty u Nových Domků, 11.6. 2006.
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Pelyněk pravý je  vytrvalá I m vysoká bylina. Je šedoplstnatá s čelnými ponořenými 

olejovými aázkam i. Lodyhy má světlé, větvené, přimé. bohatě listnaté. Listy jsou střídavé, 

přizemni až 25 cm dlouhé a  řapikaté. Lodyžní listy jsou kratší, řapikaté. méně dělené. Drobné 

úbory tvoří bohatě větvené laté. Zákrovnl listeny jsou Supinkovité, blanitě lemované. Plody 

jsou nažky bez chmýru. Rostlina má výraznou nahořklou chuť.

Stanoviště: pustá místa, skalnaté stráně, u cest.

Kvete: VII. - IX.

Sběr: nať (VII. - IX.)

Sušíme ve svazcích zavěšených v průvanu nebo v 10 cm vrstvě na stinném, vzdušném 

místě teplotou do 35°C.

Ilčinné lálkv: silice, hořčiny. absinthin. flavonoidy, třísloviny.

Použiti- Používá se na lepši zažíváni a podporu tvorby žaludečních Stáv. Působí příznivě při 

jatcm íeh chorobách. V gynekologii se používá k tlumeni bolesti při menstruaci.

Poznámka: Pelyněk se používá na výrobu alkoholického nápoje absinlu. Tento nápoj byl

. , , ..mplí»rkvch kruzích, při dlouhodobém užívání měl všakzejména v 19. století módní drogou v umeleckycti Kru p

mozku, tzv. absintismus. Dnes je  absmt ve většině zemístrašlivé vedlejší účmky-poskozemmozKu,i  ̂ ,

1 , c nplvňkem ie třeba užívat v malém množství a krátkodobě.zakázaný. Všechny pripravkys pelynkem j ^

-  v, tpn.tví a nadýmání: 1 lžičku sušene natě přelijeme 'X 1 varici vody a Přírodní léčení: Při nechutenství a naaynicm

1 lžičku po dvou hodinách.necháme 15 minut pant. Uzivam

Pelyněk pravý {Artemisia absinthium L.) -  obr. 81., 82.
čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)

Obr. 81. Pelyník pravý {Artemisia absinthium L.) -  květenství, dostupné na WWW. 

Obr. 82. Pelyněk pravý {Artemisia absinthium L.), dostupné na WWW.
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P lic ík  lékařský je  vytrvalá, až 30 cm vysoká, drsné chlupatá bylina. Listy mají 

svétlcjši skvrny, spodni jsou dlouze stopkaté, hom. posedlé. Kvéty jsou uspořádány do 

vijaní, zvonkovitý kalich je  pétidilný, trubkovitá koruna má 5 <krouhlých cípů, je  fialová až 

růžovočervená, po opylení modrá.

Stanoviště: světlé humózní lesy, háje, krovmy.

Kvete: III. -  V.

Sbér: kvetoucí nať, silné lodyhy je  třeba odstranit.

účinné látky: vitamin C. saponiny, třisloviny. minerálnf látky, kyselina líenuč,tá.

Použiti- V léčitelství se používá zejména v oblasti plic, podporuje vykašláváni a hojí i 

^ ¡¡ ¡ ;;u je  sliznice dýchacích cest. Působí protizánétlivé a mírně močopudně. Má ochranný

vliv na sliznice i při zevním užití. , . , , .

Nážcv plicníku v latini i v mnoha národních jazycichje odvozen od tvaru pl.cn.ch 

laloků, a  proto se tvrdilo, žc právě proto pomáhá při pl.cních chorobách^

f , hnipstech v krku a zahleneni prudusek: 2 cajove Izicky Přírodní léčení: Při kašli, chrapotu, bolestec

-  1/4 1 vařící vody a necháme 10 minut vyluhovat. Uzivame 3 krát sušené kvetoucí natě spanme 1/4 1 varici voay

denně 1 lžíci oslazenou medem. „  , v . - , ,•
- - ' „7íváme tzv. plicníkový olej: Hrst cerstvych plicmkovych listu Na ošetřovaní rtu uzivame izv. h . .. ,

vvtáhneme a necháme okapat, připadne vložíme mezi cisty vložíme krátce do vanci vody, y u • • u ' o/i
 ̂ 1 nleie nejlépe arašídového, na ohm zahřejeme a necháme 24textil. Pak vložíme do 0,25 J > n  j • . .

hodin vyluhovat. Přecedíme, dáme do tmavé láhve, uzavřeme a skladujeme na tmavém a 

chladném místě. Při suchých a praskajících «ech olej jemně vtíráme.

Flicník lékařský (Pulmonaria officinaks L.) obr. 83., 84.
Čeleď: brutnákovité (Boraginaceae)

Obr. 83. Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis L.) -  kvříy ve vijanu, háj u Soboíína, 18.4.2006. 

Obr. 84. Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis L.) - porost, háj u Sobotína, 18.4.2006.
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Podběl lékařský je  vytrvalá, až 25 cm vysoká bylina. Kvetoucí lodyhy se vyvíjejí dříve 

než listy jsou porostlé růžově fialovými šupinami. Květní úbory jsou žluté, se dvěma řadami 

jazykovitých květů, vnější jsou větší. Květní lůžko je  holé a terčovité. Po dozrání a opadání 

semen vyrůstají listy, které jsou okrouhlé, na bázi srdčité, hrubě zubaté a na zubech ještě 

jemně zubaté, na líci hladké a na rubu běloplstnaté.

Stanoviště; rumiště, pustá místa, meze a úhory.

Kvete; III. -  IV.

SMr: květy na počátku rozkvětu časně na jaře, nejlépe mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou, 

listy (V. -  VI.) do deváté hodiny dopoledne.

Účinné látkv: třísloviny, hořčiny.

Použití- v lé6i.els.vi se nejčastéji použivá lis. podbélu, a .o při suchém M i  a obecné při 

zánétech dýchacích ces,. Má kladný vliv i na podrážděné sliznicc zažívacího traktu. Podbél je  

i „ t a é  moíopudný a an.iastmaCický a jako podpůrné lééivo nemá nepříznivé vedlejší « inky . 

Poznámka: Ve středověku se podběl používal ke zmlměn.' horeěky, při suchém kašli a také na 

„pálivé kožní nemoci“, např. popáleniny z ohně nebo slunce.

^  boči;- 7 lžičkv sušených listů a květu spanme 1/4 1 vand vody, pakPřírodní léčení; Čaj proti kasii. 2 IzicKy subc y

10 minut vyluhujeme, pijeme 3 šálky denne.

Podběl lékařský {Tussilago farfaraL.) -  obr. 85., 86.

Čeleď; hvězdnicovité (Asteraceae)

Obr. 85. Podbřl lékařský (Tussilagofarfaro L .)-  kvřtní úbory, mez u Rudy nad Moravou, 5.5. 2006. 

Obr. 86. Podbřl lékařský (TussUago farfaro L.) - listy, mez u Rudy nad Moravou, 5.5.2006.
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Popenec břeiťanovitý je  vytrvalá bylina s plazivými, kořenujícími výhonky. Dorůstá 

do výšky 20 - 30 cm. Lodyhu má lysou nebo pýřitou. vétvenou s dlouhými výhonky. Listy mé 

řapikaté vstřícné, okrouhlé až srdéité, hrubé vroubkované. Kvéty jsou krátce stopkaté, kalich 

je  pétizubý, krátce chlupatý, zbarvený do fialova. Koruna je  modrofialová, dvoupyská. K v«y 

mají nepříjemný zápach a nahořklou chuť. Plodem je  tvrdka,

StanoviSté: vlhké, listnaté lesy a křoviny, lesní lemy, stinnélouky.

Kvete: IV. - IX.

Sběr: kvetoucí nať (IV. -  VIL).

Nať se sbírá mezi druhou a  ítvrtou hodinou odpolední. Suší se ve vrstvě 10 cm na 

Stinném a dobře větraném místě.

,>.,nné látkv: třisloviny. hořiiny, silice, saponiny, organické kyseliny, vitamín C. rrinerálni 
soli.

nři olicních onemocněních a astmatu. Je prostředkem pro Použití: Ulehčuje rozpoustem hlenu pri puun

' D^^r,r,riiie látkovou vvměnu, netoxikuje játra, tlumí zánětlivé a povzbuzení chuti a tráveni. Podporuje latKovou y

svědící projevy.

Poznámka: Používá se jako koření do jarních salátů. ....................

. * nrňimech kašli, zahlenění: 1 - 2 cajove Izicky sušenéPřírodní léčení: Pří nechutenství, prujmecn, Kd ,

. / I  vařící vody, převaříme a necháme 5 minut vyluhovat. Pijeme 2 kvetoucí natě přelijeme % 1 varici vouy, ^

šálky denně.

Popenec břečťanovitý (Glechoma hederacea L.) -  obr. 87., 88.
Čeleď; hluchavkovité (Lamiaceae)

Obr. 87. Popenec břeíťanovitý (Glechoma hederacea L.), kraj lesa u Nových Domků, 11.6.2006.

Obr. 88. Popenec břeřťanovitý {Glechoma hederacea L.) - kvit, kraj lesa u Nových Domků, 11.6.2006.

- 96 -



Proskurník lékařský je vytrvalá až 1,5 m plstnatě chlupatá bylina. Lodyhu má přímou, 

řídce větvenou se střídavými listy. Listy jsou řapikaté, šedozelené, dolní jsou srdčité trojúhlé, 

horní vejčité, slabé laločnaté až hrubě zubaté. Květy rostou jednotlivě nebo ve vrcholových 

hroznech. Kalich je  pětičetný, korunní plátky má obsrdčité na bázi vousaté, světle růžové.
Plody jsou jednosemenné poltivé tvrdky.

Stanoviště: vlhké a slané louky nebo se i pěstuje.

Kvete: VII. -  IX.

sbér: koření III. - V., IX.), kvéty (VII.). listy (VI.- VII.).

Kořeny se dobře oíistí a  rozříznou. SuSíme na suclrém, vétraném místě (po usušení má 

bílou barvu).

Úř.inné látkv: cukry, pektin, silice, flavonoidy, sliz.

PoyíiSÍ: Pouilvá se při zánětech dutiny ústní a trávicího ústroji. Dale pri chorobách plic a 

průdušek. Zevně při popáleninách a poleptaní.

v  Řecku byl proskurník nazýván bylinou na všechny nemoci, symbolem
dobroíinnosti a přítelem chudých, neboť rostl u jejich obydlk _

^  ̂ X. u Hutinv ústní: 2 lžíce řezaných aisenych listu nebo kvetu na 2 Přírodní léčení: Při zánětech dutiny ustni. ^

sklenice vody. Přelijeme vařící vodou a nech tae  10 mmut pant. Pijeme vprubehu celeho

V přírodě proskurník nesbíráme, patří mezi ohrožený dnih (C2 -  silně ohrožené).

Proskurník lékařský {Althaea officinalis L.) obr. 89., 90.
Čeleď: slézovité (Malvaceae)

Obr. 89. Proskurník lékařský (Althaea officinaUs L.), dostupné na WWW. 

Obr. 90. Proskurník lékařský (Althaea ofTicinaUs L.), dostupné na WWW.
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Prvosenka jarní iPrimula veris L.) -  obr. 91., 92.

Čeleď: prvosenkovilé (Primulaceae)

Prvosenka jarní je  vytrvalá, 15 -  30 cm vysoká bylina s lysým stvolem. Zoddenku 

vyrůstají podlouhlé, vejíité, nepravidelné zubaté, vroubkované listy. Stvol je  zakoníen 

okolíkem vonnýeh kvétů. Pétiíetné kvéty mají nafcuklé kalichy a žloutkové fluté, v hrdle 

oranžové koruny se zvonkovité rozevřenými plátky.

Stanovišté: háje, louky, křoviny, lužní lesy, vlhké lesní lemy.

Kvete: IV. -  V.

Sbér Prvosenka jarní a prvosenka vyšší patři mezi chránéné druhy, proto je  nesbíráme.

,teinné látkv: saponiny. kyselina křemieitá, třisloviny, glykosidy primverin, primulaverin. 

P ^ :  Používá se v lékařství na migrénu, při bronchitidé, onemocnéní močového méehýře a 

revmatismu.

Ve středovéku byl kořen prvosenky jarní nazýván rajským kořenem. Má 

charakteristickou anýzovou vůni.

Záměna- Podobným léčivým dmhem je prvosenka vyšší ^Prmula e M o r  (L.) Hill.,. Má 

světlé, sírově žluté nevonné kvéty. Kalich je  úzký akorunní plátky ploše rozložené.

i I_____ ik______—
Obr. 91. Prvosenka jarní (Primula veris L.) -  kvit, dostupné na WWW. 

Obr. 92. Prvosenka jarní (Primula veris L.) -  kvét, dostupné na WWW.
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Přeslička rolní je  vytrvalá rostlina s dvěmi lodyhami. Jarní plodné lodyhy mají 

žlutohnědou barvu, Jsou podlouhlého tvaru svejeltým klasem sporofytů. Jsou 10 - 20 em 

vysoké nevětvené, Letnl lodyhy jsou zelené s přisedlými větvemi. Lodyhy i větve jsou 

ělénkované, podélně rýhované, tvrdé, duté. Na rozhraní ělánku jsou válcovité 10 mm dlouhé 

listové pochvy se zašpičatělými, hnědými zuby.

Stanoviště: rumiště, břehy vod, kraje cest.

Zralost výtrusů: 111. - IV.

Sběr: nať (IV. - IX.).

umí lodyhy se seřezávají bez černých spodních částí. Suší se vtenkých vrstvách na 

dobře větraném místě při teplotě do 40”C,

Sběr přesličky se nedoporučuje pro častou záměnu s jiným jedovatým druhem. 

účinné látkv: flavonové glykosidy, kyselina křemičitá, saponiny.

Použiti- Používá se při chorobách ledvin a močového měchýře. Dále při plicnl tuberkulóze a 

chronickém zánětu pridušck. Zlepšuje látkovou výměnu a činnost .dce. Vně se používá „a 

hojení ran a při léčbě kožních zánětů.

PHrodni léčeni: 1 - 2 l * k y  sušené natě na % 1 vody, Povanme a 15 minut necháme 

vyluhovat. Pijeme nejvýše 3 šálky denne.

Přeslička rolní {Equisetum arvense L.) -  obr. 93., 94.

Čeleď: přesličkovité (Equisetaceae)

Obr. 93. Přesliřka rolní (Equisetum arvense L.) -  jarní lodyha, kraj cesty u Šumperka, 5.5. 

Obr. 94. Přeslička rolní (Equisetum arvense L.) -  letní lodyha, dostupné na WWW.

2006.
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Pupalka dvouletá je  I m vysoká, často do červena zabarvená rostlina. V prvnim roce 

vyrůstá z  fepovitého kořene chomáč pl^izemnich, podlouhle vejčitých listů. Ve druhém roce 

vyrůstá pflmá, hranatá olistěná lodyha. Přizemni listy jsou podlouhlé, zubaté. Lodyžni listy 

jsou četné a menši. Kvétenstvi má hroznovitá, kvéty jsou iluté a přisedlé. Plod je  čtyíuanná 
tobolka.

StanoviStě: železniční náspy, silniční příkopy, okraje cest, rumiště, pustá místa.

Kvete: VI. - X.

Sběr: semena, dříve kořen.

účinné látkv: Semena obsahují kvalitní olej s kyselinu linolovou. třislovmy.

Pouiití- Používá se při ekzémech a kožních problémech. Dále na onemocnění srdce, při 

mrtvici, léčbě roztroušené sklerózy, premenstruačniho syndromu. Semena se také mohou
využívat jako dietní výživa.

Poznámka- Pupalka dvouletá pochází ze Severní Ameriky. Indián, j .  použ.val, jako potravinu 

i lék Dnes se používá v lékahtví a ve výzkumech nádorových onemocněni.

|,een i: « o  prevence srdečního infarktu: Pupalkový olej užíváme třikrát demtě 8 - 9

kapek.

Pupalka dvouletá (Oemthera biemis L.) -  obr. 95., 96.
Čeleď: pupalkovité (Onagraceae)

Obr. 95. Pupalka dvouletá (Oenothera biennis L.) — kvét, rumišté u Bušfna, 29.7. 2006. 

Obr. 96. Pupalka dvouletá [Oenothera biennis L.), rumiStě u BuSína, 29.7.2006.
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PiiSkvorec obecný (Acofiis caíantus L.) obr. 97., 98.

Čeleď: aronovité (Araeeae)

Puškvoree obeenýje vytrvalá I - 1,5 m vysoká vlhkomilná bylina. Lodyhu má přímou, 

z plazivého a í  3 em tlustého oddenku vyrážejí trojhranrté, na bázi ěervené stvoly zakoníené 

palieí Palice je  zprvu zelená, pak mění brvu na svétlehnědou. Listy jsou přímé, travovité. 

Kvéty jsou velmi drobné, okvétní lístky jsou ílutozelené.Ve střední a  západní Evropé se 

rozmnožují pouze vegetativné, zřejmé zde ehybí potřebný druh hmyzu k opylení.

Stanovišté: stojaté pomalu tekoueí vody s bahnitým dnem, břehy rybníků a řek.

Kvete: V. - VII.

Sběr: oddenek (V. - VIL)-

,-,.inné látkv: siliee, hořěiny, třisloviny, kafr, komeol, proazuleny, cholin, v.tamm C.

Použili: Používá se při nechutenství, při žaludeční a střevní neuróze. Dále při žluéníkovýeh 

potížích, tlumí křečovité bolesti.

Poznámka- Puškvoree nepřináší plody a množí se pouze oddenky roznášeným, vodou.

Do Evropy byl puškvoree dovezen v 16. století z  Orientu. Domovem je  ve východní 

indii a Cíné Oddenek puškvoree nejdříve používala medicína indická, potom Egypťané,

 ̂ ' . ¿ O n  Fvroov se dostal v roce 1565 z Malé Asie.Arabové, Řekove a Římane. Do py - iw ,  , , v >,
Přírodní léčení- Při nechutenství, žaludeční a střevní neuróze: 2 izteky drobné rezaneho 

e % l vroud vody a necháme vyluhovat. Pijeme dvakrát denně šálek vlažného

nápoje.

ířMkSi'

Obr. 97. Puikvorec obecný (Acorus calamus L.) -  květenství, dostupné na WWW. 

Obr. 98. Porost puSkvorce obecného (Acorus calamus L.), dostupné na WWW.
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Rozrazil lékařský je vytrvalá 20 - 30 cm vysoká bylina s poléhavou lodyhou. Listy má 

krátce stopkaté, vstřícné, eliptické. Na čepeli jsou jemně pilovité, měkce chlupaté.Květenství 

je  hroznovité, stopkaté v úžlabí horních listů. Korunní plátky má světle fialové. Plod je 

zploštělá, srdčitá tobolka.

Stanoviště: suché světlé lesy, lesní lemy, pastviny, sušší louky, vápenaté půdy.

Kvete: VI. - VIII.

Sběr: nať na počátku rozkvětu.

Nať se suší na stinném a dobře větraném místě, teplotou do 40PC.

Účinné látkv: třísloviny, hořčiny, organické kyseliny, silice.

Použití: Rozrazil dovede snižovat hladinu cholesterolu v krvi, příznivě působí na močové 

cesty, zejména při zánětech. Podporuje rozpad močových kamenů.

Poznámka: V historii se rozrazil lékařský trhal po západu slunce. Užíval se proti plicním 

chorobám a bolestem hlavy. Věřilo se , že dokáže léčit choleru.

Přírodní léčení: Při zažívacích potížích, průjmech, kašli a nachlazení: 2 čajové lžičky sušené 

kvetoucí natě přelijeme '/4 1 vařící vody a 10 minut necháme vyluhovat. Pijeme 3 šálky denně

Rozrazil lékařský officinalis L.) -  obr. 99., 100.

Čeleď: krtičníkovité (Scrophulariaceae)

Obr. 99. Rozrazil lékařský (Veronica officinalis L.), dostupné na WWW.

Obr. 100. Rozrazil lékařský (Veronica officinalis L.), světlý les u BratruSova, 26.6.2006.
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^ a \i\íZ \ovaw aý {Atropa b e lla -d o m a  h.) obr. 101., 102.

Čeleď: lilkovité (Solanaceae)

Rulik zlomocný je  vytrvalá 1,5 m vysoká široce rozvětvená, pýfitá bylina. Listy má 

střídavé po dvou. Jeden je  menši, druhý větši, jsou vejíité až eliptické. Květy jsou jednotlivé, 

stopkaté v úžlabí listu. Kalich je pěticípý svejěitými zašpičatělými ušty. Koruna je  

zvonkoJitě trubkovitá se zahnutým okrajem, vně nrá hnědoflalovou barvu uvnitf 

žlutozelenou s červenými žilkami. Plod je  černá bobule.

Stanoviště: paseky, lesní lemy.

Kvete: VI. - VIII.

Sběr: listy (VI. - V lil.), podzemní části (IX. - X.). nať (VI. - VIII.).

Listy se suší bez řapíku co možná nejrychleji rozprostřené vtenkých vrstvách na 

vzdušném a stinném místě. Podzemní části se suší při umělé teplotě do 35»C.

Ilčinné látky: alkaloidy - hyoscyanin. atropin. skopolamin. .......................

p ^ :  Používá se v lékařství při křečovitých bolestech trávicího ustrojí a prl zlucnikovych

1 ’1 \ i  hnmeoDatii pak na bolesti hlavy.kolikách, dále v očním lekarstv .

.. • šťávu z rulíku do očí, aby se zdály byt pntazhvejsi. Atropm Poznámka: Italky si vymackavaly st avu z , .....................................

-v o „řprhodné zvětšení panenek. Ocni lekán používají atropin obsažený ve šťávě totiž pusobi prechoone

z tohoto důvodu dodnes. ^

. smrt el ně jedovatá rostlina, proto ji  nepoužíváme vlidovem Přírodní léčení: Rulík zlomocný j

léčení.

Obr. 101. Rulík zlomocný {Atropa bella-donna L.) -  květ, kraj lesní cesty u Šumperka, 11. 8. 2006 

Obr. 102. Rulík zlomocný {Atrapa bella-donna L.), kraj lesní cesty u Šumperka, 11.8.2006.
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Řebřiček obecný je vytrvalá 50 cm vysoká bylina s přímou nahoře větvenou lodyhou. 

Listy má střídavé, přisedlé, 2 -  3 krát peřenoseěné. Úkrojky jsou postavené šikmo k vřetenu 

listu Květenství tvoří chocholfk drobných ůborů. Okrajové kvéty mají vejčitou, trojzubou, 

bílou, jazykovitou korunu. Zákrovní listeny jsou žlutozelené. Na květním lůžku jsou drobné 

blanité plevky. Plodem je  nažka.

Stanoviště: louky, meze, pastviny.

Kvete: VI. - X.

Sběr: nať (V. - V lil.), kvéty (V. - IX.). listy (V. - Vlil.).

ÚMnné látkv: silice, ehamazulen (silice), hořěiny. tHsloviny, aldehydy, organ,eké kyseliny, 
cholin.

Použiti- Používá se v gynekologii, zmírftuje bolest při menstruaci, zestluje stahy dělohy. Dále 

při žaludeěních potíBch. Působí proti komaténí cév, je  protiastmatický.

Řebříěek byl dříve považován za magickou bylinu. Byl hojné využíván při
- A A  zbavuje strachu a dodává odvahu.věštbách. V Cíně se dodnes ven, ze zoavujc

PH.„Hní léěeni: Při žaludeénich potížích: 2 ěajové lžičky sušené kvetoucí nati spaříme % 1 

vroucí vody a 10 minut necháme vyluhovat. Pijeme 2 Šálky denne.

ŘebHíek obecný (Achillea millefoUum L.) obr. 103., 104.

Čeleď: hvézdnicovité (Asteraceae)

Obr. 103. ŘebHřek obecný (Achillea mUefolium L.) - kvítenstvf, louka u BuSfna, 29.7.2006. 

Obr. 104. Řebřířek obecný (Achillea miUefolium L.), louka u Šumperka, 14.7.2006.
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Řepík lékařský je  vytrvalá bylina s30 - 100 cm vysokou lodyhou. Listy má střídavé, 

lichozpeřené. Jsou složené z vejčitých, pilovitých nebo zubatých lístků, které jsou zrubu šedé 

chlupaté. Spodní listky jsou husté, směrem nahoru se zmenšují- Květy jsou drobně, žlutě. 

Okvětí je  na bázi srostlé v češuli s deseti podélnými brázdami. Koruna i kalich jsou pětičetné. 
Plodem je  dolů obrácená nažka.

stanoviště: světlé, listnaté lesy, houštiny, louky, mýtiny, meze.

Kvete: VI. - XI. ^

Sběr: kvetoucí nať i s přízemními listy na počátku rozkvetu (VI.

Nať by neměla být překvetlá. aby neobsahovala plody. Suší se co nejrychleji (snadno 

se zapaří) ve svazcích nebo rozložena ve stínu při teplotě do 4ff-C. 

ťlčinné látkv: třísloviny, silice, cholin, zelezo. , ,

Použití- Řepík lékařský má p r o t i z á n ě t l i v é  a močopudné účinky. Pouziva se na zanety vkrku, 

při angmách a na záněty ústní sliznice. Je oblíbeným kloktadlem zpěváků a  řečníku. Repik se 

používá i při zánětech žaludku a střev, spojených s průjmem a na úpravu čimiosti žaludku. 

Zevně se používá kromě kloktadla i na obklady při kožních vyrážkách. Výluhem z řepíku
- • iti„ .„  se čistí mastná pleť srozšiřeným. póry a s  akné.

smíšeným se zredenym lihem . n ,, ...................  . ,
- 6 1... hvl řeoík zasvěcen bohyni Pallas Athene, zrejme pro jeho Poznámka: Ve starém Kecku oyi f

použití při léčení otevřených ran. . o

žlučníku, při střevních potížích: 2 Izicky susene nate naPřírodní léčení: Na onemocnem jater, zlucniku,p .

-------------------  1 < stát Piieme 2 - 3 salky denne neslazeny. Slazeny'/.l vody. Necháme přejit varem a 15 minut stat. PIJ J

-  u , . . .b  v krku rýmě a nemocech dýchacích cest. odvar pijeme pri bolestech v krk , y

Řepík\ékltřský(AgriitiomaeupatoriaL.) obr. 105., 106.

Čeleď: růžovité (Rosaceae)

Obr. 105. Řepík lékařský {Agrimonia eupatorio L.) -  kvét, louka u Hrabíšic, 30. 7.2006. 

Obr. 106. Řepík lékařský {Agrimonia eupatorio L.), louka u Hrabéšic, 30. 7.2006.
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Sedmikráska obecná je  vytrvalá 5 - 15 cm vysoká bylina s přízemní růžicí 

kopisťovitých nebo řapíkatých listů. Stvoly jsou bezlisté, nesou úbor s dvouřadým zákrovem

Korunní plátky jsou jazykovité, pětizubé, bílé nebo růžové barvy. Plody jsou drobné nažky 
bez chmýru.

Stanoviště: louky, meze, trávníky, lesní světliny, kraje cest.

Kvete: III. - XI.

Sběr: květy (III. - X.), nať (III. - X.).

Suší se ve stinném a dobře větraném místě při teplotě do 35°C.

Účinné látkv: saponiny, hořčiny, třisloviny, silice, inulín, flavonoidy.

Použití: Používá se na pohmožděniny, vymknutí, ekzémy a vředy. Je výborným prostředkem 

na podporu vykašlávání. Sedmikráska je  také vhodná při zánětech močových cest a při léčbě 

zánětu ledvinových klubíček.

Poznámka: Odvar z květů se doporučuje proti vráskám, při unavené pleti. Čerstvé mladé listy 

se mohou připravit jako jarní salát.

Přírodní léčení: Při kožních vyrážkách a pohmožděninách: 2 čajové lžičky sušené kvetoucí 

nati spaříme */4 1 vroucí vody a 10 minut necháme vyluhovat. Obklady přikládáme podle 

potřeby.

Sedmikráska obecná (Bellis perennis L.) -  obr. 107., 108.

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)

Obr. 107. Sedmikráska obecná (Bellisperennis L.), mez u vodní nádrže Krásné, 29.7.2006.

Obr. 108. Sedmikráska obecná (Bellisperennis L.) - kvřt, mez u vodní nádrže Krásné, 29.7. 2006.
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Svízel syřišťový je 60 cm vysoká bylina svystoupavou lodyhou, která může být i 

přímá. Na lodyze má 4 podélné lišty. Listy jsou v 8 - 12 -  ti éetnýeh přeslenech, íárkovité, 

pichlavé špičaté, podvinuté. na rubu chlupaté, jednožilné. Kvéty jsou velmi malé, uspořádané 

do vrcholných latnatých kvétenstvi. Kalich není vyvinutý. Korunní plátky jsou  čtyři. Plodem 

je  suchá dvounažka, složená ze dvou lysých tvrdek. Rostlina voni po medu.

Stanovišté: stepní louky, svétlé lesy, straně.

Kvete: VI. - IX.

Sběr: kvetoucí nať (VI. - IX.).

Sušíme ve svazcích zavěšených v průvanu nebo v 10 cm vrstvé. 

l Vinně látkv: glykosidy, silice, enzymy, třisloviny. saponiny. flavonoidy.

Použití- Používá se v urologii pro jeho močopudné vlastnosti. Snižuje ehuf k jídlu. Dále se 

používá na revma, proti kožním zánětům, popřípadě na lehčí popáleniny.

Poznámka- Silný odvar z celé rostliny sráží mléko, když se vaří pro výrobu sýrů. Květy dávají 

sýru zlatou barvu. Listy a květy se pro svou medovou vůni v minulosti používaly k vycpávání

, J U „ei^vtnií červené barvivo, Z květů se získává žluté barvivo.matrací. Kořeny a lodyhy poskytuji ce

. - ' irnnčetin- 2 čajové lžičky sušené kvetoucí natě ve % 1Přírodní léčení: Pro odvodnem dolmch končetin, z j

L- ■ o varu a 2 minuty vaříme. Pijeme 2 -3  šálky denně, studené vody zahřejeme k varu a /  mir

Svízel syřišťový (Galium verum L.) -  obr. 109., 110.

Čeleď: mořenovité (Rubiaceae)

Obr. 109. Svízel syřiSťový (Galium verum L.) -  květenství, mez u vodní nádrže Krásné, 29. 7.2006 

Obr. 110. Porost svízele syřišťového (Galium verum L.), mez u vodní nádrže Krásné, 29.7.2006.
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Světlík lékařský je  jednoletá poloparazitni bylina spřimon 10 - 30 cm vysokou, 

rozvětvenou lodyhou, která je  mékce pýřitá. Má přisedlé, vstřícné, podlouhlé listy spáry 

velkých zubv,. Kvéty jsou jednotlivé, bilé, se žlutými a fialovými skvrnkami. Maji zvonkovitý 
kalich. Plod je  tobolka.

Stanoviště: louky, pastviny.

Kvete: VIII. - IX.

Sběr: nať (VIII. - IX.)

fl.,nné  látkv: glykosidy, třísloviny, oleje, flavonoidy, hořčiny, silice, kyselina kávová.

PoužitL Pouíivá se pH zánétech očních spojivek, slzných váčků a duhovek. ZlepSuje zelený 

zákal. Používá se i při nespavosti a nechutenství.

Poznámka: Ve středovéku sc věřilo, že svčtiik posiluje duševní silu.

Světlík se obtížně pěstuje, protože cizopasl na kořenech určitých travních druhů.

Pnrodní léčení: Při zánétech očních spojivek. vnitřně jako čaj, vně jako obklad: 1 - 2 čajové 

lžičky sušené kvetoucí nati zalijeme ■/. 1 studené vody, zahřejeme k van. a 2 minuty necháme 

vyluhovat Pijeme 1 šálek denně. Před oše.řovánim oči je  nutné poradit se s lékařem.

SvWfklékahký(£Mp*raí'<>™-''*°'’'‘'"“ ‘̂“>'“ * ot"-- > 11- > >2-
Čeleď: krtičníkovité (Scrophulariaceae)

Obr. 111. Svétifk lékařský (Euphrasia rostkoviana Hayne), pastvina u Bludova „U kostelfíku“, 11.8.2006. 

Obr. 112. Svéílík lékařský (Euphrasia rostkoviana Hayne)- kvit, pastvina u Bludova „U kostelíčku“, 11.8. 2006.
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Svlačec rolní je  vytrvalá bylina se 120 cm dlouhou poléhavou nebo levotočivé 

ovíjivou, rozvětvenou lodyhou se střídavými, řapíkatými listy. Dlouze stopkaté květy jsou 

jednotlivě vpaždí listů. Kalich má 3 delší a 2 kratší eliptické ušty. Koruna je  široce 

nálevkovitá, bílá nebo růžová. Plodem je  široce vejčitá tobolka.

Stanoviště: úhory, meze, cesty, rumiště, zahrady.

Kvete: V. - IX.

Sběr: nať (VI. - IX.), podzemní části (IX. - X.).

Suší se co nejrychleji ve stinném a dobře větraném místě nebo při umělé teplotě do
40°C.
r

Účinné látkv: pryskyřičné glykosidy, flavonoidy, třisloviny.

Použití: Má silně projímací účinky, podporuje vylučování žluče. Zrychluje peristaltiku střeva 

dá se použít i proti horečkám.

Přírodní léčení: Pro velmi silně projímavé účinky se doporučuje čaj ze svlačce rolního užívat 

raději ve směsích.

Svlačec rolní (Convolvulus arvensis L.) -  obr. 113., 114.

Čeleď: svlačcovité (Convolvulaceae)

Obr. 113. Svlačec rolní {Convolvulus arvensis L.), kraj louky u HrabéSic, 30.7.2006.

Obr. 114. Porost svlaíce rolnífao {Convolvulus arvensis L.), kraj louky u HrabéSic, 30.7.2006.
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Šalvéj luini je  bylina až 1 m vysoká, pýfitS chlupatá. Lodyha je 4 hranná s pfizemnlmi 

listy v růžici Jsou podlouhlé, dlouze řapikaté, nepravidelně vroubkované. Kvéty jsou 

v oddálených malokvétých lichopřeslenech. Koruna je  až 3 cm dlouhá se srpoví,ým homlm 
pyskem.

stanovišté: suché stráné, výživné a  dobře propustné půdy.

Kvete: V. - VII.

Sběr: listy před rozkvětem (VI. - VII.).

Listy sc suší ve stinném dobře větraném misté nebo umélou teplotou do 40-C.

1'lěinné látkv: silice, hořčiny, flavonoidy.

P„„,UÍ: Salvéj má stahující a antiseptický účinek. Používá se jako ochucovadlo masitých jídel 

nebo se přidává do polévek a zeleniny.

Poznámka- Salvéj rozdrcená na prášek a do vody naložená se používala jako barva na vlasy: 

Po umyti vlasů zabarvovala vlasy „a čemo. Věřilo se také. že vyhání roupy.

Záměna- Léčivá šalvěj lékařská (SaMa officinalis L.). hustě běloplstnatě chlupatá s téměř 

oblým stonkem, je  účinnější než šalvéj luční. U násse pěstuje, jen místy zplaiiuje.

p „  nechutenství: rozdrcený ptášek z listů u«vat 3 krat denně.

n^nírh se užívá odvar do koupele: 200 g salveje na 1 1 vody. Krátce Při nervových onemocnenicn se

povaříme a necháme vychladnout.  ̂ »

Jako kloktadlo při zánětech ústní dutiny a hltanu: I -  2 cajove Iztcky susenych l.stu 

zalijeme «  1 studené vody a přivedeme k varu.

šalvěj luÍDÍ (SaMa pralemis L .)  -  o b r .  115,116.
Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)

Obr. 115. Šalvěj luřnf {Sahia pratensis L.)- květenství, dostupné na WWW. 

Obr. 116. Šalvěj luění (Salviapratensis L.), dostupné na WWW.
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P Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum  L.) -  obr. 117., 118. 

čeleď: třezalkovíté (Hypericaeeae)

Tfezalka teakovatóje až 1 m vysoká, lysá bylina. Lodyha je  přímá, nahoře větvená. 

Listy jsou vstříené, přisedlé, vejěité až 6átkovité, celokrajné s íetnými černými tečkami. 

Kvéty jsou vokoličnatém kvétenstvi. Mají velký počet tyčinek. Plod je vejcovitá 

mnohosememiá tobolka. Rostlina má hořkou chuť.

Stanovištč: skalnaté lesní strání, sušší louky.

Kvete: VI. - IX.

Sběr: natě (VI. - Vlil.), květy (VI. - Vlil.)

Sbírá se kvetoucí nať bez zdřevnatělýeh lodyh. Suší se zavěšená ve svazcích ve stínu. 

f č in .é  látkv: hypericin. silice, ptyskyřice, třisloviny, flavonoidy.

Použiti: Třezalka uvoWuje křečové stahy hladkého svalstva. Caj se používá pn nervových

, / 1 «nánek noční pomočování, náměsíčnost, deprese). Vně se poruchách a nemocech (neklidný spánek, nocni p

používá na zmírnění revmatických bolesti.

Poznámka- Třezalka byla pokládána za mocnou bylinu proti čarodějn.etví a všem ďábelským 

nástrahám. Ochraňovala před hromem a bleskem. Třezalka připevněná na dveře měla

.  ̂ U ^ nříbvtku. V dnešní době se načervenalý olej z třezalkyzabraňovat vstupu zlých duchu do priDyiKu

používá v kosmetickém průmyslu.

M^riínv hemeroidy: červený olej získaný maceraci cerstvych květů Přírodní léčení: Na popáleniny, nemeroi >

třezalky v olivovém oleji 1:3 na slunci asi 2 týdny.

Obr. 117. Třezalka tečkovaná ( H y p e r i c u m  perforatum L.), kraj pastviny u Šumperka, 14.7.2006.

Obr. 118. Třezalka tečkovaná ( H y p e r i c u m  perforatum L.) - kv«, kr-j -  §“n.perka, 14.7.2006.
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Tužebníkjilmov}’(Fi/i/'e'KÍ“to«/ma/-ía(L.)Max.) obr. 119., 120.

Čeleď: růžovíte (Rosaeeae)

Tužebník jilmový je  vytrvalá pronikavě vonieí 1 - 1,5 m vysoká bylina s přímou, málo 

rozvétvenou lodyhou. Listy jsou na liei tmavozelené, lysé, na rubu béloplstnatě ehlupaté,

zpeřené. Kvéty jsou uspořádané do hustýeh vreholíki žlutobílé barvy. Plodem jsou šroubovité 
Stočené nažky.

Stanoviště: bylinné nivy, kvetoucí louky, břehy toku.

Kvete: VI. - VIII.

Sběr: květy (VI. - V lil), podzemní části (V., X.), nať (VI. - Vlil.).

Suší se v tenkýeh vrstváeh na vzdušném m ís« teplotou do 35 - 40-C. 

údinné látkv: deriváty salieylové kyseliny, flavonové glykosidy. siliee. třisloviny.

Pouíiti- Rostlina mé antibakteriální úěinky. Pouiívá se při revmatických potížích, také jako
moeopudný prostředek, při chřipce a vysokém krevním tlaku.

Poznámka- Kvéty se dříve používaly v kuchyni. Dodávaly příehut p.vu, medovme a vmum. 

Recept na tužebníkové „pivo“: Svaří se 50 g tužebníku. bukviee a malimku s řepíkem vdevíti

. a Dřidá 900 g cukru, rozmíchá se až do úplného rozpuštění. Dolitrech vody 15 mmut. Scedí se a priua 7 5

lahví se plní téměř studené. . , . . , ^ v ■ , ,..v , . ,
a nocení vyvolávající caj: 1 - 2 cajove Izicky susene Přírodní léčeni: Jako mocopudny a pocem vy ^

. -  , / l  vroucí vody a 10 minut vyluhujeme. Pijeme 2 salky denne.kvetoucí natě spanme 1 vroucí vo y

Obr. 119. Tužebník jilmový (FilipenMa ulmaria (L.) Max.), břeh potoka u Bušína, 29.7.2006.

Obr. 120. Tužebník jilmový {Filipéndula ulnuiria (L.) Max.) -  kvétenstvi, břeh potoka u BuSína, 29.7.2006.
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Úročnik bolhoj je vytrvalá 50 cm vysoká, chlupatá bylina. Lodyha je piímá nebo 

vystoupavá jednoduchá, vzácné vétvená. Přízemni listy jsou dlouze řapikaté. jednoduché. 

Lodyžní listy jsou střídavé, zpeřené. Lístky jsou podlouhlé, celoktajné. Kvéty má drobné, 

žlutavé. Plodem je malý lusk se dvéma semínky.

StanoviSté: skalnaté stráné, suché a stepní louky, náspy, kraje cest.

Kvete: V. - X.

Sbér: kvetouc! nať, kvétní hlávky sušíme na dobře vyvétraném mfeé při teploté maximálné 
do 40“C.

.jéinné látkv: saponiny, třísloviny, barviva, organické kyseliny.

Použití- Používá se jako desinfekce, podporuje látkovou výménu. Hojí kožní poruchy 

(bércové vředy, mokvavé a páchnoucí rány). Další využití je jako kloktadlo.

Sušený kvét a Ust úroíniku bolhoje se muže použít jako náhrada za pravý ruský
Čaj.

Přírodní lééení: Na obklady špatné hojících se vředů, při špatném prokrvení a omrzlinách: 2 

čajové lžičky sušené kvetoucí naté spaříme «  1 vroucí vody. 15 minut necháme vyluhovat.

Úrořník bolhoj (Ánlhyllis vulnerarla L.) -  obr. 121., 122.

Čeleď: bobovité (Fabaceae)

121. Úrořník bolhoj {Anthyllis vulneraria L.), kraj lesní česly u Bratrušova, 26.6.2006.

•. 122. Úrořnfk bolhoj (Anthyllis vulneraria L.) - květenství, kraj lesní cesty u BratruSova, 26.6.

O br 

Obr. 122 2006.
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Violka trojbarevná je jednoletá ojedinéle vytrvalá bylina. Dorůstá do výšky 15 - 30  

cm Lodyha je vétvená bez plazivých výhonků. Listy jsou stiídavé, i^pikaté, vroubkované. 

Květy jsou dlouze stopkaté. Dva horní korunní plátky jsou fialové, ostatní jsou íluté nebo 

bélavé. Korunní plátky jsou delší než zelený kalich. Plod je 3 pouzdrá tobolka.

StanoviSté: louky, úhory, meze, pustá místa, pastviny, rumišté.

Kvete: V. - X.

Sbér: nať (III. - IX.), květy (V. - IX.).

Nať a květy se suší na vzdušném místě v tenkýeh vrstvách a v průvanu při umělé 
teplotě do 50°C.

ťJíimté látkv saponiny, flavonoidy, karotenoidy, kyselina salicylová, siliee, vitaminy C a E. 

Použití: Vnitřně i vně při kožnich onemocněních, horeínatých stavech, nachlazení, zánětech 

dýchacích cest a kašli. Pomáhá při zánětu lymfatiekých žláz.

v  praxi se violka éasto kombinuje s jinými bylinami jako je zemědým, pýr atd., 
zejména při léíbé lupénky a jiných kožních onemocněních.

PH joijH éě^: Při ekzémech: 25 g květů macešky přelijeme vařící vodou a necháme 5 - 10 

minut vyluhovat. Přecedíme a pijeme jeden šálek mezi jídly.

Violka trojbarevná (Viola tricolor L.) -  obr. 123., 124.
Čeleď: violkovité (Violaceae)

Obr. 123. Violka trojbarevná (Ho/a tricolor h.), dostupné na WWW. 

Obr. 124. Violka trojbarevná (Viola tricolor L.), dostupné na WWW.
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Violka vonná je  vytrvalá, 10 -  15 cm vysoká bezlodyžná rostlina, řídce chlupatá až 

lysá Z oddenku vyrůstají kořenující výhonky. Listy mají dlouhé řapíky, jsou ledvinité až 

široce vejčité. palisty 1 -  4 krát delší než širší. Kvéty příjemně voní. Korunní plátky jsou 
fialové, modři, vzácné bílé. pétičetné. dolní plátek má krátkou ostruhu.

■Stanovišté: háje. křoviny, svétlé listnaté lesy. lesm lemy.

Kvete: III. -  IV.

Sbér: kvetoucí nať (11!. -  IV.), oddenky (IX. -  X.).

Nať. listy a květy se suš! v tenkých vrstvách na vzdušném misté. teplotou do 50”C, 

oddenek se suší na stinném a dobře vétraném m ístě, teplotou do 4(řC.

I lčinné látkv: vonné silice, saponiny, glykosidy.

J e j í  léčivé účinky se projevuji u onemocnění dýchacích cest (silné zahleněni), 
černého kašle, zánětu průdušek a onemocněni plic.

Poznámka- Řekové si zvolili violku vonnou za svůj symbol plodnosti a Římané pili vino 

připravované z fialek. Byla oblíbenou vůni ve viktoriánské Anglii a poslední čínská císařovna
si Z Berlína přivezla láhev Violetta Regia.

Kandované květy se užívají k výzdobě dortů, pudinku a zmrzlm. V kosmetice jsou
listy vhodné knapařování obličeje.

a kašli- 2 čaiové lžičky susene kvetoucí nate zalijeme 1/4 1 Přírodní léčení : Při bronchitide a kasii. j , ,  , o -  o .  - -n , ^
.  . .  ^ .„ .pkvaruapaknechám e 5 minut vyluhovat. Pijeme 2 - 3  salky, slazenestudene vody, přivedeme k var p

medem.

\\oVksí\onnk{V iolaodorataL.)-ohx. 125., 126.

Čeleď: violkovité (Violaceae)

Obr. 125. Violka vonná (Viola odorata L.), dostupné na WWW.

Obr. 126. Violka vonná (Viola odorata L.) - kvét, dostupné na WWW.
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Vlašloviéník je  vytrvalá až 80 ctn vysoká bylina ronící žlutooranžovou šťávu. Má 

váleovitý silný oddenek, bohatě rozvětvenou, vlnatě plstnatou lodyhu se střídavými listy. 

Dolní listy jsou řapikaté, hotní přisedlé. Čepele jsou neptavídeíně. Drobné, žluté květy má 

sestavené v okolíký, má velké množství tyěinek. Plod jejednopouzdrá šešulka.

Stanoviště: cesty, meze, rumiště, křoviny, na krajích lesů.

Kvete: V. - X.

Sběr: nať před květem (V. - IX.). ^

Sbírá se mladá nať bez kořenů a bez spodních 2ahnědlých lístku. Snadno se zapaří, 
proto se musí rychle usušit v tenkých vrstvách.

I 21 alkaloidů (blíži se opiovým alkaloidům -  chelidomn, protop.n), flavonoidy,
sílicc

Použití- Vlaštoviéník má bakterieidní úěinky, dále působí proti cizopasníkům (biéenka 

poševní), proti křečím, posiluje děložní svalstvo, rozšiřuje cévy, podporuje vylučování žluči a
také se využívá při jatemich chorobách. ,

' ve žlutém kořeni vlastovicniku naleznou surovmu naPoznámka: Alchymisté se domnívali, ze ve ^  ^ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ~ k a m e n e  mudrců. Nazývali jej herba coeli.Vlastov,cn.k mel byt jedmou byhnou.
která měla mi. všechny čtyři živly (země, voda,oheí, v z d u c h ) . .......................

léěení: Vlaštovičnik větší je  jedovatá rostl.na, proto jej nepouztvame vhdovem

léčení.

Vla«oviíiiikvět8((Cte/iítoniB'»"“!/“ L.)-obr. 127., 128.

Čeleď: makovité (Papaveraceae)

A

Obr. 127. Vla»ovi£nfk vé«í (Chelidonium majus L.) - kvét, paseka u Bludova, 17.8.2006. 

Obr. 128. VlaStovifník větší {Chelidonium majus L.), paseka u Bludova, 13.5.2006.
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V raní oko čtyřlisté {Paris quadrifolia L.) -  obr. 129., 130.

Čeleď: liliovité (Liliaceae)
Vraní oko čtyřlisté je  vytrvalá až 40 cm vysoká, lysá bylina spřímou lodyhou. Listy

jsou na konci lodyhy ve 4 listém přeslenu. Jsou síťnaté, žilkované, široce eliptické. Květy jsou

jednotlivé, vrcholové, vyrůstající na dlouhé stopce ze středu přeslenu. Okvětí je  zelené,

složené ze dvou kruhů po čtyřech okvětních lístcích. Prašníky jsou dlouhé, oranžové barvy.

Plodem je  bobule.
Stanoviště: listnaté lesy, lužní lesy, půdy provlhčené podzemní vodou.

Kvete: V. - VI.

Sběr: nať (V. - VI.).
Účinné látkv: saponiny, organické kyseliny.
Použití: Používá se v homeopatii při bolestech hlavy nervového původu a při zánětech 

nosohltanu.
Přírodní léčení: Vraní oko čtyřlisté je smrtelně jedovatá rostlma, proto ji nepoužíváme 

v lidovém léčení.

Obr. 129. Vraní oko i

Obr. 130. Porost vraního

čtyřlisté (Paris quadrifolia L.) -  kvřt, listnatý les u Bludova, 13.5. 2006. 
oka čtyřlistého (Paris quadrifolia L.) v listnatém lese u Bludova, 13.5. 2006.
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Vrbina penízková je  vytrvalá, lysá bylina, vysoká asi 5 em. Lodyhy má íetné, 

poléhavé plazivé až 50 em dlouhé. Jsou jednoduché nebo vétvené, kořenující na uzlinách. 

Listy jsou  vstříené, krátké, řapikaté s červenými žtekam i. Kvčty má jednotlivé na dlouhých 

stopkách, pétičetné, syté žluté, uvnitř má červené tečky. Tyčinky jsou kratSÍ než koruna. 
Plody jsou kulovité tobolky.

StanoviSté: vlhké a stimté lesy, vlhké louky, zahrady, příkopy, lužní lesy.

Kvete: V. - VIII.

Sběr: kvetoucí nať (VI. - VIII.).

Sušíme na suchých dobře větraných místech do 40“C. 

ličimié látkv: saponiny, třisloviny, kyselina křemičitá.

p ^ :  Používá se při průjmech, na revma, při bércových vředech, afleeh, na vnitřní 
krvácení.

V 17. století byla bylina používaná na kurdéje a vn.tm, krvácení. Působí 
antibakteriálně.

Pnrodní léčení: Proti vnitřnímu krvácení: 10 g čerstvé štávy zvrbm y, 10 g medu, 0,3 ,

^ , „ a  m í r n é m  ohni. Užíváme 3krát denně čajovou lžičku 10červeného vína. Vaříme 3 mmuty na m.mem

minut před jídlem.

Vrbina penízková (Lysimachia nummularia L.) obr. 131., 132.
Čeleď: prvosenkovité (Primulaceae)

Obr. 131. Vrbina penízková (Lysimachia nummularia L.) -  kvéf a list, kraj lesa u BratruSova, 16. 7.2006. 

Obr. 132. Vrbina penízková {Lysimachia nummularia L.), kraj lesa u BratruSova, 16. 7.2006.
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Vřes obecný je  bohaté rozvétvený keřík vysoký asi 15 - 80 cm se zakofeiíujfcimi 

vétévkami Listy jsou vídyzelené, neopadavé. ítyřřadé, přisedlé, t o e  kopinaté. 3 - 5 mm 

dlouhé. Květenství je  jednostranný hustý mnohokvétý hrozen. Květy jsou starorúžové až
fialové. Plod je  ítyřpouzdrá, mnohosemenná tobolka.

Stanoviště: vřesoviště, suchá rašeliniště, botové lesy, půdy chudé na živiny.

Kvete: VII. - X.

Sběr: květy (Vlil. - IX.), nať (VII. - IX.).

Sušíme v tenkých vrstvách nebo ve svazcích v dostateíně proudícím vzduchu.

, ,,i„né látkv: arbutin, hydrochinon, třísloviny, flavonové glykosidy, slizy, hořěiny, silice, 

alkaloid ericolin.

Použití- Používá se jako protizánětlivý, moěopndný prostředek s mírně uklidňujícími účinky. 

Dále při problémech s prostatou, při zánětech ledvin a močových cest. Podporuje ěimiost 

ledvin a pročišťuje krev.

Přírodní léčení: Při ledvinových kamenech, revmatismu: 15-20 g suSených kvčtú dáme do 0,5 

I studené vody. Pomalu přivedeme varu a  krátce povaříme na mírném ohni, 10 minut necháme 

odstát, přecedíme a po doušcích pijeme celý den.

Vřes obecný {Calluna vulgaris (L.) Hall) obr. 133., 134.

Čeleď: vřesovité (Ericaceae)

Obr. 133. Vřes obecný {Calluna vulgaris (L.) H all) -  květenství, dostupné na WWW. 

Obr. 134. Vřes obecný {Calluna vulgaris (L.) H all), dostupné na WWW.
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Zeméžluč lékařská je  dvouletá nebo jednoletá, 10 - 30 em vysoká hořká bylina. 

Lodyhy jsou jednoduché, nahoře vétvené, čtyřhranné. Dolni lístky jsou v přízemni růžici, 

křižmostojné podlouhlé. Kvétenstvi je  zdánlivý okolík. KaliSní uSty jsou zašpičatělé, 

trojžilné. Korunní plátky jsou sv«le růíové přecházející do bílé barvy. Plod je  tobolka. 

Stanovišté: pastviny, svétlé lesy, křoviny, mýtiny, prosluněné louky.

Kvete: V. - IX.

Sběr- nať (V - IX ). Zeměžluč lékařská je  ohroženým druhem (C4 - vzácnější, vyžadující 

zvláštní pozornost). V poslední době jí hodně ubývá, k čemuž přispívají nezodpovědní 

sběrači kteří j i  vytrhávají i s mělkými kořitky. Při sběru se musí stříhat, zdřevnatělá báze 

lodyhy je  stejně neupotřebitelná, a nechat na lokalitě alespoíi několik jedinců na vysemenění.

Suší se rychle v malých svazcích nebo v tenkýeh vrstváeh umělým teplem do 40"C. 

Sušená nať je  velmi citlivá na vlhko a světlo. 

ťlňinné látky: hořěiny, amarogencm, genciopikrm.

Použiti- Upravuje tráveni, podporuje chuť kjídlu. Má celkový posiMujicí účinek „a 

organismus. Upravuje vylučováni žaludečních šťáv. Pomáhápři plynatosti.
Poznámka: zeměžluč je prastará magická bylina, jejiž kouř údajné zahání hady.

Rostlina je  velmi choulostivá na čistotu podloží, a proto bývá indikátorem kvalitní

P ř ir ld n ltě e n í-  Při plynatosti a nedostatečné sdkreci žaludečních šťáv: 1 čajovou lžičku

; ' necháme v */4 1 studené vody 6 - 1 0  hodin vyluhovat. Pijeme 1 šálek sušene kvetoucí nate necname

ohřátého čaje před obědem.

Zeměžluč lékařská {Centaurium erythraea Rafn.) obr. 135., 136.
Čeleď: hořcovité (Gentianaceae)

Obr. 135. Zemížiuř lékařská (Centauríun, erythraea Rafn.) -  kvétenstvi, hráz vodní nádrže Krásné, 29.7.2006. 

Obr. 136. Zeméžlné lékařská (Centaurium erythraea Rafn.), hráz vodní nádrže Krásné, 29.7.2006.
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Zlatobýl obecný je  vytrvalá 50-100 cm vysoká bylina s krátkým oddenkem a s přímou 

rýhovanou lodyhou, která bývá v dolni ěásti nafialovělá. Listy má střídavé, hrubě pilovité, 

lysé nebo spoře chlupaté. Žluté kvéty tvoří úbory v hroznovitém nebo latnatém květenství. 

Zákrovní listeny jsou úzce kopinaté, blanité a lemované. Plody jsou nažky s chmýrem. 

Stanoviště: pastviny, louky, mýtiny, suchá skalnatá místa, křovinaté, sluneční stráně.

Kvete: VII. - X.

Sběr: nať (VI. - X.). květy (Vil. - X.).

Sušíme jej ve svazcích nebo v tenkých vrstvách v průvanu při umělé teplotě do 40»C. 

ťlěinné látkv: saponiny. silice, třísloviny. flavonoidy.

Použití: Používá se pn chorobách močového méchýře. zánětech ledvin, krváceni a 

onemocnění střev. Příznivě ovlivňuje cévy, glykosidy obsažené ve zlatobýlu snižuji lámavost 

jemných kapilár.

Zlatobýl se uplatňuje i v kosmetice. Výluh na mastnou pleť s rozšířenými póry: 

50g sušené kvetoucí naté se spaří 150 ml vody a nechá sc pod pokličkou vyluhovat, dokud 

nevychladne.

PH^oHní léčení: Při zánětu ledvin a močového měchýře: 1 - 2 čajové lžičky sušené kvetoucí 

naté zahříváme v «  I studené vody až k vant. 2 minuty luhujeme a pijeme 3 šálky denně.

Zlatobýl obecný (Ío /Í íto g o  v/ř-gaurea L.) -  obr. 137., 138.

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)

Obr. 137. Zlatobýl obecný {Solidago virgaurea L.) -  květenství, mýtina na Kamenném vrchu, 12.8.2006. 

Obr, 138. Zlatobýl obecný (Solidago virgaurea L.), mýtina na Kamenném vrchu, 12.8.2006.
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Zlatobýl obrovský je  vytrvalá 2,5 m vysoká bylina s přímou lodyhou do květenství 

nevětvenou, v dolní části lysou. Listy má kopinaté, střídavý na bázi v řapík zúžené, pilovité 

Květenství je  tvořeno malými úbory v hustých hroznech. Květy jsou jazykovité. Plodyjsou 
nažky s chmýrem.

Stanoviště: lužní lesy, kraje cest, bylinné nivy.

Kvete: VIII. -  X.

kvetoucí nať (Vílí. - X.).

Sušíme ve svazcích v průvanu při teplotě do 40“C.

Účinné látkv: alkaloidy, třísloviny, saponiny, flavonoidy.

Použití: Používá se jako močopudný prostředek, zejména v lékárenství.

Přírodní léčení: Při zánětu ledvin a močového měchýře: 1 - 2 čajové lžičky sušené kvetoucí 

natě zahříváme ve Va 1 studené vody až k varu. 2 minuty luhujeme a pijeme 3 šálky denně

Zlatobýl obrovský {Solidago gigantea L.) -  obr. 139., 140.

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)

Obr. 139. Zlatobýl obrovský ( S o l i d a g o  gigantea L.), dostupné na WWW. 

Obr. 140. Zlatobýl obrovský ( S o l i d a g o  gigantea L.), dostupné na WWW.
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Ž ahavkaro{lli(í/rt/caureT O L .)-obr. 141., 142.

Čeleď: kopřivovité (Utrieaceae)
Žahavka roční je  jednoletá až 60 cm vysoká, hustě žahavé chlupatá bylina. Listy jsou

vstřícné, dlouze řapikaté, oválné, na bázi klinovité. Kvétenstvi je s prašnikovými i 

pestlkovými kvéty. Kv«y zelenavé barvy jsou v krátkých latách v úžlabí listů.

Stanoviště: zahrady, pole, rumiště.

Kvete: V. - XI.

Sběr: nať (V. - IX.).
ú iim té látkv: acetyleholin, histamin, kyselina mravenčí, flavonoidy, o rg^ické kyseliny. 

Použití- Používá se při kopřivce, lehčích popáleninách a na záněty kloubů.

Při zánětech kloubii: 2 lžičky sušené nati zalijeme 1 studené vody.

Zahřejeme k varu a 5 minut vaňme. Pijeme ráno a večer jeden šálek.

Obr. 141. Žahavka rořní (Urtica urem  L.) -  kvit, dostupné na WWW. 

Obr. 142. Porost žabavky roínf (Urtlca urens L.), dostupné na WWW.
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7.5. Náměty kvycházkám do okolí Šumperka.

7. 5 .1 . M etodika kvycháikám .

Vycházka je  typem exkurze, která není začleněna do týdenního rozvrhu, ale do ročních 

tématických plánů. Jejich doba trváni je  určena místem konání. Exkurze umožiiují neformálně 

realizovat didaktickou zásadu spojeni Školy se íivotem a teorie spraxf, uplatňovat aktivizující 

metody výuky, rozvíjet samostatnost Mků a realizovat mezipředmětové vztahy.

Každá exkurze zahrnuje 3 fáze -  přípravu, provedení a zhodnoceni. Příprava exkurze 

je  „áročnějSi než příprava na vyučovací hodinu. V rámci této přípravy musí vyučujici řešit 
následující úkoly;

1. Výchovně vzdělávací cíle, které se mají na exkurzi pimt.

2. Úkoly, které musí žáci během exkurze řešit.

3 Výběr nejvhodnějši lokality ke splnění stanovených clu .

4^ Druh činností učitele a  žáků na vybraných lokalitách (např. demonstrace učitelem, práce 

žáků ve skupinách, ve dvojicích, či jednotlivě).
5. Sběr materiálu žáky v průběhu exkurze, zajištění vyhodnocen, exkurze.

1 ^nřínrava pracovních listů, znalost zasad hygieny a bezpečnosti 6. Příprava žáků na exkurzi, (pnprava prac.

 ̂ v. x„í respektování požadavků ochrany životního prostredi). 
práce, chovám pn zraněni, re p , , . u “•+ i - ^ -

'mvrh a nových lokalit je  vhodné, aby se učitel předem osobné Zvláště u neznámých a novy^

seznámil s lokalitou a způsobem dopravy k ní, _

i ,  «noicno s realizací stanovených výchovné vzdelavacich c lu . Provedení exkurze je  sp J ,  ̂ - u » xr
' h záměrů se doporučuje respektovaní nekterych pokynu. Na K zabezpečení plánovaných ^

' ‘itPl sdělit nezbytné organizační pokyny, napnklad odlisne úkoly pro exkurze musi učitel saem ne j

zacatku exkurze  ̂ plánovanou trasu. Při demonstrování je  třeba zajistit, 

jednothve skupiny, casovy se sdělovat příliš mnoho informací, využívat více abv žáci mohli vnímat dany objekt, nesnaž 

,  ̂ o t čně dlouho nepřednášet o demonstrovaném objektu a vhodné 
smyslových organu, z  y e důležité vhodně motivovat práci žáků, například 

rozestavit zaky -  nejcasteji o P ^ demonstrovaných objektů nebo naznačením

stanovemm ^ zvolíme buď frontální práci, práci
perspektiv dalsi činnosti, o práci. Neustále organizujeme, kontrolujeme

žáků ve skupinách ci ^ systemizaci dosažených výsledků. Pokud se a hodnotíme činnost zaku. Usi J
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naskytne možnost, využijeme nahodilého pozorováni vzáeného nebo ohroženého druhu 
(Horník et al. 1988).

Uéitel předem žáky připraví na konkrétní vyeházku. Důležité je  zmínit se o vhodné 

obuvi oblečení a pravidleeh ehování vpřirodé. Dále učitel seznámí žáky seílem  vyehézky, 

délkou trasy a  potřebnými pomůekami. Učitel může též navrhnout, aby si žáei ssebou vzali 

zdravou svačinu a konkrétné doporučit potraviny (mezipředmétové vztahy s Výchovou ke 

zdraví) U výletu na Prostřední skálu si mohou žáci ssebou vzít chleba s máslem a ochutnat 

medvédí česnek přímo v přirodé. Před každou vycházkou žákům předložíme k vypracováni 

konkrétní pracovní list. K opakování v následující hodině je  určen druhý pracovní list.

Při přípravě na vycházku je  možné využít kapitoly Atlas léčivých rostlin a dále

kapitoly Léčivé rostliny. , , , . , ,

učitel v následujících hodinách vrati kjednotlivym castem Přínosné je, pokud se ucuci

vycházky v tématu, které toto umožni.

Vyučovací metody při vycházkách do prírody.

v mpfndv které umožňují rozvinout:Zásadně je  nutno volit takové vyucovaci metody,

a. maximální aktivitu a samostatnost žáků

b. řídit racionálně osvojovací proces

c. rozvíjet logické postupy a motivovat žáky.

K těmto metodám patří řízené pozorování s programem a s evidováním faktů, kterými

. v nále skuoinové vyučování s vytvářením sociálních vztahů od lze dojít k zobecnění a zaverum. « • ' i <■ ' i
. . - 1  . . í  hodiny s konfrontaci názoru i výsledku prače. Úkoly práce ve skupině až po diskusm fazi hoamy ^

^ u' .  hv mělv mít charakter problémového vyučovaní, a to odkladené na žáky na vychazc y i * -

^»hněiší situace, až po vyřešem a overem problému, na kterem

r . p " »  ■—žací pracovali. Uplatni se taKe
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Měsíc: září 

Ročník: 7. ročník 

Délka trasy: 6 km

náročnost: polodemií výlet (5 -  6 hodin)

Zaměření: botanické -  léčivé rostlmy

Me.in>.Hmělovévztato : zemépis. télestó výchova (turistika)

Pomůcky: mapa, busola

Doporučeni: žáei se neorientuji podle barevných značek, ale podle ntapy a busoly.

Jako pHprava na tuto vyeházku slouží pracovní list č. 1., kopakování a prohlubováni 

znalostí žáci vypracují list č. 2. , , . j  , ,
léčivé  rostliny čekanka obecná, divizna maiokvétá, dobromysl obecná, durman obecný, 

heřmánek pravý, hluchavka bílá, jahodník obecný, jetel luční, jitrocel kopinatý, jitrocel větší, 

kakost smrdutý, kopřiva dvoudomá, krvavec toten, mydlice lékařská opletnik plotní, pelyněk 

Černobýl pupalka dvouletá, řebřiček obecný, řepík lékařský, smetanka lékařská, světlík 

lékařský,’svlačec rolní. vlaštovičnik větší, vřes obecný, zlatobýl obrovský, zlatobýl obecný.

Autobusem ze Šumperka vyjedeme k Hájenee. zastávka Na Vápenici, kde vystoupíme.

 ̂ K:n<=telíčku. Cesta vede světlým smíšen>m lesem, který místy Půjdeme po žluté znacce ke . j  jxi + i
, 'u Tn^nstelíčku je studna špitnou vodou, zde muzeme udělat malou přechází do smrkového. U KostelicKu je

přestávku. Jezdetakéstráii,kdenajdememimoj.né.svethkleka«ky. ^

Po zelené značce se dostaneme na Háj. Je to nejvyss. m.sto nejbhzs.ho okol

Šumperka (631 m). Pro lepši výhled navštívíme místní rozhlednu. Po zelené značce dojdeme Šumperka (03 ;  j

k Červenému kříži a  dale pak p , ' ^ ^  -t j
úorav a po polní ceste se dostaneme zpet do

pravé straně si všimneme protipovodňových uprav p

Šumperka.

7. 5. 2, Výlet na Háj.
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Měsíc: konec dubna.

Ročník: 7. ročník.

Délka trasy: 6 km

časová náročnost: polodenní výlet ( 5 - 6  hodin)

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ;n ^ c k é  (léčivé rostliny) s důrazem na ochranu přírody.

Mezinřcdmětové vztahy: tělesná výchova (turistika).

n„non.čení: Jako příprava na tuto vycházku slouží pmcovn. hst c. 3., kopakovani a
prohlubování znalostí žáci vypracují list č. 4.. ,  ^ ^ ■

, éčivé rostliny brusnice borůvka, česnáček lékařský, česnek medvedi, devets.l lékařky, 

hluchavka bílá jahodník obecný, kopřiva dvoudomá, pampeli&a lékařská, plicník lékařský,

břečťanovitý, prvosenka jarní, přeslička rolní, sedmikráska podběl lékařský, popenec brectanovuy, v

chudobka, violka vonná, vraní oko ctyrhste.

Autobusem ze Šumperka vyjedeme na konečnou zastávku Hrabéšice. Péšky jdeme 

k vyhořelé chaté Trafovka a pak sc vydáme vlevo po zelené trase. Před vstupem do lesa si „a

. • ..„í Pn 7eiené dále jdeme kolem Prostřední skály přes Příčnoustráni všimneme prvosenky jami. Po zeiene a , , , .

strái. do Vikýřovic. Musíme počítat se 100 m převýšením, zbytek trasy jde miniym terencm 

spíše zkopce, včtšinou smrkovými, ale i smíšenými lesy. Místy stromy ustupují, procházíme

, , w , m se se setkáme i s loukami s typickou kvetenou. Dale pokračujeme kolem lesních pasek. Na tra

vlakem do Šumperka.

7 .5 .4 . Výlet za tajemstvím čarodějnic.

Měsíc: červen 

Délka trasy: 6,5 km

časová náročnost: Celodenní výlet (10 hodin)

Zanjčřeni: botanické ^ , ,v í ,  télesná výchova (turistika).

Mezipredmčtove vzta_y. > ,  . |;3 obecná, česnáček lékařský, dobromysl obecná.
Léčivé rostliny: bukvice lékars a, j i ,„ e e l  větší, kakost smrdutý,

heřmánek pravý, jahodník kuklík městský, mák vlčí,
kopřiva dvoudomá, kostival lekars y,

7. 5.3. Výlet na Prostřední skálu.
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mateřídouška Sasnd, moehna Itusí. moeltna nátržník, mydliee lékařská, opletmk plotní, 

pampeliška lékařské, popenee břeífanovitý, pupalka dvouletá, roztazil lékařský, řebříěek 

obeený sedmikráska chudobka, svlačec rolní, šalvéj luční, třezalka tečkovaná, tužebník 

jilmový, útočník bolhoj, vlaštovičnik větší, vraní oko čtyřlisté, vrbina penízková.

Ze Šumperka přijedeme vlakem do Sobotína. Zkratkou po lesní cestě se dostaneme na 

Kamenitý kopec kde se nachází Granátová skála. V homi části svahu jsou četnější vložky 

křemitého dvojslídného svoru s velkými porfyroblasty granátu. Devonské sedimenty 

vystupují jako tektonická šupina v gabroamfibolitech. Dříve byla tato lokalita sběratelsky 

velmi známá díky granátu almandinu. Dnes je  sbírání přísně zakázáno.

Po vrstevnici dojdeme na péšinu s modrou značkou, po které se dostaneme do 

Maršikova. Zde se nachází jeden z nejstaršíeh dřevěných kostelíčků. Z  Maršíkova jdeme po 

modré značce do Velkých Losin.

Možnosti následného programu;

1 Koupání v termálním koupališti.

2 Návštěva losinského zámku historicky spojeného sinkvizičními procesy místního 

' kraje (pálení „čarodějnic“ např. za sbíráni bylin za úpWku).

3, Exkurze v ruční papírně.

Možnost následné dopravy z Velkých Losin do Šumperka: vlakem, autobusem.

7.6. Pracovní listy kvycházkám.

Význam pracovních listů:

u «ir.it ve vvuce různou funkci. Nejčastěji jsou využívány Pracovní listy mohou plmt ve vyu

- »„i a svstematizaci učiva. Dále zaky vhodné mot.vuji, poskytuj,k zopakováni, upevnovani a y i « -
u iiřivu k prováděni pozorovaní a pokusu, nácvikudoplilující informace k probranému ucvu, KP , ^

vytváření návyků souvisejících se samostudiem. Vedouzákladních biologických doved  ̂ i-

u dat vedení protokolu, uci schematicky zakreslitžáky ke zpracovávání a hodnoceni a a ,

pozorované objekty (Švecová et al. 2000)
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Pracovní list č. 1.: Doplň rodová a druhová jména rostlin.

Obr.l:

Obr.4:

Obr.2: Obr.3:

Obr.5;_ Obr.6;

¥

Obr.7: Obr.8:__
Obr.9:
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Obr. 10: O br.ll: Obr. 12:

Obr. 13: Obr.l4:_ Obr. 15:
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1. Doplň věty.

A) Saponiny obsahuje rostlina___________  lékařská.

B) Prudce jedovatý alkaloid________ v sobě obsahuje rostlina durman obecný.

C) Druhové jméno léčivé hluchavky j e __________ .

D )  větší i kopinatý pomáhají při hojení ran všeho druhu.

E) Druhové jméno opletníku j e __________ .

F) Heřmánek pravý obsahuje léčivou látku__________ .

G) Rodové jméno Černobýlu je

Pracovní list č. 2.

H )  _______obecný se používá jako protizánětlivý a močopudný prostředek. Je to keřík

rostoucí v lesích na živinami chudých půdách.

CH) Jednoletá poloparazitní rostlina, kterou najdeme na loukách a pastvinách, je  

lékařský.

I)_Při zánětech očních spojivek používáme předešlou rostlinu vně jako 

J) Plodem durmanu obecného j e __________ .

K) Jako náhražka kávy výborně poslouží kořen__________ obecné.

L) Rostlinu opletník plotní si často pleteme s rostlinou__________ rolní.

M) Pelyněk obsahuje__________ , způsobující jeho typickou chuť.

N) Častým výskytem mateřídoušky vejčité j e __________ u lesa.

2. Zkontroluj si, zda jsi předchozí úkol splnil správně. Číslo u každého následujícího písmene 

značí číslo písmene v předcházejících slovech. Které známé koření používá maminka na Tvé 

oblíbené jídlo?

A)3, B)2, C )l, D)4, E)3, F)3, G)4, H)4, CH )5,1)1, J)3, K)2, L)7, M)6, N)4.

3. Navrhni jednu léčivou rostlinu u každého následujícího příznaku.

škrábání v k rku_______ _____________

průjem ______________ ______________

nechutenství_______________________

kašel

revmatické bolesti

rýma _______

deprese
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Obr.l:

Obr.4:

Pracovní list č. 3.: Doplň rodová a druhová jména rostlin.

s

Obr.2: Obr.3:

Obr.6:

Obr.7; Obr.8:__
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Obr. 10: O br.ll: Obr. 12:

Obr. 13: Obr. 14: Obr. 15:

- 133-



1. Doplň věty.

Nízký obsah uhličitanu vápenatého v půdě nám indikuje rostlina

Hluchavka bílá roste na půdách s vysokým obsahem__________ .

Po česneku voní rostliny_____________________

Pracovní list č. 4.

Listy__________ lékařského mají velmi podobný tvar jako listy rostliny----------------^lékařský.

Ohroženým druhem jê _____________________

Seznam ohrožených druhů najdeme v __________ ___________ •

Léčivou a zároveň prudce jedovatou rostlinou je__________________________ , plod je

bobule.

2. Jaké plody mají tyto léčivé rostliny?

pampeliška lékařská------------- -----------------jahodník obecný—

brusnice borůvka_____________ ________  íesnáček lékařský.

3. DopM, při kterých onemocnWch nebo obtížích pomáhají tyto léaivé rostliny.

devětsil lékařský --------------- ----------------

prvosenka j a r n í_______________________________

brusnice borůvka ______ ______—

plicník lékařský -------------- -----------

violka vonná________ _— --------- ------

podběl lékařský 

hluchavka bílá

4.Odpověz na otázky.
Jak bezpeíné poznáme listy íesneku medvědího od listů konvalinky vonné?

Jaké typy lodyh má přeslička rolní?

' Km Hnmácího medu a jaké další využití má tato rostlina? Kterou rostlinu doporučíš na výrobu domacmo me j

Které rostlinu často nacházíme na březích potoků
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Pracovní list č.5: Doplň rodová a druhová jména rostlin.

Obr.l: Obr.2: Obr.3:

Obr.4: Obr.5: Obr.6:

Obr.7: Obr.8:_ Obr.9:
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Obr. 10: Obr.l 1: Obr. 12:

Obr.l3:

Obr. 16:
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Pracovní list č. 6.

1 .Čarou spoj rodové a druhové názvy rostlin, vedle druhových názvů dopiš jména čeledí.

třezalka vlčí

úročník kopinatý------

mochna dvouletá------

pupalka břečťanovitý

vlaštovičnik husí------------

křen toten------

mateřídouška selský-----

heřmánek tečkovaná.

jitrocel bolhoj

tužebník smrdutý

mák

kakost

popenec P™vý _

krvavec

2.Doplň názvy květenství u jednotlivých léíivých rostlin a která ěást těchto rostlin se sbírá,

bukviee lékařská _ _ _ -----------------------------------

sedmikráska obecná

jitrocel v ě tš í______

úročník bolhoj____

3. DopB, při kterých onemocněních nebo obtížích pomáhají tyto iéěivé rostliny (1 příklad).

třezalka tečkovaná.. —------------------------ ^

heřmánek pravý----------- ------------------------

čekanka obecná_____________ ______

šalvěj luční _____ _______ ___ — ----------------------------

pupalka dvouletá.

4. Odpověz.
Na jakých stanovištích můžeme najít heřmánek pravý.
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1. 1 . Autorské řešení pracovních listů.

Pracovní list č. 1.

Obr. č. 1: divizna malokvětá, obr. č. 2: čekanka obecná, obr. č. 3: řepík lékařský, obr. č. 4: 

durman obecný, obr. č. 5: pupalka dvouletá, obr. č. 6; kakost smrdutý, obr. č. 7: opletník 

plotní, obr. č. 8: svlačec rolní, obr. č. 9: vřes obecný, obr. č. 10: zlatobýl obrovský, obr. č. 11: 

zlatobýl obecný, obr. č. 12: světlík lékařský, obr. č. 13: pelyněk Černobýl, obr. č. 14: jetel 

luční, obr. č. 15: jetel rolní.

Pracovní list č. 3.

Obr. č. 1: podběl lékařský, obr. č. 2: devětsil lékařský, obr. č. 3: hluchavka bílá, obr. č. 4: 

plicník lékařský, obr. č. 5: přeslička rolní, obr. č. 6: pampeliška lékařská, obr. č. 7: violka 

vonná, obr. č. 8: prvosenka jarní, obr. č. 9: česnek medvědí, obr. č. 10: česnáček lékařský, obr. 

č. 11: jahodník obecný, obr. č. 12: brusnice borůvka, obr. č. 13: popenec obecný, obr. č. 14: 

sedmikráska obecná, obr. č. 15: vraní oko čtyřlisté.

Pracovní list č. 5.

Obr. č. 1: dobromysl obecná, obr. č. 2: heřmánek pravý, obr. č. 3: kopřiva dvoudomá, obr. č. 

4: kostival lékařský, obr. č. 5: krvavec toten, obr. č. 6: mydlice lékařská, obr. č. 7: řebříček 

obecný, obr. č. 8: třezalka tečkovaná, obr. č. 9: tužebník jilmový, obr. č. 10: vlaštovičník 

větší, obr. č. 11: rozrazil lékařský, obr. č. 12: mateřídouška časná, obr. č. 13: křen selský, obr. 

č. 14: bukvice lékařská, obr. č. 15: mák vlčí, obr. č. 16: mochna husí, obr. č. 17: mochna 

nátržník, obr. č. 18: úročník bolhoj.
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1.Doplň věty.

A) Saponiny obsahuje rostlina mydlice lékařská.

B) Prudce jedovatý alkaloid koniin v sobě obsahuje rostlina durman obecný.

C) Druhové jméno léčivé hluchavky je bílá

D) Jitrocel větší i kopinatý pomáhají při hojení ran všeho druhu.

E) Druhové jméno opletníku je vlotní

F) Heřmánek pravý obsahuje léčivou látku chamazulen_.

G) Rodové jméno Černobýlu je pelyněk— .

H) Vřes obecný se používá jako protizánětlivý a močopudný prostředek. Je to keřík 

rostoucí v lesích na živinami chudých půdách.

CH) Jednoletá poloparazitní rostlina, kterou najdeme na loukách a pastvmách, je —svethk_ 

lékařský.
I)-Při zánětech očních spojivek používáme předešlou rostlinu vně jako obklad---- .

J) Plodem durmanu obecného je tobolka— .

K) Jako náhražka kávy výborně poslouží kořen čekanky_— obecné.

L) Rostlinu opletnik plotní si často pleteme s rostlinou svlačec^  olni.

M) Pelyněk obsahuje hořčiny , způsobující jeho typickou chuť.

N) Častým výskytem mateřídoušky vejčité je — stráň—  u lesa.

2. Zkontroluj si, zda jsi předchozí úkol splnil správně. Číslo u každého následujícího písmene 

značí číslo písmene v předcházejících slovech. Které známé koření používá maminka na Tvé

oblíbené jídlo?
A)3, B)2, C )l, D)4, E)3, F)3, 0)4, H)4, C H )5,1)1, J)3, K)2, L)7, M)6, N)4. 

dobromysl obecná----------------------------------------------------------

3. Navrhni jednu léčivou rostlinu u každého následujícího příznaku, 

škrábání v krku kakost smrdutj--------

průjem jahodník obecný------------

nechutenství čekanka obecná---------

kašel______ divizna malokvětá---------

revmatické bolesti kopřiva dvoudomá_

rýma______ heřmánek pravý_________

deprese třezalka tečkovaná_______

Pracovní list č. 2.
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1. Doplň věty.

Nízký obsah uhličitanu vápenatého v půdě nám indikuje rostlina brusnice borůvka---- .

Hluchavka bílá roste na půdách s vysokým obsahem dusíku 

Po česneku voní rostliny česnek medvědí a česnáček lékařský,— .

Listv podbělu lékařského mají velmi podobný tvar jako listy rostliny ¿/eveř^zMékařský.

Ohroženým druhem je prvosenka iarní

Seznam ohrožených druhů najdeme v Červené knize--------- .

Pracovní list č. 4.

Léčivou a zároveň prudce jedovatou rostlinou je vraní oko čtyřlisté--------, plod je

_černá____bobule.

2. Jaké plody mají tyto léčivé rostliny?

pampeliška lékařská nažka s chmýrem------ jahodník obecný souplodí nazek^

brusnice borůvka bobule___________  česnáček lékařský šešule-----------

3. Doplň, při kterých onemocněních nebo obtížích pomáhají tyto léčivé rosthny.

devětsil lékařský astma------------- ------------------------------------------

prvosenka jarní _____ misréna------ ----------------------

brusnice borůvka cukrovka______ __________

plicník lékařský_____ onemocnění dýchacích cest__

violka vonná______  onemocnění dýchacích cest_

podběl lékařský_____ zánět dýchacích cest----------

hluchavka b ílá______ menstuační bolesti-------------

4. Odpověz na otázky.
Jak bezpečně poznáme listy česneku medvědího od listů konvalinky vonné?

Po rozemnutí voní listy česneku medvědího po česneku.--------------------------

Jaké typy lodyh má přeslička rolní?

Jarní a letní.
Kterou rostlinu doporučíš na výrobu domácího medu a jaké další využití má tato rostlina? 

Pampelišku lékařskou. Používá se při jarních a podzimních kůrách, listy a stvoly pomáhají

při cukrovce.

Kterou rostlinu často nacházíme na březích potoků? 

devětsil lékařský_________________ ______ ______
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třezalka tečkovaná - třezalkovíté 

úročník bolhoj - bobovité 

mochna husí - růžovité 

pupalka dvouletá - pupalkovité 

vlaštovičnik větší - makovité 

křen selský - brukvovité 

mateřídouška vejčitá - hluchavkovité 

heřmánek pravý - hvězdnicovité 

jitrocel větší - jitrocelovité  

tužebník jilm ový - růžovité 

mák vlčí - makovité 

kakost smrdutý - kakostovité 

popenec břečťanovitý - hluchavkovité 

krvavec toten - růžovité

2.Doplň názvy květenství u jednotlivých léčivých rostlin a která část těchto rostlm se sbírá.

bukviee lékařská lichoklas. kvetoucí nať_----------------

sedmikráska obecná úbor, nať a květy— ------------------

jitrocel větší klas, listy______________ ____________

tužebník jilmový vrcholík, nať a podzemní části------

Pracovní list č. 6.

1.Čarou spoj rodové a druhové názvy rostlin, vedle druhových názvů dopiš jména čeledí.

3. Doplň, při kterých onemocněních nebo obtížích pomáhají tyto léčivé rostlmy (1 příklad).

třezalka tečkovaná neklidný soánek_------------------------------------------------------------------

heřmánek pravý_____ záněty kůže-------------------------------------------------- ------------------------

čekanka obecná_____ řaludeční nevolnost--------- -------------------------- --------------------------

šalvěj luční_________ bolest v krku_________________________________ _______________ _

pupalka dvouletá ekzém--------- --------------------------------------- ------------ -------------------

4. Odpověz.

Na jakých stanovištích můžeme najít heřmánek pravý? 

Jcraje cest, meze, pustá místa, rumiště______________
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8. Diskuse.
v  této práci je řešena problematika zařazení tématiky léčivých rostlin do RVP ZV. 

Jsou nabídnuty seznamy tématických celků RVP ZV s konkrétními návrhy, jakým způsobem 

léčivé rostliny využít. Učitel se může inspirovat také Atlasem léčivých rostlin a náměty 

k vycházkám do okolí Šumperka s pracovními listy. Tématika léčivých rostlin je velmi 

vhodná k zařazení do všech nabízených tématických celků, zejména z důvodu její 

atraktivnosti, kterého může učitel využít k motivaci žáků.

Předkládaná magisterská diplomová práce navazuje na práci Léčivé rostliny ve výuce 

systému vyšších semenných rostlin (Šimáčková 2002). Autorka se zde zabývá srovnáním 

učebnic přírodopisu dostupných na trhu roku 2002. V současné době, tedy s pětiletým 

odstupem, je možný výběr učebnic sedmi nakladatelství, jejichž srovnání je řešeno 

v předkládané diplomové práci. Jsou zde srovnávány učebnice přírodopisu v 6. a 7. ročníku 2. 

stupně ZŠ z hlediska obsahu informací o léčivých rostlinách. Jsou to učebnice těchto 

nakladatelství: Fraus, Prodos, nakladatelství SPN, Česká geografická společnost, Scientia, 

Jinan a Fortuna. V předkládané práci je navíc řešena regionální problematika léčivých rostlin, 

konkrétně oblasti Šumperska, doplněná o regionální Atlas s autorskými fotografiemi, který je 

v příloze zpracován jako multimediální interaktivní aplikace na DVD -  ROM.

Informace o léčivých rostlinách v učebnicích jsou vypisovány spolu se stranou tak, jak 

jsou uvedeny v textu. V další části jsou k dispozici seznamy léčivých rostliny uvedených 

v učebnicích. Podtrženy jsou ty rostliny, u kterých je uvedeno více informací o léčivosti. 

Tento přehled má sloužit učiteli k rychlé orientaci v učebnicích, zejména při přípravě na 

vyučovací hodinu a také na dlouhodobější, například roční plánování učiva. V této přípravě 

mu má být nápomocen i Atlas léčivých rostlin a také Náměty k vycházkám do okolí 

Šumperka. Ke každé vycházce jsou určeny 2 pracovní listy.

Nejvíce léčivých rostlin najdeme v učebnicích nakladatelství Scientia, na druhém 

místě je nakladatelství Česká geografická společnost, na třetím místě skončilo Státní 

pedagogické nakladatelství, na čtvrtém místě je nakladatelství Fraus, na pátém místě 

nakladatelství Fortuna, na šestém se umístilo nakladatelství Prodos a na posledním místě 

nakladatelství Jinan.

V učebnicích Člověk a příroda nakladatelství Fraus je zmíněno 42 léčivých rostlin, 

z toho s léčivosti spojených je 29.

Praktická část práce je věnovány problematice léčivých rostlin v šumperském regionu. 

Součástí této části je  Atlas léčivých rostlin, který obsahuje 71 druhů některých léčivých
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rostlin oblasti Šumperska. U každé rostliny jsou k dispozici 2 fotografie. Atlasu léčivých 

rostlin je možné využít k přípravě na vyučovací hodinu nebo též jako didaktickou pomůcku 

(příloha -  Interaktivní, multimediální aplikace na DVD-ROM).

Na Atlas léčivých rostlin navazuje další část práce věnovaná námětům na vycházky do 

okolí Šumperka. Učitel může využít pracovních listů, které jsou určeny ke konkrétním 

vycházkám. Listy slouží zejména k přípravě žáků na vycházku a dále k zafixování poznatků 

z již absolvovaného výletu. Podle ročního období si lze vybrat ze tří možných měsíců pro 

danou exkurzi (září, duben nebo červen). Pro přípravu na vycházku může učitel využít 

kapitolu Atlas léčivých rostlin nebo didaktickou pomůcku na zmíněném DVD-ROM.
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9. Závěr.

Tato práce obsahuje v úvodu seznam tématických celků v RVP ZV, kde by se dala 

tématika léčivých rostlin využít na 2. stupni ZŠ. V teoretické části najdeme srovnání učebnic 

sedmi nakladatelství. Na prvním místě skončilo nakladatelství Scientia, na druhém Česká 

geografická společnost, na třetím Státní pedagogické nakladatelství, na čtvrtém nakladatelství 

Fraus, na pátém Fortuna, na šestém místě nakladatelství Prodos a na sedmém Jinan. Praktická 

část obsahuje Atlas léčivých rostlin a tři náměty k vycházkám do okolí Šumperka, ke každé 

vycházce jsou určeny 2 pracovní listy. Doufám, že tato práce bude přínosem pro výuku 

přírodovědného učiva, která se zabývá tématikou léčivých rostlin.
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Obr. 1. Bolehlav plamatý (Conium maculatum L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW: 

<http;//www.naturfoto.cz/bolehlav-plamaty-fotografie-5386.html>

Obr. 2. Bolehlav plamatý {Conium maculatum L.), -  květenství, [14. září 2007], Dostupné na 

WWW; <http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php7562>

Obr. 3. Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus L.) - květy, les u Bratrušova, 2. 6. 2005.

Obr. 4. Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus L.) - plod, les u Bratrušova, 15. 7. 2006.

Obr. 5. Brusnice brusinka {Vaccinium vitis-idaea L.) -  květenství, [14. září 2007]. Dostupné 

na WWW: < http://www.minarcik.cz/l_kytky_l/cervena/ipage00001.htm>

Obr. 6. Brusnice brusinka {Vaccinium vitis-idaea L.) -  plod, [14. září 2007]. Dostupné na 

WWW; < http://www.fafcuni.cz/apps/daidalea/PlantSpecies.asp?id=10252>

Obr. 7. Bukviee lékařská {Betonica officinalis L.) -  květenství, světlý les u Šumperka, 11.8. 

2006.

Obr. 8. Bukviee lékařská {Betonica officinalis L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW: 

<http://www.diochi.cz/main/img/herbar_obraz2/bukvice_lekarska2.jpg>

Obr. 9. Čekanka obecná {Cichorium intybus L.), louka u Bratrušova, 15. 7. 2006.

Obr. 10. Čekanka obecná {Cichorium intybus L.) -  kvét, louka u Bratrušova, 15. 7. 2006.

Obr. 11. Česnáček lékařský {Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande) -  květ, břeh 

potoka u Alojzova, 5. 5. 2006.

Obr. 12. Česnáček lékařský {Alliaria petiolata  (M. Bieb.) Cavara et Grande) , břeh potoka u 

Alojzova, 5. 5. 2006.

Obr. 13. Česnek medvědí {Allium ursinum L.) -  květenství a listy, [14. září 2007]. Dostupné 

na WWW;

<http://www.paukertova.cz/gallery .php?modul=gallery&akce=obrazek_ukaz&obrazek_id=41 

6>

Obr. 14. Porost česneku medvědího {Allium ursinum L.), břeh potoka u Sobotína, 18. 4. 2006. 

Obr. 15. Devětsil lékařský {Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch.) -  květenství, břeh potoka u 

Alojzova, 5. 5. 2006.

Obr. 16. Devětsil lékařský {Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch.) -  květenství a listy, břeh 

potoka u Alojzova, 5. 5. 2006.

Obr. 17. Divizna malokvětá {Verbascum thapsus L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW; 

<http://www.fafcuni.cz/apps/daidalea/PlantSpecies.asp?id=10228>

10. Seznam obrázků.
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Obr. 18. Divizna malokvětá (Verbascum thapsus L.) - květ, [14. září 2007]. Dostupné na 

WWW: < http://www.faf.cuni.cz/apps/daidalea/PlantSpecies.asp?id=1 0 2 2 8 >

Obr. 19. Dobromysl obecná {Origanum vulgare L.) -  květenství, stráň u lesa v Bratrušově, 
15.7.2006.

Obr. 20. Dobromysl obecná {Origanum vulgare L.), stráň u lesa v Bratrušově, 15. 7. 2006. 

Obr. 21. Durman obecný (Datura stramonium L.) -  květ, [14. září 2007], Dostupné na 

WWW; <http://www.biopsia.wz.ez/cap5.htm#DS5>

Obr. 22. Durman obecný (Datura stramonium L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW;
<http://www.biopsia.wz.ez/cap5.htm#DS5>

Obr. 23. Heřmánek pravý (Matricaria recutita L.), kraj lněného pole u vodní nádrže Krásné, 

16. 7. 2006.

Obr. 24. Heřmánek pravý (Matricaria recutita L.), kraj lněného pole u vodní nádrže Krásné, 

16.7.2006.

Obr. 25. Hluchavka bílá (Lamium album L.), mez v Bratrušově, 6. 6. 2005.

Obr. 26. Hluchavka bílá (Lamium album L.) -  květy, mez v Bratrušově, 6. 6. 2005.

Obr. 27. Jahodník obecný (Fragaria vesca L.) -  květ a list, okraj lesa u Bratrušova, 31.5 . 

2006.

Obr. 28. Jahodník obecný (Fragaria vesca L.) -  plody, okraj lesa u Bratrušova, 26. 6. 2006.

Obr. 29. Jetel luční (Triforium pratense L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW;

<http;//botanika. borec.cz/fota/jetel_lucni>

Obr. 30. Jetel luční aríforium  pra,em e L.). {14. z i i í  2007]. Dostupné na WWW:

<http://botanika.borec.cz/fota/jetel_lucni>

Obr. 31. Jetel m]m (Trifolium arvense L.). mez u Bratrušova. 15. 7. 2006.

Obr. 32. Jetel rolní (Trifolium arvense L.), mez u Bratrušova. 15.7. 2006.

Obr. 33. Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata L.) -  kvétní klasy, louka v Novém Malíné.

12. 8.2006.

Obr. 34. Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata L.). louka v Novém Malině. 12. 8. 2006.

Obr. 35. Jitrocel vétší (Plantago major L.). louka u Šumperka. 11.7. 2006.

Obr, 36. Jitrocel vétší (Plantago major U ). [14. září 2007]. Dostupné na WWW:

<http://v,v,w.paukertova.cz/gallery.php?modul=gallery&akce=obrazek_ukaz&obrazek_,d= 6 2

9>

Obr, 37, Kakost smrdutý (Geranium robertianum L,). kraj lesa u Šumperka. 14, 7, 2006,

Obr, 38. Kakost smrdutý (Geran.um robertianum L.) -  kvét a plody, kraj lesa u Šumperka,

14.7.2006.
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Obr. 39. Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa- pastoris (L.) Med.), kraj pole u vodní 

nádrže Krásné, 29. 6. 2006.

Obr. 40. Kokoška pastuší tobolka {Capsella bursa- pastoris (L.) Med.), kraj pole u vodní 

nádrže Krásné, 29. 6. 2006.
Obr. 41. Kontryhel žlutozelený {Alchemilla xanthochlora Rothm.), louka u Bratrušova, 26. 6. 

2006.
Obr. 42. Kontryhel žlutozelený {Alchemilla xanthochlora Rothm.), louka u Bratrušova, 26. 6. 

2006.
Obr. 43. Kopřiva dvoudomá {Utrica dioica L.), kraj lesní cesty na Malínském vrchu, 6. 6.

2005.
Obr. 44. Kopřiva dvoudomá {Utrica dioica L.), kraj lesní cesty na Malínském vrchu, 6. 6.

2005.
Obr. 45. Kostival lékařský {Symphytum officinale L.) -  květy, vlhká louka u Bratrušova,

31.5.2006.
Obr. 46. Kostival lékařský {Symphytum officinale L .) , vlhká louka u Bratrušova, 31.5. 2006. 

Obr. 47. Krvavec toten {Sanguisorba officinalis L.), vlhká louka u Bušma, 29. 7. 2006.

Obr. 48. Krvavec toten {Sanguisorba officinalis L.) -  květy, vlhká louka u Bušína, 29. 7.

2006.
Obr. 49. Křen selský {Armoracia rusticana (G.) M. et Sch.), břeh řeky u Sudkova, 16. 5. 

2006.
Obr. 50. Křen selský {Armoracia rusticana (G.) M. et Sch.) - květenství, břeh řeky u 

Sudkova, 16. 5. 2006.
Obr. 51. Kuklík městský (Geum urbanum L.) -  květ a plod, světlý les na Kamenném vrchu, 

30. 7. 2006.
Obr. 52. Kuklík městský (Geum urbanum L .) , světlý les na Kamenném vrchu, 30. 7. 2006. 

Obr. 53. Len setý {Linum usitatissimum L.) -  květ a plod, pole u vodní nadrze Krasne, 26. 9.

2006.
Obr. 54. Len setý {Linum usitatissimum L.), pole u vodní nádrže Krásné, 26. 9. 2006.

Obr. 55. Máčka ladní {Eryngium campestre L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW:

< http://fotobIog.in/clanek/482>

Obr. 56. Máčka ladní {Eryngium campestre L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW: 

<http://fotoblog.in/clanek/482>
Obr. 57. Mák setý { P a p a v e r  somniferum L.), kraj cesty v Novém Malině, 12. 8. 2006.

Obr. 58. Mák setý {Papaver somniferum L.) - květ, kraj cesty v Novém Malině, 12. 8. 2006
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Obr. 59. Mák vlčí {Papaver rhoeas L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW;

< http;//www.faf.cuni.cz/apps/daidalea/PlantSpecies.asp?id=10173>

Obr. 60. Mák vlčí {Papaver rhoeas L.), [14. září 2007], Dostupné na WWW; 

<http://www.faf.cuni.cz/apps/daidalea/PlantSpecies.asp?id=10173>

Obr. 61. Mařinka vonná {Galium odoratum L.), bučina u Bohdíkova, 31.5. 2006

Obr. 62. Porost mařinky vonné {Galium odoratum L.), bučina u Bohdíkova, 31.5 2006

Obr. 63. Máta dlouholistá {Mentha longifolia L.), listy a květenství, vlhká louka u Bušína,

29. 7. 2006.

Obr. 64. Máta dlouholistá {Mentha longifolia L.),vlhká louka u Bušína, 29. 7. 2006

Obr. 65. Mateřídouška vejčitá {Thymus pulegioides L.) -  květenství a listy, stráň u lesa

v Bratrušově, 15. 7. 2006.

Obr. 66. Mateřídouška vejčitá {Thymus pulegioides L.), stráň u lesa v Bratrušově, 15. 7 2006 

Obr. 67. Mochna husí {Potentilla anserina L.) - květ, pastvina u Šumperka, 14. 7. 2006.

Obr. 68. Mochna husí {Potentilla anserina L.), pastvina v Bratrušově, 14. 7. 2006.

Obr. 69. Mochna nátržník {Potentilla erecta (L.) Ráuschel) -  květ a list, mez u vodní nádrže 

Krásné, 26. 8. 2006.

Obr. 70. Mochna nátržník {Potentilla erecta (L.) Ráuschel), mez v Bratrušově, 26. 6. 2006.

Obr. 71. Meduňka lékařská {Melissa officinalis L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW; 

<http;//www.faf.cuni.cz/apps/daidalea/PlantSpecies.asp?id=10144>

Obr. 72. Meduňka lékařská {Melissa officinalis L.), [14. září 2007], Dostupné na WWW; 

<http;//www.faf.cuni.cz/apps/daidalea/PlantSpecies.asp?id=10144>

Obr. 73. Mydlice lékařská {Saponaria officinalis L.) -  květy, břeh vodní nádrže Krásné,

16. 7. 2006.

Obr.74. Porost mydlice lékařské {Saponaria officinalis L.), břeh vodní nádrže Krásné, 14. 7. 

2006.

Obr. 75. Opletník plotní {Calystegia sepium (L.) R. Br.) - květ, vlhká louka u Bušína, 29. 7. 

2006.

Obr. 76. Opletník plotní {Calystegia sepium (L.) R. Br.) -  květ a list , vlhká louka u Bušína, 

29. 7. 2006.

Obr. 77. Pampeliška lékařská {Taraxacum officinale Web.), [14. září 2007], Dostupné na

WWW; <http;//botanika.borec.cz/smetanka_lekarska_prava.php>

Obr. 78. Pampeliška lékařská {Taraxacum officinale Web.) - květenství, louka u Bratrušova,

26. 6. 2007.
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Obr. 79. Pelyněk Černobýl {Artemisia vulgaris L.) -  list, kraj cesty u Nových Domků, 11.6. 

2006.
Obr. 80. Pelyněk Černobýl {Artemisia vulgaris L .) , kraj cesty u Nových Domků, 11.6. 2006. 

Obr. 81. Pelyněk pravý {Artemisia absinthium L.) -  květenství, [14. září 2007]. Dostupné na 

WWW: <http://www.faf.cuni.cz/apps/daidalea/P]antSpecies.asp?id=10043>

Obr. 82. Pelyněk pravý {Artemisia absinthium L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW:

< h t t p : / / w w w . f a f . c u n i . c z / a p p s / d a i d a l e a / P l a n t S p e c i e s . a s p ? i d = 1 0 0 4 3 >

Obr. 83. Plicník lékařský {Pulmonaria ojficinalis L.) -  květy ve vijanu, háj u Sobotína, 18. 4. 

2006.
Obr. 84. Plicník lékařský {Pulmonaria ojficinalis L.) - porost, háj u Sobotína, 18. 4. 2006.

Obr. 85. Podběl lékařský {Tussilago farfara L.) -  květní úbory, mez u Rudy nad Moravou,

5. 5. 2006.
Obr. 86. Podběl lékařský {Tussilago farfara L.) - listy, mez u Rudy nad Moravou, 5. 5. 2006. 

Obr. 87. Popenec břečťanovitý {Glechoma hederacea L.), kraj lesa u Nových Domků, 11.6.

2006.
Obr. 88. Popenec břečťanovitý {Glechoma hederacea L.) - květ kraj lesa u Nových Domků,

11.6. 2006.
Obr. 89. Proskurník lékařský {Althaea officinalis L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW:
< h t t p : / / w w w .c e l y s v e t . c z / i m a g e .p h p ? f o t k a = p r o s k u r n i k - l e k a r s k y _ l & d d = 2 1 5 1 >

Obr. 90. Proskurník lékařský {Althaea officinalis L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW:
< http://www.paukertova.cz/gallery.php?modul=gallery&akce=obrazek_ukaz&obrazekJd=56

6>
Obr. 91. Prvosenka jarní {Primula veris L.) -  květ, [14. září 2007]. Dostupné na WWW:

<  h t t p : / / w w w . f a f . c u n i . c z / a p p s / d a i d a l e a / P l a n t S p e c i e s . a s p ? i d = 1 0 1 9 3 >

Obr. 92. Prvosenka jarní {Primula veris L.) -  květ, [14. září 2007]. Dostupné na WWW:

< h t t p : / / w w w . f a f . c u n i . c z / a p p s / d a i d a l e a / P l a n t S p e c i e s . a s p ? i d = 1 0 1 9 3 >

Obr. 93. Přeslička rolní {Equisetum arvense L.) -  jarní lodyha, kraj cesty u Šumperka, 5. 5. 

2006.
Obr. 94. Přeslička rolní {Equisetum arvense L.) -  letní lodyha, [14. září 2007]. Dostupné na 

WWW:
< h t t p : / / w w w .p a u k e r t o v a .c z / g a l l e r y .p h p ? m o d u l = g a l l e r y & a k c e = o b r a z e k _ u k a z & o b r a z e k _ i d = 5 9

6>
Obr. 95. Pupalka dvouletá {Oenothera biennis L.) -  květ, rumiště u Bušína, 29. 7. 2006.

Obr. 96. Pupalka dvouletá {Oenothera biennis L.), rumiště u Bušína, 29. 7. 2006.
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Obr. 97. Puškvorec obecný (Acorus calamus L.) -  květenství, [14. září 2007]. Dostupné na 

WWW: <http://botanika.wendys.cz/kytky/K534.php>

Obr. 98. Porost puškvorce obecného (Acorus calamus L.), [14. září 2007], Dostupné na 

WWW: <http://www.faf.cuni.cz/apps/daidalea/PlantSpecies.asp?id=10025>

Obr. 99. Rozrazil lékařský (Veronica officinalis L.), [14. září 2007], Dostupné na WWW:

< h t t p : / / b o t a n i k a .w e n d y s . e z / k y t k y / f o t o .p h p 7 2 0 4 : l >

Obr. 100. Rozrazil lékařský (Veronica officinalis L.), světlý les u Bratrušova, 26. 6. 2006.

Obr. 101. Rulík zlomocný (Atropa helia - donna L.) -  květ, kraj lesní cesty u Šumperka, 11.

8. 2006.
Obr. 102. Rulík zlomocný (Atropa helia - donna L.), kraj lesní cesty u Šumperka, 11.8. 2006. 

Obr. 103. Řebříček obecný (Achillea millefolium L.) - květenství, louka u Bušína, 29. 7. 2006. 

Obr. 104. Řebříček obecný (Achillea millefolium L.), louka u Šumperka, 14. 7. 2006.

Obr. 105. Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria L.) -  květ, louka u Hraběšic, 30. 7. 2006.

Obr. 106. Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria L.), louka u Hraběšic, 30. 7. 2006.

Obr. 107. Sedmikráska obecná (Bellis perennis L.), mez u vodní nádrže Krásné, 29. 7. 2006. 

Obr. 108. Sedmikráska obecná (Bellis perennis L.) - květ, mez u vodní nádrže Krásné, 29. 7.

2006.
Obr. 109. Svízel syřišťový (Galium verum L.) -  květenství, mez u vodní nádrže Krásné, 29. 7. 

2006
Obr. 110. Porost svízele syřišťového (Galium verum L.), mez u vodní nádrže Krásné, 29. 7. 

2006.
Obr. 111. Světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana Hayne), pastvina u Bludova „U 

kostelíčku“, 11.8. 2006.
Obr. 112. Světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana Hayne) -  květ, pastvina u Bludova „U 

kostelíčku“, 11.8. 2006.
Obr. 113. Svlačec rolní (Convolvulus arvensis L.), kraj louky u Hraběšic, 30. 7. 2006.

Obr. 114. Porost svlačce rolního (Convolvulus arvensis L.), kraj louky u Hraběšic, 30. 7.

2006.
Obr. 115. Šalvěj luční (Salvia pratensis L.) -  květenství, [14. září 2007]. Dostupné na WWW.

< h t t p : / / b o t a n i k a .w e n d y s . c z / k y t k y / f o t o .p h p 7 2 4 2 : >

Obr. 116. Šalvěj lu ín í (SaM a pratensis L.) -  kvěíensiví, [14. září 2007). Dostupné na WWW:
< http://w w w .paukerIova.C2/gallery.php?inodul=gallery& akce=obrazek,ukaz& obrazekJd=8I

9>
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Obr. 117. Třezalka tečkovaná {Hypericum perforatum  L.), kraj pastviny u Šumperka, 14. 7. 

2006.

Obr. 118. Třezalka tečkovaná {Hypericum perforatum L.) - květ, kraj pastviny u Šumperka, 

14. 7. 2006.

Obr. 119. Tužebník jilmový {Filipendula ulmaria (L.) Max.), břeh potoka u Bušína, 29. 7.

2006.

Obr. 120. Tužebník jilmový {Filipendula ulmaria (L.) Max.) -  květenství, břeh potoka u 

Bušína, 29. 7. 2006.

Obr. 121. Úročník bolhoj {Anthyllis vulneraria L.), kraj lesní cesty u Bratrušova, 26. 6. 2006. 

Obr. 122. Úročník bolhoj {Anthyllis vulneraria L.) - květenství, kraj lesní cesty u Bratrušova, 

26. 6. 2006.

Obr. 123. Violka trojbarevná {Viola tricolor L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW: 

<http://cs.wikipedia.0 rg/wiki/Soubor:Viola_tricolor_whole.jpg>

Obr. 124. Violka trojbarevná {Viola tricolor L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW:

< http://www.faf.cuni.cz/app.s/daidalea/PlantSpecies.asp?id=10269>

Obr. 125. Violka vonná {Viola odorata L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW:

<http://www.paukertova.cz/gallery.php?modul=gallery&akce=obrazek_ukaz&obrazek_id=52 

4>

Obr. 126. Violka vonná {Viola odorata L.) - květ, [14. září 2007]. Dostupné na WWW:

<http://www.celysvet.cz/fotosoutez/nahled/foto24691.jpg&imgrefurl=http://www.celysvet.cz/

fialka-violka>
Obr. 127. Vlaštovičnik větší {Chelidonium majus L.) - květ, paseka u Bludova, 17. 8. 2006.

Obr. 128. Vlaštovičnik větší {Chelidonium majus L.), paseka u Bludova, 13. 5. 2006.

Obr. 129. Vraní oko čtyřlisté {Paris quadrifolia L.) -  květ, listnatý les u Bludova, 13. 5. 2006. 

Obr. 130. Porost vraního oka čtyřlistého {Paris quadrifolia L.) v listnatém lese u Bludova.

13. 5. 2006.
Obr. 131. Vrbina penízková {Lysimachia nummularia L.) -  květ a list, kraj lesa u Bratrušova,

16. 7. 2006.
Obr. 132. Vrbina penízková {Lysimachia nummularia L.), kraj lesa u Bratrušova, 16. 7. 2006. 

Obr. 133. Vřes obecný {Calluna vulgaris (L.) H all) -  květenství, [14. září 2007]. Dostupné 

na WWW:
< h t t p : / / w w w .p a u k e r t o v a .c z / g a l l e r y .p h p ? m o d u l = g a l l e r y & a k c e = o b r a z e k _ u k a z & o b r a z e k _ i d = 5 8

6>

Obr. 134. Vřes obecný {Calluna vulgaris (L.) H all), [14. září 2007]. Dostupné na WWW:
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Obr. 135. Zeměžluč lékařská (Centaurium erythraea Rafn.) -  květenství, hráz vodní nádrže 

Krásné, 29. 7. 2006.

Obr. 136. Zeměžluč lékařská {Centaurium erythraea Rafn.), hráz vodní nádrže Krásné, 29. 7.

2006.

Obr. 137. Zlatobýl obecný {Solidago virgaurea L.) -  květenství, mýtina na Kamenném vrchu, 

12. 8. 2006.

Obr. 138. Zlatobýl obecný {Solidago virgaurea L.), mýtina na Kamenném vrchu, 12. 8. 2006. 

Obr. 139. Zlatobýl obrovský {Solidago gigantea L.), [\4 . září 2007]. Dostupné na WWW; 

<http://www.delawarewildflowers.Org/l 910.html>

Obr. 140. Zlatobýl obrovský {Solidago gigantea L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW;

<http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/solid/soligig.html>

Obr. 141. Žahavka roční {Urtica urens L.) -  květ, [14. září 2007]. Dostupné na WWW:

<http://www.paukertova.cz/gallery.php?modul=gallery&akce=obrazek_ukaz&obrazek_id=51

9>

Obr. 142. Porost Žahavky roční {Urtica urens L.), [14. září 2007]. Dostupné na WWW:

<http://www.faf.cuni.cz/apps/daidalea/PlantSpecies.asp?id= 10251 >
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14. Přfloha.
Atlas léčivých rostlin - Interaktivní multimediální aplikace na DVD -  ROM.
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15. Sum m ary.

Healing herbs and their didactic use on the 2nd grade of a basic school.

Key terms: healing herbs, fythoteraphy, Scheduled program of education, Šumperk region, 

using didactic methods, excursion.

The topic of the work is dealing with the healing herbs on the second grade of a basic 

school. Theoretic part of the work dedicates to current fythoteraphy situation and it explains 

Scheduled program of education for the primary education in the Czech republic. It contains 

also suggestions of the topics, which are suitable and connected with the problems of healing 

herbs in the various subjects on the 2nd grade of a basic school. It also deals with the 

comparison the student books that are related to the natural sciences for the 2nd grade of the 

basic school in the name of information about the healing herbs. At present there are a lot of 

student books in the seven various publishers. Practical part dedicates to teachers, who are 

working in the area of the Šumperk region. It contains characterization of this region, the map 

some of the healing herbs, which are typical for Šumperk region and also suggestions for the 

trip in this area. There are two job-sheets for each walk.

There is annexed Map of the healing herbs for didactic use on DVD -  ROM.
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