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I. ÚVOD 

 

Zima, hlad a nemoc provázejí člověka od začátků jeho existence a také jeho existenci 

významně ovlivňovaly. Významnou roli přitom hrály a hrají rostliny, protože zaujímají 

přímou roli účastníka lidského života a je velmi pravděpodobné, že k nim člověk získal 

v průběhu svého vývoje (stejně tak jako ke zvířatům) zvláštní vztah. Protože se živíme 

smíšenou potravou, je nesporné, že první zkušenosti s účinky léčivých látek získal člověk 

při své obživě. Tato historická zkušenost bývala krutá, protože kromě očekávaného 

nasycení při ní běžně docházelo ke smrti a léčitelství bylo jen povrchní. Byly však získány 

velmi cenné poznatky, přenášené z generace na generaci, často překryté folklórními 

představami a toužebným přáním než každodenní realitou. Toto lidové léčitelství se 

střetávalo především s léčitelstvím klášterním a tehdejší „oficiální“ medicínou, což nebylo 

střetávání marné, protože docházelo k přejímání nových poznatků a osvobozování od 

nepravd. Lékař starověku a středověku byl zároveň lékárníkem až do roku 1241, v němž 

císař Fridrich II. sicilským dekretem (resp. medicinálním řádem) rozdělil léčitelství na dva 

obory: medicínu a farmacii, které se tak mohly vyvíjet samostatněji a získávat větší 

možnosti svého rozvoje1. 

 Studium rostlin jako zdrojů léčiv v Evropě – a můžeme říci veškerého 

vegetabilního materiálu – bylo (z dnešního historického pohledu) výrazně závislé na 

chemii a fyzice; s pokrokem v těchto vědách docházelo i k vývoji výzkumu léčiv 

přírodního původu. Nejdelší etapou vývoje však stále zůstává etapa přírodních léčiv (nejen 

rostlinného, ale také živočišného a minerálního původu), trvala zhruba až do 16. století. 

Tato léčitelská doba nebudovala ale pokrok v oblasti léčiv na experimentálním podkladě; 

využívala především spekulativní hippokratovskou teorii čtyř živlů. Výraz pokrok se na ni 

mohl jen stěží uplatnit, protože v té době existovala nízká úroveň pracovní techniky 

a znalosti o přírodě se rozvíjely jen velmi pomalu (ani fyzika ani chemie nezaznamenaly 

v 15. století významný pokrok). Úroveň pracovní techniky se začala zvyšovat až 

v chemiatrické etapě, s využitím znalostí původně arabské alchymie a s rozvojem 

renesance, podporující snahy o poznání přírody. Lékárenské laboratoře byly v té době 

špičkovými pracovišti, na nichž probíhala příprava anorgnaických látek. Jejich vývoj se 

nezastavil, naopak, na rozhraní feudální a kapitalistické éry, v 17. a 18. století, byly tyto 

laboratoře velmi dobře vybaveny, disponovaly poměrně vyspělou pracovní technikou 
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a umožňovaly uplatnění potřebných chemických znalostí doby. Od přípravy anorganických 

látek byl už jen krok k izolacím látek z rostlin (např. 1806 morfin, 1820 strychnin, chinin, 

kofein) a další výzkum se zde vlastně rozdělil na část čistě syntetickou (např. 1838 syntéza 

kyseliny salicylové) a na část izolace obsahových látek z rostlin. Na seriózní studium 

obsahových látek rostlin však bylo nutné počkat ještě století: teprve infračervená 

spektroskopie, nukleární magnetická rezonance a další objektivní fyzikální metody (včetně 

výkonné preparativní a analytické metodiky, jaká je představována různými formami 

chromatografie) umožnily jednoznačně vyřešit struktury izolovaných látek a v chemicko-

biologické etapě – tj. v minulém století za využití seriózních farmakologických modelů 

a enzymologie zjistit biologickou aktivitu těchto individuí a potvrdit tak (anebo vyvrátit) 

doporučení lidového léčitelství.  

 Je však nutné konstatovat, že problém využití léčivých rostlin je daleko hlubší než 

se může na první pohled zdát, bohužel však častá názorová neústupnost některých 

jednotlivců, tento probém ani částečně neřešila, ač se o to snažili, naopak jej spíše 

zatemnila.  

 První stránkou použití (a to platí dodnes a bude ještě dlouho platit) je fenomén 

lidového léčitelství, v němž jsou poznatky z použití léčivých rostlin přenášeny tradičně 

ústně nebo v úzkém okruhu léčitelů. Nelze pochybovat, že v této oblasti jsou velmi 

zajímavé a cenné poznatky, které si současné vědecké studium týkající se léčivých rostlin 

dosud úspěšně neosvojilo, těchto poznatků je však málo. Z terapeutického hlediska už 

lidové léčitelství těžko někoho zaujme, protože vyjma bazálních záležitostí (např. použití 

siličných rostlin) nebývá nijak úspěšné, mezi prostými lidmi se však těší velké oblibě 

a k závisti (a zoufalství) terapeutů je o něj zájem. Z této prosté skutečnosti plyne nechuť 

a nezájem lékařského terénu o výsledky seriózního fytochemicko-farmakologického 

studia, ačkoliv by aplikace těchto výsledků mohla přinést pacientovi větší užitek než 

paušálně používané léčivo syntetické: u některých nezávažných onemocnění lze skutečně 

velmi pohodlně vyjít s použitím seriózně připravených fytopreparátů. Výzkum problémů 

spojených s jejich formulací je stejně obtížný a pracovně náročný, protože v převažujícím 

počtu případů musí být používány buď standardizované extrakty, nebo komplexy několika 

přírodních látek a je nutné přiznat, že studium takové směsi je většinou náročnější než 

studium jedné léčivé látky – čistého chemického léčiva. 

 Má-li být léčivo účinné a bezpečné, je nutné do jeho výzkumu, vývoje a zpětného 

pozorování jak pozitivních, tak nežádoucích účinků, vložit velké množství finančních 
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prostředků. Tato finanční zátěž se výrazně projevuje také při registraci přípravku na trh 

a v tomto okamžiku je nutné pohlédnout tisíce let dozadu na historickou zkušenost použití 

vegetabilních surovin v lidském životě. Po roce 2000 se velmi intenzivně objevují snahy 

obejít fenomén léčiva, který je drahý, a vyrábět doplňky stravy2 s obsahem různých 

léčivých rostlin, které nespadají pod složitou mezinárodní jurisdikci (jedná se totiž o určitý 

typ potravin), které se však výrobci snaží instalovat na trh s uvedením terapeutických 

efektů (tyto snahy existovaly už od 80. let, ale nikdy nenabyly takového rozsahu, jako 

v současné době). Je to pochopitelné: na vývoj a výrobu těchto prostředků je potřeba 

o několik řádů méně finančních prostředků a zisk je zde do velké míry jistý: vlivem 

historických a lokálně-národních zkušeností je obecný laický terén stále ještě značně 

nakloněn k používání prostředků „ve kterých není chemie“. Jedna zkušenost velmi 

významně tento fakt podporuje: při používání řady zelenin (brokolice, rajčata, zelí aj.), 

kořenin (česnek, cibule, siličné i nesiličné koření) a ovoce (citrony, pomeranče, jablka, 

kiwi atd.) bylo pozorováno, že některé obsahové látky těchto vegetabilních surovin mají 

léčivý, zcela určitě však preventivní prostředek proti vývoji řady onemocnění, zejména tzv. 

civilizačních chorob a extrakty z nich připravené mohou být proto velmi vhodnou součástí 

doplňků stravy. Jakkoliv se to nezdá (zákony týkající se emise nových léčiv jsou ustáleně 

kodifikovány, nikdo je nepopírá a většinou jsou dodržovány), musí se např. Evropská unie 

pod tlakem veřejnosti intenzivně regulací použití takových prostředků zabývat, byl 

vytvořen kromě tvrzení výživových institut tzv. zdravotního tvrzení,3 tj. takového tvrzení, 

že některé látky, které mají běžně charakter potraviny mohou působit na fyziologické 

procesy živočichů normalizačně, resp. preventivně nebo i terapeuticky vůči některým 

chorobám (např. ω-3 a ω-6 mastné kyseliny); blíže tuto legislativu formuluje článek 

4 nařízení ES č. 1924/2006 Evropského parlamentu a Rady o výživových a zdravotních 

tvrzeních požadující při označování potravin, aby Evropská komise stanovila specifické 

profily nutričních faktorů, včetně výjimek, které musí potraviny nebo určité kategorie 

potravin respektovat, aby mohly nést výživové nebo zdravotní tvrzení. Vědecký výbor 

EFSA (European Food Safety Authority) také vypracoval návod (guidance) pro stanovení 

priorit posuzování bezpečnosti rostlin a přípravků z nich vyrobených. 

 

 Z těchto údajů vyplývá, že vegetabilní materiál je stále žádoucí, bohužel také 

proměnnou a někdy i záludnou surovinou pro výrobu prostředků, které mají být používány 

k pozitivnímu ovlivnění zdraví lidí i hospodářských zvířat. Je tedy zákonité, že nelze 
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vystačit s úrovní znalostí lidového léčitelství (jakkoliv věky prověřeného), ale pro lepší 

rozhodování uživatele je potřebné terén informovat v širší míře o pozitivním, případně 

negativním obsahu různých sekundárních (ale také i primárních metabolitů), nových 

poznatcích o účincích těchto látek, které by mohly neinformovaného uživatele zmást. 

 K uvedenému účelu je zpracována tato diplomová práce, která se pokusila 

průkopnicky shrnout znalosti u vybraných léčivých a toxických rostlin (používaných dosud 

v lidovém léčitelství, ačkoliv nejsou zcela obvyklé, ve formě doplňků stravy, ale 

i fytofarmak). Její obsah by se měl v budoucnu stát se znalostmi o dalších rostlinách 

součástí širší databáze (po určité jazykové korekci) pro běžné použití laiků a zvýšení jejich 

informovanosti v této důležité oblasti zdravotní péče. 
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II.  CÍL 

 

Cílem mojí dipolomové práce bylo: 

1. provést výběr 31 léčivých a toxických rostlin, které jsou dosud používány 

v lidovém léčitelství, nebo jsou běžnou součástí fytofarmak, případně se staly 

významnou komponentou doplňků stravy, 

2. vybrat jen takové taxony, které mohou být při širším použití problematické, nebo 

naopak přinést nové pozitivní efekty, 

3. zhodnotit je z fytochemicko-farmakologického hlediska s důrazem na dosud 

nepříliš známé nebo málo zveřejňované účinky, 

4. poukázat na rizika nebo další možnosti využití v lidském životě. 
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III.  MONOGRAFIE ROSTLIN 

1. Acorus calamus L., Araceae - Puškvorec obecný 

2. Agrimonia pilosa LEDEB., Rosaceae - Řepík sibiřský 

3. Alliaria petiolata (BIEB.) CAVARA et GRANDE, Brassicaceae - Česnáček lékařský 

4. Anchusa officinalis L., Boraginaceae - Pilát lékařský 

5. Aristolochia clematitis L., Aristolochiaceae - Podražec křovištní 

6. Arnica montana L., Asteraceae - Prha arnika 

7. Arnica chamissonis LESS., Asteraceae - Prha stepní 

8. Ballota nigra L., Lamiaceae - Měrnice černá 

9. Berberis vulgaris L., Berberidaceae - Dřišťál obecný 

10. Borago officinalis L., Boraginaceae - Brutnák lékařský 

11. Cichorium intybus L., Asteraceae - Čekanka obecná 

12. Curcuma spp., Zingiberaceae - Kurkuma 

13. Cynara scolymus L., Asteraceae - Artyčok kardový 

14. Filipendula ulmaria (L.) MAXIM., Rosaceae - Tužebník jilmový 

15. Foeniculum vulgare Mill., Apiaceae - Fenykl obecný 

16. Fragaria vesca L., Rosaceae - Jahodník obecný 

17. Galium odoratum (L.) SCOP., Rubiaceae - Svízel vonný 

18. Hedera helix L., Araliaceae - Břečťan popínavý 

19. Humulus lupulus L., Cannabaceae - Chmel otáčivý 

20. Hypericum perforatum L., Hypericaceae - Třezalka tečkovaná 

21. Lycium chinense MILL., Solanaceae - Kustovnice čínská 

22. Melilotus officinalis (L.) Lam., Fabaceae - Komonice lékařská 

23. Meum athamanticum JACQ., Daucaceae - Koprník štětinolistý 

24. Ribes nigrum L., Saxifragaceae - Rybíz černý 

25. Salvia officinalis L., Lamiaceae - Šalvěj lékařská 

26. Stevia rebaudiana (BERTONI) HEMSL., Asteraceae - Stévie sladká 

27. Taraxacum officinale WEB. ex WIGG., Asteraceae - Pampeliška lékařská 

28. Urtica dioica L., Urticaceae - Kopřiva dvoudomá 

29. Verbena officinalis L., Verbenaceae - Sporýš lékařský 

30. Veronica officinalis L., Scrophulariaceae - Rozrazil lékařský 

31. Vitis vinifera L., Vitaceae - Réva vinná 
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1. Acorus calamus L., Araceae - Puškvorec obecný4 
 

používaná část: Calami aetheroleum 

synonyma: Aetheroleum calami, Oleum calami 

monografie: Oleum calami - DAB 6, Oleum calami - Pol IV 

 

používaná část: Calami rhizoma  

synonyma: Radix acori, Radix acori veri, Radix calami, Radix calami aromatici, 

Rhizoma acori, Rhizoma calami 

monografie: Rhizoma calami - DAB 6, Calami aromatici rhizoma - Ital VI, 

Calami rhizoma - Ned 6, Radix calami - ÖAB 81, Calami rhizoma - 

Helv VII, Rhizoma calami - Norv V, Rhizoma calami - AB-DDR 

 

obsahové látky: 

silice 1,7-9,3 %; fenylpropanové deriváty - hlavně β-asaron (= cis-

isoasaron, 0-8,6 %; viz Obr.7), terpeny, uhlovodíky; 

u diploidních rostlin β-farnesen 7-46 %, geranyl-acetát 35-

77 %, u triploidních 31-44 % a u tetraploidních 22-73 % cis-

isoasaron; 

seskviterpenketony: isomery shyobunonu (0-53 %), akorenon 

(6-9 %), akoron a isoakoron (8-37 %), akoragermakron (12 %); 

seskviterpenalkoholy: α-kadinol, kalamendiol a isokalamendiol 

(2-3 %); 

drogy amerického původu též monoterpeny (kamfen, limonen, 

myrcen, α- a β-pinen; seskviterpeny (δ-kadinen, α-cedren, 

seskvifelandren) 

ostatní metabolity cholin, mastné kyseliny (kyselina arachová, linolová, 

myristová, palmitová, stearová), cukry (fruktosa, glukosa, 

maltosa) 

 

použití5: Vnitřně jako stomachikum (alespoň 30 minut před jídlem), při akutní 

i chronické dyspepsii, gastritidě, hyperaciditě, vředech žaludku, také jako 

spasmolytikum a karminativum, 
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zevně jako kloktadlo při zánětech dutiny ústní, na koupele a obklady a jako 

kůži dráždící prostředek, 

lidové použití: jako sedativum, analgetikum, také má účinky krvetvorné 

a močopudné, přídavek do koupelí při rachitidě, 

ve veterinární medicíně jako přísada do krmiva, použití je i v potravinářském 

průmyslu a likérnictví. 

 

dávkování: Používaná jednotlivá dávka jako nálev je 1,0 g na jeden hrnek, 

příprava čaje: 1,0-1,5 g rozmělněné drogy se zalije vroucí vodou, nebo se dá 

do studené vody a krátce povaří, po 3-5 minutách scedí, pije se vždy v čase 

jídla jeden hrnek, 

2 čajové lžičky drogy do studené vody, po 0,5 h se krátce povaří, pije se vždy 

při jídle jeden hrnek čaje, 

používané jednotlivé dávky v přípravcích: vnitřně: Tinctura calami 0,5-1,0 g, 

nebo 20 kapek, Extr. calami 0,1 g, 

zevně: Spiritus calami vtírat nezředěný, jako přísadu do koupele 100,0 g na 

jednu plnou vanu, Oleum calami 2,5 g jako přídavek do koupele na jednu 

vanu. 
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2. Agrimonia pilosa LEDEB., Rosaceae - Řepík sibiřský4 

 

používaná část: Agrimoniae pilosae herba 

synonyma: Herba agrimoniae 

monografie: Herba agrimoniae - ChinP IX 

 

obsahové látky: 

flavony, flavonoly apigenin- a luteolin-7-O-glukosid, kvercetin 

fluoroglucinové deriváty agrimofol (0,79 %; viz Obr.1), agrimol A, B, C, D, E, F, G 

triterpeny ursanového 

typu6 

kyselina ursolová, pomolová, tormentolová 

třísloviny7 agrimoniin 

 

použití: Lidové použití: v Indii a Číně při průjmech, hlavně krvavých, při vykašlávání 

krve, zvracení krve, žaludečních a střevních krváceních, hematurii, 

metrorhagii, také při malárii, napadení hlísty, při stavech slabosti, srdeční 

slabosti, na vředy na kůži, svědění zevních pohlavních orgánů u žen 

způsobeným bílým výtokem, 

může způsobit palpitace, zčervenání v obličeji. 

 

dávkování: Vnitřně 6-12 g jako odvar, až 30 g jako odvar. 
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3. Alliaria petiolata (BIEB.) CAVARA et GRANDE, Brassicaceae - Česnáček lékařský4 

 

používaná část: Alliariae herba 

synonyma: Herba alliariae, Herba alliariae officinalis 

 

obsahové látky: 

vitaminy vitamin A, vitamin C (v rostlinách německého původu 260-

378 mg/ 100 g, resp. až 330-400 mg/ 100 g čerstvé váhy) 

glukosinoláty sinigrin (viz Obr.25), glukotropeolin; 

při porušení rostliny se uvolňují enzymy, které rozkládají 

glukosidy „hořčičných olejů“ na glukosu, KHSO4 a nestabilní 

aglykon 

mastné oleje kyselina eruková (C22:1) 44 %, kyselina linolová (C18:2) 

25 % 

estery cholinu 1,5 %, semeno; sinapinglukosid 50 %, sinapin 5 % 

polyfenoly alliarosid (O-glykosyl-C-glykosylapigenin), pravděpodobně 

i saponarin (7-O-glukosylisovitexin) 

 

použití: Lidové použití: vnitřně při nachlazení, na pročištění krve při revmatu nebo 

dně, zevně na špatně se hojící rány a vředy (čerstvá rozmačkaná nať), 

ve Španělsku proti kurdějím, na odvodnění, 

v Indii použití nati a semen vnitřně na odvodnění, vyvolání pocení, uvolnění 

hlenů, zevně na řezná poranění, vředy, 

použití v potravinářství, domácnosti jako kořenící bylinka (čerstvé mladé 

listy). 
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4. Anchusa officinalis L., Boraginaceae - Pilát lékařský4 

 

používaná část: Anchusae flos 

synonyma: Flores anchusae, Flores buglossi, Flores lingulae bovis 

 

používaná část: Anchusae herba 

synonyma: Herba anchusae, Herba buglossi, Herba lingulae bovis, Lingula bovis 

 

používaná část: Anchusae radix  

synonyma: Radix anchusae, Radix buglossi 

 

obsahové látky: 

FLOS  

flavonoidy petunidin-3,5-diglukosid 

slizy  

HERBA  

pyrrolizidinové alkaloidy v usušené droze (1269 g drogy: 371 mg alkaloidů) lykopsamin 

(viz Obr.21), 7-acetyllykopsamin, laburnin-acetát (v poměru 

zastoupení 80:15:5); 

v čerstvé droze cynoglossin 0,0035 %, konsolidin 0,00094 %, 

konsolicin 0,00019 % 

triterpenové saponiny složitá směs anchusosidů 

flavonoidy v čerstvé droze astragalin, isokvercitrin, rutosid 

allantoin 141 mg/ 1 g listové části čerstvé drogy 

cyklitoly L-bornesitol 

ostatní metabolity slizy, cholin, rozpustný hydratovaný oxid křemičitý (resp. 

kyselina křemičitá) 3,4 %, třísloviny (6,94-9,08 %) 

RADIX  

pyrrolizidinové alkaloidy v usušené droze (352 g drogy: 272 mg alkaloidů), lykopsamin, 
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7-acetyllykopsamin, laburnin-acetát (v poměru 80:15:5), 

cynoglossin 

allantoin 138 mg/ 1 g čerstvé drogy 

ostatní metabolity kyselina lithospermová, třísloviny 7,26-10,25 %, cholin (hojně 

v usušené droze), slizy 

 

použití: Flos: lidové použití: při nachlazení, bronchitidě, horečnatých stavech - hlavně 

spojených s projevy na kůži (např. spalničky, spála), při oligurii, nefritidě, při 

srdečních potížích. 

 

dávkování: Flos: nálev - 1 lžíce na 1 hrnek vody, pít 3 hrnky denně mezi jídly, 

Herba: odvar - 40 g drogy na 1 l vody. 
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5. Aristolochia clematitis L., Aristolochiaceae - Podražec křovištní4 

 

používaná část: Aristolochiae herba  

synonyma: Herba clematitis 

 

obsahové látky: 

silice 0,026-0,2 %, hlavní složky 1-α-pinen a α-terpineol, dále 

borneol, kadinen, isoamylalkohol, cinnamylalkohol, 

linalylpropionat, methylester kyseliny methylanthranilové, 

kyselina valerová 

alkaloidy a aminy cholin 0,005 % čerstvé váhy, trimethylamin, neidentifikovaná 

kvarterní baze 

kyseliny aristolochové v usušené droze 0,03-0,3 % směsi aristolochových kyselin 

(kyselina aristolochová viz Obr.18) 

fenolické látky kyselina chlorogenová, kyselina p-kumarová a sinapová 

a jeden kvercetinglykosid 

ostatní metabolity 0,3 % suché váhy rezervní látky pinitol (methyl-D-inositol), 

sitosterol a doprovodné fytosteroly 

 

použití: Lidové použití: alkoholické výtažky při onemocnění ženských pohlavních 

orgánů, močových cest a ledvin, při menstruačních obtížích, klimakterických 

obtížích, při cystitidě a pyelitidě,(účinnost není doložena, použití přípravků 

obsahujících kys. aristolochovou nemůže být doporučeno kvůli podezření na 

karcinogenitu). 

 

dávkování5: Vnitřně 3-4x denně lžičku drogy před jídlem, zevně 1-2 lžičky na 1/4 l 

převařené vody, odvar z čerstvé natě: 1-2 lžíce nati povařit na slabém plameni 

10 minut, 10-20 minut se koupat v odvaru. 
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6. Arnica montana L., Asteraceae - Prha arnika4 

 

používaná část: Arnicae aetheroleum 

synonyma: Oleum arnicae e floribus 

 

používaná část: Arnicae flos 

synonyma: Flores arnicae, Flores calendulae alpinae, Flores plantaginis 

montanae, Flores ptarmicae, Flores alismae, Flos arnicae 

monografie: Arnikablüten - PhEur NT 2000, Arnica - PF X, BHP 83, Arnicae flos 

- Belg V, Ned 6, Hisp IX, BPC 49, Helv VIII, Flos arnicae - ÖAB 90, 

Flores arnicae - AB-DDR, Arnica flower - Mar 29, Arnicae flos - ČL 

2005, dopl. 2007 

 

používaná část: Arnicae herba 

synonyma: Arnicae folium, Folia arnicae, Herba arnicae, Herba doronici 

germanici 

 

používaná část: Arnicae radix 

synonyma: Arnicae rhizoma, Radix arnicae, Radix doronici germanici, Rhizoma 

arnicae 

monografie: Radix arnicae - ÖAB 90, Arnicae rhizoma - Hisp IX 

 

obsahové látky: 

FLOS  

seskviterpenlaktony 0,2-0,8 % estery helenalinu (helenalin viz Obr.11) a 11α,13-

dihydrohelenalinu s krátkořetězcovými mastnými kyselinami 

(octová, isomáselná, 2-methylmáselná, isovalerová, 

methakrylová, tiglinová, anděliková, seneciová), dále 6-O-

isobutyryl-tetrahydrohelenalin a 6-O-isovaleryl-11β,13-

dihydrohelenalin 

flavony, flavonoly 0,4-0,6 % flavonoidních sloučenin: 16 flavon- a flavonol- 

aglykonů, mezi nimi 6-methoxylované flavony a flavonoly, 
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jako pektolinarigenin a 6-methoxykemferol; 20 flavon- 

a flavonolglykosidů, mezi nimi flavon-7- O-glukosidy, 

flavonol-3-O-glukosidy, -3-O-glukuronidy a -3,7-di-O-

glukosidy stejně jako C-6-methoxylované sloučeniny 

silice 0,2-0,35 %, mastné kyseliny 40-50 %, n-alkany cca 9 %, 

thymolové deriváty a mono- a seskviterpeny 

fenolkarbonové kyseliny kyselina chlorogenová, 1,5-dikaffeoylchinová kyselina, 1,4,5-

trikaffeoylchinová kyselina, cynarin  

dusíkaté látky pyrrolizidinové alkaloidy tussilagin a isotussilagin 

polyyny cca 0,0002 %, hlavně tri-decen-(1)-pentayn-(3,5,7,9,11) 

karotenoidy xantofyly jako lutein 

polysacharidy  

HERBA  

seskviterpenlaktony pseudoguaianolidového typu: helenalinové deriváty v mladé 

rostlině, po cca 6 týdnech může být detekován už jen 11α,13-

dihydrohelenalin a jeho estery s kys. octovou, isovalerovou, 

isomáselnou, methakrylovou a tiglinovou, tetrahydrohelenalin 

a arnifolin 

flavony pektolinarigenin 

silice 0,21-0,51 %, složení stejné jako Flos 

dusíkaté látky pyrrolidinový alkaloid N-ethoxykarbonyl-L-prolinamid 

RADIX  

silice oddenek 2,70-6,31 %, kořen 1,75-3,74 %, hlavně thymolové 

deriváty 

seskviterpenlaktony stopové množství 11α,13-dihydrohelenalinových derivátů 

chromeny jako 12-hydroxydemethoxyencecalin 

lignany butyrolaktony nortrachelosid a matairesinol 

monoterpeny bornyl-2-O-ß-D-glukopyranosid 
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seskviterpeny jako klovandiol 

diterpeny 2-O-(2-O-isovaleryl-ß-D-glukopyranosyl)-atractyligenin 

polyyny 6 sloučenin s tridecen-(1)-pentayn-(3,5,7,9,11) jako hlavní 

složkou 

pyrrolizidinové alkaloidy stopy tussilaginu a isotussilaginu 

fenolkarbonové kyseliny kyselina chlorogenová, cynarin 

oligosacharidy  

 

použití: Radix: lidové použití: povzbuzující prostředky pro srdce a krevní oběh, při 

stavu vyčerpání, při revmatismu, při infekčních onemocněních, 

zevně při zraněních typu řezná rána, naraženina, otevřené nebo uzavřené 

krvácení, při otocích a modřinách (použití nedoložena). 

 

dávkování: Flos: vnitřně: používaná jednotlivá dávka drogy v nálevu nebo odvaru je 

0,2 g drogy na 1 hrnek, zevně: nálev: 2,0 g drogy na 100 ml vody; pro 

přípravu obkladů, upozornění: přípravky by měly být používány jen zevně, 

tinktura: používaná jednotlivá dávka 0,5-1,0 g, na obklady: tinktura 3-10x 

zředěná vodou, na vyplachování úst: tinktura 10x zředěná, masti s max. 20-

25 % tinktury, 

arniková silice: masti s max. 15 % silice, 

Radix: jednotlivá dávka v nálevu nebo odvaru 1 g drogy na hrnek. 
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7. Arnica chamissonis LESS., Asteraceae - Prha stepní4 

 

používaná část: Arnicae flos (Arnica-chamissonis-ssp.-foliosa-Blüten) 

monografie: Arnikablüten - DAB 98 

 

obsahové látky: 

seskviterpenlaktony 0,2-1,5 % 

flavony, flavonoly 0,4-0,6 %, 22 aglykonů, hlavně 6-methoxylované flavony 

a flavonoly; 27 flavon- a flavonolglykosidů: viz Arnica 

montana, navíc flavon-7-O-(6''-O-2-methylbutyryl)-β-glukosid 

a flavonol-3-O-(6''-O-acetyl)-β-glukosid 

silice 0,15-0,28 %, nasycené a nenasycené mastné kyseliny, n-alkany, 

terpeny, thymol 

fenolkarbonové kyseliny kyselina chlorogenová, 1,5-dikaffeoylchinová kyselina, 1,4,5-

trikaffeoylchinová kyselina 

dusíkaté látky pyrrolizidinové alkaloidy: tussilagin, isotussilagin 

 

použití8: Zevní použití při zánětech a na hojení ran, hlavně výronů, modřin 

a pohmožděnin, 

Arnica chamissonis je doporučena jako náhrada za v mnoha zemích 

chráněnou Arnica montana, jejíž pěstování je náročné a sběr v přírodě je 

nadměrný. 
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8. Ballota nigra L., Lamiaceae - Měrnice černá4 

 

používaná část: Ballotae nigrae herba 

synonyma: Ballotae herba, Marrubii nigri herba 

monografie: Ballote - PF IX, Ballota - BHP 83, Ballotae nigrae herba - ČL 2005, 

dopl. 2007 

 

obsahové látky: 

diterpeny marrubiin (viz Obr.22), 7-acetoxymarrubiin a marrubiinu 

podobné hořčiny: ballotinon, ballotenol, ballonigrin 

flavonoidy 7-O-glukosyl-apigenin, 6,8-di-C-glukosyl-apigenin (Folium), 

Flos: luteolinmonosidy 0,02 %, chrysoeriolmonosidy 0,03 %, 

apigeninmonosidy 0,28 %, monosidy akacetinu 0,33 %, 

apigeninbiosidy 0,07 %, akacetinbiosidy 0,12 %, deriváty 

skutellareinu 0,33 %, 

v listech je obsah flavonoidů menší 

silice 0,01 % 

fenolické látky kyselina kávová 0,2 %, kyselina ferulová 0,15 %, kyselina 

chlorogenová 3,85 %, kyselina salicylová 

třísloviny 9,36 - 12,29 % (převládající typ není dosud popsán) 

ostatní metabolity fytosterol, neutrální saponin, betain stachydrin, cholin, kyselý 

saponin - blíže nebyly zkoumány 

dusičnan draselný 

 

použití: Lidové použití: vnitřně - sedativum při hysterii, hypochondrii, 

spasmolytikum - křečovité žaludeční potíže, dávivý (černý) kašel, ke zvýšení 

produkce žluči, zevně: při dně, 

při žaludečních potížích nervového původu, nauzee, zvracení, 

ve Francii: symptomaticky při nervozitě, spánkových potížích,při kašli, 

při klimakterických potížích, spasmolytikum při žaludečních obtížích 

a dávivém kašli, 

klystýr, čípky proti škrkavkám, hlísticím (účinky nedoloženy). 
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dávkování: Jednotlivá dávka drogy 2-4 g jako nálev, tekutý extrakt 1-3 ml, tinktura 1-

2 ml. 



 

26 

9. Berberis vulgaris L., Berberidaceae - Dřišťál obecný4 

 

používaná část: Berberidis cortex 

synonyma: Cortex berberidis 

monografie: Barberry bark - BPC 34 

 

používaná část: Berberidis cortex cum radicis cortice 

synonyma: Cortex berberidis 

monografie:  Barberry bark - BHP 83 

 

používaná část: Berberidis folium 

synonyma: Folia berberidis 

 

používaná část: Berberidis fructus 

synonyma: Baccae Berberidis vulgaris 

monografie: Fructus berberidis - EB 6 

 

používaná část: Berberidis radicis cortex 

synonyma: Cortex berberidis radicis 

 

používaná část: Berberidis radix  

synonyma: Radix berberidis  

 

obsahové látky: 

CORTEX  

alkaloidy 5,54 %, terciární baze 2,23 %, kvarterní baze 2,16 %, fenolické 

baze 1,15 % 

FOLIUM  

alkaloidy malé množství isochinolinových alkaloidů 

polysacharidy 2,5 % ve vodě rozpustné: galaktosa, glukosa, arabinosa, xylosa, 

rhamnosa (4,3+1+6+1,5+2,1) 
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FRUCTUS  

alkaloidy 0,01-0,015 %, hl. nezralý - berberin (viz Obr.6) 

ostatní metabolity anthokyany 2 %, chlorogenová kyselina až 1,5 %, až 6,6 % 

organických kyselin (př. jablečná) a triterpenových kyselin 

(kyselina ursolová), vitamin C (v usušené a déle skladované 

droze je obsah malý)  

RADICIS CORTEX  

alkaloidy až 13 % isochinolinových alkaloidů, z toho 5,0-6,0 % 

protoberberiny: hlavně berberin, dále kolumbamin, palmatin, 

jatrorrhizin, berberrubin, hydroxyberberin, oxyberberin 

(berlambin), dihydroanhydroberberin (lambertin), 

4,8-5,4 % bisbenzylisochinolinů, hlavně berbamin, oxykanthin, 

aporfinové baze magnoflorin, bervulcin, vulracin 

 

použití: Cortex: lidové použití: trávicí potíže, revma, artritida (nedoloženo), 

Fructus: lidové použití: odvar plodů (bobulí) nebo alkoholický extrakt při 

plicních, slezinných nebo jaterních onemocněních (málo pravděpodobné 

použití), čerstvé bobule jako kompot nebo víno proti zácpě a nechutenství, 

alkoholový extrakt při pálení žáhy a křečích žaludku (nedoloženo, nemůže 

být doporučeno), 

Radicis cortex: lidové použití: při poruchách jaterní funkce, onemocněních 

žlučníku, žloutence, onemocněních sleziny, při potížích trávicího traktu, 

průjmu hlavně ve spojitosti se skrofulosou a tuberkulosou, při hemeroidech, 

onemocněních ledvin a močových cest, při dně, revmatu, artritidě, při 

lumbagu, malárii, leishmanioze (nedoloženo, od použití se odrazuje). 

 

dávkování: Cortex cum radicis cortice: vnitřně jako odvar 1-2 g ve 125 ml vody, tekutý 

extrakt: 2-3 ml, tinktura 2-4 ml, 

Fructus: droga: příprava čajového nálevu: 1-2 lžičky celých nebo drcených 

plodů přelít cca 150 ml vody, po 10-15 minutách scedit, 

Radicis cortex, radix: droga: jako nálev 2 g na 250 ml vody, pít po doušcích, 

tinktura 20 - 40 kapek denně. 
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10. Borago officinalis L., Boraginaceae - Brutnák lékařský4 

 

používaná část: Boraginis flos (Boretschblüten) 

synonyma: Flores boraginis 

monografie:  Boraginis flos - PF X, Flores boraginis - CF 65 

 

používaná část: Boraginis herba (Boretschkraut) 

synonyma: Herba boraginis 

monografie: Boraginis herba - PF X 

 

obsahové látky: 

FLOS  

sacharidy bornesit (=bornesitol), sliz ( při hydrolytickém štěpení 

poskytuje glukosu, galaktosu a arabinosu) 

ostatní metabolity allantoin, 15-17 % minerální soli (hojně draselné) 

HERBA  

třísloviny cca 3 % 

kyselina křemičitá 1,5-2,2 % rozpustného oxidu křemičitého/kyseliny křemičité 

slizy cca 11,1 % surového slizu, z toho po hydrolýze 35,6 % 

glukosa, 27,2 % galaktosa, 37,2 % arabinosa 

pyrrolizidinové alkaloidy nenasycené - amabilin (viz Obr.2), supinidin, isomerní páry 

lykopsamin/intermedin a 7-acetyllykopsamin/acetylintermedin, 

nasycený – thesinin 

ostatní metabolity pryskyřice, kyanogenní glykosid  

 

použití: Flos: lidové použití: při zadržování moči (anurii), při horečce, zvlášť pokud je 

to doprovodný symptom spalniček, spály a planých neštovic, na podporu 

(urychlení) diurézy, při zahleněných dýchacích cestách, při zácpě a průjmu, 

dále k pročištění krve a odvodnění, jako ochranný, preventivní prostředek 

proti zánětu pohrudnice a pobřišnice, kloubnímu revmatismu, na rozpouštění 

hlenů, proti nachlazení, na tišení bolesti, jako kardiakum, zklidňující 



 

29 

prostředek, na vyvolání pocení, na podporu výkonnosti, také při zánětech žil 

a klimakterických potížích (účinnost nedoložena), 

Herba: lidové použití: „obalující, zahalující“ a produkci hlenu povzbuzující 

prostředek při kašli a krčních onemocněních, protizánětlivý při onemocnění 

ledvin a močového měchýře, stahující prostředek, proti revmatu (účinnost 

nedoložena, použití přípravků stejné jako u květů). 

 

dávkování5: Vnitřně: nálev: 2-3 g květní drogy nebo 8-9 g naťové drogy, 15 minut nechat 

stát, pít 2-3 šálky denně, zevně 8 % macerát nebo krátce povařit, nechat 12 

minut stát, přikládat. 
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11. Cichorium intybus L., Asteraceae - Čekanka obecná4 

 

používaná část: Cichorii folia et radix 

synonyma: Folia et radix cichorii, Folia et Radix intybi 

monografie: Chicorée sauvage - PF VII, Cichorii folia et radix - Ital V 

 

používaná část: Cichorii radix 

synonyma: Intybi radix, Radix cichorii, Radix intybi 

monografie: Intybi radix - Port 46 

 

obsahové látky: 

seskviterpenlaktony laktucin, laktucopikrin (Folia et radix) 

deriváty k. skořicové kyselina isochlorogenová (Radix), estery kyseliny 

fenylpropanové (Folium) 

flavonoidy apigenin, apigenin-7-O-L-arabinosid, luteolin-7-O-glukosid, 

kvercitrin, hyperosid, také luteolin-7-O-glukuronid, kvercetin-

3-O-glukuronid, kemferol-3-O-glukosid, kemferol-3-O-

glukuronid, isorhamnetin-3-O-glukuronid, stopy C-

glykosylflavonů (Folium) 

 

použití5: Vnitřně jako choleretikum, hořčinové tonikum, stomachikum, také má účinek 

močopudný, mírně projímavý, celkově podporuje metabolismus, zevně při 

bolestivých zánětech nebo vředech. 

 

dávkování: Folia et radix: droga - střední denní dávka 3 g usušené, rozdrobněné drogy 

jako nálev, jednotlivá dávka 2-4 g celé drogy přelít 150-250 ml vroucí vody, 

10 minut luhovat, scedit, 

Radix: střední denní dávka 3 g usušené, rozdrobněné drogy jako nálev, 

jednotlivá dávka 2-4 g přelít 250 ml studené vody, povařit, odstavit a nechat 

10 minut luhovat. 
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12. Curcuma spp., Zingiberaceae - Kurkuma 4 

 
používaná část: Curcumae rhizoma 

synonyma: Rhizoma curcumae, Rhizoma curcumae longae 

monografie: Curcumae rhizoma - Belg IV, Rhizoma curcumae longae - DAB7-

DDR, Curcumae longae rhizoma - DAC 86, Rhizoma curcumae - 

EB6, Curcuma - Ind PC 53, Curcumae xanthorrhizae rhizoma - ČL 

2005, dopl. 2007 

 

obsahové látky: 

silice 3-5 %, 60 % seskviterpenketony: ar-turmeron (viz Obr.3), α-, 

β-turmeron, atlanton, kurlon, další složky: 25 % zingiberen, 

kurkumol, α-felandren, sabinen, cineol, borneol 

kurkuminoidy 3-5 %, kurkumin (diferuloylmethan; viz Obr.17), p-

kumaroylferuloylmethan (hydroxycinnamoylferuloylmethan, 

monodesmethoxykurkumin), di-p-kumaroylmethan (di-p-

hydroxycinnamoylmethan, didesmethoxykurkumin, 

bisdesmethoxykurkumin) 

škroby 30-40 % 

 

použití: Potravinářské použití:  koření (součást kari), 

terapeutické použití: dyspepsie, hlavně při pocitu plnosti po jídle a zvýšené 

plynatosti (cholagogní účinek kurkuminu). 

 

dávkování: Střední denní dávka drogy 1,5-3,0 g, přípravky adekvátně, 

upráškovaná droga 0,5-1 g (0,5-1 zarovnaná lžička) 2-3x denně mezi jídly, 

čaj: 0,5-1 g přelít. 

 

Curcuma spp. 

Zástupci jsou bohatí na silici, nacházející se v exkrečních buňkách listů, oddenků a obalů 

semen, silice jednotlivých částí jsou v obsahu velmi podobné, 

 složky: terpeny kamfen, pinen, cineol, borneol, kafr, hlavní složky silice rodu 

Curcuma jsou seskviterpeny: zingiberen, kurkumen, zingiberol, kurkumol, α- a β-
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turmeron, α- a γ-atlanton, další seskviterpeny jdou druhově specifické, méně česté složky 

silice jsou kyselina skořicová, p-hydroxyskořicová a jejich estery, 

 kurkuminoidy (dicinnamoylmethanové deriváty) jsou hojně rozšířené - nacházejí se 

v idioblastech a jsou blízce biogeneticky spojeny se skořicovými deriváty v silici 

a s „ostrými“ látkami příbuzných Zingiberoideae; podle obsahu kurkuminoidů se dělí druh 

kurkuma na „domestica“ typ: C. domestica, C. aromatica (obsahují všechny 

3 kurkuminoidy) a na „xanthorrhiza“ typ: C. xanthorrhiza (chybí di-p-kumaroylmethan), 

 v malých množstvích se nacházejí hydrogenované kurkuminoidy: dihydrokurkumin 

(C. domestica), dihydro-, hexahydro-, oktahydrokurkumin (C. xanthorrhiza), 

 vedle derivátů skořicové kyseliny v silici se v hlavně v listech nacházejí další 

organické kyseliny: kys. vanilinová, kyselina syringová, kyselina protokatechová, méně o- 

a p-kumarová kyselina, 

 zásobní látka: škroby. 

 

Drogy: Curcuma aromatica: Curcuma-aromatica-Wurzelstock, Curcuma domestica: 

Curcumae longae rhizoma, Curcuma xanthorrhiza: Curcumae xanthorrhizae rhizoma, 

Curcuma zedoaria: Zedoariae rhizoma. 
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13. Cynara scolymus L., Asteraceae - Arty čok kardový4 

synonyma: Cynara cardunculus L. ssp. scolymus (L .) HAY; C. cardunculus var. sativa 

MORIS  

 

používaná část: Cynarae folium 

synonyma: Folia cynarae  

monografie: Artichaut - PF X , Cynarae folium - Rom IX, Alcachofra - Brasil 3, 

Cynara - Mar 29, Cynarae folium - ČL 2005, dopl. 2007 

 

obsahové látky: 

hydroxyskořicové 

kyseliny 

nestabilní směs mono- a dikaffeoylchinové kyseliny 0,02-

1,4 %, kyselina chlorogenová, neochlorogenová, 

kryptochlorogenová, cynarin, kyseliny kávová 

flavonoidy cca 0,5 % (stanovené jako rutin, přepočtené jako luteolin), 

volný aglykon luteolin, glykosidy: cynarosid (luteolin-7-O-

glukosid), skolymosid (luteolin-7-O-rutinosid), cynarotriosid 

(luteolin-7-O-rutinosyl-4'-O-glukosid) 

seskviterpenlaktony 0-4 %, hlavní složka 47-83 % frakce cynaropikrin (viz Obr.9), 

dále dehydrocynaropikrin, grossheimin a cynaratriol 

 

použití5: Vnitřně jako choleretikum, cholekinetikum, na podporu odbourávání 

jedovatých látek z jater, ovlivnění vylučování cholesterolu při kornatění 

tepen, má také močopudné účinky, 

lidové použití: šťáva z listů vnitřně, ale i zevně - při kožních onemocněních. 

 

dávkování: Droga: průměrná denní dávka k vnitřnímu užití: 6 g usušené, rozdrcené 

drogy, často se používá suchý extrakt nebo čerstvá šťáva (dávkování se určí 

přibližně podle obsahu drogy v přípravku), jako jednotlivá dávka suchého 

extraktu je uváděno 500 mg. 
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14. Filipendula ulmaria (L.) MAXIM., Rosaceae - Tužebník jilmový4 

 

používaná část: Spiraeae flos 

synonyma: Flores reginae prati, Flores spiraeae ulmariae, Flos spiraeae, Flos 

ulmariae, Ulmariae flos 

monografie: Filipendulae ulmariae flos - PF X, Ulmariae flos - Belg IV, Flos 

spiraeae - Helv V, Flores spiraeae - EB 6 

 

používaná část: Spiraeae herba 

synonyma: Herba barbae caprae, Herba reginae prati, Herba spiraeae ulmariae 

monografie: Filipendula - BHP 83, Filipendulae ulmariae herba - ČL 2005, dopl. 

2007 

 

obsahové látky: 

FLOS  

silice salicylaldehyd, methylester k. salicylové (hlavně jako 

glykosidy) 

flavonoly až 5 %, dominuje spiraeosid (quercetin-4'-O-β-D-

glukopyranosid; viz Obr.26) a analogické sloučeniny 

vycházející z kemferolu, deriváty kvercetinu: hyperosid, rutin, 

kvercetin-3-glukuronid, kvercetin-3-arabinosid, kvercetin jako 

aglykon 

jednoduché fenolické 

glykosidy 

primverosidy salicylaldehydu (monotropitin) a methylesteru k. 

salicylové (spiraein), isosalicin 

třísloviny 10,3 %, gallotaniny, ellagitaniny 

HERBA kvalitativně podobné složení jako květ 

silice spiraein (málo nebo i žádný), salicylaldehyd 

flavonoidy rutin, hyperosid, kvercetin-3-glukuronid, kvercetin-3-

arabinosid, chybí zde spiraeosid 

třísloviny ellagitaniny: 1,2,3-tri- a 2,3-di-O-galloyl-4,6-(S)-
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hexahydroxydifenoyl-β-D-glukosa, rugosin D 

 

použití: Flos: podpůrně při nachlazení, horečnatých onemocněních, kdy je žádoucí 

pocení, ke zvýšení množství moče, 

lidové použití: vyvolání pocení, při revmatických potížích, při dně, 

onemocnění ledvin a močového měchýře (zvýšení diurézy), odvar na hojení 

ran, součást čajových směsí na nachlazení, urologických směsí, ve Francii je 

tradiční použití při bolestech kloubů (vnitřně i zevně) a vnitřně na podporu 

činnosti ledvin a zažívacího traktu, při horečce a chřipkových stavech a při 

bolestech hlavy a zubů, 

Herba: podpůrně při nachlazení, 

lidové použití: jako květ, dále při atonické dyspepsii s pálením žáhy 

a hyperaciditou, při průjmech u dětí, při žaludečních vředech (dostatečně 

nedoloženo). 

 

dávkování: Flos: vnitřně: jednotlivá dávka 4-6 g usušené drogy jako nálev 2x až 

několikrát denně, jiné doporučení: denní dávka 2,5-3,5 g, 

příprava čaje: dvě lžičky (4-6 g) přelít vroucí vodou (cca 150 ml), po deseti 

minutách scedit, vždy připravit čerstvý, pít po doušcích co nejteplejší, 

lidové dávkování: 5-20 g drogy/l čajového nálevu, denně 250 ml-1 l čaje, 

Herba: jednotlivá dávka 4-5 (-6) g usušené drogy jako nálev 2x až několikrát 

denně, eventuelně jako prášek, příprava čaje stejná jako u květu, 

používané denní dávky přípravků: 1,5-6,0 ml tekutého extraktu, 2-4 ml 

tinktury. 
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15. Foeniculum vulgare Mill., Apiaceae - Fenykl obecný4 

 

používaná část: Foeniculi aetheroleum 

synonyma: Oleum foeniculi, Foeniculi amari aetheroleum (Silice hořkého 

fenyklu), Foeniculi dulcis aetheroleum (Silice sladkého fenyklu) 

monografie: Fenchelöl - DAB 10, Foeniculi essentia - Belg IV, Fennel oil - USP 

XX, Mar 29, Aetheroleum foeniculi - ÖAB 90, Foeniculi 

aetheroleum - Helv VII, Foeniculi amari fructus aetheroleum - ČL 

2005, dopl. 2007 

 

používaná část: Foeniculi fructus 

synonyma: Fructus foeniculi, 

Hořký fenykl: Foeniculi amari fructus, Fructus foeniculi amari, dříve 

špatně označovaný „Semen foeniculi germanici majoris“, 

Sladký fenykl: Foeniculi dulcis fructus, Fructus foeniculi dulcis, 

Fructus foeniculi kretici, Foeniculum dulce 

monografie: Fenchel - DAB 10, Fenouil amer - PF X, Fructus foeniculi - Dan IX, 

Fructus foeniculi - Norv V, Fructus foeniculi - Svec 46, Foeniculum - 

BHP 83, Fennel - Mar 29, Foeniculi amari fructus, Fenouil doux - 

PF X, Foeniculi fructus - Belg IV, Foeniculi dulcis fructus, Foeniculi 

fructi - Hisp IX, Foeniculi fructus - Ital 6, Foeniculi fructus - Ned 6, 

Foeniculi fructus - Helv VII, Fructus foeniculi - ÖAB 90, Foeniculi 

amari fructus - ČL 2005, dopl. 2007, Foeniculi dulcis fructus - ČL 

2005, dopl. 2007 

 

obsahové látky: 

silice 0,8-8,5 %, sladký fenykl je na silice chudší 

4 různé typy silic:  

1. silice hořkého fenyklu ze ssp. vulgare var. vulgare: 50-75 % 

trans-anethol (viz Obr.29), 12-33 % fenchon, 2-5 % estragol, 

α-pinen > limonen 

2. silice sladkého fenyklu ze ssp. vulgare var. dulce: 80 až > 
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90 % trans -anethol, < 1 až < 10 % fenchon, 3-10 % estragol, 

limonen > α-pinen 

3. silice bez anetholu ze ssp. vulgare var. vulgare : 10-30 % 

fenchon, 50-80 % estragol 

4. silice australského divokého fenyklu: 10-20 % trans -

anethol, 10-20 % fenchon, 55-65 % estragol 

další složky silice: kamfen, p-cymen, myrcen, α- a β-

phellandren, β-pinen, sabinen, γ-terpinen a terpinolen, 

specifické uhlovodíky cis-ocimen u hořkého a γ-fenchen 

u sladkého fenyklu, cis-anethol < 0,3 % 

Silice hořkého fenyklu 3-8,5 %, hlavní složky 66 % trans-

anethol, 5,3 % estragol, 20,1 % fenchon, 1,4 % limonen 

a 2,6 % α-pinen 

Silice sladkého fenyklu 0,8-3 %, kolísání obsahu je závislé na 

původu drogy: Réunion: trans-anethol 92,1 %, estragol 0,8 %, 

fenchon 0,1 %, limonen 4,0 %, Turecko: trans-anethol 86-

89 %, estragol 3,5 %, fenchon 1,3-1,6 %, limonen 3,9-4,4 %, 

α-pinen 0,3-0,5 %, Japonsko: trans-anethol 84 %, estragol 

3,3 %, fenchon 1,7 %, limonen 2,5 %, α-pinen 1,2 %, Israel: 

trans-anethol 84 %, estragol 3-4 %, fenchon 6,4-8,7 %, 

limonen 2,8-4,1 %, α -pinen 0,1-0,3 % 

jiné fenyklové silice: čínský fenykl: 65-75 % trans-anethol, 

7,7-8,7 % fenchon, 3,5-5,6 % estragol a limonen > α -pinen 

rostlinné kyseliny převažují fenolkarbonové kyseliny, vyskytující se jako deriváty 

chinové kyseliny nebo glykosidicky vázané, nejdůležitější 

kyseliny: jablečná, benzoová, p-kumarová (60 ppm), ferulová 

(109 ppm), fumarová, p-hydroxybenzoová (137 ppm), kávová 

(225 ppm), protokatechová (12 ppm), vanilinová, vinná 

a skořicová (10 ppm), jako nativní deriváty kyselin jsou 

kvantifikovány (HPLC): kyselina chlorogenová 1270 ppm, 

vždy 200 ppm 4- a 5-kaffeoylchinová kyselina, 170 ppm 3-

feruloyl-, 90 ppm 4-feruloyl-, vždy 70 ppm 3- a 5-p-
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kumaroylchinová kyselina, p-hydroxybenzoová kyselina se 

vyskytuje jako O-β-D-glukosid v 100 ppm 

kumariny jednoduché kumariny osthenol, skoparin, skopoletin 

a umbelliferon, furanokumariny bergapten, kolumbianetin, 

imperatorin, isopimpinelin (0,5 ppm), marmesin, psoralen 

(0,5 ppm), 5-methoxypsoralen, 8-methoxypsoralen 

(0,005 ppm) a xanthotoxin, pyranokumarin seselin, kvalitativně 

stejné složení u hořkého i sladkého fenyklu, saldký obsahuje 

více imperatorinu a 5-methoxypsoralenu 

flavonoidy důkaz aglykonů po kyselé hydrolýze ukázal 45 ppm kemferol 

a 165 ppm kvercetin, jako genuinní sloučeniny jsou popsány: 

isokvercitrin (12 ppm), kemferol-3-O-arabinosid a -3-O-β-D-

glukuronid, kvercetin-3-O-arabinosid („foenicularin“, 18 ppm) 

a -3-O-β-D-glukuronid („nelumbosid“, 45 ppm), rutin 

(10 ppm) 

mastný olej 9-21 %, z 80 % složen z triglyceridů především nenasycených 

mastných kyselin, dominuje s 45-60 % kyselina petroselová, 

15 % linolová, 20-35 % olejová a 5 % palmitová, dále obsahuje 

mastný olej 4-7 % nezmýdelnitelného podílu, 2 % nasycených 

a nenasycených volných mastných kyselin, 0,2 % uhlovodíků 

C-27 až C-30, 0,2 % volných alkoholů C-24 až C-30 a 0,1-

0,5 % „fenyklového vosku“, ten se skládá z esterů eikosanolů 

s kyselinou arachovou, behenovou, stearovou 

olej je oxidačně stabilní díky obsahu přirozených antioxidantů: 

0,06 % frakce 6-oxychromanových derivátů, která se skládá ze 

75 % z α- a γ-tokotrienolu a malých množství α-, β - a γ-

tokoferolu, mimo to 0,03 % směsi sterolových glykosidů, tato 

se skládá z kampesterolu, cholesterolu, β-sitosterolu, ∆7-

stigmasterolu, stigmasterolu, částečně esterifikovaných 

kyselinou palmitovou, dále 0,02 % oleanolové kyseliny; 

triterpen identifikovaný jako α-amyrin je složkou 

nezmýdelnitelného podílu  
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použití: Oleum: složená fenyklová tinktura jako oční voda desetinásobně zředěná, 

fenyklová voda neředěná jako oční obklad opakovaně až do odeznění 

mokvavých akutních onemocnění; fenyklovou vodu po lžících vnitřně, 

Fructus: lidové použití: topicky složená fenyklová tinktura 10x zředěná jako 

oční voda, vnitřně fenyklový med na povzbuzení chuti k jídlu u dětí, v Africe 

tinktura při průjmu, bolestech žaludku a křečích, v centrální Itálii se používá 

medicinální víno jako digestivum, při zvracení nebo škytavce, 

jako spasmolytikum, karminativum, expektorans, korigens, stomachikum 

a laktagogum, zevně voda na ošetření očí a ke kloktání5. 

 

dávkování: Oleum: droga - denní dávka 0,1-0,6 ml (adekvátně 0,1-0,6 g) pro vnitřní užití, 

1 g silice odpovídá 46 kapkám, bez konzultace s lékařem nebo lékárníkem by 

neměla být silice užívána déle (po několik týdnů), fenyklový med s 0,5 g 

silice/ kg: 10-20 g, pro přípravu se požaduje horní hranice obsahu silice 

0,05 %, což odpovídá 5-10 mg silice/ den, složená fenyklová tinktura: 

jednotlivá dávka pro vnitřní užití 2,5 g, denní dávka 5-7,5 g, 

droga: 2-5 kapek na kostku cukru po každém jídle, složená fenyklová tinktura 

10x zředěná jako oční voda, fenyklová voda neředěná na oční obklady až do 

odeznění akutního zánětlivého onemocnění, fenyklová voda po lžičkách 

vnitřně, 

Fructus: droga: denní dávka 5-7 g rozdrobněné drogy na čajový nálev 

příprava čaje: 1-3 čajové lžičky fenyklu se rozdrobní, přelije cca 150 ml 

vroucí vody, 5-10 minut se nechá přikryto a poté se scedí, pije se 2-4x denně 

čerstvě připravený teplý nálev mezi jídly, u kojenců a malých dětí může být 

nálev použit ke zředění mléka nebo kašovité stravy, 

30 g drogy přelít 1000 ml vroucí vody, 10 minut luhovat, scedit, pít 200 ml 

nálevu po každém jídle, 

u vodných nálevů (1:20 resp. 1:40) je omezení 1,5-2 resp. 2-4 % u anetholu 

a 14-21 % resp. 20-27 % u fenchonu, 

fenyklový sirup: denní dávka 10-20 g, případně 5-7,5 g složené fenyklové 

tinktury, 3x denně 0,8 - 2 ml tekutého extraktu 1:1 připraveného s 70 % 

ethanolem, 

lidové dávkování: droga: 3x denně 0,3-0,6 g usušené drogy, při potížích 
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s trávením po každém jídle 2 kapsle s 0,3 g rozdrobněné drogy, beduíni 

žvýkají při nadýmání a bolestech žaludku celé plody, 

čajový nálev z 1 lžičky rozdrcených plodů a 1 šálku horké vody po každém 

jídle oslazený cukrem a medem při potížích s trávením, ke zvýšení sekrece 

mléka 2x denně nálev z 1 lžičky drogy/ hrnek, v Latinské Americe se používá 

v mléce povařená droga jako laktagogum, 

ochlazený čajový nálev na oční obklady nebo na oplachování očí, teplý na 

kloktání, koncentrované nálevy se v Indii používají na výplach úst nebo při 

onemocněních očí. 
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16. Fragaria vesca L., Rosaceae - Jahodník obecný4 

 

používaná část: Fragariae folium 

synonyma: Folia fragariae 

monografie: Fragariae folia - Portug 46, Folia fragariae - EB 6 

 

obsahové látky: 

kyseliny kyselina salicylová, skořicová, kávová, chlorogenová 

flavonoidy kvercetin, kvercitrin, rutosid (rutin) 2,2 %, (+)-katechin 

třísloviny až 11,4 %, elagitaniny: pedunkulagin (viz Obr.24), agrimoniin, 

blíže neurčené kondenzované třísloviny 

 

použití: Lidové použití: při lehkých průjmech (hlavně u dětí), ke kloktání při 

bolestech v krku, zánětech dásní a ústní sliznice, dále při krvácení ze střev, 

onemocněních močových cest, revmatu, dně, onemocněních jater a žloutence, 

lidové použití5: na podporu látkové výměny, prospívá lidem nervózním 

a chudokrevným, používá se při zánětech žaludku, střev a onemocnění ledvin 

a močových cest, 

použití v domácnosti5: jako osvěžující čaj - příprava odvaru. 

 

dávkování: Vnitřně: odvar hrsti mladých listů v 500 ml vody při průjmu nebo žloutence, 

odvar 375 g zelených listů s 1,15 l vody - až se voda vypaří na 550 ml - při 

průjmu po lžičkách každé 3-4 hodiny, odvar 20 g čerstvých listů s 500 ml 

vody - až se voda vypaří na polovinu původního objemu - při průjmu po 

jedné lžičce před a po spánku, nálev ze 4 g drogy se 150 ml jako jednotlivá 

dávka při průjmu u dětí, 

zevně: odvar z hrsti listů jako kloktadlo při zánětech hrdla. 
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17. Galium odoratum (L.) SCOP., Rubiaceae - Svízel vonný4 

 

používaná část: Galii odorati herba 

synonyma: Asperulae odoratae herba, Herba asperulae, Herba cordialis, Herba 

hepaticae stellatae, Herba matrisylviae vel matrisilvae 

monografie: Herba asperulae - EB 6 

 

obsahové látky: 

kumariny glykosid o-kumarové kyseliny, glykosid kumarinové kyseliny, 

uvolňuje se při vadnutí (kumarin viz Obr.16) 

iridoidy asperulosid (0,05 %-0,28 %), monotropein (0,042 %), 

skandosid (0,022 %), stopy kyseliny deacetylasperulové 

fenolické látky kyselina gallová, kyselina kávová, p-kumarová, p-

hydroxybenzoová, vanilin 

ostatní metabolity n-alkany (hlavně n-heptakosan) 

 

použití: Lidové použití: při neklidu, bolestech hlavy a břicha, poruchách spánku 

z přepracování, nepravidelné srdeční činnosti, bušení srdce, nervové bolesti, 

hysterických záchvatech, menstruačních potížích nervového původu, také při 

městnání v játrech a žloutence, dále při poruchách prokrvení, onemocněních 

žil a jejich ochablosti, při hemoroidech (nedoloženo, nemůže být 

doporučeno). 

 

dávkování: Vnitřně: střední jednotlivá dávka 1,0 g, jako čaj: 2 lžičky (1,8 g) s 1 sklenkou 

studené vody, pít během dne nebo před spaním, alkoholické výtažky: 5 % 

nálev při nespavosti u dětí, starých lidí a takových nemocných, jejichž 

problémy jsou způsobené podrážděním sympatiku, obklady z rozmačkané 

nati při bolestech hlavy. 
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18. Hedera helix L., Araliaceae - Břečťan popínavý4 

 

používaná část: Hederae helicis folium (Efeublätter) 

synonyma: Folia hederae, Folia hederae arboreae, Folia hederae communis, 

Folia hederae helicis, Folia hederae maioris, Folia hederae nigrae, 

Folia helicis 

monografie: Hederae folium - ČL 2005, dopl. 2007 

 

obsahové látky: 

triterpeny 5% saponinů: bidesmosidické hederagenin-, bayogenin- 

glykosidy a glykosidy kyseliny oleanolové, monodesmosid α-

hederin, hlavní saponin je hederasaponin C (= hederakosid C; 

viz Obr.10), ze kterého se fermentací nebo alkalickou 

hydrolýzou získává α-hederin, podíly hederasaponinů 

B:C:D:E:F:G:H:I - 70:1000:45:10:40:15:6:5; 

volné nebo esterifikované steroly: stigmasterol nebo jeho 24β-

isomer poriferasterol (cca 9 mg/100 g čerstvé váhy), dále 

sitosterol, α-spinasterol, 5α-stigmast-7-en-3β-ol, cholesterol 

a kampesterol 

polyyny falcarinol a didehydrofalcarinol 

fenolické látky hlavní flavonoid vegetativní fáze rutosid (= rutin = kvercetin-3-

rhamnoglukosid); při přechodu do reprodukční fáze se 

v přibývající hmotě vytváří kemferol-3-rhamnoglukosid, 

v rostlinách rostoucích na volném prostranství, které přečkaly 

silnou zimu, byl pozorován výskyt anthokyanů vznikajících 

působením nízkých teplot (mrazu): cyanidin-3-monosid 

dále: kyselina chlorogenová, kávová, skopolin (= 7-hydroxy-6-

methoxykumaringlukosid) 

silice methylethylketon, methylisobutylketon, kapronaldehyd, trans-

2-hexenal, trans-2-hexenol, furfurol, maltol a seskviterpeny β-

elemen, germakren B (a z něho zahříváním vznikající elixen 

(= γ-elemen) 
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alkaloidy stopy emetinu, cefaelinu 

vitaminy vitamin E 10 - 15 mg, provitamin A (= β-karoten) cca 6 mg na 

100 g, malé množství vitaminu C (50 mg/ 100 g) 

 

použití: Zevně: čerstvé listy při revmatu, hnisajících ranách a popáleninách, při 

revmatu též odvar z čerstvých listů (200 g/l vody), obklady (1/4 čerstvých 

listů, 3/4 lněné moučky) a masti (alkoholový extrakt v lanolinu/vaselině), 

tinktura nebo v octu naložené listy na kuří oka a mozoly, 

vnitřně: při dávivém kašli (černém kašli), 

lidové použití5: jako expektorans, při revmatismu, dně, na povzbuzení 

činnosti jater, žlučníku, zevně na rány, při parazitárních onemocněních. 

 

dávkování: Droga: pokud není doporučeno jinak, je průměrná denní dávka 0,3 g 

rozdrobněné drogy, přípravky adekvátně, 

vnitřně: čaj: 1 plná lžička drogy s 1/ 4 l horké vody, 10 minut luhovat, podle 

jiného zdroje 3 lžíce rozdrobněné drogy na 1 l, 3 hrnky denně, tinktura při 

kašli 5-10 kapek jako jednotlivá dávka, ne více než 40-50 kapek za den. 
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19. Humulus lupulus L., Cannabaceae - Chmel otáčivý4 

 

používaná část: Lupuli glandula 

synonyma: Glandula (e) lupuli, Lupulinum 

monografie: Glandulae lupuli - Ned 5, EB 6, Glandula lupuli - ÖAB 90, 

Lupulinum - Helv V 

 

používaná část: Lupuli flos 

synonyma: Flores humuli lupuli, Lupili strobulus, Strobili humili, Strobili lupuli, 

Strobuli lupuli  

monografie: Hopfenzapfen - Lupuli flos - P.Eur. 2002, Lupuli flos - ČL 2005, 

dopl. 2007 

 

obsahové látky: 

GLANDULA  

chmelové hořké látky 5-7 % chmelových hořkých kyselin a jejich autooxidačních 

produktů 

chalkony xanthohumol 

silice 1-3 % 

FLOS  

chmelové hořké látky monoacylfloroglucidy (= chmelové hořké kyseliny) a jejich 

autooxidační produkty: 10-25 % suché váhy tvoří pryskyřičná 

hmota (měkká a tuhá), rozlišujeme humulony (=„α-kyseliny“) 

a lupulony (=„β-kyseliny“), α a β-kyseliny představují vždy 

homology, které se liší na C-2 atomu uhlíku v postranním 

řetězci, při autooxidaci vznikají z α-kyselin deriváty 

cyklopentatrionu s množstvím glykolových, keto 

a epoxidových skupin, z β-kyselin deriváty dihydrofuranu 

(obsah se liší podle druhu, oblasti, doby sklizně, sušení 

a skladování) 

polyfenoly 4-14 % 
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 fenolkarbonové kyseliny: kyselina ferulová, gallová, kávová, 

p-kumarová, p-hydroxybenzoová, protokatechová a vanilová 

volné a glykosidicky vázané, kyselina chlorogenová, 

neochlorogenová 

flavanony/chalkony: chalkon xanthohumol a jeho 

korespondující flavon isoxanthohumol (viz Obr.14), dále 

chalkony desmethylxanthohumol, 3′-isoprenyl-2′,4-dihydroxy-

4′,6′-dimethoxychalkon a 2′,6′-dimethoxy-4,4′-

dihydroxychalkon 

flavonoly: kemferol- a kvercetin-3-glykosidy, např. astragalin, 

isokvercitrin, rutin 

katechiny: katechin, epikatechin 

proanthocyanidiny: procyanidin, prodelphinidin, na druhu 

závislé propaeonidin a propelargonidin 

kondenzované třísloviny: blíže nespecifikované triflavany, výše 

polymerované polyfenoly a flobafeny 

silice 0,05-1,7 %, skládá se z cca 70 % z terpenových uhlovodíků 

a z cca 30 % z kyslíkatých látek, hlavní složky jsou: myrcen 

(27-62 %), humulen (3,5-35 %), β-karyophylen (2,7-17 %) a 2-

undekanon (2-17 %), cca 150 vedlejších složek, při skladování 

obsah rychle klesá 

ostatní metabolity dusíkaté látky: adenin, betain, cholin, histamin, hypoxantin, 

riboflavin, řada aminokyselin 

 

použití: Glandula: lidové použití: vnitřně při nervovém podráždění (nedoloženo), 

zevně do mastí na špatně se hojící rány a vředy, 

Flos: lidové: ve formě „chmelového polštářku“ v aromaterapii při poruchách 

spánku, ojediněle se doporučuje naplnit polštářek teplým chmelem, jako 

přísada do koupelí, v kombinaci s kozlíkem při spánkových potížích, 

neurovegetativních poruchách, zvýšené nervové dráždivosti, nervozitě (silné), 

napětí, rozrušení, neurastenii, hypertyreóze, tyreotoxikóze, hypertonii, 

syndromu manažerů, tělesném i nervovém přepětí a k celkovému zklidnění, 
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BHP83 jmenuje jako indikace k vnitřnímu užití neuralgie, nespavost, 

nervozitu, priapismus, záněty střevní sliznice, stavy neklidu spojené 

s bolestmi hlavy nebo potížemi s trávením, zevní použití při ulcus cruris, 

dále se droga používá jako amarum a při žaludečních obtížích, hlavně 

nervových gastropatiích, neurózách, také jako anafrodisiakum, zevně jako 

mast na špatně se hojící rány a vředy (nedoloženo, vyžaduje další zkoušky). 

 

dávkování: Glandula: používaná jednotlivá dávka 0,1-1,0 g několikrát denně, mast 30 %, 

Flos: droga: jednotlivá dávka 0,5 g drogy, řezaná droga, práškovaná nebo ve 

formě suchého extraktu pro přípravu nálevu, odvaru aj., tekuté a pevné formy 

k vnitřnímu užití, jednotlivá dávka 0,5-1 g, jako prostředek na spaní 1-2 g, 

příprava čaje: 1-2 lžičky (0,5-1 g) přelít cca 150 ml horké vody, po 10-15 

minutách scedit, pokud není doporučeno jinak, pije se 2-3x denně a před 

spaním 1 šálek čerstvého nálevu, 

tekutý extrakt: jednotlivá dávka 0,5-2 ml, tinktura: jednotlivá dávka 1-2 ml. 
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20. Hypericum perforatum L., Hypericaceae - Třezalka tečkovaná4 

 

používaná část: Hyperici herba 

synonyma: Herba hyperici, Herba solis, Hypericum cum flore, Sumitates 

hyperici 

monografie: Hyperici herba - Ross 9, DAC 86, BHP 83, Mar 28, Hyperici herba - 

ČL 2005, dopl. 2007 

 

obsahové látky: 

flavonové, flavonolové 

deriváty 

2-4 %, hlavně quercetinglykosidy s hlavními složkami 

hyperosid (0,7 %), kvercitrin (0,3 %), rutosid (0,3 %), 

isokvercitrin (0,3 %), dále aglykony kvercetin, kemferol, 

luteolin, myricetin 

xanthony 0,15-0,72 mg/ 100 g 1,3,6,7-tetrahydroxyxanthon 

naftodianthrony 0,1-0,15 %, hlavně hypericin, pseudohypericin, protohypericin, 

protopseudohypericin, cyklopseudohypericin, isohypericin, 

desmethylpseudohypericin, pseudohyperikodehydrodianthron, 

hyperikodehydrodianthron 

floroglucinolové deriváty hyperforin (2-4 %; viz Obr.12), adhyperforin (1,8 %) 

silice 0,1-1 %, obsah se liší podle ročního období, hlavní složky jsou 

vyšší n-uhlovodíky (C29H60, 2-methyloktan, undekan, 

dodekanol), mono a seskviterpeny (α-pinen, karyophylen), 2-

methyl-3-buten-2-ol (známý jako produkt odbourávání 

chmelových hořkých kyselin) 

procyanidiny a třísloviny třísloviny katechinového typu 6,5-15 %, prekurzory 

(leukoanthocyanidiny, katechin, epikatechin, procyanidin 

a kyselina gallová) 

vosky parafiny C28, C30, voskové alkoholy C24, C26, C28 

ostatní metabolity 0,15 % alkany, 0,45 % alkanoly (C-16 až C-29), alkany 

s rozvětveným řetězcem, rostlinné kyseliny: kávová, 

chlorogenová, dále kyselina askorbová 39,5 mg/ 100 g, karoten 
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55 mg/ 100 g, cholin, stopy alkaloidů 

 

použití: Psychovegetativní poruchy, depresivní stavy, strach a/nebo nervozita, 

antidepresivum, 

lidové použití: při žlučníkových potížích, gastritidě, bronchitidě, astmatu, 

průjmu, nočním pomočování, revmatu, dně a proti střevním červům 

(nedoloženo). 

 

dávkování: Tradiční užití ve formě čajového nálevu - jeho jednotlivá dávka odpovídá 

vodnému extraktu z 2-3 g usušené drogy, minimální dávka 2 g drogy - 

odpovídá minimální jednotlivé dávce suchého extraktu 300 mg, 

(Monografie Komise E) střední denní dávka ekvivalent 2-4 g drogy, tomu 

odpovídá minimální dávka extraktu 300 g a zpravidla používaná dávka 600-

900 mg extraktu denně (900 g na počátku léčby, 300-600 při lehčím 

onemocnění nebo po nástupu účinku u těžších). 
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21. Lycium chinense MILL., Solanaceae - Kustovnice čínská4 

 

používaná část: Lycii fructus 

synonyma: Fructus lycii 

monografie: Fructus lycii - ChinP IX 

 

používaná část: Lycii radicis cortex 

synonyma: Cortex lycii (radicis) 

monografie: Cortex lycii - ChinP IX 

 

obsahové látky: 

FRUCTUS  

proteiny 3,1 g/ 100 g sušených plodů 

sacharidy 9,1 g/ 100 g 

vlákna 1,6 g/ 100 g 

ostatní metabolity kalcium 22,5 mg, fosfor 56 mg, železo 1,3 mg, karoten 

19,6 mg, thiamin 0,08 mg, riboflavin 0,14 mg, kyselina 

nikotinová 0,67 mg, kyselina askorbová 42,6 mg/ 100 g, betain, 

cholin, karotenoid physalien (=zeaxantindipalmitat) 0,6-1,2 g/ 

1 kg čerstvé váhy 

CORTEX RADICIS  

dusíkaté látky kukoamin A (viz Obr.15), lyciumamid, lyciumin A, lyciumin B, 

betain, cholin 

další látky β-sitosterol, 5α-stigmasta-3,6-dion, kyselina linolová, 

linolenová, melisová, sugiol 

 

použití: Fructus: nepoužívat při průjmových onemocněních, 

lidové použití: v čínské medicíně při stavech vyčerpání z přetěžování, při 

impotenci, neplodnosti, při závratích, hučení v uších, nedoslýchavosti, 

slabozrakosti, chudokrevnosti, diabetu; v Indii jsou plody používány při 

menstruačních potížích, k sexuálnímu povzbuzení, při chudokrevnosti, ascitu 
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(břišní vodnatelnosti), bolestech zubů, krvácejících hemoroidech a při svrabu 

(nedoloženo), 

Cortex radicis: lidové použití: v čínské medicíně při horečnatých 

onemocněních závislých na denní době, nočním pocení, kašli, vykašlávání 

krve, krvácení z nosu, vysokém krevním tlaku, pulpitidě (Pulpitis) a diabetu, 

v lidové čínské a japonské medicíně se droga používá při revmatu, při 

horečce v důsledku hepatitis, nefritis, pneumonie, tuberkulosy, při bolestech 

v krku. 

 

dávkování: Fructus: denní dávka 6-12 g nebo 6-15 g buď samostatně nebo s jinými 

drogami v čajové směsi, 

Cortex radicis: denní dávka 9-15 g nebo 6-12 g samostatně nebo v čajové 

směsi s jinými drogami. 
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22. Melilotus officinalis (L.) Lam., Fabaceae - Komonice lékařská4 

 

používaná část: Meliloti herba 

synonyma: Herba meliloti, Herba meliloti citrini, Summitates meliloti 

monografie: Meliloti herba - DAB 6, DAC 86, Meliloti herba - ČL 2005, dopl. 

2007 

 

obsahové látky: 

deriváty skořicové 

kyseliny 

netěkavé látky: 6 % melilotosid (glykosid o-kumarové 

kyseliny; viz Obr.23), glukosid kyseliny kumarinové a podobné 

glykosidy, dále 0,2 % melilotin (melilotol, 3,4-

dihydrokumarin), 0,17 % kyselina melilotová (dihydro-o-

kumarová kyselina), 0,04 % p-kumarová kyselina, 0,03 % o-

kumarová kyselina, kumarin 0,9 % 

další fenolické kyseliny: 0,085 % kyselina kávová, 0,44 % 

kyselina ferulová, 0,03 % kyselina hydroxyfenyloctová, 0,03 % 

kyselina salicylová, 0,02 % kyselina sinapová, 0,02 % kyselina 

vanilinová, 0,014 % protokatechová, 0,012 % gallová, 0,01 % 

p-hydroxyfenylmléčná kyselina, 0,01 % syringová kyselina, 

0,006 % p-hydroxybenzoová kyselina, 0,004 % kyselina 

gentisová 

těkavé látky: součásti silice 

alkoholy benzylalkohol, borneol, 2-butanol, eikosanol, geraniol, linalool, 

menthol, 2-methyl-3-buten-2-ol, 4-methyl-3-penten-1-ol, 2-

methyl-1-propanol, pentadekanol, 2-penten-2-ol, 1-

fenylethanol, 2-fenylethanol 

karbonylové sloučeniny 24 sloučenin: artemisiaketon, 2-butanon, karvon, dekanal, 

dihydrokarvon, dokosanal, eikosanal, 5,6-epoxy-β-ionon, 

fenchon, geranylaceton, 2-hexadekanon, jonon, „šeříkový“ 

aldehyd, menthen, 4-methoxybenzaldehyd, nonanal, 4-oxo-β-

jonon, pentadekanal, pentadekanon, salicylaldehyd, α-thujon, 

β-thujon, undekanon v koncentraci <1 - 10 µg/ kg, 
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hexadekanon 100 - 1000 µg/ kg 

estery bornyl-acetát, ethyl-dihydrokumarát, ethyl-hexadekanoát, 

hexyl-benzoát, methyl-benzoát, methyl-dihydrokumarát, 

methyl-dodekanoát, methyl-hexadekanoát, α-terpinyl-acetát 

uhlovodíky β-cymen, eikosan, heneikosan, heptakosan, hexakosan, 

hexadekan, limonen, nonadekan, pentadekan, β-pinen 1 - 100 

µg/ kg 

laktony těkavé sloučeniny jako 3,4-dihydrokumarin (100 - 1000 µg/ 

kg), dihydroaktinidiolid, δ-nonalakton, τ-nonalakton, τ-

pentadekalakton 

karbonové kyseliny kyselina máselná, dekanová, dodekanová, octová, hexanová, 

oktanová, pentanová, tetradekanová (též těkavé látky) 

ostatní těkavé složky anethol, karvakrol, 1,8-cineol, 3,5-dimethylfenol, estragol, o-, 

m-, p-kresol, thymol 

saponiny sapogeniny soyasapogenol B, E, melilotigenin (typ oleanolové 

kyseliny), saponiny azukisaponin V-karboxylát, azukisaponin 

II 

flavonoidy kemferol, kvercetin, flavonoidní glykosidy klovin a robinin 

ostatní metabolity vitamin C (bezvodá rostina) 

 

použití: Potíže chronické žilní insuficience (bolesti, pocit těžkých nohou, křeče 

v lýtkách - hl. v noci, svědění, otoky) (nedoloženo klin. studiemi), 

lidové použití: zevně při vředech, revmatických otocích kloubů, při 

hematomech, pohmožděninách, při bolestech hlavy a uší, také jako zábal při 

potížích žaludku, střev a žlučníku; vnitřně při křečových žilách, hemoroidech, 

při kašli, bolestech žaludku, dělohy a onemocněních jater (nedoloženo), 

v kombinovaných preparátech vnitřně podpůrně při tromboflebitidě, 

posttrombotickém syndromu, hemoroidech, městnání v lymfatickém systému, 

zevně při pohmožděninách, podvrtnutích, povrchových krevních podlitinách, 

další použití: jako mast, bylinný polštářek, obklad, náplasti, kataplasmata, 

tinktura, zábal, pudr, inhalační parní lázeň. 
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dávkování: Pokud není doporučeno jinak je střední denní dávka drogy nebo přípravku 

adekvátně 3-30 mg kumarinu, rozdrobněná droga k přípravě nálevů apod. 

k vnitřnímu užití, 

vnitřně 2 čajové lžičky (4,2 g) jako studený nálev nebo jako odvar. 
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23. Meum athamanticum JACQ., Daucaceae - Koprník štětinolistý4 

 

používaná část: Mei athamantici radix 

synonyma: Radix foeniculi ursini, Radix mei, Radix mei athamantici 

 

obsahové látky: 

fenylakrylkyseliny deriváty β-fenylakrylové kyseliny a jejich methylestery od 

kyseliny ferulové, kávové, 1-O-3,4-

dihydroxycinnamoylchinové a 1-O-4-

hydroxycinnamoylchinové 

ftalidy ftalidy a hydroxylované ftalidy (0,05-0,25 %): 6,6',7,3'-α-

diligustilid, ligustilidol, sedanenolid, 4-hydroxy-3-butyliden-, 

5-hydroxy-3-butyliden-, 7-hydroxy-3-butyliden-, 3-(2-

hydroxybutyliden)ftalid a 9-hydroxyligustilid 

silice ligustilid (viz Obr.20), monoterpeny a C11-uhlovodík viriden 

 

použití: Lidové použití: na posilnění žaludku, jako karminativum při potížích 

s trávicím systémem, proti horečce (nedoloženo), 

lidové použití5: při nepravidelné menstruaci, při výtoku, proti některým 

zánětům, při astmatu, bolestech močového měchýře, při nervových 

těžkostech, hysterii. 

 

dávkování: Jednotlivá dávka drogy 2-4 g jako nálev nebo slabý odvar, denní dávka cca 

28 g jako nálev - rozděleno do několika dávek během dne po jídle. 
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24. Ribes nigrum L., Saxifragaceae - Rybíz černý4 

 

používaná část: Ribis nigri fructus 

synonyma: Bacca ribiae nigrae, Fructus ribis nigri, Ribia nigra 

monografie: Black Currant - BPC 79, Mar 29 

 

obsahové látky: 

anthokyany až 2 % váhy celého čerstvého plodu: cyanidin-3-glukosid 

(17 % frakce), cyanidin-3-rutinosid (35 %), delfinidin-3-

glukosid (13 %), delfinidin-3-rutinosid (30 %), cyanidin-3-

soforosid, delfinidin-3-soforosid, pelargonidin-3-rutinosid 

flavonol- glykosidy isokvercitrin (15 % frakce), myricetin-D-glukopyranosid 

(15 %), rutosid (5 %), výskyt aglykonů je sporný 

ovocné kyseliny  až 3,5 %, hlavně jablečná, citronová, isocitronová 

deriváty 

hydroxyskořicové 

kyseliny 

kaffeoylchinové kyseliny (45 - 52 mg/ kg čerstvé váhy), p-

kumaroylchinové kyseliny (14 - 23 mg/ kg č.v.), 

feruloylchinové kyseliny (cca 4 mg), glykosid kávové kyseliny 

(19-30 mg), p-kumaroylglukosa (10-14 mg), feruloylglukosa 

(11-14 mg), O-glukosid-p-kumarové kyseliny (4-10 mg/ kg) 

vitamin C (15-35 mg/ 100 g - HPLC, nebo až 100-300 mg/ 100 g) 

mastný olej v semenech až 30 % (18-20 % γ-linolenové kyseliny; viz 

Obr.19) 

ostatní metabolity 6-8 % invertního cukru, pektiny 

 

použití: Lidové použití: vnitřně jako sirup, želé (gel), nebo bonbony při nachlazení, 

chrapotu, kašli, hlavně jako zdroj vitaminu C, dále při průjmech a bolestech 

žaludku, sušené plody se žvýkají při potížích s močením, ve Francii tradiční 

užití při subjektivních potížích venozní insuficience jako je pocit těžkých 

nohou, při hemoroidech, k symptomatické léčbě funkčních poruch 

kapilárního systému jako hematomy a petechie, nálevy z usušených plodů 

nebo šťáva jako kloktadlo při chrapotu, zánětech ústní dutiny a při angině 
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(nedoloženo). 

dávkování: Vnitřně: sirup 5 - 10 ml (po lžících) několikrát denně, želé a bonbony 

několikrát denně, 

zevně: ke kloktání zředit šťávu stejným dílem teplé vody. 
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25. Salvia officinalis L., Lamiaceae - Šalvěj lékařská4 

 

používaná část: Salviae folium 

synonyma: Folia salviae, Folium salviae, Herba salviae, Salviae officinalis 

folium 

monografie: Salviae folium - DAB 10, Herba salviae - Dan IX, Salviae folia - Ital 

6, Salviae folium - Ned 6, Folium salviae - Norv V, Sauge - PF X, 

Salvia - Portug 46, Folium salviae - ÖAB 90, Salviae folium - Helv 

VII, Salvia - BHP 83, Sage - Mar 29, Salviae herba, Salviae 

officinalis folium - ČL 2005, dopl. 2007 

 

obsahové látky: 

silice 1,2-3,6 %, α-thujon 22,2-36,8 % (viz Obr.5), β-thujon 4,0-

27,5 %, kafr 8,4-24,0 %, cineol 8,4-24,0 %, borneol 2,1 %, 

bornylacetat 1,6 %, kamfen 4,4 %, β-karyofylen 3 %, α-

humulen 4,4 %, α-pinen 3,5 %, β-pinen 2,2 %, viridiflorol 6 %, 

pod 1 %: salven, tricyklen 

obsah se může lišit podle původu rostliny 

hydroxyskořicové 

kyseliny/depsidy 

třísloviny rostlin čeledi Lamiaceae, frakce se skládá z kyseliny 

rozmarinové (0,8-1,7 % HPLC, resp. 0,5-1,5 % GC) 

doprovázené menším množstvím kyseliny 1-kávové, 

chlorogenové, kryptochlorogenové, kávové a neochlorogenové, 

depsid by se měl genuinně nacházet pouze v cis-formě 

a isomeruje teprve při analytickém zpracování 

flavonoidy 19 sloučenin, odvozené od aglykonů apigeninu, luteolinu 

a kemferolu, z glykosidů byly identifikovány apigenin- 

a luteolin-7-O-β-D-glukosid, výrazně vysoký je podíl 

methoxylovaných aglykonů s genkwaninem, genkwanin-6-

methyletherem, hispidulinem (= 6-methoxyapigenin), 6-

methoxyluteolinem, 6-methoxyluteolin-7-methyletherem 

a salvigenin-5-methyletherem (= 5,6,7,4'-

tetramethoxyscutellarein), identifikovány byly i 6-
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hydroxyluteolin a luteolin  

diterpeny tricyklické nepravidelné (nesymetrické) diterpeny 

abietanového typu, karnosolová kyselina (=„salvin“) 0,2-0,4 %, 

autooxidací z ní vzniká lakton karnosol (=„pikrosalvin“), 

v malých množstvích 12-methylether kyseliny karnosolové, 7-

ethylrosmarol, uhlovodík nor-diterpenového typu pristan 

triterpeny pentacyklické struktury lupanového typu,oleanového typu, 

ursanového typu vyskytující se jako kyseliny nebo alkoholy, 

kyseliny: kyselina ursolová 2->5 %, oleanolová 0,6 %, malé 

množství krategolové kyseliny, 2α,3β-dihydroxyurs-12-en-28-

ová kyselina, pomolová kyselina, alkoholy: α-amyrin, β-

amyrin, betulin 

ostatní metabolity železo 700-800 ppm, hořčík 4,2-4,6 ppm, zinek 145 ppm 

 

použití: Lokálně na záněty sliznice úst a hltanu (záněty dásní, otlaky protéz), vnitřně 

při dyspeptických obtížích, zvýšeném pocení hlavně v klimakteriu a při 

vegetativních onemocněních, 

lidové použití: vodné nálevy jako kloktadla, oplachovadla při drobných 

poraněních a zánětech kůže, při krvácení z dásní, stomatitidě, laryngitidě, 

pharyngitidě, vnitřně při gastropatiích (př. nechutenství), nadýmání, průjmu, 

enteritidě, při zvýšeném pocení (vzhledem ke složení pravděpodobné), 

vnitřně při astmatu, bronchitidě, diabetu, nervovém vyčerpání a srdeční 

slabosti, při bolestech hlavy, menstruačních obtížích, lokálně při nádorech 

ústní sliznice, dásní a jiných zevně přístupných nádorech (nedoloženo). 

 

dávkování: Droga: vnitřně: denní dávka 4-6 g drogy jako nálev, při potížích trávicího 

traktu vícekrát denně 30 minut před jídlem pít teplý nálev z 1-2 g drogy, 

neužívat dlouhodobě, při zvýšeném pocení je lepší užívat nálev studený, 

kloktání, oplachy: 2,5 g drogy na 100 ml vody jako nálev, užívat několikrát 

denně ještě teplé, 

příprava čaje: doporučená jednotlivá dávka se 150 ml horké vody, 10 minut 

zakryté luhovat, poté scedit, 



 

60 

vnitřně: denní dávka 2,5-7,5 g tinktury, 1,5-3 g tekutého extraktu EB 6, 3x 

denně 1-4 ml tekutého extraktu 1:1, střední jednotlivá dávka 2,5 g tinktury, 

0,5 g tekutého extraktu, 

kloktání, oplachy: 5 g alkoholického extraktu na 1 sklenku vody, 

natírání: neředěný alkoholický extrakt, 

lidové dávkování: ojediněle se žvýkají čerstvé listy při zápachu z úst, 

nálev proti průjmu: 20 g sušených listů přelít 1 litrem vroucí vody, 15 minut 

luhovat, scedit, vyždímat, podle chuti osladit, pít 3x denně 200 ml, 

při srdeční slabosti odvar nebo nálev: odvar č.1: 1 lžíci práškované drogy 

s hrnkem vody přivést k varu, rychle scedit, osladit, vypít; odvar č.2: 150 g 

čerstvých listů s 200 ml horké vody 3 minuty zahřívat, pít v odstupu 1 hodiny 

vždy 1 sklenku; nálev: 50 g drogy napařit s 1 l horké vody, po 15 min. scedit, 

cukrem nebo medem oslazené pít 4x denně 1 sklenku, 

při nervových potížích a zvýšeném pocení před každým jídlem lžičku nebo 

kapsli s 0,25 g práškované drogy, při menstruačních obtížích 3x denně 0,5 g 

upráškované drogy, 

při bolestech hlavy pít odvar po každém jídle, 

při rakovinných bujeních použít nálev nebo odvar na obklady, 

při astmatu je možné kouřit medicinální cigarety připravené z drogy, při 

nervovém vyčerpání tonizující víno - připravené 8mi denní macerací 100 g 

listů s 1 l bílého vína, při diabetu po každém jídle 1 sklenku vína 

připraveného 2 minutovým povařením 100 g listů s 1 l bílého vína, při 

bronchitidě ráno a před spaním jednu lžičku „odkašlávacího“ medu 

připraveného smísením 50 g upráškované drogy a 80 g medu, 

zevní užití při poraněních k očištění a podpoře hojení - víno připravené 

1 minutovým zahřátím 100 g listů s 0,5 l bílého vína, při nádorech do 

masťového základu zapracovaná droga nebo pasta složená ze soli, rodrobněné 

drogy a octa. 
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26. Stevia rebaudiana (BERTONI) HEMSL., Asteraceae - Stévie sladká4 

 

používaná část: Steviae folium 

synonyma: Steviae rebaudianae folium 

 

obsahové látky: 

diterpeny glykosidické diterpeny ent-kauranového typu: steviosid (5 - 

10 %; viz Obr.27), rebaudiosid A (2 - 4 %), rebaudiosid C (1 - 

2 %), dulkosid A (0,2 - 0,7 %), dále diterpeny labdanového 

typu (ne glykosidicky vázané): 6-O-acetylaustroinulin 

(0,15 %), austroinulin (0,06 %), jhanol (0,006 %), sterebin E až 

H (0,00002 - 0,001 %) a bisnorditerpeny sterebin A až D 

(0,0003 - 0,001 %) 

silice 0,1 % v nati, 0,4 % v květenství, nerolidol (0,03 %), 

karyofylen-oxid (0,02 %), geraniol (0,002 %), benzylalkohol 

(0,001 %), limonen (0,001 %) 

flavonoidní glykosidy apigenin-4'-O-glukosid (0,01 %), luteolin-7-O-glukosid 

(0,009 %), kemferol-3-O-rhamnosid (0,0008 %), centaureidin, 

kvercetin-3-O-arabinosid, kvercetin-3-O-glukosid, kvercitrin 

 

použití: V potravinářství: slazení čaje, extrakty jako sladidla, 

lidové použití: při diabetu, hypertonii, jako antikoncepční prostředek 

(nedoloženo), 

historie použití9: sladidlo, při pálení žáhy, cukrovce, jako ústní voda 

(Paraguay, Brazílie). 
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27. Taraxacum officinale WEB. ex WIGG., Asteraceae - Pampeliška lékařská4 

 

používaná část: Taraxaci folium 

synonyma: Folium taraxaci, Herba taraxaci, Taraxaci herba  

monografie: Dandelion leaf (Taraxaci folium) - BHP 90, Taraxaci herba 

 

používaná část: Taraxaci radix 

synonyma: Radix dentis leonis, Radix taraxaci 

monografie: Radix taraxaci - ÖAB 90, Dandelion Root - BHP 90, Taraxacum - 

Mar 29  

 

používaná část: Taraxaci radix cum herba 

synonyma: Herba taraxaci cum radice, Radix taraxaci cum herba 

monografie: Löwenzahn - DAC 86, Taraxaci radix cum herba - ČL 2005, dopl. 

2007  

 

obsahové látky: 

FOLIUM  

seskviterpenlaktony 1′-O-β-D-glukopyranosid taraxinové kyseliny 

triterpeny kampesterol, cykloartenol, sitosterol, stigmasterol 

flavonoidy apigenin-7-O-β-D-glukosid, luteolin-7-O-β-D-glukosid 

vitaminy vitamin C 0,21 %, tokoferol 0,017 %, vitamin B1 0,0013 %, 

vitamin B2 0,001 %, nikotinamid 0,005 %, β-karoten 0,05 % 

v čerstvých listech 

aminokyseliny hlavně kyselina L-(+)-asparagová a L-(+)-glutamová, proteiny 

20 % 

minerální látky K 3,0 %, Na 0,53 %, P 0,48 %, Ca 1,0 %, Fe 0,02 %, Zn 

0,008 %, Mg 0,25 %, Cu 0,0049 %, Cl 0,69 % 

ostatní metabolity sacharidy 63,84 %, kyselina šťavelová 0,17 %, p-

hydroxyfenyloctová kyselina 
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RADIX  

seskviterpenlaktony 1′-O-β-D-glukopyranosid kyseliny 11,13-dihydrotaraxacinové, 

taraxakolid-1′-β-D-glukopyranosid, 1′-O-β-D-glukopyranosid 

kyseliny taraxinové, 4-α,15,11-β,13-tetrahydroridentin B 

triterpeny β-sitosterol, β-sitosterol-3-O-β-D-glukopyranosid, taraxasterol 

(viz Obr.28), γ-taraxasterol, γ-taraxasterol-acetát, taraxerol, γ-

taraxerol, taraxol 

sacharidy, minerální l. viz Taraxaci herba cum radix 

ostatní metabolity taraxakosid (= β-O-[4-O-(p-hydroxyphenylacetyl)]-β-D-

glukopyranosyl]-β-hydroxy-γ-butyrolakton), p-

hydroxyfenyloctová kyselina, 3,4-dihydroxyskořicová 

kyselina, linolová kyselina, linolenová kyselina, β-

fruktofuranosidasy 

RADIX CUM HERBA  

seskviterpenlaktony 1′-O-β-D-glukopyranosid kyseliny 11,13-dihydrotaraxacinové, 

taraxakolid-1′-β-D-glukopyranosid, 1′-O-β-D-glukopyranosid 

kyseliny taraxinové, 4-α,15,11-β,13-tetrahydroridentin B 

triterpeny β-sitosterol, β-sitosterol-β-D-glukopyranosid, taraxasterol, γ-

taraxasterol, γ-taraxasterol-acetát, taraxerol, γ-taraxerol, taraxol 

flavonoidy apigenin-7-O-β-D-glukosid, luteolin-7-O-β-D-glukosid 

sacharidy sliz cca 1,1 %, inulin 2 % na jaře, až 40 % na podzim 

minerální látky popel z kořenů 7,31 %, v tom K2O 38,86 %, Na2O 10,44 %, 

CaO 19,96 %, MgO 8,38 %, Fe2O 3 0,86 %, Cl 2,65 % 

ostatní metabolity taraxakosid (= β-O-[4-O-(p-hydroxyfenylacetyl)-β-D-

glukopyranosyl]-β-hydroxy-γ-butyrolakton), p-

hydroxyfenyloctová kyselina, 3,4-dihydroxyskořicová kyselina 

 

použití: Lidové použití: onemocnění jater a žlučníku, dále při hemoroidech a městnání 

v portální žíle, při dně a revmatu, ekzému nebo jiných kožních 

onemocněních, díky diuretickému účinku při potížích močových cest včetně 
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tvorby písku a močových kamenů, složka diabetických čajů pro vysoký obsah 

inulinu (nedoloženo). 

 

dávkování: Folium: droga: jako čaj 3x denně 4-10 g drogy, tekutý extrakt 1:1 v 25 % 

alkoholu 3x denně 4-10 ml, 

Radix: droga: používaná jednotlivá dávka jako nálev nebo odvar 1,5 g na 

jeden šálek, 

Radix cum herba: droga: příprava čaje: cca 1-2 čajové lžičky krátce povařit se 

150 ml vody a ještě cca 15 minut luhovat, poté scedit, pokud není doporučeno 

jinak, pije se ráno a večer jeden šálek čerstvě připraveného teplého nálevu, 

odvar: 3-4 g řezané nebo práškované drogy na 1 šálek vody, 

lidové dávkování: jako nálev: 1 lžíce řezané drogy na 1 šálek vody, jako 

odvar: 3-4 g řezané nebo práškované drogy na 1 šálek vody, 

příprava čaje: cca 1-2 čajové lžičky drogy krátce povařit se 150 ml vody 

a ještě cca 15 minut luhovat, poté scedit, pokud není doporučeno jinak, pije se 

ráno a večer 1 šálek čerstvě připraveného teplého nálevu, 

Extractum Taraxaci EB 6: střední jednotlivá dávka vnitřně 0,5 g. 



 

65 

28. Urtica dioica L., Urticaceae - Kopřiva dvoudomá4 

 

používaná část: Urticae radix 

synonyma: Radix urticae, Rhizoma urticae 

monografie: Brennesselwurzel - DAB 97 

 

obsahové látky: 

steroidy β-sitosterol (0,029-0,064 %; viz Obr.8), β-sitosterol-3-O-

glukosid (0,032-0,055 %), (6'-palmitoyl)-sitosterol-3-O-β-D-

glukosid (0,003 %), 7α-hydroxysitosterol (0,001 %), 7β-

hydroxysitosterol (0,001 %), 24R-ethyl-5α-cholestan-3β,6α-

diol (0,0015 %), 7β-hydroxysitosterol-3-O-β-D-glukosid 

(0,0005 %), 7α-hydroxysitosterol-3-O-β-D-glukosid 

(0,0005 %) 

triterpeny kyselina oleanolová 0,002 % 

fenylpropany homovanillylalkohol (0,002 %) a jeho 4'-O-β-D-glukosid 

(0,003 %) 

lignany (dimerní 

fenylpropany) 

typ 1,4-butandiolu: secoisolariciresinol-9-O-β-D-glukosid 

(0,004 %), typ 8.O.4'-aryletheru: 7'-(E)-7-O-β-D-

glukopyranosyl-4,4',7,9,9'-pentahydroxy-3,3'-dimethoxy-

8.O.4'-lignan (0,002 %), 7'-(E)-4,4',7,9,9'-pentahydroxy-3,3'-

dimethoxy-8.O.4'-lignan (0,001 %), monoepoxylignany: neo-

olivil (0,003 %), neo-olivil-4-O-β-D-glukosid (0,004 %), 9-

acetyl-neo-olivil (0,001 %), 9-acetyl-neo-olivil-4-O-β-D-

glukosid (0,004 %) a příslušný 9'-acetyl-glukosid (0,006 %), 

9,9'-bisacetyl-neo-olivil (0,007 %) a jeho glukosid (0,01 %) 

kumariny skopoletin 3-30 mg/ kg (U. dioica), cca 3 mg/ kg (U. urens) 

ukládání dusíku a škrobů celkový obsah dusíku (dusíkatých látek) je nejvyšší v zimě, 

nejvíce se vytváří v létě a na podzim, až 6 %, principielně 

shodný průběh je u dusíku z dusičnanů, 2-3 mg/ g ve formě 

nitrátu, 5-8 mg/ g volných aminokyselin, 8-15 mg/ g jako 
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proteiny, anticyklicky k tomu jsou od dubna ukládány škroby 

(až cca 220 mg/ g) a v půlce září v průběhu dvou týdnů téměř 

úplně odbourány 

popel až 5 %, cca z 10 % se skládá z kalciumoxidu 

kyselina křemičitá 0,3-0,6 % 

monosacharidy, 

oligosacharidy 

fruktosa, galaktinol, galaktosa, glukosa, myo-inositol, maltosa, 

raffinosa, sacharosa, stachyosa, mohou se vyskytnout 

monosacharidy vzniklé při enzymatickém rozkladu vlivem 

sušení 

aminokyseliny alanin, β-alanin, arginin, asparagin, kyselina asparagová, 

glutamin, kyselina glutamová, glycin, histidin, isoleucin, 

leucin, lysin, methionin, 1-methylhistidin, fenylalanin, serin, 

threonin, tyrosin, valin, mimo to glukosamin a γ-aminomáselná 

kyselina 

lektiny Urtica dioica agglutinin (UDA) (0,05-0,3 %) 

polysacharidy 5 polysacharidů složených z arabinosy, galaktosy, glukosy, 

glukuronové kyseliny, mannosy, rhamnosy a xylosy (kyselé 

heteroglykany nebo protopektiny) 

cytokininy zeatin, zeatin-nukleotid, isopentenyladenin, 

isopentenyladenosin, isopentenyladenin-nukleotid 

ceramidy byly identifikovány 2 skupiny těchto látek v U. dioica 

mastné kyseliny 9-hydroxy-10,12-oktadekadienová kyselina (vzniká až při 

extrakci autooxidací) 

mastné alkoholy oktakosan-14-ol 

ostatní metabolity adenosin (0,002 %) 

 

použití: Při potížích s močením při adenomu prostaty (stadium I, II, pomáhá při 

potížích, ale nepůsobí zmenšení prostaty), symptomatické léčení potíží 

s močením (dysurie, pollakisurie, nocturie, neúplné vyprazdňování měchýře), 

při nezhoubné hyperplazii prostaty ve stadiu I a II, 
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lidové použití: součást „krev-pročišťujících“ čajových směsí, proti 

vodnatelnosti, při prostatitidě, revmatu, dně (nedoloženo). 

 

dávkování: Droga: denní dávka 4-6 g drogy, přípravky adekvátně, rozdrobněná droga na 

nálevy a další galenické přípravky k vnitřnímu užití, 

denní dávka 4-6 g drogy jako čaj, 300-600 mg nativního suchého extraktu - 

typ přípravku W1 (Hagers), 378-756 mg nativního suchého extraktu - typ 

přípravku W5 (Hagers), 4,5-7,5 ml tekutého extraktu připraveného 1:1 

s ethanolem 45 % (V/V) nebo 15 ml tekutého extraktu 1:5 připraveného 

s ethanolem 40 % (V/V), 

příprava čaje: 1,5 g nahrubo upráškované drogy zalít studenou vodou, přivést 

k varu, cca 1 minutu povařit, 10 minut nechat zakryté, poté scedit, 

přípravek: suchý extrakt 7-14:1, extrakce methanolem 20 % (V/V), 2x 

300 mg denně, 

přípravek: suchý extrakt 8,3-12,5:1, extrakce ethanolem 60 % (m/m), 2x 

120 mg denně, 

přípravek: vodný tekutý extrakt (1:1) 6 ml/ den. 
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29. Verbena officinalis L., Verbenaceae - Sporýš lékařský4 

 

používaná část: Verbenae herba 

synonyma: Herba columbariae, Herba sanguinalis, Herba verbenae (florens) 

monografie: Herba verbenae - EB 6, Verbena - BHP 83, Herba verbenae - ChinP 

IX, Verbenae herba - ČL 2005, dopl. 2007 

 

obsahové látky: 

iridoidy verbenalin (= kornin, 0,15 %; viz Obr.30), hastatosid (0,08 %), 

dihydroverbenalin (= dihydrokornin, 0,01 %), aukubin 

flavony glykosidy 6-hydroxyapigeninu a 6-hydroxyluteolinu, 

methoxyflavonoly jako artemitin (= 5-hydroxy-3,6,7,3',4'-

pentamethoxyflavon), sorbifolin (= 5,6,4'-trihydroxy-7-

methoxyflavon), pedalitin (= 5,6,3',4'-tetrahydroxy-7-

methoxyflavon), nepetin (= eupafolin =5,7,3',4'-tetrahydroxy-

6-methoxyflavon) 

deriváty 

hydroxyskořicové 

kyseliny 

0,8 % verbaskosid ( = 3,4-dihydroxy-β-phenylethoxy-α-L-

rhamnopyranosyl-(1→3)-4-O-kaffeoyl-β-D-glukopyranosid), 

eukovosid (3-O-monomethylether verbascosidu) 

ostatní metabolity adenosin, β-karoten, sliz, tanin (tříslovina), stopy silice 

 

použití: Lidové použití: vnitřně při onemocnění a potížích v oblasti úst a hltanu jako 

angina, bolesti v krku, při onemocnění dýchacích cest jako kašel, astma, 

dávivý kašel, dále při bolestech, křečích, stavech vyčerpání, nervových 

potížích, potížích trávicího traktu, onemocněních jater a žlučníku, žloutence, 

onemocněních ledvin a odvodných cest močových, při potížích v klimakteriu, 

nepravidelné menstruaci, k podpoře sekrece mléka u kojících, dále při 

revmatických onemocněních, dně, poruchách látkové výměny, při chloroze 

a vodnatelnosti, 

ve Francii je vnitřní užití v indikacích: bolesti žaludku, migrény, 

revmatismus, neuralgie, poruchy usínání, nedostatek mléka u šestinedělek, 

v Anglii se užívá při depresivních a melancholických stavech, proti 
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sklíčenosti a pocitům slabosti po překonaném horečnatém onemocnění, mimo 

to i při žloutence a žlučníkových potížích, 

podle tradiční čínské medicíny při srůstech (concretiones) a zánětech 

(congelationes) v podbřišku; dále při amenorhee, bolestivé menstruaci, při 

bolestech a otocích v hrdle; jako indikace je jmenována i malárie 

(nedoloženo), 

zevně: kloktadlo při nachlazení a při onemocněních sliznice úst a hltanu, ve 

Francii tradičně na zklidnění a ztlumení svědění při kožních onemocněních; 

dále při spáleninách od slunce, menších povrchových popáleninách, při 

opruzeninách, dále při chronických ekzémech, lišejích, artritidě, revmatismu, 

vykloubeních, pohmožděninách (nedoloženo). 

 

dávkování: Droga: 1,5 g drogy jako nálev, 2-4 g až 3x denně, ve Francii 5-20 g drogy na 

1 l vody jako nálev, rozdělit na 2-5 šálků denně, 4,5-9 g v čínské medicíně, 

tekutý extrakt 1:1 v 25 % ethanolu 2-4 ml, tinktura v 40 % ethanolu 5-10 ml 

až 3x denně, 

(u přípravků s velkým podílem vody a obsahem alkoholu pod 30 % nemá 

překročit denní dávka ekvivalent 10 g drogy, u práškované drogy a tinktur 

s obsahem alkoholu nad 30 % je horní hranice 5 g drogy denně). 
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30. Veronica officinalis L., Scrophulariaceae - Rozrazil lékařský4 

 

používaná část: Veronicae herba 

synonyma: Herba betonicae albae, Herba veronicae 

monografie: Herba veronicae - Dan VIII, EB 6, Véronique - CF 49 

 

obsahové látky: 

iridoidní glukosidy 0,5-1 %, aukubin (viz Obr.4), katalpol a jeho estery (minekosid 

= 6-isoferuloylkatalpol, verminosid = 6-kaffeoylkatalpol, 

veronikosid = 2-benzoylkatalpol, verprosid = 6-

protokatechukatalpol), mimo to mussaenosid a jeho ester 

ladrosid (6-kaffeoylmussaenosid) 

ostatní metabolity flavonoidy (0,72 % flavonů, z nich luteolin, apigenin, cinarosid 

= luteolin-7-O-β-D-glukosid), 6-hydroxyluteolin-7-

monoglykosid, triterpensaponiny 9,5 %, třísloviny 0,56 %, 

saponosidy, kyselina chlorogenová 0,43 %, kyselina kávová 

0,26 %, mannitol, β-sitosterol 

 

použití: Lidové použití: vnitřně při onemocněních dýchacích cest (bronchitis, astma), 

trávicího traktu (nechutenství), jater a odvodných močových cest, dále při dně 

a revmatu nebo na podporu výměny látkové („očistné kúry“), při nervové 

předrážděnosti, 

zevně jako kloktadlo při zánětech sliznic úst a hrdla, při pocení nohou, 

zraněních, podpoře hojení, při chronických kožních onemocněních a svědění 

kůže (nedoloženo). 

 

dávkování: Droga: vnitřně střední jednotlivá dávka 1,5 g (na 1 hrnek nálevu), čaj: 1,5 g 

dobře rozdrobněné drogy přelít vroucí vodou, po 10 minutách scedit, jako 

expektorans 2 - 3x denně jeden šálek, 

zevně: hrst drogy na 1 l vody, 10 minut povařit, k oplachům a obkladům při 

vředech, poraněních a ekzému. 
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31. Vitis vinifera L., Vitaceae - Réva vinná4 

 

používaná část: Vitis viniferae folium 

synonyma: Folia vitis viniferae 

monografie: Vigne rouge - PFX 

 

obsahové látky: 

flavonoidy 2,5-4 % (listy červených odrůd vína, méně než vinné odrůdy 

s bílými plody - až 5 %), flavonol- glykosidy isokvercitrin (viz 

Obr.13), kvercetin-3-O-β-glukuronid, kemferol-3-glukosid 

anthokyany: paeonidin-3-glukosid, cyanidin-3-glukosid, 

malvidin-, delfinidin-, petunidin-3-glukosid 

třísloviny katechiny (katechin, gallokatechin, epikatechingallat), 

procyanidiny mimo gallo- a elagitaninů (brevilagin-1, vitilagin, 

isovitilagin) 

organické kyseliny deriváty hydroxyskořicové kyseliny kaffeoyl-, kumaroyl-, 

feruloylvinná kyselina, stopy kyseliny kávové, mimo to 

kyselina jablečná, vinná a šťavelová 

kyanogenní glykosidy prunasin, sambunigrin 

ostatní metabolity vitamin C, glukosa, fruktosa, urea, aminokyseliny (glutamová, 

asparagová), lipidy, těkavé C6-deriváty, terpeny (triterpeny, 

karotenoidy) 

 

použití: Prevence a léčba symptomů venozní insuficience jako bolest, otékání a pocit 

napětí v nohách, 

lidové použití: zevně jako adstringens a k tlumení krvácení, např. při 

křečových žilách a hemoroidech, vnitřně při průjmu, šťáva z listů bývá 

používána na oplachování očí. 

 

dávkování: Extrakt z vinného listí AS 195: denní dávka 360-720 mg, adekvátně 2-4 g 

drogy. 
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IV.  DISKUSE 

Využívání léčivých účinků rostlin je s člověkem již od nepaměti. U některých rostlin se 

oblast jejich využití prakticky nezměnila, další však našly uplatnění i při terapii jiných 

onemocnění, než pro které byly původně používány nebo se z nich získávají jiné, v dnešní 

době atraktivnější látky. Některé rostliny jsou v lidovém léčitelství používány, ačkoliv 

v nich obsažené látky účinku neodpovídají. Mezi léčivými rostlinami jsou i takové, 

u kterých byly prokázány toxické účinky a nelze je proto dále pro použití doporučit. 

 V následujícím shrnutí jsou rostliny uspořádány podle účinných látek a je nastíněno 

právě nynější využití či poznatky o těchto rostlinách. 

 

Glukosinoláty jsou látky glykosidické povahy, vazba aglykonu na cukernou část je přes 

atom síry. Účinnou složkou je zpravidla rozkladný produkt. 

 Alliaria petiolata, rostlina nepříliš v minulosti využívaná, v potravinářství nachází 

použití obdobné česneku - má jemnou česnekovou chuť, není tak výrazná.10 Používá se do 

jarních salátů hlavně pro vysoký obsah vitaminu C.11 Pro své antimikrobiální a antiseptické 

účinky je užívána vnitřně i zevně.12 

 

Organické kyseliny a jejich deriváty jsou obsaženy zejména v ovoci (dužnatých 

plodech), mají mírné projímavé účinky. 

 Ribes nigrum je významným zdrojem minerálů a vitaminů, hlavně vitaminu C. 

Působí diureticky, diaforeticky, vhodný je při nachlazení.13 Obsahuje ale též ne tak běžné 

látky jako je kyselina γ-linolenová a inhibitory monoaminooxidasy.14 Kyselina γ-linolenová 

získávaná z odpadní suroviny – výlisku z plodů, které potravinářský průmysl poskytuje ve 

velkém množství - se stále častěji využívá při klimakterických obtížích (získávaná též 

z brutnáku lékařského nebo pupalky dvouleté) a také při ovlivňování průběhu roztroušené 

mozkomíšní sklerózy.  

 Curcuma spp. je využívána pro své antiseptické a antibakteriální vlastnosti, 

v potravinářství je velmi rozšířená jako koření. V poslední době je zkoumána pro možné 

pozitivní působení při Alzheimerově chorobě, zhoubném bujení (kolorektální karcinom), 

onemocnění jater.15 

 Cynara scolymus má tradiční využití v potravinářství - zpravidla se upravuje 

vařením.16 V poslední době se díky obsahu cynarinu v listech užívá ke zlepšení funkce 
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jater a žlučníku, stimulaci produkce trávicích šťáv a úpravě hladiny cholesterolu v krvi.17 

Upravené extrakty jsou také součástí výrobků likérnického průmyslu. 

 Salvia officinalis je běžně používaná rostlina jak vnitřně (zažívací potíže, nadměrné 

pocení, mentální a fyzické vyčerpání) tak i zevně (infekce sliznic, kůže). Nedoporučuje se 

užívání vyšších dávek a po delší dobu kvůli obsahu thujonu.18 Kyselina rozmarinová 

obsažená ve fenolické frakci má účinky antivirové, antibakteriální, protizánětlivé 

a antioxidační19, extrakty se používají jako antioxidační přísada do potravin, resp. jako 

doplňky stravy. V současné době začíná být sledována z hlediska ovlivňování průběhu 

Alzheimerovy choroby. 

 Aristolochia clematitis byla v minulosti používána pro mimořádně silný hojivý 

účinek, na zvýšení obranyschopnosti.20 Obsahuje však aristolochovou kyselinu, která 

působí karcinogenně a poškozuje ledviny.21 Tato rostlina je už řadu let jednoznačně 

zakázána a představuje vlastně zcela kategorický obrat v používání léčivé rostliny, která se 

v průběhu krátké doby stala z léčivé jednoznačně toxickou. 

 

Jednoduché fenoly jsou látky působící především dezinfekčně a protizánětlivě; nejsou to 

však jediné účinky, jak je vidět z přehledu. 

 Hypericum perforatum - nejznámější je použití jako rostlinného prostředku při 

depresích především v důsledku obsahu jednoduchých fenolových derivátů hyperforinu 

a adhyperforinu. Působí indukci isoenzymů cytochromu P450 a tím i četné interakce 

s léky.22 Obsahové látky hypericin a pseudohypericin vykazují antiretrovirovou aktivitu 

bez vážných vedlejších účinků a jsou proto zkoumány z hlediska využití v terapii AIDS.23 

 

Flavonoidy nejsou v rostlinách zpravidla hlavní účinnou látkou (resp. jen výjimečně), 

spíše podporují působení jiných obsahových látek. Mají často příznivý vliv na cévní 

systém. 

 Filipendula ulmaria nachází klasické použití jako protizánětlivá droga, adstringens 

nebo diuretikum, také při pálení žáhy a poruchách trávení z překyselení.24 Je to skvělý 

prostředek využitelný při virových onemocněních horních cest dýchacích. 

  Vitis vinifera - obsažené polyfenoly mají antioxidační účinky, nedoporučuje se však 

užívat vyšší než doporučené dávky potravinových doplňků pro možnost opačného účinku. 

Extrakt ze semen pomáhá předcházet kardiovaskulárním onemocněním, také je velmi 

vhodný při chronické žilní insuficienci. Jeden z obsažených polyfenolů, resveratrol, 
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vykazuje protinádorovou aktivitu. Lokálně lze extrakt použít na zlepšení hojení ran 

a v prevenci proti zubnímu kazu.25 

 

Třísloviny jsou látky glykosidické povahy, mají schopnost srážet živočišné bílkoviny. Je 

proto možné je využít jako adstringencia, k zástavě povrchového krvácení nebo jako 

antiseptika. Mají trpkou, svíravou chuť.  

 Agrimonia pilosa se používá stejně jako evropský druh Agrimonia eupatoria při 

průjmových onemocněních, také má účinky analgetické, antibakteriální, protizánětlivé, 

adstringentní, kardiotonické a hypoglykemické.26 Je chráněná v soustavě Natura 2000.27 

Agrimoniin obsažený v rostlině vykazuje také protinádorovou a imunostimulační 

aktivitu.28 Řepíky jsou jedněmi z nejčastěji používaných léčivých rostlin a to nejen 

v Evropě, ale i v Asii.  

 Fragaria vesca má terapeutické použití při průjových onemocněních.29 Má také 

močopudný účinek, je celkovým tonikem a působí uklidňujícím účinkem na nervy.30 Je 

častou součástí čajových směsí, které se v poslední době příznivě uplatňují v klimakteriu.  

 

Kumariny  se vyskytují v řadě drog, jsou odvozeny od kyseliny o-kumarové a v rostlinách 

jsou přítomny především ve formě glykosidů. Zvyšují citlivost organismu na sluneční 

záření. Kumarin a jeho deriváty podléhají dimerizaci a výsledný produkt ovlivňuje 

srážlivost krve. 

 Galium odoratum se používá lidově k ochucení vína, piva, apod., v průmyslové 

výrobě byla tato rostlina nahrazena aromaty a barvivy.31 Větší dávky kumarinů z této 

rostliny však vyvolávají nevolnost, závratě a ovlivněním krevní srážlivosti může dojít 

k vnitřnímu krvácení.32 Rostlina je stále ještě používána v lidovém léčitelství, ačkoliv je to 

velmi nebezpečné.  

 Melilotus officinalis je používána při potížích s žilním systémem, při křečových 

žilách, hemoroidech.33 Také podporuje lymfatický systém a snižuje retenci tekutin.34 Musí 

být používána se zvýšenou opatrností kvůli obsahu kumarinu, který ovlivňuje srážlivost 

krve. Velmi výhodně ji však lze použít i zevně.35 

 

Terpeny jsou látky odvozené od tzv. isoprenoidní jednotky, často jsou obsaženy v silici 

rostlin. Monoterpeny jsou prchavé, získávají se z rostlinného materiálu destilací, 

seskviterpeny a diterpeny jsou neprchavé. Mohou mít i toxické a alergenní účinky.  
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Monoterpeny, seskviterpeny 

 Acorus calamus se užívá při trávicích obtížích, zlepšuje chuť k jídlu, má vliv na 

žaludeční sekreci. V Ájurvédě je též ceněn jeho pozitivní vliv na mozek a nervový systém. 

Některé rostliny tohoto druhu obsahují β-asaron, který má antibiotické účinky a je 

trankvilizérem, je však i potenciálně toxický a karcinogenní.36 Asaron je obsažen 

v triploidních a tetraploidních rostlinách, zatímco diploidní rostliny jej neobsahují.37 

 Arnica montana - celá rostlina je toxická a měla by být používána jen zevně. 

V současné době se doporučuje vnitřní použití pouze v homeopatickém ředění.38 Zevně 

používaná (např. ve formě masti) má protizánětlivý účinek a podporuje hojivé procesy.39 

Používá se při bolesti svalů, povrchové flebitidě, revmatických bolestech, otocích, 

zlomeninách.40 Patří mezi ohrožené rostliny chráněné zákonem.41 Tato rostlina je však pro 

zevní použití velmi účinná a žádaná. 

 Arnica chamissonis stejně jako Arnica montana obsahuje seskviterpenický lakton 

helenalin zodpovědný za protizánětlivý účinek.42 Není zákonem chráněna jako ohrožená 

Arnica montana, pěstuje se proto pro získávání drogy, která není tak choulostivá jako 

v případě Arnica montana. 

 Cichorium intybus je v současnosti významná jako zdroj inulinu. Inulin z kořene je 

využíván na obohacování potravin jako prebiotikum.43 Přidává se např. do jogurtů 

a margarinů.44 

 Foeniculum vulgare je velmi významná bylina používaná hlavně v pediatrii - při 

nadýmání, kolice a potížích s trávením u dětí. Také je vhodná při zánětlivých procesech 

horních cest dýchacích, na usnadnění vykašlávání.45 Obsahové látky významně potlačují 

růst mikroorganismů.46 

 Meum athamanticum je používána jako diuretikum, emenagogum a stomachikum.47 

Tato rostlina získává v poslední době zajímavé postavení v geriatrii. 

 Humulus lupulus - chmel je spolu se sojou a jetelem jedním z nejbohatších 

přírodních zdrojů fytoestrogenů. Zvlášť zajímavé jsou fytoestrogenní vlastnosti 

prenylflavonoidů. Fytoestrogeny se využívají při klimakterických obtížích, poruchách 

menstruace, depresích, zvýšené únavě apod.48 V poslední době je výtažek přidáván i do 

potravinových doplňků pro zvýšení růstu poprsí. 

 

Diterpeny 

 Používání Ballota nigra má dlouhou historii, nicméně v dnešní době není nijak 
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široce využívána (patrně hlavně pro nepříjemnou chuť).49 Tradiční použití je při nauzee 

a zvracení, díky mírným sedativním účinkům i při nervových potížích. Obsahové látky 

mají i antioxidační vlastnosti.50 

 Stevia rebaudiana je používaná jako náhradní sladidlo.51 Vykazuje až 300x vyšší 

sladivost než sacharosa.52 Pravděpodobně má vliv na hladinu cukru v krvi, ovlivňuje také 

citlivost k insulinu a krevní tlak.53 V současné době je v EU její používání zakázáno a je 

požadován další výzkum.54 

 

Iridoidní glykosidy  jsou látky v rostlinách široce rozšířené, některé chutnají silně hořce. 

Mají řadu biologických účinků, terapeuticky se však využívají jako tzv. čisté hořčiny. 

 Veronica officinalis - její použití je podceňováno. Rostlina má řadu pozitivních 

účinků: snižuje hladinu cholesterolu v krvi, pomáhá při zánětech močových cest, při 

močových kaméncích, při bronchitidě a astmatu. Významně podporuje látkovou výměnu 

a zažívání.55 Zevně lze použít při kožních onemocněních a poraněních. Přesto je dnes 

rostlina považována za obsolentní.56 

 Verbena officinalis je používaná při nervových potížích a insomnii.57 Vhodná je 

také při bolesti hlavy a horečce, jako galaktogogum nebo emmenagogum. Bylo dosaženo 

dobrých výsledků při používání v terapii nádorů, ale je potřeba provést další výzkum.58 

Začíná se rovněž uplatňovat v geriatrii. 

 

Steroly a saponiny. Rostlinné steroly - fytosteroly - jsou velmi rozšířené látky podobající 

se svou strukturou cholesterolu. V poslední době se zájem o ně zvyšuje díky mnoha 

pozitivním vlivům na lidský organismus.59 Saponiny jsou látky snižující povrchové napětí, 

při intravenozním podání působí hemolýzu erytrocytů. Mají vliv na produkci hlenu 

a ztekucují jej, jsou používány i jako diuretika. Podporují vstřebávání jiných účinných 

látek. 

 Lycium chinense je velmi významná v Tradiční čínské medicíně, posiluje imunitní 

systém, zrak, chrání játra, podporuje produkci spermií a má pozitivní vliv na oběhový 

systém.60 Také se používá jako tonikum. Ačkoli je použití v některých oblastech velmi 

rozšířeno a dokumentováno, v ČR se doporučuje opatrnost, protože rostlina může 

obsahovat toxiny.61 

 Hedera helix je v současnosti používána vnitřně jako expektorans, k léčbě kašle 

a bronchitidy.62 Přesto se doporučuje opatrnost, protože rostlina je mírně toxická a větší 
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dávky mohou vyvolat průjem a zvracení a poškodit červené krvinky.63 

 Taraxacum officinale je rostlina odedávna používaná pro pozitivní účinky při 

dyspepsii, pálení žáhy, onemocněních sleziny a jater, hepatitidě a anorexii.64 Také je 

vhodná jako diuretikum pro obsah draselných solí, kterými nahrazuje zvýšené vyplavování 

draslíku z těla.65 

 Urtica dioica - extrakt z kořenů patří mezi fytoterapeutika užívaná při benigní 

hyperplazii prostaty.66 Také jsou zkoumány účinky protizánětlivé a ovlivnění vysokého 

krevního tlaku.67 Nadzemní části rostliny jsou používány pro svůj diuretický účinek a také 

při bolesti svalů nebo artritidě.68 

 

Alkaloidy  jsou dusíkaté látky patřící k nejdůležitějším, které jsou z rostlin získávány. Mají 

na lidský organismus velmi silný účinek, mnohé jsou ale významně jedovaté. Zpravidla 

jsou v rostlinách vázány na organické kyseliny. 

Pyrrolizidinové alkaloidy 

 Anchusa officinalis je používána jako expektorans a látka změkčující podrážděné 

sliznice.69 Obsahuje však pyrrolizidinové alkaloidy, které jsou pro člověka i domácí zvířata 

ve většině případů toxické. Za hepatotoxický a karcinogenní účinek jsou zodpovědné 

pyrrolové struktury vznikající metabolizací v játrech.70 Proto nelze použití doporučit. 

 Borago officinalis obsahuje v nati a listech pyrrolizidinové alkaloidy, které jsou 

hepatotoxické a karcinogenní, používá se však olej ze semen, který je neobsahuje.71 Olej 

obsahuje kyselinu γ-linolenovou, která má protizánětlivé účinky, snižuje krevní tlak 

a upravuje hladinu cholesterolu.72 Pomáhá též regulovat hormonální hladiny a užívá se při 

menstruačních obtížích.71 Používání zelených listů (vonících po okurkách), které je stále 

ještě rozšířeno (jarní saláty), je však nutné jednoznačně odmítnout. 

 

Isochinolinové alkaloidy 

 Berberis vulgaris je v současnosti nejvíce využíván jako cholagogum při 

žlučníkových obtížích, při bolesti, kaméncích apod.73 Větší dávky však mohou způsobit 

nepříjemné komplikace jako nevolnost, zvracení, dechové potíže a náhlý pokles krevního 

tlaku.74 Je to výborné, dosud nedoceněné cholagogum. 
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V. ZÁVĚR 

Pro vypracování této diplomové práce byl proveden výběr 31 léčivých a toxických rostlin, 

které jsou z fytochemicko-farmakologického hlediska významné nebo zajímavé. Byly 

zpracovány jednotlivé monografie a zhodnoceno nynější a v mnohých případech méně 

známé využití. Součástí práce jsou též vzorce vybraných obsahových látek. 
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VI.  PŘÍLOHA: VZORCE 75 

 
 
 

Obr.1: agrimofol     Obr.2: amabilin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr.3: ar-turmeron     Obr.4: aukubin 
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  Obr.5: α-thujon     Obr.6: berberin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr.7: β-asaron     Obr.8: β-sitosterol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr.9: cynaropikrin       
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    Obr.10: hederasaponin C 

 
 
 
 
 
 
  Obr.11: helenalin    Obr.12: hyperforin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr.13: isokvercitrin 
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  Obr.14: isoxanthohumol      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr.15: kukoamin A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr.16: kumarin 
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 Obr.17: kurkumin    Obr.18: kyselina aristolochová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr.19: kyselina γ-linolenová   Obr.20: ligustilid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr.21: lykopsamin     Obr.22: marrubiin 
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  Obr.23: melilotosid      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr.24: pedunkulagin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr.25: sinigrin      
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   Obr.26: spireosid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obr.27: steviosid 
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  Obr.28: taraxasterol    Obr.29: trans-anethol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr.30: verbenalin 
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VII.  ABSTRAKT 

 

HOMOLOVÁ Lucie, Popis a obsahové látky farmaceuticky a toxikologicky významných 

rostlin, Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, Hradec Králové 2008, 90 s. 

 

 Práce se zabývá popisem 31 vybraných farmaceuticky a toxikologicky významných 

anebo zajímavých rostlin. Zaměřena je především na jejich obsahové látky a použití - 

terapeutické, v lidové i tradiční medicíně, případně v potravinářství. Také jsou uvedeny 

monografie jednotlivých rostlin v různých lékopisných i nelékopisných publikacích 

a dávkování. 

 Ke zpracování jednotlivých monografií byly vybrány rostlliny, z nichž některé jsou 

používány v lidovém léčitelství i přesto, že tomu neodpovídají jejich obsahové látky, jiné 

sice byly tradičně používány k léčebným účelům, nyní se z nich však získávají jiné 

prospěšné látky. Také byly vybrány rostliny toxické, které pro použití nelze doporučit, 

ačkoli jsou v lidovém léčitelství používány. V závěru práce je zhodnoceno právě nynější 

využití vybraných rostlin. 

 

 

Klíčová slova: léčivé rostliny, toxické rostliny, současné poznatky, nové účinky, historické 

pojetí. 
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VIII.  ABSTRACT 

 

HOMOLOVÁ Lucie, Description and metabolites of pharmaceutically and toxicologically 

important plants, Thesis, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec 

Králové, Department of Pharmaceutical Botany and Ecology, Hradec Králové 2008, 90 pp. 

 

 In this thesis 31 pharmaceutically and toxicologically important or interesting plants are 

described. The work is focused especially on metabolites and use of these plants - 

therapeutical, folk and tradicional medicine, in some cases also in food-processing 

industry. Prahmacopoeial and non-pharmacopoeial monographs and dosage are also listed. 

 For this thesis plants which are used in folk medicine even though the contents 

of substances does not conform to it were chosen. Other recorded plants were primarily 

used for some particular reasons but now some other important substances are extracted 

from them. Also plants that are toxic and can not be recommended for treating diseases but 

are still used in folk medicine are described. In the end the actual utilization and benefits 

of each plant are evaluated. 

 

 

Key words: medicinal plants, toxic plants, recent knowledge, new effects, historical aspect. 
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