
Univerzita Karlova v Praze 
Pedagogická fakulta 

Katedra biologie a environmentálních studií 

Plané rostliny v lidovém 
léčitelství 

Autor: Pavla Heliová 

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. 

Praha 2009 



Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Doc. PhDr. 

Petra Dostála, CSc. a že jsem citovala všechny použité informační zdroje. 

Praha, 29. 6. 2009 



Poděkování: 

Chtěla bych poděkovat svému školiteli panu Doc. PhDr. Petru Dostálovi, CSc. za jeho 

velkou trpělivost a ochotu s jakou se mnou komunikoval a za cenné rady, které mi 

poskytoval v průběhu mé práce. 

Děkuji také své nejbližší rodině za pomoc a podporu během dosavadního studia. 

Svému muži děkuji za velkou trpělivost a prostor, které mi poskytoval během psaní této 

práce a za obětavou pomoc při realizaci její tiskové podoby. 



Obsah 
1 Abstrakt 

2 Úvod 

3 Léčitelství v historii lidstva 

3.1 Nejstarší doklady o léčitelství 

3.2 Nejstarší písemnosti 

3.3 Mezopotámie a Sumerové 

3.4 Egypt 

3.5 Čína 

3.6 Indie 

3.7 Řecko 

3.8 Řím 

3.9 Středověk 

3.9.1 Počátky lékárnictví 

3.9.2 Kláštery 

3.9.3 Čarodějnictví 

3.10 Novověk 

3.10.1 Paracelsus, věk herbářů a lékárníků 

3.10.2 Léčení z Ameriky 

3.10.3 Úpadek a návrat bylinářství 

4 Léčivé rostliny 

4.1 Vymezení pojmu léčivé rostliny 

4.2 Obsahové látky 

4.3 Sběr a způsob využití 

5 Léčivé byliny v okolí obce Boršice 

5.1 Mapa navržených tras 

5.2 Zelená trasa - Radovany 

5.3 Modrá trasa - Chrástka 

5.4 Hnědá trasa - Okolo Sovína 

6 Diskuze 

7 Závěr 

8 Použitá literatura 

9 Přílohy - Fotografie a práce r>a CD 

2 



1 Abstrakt 
Svou bakalářskou prací jsem chtěla upozornit na léčivé rostliny vnáší krajině a 

seznámit s jejich využitím v medicíně a lidovém léčitelství v historii i v dnešní době. Ve 

své práci jsem nejprve sepsala historii využívání léčivých bylin od starověku do 

současné doby. V další části se věnuji obsahovým látkám v rostlinách, možnostem 

sběru a úpravě rostlinného materiálu. Dále jsem zmapovala okolí svého bydliště, obce 

Boršice, kde jsem navrhla několik tras využitelných k ukázce léčivých rostlin při 

hodinách přírodopisu na místní základní škole. V závěru své bakalářské práce jsem 

shrnula své poznatky a zamyslela se nad stavem planých rostlin v zemědělsky 

obdělávané krajině. 

Title : Wild plants in folk medicine 

The thesis 1 wanted to draw attention to the medicinal plants in our landscapes and 

familiar with their use in medicine and folk medicine in the history even today. In my 

work, I first wrote the history of the use of medicinal herbs since ancient times to the 

present. In the next part of my work I'm dealing with the content of substances in 

plants, the possibility of collecting and treatment of plant material. 

I also take stock of the surroundings of residence, village Boršice where I suggested a 

few routes available for the example of medicinal plants in natural science lessons at 

local primary school. In the last part I paid attractions from the world of medicinal 

plants. At the end of this work, I summarized my findings and think about the wild 

plants cultivated in the agricultural landscape. 

Klíčová slova: léčitelství ve historii lidstva, léčivé byliny, účinné látky, využití místa 

bydliště ve školní praxi. 

healing in human history, medicinal herbs, the active substance, the use of place of 

residence in school practice. 
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2 Úvod 

Tuto bakalářskou práci jsem se rozhodla psát proto, že mě toto téma zajímá 

z hlediska zdravého životního stylu, ale i svým blízkým vztahem k botanice. Zároveň 

jsem byla ráda, že se mohu dozvědět něco nového o planých rostlinách a jejich využití.. 

Chtěla bych čtenáře seznámit s velice zajímavou historii využívání planých rostlin, 

která prochází od prvního podání kořene proti bolesti hlavy, přes starověké znalosti, 

středověké bylinářství a čarodějnictví až k novému vědeckému pohledu na užívání 

rostlinných léčiv. 

Svým vlastním floristickým průzkumem, který jsem zaměřila na léčivé rostliny 

v okolí svého bydliště, bych ráda ukázala, jaká je a jak se změnila biodiverzita 

v zemědělsky obdělávané krajině. 

Tohoto svého výzkumu jsem chtěla nějak prospěšně využít. Prošla jsem tedy území 

přilehlá k obci a snažila jsem se s přihlédnutím k léčivým rostlinám a jejich možnému 

sběru vybrat zajímavá místa. Tato místa jsem sestavila do tří různě náročných tras, které 

je možné didakticky využít při výuce přírodopisu na místní základní škole. 

Z výše uvedeného jsem si stanovila následující hlavní cíle: 

- prostudovat historickou i současnou literaturu, popsat historický vývoj léčitelství 

a vybrat nejdůležitější události a sepsaná díla, pojednávající o léčivých 

rostlinách a jejich využití 

- seznámit s termínem léčivé rostliny a možnostmi jejich využití 

floristicky prozkoumat dané území a jednotlivé zajímavé druhy fotograficky 

zdokumentovat 

- navrhnout trasy pro případné didaktické využití tématu 
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3 Léčitelství v historii lidstva 

Bolí mne ucho... 

2000 př. n i Na, sněz tenhle kořen. 
1000 n.l. Ten kořen je pro neznabohy. Říkej si tuhle modlitbu. 

1850 n.l. Modlitba je pověra. Na, vypij tenhle lék. 

1940 n.l. Tenhle lék je šnečí olej. Polkni tuhle pilulku. 

1985 n.l. Ta pilulka je bez efektu. Tady máš antibiotikum. 

2000 n.l. To antibiotikum je umělé. Na, sněz tenhle kořen. 

Stručná historie medicíny (autor neznámý) 

Problém bolení ucha, hlavy, vnitřních orgánů, prostě bolest čehokoli provází lidstvo 

od začátku své existence. Dnes už máme na bolesti a jiné neduhy téměř dokonalé léky a 

pilulky, na začátku však stály léčivé rostliny zvané též byliny či bylinky. Lidé z nich 

získávali přípravky, od kterých očekávali pomoc nebo alespoň úlevu při různých 

nemocech. 

V počátcích léčení a léčitelství bylo zcela jistě důležité pozorování. Člověk se všemu 

učil způsobem „pokus - omyl". K tomu, aby odhalil sílu některých látek z bylin, zřejmě 

využíval pozorování zvířat. Víme, že zvířata například při spásání louky dokonale 

rozeznají, které rostliny jsou pro ně dobré a které naopak nebezpečné. Stejně tak člověk 

pozorováním nemocné zvěře mohl odhadnout účinky rostlin, které vyhledávají, a 

zkoušet je na sobě. Postupem doby se z těch nejpozornějších vyčlenili šamani. 

Přicházelo se na více a více rozličných látek, objevovalo se jejich nové a širší využití 

a přípravky byly dokonalejší a dokonalejší. Lékařství se začalo vyvíjet jako samostatný 

vědní obor, ale botanika zůstávala dlouhou dobu jeho hlavní pomocnou vědou. 

K nej většímu rozvoji došlo v 19. a následně 20. století, kdy došlo k velkému rozmachu 

vědy a tím pádem i přístrojů a znalostí. 

Oblast léčení se posunula velmi rychle k domnělé dokonalosti. Moderní doba měla 

využívat moderní látky vytvořené moderními postupy, pilulka byla řešením na vše. 

Byliny a přírodní přípravky z nich nebyly moderní, tudíž vlastně k ničemu a téměř 

vymizelo jejich užití na poli pravé medicíny. 
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3.1 Nejstarší doklady o léčitelství 

Roku 1991 se turistům v Alpách podařilo vodtátém ledovci najít mumifikované tělo 

prehistorického člověka zdoby asi před 5 300 lety. Mumie se stala samozřejmě 

předmětem mnoha zkoumání, ale z hlediska léčitelství je zajímavý jeden nález. Ve 

váčku, který měl tento „muž z ledovce" u sebe, byly nalezeny dva kousky houby 

cizopasící na kmenech břízy. Tento druh chorošů obsahuje kyselinu agarovou, což je 

silné projímadlo. Při pečlivém prozkoumání zažívacího traktu byla u řitního otvoru 

nalezena vajíčka střevního parazita. Z toho plyne, že někdo dokázal stanovit diagnózu a 

naordinovat vhodný lék již 3 300 let př.n.l. (CASTLEMAN, 2004). 

3.2 Nejstarší písemnosti 

Nejstarší text týkající se léčitelství je recept psaný na hliněné destičce zdoby okolo 

roku 2 100 př.n.l., který byl nalezen na území Malé Asie mezi řekami Eufrat a Tigris. 

První delší dokument, který už můžeme považovat za medicínský text, byl objeven až 

roku 1874 v egyptském Údolí králů německým egyptologem Georgem Ebersem. Nese 

jméno po svém objeviteli Ebersův papyrus. Tento dokument pochází z roku 1 500 

př.n.l.. Je to 22 metrů dlouhý papyrový svitek a obsahuje 876 bylinných receptů. 

Vyskytuje se v nich více jak 500 druhů rostlin, ve kterých nalezneme velké množství 

nám dnes dobře známých bylin například aloe, kmín, heřmánek, skořice, česnek, 

zázvor, jalovec, máta, mák, cibule, seznam, šafrán, tymián a šalvěj. 

Podle zemí původu dělíme starodávné léčitelství na čtyři hlavní okruhy: čínská 

medicína, indická medicína (ajurvédská), evropská medicína (patří k ní i Egypt a Malá 

Asie), medicína původních obyvatel Ameriky. 

3.3 Mezopotámie a Sumerové 

Nejstarší recept pochází z Malé Asie. Zde se mezi řekami Eufrat a Tigris rozkládala 

Mezopotámie obývaná nejprve národem Sumerů, poté Babyloňanů a Asyřanů. Na tomto 

území lze prokázat nejstarší osídlení a počátek kulturních dějin lidstva. Kolem roku 
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3 100 př.n.l. vzniklo sumerské klínové písmo, kterým se psalo na hliněné destičky. 

V knihovně krále Aššurbanipala (668 - 626 př.n.l.) se nalézá i několik lékařských spisů, 

které obsahují recepty na vnitřní choroby i hojení ran a sepsané v období od roku 2 000 

př.n.l. až po 7.století př.n.l.. Léčení pomocí přírodních prostředků a zaříkávadel 

vykonávali kněží. 

Asyřané kolem roku 1 000 př.n.l. měly tři druhy léčitelů. Bylináře, lékaře nože a lékaře 

slova. Bylináři byli nejváženější. V objevu starověké asyrské lékárny bylo popsáno 230 

druhů bylin jako například mandle, anýz, kmín, koriandr, jalovec, šafrán, sezam a vrba. 

Mezopotámské léčitelství je podobné Egyptskému, protože léčitelé se často setkávali u 

cizích dvorů a navzájem se mohli poučit. Na rozdíl od Egypťanů Sumerové nepoužívají 

často přesné míry drogy, ale spíše poměry dílů. Receptáře obsahovaly podobně 250 

rostlin, 125 nerostných surovin a 180 složek ze zvířat. 

Recepty se na tabulkách řadily podle důležitosti a výskytu obtíží. Nejčastěji se 

využívaly prostředky na zažívání, zácpu a nemoci žaludku a střev. Doporučovaly se 

prostředek proti kašli v podobě listů z rosnatky s medem a olejem rozmíchané v pivu, 

případně obklady z tvarohu, lněného semínka a mléka. Znali i narkotika jako opium, 

konopí a mandragoru. 

3.4 Egypt 

Kolem roku 500 př.n.l. platili Egypťané za největší léčitele Středomoří a vládci všech 

významných zemí se je snažili získat jako dvorní léčitele. Do oblasti okolo Nilu se 

jezdili vzdělávat lékaři z celého světa. 

leprve až po rozluštění starého egyptského písma hieroglyfů roku 1822 Francouzem 

Champollionem bylo možné dovědět se něco více o životě v Egyptě. Objevené a 

rozluštěné dokumenty podávají zprávy o vyspělosti místních obyvatel v oblasti 

medicíny už několik tisíc let před naším letopočtem. Léčitelství se věnuje deset papyrů, 

z nichž nejdelší je již zmíněný Ebersův papyrus. Obsahují dohromady okolo 1 200 

různých diagnóz, receptů a zaříkávadel. 
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Léčitelé byli v Egyptě vážení lidé. Jedna osoba dokázala vyrábět léčiva a vykonávat 

kněžské povolání i kouzelnictví. Při výrobě léčiv se řídili základními recepty ve 

„svatých knihách". Léky si vyráběli sami nebo výrobu svěřovali pomocníkům. Každý 

léčitel měl svůj sklad surovin, ve kterém se vyskytoval materiál z živočišné i rostlinné 

říše. Nalezli bychom zde látky z kocoura, gazely, krávy, kachny, netopýra, želvy či 

různých nilských ryb. Z rostlin pak výtažky z olivy, broskvoně, datlí, česneku, skočce a 

vinné révy. Velké množství rostlin k výrobě léčiv se do Egypta dováželo ze Španělska 

či Indonésie. 

Při léčení se spoléhali nejen na své přípravky, ale i na kouzla. Ebersův papyrus přímo 

říká: „Má-li být kouzlo účinné, je k tomu potřebí i léku, má-li být účinný lék, nesmí být 

podán bez kouzla." 

Recepty z Ebersova papyru byly někdy dost zvláštní, ale doporučení přikládat na rány 

plesnivý chleba jako prevenci infekce se zdá z dnešního hlediska, kdy víme, že 

antibiotika se vyrábí z plísní, celkem moderní. Pro zpevnění zubů v dásních se 

doporučovalo žvýkat směs celeru, otrub a sladkého piva. 

Zvláštní pozornosti se dostávalo česneku a cibuli, o kterých Egypťané věřili, že posilují 

tělo a působí preventivně. Pravidelně je například dostávali otroci pracující na stavbě 

pyramid už kolem roku 2 900 př.n.l.. Dokonce i v hrobce faraóna Tutanchamóna bylo 

objeveno 6 lahviček česneku. Poptávka byla tak velká, že museli obě tyto potraviny 

dovážet z dnešního Izraele. 

v 

3.5 Cína 

Již ve 3. tisíciletí př. n. 1. vznikaly v Číně první spisy o lékařství. V nich je popsána 

široká řada léčiv a doporučení. Třeba kořen ženšenu je doporučován na chudokrevnost a 

tuberkulózu. Také se zde mluví o léčebném postupu akupunktuře. Spisy staré Číny byly 

velice obsáhlé, uvádí se v nich až 8 160 receptů z 1 871 různých léčiv. 

Z Cíny pochází objev kafru a efedrinu a znalost rostlin jako je ženšen, čaj, seznam, 

rebarbora, česnek a skořice. 
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Vědomosti generací čínských léčitelů jsou shrnuty ve velkém herbáři s názvem Kniha 

klasických bylin. Pochází z období dynastie Han kolem roku 100 n.l. a sepisuje 237 

receptů s využití eledry čínské, reveně rebarbory a máku setého. Od roku 500 n.l. byla 

kniha postupně doplňována.. 

Hlavní dílo čínské medicíny Katalog léčivých rostlin vyšlo roku 1 590 v 52 svazcích. 

Uváděno je v něm 1 094 druhů léčivých rostlin a 11 000 bylinných receptů. Dnešní 

čínská medicína využívá asi 300 bylin z této knihy jako například andělíku, lopuch, 

kopretinu, skořici, česnek, pampelišku, hořec, zázvor, ženšen, hloh, lékořice, lotos, 

máta, rebarbora a čaj. 

Čínští léčitelé pracovali velmi svědomitě na tom, aby našli lék na každou chorobu. Jak 

tvrdili: „Není na světě choroba, na níž by sama příroda neposkytovala lék" (KETTNER, 

1988. str. 44). Věřili, že čím více složek smíchají do léku, tím více bude působit. Podle 

„umístění" nemoci na těle se užívaly na hlavu a oči listy a květy, na dolní části těla kůra 

z kmene či kořeny. 

Na zažívací potíže doporučovali granátové jablko, estragon, muškátový oříšek, hořec či 

sedmikrásku. Jako projímadlo využívali aloe, broskvové jádro, lopuch, jmelí, rebarboru 

a čaj senná. Močopudně sloužil jitrocel, čaj pomáhal na tišení kašle, betelový oříšek 

proti otokům, proti horečce a chrapotu rebarbora. Velký význam dávali ženšenu. V 

čínských knihách najdeme i první zmínky o opiu z naříznutých makovic. 

Zajímavá a dodnes tradičně využívaná je rostlina moxa. Jde o pelyněk Černobýl, který 

se sušený mísí se sírou a vlnou. Z této hmoty se vytvoří kuličky, které se položí na 

bolestivé místo a zapálí. Kulička prohoří až na kůži, bolí to asi jako injekce a zůstávají 

po tom jizvy. Ty jsou průvodním jevem jinak údajně léčivého způsobu přinášejícím 

úlevu od bolesti. 

Staré čínské léčitelství ovlivnilo léčebné metody v Japonsku, Koreji a Orientu. Dnešní 

obyvatele Číny se mohou při své chorobě rozhodnou pro způsob, jakým se budou léčit. 

Medicína v Číně spojuje staré čínské léčitelství a medicínu ze Západu. 
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3.6 Indie 

Kořeny indické medicíny sahají také do období kolem roku 2 500 př.n.l. a Indové mu 

dali název ajurvéda. Ve starých posvátných knihách hinduistického náboženství védách, 

o které se ajurvéda opírá, najdeme několik zmínek o léčitelství, které má kořeny v 

mytologii. V nejstarší z nich jsou uvedeny lékařské recepty ze 67 druhů rostlin jako 

zázvor a skořice. 

Důležitý dokument tvoří 56 listů z březového lýka popsaných sanskrtem. Byl přeložen 

v Kalkatě roku 1891 a po svém majiteli dostal jméno Bowerův manuskript. Vznikl asi 

500 let př.n.l. a básnicky zpracovává léčitelské recepty. Příkladem je třeba Píseň o 

česneku. Obsahuje i poučení o míchání léčiv a podávání podpůrných prostředků. 

Nejznámější spis o zdravovědě v Indii pochází z poloviny 7. století př.n.l.. Je psána 

sánkrtem a jmenuje se Osmidílná sbírka vědění léčitelského. 

Léčiva si obstarávali z okolní tropické přírody. Podobně jako hašiš působila šťáva soma 

rasa z rostliny neidentifikovatelného původu. Zvláštní surovinou je betel, prodává se 

jako betelová směs, složená z pepře, arekového ořechu a vápna. Šťáva listů palmy barví 

krvavě sliny a chrání před nemocemi. Doporučoval se pro zlepšení chuti k jídlu, při 

bronchitidě a také elefantiáze, jako projímadlo a proti cizopasníkům. Považoval se za 

dobré tonikum pro mozek, srdce a játra. O kořeni pepřovníku betelového se v některých 

oblastech Indie tvrdilo, že působí proti početí, listy této rostliny tam jsou na druhé 

straně považovány za afrodiziakum. 

Mezi objevy ajurvédských léčitelů je rostliny rauwolfíe plazivá, která obsahuje účinnou 

látkou reserpin, donedávna využívanou při léčbě vysokého tlaku. 

Léčivé byliny se využívaly také jako jedy, proto měl každý panovník svého osobního 

léčitele, který byl zároveň i jeho strážce. Tito léčitelé museli mít na každý jed správný 

protijed. Například proti hadímu jedu se používala směs bílého a černého pepře, 

zázvoru a medu. 

Léčivé účinky jsou v Indii připisovány mimo bylinám i zaříkávání. Důraz je kladen také 

na prevenci. Dnešní obyvatelé spoléhají na homeopatii a ajurvédu, tedy dva směry, 

které využívají přírodní léčiva. 
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3.7 Řecko 

„Staří Rekové věřili, že nemoc je prokletím seslaným bohy a za uzdravení je třeba se 

modlit k bohu lékařství, Apollónovi" (CASTLEMAN, 2001. str. 34). Apollónův syn byl 

zbožštělý léčitel Aeskulapa. Nemocní se shromažďovali vjemu zasvěceném chrámu, 

kde to vypadalo téměř jako v dnešních lázních a léčilo se zde koupelemi, masážemi, 

cvičením a modlitbami. 

Zaj ímavé bylo spojení Aeskulapa a hada. Hadi byli Aeskulapovi zasvěceni, a když 

olizovali pacienta, bylo to znamení brzkého uzdravení. Toto spojení hadů a lékařů 

vydrželo až do dnešní doby, kdy je hůl obtočená hadem symbolem lékařství. 

Kněžství v těchto chrámech se dědilo z otce na syna. Jedním z takovýchto dědiců 

léčitelství byl i Hippokrates. Ten neuznával teorii seslání nemoci od bohů, ale příčinu 

viděl v životosprávě, podnebí a prostředí. Sám nikdy nenapsal žádnou knihu, ale jeho 

žáci sepsali jeho učení do díla s názvem Corpus Hippocraticum čítajícího 72 svazků. 

V něm se mezi 350 druhy léčivých bylin uvádí třeba máta, rozmarýn, tymián, anýz, 

hřebíček, skořice a lopuch. 

Léčitelé - kněží si léčivé byliny buď pěstovali nebo kupovali na trhu od kořenářů, což 

byli venkovští sběrači. 

Dalším důležitým znalcem léčivých rostlin byl Theophrastus. Sepsal knihy Úvod 

k rostlinám a O pěstování rostlin, ve kterých uvedl 550 druhů rostlin a většina měla i 

své lékařské využití. 

3.8 Řím 

V Římě v roce 78 n.l. vznikl první opravdový atlas léčivých rostlin. Byl nazván O 

předmětu lékařství a sepsal jej významný římský lékař Dioskorides. Popisuje zde 600 

druhů léčivých rostlin například aloe, anýz, heřmánek, skořici, kopr, majoránku, mák, 

rebarboru a tymián. Tato kniha se stala základem lékařství pro dalších 1 500 let. 

Ve stejné době žil v Římě i Plinius Starší, který sepsal 37 svazků díla Dějiny přírody, 

část svazků se věnuje botanice a část léčivým rostlinám. 
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Důležitou postavou v oblasti léčitelství byl i Galénos. Pocházel z Turecka a v Římě se 

stal lékařem císaře Marka Aurelia. Jeho léčení se obracelo proti Hippokratovu způsobu, 

bylo hlavně spekulativní, ale jeho důsledky byly velmi široké a využívaly se 1 000 let. 

Zvláště se proslavil svými léky, což byly složité směsi bylin, nerostů a živočišných 

výtažků, které podle něj dostaly název „galenika". Tato galenika našla využití zvláště u 

bohatých občanů, protože byla drahá. Chudí lidé se dále spoléhali na recepty složené z 

jedné či několika málo léčivých bylin. 

3.9 Středověk 

Toto období se datuje od pádu Římské říše roku 465 n.L Od jihu Evropy přes sever 

Afriky až po Indii se utvořila oblast ovládaná islámskými národy. Tyto národy 

studovaly starořecké i latinské spisy a tím navázaly na tuto kulturu i v léčitelství. 

Ve středu Evropy přešlo léčení a lékárnictví pod katolickou církev a vrátilo se k 

Hippokratovu učení, že nemoc je Boží trest. Katoličtí mniši však stále opisovali staré 

antické spisy a tím uchovali dědictví antiky. 

3.9.1 Počátky lékárnictví 

Perský lékař Ibn Sína více známý jako Avicena sepsal podle Galéna pětisvazkový spis 

Kánon medicíny. Tato kniha ovlivnila vývoj středověké evropské botaniky na příštích 

600 let. Část kánonu, kniha 2. a 5., je věnována léčivým rostlinám, mimo jiné popisuje 

užití muškátového oříšku, kasie pravé známé jako senná, santalového dřeva, reveně 

rebarbory, balzámovníku pravého známého jako myrha, skořice, hřebíčku a růžového 

°leje. I když byly knihy inspirovány Galénem, nepoužívali arabští lékaři jeho složitost 

v receptech, spíše je zjednodušili. Z rostlin dělali sirupy, masti, první destilovali alkohol 

a díky němu pak vyráběli alkoholové extrakty - tinktury. 

Na španělském poloostrově působil bylinář Ibn Abbas neboli Abulcasis zCordoby, 

autor Knihy bylin, která se stala předchůdcem a vzorem středověkých herbářů. 

Autor největšího arabsky psaného herbáře s názvem Kniha léčivých bylin je Ibn al-

Baitar, botanik z Malagy. Na území od Španělska až po Sýrii popsal 1 500 rostlin, 
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z toho 200 druhů nových léčivých a jedovatých rostlin, například tamarind, oměj a 

kulčibu dávivou obsahující strychnin. 

3.9.2 Kláštery 

Když tedy přešlo umění léčení pod katolickou církev, hlavními přírodními léčiteli se 

stali mniši. Významnými pěstiteli léčivých bylin byli Benediktini, jako první začali 

vyrábět léčivé tinktury podle arabských receptů. Do vína přidávali byliny na trávení, tím 

vyráběli první bylinné likéry. Kolem roku 820 n.l. byly stanoveny jednotné plány na 

stavbu benediktinských klášterů po celé Evropě s důrazem na zahradu léčivých bylin. 

Mezi jinými se zde pěstoval fenykl, kmín, máta, růže, rozmarýn, routa, šalvěj, saturejka 

a řeřicha. Zajímavé je i to, že v části zahrady věnované kuchyňským bylinám pěstovali 

kopr, který se míchal se solí a využíval se ke konzervaci okurek. 

Výrazná osobnost raného středověku byla abatyše benediktinského kláštera v Porýní 

Hildegarda z Bingenu, významná mimo jiné i jako bylinářka. Sepsala dílo Léčení podle 

Hildegardy, kde využila poznatky z německého léčitelství i své vlastní zkušenosti. 

V období vydání knihy se ostatní vzdělanci spokojili jen s opisování antických spisů a 

Aviceny, zatímco ona nabídla osobní zkušenosti a zanechala písemné svědectví o lidové 

léčitelství své doby. Mezi její oblíbené byliny patřila aloe, jabloň, myrha, bazalka, 

vavřín, kmín, celer, kopr, hřebíček, majoránka, kopřiva, hluchavka, lékořice, yzop, 

cibule, petržel, dobromysl, ostružiník, maliník, rozmarýn, routa, tymián a řeřicha. 

V Británii se touto dobou začaly usazovat germánské kmeny Anglů a Sasů a s nimi 

přichází i jejich znalost léčivých bylin a přírodního léčitelství. Kolem roku 950 n.l. byla 

sepsána Baldova lékařská kniha, obsahující 500 druhů léčivých rostlin, mezi kterými 

najdeme posvátné byliny druidů jako sporýš lékařský či jmelí. 

3.9.3 Čarodějnictví 

Jednou Z temných kapitol středověké historie a zároveň historie léčitelství byly 

čarodějnické procesy, které se konaly od začátku 14. století do poloviny 17. století. 

Zeny, obviňované z čarodějnictví, byly totiž lidové léčitelky. 

•'eden z možných důvodů, proč se šlechta a církev obrátily proti bylinkářkám je to, že 

znaly a podávaly byliny, které působí antikoncepčně či abortivně. Látky, podporující 

stahy dělohy a tím pádem i potrat, byly nalezeny v routě, mátě a pelyňku. 
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Evropou v té době procházely vlny různých epidemií, které způsobovaly hromadné 

vymírání obyvatel a tudíž poddaných. A to se mohlo nelíbit vládnoucím vrstvám, jimž 

díky tomu ubývaly příjmy. Bylo tedy nutné najít viníka. 

Na báby kořenářky se začalo nazírat jako na zlé čarodějnice. Obviňovány byly i 

z travičství a to i tehdy, pokud podávaly rostliny, které ve velkém množství sice 

vyvolávají otravu, ale v malém působí prospěšně. To se však v té době ještě nevědělo a 

vše se označovalo za jedovaté. Kdo si chtěl bylinářské vědomosti zachovat, musel to 

dělat v přísném utajení. 

Byliny, kterým byla připisována čarodějná moc, byly rulík zlomocný a náprstník 

červený. 

3.10 Novověk 

3.10.1 Paracelsus, věk herbářů a lékárníků 

Kolem roku 1500 přišel italský matematik Giambattista z Neapole s nejpřevratnější 

teorií od dob Galéna. Zakládala se na tom, že vzhled každé léčivé rostliny už dopředu 

naznačuje způsob jejího využití a účinky. Velkým zastáncem této teorie byl švýcarský 

student medicíny, který si své jméno změnil na Paracelsus. Později, když vyučoval na 

lékařsko fakultě v Basileji, dokonce veřejně spálil spisy Hippokrata, Galéna, Celsa a 

Avicenny, aby dokázal, že s jejich učením nesouhlasí. 

Jeho teorie znaků se brzy stala novým medicínským dogmatem. Měla jistý základ ve 

zkušenostech léčitelů, ale její závěry byly přehnané. Paracelsovi se připisuje prokázání 

toho, že jed od léku odlišuje pouze podávané množství, tedy závislosti účinku na dávce. 

Také jako první začal extrahovat rostlinné silice. 

Období začátku 16. století bylo obdobím snahy zatlačit lidové léčitelství a nahradit jej 

plně medicínou. Bylo proto sepsáno také velké množství herbářů, kterými se léčitelé 

snažili dokázat své znalosti. V Padově byla roku 1546 při univerzitě založena první 

botanická zahrada a své vlastní zahrady si zakládali také lékaři. Jedním z průkopníků 

botaniky léčivých rostlin byl John Parkinson, který ve svém díle Botanické divadlo 

uvedl 3 800 rostlin a rozdělil je také na jedovaté, uspávači a na škodlivé a jejich 
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protijedy. Postupně ale lékaři začali upouštět od vlastního pěstování léčivých rostlin a 

tuto práci přenechali cechu lékárníků. Od roku 1673 existuje v Londýně Bylinná 

zahrada Chelsea, kterou založili lékárníci a dodnes v ní pěstují 5 000 druhů rostlin 

z celého světa. 

3.10.2 Léčení z Ameriky 

Zajímavou kapitolou využití léčivých rostlin je určitě objevení léčebných metod indiánů 

při osidlování Ameriky. Lidé přicházející z Evropy, kde řádily četné nemoci, byli 

překvapeni, jak dobrému zdraví se indiáni těší. Snažili se tedy pozorováním zjistit, 

v čem spočívá jejich tajemství. Jedním z příkladů využití jejich pomoci byl úspěšný boj 

skurdějemi pomocí čaje z jehličí a kůry cypříšku nutkajského. Podle pozdější analýzy 

obsahuje tato rostlina skutečně vitamin C. 

Některé pro nás dodnes trochu exoticky znějící rostliny pochází právě z Ameriky. Pro 

příklad uvádím třapatku nachovou, vilkakoru, lapačo červené nebo třeba paulinii 

opojnou z níž se získává guarana. 

První americký herbář nazvaný Americké lékařství vydal roku 1787 lékař britských 

vojáků Johann Schopfen. 

Indiány a jejich přírodní medicínou se následně nechalo inspirovat hodně léčitelů a 

prosazovali ji jako protiváhu proti tehdejší drastické oficiální medicíně. Jedním 

z velkých odpůrců medicíny a zastánce bylinářství byl Samuel Thompson. Ten si 

dokonce nechal své umění odvozené od indiánů patentovat jako metodu Thompsonova 

zdokonalená rostlinná léčba. 

Další významný americký botanik Constantin Rafinesque studoval rostliny v okolí řeky 

Mississippi a poznatky sepsal do knihy Léčivé rostliny. Spojoval znalosti evropských, 

asijských a indiánských bylin s léčitelskými praktikami afrických otroků a nazýval toto 

léčení eklektické. 

Učením Thompsonovým a Rafinesqueovým se nechali inspirovat propagátoři indiánské 

medicíny v 19. století a vytvořili společnost, jejíž členové se nazývali eklektici. Měli 

dokonce svou školu Eklektický lékařský institut v Cincinati na západě USA. Snažili se 

spojit bylinářství s vědou. Prováděli proto rozbory rostlinného materiálu, zpracovávali 

výtažky z rostlin a publikovali o tom články v odborných časopisech. 
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3.10.3 Pád a návrat bylinářství 

S rozvojem vědy začal úpadek klasického bylinářského léčitelství. Roku 1805 byl 

izolován alkaloid morfin z máku setého. Další léčebné přípravky se získávaly úpravou 

výtažků z rostlin jako třeba aspirin z vrbové kůry, chinin z kůry chinovníku, kofein 

z kávových bobů, mentol z máty peprné či efedrin z efedry čínské. 

Po té, co začaly vznikat vysoké lékařské školy a rozvíjela se farmakologie, ztrácel se 

zároveň i zájem o studium léčivých látek v rostlinách, protože léčiva se vyráběla 

synteticky. Protože školy, které vyučovaly přírodnímu lékařství, nebyly tolik finančně 

podporovány jako nově zakládané lékařské školy při nemocnicích, postupem času 

vymizely. V první polovině 20. století byla přírodní medicína ignorována a rostlinné 

přípravky nahrazovaly syntetické. Léčitelství bylo provozováno opět jen mezi lidmi. 

Vše se změnilo na konci 60. let 20. století, kdy se začala prosazovat prevence, tedy že 

lepší, než nemoc léčit, je jí předcházet. Objevily se následující trendy. Zvedl se zájem o 

vlastní zdraví a objevila se snaha zbavit se závislosti na lékařích. Lidé se začali 

přiklánět k alternativním léčebným metodám, zvedl se odpor k vyspělým technologiím s 

touhou po srozumitelnějším léčení. Nový byl i zájem o ochranu životního prostředí, 

ochranu pralesů s léčivými rostlinami a také snaha zajistit dostupné léčení lidem třetího 

světa, což bez léčitelství není možné (CASTLEMAN, 2001). 

Paracelsus kdysi řekl, že pole, luka a stráně jsou jedinou velikou lékárnou. V dnešní 

době syntetické chemie se k této jeho poznámce stále častěji vracíme (KORBELÁŘ, 

1971). 

Slovy jednoho významného výzkumného pracovníka: „Vracíme se zpět k přírodě, 

poněvadž zkumavka, i když výkonná, nedovede odstranit rakovinu, ani srdeční a cévní, 

nebo duševní nemoci, které především zabíjejí a mrzačí člověka" (HLAVA, 1988. str.8). 
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4 Léčivé rostliny 

4.1 Vymezení pojmu léčivé rostliny 

„Jako léčivé rostliny označujeme takové druhy, kterých se užívá v různých formách 

k léčení osob a zvířat, nebo jako suroviny k výrobě léčiv. Užívají se buď přímo nebo po 

určité úpravě, a to buď celé, nebo jen některé jejich části. Musí obsahovat látky schopné 

buď vzniku choroby předcházet nebo vzniklou chorobu léčit, případně zmírnit její 

průběh" (HLAVA, 1988, str. 5). 

Dříve se v lidovém léčitelství užívalo 4 000 druhů léčivých rostlin. V moderní medicíně 

se užívá okolol50 druhů, lidově 700 až 800 druhů. 

Pro léčivou vlastnost rostliny je důležitý obsah účinných látek, u kterých záleží na jejich 

složení a množství (KORBELÁŘ, 1971). 

4.2 Obsahové látky 

Různé prameny uvádějí podobnou klasifikaci chemické povahy drog. Po jejich 

prostudováním jsem vybrala následující: 

I. Alkaloidy, II. Glykosidy, III. Hořčiny, IV. Třísloviny, V. Saponiny, VI. Silice, VII. 

Fukomariny, VIII. Slizy, IX. Flavonoidy, X. Vitaminy, XI. Organické kyseliny, XII. 

Minerální látky, XIII. Fytoncidy. 

I. Alkaloidy 

Po chemické stránce slabé organické dusíkaté zásady (alkalie). Látky nejaktivnější a 

léčebně nejúčinnější. Někdy označovány jako „léčivé jedy", jejich užívání by tedy mělo 

být pod dohledem lékaře. Předávkování může končit smrtí. Odborníci dosud 

prozkoumali přes 400 alkaloidů. 

Některé rostliny a alkaloid, který obsahují: mák setý (morfin), vlaštovičník větší 

(chelidonin), zemědým lékařský (fumarin), rulík zlomocný (atropin, hyoscyamin), 

durman obecný (atropin, hyoscyamin, skopolamin), blín černý (atropin, hyoscyamin, 

skopolamin), oměj šalamounek (akonitin) a ocún jesenní (kolchicin). 
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II. Glykosidy 

Esterové deriváty cukrů, které se lehce štěpí. Velmi silně účinkují na organismus, ve 

vyšších dávkách jsou jedovaté. Skupina glykosidů je rozsáhlá, spektrum působení je 

velmi rozdílné. 

Léčivé účinky některých rostlin obsahujících glykosidy: náprstník červený, hlaváček 

jarní či konvalinka vonná jsou účinné na srdeční sval, řešetlák počistivý a reveň 

rebarbora mají projímavé účinky, bez černý a lípa malokvětá vyvolávají pocení. 

III. Hořčiny 

Hořké bezdusíkaté látky, které povzbuzují chuť k jídlu, vylučování slin a žaludečních 

šťáv. Mohou být nejedovaté, ale některé ve vyšších dávkách i značně nebezpečné. 

Hořčiny obsahuje například: hořec žlutý, zeměžluč okolíkatá a vachta trojlistá. 

IV. Třísloviny 

Jsou to rostlinné polyfenoly, které sráží proteiny a dokážou vázat kolagen. Typická pro 

třísloviny je jejich svíravá chuť. Té se můžeme zbavit buď na vzduchu či při 

dlouhodobém vaření. Nacházejí se ve šťávě buněk v kůře, kořenech, plodech a listech. 

Využívá se svíravý, protikrvácivý a dezinfekční účinek. 

Třísloviny obsahuje například: mochna nátržník, šalvěj lékařská, ořešák vlašský a 

brusnice borůvka. 

V. Saponiny 

Mýdlovité látky, při třepaní s vodou silně pění. Používají se ve farmaceutickém 

průmyslu, v potravinářství a kosmetice, dříve se užívaly rovněž k praní. Ve větším 

množství v krvi mohou působit jako krevní jed, protože rozrušují červené krvinky. Mají 

silnou lokální dráždivost a například při práškování drogy vyvolávají slzení, oční záněty 

a dráždí ke kašli. Zvyšují tvorbu žlázovitých výměšků a tím zkapalňují hlen a ulehčují 

odkašlávání. Dále podporují vstřebávání látek z léků, působí močopudně či mírně 

projímavě a posilují imunitu. 

Třísloviny obsahuje například: mydlice lékařská, divizna velkokvětá, prvosenka jarní, 

jírovec maďal a přeslička rolní. 
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VI. Silice 

Někdy se oznaěují i jako éterieké oleje. Obsahují různé chemické látky, nejčastěji 

terpeny a jejich sloučeniny. Směsi těkavých a vonných látek, za běžných teplot se 

vypařují a po silném ochlazení se z nich vylučují pevné krystalické látky například 

mentol nebo kafr. V rostlinách se vyskytují ve vazbě s glykosidy nebo ve volném stavu. 

Mají buď účinek přímo, nebo podporují působení jiné látky obsažené v rostlině. Protože 

obsah látek v silicích jednotlivých rostlin je různý, liší se i jejich účinky. 

Mnohé silice působí dezinfekčně. Podporují vyměšování trávících šťáv a chuť k jídlu 

(máta peprná), působí močopudně (jalovec obecný, petržel zahradní), proti nadýmání 

(máta peprná, bedrník anýz), tlumí křeče hladkého svalstva (kmín kořenný). Některé 

silice podporují sekreci hlenů. Tím pomáhají při vykašlávání a snižují dráždivost ke 

kašli. Využívají se jako inhalační prostředky (blahovičník kulatoplodý známý více jako 

eukalyptus, fenykl obecný, tymián obecný). 

VII. Fukomariny 

Tricyklické aromatické sloučeniny, obsažené u mrkvovitých, hvězdicovitých a 

hluchavkovitých rostlin. 

Zvláštní látkou je kumarin a jeho deriváty. V rostlinách hrají úlohu při fotosyntéze. 

Vlivem UV záření z n ě j vzniká dikumarol, využívaný v lékařství ke snižování 

srážlivosti krve a tím k léčbě trombózy. Je to antagonista vitaminu K. 

Na kumarin bohaté rostliny: komonice lékařská, miřík celer, mrkev obecná, kopr vonný, 

kmín kořenný, koriandr setý, bedrník obecný, bolševník velkolepý a řebříček obecný. 

VIII. Slizy 

Látky sacharidové povahy důležité pro své fyzikální vlastnosti. Například s vodou 

dobře bobtnají a jsou viskózní. Díky tomu mají projímavý účinek nebo mohou zvýšit 

tekutost hlenu a tím zlepšit vykašlávání. Pokrývají a chrání sliznice. Využívají se tedy 

nejen při potížích žaludečních a střevních, ale i při nemocech hrtanu. 

Slizy obsahuje semeno lnu setého, sléz lesní či proskurník lékařský. 

19 



IX. Flavonoidy 

Rozsáhlá skupina rostlinných fenolů. Jsou známé pro své antioxidační působení. 

Celkem k f lavonoidům patří asi 60 látek, které mají obvykle kladný vliv na lidský 

organismus, zvláště pak na cévy. Podle struktury je můžeme dále rozdělit na katechiny, 

flavony, flavonoly a anthokyanidiny. 

Flavonoidy regenerují a zpevňují cévy. Příkladem je rutin, který je obsažen zvláště 

v pohance obecné či routě vonné, ale také ve slupkách rajčat či jablek. Má řadu 

pozitivních zdravotních účinků. Mezi jeho největší přínosy patří především schopnost 

léčit křehkost krevních kapilár a zvyšovat pružnost cév. 

Dalším flavonoidem je také citrín obsažený v blankách dužniny citrusových plodů, 

především ve vnitřní bílé slupce s nahořklou příchutí pod kůrou plodu. 

Dalšími rostlinami obsahujícími flavonoidy jsou například česnek kýlnatý, cibule 

kuchyňská, pelyněk pravý, jitrocel kopinatý a kopřiva dvoudomá. 

X. Vitaminy 

Jde o organické látky, nezbytné pro regulaci metabolických funkcí v buňkách. Působí 

v těle jako biokatalyzátory a nedostatek těchto specifických látek může u člověka 

vyvolat i těžké poruchy. V rostlinách jsou obsaženy v různých dávkách, v největším 

množství však v čerstvém stavu. Sušením jejich obsah často velmi klesá. 

Vitamin A karoten ovlivňuje imunitu, vitamin B podporuje látkovou výměnu, vitamin C 

Posiluje obranyschopnost organismu a nachází se v plodech růže šípkové. 

XI. Organické kyseliny 

Jsou organické látky obsahující karboxylovou skupinu. Mají rozmanité účinky - často se 

využívají jako účinná projímadla či močopudné prostředky. 

Kyseliny jablečná, vinná, citrónová a mravenčí se vyskytují téměř ve všech dužnatých 

Plodech. Další kyseliny například kávová a benzoová jsou obsaženy v mrkvi obecné. 

Kyselina šťavelové se nachází ve špenátu, šťovíku, reveni, menší množství je také v 

rybízu malinách, a angreštu. Pozor ovšem na její vyšší obsah, který může působit až 

jedovatě pro organismus. Proto pokrmy z nich doplňujme mlékem, které obsahem 

vápníku kyselinu šťavelovou neutralizuje. 
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XII. Minerální látky 

Dodávají do lidského organismu potřebné stopové prvky. Velmi důležité jsou soli 

vápníku třeba v máku setém a draslíku ve špenátu či kopřivě dvoudomé. Nedostatek 

sodných solí může doplnit například smetánka lékařská a čekanka obecná. Kyselinu 

křemičitou najdeme mimo jiné v přesliěce rolní či truskavci ptačím. 

XIII. Fytoncidy 

Fytoncidy jsou chemicky nejednotné látky vyšších rostlin s antibiotickým účinkem.. 

Působí na viry, bakterie, plísně i parazitické červy. Většinou však tyto škůdce neničí, ale 

pouze zastavují jejich růst. Neznamená to ovšem, že by mohly nahradit klasické 

antibiotika. Jejich nutná koncentrace v krvi je totiž nesrovnatelně vyšší než obsah v 

jednotlivých rostlinách. Mnozí autoři je považují pouze za látky s mírně dezinfekčními 

účinky. 

Fytoncidy mají ve složení těkavou frakci, která se sušením nezničí. V případě třezalky a 

šťovíku bylo dokonce po delším skladování prokázáno zvýšení účinnosti těchto látek. 

Podle knihy Naše rostliny v lékařství (KORBELÁŘ, 1970) uvedu několik příkladů 

obsahu fytoncidů u vybraných čeledí: 

Borovicovité - Jehličí borovice lesní obsahuje tuberkulostatický pinosolvin. 

Cypřišovité - V dřevě jehličnanů této čeledi je obsažen thujaplacin. 

Uliovité - Druhy rodu česneku obsahují alicin a defensonat. 

Mrkvovité - Mrkev obecná obsahuje antibioticky působící terpen silice pinen. 

Ořešákovité - Listy ořešáku královského obsahují antibiotický juglon a 

oxynaftochinon. 

Pryskyřníkovité - V čerstvé šťávě sasanek, pryskyřníků a koniklece se nachází 

protoanemonin. Hlaváček jarní obsahuje dimethoxichinon. 

Rosnatkovité - U rosnatky byl nalezen methyloxynaftochinon. 

Třezalkovité - Třezalka tečkovaná obsahuje hypericin. 

Vikvovité - Kořen lékořice sladkoplodé obsahuje kyselinu glycyrrhetinovou. 
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Podle použití můžeme drogy obsahující fytoncidy dělit na (DAVIDOVÁ, 2007): 

Antidiabetika (drogy s podpůrným účinkem při léčbě cukrovky): list borůvky černé, 

list vachaty trojlisté, nať jestřabiny lékařské. 

Antiflogistika (protizánětlivé drogy pro zevní použití): květ heřmánku pravého, 

měsíčku lékařského, nať řebříčku obecného a třezalky tečkované. 

Antihidrotika (drogy snižující pocení): list šalvěje lékařské, nať yzopu lékařského a 

kůra dubu letního. 

Antireumatika (protirevmatická): nať rozrazilu lékařského, kůra vrby bílé. 

Antisklerotika (protisklerotické drogy): česnek kuchyňský, nať jmelí bílého. 

Diaforetika (drogy na podporu pocení): květ lípy malolisté i velkolisté, bezu černého, 

kořen omanu pravého. 

Diuretika (močopudné drogy): list břízy bělokoré, nať přesličky rolní, kořen jehlice 

trnité a petržele. 

Expektorancia (drogy usnadňující odkašlávání): květ sedmikrásky obecné, pivoňky 

lékařské, podbělu lékařského, divizny velkokvěté a máku vlčího, nať violky trojbarevné, 

mateřídoušky obecné, list jitrocele kopinatého, plicníku lékařského, proskurníku 

lékařského, podbělu lékařského, kořen lékořice lysé, omanu pravého. 

Haemostatika (drogy svíravé a zastavující krvácení): nať kokošky pastuší tobolky, 

mateřídoušky obecné, kůra dubu letního a zimního. 

Hypotensiva (snižující krevní tlak): nať komonice lékařské a jmelí bílého, kořen 

kozlíku lékařského, květ hlohu obecného. 

Karminativa (proti nadýmání): květ heřmánku pravého, nať meduňky lékařské, máty 

peprné, saturejky zahradní, plod fenyklu obecného, kmínu kořenného. 

Laxativa (projímavé drogy): semeno lnu setého, oddenek reveně dlanité, plod řešetláku. 

Neurotonika (Sedativa - drogy ovlivňující nervový systém): květ levandule lékařské, 

prhy horské, nať řebříčku obecného, třezalky tečkované, kořen kozlíku lékařského. 

Obstipancia (antidiarrhoika - protiprůjmové): nať šalvěje lékařské, jablečníku 

obecného, list jahodníku a ostružníku, kořen mochny nátržníku. 
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Spasmolytika (tlumící křeče): květ heřmánku pravého, nať meduňky lékařské, kořen 

andělíky lékařské a kozlíku lékařského. 

Stomachika (drogy podporující chuť k jídlu, trávení a funkci žaludku): nať řebříčku 

obecného, pelyňku pravého, zeměžluče hořké, mařinky vonné, čekanky obecné, 

konopice bledožluté, třezalky tečkované, heřmánku pravého, máty peprné, kořen 

puškvorce obecného. 

4.3 Sběr a způsob využití 

„Chcete - li rostliny sbírat, musíte je samozřejmě nejprve znát. Když je poznáme, je 

důležité, abychom rostliny sbírali ve správném čase, na správném místě a správným 

způsobem'" (TREBEN, 1991. str. 6). 

Při sběru léčivých rostlin bychom měli trhat pouze rostliny zdravé a čisté. Sběr 

provádíme za slunečného počasí, aby rostliny byly suché a bez rosy. 

Místa volíme pečlivě, tak abychom se vyhnuli chemicky hnojeným polím, loukám a 

břehům potoků, pokud voda v nich je znečištěná. Také samozřejmě nesbíráme 

v blízkosti silnic, průmyslových podniků a u železnice. 

Nejvhodnější by tedy byly odlehlé louky, paseky či horské stráně. Je nutné ovšem 

myslet na to, že některé léčivé byliny jsou zároveň chráněné zákonem. Je možná 

k chráněným rostlinám najít alternativu z řad rostlin méně vzácných. 

Sbírat se mohou jak celé rostliny, tak jenom jejich části, tedy květ, nať, listy či kořen. 

Při sběru by se rostliny neměly poškodit, protože to by mohlo ovlivnit účinné látky. 

Například i styk s nevhodnými materiály jako jsou třeba kovy může narušit některé 

obsažené látky například vitamin C nebo třísloviny. 

Při hovoru o léčivých rostlinách a jejich využití se často používá slovo droga. Ráda 

bych proto definovala tento název. 

„Droga je jakákoliv substance, která vpravená do živého organismu může změnit jednu 

nebo více funkcí. Je to sušená, či jinak upravená rostliny nebo její část, určená 

k přípravě léků nebo jako technická surovina" (HLAVA, 1988. str. 9). 
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U každé rostliny je doporučený způsob a doba sušení, většinou na suchých místech, 

někdy v troubě a nejlépe ne na přímém slunci. 

Po usušení můžeme drogu skladovat v plechovkách, papírových či látkových sáčcích, 

dřevěných či papírových krabicích nebo skleněných nádobách. Skladujeme je jeden až 

dva roky, po této době už většinou ztrácí svou účinnost. 

Léčivé rostliny můžeme upravit mnoha způsoby: 

Čerstvá vylisovaná šťáva, sušená droga, droga v prášku, pilulky (průmyslová léčiva), 

macerát, odvar, nálev, tinktura, extrakt, sirup, cukrátka, aromatické vody, lihoviny, 

léčivá vína, povidla, lektvaty. 

Extrakty se dají využít k výrobě přírodní kosmetiky, nálevy či odvary zase k obkladům 

či léčivým koupelím. 

Možná nebezpečí léčivých rostlin 

Při využívání léčivých rostlin „po domácku" musíme mít na paměti několik zásad. 

Sbírat a používat bychom měli takové rostliny, které známe či ověříme jejich správné 

určení u odborníka. Při nesprávném využití rostliny se může vážně zhoršit či poškodit 

zdravotní stav. Může dojít k otravám. Je nutné znát vlastnosti rostliny, její vedlejší 

účinky, přiměřenou dávku a zároveň doporučenou dobu užívání. Dlouhodobě se léčit 

rostlinou, která obsahuje například hodně alkaloidů, může být zdraví nebezpečné. 

A důležité je také při sběru myslet nejen na svoje zdraví, ale i na šetrné chování 

v přírodě. Pokud se některý druh vyskytuje vzácně a jen na některém místě, je dobré 

nevysbírat všechny rostliny a ponechat jim možnost dalšího rozmnožování. 

Každý sběrač, který sbírá pro své zdraví, měl by se starat i o zdraví životního prostředí. 
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5 Léčivé byliny v okolí obce Boršice 

- možnost využití k ukázce ve výuce 

- místa vhodná ke sběru 

- nástin účinků a využití v lidovém léčitelství u zajímavých druhů 

Ve dnech 13. 4. a 2. - 5. 6. 2009 jsem prošla následující místa. Mým cílem bylo 

zdokumentovat planě rostoucí léčivé rostliny v bezprostředním okolí obce Boršice, 

nalezení zajímavých bylin a navržení tras, které by bylo možno využít ve výuce 
přírodopisu na místní základní škole. 

Podařilo se mi vytvořit 3 různě náročné trasy. Cesty a místa lze projít celé, nebo podle 

časových možností vybrat jen zajímavé úseky k určování a ukázkám rostlin žákům. 

Nasbírané informace j sem setřídila a u každé trasy jsem červeně označila za j ímavá 

místa. 

Přikládám i fotografie nejzajímavějších léčivých bylin. Používala jsem digitální 

fotoaparát Canon IXUS 860. 
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5.1 Mapa navržených tras 

O 100 200 300 400 500 600 rn 

1: 16 700 

Obr. 1: Mapa obce Boršice a vyznačené navržené trasy (Heliová 2009) 
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5.2 Zelená trasa - Radovany 

1: 12 000 

Obr. 2: Navržená zelená trasa Radovany (Heliová 2009) 
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Trasu jsem prošla dne 2. 6. 2009. Vede kolem míst Nad humny, Šibenice, Vrchní díly, 

Radovany, Halda a Dolní díly. 

Tato první trasa vede nejblíže obci, vlastně za jejími humny. Protože obec leží v 

zemědělské oblasti jižní Moravy, procházíme převážně mezi poli a vinohrady. 

V takto využívané krajině na okraji polí rostou převážně rostliny, které považujeme za 

polní plevel. Mezi nimi se dají samozřejmě nalézt rostliny léčivé, ale nedoporučovala 

bych sběr. Přece jen se nacházíme dost blízko obdělávaných míst a možnosti 

chemického postřiku. Trasu je možné využít hlavně k ukázce léčivých rostlin a k 

připomenutí toho, jak blízko nám jsou. 

Vycházíme z konce ulice Nad humny od křížku. Mezi plevelem kolem polí, na kterých 

je zasazena brukev řepka (.Brassica napus L.) roste ostrožka stračka {Consolida regalis 

S.F.GRAY), violka rolní (Viola arvensis MURRAY), rozrazil rezekvítek (Veronica 

chamaedrys L.) ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea L.), jetel plazivý (Trifolium 

repens L.), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum maritimum (L.) KOCH), a kozí 

brada luční (Tragopogon pratensis L.). 

HH/% I H B f l H V ^ I f l l svou barvou 

k t I M » . - . m r a ^ M * W ^ ^ K ^ H r f l m á k vlčí (Papaver rlioeas L.) 

Anthokyanová červená barviva z květů 

mají dezinfekční účinky a využívají se 

i ke zlepšení barvy sirupů a čajů. 

Obr. 3: Mák vlčí (Papaver rhoeaz L.) (Heliová 2009) 

Obsahuje četné alkaloidy, hlavně 

rhoeadin a papaverin. Vedle toho jsou 

přítomny slizové látky a glykosidy 

cyanin a mekocyanin. Přítomné 

alkaloidy mírně tiší bolest a způsobují 

uklidnění. 

Nálev z květů se využívá při zánětech 

dýchacích cest, k tlumení kašle a 

ulehčuje odkašlávání. 
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10. zastávka 

Zde můžeme pozorovat běžné byliny jako je řebříček lékařský (.Achillea millefolium L.), 

smetánka lékařská (Taraxacum officinale WEB.), jetel ladní (Trifolium campestre 

SCHREB.), štírovník růžkatý {Lotus corniculatus L.), vikev úzkolistá (Vicia 

angustifolia L.), knotovka bílá (Melandrium album GARCKE), svízel povázka (Galium 

mollugo L.), locika kompasová (Lactuca serriola L.), kakost pyrenejský (Geranium 

pyrenaicum BURM. fil.), hluehavka bílá (Lamium album L.) a kakost dlanitosečný 

(Geranium dissectum L.). 

Našla jsem tu také kostival lékařský (,Symphytum officinale L.). Tato léčivá byliny je 

vázaná na prostředí výživné a bohaté na dusík. Více se o ní zmíním, až přijdeme na 

místo hojnějšího výskytu. 

Zastavit bych se chtěla u velice známé a v lékařství využívané rostliny, kterou v těchto 

místech najdeme. Jde o jitrocel prostřední (Plantago media L.). 

Využívá se stejně jako jitrocel 

kopinatý (Plantago lanceolata L.). 

Listy obsahují hlavně slizové látky, 

glykosid aukubin, třísloviny, kyselinu 

křemičitou, dále pak xantofyl a 

fytoncidy. 

Obsah slizu se využívá při 

onemocněních dýchací soustavy 

doprovázené zahleněním. 

Listy jitrocele se využívají i jako 

součást močopudných čajů pro obsah 

kyseliny křemičité. 

Obr. 4: Jitrocel prostřední (.Plantago media L.) (Heliová 2009) 
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10. zastávka 

Pokračujeme dále při polích a cestou vidíme kakost pyrenejský (Geranium pyrenaicum 

BURM. til.), kakost dlanitosečný (Geranium dissectum L.\ svízel povázka (Galium 

mollugo L.), svízel přítula (Galium aparine L.), mochna plazivá (.Potentilla reptans L) , 

jestřábník chlupáček (Hieracium pillosella L.), šťovík kyselý (Rumex acetosa L ) , 

merlík bílý 0Chenopodium album L.), svlačec rolní (Convolvulus arvensis L.). 

Přicházíme k místu, kde se mezi běžnými a stále se opakujícími bylinami najednou 

objevuje skupina přesličky rolní (Equisetum arvense L.). 

Hlavní využitelnou látkou přesličky je kyselina křemičitá, díky níž působí močopudně a 

užívá se při zánětech močového 

ústrojí. 

Stahujících účinků tříslovin, které dále 

obsahuje, lze využít ke kloktání při 

angíně, k výplachům pro zastavení 

krvácení z nosu nebo k obkladům 

hojících se ran. 

Díky obsahu saponinu equisetoninu lze 

přesličkovou natí velice snadno umýt a 

vydrhnout nádobí, což se dá využít 

zvláště při pobytu v přírodě. Je to 

prostředek vhodnější než třeba 

saponát. 

Obr. 5: Přeslička rolní (Equisetum arvense L.) (Heliová 2009) 

3. zastávka 

V těchto místech rostou většinou rostliny, které byly vidět již cestou. Navíc se tu hojně 

objevuje bez černý (Sambucus nigra L.) a růže šípková (Rosa canina L.j. Ovšem je to 

dost blízko dopravní komunikaci, takže sběr není vhodný. 
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10. zastávka 

Na tomto stanovišti jsem vlevo od cesty objevila zvláštní rostlinu, se kterou jsem se na 

jiných místech v okolí vesnice již nesetkala. 

' ' • • V f l K * y J B W Nazývá se černucha damašská 

^•ES**'' BfltflJ fl {Nigella damascena L.). 

Je to okrasná jedovatá rostlina, jejíž 

semena obsahují alkaloidní aminy a 

isocholinový alkaloid mangoflorin. 

Dříve se využívala v lidovém 

léčitelství a v jižní Evropě jako koření. 

Tato rostlina vzácně zplaňuje. 

Obr. 6: Černucha damašská (Nigella damascena L.) (Heliová 2009) 

O kousek dál se hojně vyskytuje turan roční (Erigeron annuus (L.) PERS.), vlaštovičník 

větší (Chelidonium majus L.), čekanka obecná (Cichorium intybus L.) a chrastavec rolní 

(Knauíia arvensis L.). 

5. zastávka 

Ve stínu u plotu hřbitovní zdi jsem našla pomněnku rolní (Myosotis arvensis (L.) HILL) 

a vlaštovičník větší (Chelidonium majus L.). 
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10. zastávka 

Cesta pokračuje mezi poli a vinohrady, takže opět se zde vyskytuje běžný plevel. Na 

tomto zastavení jsem objevila pro mě dosud neznámou svazenku vratičolistou 

(Phacelia tanacetifolia BENTH.), která se vysazuje jako medonosná rostlina a po 

odkvětu se zaorává jako zelené hnojení. 

7. zastávka 

V okolí této zastávky roste růže šípková (Rosa canina L.) a bez černý (Sambucus nigra 

L ) které je zde možné i sbírat. Dále locika kompasová (Lactuca seňolla L.) a lopuch 

plstnatý (Arctium íomentosum MILL.). 

Dosti hojně se zde vyskytuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica L.). Je to sice běžná 

bylina, ale vzhledem k širokému využití v lidovém léčitelství a ve farmaceutickém 

průmyslu, bych se u ní ráda zastavila. 

Obsahuje kyselinu mravenčí a 

octovou, které mají antiseptický 

účinek. Také obsažená kyselina 

křemičitá se užívá v různých 

močopudných čajových směsích. 

Další účinné látky jsou vitaminy 

skupiny B - kyselina listová, která 

může pomoci při chudokrevnosti a 

kyselina panthothenová, která příznivě 

ovlivňuje růst vlasů a zabraňuje tvorbě 

lupů. Vitamin C posiluje organismus. 

Značné množství chlorofylu se využívá 

jako dezinfekce při poranění kůže a 

sliznice. Též podporuje jejich hojení. 

Obr. 7: Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica L.) (Heliová 2009) 

Kopřivová droga se také v lidovém léčitelství užívá jako podpůrný prostředek při 

lehčích formách cukrovky, kdy ještě není nutné píchat si inzulín. 
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10. zastávka 

Pokračujeme cestou dále a můžeme zde ukázat pryšec kolovratec (Euphorbia 

helioscopia L.), kakost pyrenejský (Geranium pyrenaicum BURM. fil.), hrachor 

hlíznatý (Lathyrus tuberosus L.) a mochnu plazivou (Poleníillu reptans L.). 

Na toto vyznačené místo bych chtěla upozornit právě proto, že se zde velice hojně 

vyskytuje piplá osmahlá (Nonea pulla L.). Je to jediná oblast v okolí vesnice, kde jsem 

tuto rostlinu zaznamenala. 

Obr. 8: Piplá osmahlá (Nonea pulla L.) (Heliová 2009) 

U této rostliny kniha Naše květiny (DEYL, HÍSEK, 2001) udává, že barva květů je až 

skoro černá, což je v přírodě velice vzácné. Květ piply je u nás jedním z nejtmavších. 
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10. zastávka 

Na jediné stanoviště piply osmahlé zde navazuje v dané lokalitě také velmi vzácně 

rostoucí pilát lékařský (Anchusa officinalis L.). 

Obsahuje alkaloidy, allantoin, cholin, 

kyselinu křemičitou, třísloviny, sliz a 

malé množství éterických olejů. 

Šťáva z čerstvých rostlin posiluje 

žaludek, čistí krev, podporuje funkci 

jater a sleziny, příznivě působí na 

bronchitidu, zápal plic i astma. Může 

také prohloubit spánek. 

Odvar z kořene dovede potlačit suchý 

kašel a podporuje vykašlávání hlenů. 

Obsažená látka alantoin se používá 

v lékařství na podporu hojení lokálních 

ran a infekcí. Má mírně zvláčňující a 

regenerační účinky na pokožku. 

Obr. 9: Pilát lékařský (.Anchusa officinalis L.) (Heliová 2009) 

Blížíme se k vodní nádrži, kolem níž protéká potok. Při potoku jsem nalezla typické 

rostliny rostoucí spíše ve stínu a vlhku. Objevuje se zde netykavka malokvětá 

(Impatiens parviflora DC.), kopřiva dvoudomá (Urlica dioica L.), hluchavka nachová 

(.Lamium purpureum L.), hluchavka bílá (Lamium album L.), pelyněk Černobýl 

(.Artemisia vulgaris L.), vlaštovičník větší (Chelidonium majus L.), lopuch plstnatý 

(Arctium tomentosum MILL.). 

10. zastávka 

Okolo vodní nádrže Halda se kromě již uvedených vlhkomilných rostlin vyskytuje 

kostival lékařský (Symphylum officinale L.), šalvěj luční {Salvia pratensis L.), 

pryskyřník prudký (Ranunculus acris L.) a merlík sivý (Chenopodium glancům L.). 
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5.3 Modrá trasa - Chrástka 

Pod chroštím 

1: 4 000 

Obr. 10: Navržená modrá trasa Chrástka (Heliová 2009) 
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Tuto trasu jsem prošla dne 4. 6. 2009. Vede přes části zvané Pod chřástím a Staré hory, 

jejichž součástí je i menší les zvaný Chrástka. 

Cesta prochází také zemědělsky využívanou krajinou, ale už se poněkud vzdaluje od 

bezprostřední blízkosti vesnice. Na vycházku ze školy je to však stále poměrně blízko. 

1. zastávka 

Při odbočení ze silnice směrem na obec Tučapy se setkáváme se známými rostlinami 

jako kakost luční (Geranium pratense L.), pelyněk Černobýl (.Artemisia vulgaris L.), 

vikev ptačí (Vicia cracca L.), svlačec rolní (Convolvulus arvensis L.), jetel luční 

(!Trifolium pratense L.), jetel plazivý (Trifolium repens L.), štírovník růžkatý (Lotus 

corniculatus L.), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria L.), kopřiva dvoudomá 

(Urtica dioica L.), svízel povázka (Galium mollugo L.), bez černý (Sambucus nigra L.) 

a kostival lékařský (Symphytum officinale L.). 

U polní cesty dále od silnice byla již dříve navezena hromada hlíny a kamení. Na tomto 

stanovišti je k vidění hned několik druhů, které se jinde buď nevyskytují vůbec, nebo 

jen vzácně. 

Jednou ze zajímavých rostlin je rýt 

žlutý (Reseda lutea L.). 

Obsahuje hořčičné oleje a flavony. 

Kniha Co tu kvete? (AICHELE, 2001) 

uvádí, že rýt je léčivá rostlina. V jiných 

pramenech jsem již zmínku o rýtu 

v souvislosti s léčitelství nenašla, 

přesto je tato rostlina zajímavá. 

Jedná se totiž o tradiční barvířskou 

rostlinu prokazatelně známou již od 

středověku. Obsahuje tetrahydro-

flavonové barvivo luteolin, což 

napovídá, že barví žlutě. 

Obr. 11: Rýt žlutý (Reseda lutea L.) (Heliová 2009) 
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Na stejném místě je možné vidět hojně rostoucí komonici lékařskou (Melilotus 

officinalis (L.) LAM.)- Dříve se používala ke krmení dobytka, což dnes již neplatí. 

Obsahuje totiž kumarinový glykosid 

melilotin i volný kumarin, který brzdí 

funkci vitaminy K a tím snižuje 

srážlivost krve. Toho se dříve využívalo 

v medicíně k léčbě nadměrné krevní 

srážlivostí a k zabránění tvorbě sraženin. 

Díky obsahu slizu, tříslovin a tlavonoidů 

se nálev využívá k obkladům pro lepší 

hojení ran, k léčbě křečových žil i 

kožních onemocnění. 

Vzhledem k přítomnosti kumarinu se 

nedoporučuje užívat vnitřně bez dohledu 

lékaře. Předávkování způsobuje závratě, 

spavost a nadměrnou krvácivost. 

Obr. 12: Komonice lékařská (.Melilotus officinalis (L.) LAM.) (Heliová 2009) 

Roste zde ve velkém počtu i šedivka šedá 

(Berteroa incana DC.). Nemá sice 

v lidovém léčitelství využití, ale uvádím ji 

zde proto, že jsem ji na žádné jiné trase už 

nenašla. 

Další zde se vyskytující a pro léčitelství 

významné byliny jsou pilát lékařský 

(Anchusa officinalis L.) a přeslička rolní 

(Equisetum arvense L.). 

Ráda bych ale na tomto místě připomněla na 

první pohled velice zajímavou rostlinu 

hadinec obecný (Echium vulgare L.). 

Obr. 13: Šedivka Šedá (Berteroa incana DC.) (Heliová 2009) 
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Tato bylina, hadinec obecný (Echium 

vulgare L.), obsahuje hlavně alkaloidy 

cholin, allantoin a sliz. 

Užívá se téměř výhradně zevně a to ve 

formě obkladů k léčbě křečových žil či 

ve formě koupelí při revmatismu. 

Omývání odvarem se osvědčilo také na 

některé kožní nemoci. 

Přítomné alkaloidy působí mírně 

toxicky na játra, proto se nedoporučuje 

vnitřní užití drogy. 

Obr. 14: Hadinec obecný (Echium vulgare L.) (Heliová 2009) 

Na mezích kolem cesty pozorujeme 

violku rolní (Viola arvensis 

MURRAY). 

Nať obsahuje hlavně saponiny a sliz, 

což se využívá pro přípravu nálevů 

k usnadnění vykašlávání. 

Jejich pití pomáhá též při hemeroidech, 

zejména díky obsahu tříslovin a 

ílavonoidů jako je rutin a violatin. 

U revmatických a dnových onemocnění 

je možné využít výluh k obkladům. 

V tomto případě je důležitý obsah 

glykosidu vilotusidu. 

Obr. 15: Violka rolní (Viola arvensis MURRAY) (Heliová 2009) 
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Při cestě dále roste pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias L.), čičorka pestrá 

(Securigera varia (L.) LASSEN), pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia L.), jetel 

plazivý (Trifolium repens L.), mochna plazivá (Potentilla reptans L.), jitrocel kopinatý 

(Plantago lanceolata L.), mák vlčí (Papaver rhoeas L.), kakost pyrenejský (Geranium 

pyrenaicum BURM. fil.) a kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa- pastoris (L.) 

MEDIK.). 

2. a 3. zastávka 

Tady nás cesta zavede do lesa, lépe řečeno do akátového háje. Zde je možné ukázat, jak 

ovlivňuje tato invazivní rostlina prostředí, ve kterém žije. Spadené listy trnovníků akátů 

(Robinia pseudoacacia L.) mají pro okolí stromu devastující účinky. Vylučují totiž do 

půdy fenolkarboxylové kyseliny, které zabraňují jiným rostlinám v klíčení. Půda pod 

akáty je proto takřka holá a nedává šanci růst jiným rostlinám, než jsou kyselomilné 

rumištní typy. 

Na okraji lesa roste jahodník obecný (Fragaria vesca L.), komonice lékařská (Melilotus 

officinalis (L.) LAM.), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum MILL.), bez černý 

(Sambucus nigra L.), růže šípková (Rosa canina L.) a kostival lékařský (Symphytum 

officinale L.). 

Přímo v háji pod stromy se pak hojně vyskytuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), 

vlaštovičník větší (Chelidonium majus L.), kakost smrdutý (Geranium roberíianum L.), 

kuklík městský (Geum urbanum L.), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora DC.) a 

hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum L.). 

4. zastávka 

Na tomto místě se vždycky už od dob mého dětství kvetla na jaro ve velkém množství 

violka vonná (Viola odorata L.). Tato rostliny se v lidovém léčitelství používá podobně 

jako již uvedená violka rolní (Viola arvensis MURRAY). 

5. zastávka 

Na této poslední zastávce se nachází louka s množstvím jitrocele kopinatého (Plantago 

lanceolata L.). V těchto místech již je možný i sběr této byliny. 
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5.4 Hnědá trasa - Okolo Sovína 

Nad Sovine 111 

Vrchní hoiký Svol) O, 

'li Šibenice L •' * 

Za holkami 

Přidánky 

Pod horky 

Pastvisko r-®!« 
-•-•nvrr-r' V! 

Obr. 16: Navržená hnědá trasa - Okolo Sovína (Heliová 2009) 
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Trasu jsem prošla dne 3. 6. 2009. 

Popsaná trasa vede už zcela mimo vesnici a je nutné brát v úvahu i značné převýšení. 

Z vrchu Šibenice se sestoupí dolů k nádrži Nad Sovínem, aby se následně vystoupal 

kopec na louku Svobody a pokračovalo se po vrstevnici až do Přidánek, odkud už se 

opět sejde k Pastviskům. 

Nutno ovšem poznamenat, že i když je tato trasa nejnáročnější, je zároveň 

nejzajímavější jak rostlinnými druhy, tak i terénem. A navíc zvláště od louky ve 

Svobodech můžete zahlédnout létající dravce nebo vyplašit srny, zajíce a bažanty. 

Zároveň je na jednotlivých zastávkách možné i sbírat léčivé byliny. 

Začínáme nad ulicí Raškoun na kopci přezdívaném Čumák a pokračujeme k vrchu 

Šibenice. Odtud sejdeme k Sovínu a dále k nádrži Nad Sovínem. Od nádrže vyjdeme 

strmou louku zvanou Svobody a cestou za bývalou bažantnicí pokračujeme po polích 

přes Přidánky a Podhorky na Pastvisko. 

1. zastávka 

Na louce pod kopcem Šibenice se hojně vyskytuje šalvěje luční (Salviapratensis L.). 

Občas se užívá stejně jako šalvěj 

lékařská (Salvia officinalis L.), ale není 

tak účinná. 

Obsahuje silice, třísloviny, hořčiny a 

flavonoidy. 

Nálev z listů díky obsahu silic snižuje 

vylučování potu. Hořčiny mohou 

pomoci při poruchách trávení a 

průjmech. 

Zevně se šalvěj užívá jako dezinfekce 

k výplachům úst a mandlí. 

Protizánětlivý účinek se využívá u 

obkladů při kousnutí hmyzu či i ke 

koupelím končetin při revmatismu. 

Obr. 17: Šalvěj luční (Salvia pratensis L.) (Heliová 2009) 
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Spolu s šalvěji na louce nalezneme chrastavec polní (Knautia arvensis (L.) COULT.). 

Pokračujeme podél keřů k malému smrkovému lesu, kudy projdeme zpět na louku 

přímo na vrchu Šibenice. 

Při výstupu z lesa roste hluchavka 

skvrnitá (Lamium maculatum L.), 

která má podobné účinky jako 

hluchavka bílá, ovšem většinou se pro 

léčebné účely nesbírá. 

Obsahuje slizové látky, saponiny, 

třísloviny a silice. 

Čaj z květů pomáhá díky obsahu slizu 

při kašli a zánětech horních cest 

dýchacích, odvar se využívá na sedací 

koupele při výtoku u žen. 

Na jaře se sbírají mladé listy a 

připravují se podobně jako špenát. 

Obr. 18: Hluchavka skvrnitá (.Lamium maculatum L.) (Heliová 2009) 

Pásmo keřů a stín uprostřed louky tvoří bez černý (Sambucus nigra L.) a růže šípková 

(Rosa canina L.), byliny zastupuje kuklík městský (Geum urbanum L.), kakost luční 

(Geranium pratense L.), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus L.), křen selský 

(Armoracia rusticana GAERTN., MEYER et SCHERB.), kopretina bílá 

(Leucanthemum vulgare LAM.), svízel přítula (Galium aparine L.) a kopřiva dvoudomá 

(Urtica dioica L.). 

2. zastávka 

Toto stanoviště tvoří opět pásmo keřů. V jejich stínu je možné v dubnu pozorovat 

prvosenku jarní (Primula veris L.) a violku vonnou (Viola odorata L.). Nyní v červnu 

jsem na stejných místech našla prvosenku již odkvetlou, zato v plném rozkvětu byly 

vlaštovičník větší (Chelidonium majus L.), pryskyřník prudký (Ranunculus acris L.) a 

kostival lékařský (Symphytum officinale L.). 
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10. zastávka 

Po sestupu z kopce Šibenice přejdeme most přes potok Dlouhá řeka a zahneme doprava. 

Hned na začátku při soutoku s Buchlovským potokem můžeme téměř u hladiny 

pozorovat rozrazil potoční (Veronica beccabunga L.), na břehu pak jitrocel kopinatý 

(Plantago lanceolata L.), popenec břečťanolistý (Glechoma hederacea L.) a ještě 

nekvetoucí štětku planou (Dipsacus fullonum L.). 

Mezi nimi barvou vynikala lnice květel 

(Linaria vulgaris MILL.). Tato rostlina se 

dříve hodně využívala. Sbírá se nať. 

Například její šťávou se léčil svrab, lnicová 

mast se zase užívala na kožní záněty. Možná 

proto se později doporučovala k zevnímu 

léčení rakoviny kůže. Tyto účinky však 

nebyly zatím neprokázány. 

Obsahuje flavonové glykosidy linarin a 

pektolinarin, třísloviny a alkaloidy. 

Nálev působí protizánětlivě a projímavě. 

Užívá se zánětech tlustého střeva a 

močového měchýře. 

Obr. 19: Lnice květel {Linaria vulgaris MILL.) (Heliová 2009) 

4. zastávka 

Při potoku, kde se mi podařilo zahlédnout čistec lesní 

(Stachys sylvaíica L.), vede chodník ke hrázi nádrže 

Nad Sovínem. Dole pod hráz í jsem zaznamenala hojný 

výskyt šalvěje hajní (Salvia nemorosa L.), která se 

odlišuje od šalvěje luční tvarem listů a barvou kalicha. 

Obr 20: Šalvěj hajní (Salvia nemorosa L.) (Heliová 2009) 
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10. zastávka 

Vystoupáme po schodech na hráz nádrže Nad Sovínem a dáme se doprava, kde cesta 

vedoucí přes hráz mírně stoupá. Po pravé straně cesty mě až překvapilo množství, 

v jakém se tu vyskytuje černýš rolní (Melampyrum arvense L.) rostoucí mezi 

odkvetlou šalvěji luční (Salviapratensis L.). 

Obr. 21: Černýš rolní (Melampyrum arvense L.) (Heliová 2009) 

Patří mezi slabě jedovaté rostliny, obsahuje toxickou iridoidní sloučeninu aukubin, která 

má tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu. Tato látka zároveň způsobuje, že 

černýš při sušení černá - odtud také jeho český název. Rostlina je poloparazitická, svými 

kořeny se přisává k hostitelské rostlině a odnímá jí živné roztoky. 

!Černýš rolní je řazen mezi ohrožené druhy naší květeny, ve Velké Británii j e chráněný! 

Při chůzi po hrázi pozorujeme ještě hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum L.) a 

chrastavec rolní (Knautia arvensis L.). 
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10. zastávka 

Přejdeme silnici, vyjdeme příkrý sráz a dostaneme se na strmou rozlehlou louku. Při 

stoupání do kopce Svobody pozorujeme kolem sebe jetel luční (Trifolium pratense L.), 

jetel prostřední (Trifolium medium L.), jetel plazivý (Trifolium repens L.), štírovník 

růžkatý (Lotus corniculatus L.), kopretinu bílou (Leucanthemum vulgare L.), zvonek 

rozkladitý (Campanula patula L.), šalvěj luční (Sa lvi a pratensis L.) a pryšec chvojka 

(Euphorbia cyparissias L.). 

Louka přechází v listnatý les, který tvoří mimo jiné bříza bělokorá (Betula pendula 

ROTH) a dub letní (Quercus robur L.). Bylinné patro zaplavila netýkavka malokvětá 

(impatiens parviflora DC.). Na okraji lesa bylo vidět několik odkvetlých plicníků 

lékařských (Pulmonaria offtcinalis L.). 

Po náročném stoupání je odměnou krásný výhled až na hrad Buchlov a část Chřibů a 

v červnovém období navíc zralé plody jahodníku trávnice (Fragaria viridis DUCH.). 

Na této louce se mezi psárkou luční 

(Alopecurus pratensis L.) a lipnicí 

luční (Poa pratensis L.) bělala dosti 

hojně vzácná rostlina plamének 

přímý (Clematis recta L.). 

Dříve se sbírala nať a pro pokožku 

dráždící účinek se používala při dně, 

revmatismu a vyrážkám. 

Užívala se i vylisovaná šťáva z 

čerstvé rostliny proti zimnici, 

zánětům očí a močového ustrojí. 

'.Plamének přímý je zařazen mezi 

ohrožené druhy naší květeny, ve 

stejné kategorii je chráněn i zákonem! 

Obr. 23: Plamének přímý (Clematis recta L.) (Heliová 2009) 
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10. zastávka 

Po vystoupání na vrchol kopce Svobody pokračujeme po vrstevnici, která obchází lesík 

za bývalou bažantnicí. Sejdeme na zarostenou stráň, kde je možné vidět pryšec obecný 

(.Euphorbia esula L.), pomněnku rolní (Myosotis arvensis (L.) HILL.), list již 

odkvetlého podbělu obecného (Tussilago farfara L.), hořčici polní (Sinapis arvensis L.) 

a pcháč oset (Cirsium arvense (L.) SCOP.). 

Tato stráň je velice významná pro sběr, protože v dubnu je zde možné nalézt hojně 

rostoucí plicník lékařský (Pulmonaria officinalis L.). 

Plicník obsahuje kyselinu křemičitou, 

slizové látky, vitamín C a saponiny. 

Díky nim se využívá při nachlazení, 

zánětech průdušek a plicních 

nemocech. Zlepšuje vykašlávání a 

pomáhá uvolňovat hlen. 

Třísloviny lze využít v čajích proti 

průjmu, do nichž se smíchá plicník 

například s listy a plody borůvky. 

Obsahuje také allantoin podporující 

spolu s tříslovinami hojení ran. 

K obkladům je možné použít i 

čerstvou rostlinu. 

Obr. 24: Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis L.) (Heliová 2009) 

Protože plicník obsahuje alkaloidy, nedoporučuje se užívat jej déle než tři týdny. Neměl 

by být podáván malým dětem a těhotným či kojícím ženám. 
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V červnu se na místech, kde se hojně vyskytoval plicník, objevuje dosti četně kostival 

lékařský (Symphytum officinale L.). 

Tato bylina patří už od středověku k významným léčivým rostlinám. Uvádí jej již ve 12. 

století sv. Hildegarda pod názvem Consolida. Využíval se jako součást mnoha mastí na 

zlomeniny. Ke sběru se využívá kořen. 

Lze jej využít i vnitřně ke zlepšení 

prokrvení končetin a k podpoře 

pevnosti cévních stěn. Vodou zapitý 

prášek z kořenů působí pro vysoký 

obsah slizu jako mírné projímadlo. 

V kloktadlech se využívá při 

paradentóze či při zánětech hltanu. 

Obr. 25: Kostival lékařský (Symphytum officinale L.) (Heliová 2009) 

Vzhledem k přítomnosti alkaloidů, které jsou podezřelé z karcinogenity a z možnosti 

poškození jater, se v poslední době nedoporučuje vnitřní užívání kostivalu a pokud ano, 

pak jen krátkodobě a v malých dávkách. 

Nejvýznamnější obsažená látka je allantoin, který se nachází i v plicníku lékařském. 

Zevně se využívá jako součást mastí a obkladů. 

Zlepšuje prokrvení pokožky a tkání, 

pomáhá je hojit a regenerovat, 

zbavuje tkáň otoků a pohmožděnin, 

pomáhá při zánětech žil a svalů, 

nemocech kloubů a kostí, při 

křečových žilách, dokonce i chrání 

kůži před slunečním zářením. 
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10. zastávka 

Po cestě pokračujeme mezi keři. Pozorujeme kolem rostoucí byliny jako kopřiva 

dvoudomá (Uríica dioica L.), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum MILL.), svízel 

povázka (Galium mollugo L.). V dubnu je zde možné najít a sbírat velké množství 

prvosenky jarní (Primula veris L.). 

Kořen této rostliny obsahuje pět 

krát více saponinů než květ. Ten se 

přidává do speciálních čajů, které se 

užívají při nemoci horních cest 

dýchacích k usnadnění vykašlávání 

a pocení. 

Prvosenka má mírné močopudné a 

projímavé účinky, může být tedy 

přítomna i v takových čajích. 

Součástí saponinů prvosenky je i 

látka cyklamin, která je mírně 

jedovatá. Proto by se tato byliny 

neměla využívat dlouhodobě. 

Obr. 26: Prvosenka jarní (Primula veris L.) (Heliová 2009) 

9. zastávka 

Keře a stromy končí a cesta vychází opět mezi pole. Na pár místech zahlédneme šalvěj 

luční (Salvia pratensis L.) a známou ostrožku stračku (Consolida regalis S.F.GRAY). 

I tuto bylinu je možné využít v lidovém léčitelství. V nati je obsažen alkaloid vázaný na 

kyselinu akonitovou, v semenech je přítomný další alkaloidy, květy obsahují modrý 

antokyanový glykosid. Celkově je řazena mezi mírně jedovaté rostliny. 
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V lidovém léčitelství se dříve užívalo zejména květů, ale nať i semena. Z nich se 

například připravovala mast na vši a projímadlo. Listy a květy byly užívány jako 

močopudný prostředek a proti střevním parazitům, ve starověku se užívala i k hojení ran 

a jejich rychlému zacelování. 

Z květů je možno získat modré barvivo k barvení cukrovinek i vlny. 

Tuto ostrožku stračku považuji za velice známou a hojnou. 

Přikládám proto fotografii příbuzné stračky 

východní (Consolida orientalis (GR. et 

GODR.) SCHRÓDINGER). 

Ta se naopak vc zkoumané lokalitě 
vyskytovala výjimečně a to právě zde v části 

Přidánky. 

Rostlina je také léčivá, bohatá na alkaloidy a 

medonosná. V Turkmenistánu se využívá 

jako barvířská rostlina. 

Obr. 27: Stračka východní (Consolida orientalis (GR. et GODR.) SCHRÓDINGER) 
(Heliová 2009) 
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10. zastávka 

Dne 3. 6. 2009 moje cesta k tomuto stanovišti nepokračovala. Pastviska jsem procházela 

13. 4. 2009, protože to bylo období, kdy kvetl podbčl lékařský (Tussilago farfara L.), 

kvůli kterému jsem toto místo navštívila. 

List i květ obsahuje slizovou látku faradiol, čehož se využívá v čajích ke změkčování 

hlenů a snadnějšímu vykašlávání při zánětu průdušek, rýmě či chřipce. Užívá se ve 

směsi s dalšími bylinami, 

kombinuje se třeba s prvosenkou 

jarní.. 

Květy obsahují rutin a hyperin, 

karotenoidní látku taraxanthin a 

glykosidy. Rutin a třísloviny by 

mohly pomoci v obkladech při 

zánětech žil. 

Listy obsahují fytosteroly, 

chemickým složením blízké 

hormonům nadledvinek. Někdy 

se doporučují u průduškové 

záduchy ke zlepšení dechu a také 

je možno je použít jako obklady 

na revmatické a dnavé bolavé 

klouby. Využívají se i proti 

křečím. 

Obr. 28: Podběl lékařský (Tussilago farfara L.) (Heliová 2009) 

Droga se poměrně hodně využívá v lékařství. Kvůli obsahu alkaloidů se nedoporučuje 

užívat podběle dlouhodobě. 

Samostatně by se také podběl neměl podávat dětem a těhotným a kojícím ženám, ve 

směsích, kde je podběle nejvíce 15%, by však neměl být jakkoliv nebezpečný. 
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6 Diskuze 

Studium literatury zabývající se historií lidového léčitelství představuje spojení dvou 

oborů tedy historie a biologie. Objevuje se zde mnoho zajímavých informací o tom, jak 

se léčili lidé v dávných dobách a že už tehdy dokázali vhodně využít první pomoc 

z přírody. Snažila jsem se vybrat to nejdůležitější, všechno se ale bohužel do mého 

shrnutí nevešlo a doporučila bych k jejich studii některou z knih použité literatury. 

Nezbytná část pojednávající o obsahových látkách možná pro čtenáře nebyla tolik 

zajímavá, ale považuji za nutné v práci o léčivých rostlinách podat souhrn informací o 

chemické povaze těchto látek, především když účinek a využití rostlin závisí na jejich 

obsahu. 

Práce na floristickém průzkumu vybrané lokality byla ovšem prací nej zajímavější. 

Velký podíl na tom mělo i to, že k výzkumu bylo nutné jít osobně do terénu a potřebná 

data sebrat. 

Nechtěla jsem vytvořit další učebnicový text o léčivých rostlinách. Mým cílem 

v praktické části bylo prozkoumat danou lokalitu a sebrané data prospěšně použít. 

Snažila jsem se tedy navrhnout schůdné trasy využitelné ve výuce na základní škole při 

hodinách přírodopisu a vytvořit příručku pro pedagoga, která by sloužila jako pomůcka 

při jejich procházení. Zároveň jsem chtěla vytvořit poutavou studijní procházku i pro 

žáky samotné. 

Z těchto důvodů jsem se nevěnovala všem léčivým rostlinám, které jsem v lokalitě 

nalezla. Okomentoval jsem jen ty, které mě při procházení krajinou zaujaly svým 

zvláštním vzhledem či barvou, díky nimž se odlišovaly od ostatních rostoucích bylin. 

Možná je námitka, že podrobnější popis uvádím u kopřivy dvoudomé nebo jitrocele 

kopinatého, jež jsou nejen na těchto trasách velmi běžné. Tyto rostliny podle mě stojí za 

zmínku právě proto, že mají široké možnosti uplatnění, docela dobrou dostupnost a 

relativní neškodnost při dlouhodobém užívání. Vzhledem kjejich širokému využití 

v medicíně je tedy dobré, aby žáci o těchto rostlinách slyšeli a ve svém běžném životě si 

své znalosti dokázaly alespoň připomenout. 
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Na jiných místech jsem zase uvedla rostliny, které se v lékařské ani léčitelské praxi 

nevyužívají. Jde o šedivku šedou a piplu osmahlou. U těchto rostlin mě však k zařazení 

přimělo vlastní nadšení z nalezení nového druhu, který jsem dosud znala pouze z knih. 

Dalším důvodem bylo to, že po čas mého průzkumu v okolí obce jsem na každou 

z těchto rostlin narazila pouze jednou a to právě na popsaném stanovišti. Jsem 

přesvědčená, že i na toto je žáky nutné upozornit. Tedy na ojedinělost určitých nálezů, 

na přemnožení některých agresivních plevelů či naopak na postupné mizení dřív velmi 

hojných rostlin. 

Jak jsem uvedla, vesnice Boršice leží na úpatí Chřibů v oblasti jihovýchodní 

Moravy. Zemědělská tradice je zde velmi dlouhá a pole v okolí obce jsou využívány 

k pěstování obilovin, kukuřice a nově se stále více objevuje brukev řepka. Nemalou část 

pozemků v katastru obce zaujímají také viniční tratč. 

Při svém procházení krajinou jsem pozorovala, že jak na polích, tak ve vinicích se 

vyskytuje stejné a málo druhově početné společenství rostlin. 

Dá se vypozorovat, že druhové rozložení plevelů v obilninách se snižuje. Z vlastní 

zkušenosti vím, že v posledních letech ustupují citlivé druhy plevelů a naopak se 

rozšiřují ty obtížně regulovatelné. Uvést mohu jeden případ, který je velice známý. 

V době před dvaceti lety si pamatuji na okolních polích pestrost barev ve zrajícím obilí, 

kterou tvořily vlčí máky a chrpy. Chrpu modrou bylo vidět velmi hojně. V posledních 

letech jsem v okolí obce nezaznamenala výskyt této rostliny. A stejně tomu bylo i při 

mém červnovém výzkumu. 

Jedním z důvodů tohoto stavu je zvýšené používání chemických látek v zemědělství 

a také malá pestrost vysazovaných zemědělských druhů. Kvůli dobrým výnosům a 

prodeji na bionaftu se na polích čím dál častěji objevuje brukev řepka olejka. Mezi ní 

vyrůstá jako plevel vlčí mák, ostrožka stračka, violka rolní či knotovka bílá. Vymizení 

některých plevelů významně pomohlo i pečlivé čištění osiva. 

Po těchto postupech z okolí obce úplnč vymizel například koukol či chrpa modrá. 

Určitě se ale naopak rozbujely pcháč oset, lebeda lesklá, pelyněk Černobýl, merlík bílý a 

kopřiva dvoudomá. Ve vinicích v drtivé převaze vyrůstá kakost pyrenejský a laskavec 

zelenoklasý. 
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Pro zemědělce je to vymýcení nepříjemného plevele dobrá zpráva. Otázkou je, jestli 

chemické herbicidní prostředky nejsou více na škodu než k užitku. Půda ošetřovaná 

těmito prostředky může postupně degradovat a tím pádem i úroda může být méně 

kvalitní. 

S každým druhem, který ustoupí ze společenstva, také vymizí jeho genetická 

informace a tím se následně dříve běžné plevele dostávají mezi dnes již ohrožené a 

chráněné druhy rostlin. Chrpa modrá patří mezi taxony vyžadující další pozornost. 

Dříve se například objevoval hojně i černýš rolní jako plevel v obilovinách. Při 

zpracování obilí se jeho semena dostávala do mouky, ta tmavla a hořkla. Proto byl 

černýš agrotechnickými postupy z polí vytlačen. Nyní patří mezi ohrožené druhy. 

V mnou zkoumané oblasti se vyskytoval na dvou místech, ovšem musím připustit, že na 

břehu nádrže Nad Sovínem jsem zaznamenala dost početnou populaci. 

Koukol polní je kriticky ohrožený druh zahrnutý i v Červené knize vyšších rostlin 

ČR. Je to typický příklad polního plevele, který byl v minulosti velice běžný, avšak 

zvláště díky zdokonalení čištění osiva, prakticky vymizel. V minulosti rostl nejspíše na 

celém území republiky, všude tam, kde byly pěstovány obilniny. Jde o jedovatou 

rostlinu, která byla hojně likvidivána. Nebezpečná jsou především semena přimíchaná 

do sklizeného zrní. Mechanické vytrhávání však jeho stavy příliš nesnižovalo, protože 

se tato jednoletá bylina na pole dostávala opakovaně s osivem. Až po zdokonalení 

čištění osiva a zavedení jeho centrální distribuce koukolu znatelně ubylo. Dnes se u nás 

vyskytuje jen na několika málo místech. Ve skanzenech a jiných ústavech se provádí 

záchranná kultivace koukolu; je snadno vypěstovatelný ze semen. Na pole se však 

pochopitelně nevrací. 

Samozřejmě, že jak ochránci přírody tak zemědělci hájí každý svůj zájem. Důležité 

je, abychom nalezli tu správnou rovnováhu mezi nutností dosahovat velkých výnosu ze 

sklizní a snahou ochránit plevelné rostliny jako jednu ze složek rozmanitosti rostlin v 

krajině. 
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7 Závěr 

Na závěr bych chtěla svoji bakalářskou práci shrnout a zhodnotit její výsledky. Za 

pomoci dostupné literatury jsem se snažila shrnout historii léčitelství a nastínit způsoby 

využití léčivých rostliny v minulosti. Zároveň bylo mou snahou vybrat významná díla 

sepsaná na základě tehdejších znalostí. 

Část týkající se obsahových látek planých rostlin podává přehled účinných látek 

v rostlinách, díky kterým se označují jako léčivé. 

Ve své vlastní praktické části jsem floristicky zmapovala danou lokalitu, tedy okolí 

obce Boršice a na základě svých poznatků a pořízených fotografií navrhla tři trasy na 

katastru obce, které jsou didakticky využitelné při výuce přírodopisu na základní škole. 

Zároveň se mi také podařilo vytvořit průvodce po těchto trasách jako pomůcku pro 

doprovázejícího učitele. 
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