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Léčivé byliny
◉ rostliny obsahující látky, které mají příznivý 

účinek na lidský organismus
◉ převládající zdroj přírodních léčiv
◉ jejich příznivé účinky jsou známy a využívány 

již od starověku
◉ fytoterapie=bylinkářství – léčba pomocí 

léčivých rostlin (bylin)
◉ tzv. drogy – léčivé části rostlin, nutno podávat 

ve správném množství!
◉ parametry oficiální drogy stanovují lékopisy
◉ k léčení celosvětově využíváno přes 10 000 druhů 

rostlin

◉ některé obsahové látky léčivých 
rostlin: alkaloidy, flavonoidy, 
silice, hormony, enzymy, 
třísloviny, hořčiny, fytoncidy, 
vitaminy atd.

◉ pro správnou účinnost je třeba znát 
správný postup sběru, sušení a 
skladování

◉ mezi sbírané části patří např.: 
kořen, nať, list, květ, pupen, plod, 
semeno, kůra, oddenek, cibule, 
hlíza, plodnice



Jitrocel
(Plantago)

◉ ČELEĎ: jitrocelovité (plantaginaceae)
◉ VYUŽÍVANÉ ČÁSTI: listy, semena
◉ OBSAŽENÉ LÁTKY: slizové látky, kyselina 

křemičitá, kyselina citronová, glykosid 
aukubin

◉ ÚČINKY: působí protizánětlivě, na trávení, 
pomáhá při problémech s dýchacími cestami, 
je využíván proti kašli, čaj využíván kuřáky

◉ ZPŮSOBY KONZUMACE: čajové směsi a 
odvary, čerstvá šťáva z listů – na menší rány, 
ekzémy a spáleniny (dnes se nedoporučuje — 
hrozí zanesením druhotné infekce)

◉ VÝSKYT: roste na polích, u cest a 
na loukách, tam, kde je mírně 
vlhká, hlinito-písčitá půda

◉ ROZŠÍŘENÍ V ČR: jitrocel 
kopinatý (plantago lanceolata), 
jitrocel prostřední (plantago 
media) a větší (major) (dva 
poslední mají méně léčivých 
účinků)

◉ může se dožívat až 12 let
jitrocel kopinatý



Brusinka 
(Vaccinium vitis-idaea)
◉ ČELEĎ: vřesovcovité (asteraceae)
◉ VYUŽÍVANÉ ČÁSTI:  list, plod, pupen
◉ OBSAŽENÉ LÁTKY: množství 

antioxidantů, flavonoidů, tříslovin, 
kyselin, vitaminů A, B5, C, E a minerálů: 
hořčík, železo, vápník, draslík, fosfor, 
sodík, chrom, jód

◉ ÚČINKY: močopudné, antioxidační a 
dezinfekční, pomáhající při průjmech, 
brání rozvoji bakteriálních onemocnění, 
podpora tvorby inzulinu, léčba zánětů 
střev, močových cest a žlučových cest

◉ ZPŮSOB KONZUMACE: listy a plod – 
ve formě bylinného čaje (nejlépe ve 
směsi s dalšími bylinami), drogy; 
Pupeny – tinktura – gemmoterapie 
(=speciální metoda bylinné léčby – 
výtažky z pupenů rostlin, hlavně stromů 
a keřů)

◉ VÝSKYT: v kyselých, na minerály 
chudých půdách, na svazích kopců a hor 
jehličnatých lesů, na vřesovištích i 
rašeliništích v mírném pásu severní 
polokoule

◉ POZOR: Plody proslazené bílým cukrem 
nejsou léčivé (prochází rafinací, je 
zbaven melasy, je bělen)! Plody se 
mohou terapeuticky užívat maximálně 
dva měsíce.

brusnice brusinka 

brusnice brusinka



Plicník lékařský
(Pulmonaria officinalis)
◉ ČELEĎ: brutnakovité (boraginaceae)
◉ VYUŽÍVANÉ ČÁSTI: květy, listy
◉ OBSAŽENÉ LÁTKY: kyselina křemičitá, 

slizové látky, saponiny, vitamin C, třísloviny, 
allantoin, fytosterin, cetylalkohol, pyrolizidinové 
alkaloidy, flavonoidy

◉ ÚČINKY: léčba plicních nemocí, zánětů 
průdušek, hojí a regeneruje sliznice dýchacích 
cest, napomáhá při kašli, trávení zvyšuje krevní 
srážlivost – pomoc při hnisavých nebo 
krvácejících ranách, v homeopatii při bronchitidě 
a v lidovém lékařství

◉ ZPŮSOBY KONZUMACE: odvary, obklady, 
zápary

◉ VÝSKYT: roste v hájích, 
lužních lesích, jako hajnička 
pro venkovské zahrady

◉ byl nazván “plicník” díky 
podobností jeho listů s plícemi

◉ v Anglii mladé listy se 
používají do salátů a polévek

◉ POZOR: obsahuje alkaloidy 
nelze používat více než 3 
týdny

plicník lékařský



Podběl lékařský 
(Tussilago farfara)
◉ ČELEĎ: hvězdnicovité (asteraceae)
◉ VYUŽÍVANÉ ČÁSTI: listy, květy
◉ OBSAŽENÉ LÁTKY: flavonoidy, 

glykosidové hořčiny, třísloviny, zinek, 
draslík, pyrolizidinové alkaloidy

◉ ÚČINKY: proti zánětům dýchacích cest, 
dezinfekční účinky, lepší odkašlávání, proti 
spáleninám, oteklým kloubům a na vředy 

◉ ZPŮSOB KONZUMACE: nálevy, čajové 
směsi, čerstvé lístky z odvaru – na 
spáleniny, obklady z výluhu

◉ VÝSKYT: roste v Evropě a Asii, na 
vlhkých místech, na polích, na 
loukách, na březích potoků a 
příkopech

◉ tussilago (tussis – kašel, ago – 
odháním) =léčivé schopnosti

◉ farfara (far – mouka, ferre – nésti) 
=vzhled listů rostliny

◉ POZOR: obsahuje alkaloidy, nelze 
dlouho používat

podběl lékařský



Pampeliška
(Taraxacum officinale)
◉ ČELEĎ: hvězdnicovité (asteraceae)
◉ VYUŽÍVANÉ ČÁSTI: celá rostlina je 

léčivá od kořene až po květ – listy, stvoly 
(konzumujeme přímo cca 10 ks/denně, 
nijak nezpracováváme), květy, kořen (po 
umytí je možné přímo jíst)

◉ OBSAŽENÉ LÁTKY: inulin (vhodnější 
pro diabetiky), hořčiny taraxacin a 
taraxasterin, třísloviny a fytoncidy

◉ ÚČINKY: močopudné, protizánětlivé 
účinky s nedostatečnou tvorbou kyselin, 
pomáhá trávit a vstřebávat živiny z jídla 
obecně, podporuje játra, podpora 
imunitního systému

◉ ZPŮSOB KONZUMACE: 
čaj, salát, sirup, med, 
konzumace stvolů přímo cca 
10 ks denně, kořen – po umytí 
možné přímo jíst

◉ VÝSKYT: na světlých 
sušších loukách, u cest a na 
trávnících, kvete zpravidla od 
dubna do června a někdy 
znovu na podzim

◉ ZAJÍMAVOSTI: má kořen 
dlouhý až 2 metry

(smetánka) lékařská

smetánka lékařská



Šalvěj lékařská
(Salvia officinalis)
◉ ČELEĎ: hluchavkovité (lamiaceae)
◉ VYUŽÍVANÉ ČÁSTI: listy, nať
◉ OBSAŽENÉ LÁTKY: silice, kafr, salviol, 

třísloviny, vitamin B
◉ ÚČINKY: protizánětlivé, antibakteriální a 

protivirové, pomáhá při bolestech krku, 
zubů a ústní dutiny, je vhodná při trávicích 
potížích, uklidňuje, řeší stres a nespavost

◉ ZPŮSOB KONZUMACE: koření (vnější 
použití – esenciální oleje,  kosmetika) šalvěj lékařská

◉ VÝSKYT: propustná půda, suchá stanoviště
◉ ZAJÍMAVOSTI: při vyšších dávkách 

působí toxicky (obsahuje silici thujon, která 
má na lidský organismus omamné, až 
toxické účinky)



Heřmánek pravý 

(Matricaria chamomilla)
◉ ČELEĎ: hvězdnicovité (asteraceae)
◉ VYUŽÍVANÉ ČÁSTI: květy
◉ OBSAŽENÉ LÁTKY: silice, seskviterpeny, 

flavonoidy
◉ ÚČINKY: protizánětlivé a protialergické, 

posiluje imunitní systém,  účinný při rýmě, 
kašli a nachlazení, podává se při nespavosti

◉ ZPŮSOB KONZUMACE: čaje a odvary 
(zevně užívaný heřmánkový olej)

◉ pomáhá při: křečích, střevních a žaludečních 
potížích, zánětech, bolestech hlavy, zubů atd.

heřmánek pravý

◉ VÝSKYT: u cest, na polích a loukách
◉ ZAJÍMAVOSTI: využití také ve 

farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, 
znám už od starověku



Třezalka tečkovaná

(Hypericum perforatum)

◉ ČELEĎ: třezalkovité (hypericaceae)
◉ VYUŽÍVANÉ ČÁSTI: nať
◉ OBSAŽENÉ LÁTKY: hypericin, 

hyperforin
◉ ÚČINKY: působí antidepresivně, hubí 

bakterie, používá se při zánětech, 
vhodná k léčbě popálenin, uklidňuje 
močové cesty, pro ženy je vhodná v 
období menstruace i klimakteria

◉ ZPŮSOBY KONZUMACE: třezalkový 
čaj, třezalkový olej

◉ VÝSKYT: meze, okraje cest a 
lesů, teplá, slunná a sušší místa

◉ ZAJÍMAVOSTI: snižuje účinek 
hormonální antikoncepce 
(obsahuje hypericin, který 
urychluje odbourávání hormonální 
antikoncepce z krve) 

Třezalka 
tečkovaná



Mateřídouška obecná

(Thymus vulgaris)
◉ ČELEĎ: hluchavkovité (lamiaceae)
◉ VYUŽÍVANÉ ČÁSTI: nať
◉ OBSAŽENÉ LÁTKY: vonné silice, 

hořčiny, flavonoidy, flavony, třísloviny, 
organické kyseliny, minerální látky

◉ ÚČINKY: anemie, chřipka, kašel, 
bronchiální katar, onemocnění jater, 
napomáhá dobrému trávení

◉ ZPŮSOBY KONZUMACE: esenciální 
olej, výroba zubních past, čaj, tinktura, 
sirup

◉ VÝSKYT: slunné stráně, kolem 
pěšinek, na okrajích lesů, 
mraveniště

◉ ZAJÍMAVOSTI: mateřídouška 
měla mít největší sílu, když ji 
panna nasbírala v tichosti o 
svatojánské noci

Mateřídouška 
obecná



Meduňka lékařská

(Melissa officinalis)
◉ ČELEĎ: hluchavkovité (lamiaceae)
◉ VYUŽÍVANÉ ČÁSTI: list, častěji ale 

nať
◉ OBSAŽENÉ LÁTKY: silice, třísloviny, 

kyseliny hydroxytriterpenové
◉ ÚČINKY: snižuje stres, zpříjemňuje 

spánek, uvolňuje pocity úzkosti, 
napomáhá správné srdeční činnosti, 
působí proti křečím a zabraňuje 
nadýmání

◉ ZPŮSOBY KONZUMACE: 
čajové směsi, esenciální oleje, 
extrakt z meduňky ve formě 
tablet, konopná mast s přídavkem 
z meduňky

◉ VÝSKYT: chráněné slunné místo 
s propustnou humózní půdou

◉ ZAJÍMAVOSTI: několik století ze 
z meduňky vyrábí tzv. 
karmelitánský líh

Meduňka 
lékařská



Pexeso
http://www.pexeso.net/stahnout-pexeso/C6W34
Online pexeso na léčivé byliny, kde si můžete vytisknout celé pexeso 
nebo si zahrát online. Vytvořeno: Barbora Markova 1.A

http://www.pexeso.net/stahnout-pexeso/C6W34
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