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KOPŘIVA DVOUDOMÁ 
Kopřivu dvoudomou všichni známe. Dáváme si na ni pozor, protože 

na svých listech má dlouhé žahavé chlupy. Když se kopřivy neopatrně 

dotkneme, ulomíme jí chlupy, ty se nám zapíchnou do kůže a ucítíme 

nepříjemné štípnutí. Tak se kopřiva brání poškození, vpustí nám do rány látku 

podobnou hadímu jedu.1 V malé míře je požahání od kopřivy zdravé, dobré 

na revma.  

 

Kopřiva je evropská bylina vysoká asi 50 až 150 cm a daří se jí 

v oblastech bohatých na vláhu. Můžeme ji využít k vyčištění krve, odstranění 

kožních problémů, hojení ran a mnohému dalšímu. Nejlepší je sbírat listy ještě 

před květem.2 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

                                   
1 A. PILÁT, O. UŠÁK. Kapesní atlas rostlin, s. 72. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1988. 
2 BEDNÁŘOVÁ, J. Herbář: Herbář aneb od anděliky k žindavě, str. 128. Praha: Fortuna 
Libri, 2015. 
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SMETANKA LÉKAŘSKÁ 
Smetanku lékařskou známe spíše jako pampelišku. Pampeliška je slovo 

označující více jak 250 druhů rostlin, které rostou kromě Antarktidy po celém 

světě, od nížin až po vysoké hory. Obsahují hodně medoviny, jsou lahodnou 

potravou pro hmyz, i když hmyz ke svému opýlení vůbec nepotřebují.3 

 

Listy smetanky lékařské obsahují hořčiny, látky povzbuzující trávení a 

jsou výborné do jarních salátů. Z květů se dělá pampeliškový med, nejléčivější 

je ale kořen.4 

 

 
 

 

 

 

 

  

                                   
3 A. PILÁT, O. UŠÁK. Kapesní atlas rostlin, s. 206. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1988. 
4 BEDNÁŘOVÁ, J. Herbář: Herbář aneb od anděliky k žindavě, str. 218. Praha: Fortuna 
Libri, 2015. 
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JITROCEL 

   KOPINATÝ 
 

Každý, kdo si jako dítě hrál 

na doktora, zná zázračné účinky 

jitrocele kopinatého. Kromě toho, 

že čistí krev, čerstvě rozmačkané 

listy hojí rány, popáleniny a 

záněty.5 Šťáva z listů podávaná 

vnitřně tlumí kašel.6 

 

 
 

 
  

                                   
5 BEDNÁŘOVÁ, J. Herbář: Herbář aneb od anděliky k žindavě, str. 104. Praha: Fortuna 
Libri, 2015. 
6 A. PILÁT, O. UŠÁK. Kapesní atlas rostlin, s. 194. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1988. 
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SEDMIKRÁSKA CHUDOBKA 
Sedmikráska je krásná a vůbec né chudobná. Má v sobě spoustu 

vitamínů a minerálů, díky kterým patří s kopřivou, pampeliškou a jitrocelem 

k hvězdám jarních očistných kúr.7 Zkuste si natrhat pár kvítků a ozdobit si 

jimi zeleninový salát. Květy této malé něžné bylinkyi se za nevlídného počasí 

schoulí do sebe a rozvinou se do své krásy zase až se slunečními paprsky. 8 

 
 
 

 
  

                                   
7 BEDNÁŘOVÁ, J. Herbář: Herbář aneb od anděliky k žindavě, str. 274. Praha: Fortuna 
Libri, 2015. 
8 A. PILÁT, O. UŠÁK. Kapesní atlas rostlin, s. 209. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1988. 
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JETEL LUČNÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetel luční je půvabnou bylinou, která zdobí naše louky sytě růžovými 

květy. Obsahuje fytoestrogeny, hormony svou strukturou podobné ženským 

hormonům. Čaj připravený z čerstvě rozkvetlých květů tak má blahodárný vliv 

na ženské zdraví a jejich krásu.9 

 

Pokaždé, když si s přáteli uděláme piknik někde na louce, skončíme 

nakonec u hledání čtyřlístků. Čtyřlístky jsou anomálií, něčím zvláštním a 

neobvyklým, co k jetelu lučnímu neodmyslitelně patří. Zkus najít čtyřlístek i 

ty, vylisovat a usušit jej a nalepit výše k obrázku! 
  

                                   
9 BEDNÁŘOVÁ, J. Herbář: Herbář aneb od anděliky k žindavě, str. 100. Praha: Fortuna 
Libri, 2015. 
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ŘEBŘÍČEK OBECNÝ 
Bylina zajímavá tvarem svých listů a bohatými bílými květy. Bývá 

považována za hotový poklad ženského zdraví a má silné dezinfekční účinky.10 

 

Achilles, král řecký, rány čerstvé jím hojil. 

V francké nemoci ústa jím vymývati dobré jest.11 

 

Roste hojně a vytrvale. U všech bylin platí, že to nejlepší nám nabízí 

příroda v bezprostřední blízkosti. Stačí jen vědět, jak si pomoci, protože není 

na světě bylina, aby pro něco nebyla. 

 

  

                                   
10 BEDNÁŘOVÁ, J. Herbář: Herbář aneb od anděliky k žindavě, str. 272. Praha: Fortuna 
Libri, 2015. 
11 ČERNÝ, J. Knieha lékarska, kteráž slove herbář aneb zelinář. Norimberk: 1517, in 
BEDNÁŘOVÁ, J. Herbář: Herbář aneb od anděliky k žindavě, str. 272. Praha: Fortuna Libri, 
2015. 
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BEZ ČERNÝ 
 

Bohatě větvený keř dorůstající 

výšky až 7 m. Jeho květy oceníme 

v období chřipek a nachlazení, 

protože vyvolávají pocení, snižují 

horečku a příznivě působí na cévy. 

Plody černého bezu, tzv. bezinky 

zase tiší bolest.12 Najdi si ve svém 

nejbližším okolí keř černého bezu, 

určitě se ti bude hodit! 

 

 
 
  

                                   
12 BEDNÁŘOVÁ, J. Herbář: Herbář aneb od anděliky k žindavě, str. 20. Praha: Fortuna Libri, 
2015. 
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OSTRUŽINÍK KŘOVITÝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostružiníků u nás roste více než 

100 druhů a navzájem se kříží. Můžeme 

proto ochutnat plody 100 a více chutí. 

Z plodů se vyrábí marmeláda nebo víno, 

listy jsou základem pro různé čajové 

směsi a dodávají čaji lehce nasládlou 

příchuť.13 

 
  

                                   
13 BEDNÁŘOVÁ, J. Herbář: Herbář aneb od anděliky k žindavě, str. 212. Praha: Fortuna 
Libri, 2015. 
A. PILÁT, O. UŠÁK. Kapesní atlas rostlin, s. 86. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1988. 
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JÍROVEC MAĎAL 
 

Jírovec maďal neboli kaštan 
pochází z hor Balkánského poloostrova. 
Díky svému velkému vzrůstu působí 
majestátně. Využíváme jeho květy a 
semena, ze kterých se vyrábí mast proti 
otokům, křečovým žilám a pro posílení 
cévního systému.14 

 
 

  

                                   
14 BEDNÁŘOVÁ, J. Herbář: Herbář aneb od anděliky k žindavě, str. 102. Praha: Fortuna 
Libri, 2015. 
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DUB LETNÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohutný strom, který se může dožít 
i více než 1000 let. Zvířata si pochutnají 
na žaludech, lidé využívají sílu mladé 
kůry při střevních a trávicích potížích.15 

 
 

  

                                   
15 BEDNÁŘOVÁ, J. Herbář: Herbář aneb od anděliky k žindavě, str. 60. Praha: Fortuna Libri, 
2015. 
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i Používáme slova: rostliny, byliny a dřeviny. Jaký je mezi nimi rozdíl? 
Rostliny zahrnují všechny živé organismy, které se vyznačují podobnými znaky a přijímají 
energii prostřednictvím fotosyntézy. 
Byliny jsou rostliny, které mají dužinatý stonek. 
Dřeviny jsou rostliny, které mají dřevnatý stonek a dělí se dále na keře a stromy. 

                                   


