
Mák zahradní – opium pak nad to nade všecko daleko silnější jest, a kdož ho víc, než náleží, požívá, uvodí 

těžký sen, třeští hlavu, duchy životní mdlí a umořuje, jakož toho mnozí častěji u nás v Čechách než kde 

jinde zkušují, kteříš dětem opium na spaní dávají. Protož jakž v jiných zemích, tak u nás také mělo by se od 

vrchnosti apatékářům všem přísně zapovědíti, aby jakž jiných věcí jedovatých, tak i toto opium ven žádnému 

k požívání nedávali a neprodávali. Nebo i sami rozumní lékaři nepoužívají ho než s velikým uvážením a v nejvyšší 

potřebě, a to velmi skromně, a ne samého, ale přidávají k němu šafránu a oleje na zemdlení té moci jeho 

škodlivé… 

 1562, Matthioliho herbář
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Pojem léčivé rostliny zahrnuje široké spektrum druhově rozmanitých rostlin. Tato věta bude 

srozumitelnější, pokud si přečtete i větu následující. Mezi léčivky patří pažitka i marihuana, 

kmín i blín, lípa i borůvka, mandragora i růže, jahodník i rulík. Mají tyto rostliny vůbec něco 

společného? Ano, jsou to rostliny užitkové a využívají se hlavně k prevenci a léčení. V běžných 

knížkách bývá uvedeno kolem 130 druhů léčivek, ale Číňané používali už ve 3. tisíciletí př. n. l. 

kolem 230 léčivek, starověcí Asyřané jich znali 250, antičtí autoři mají na svých seznamech 

až 1000 zástupců léčivek. Na našem záhonku v botanické zahradě jich roste téměř 400, ale 

my se zaměříme na 20 – 30 rostlin, z nichž některé určitě dobře znáte, některé si připomenete 

a s některými se seznámíte. Pokud jste se na návštěvu botanické zahrady připravovali podle 

pracovního listu do školy, máte náskok :-).

           Koneckonců děláte to pro své zdraví…

Pozorně si přečtěte české názvy vybraných rostlin a napište, co mají jejich názvy společného: 

kostival, lékořice, dobromysl, vratič, plicník, mateřídouška, jaterník, potměchuť, kýchavice 

Napadne vás další rostlina, která by se hodila do tohoto výčtu?

V úvodním výčtu léčivých rostlin se objevily i drogy a jedovaté rostliny. Dokážete vysvětlit rozdíl 

mezi těmito třemi termíny? Pokuste se o to:

léčivky – 

drogy – 

jedovaté rostliny – 

Pokud se vám vysvětlení nedaří, neklesejte na mysli, není to totiž vůbec jednoduché.

Poslechněte si průvodce a své definice si případně upravte.
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Léčivky a drogy aneb Není na světě bylina, aby na něco nebyla

k zamyšlení

Není náhodou v názvech těchto léčivých rostlin naznačeno nebo přímo obsaženo jejich možné působení?

doplň

poslouchej



1. Poznáte je, když kvetou?

Bylinkový záhon v botanické zahradě je velmi proměnlivý, protože v každém období kvetou 

jiné léčivé rostliny. K největším změnám dochází od března do srpna. 

Doplňte k vybraným bylinám měsíce, kdy kvetou, a poté je zkuste najít na záhonku. Můžete využít 

nápovědy a v případě nejasností nakouknout do naší malé fotogalerie.

 – jaterník, devětsil, prvosenka, podběl      

 – hlaváček jarní, koniklec, blatouch, konvalinka, sasanka   

 – heřmánek, kostival, plicník      

 – třapatka, šalvěj, levandule, meduňka, tymián    

  – bazalka, saturejka, měsíček      

 – slunečnice, mateřídouška, divizna    

 – dokvétají některé bylinky, plodí ostropestřec 

Přečtěte si pro zajímavost český překlad názvů francouzských měsíců, které vznikly v průběhu 

Velké francouzské revoluce, kdy nový letopočet potřeboval i nový kalendář: vinobranec, mlhovec, 

jínivec, sněženec, deštivec, vichřivec, klíčivec, květnatec, lučník, úrodník, vedřec, ovocník.

Kterého je dnes? 

           Měsíce následují v logickém pořadí, ale nezačínají lednem…

Poslechněte si průvodce a poznačte si důležité informace o léčivkách, které v tomto období 

rostou.

Léčivky a drogy aneb Není na světě bylina, aby na něco nebyla
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poznamenej si

? ... !
vyřeš

zajímavost

poslouchej



2. Poznáte je, když nekvetou?

Některé léčivky lze velmi snadno poznat podle listů. Za chvilku budou jejich listy kolovat mezi 

vámi, abyste si je mohli ve skupinkách pozorně prohlédnout a společně charakterizovat.

Načrtněte si listy právě rostoucích léčivek a popište, jakou mají barvu, žilkování, tvar, povrch…

Poslechněte si průvodce a poznačte si důležité informace o léčivkách, které v tomto období 

rostou, a jejich listech.
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Léčivky a drogy aneb Není na světě bylina, aby na něco nebyla

nakresli, vyfoť...

poznamenej si

poslouchej



3. Poznáte je podle vůně?

Rozemněte mezi prsty list nebo nať šesti nejznámějších českých bylinek a zapište si do PL, co 

vám jejich vůně připomíná. Snažte se zapamatovat nejen vůni, ale i vzhled léčivek. Poznamenejte 

si i charakteristické znaky listu nebo květu, podle kterých si myslíte, že rostlinu rozeznáte. Své 

znalosti a nápady prodiskutujte ve skupině.

           Čichové buňky si budete moci prověřit hned vzápětí se zavázanýma očima.

    

    

   

  

Nabízí se řada „voňavých“ otázek, například otázka, díky jakým mechanismům léčivky voní. 

A voní za každých okolností? Nebo se intenzita jejich vůně mění v  průběhu dne? Proč? A jaký 

průmysl využívá siličných vlastností rostlin? 

Napište své domněnky...

Poslechněte si průvodce a upravte své předchozí odpovědi.

Pohodlně se usaďte a ve skupinkách se vzájemně prozkoušejte, jestli se zavázanýma či zavřenýma 

očima známé bylinky poznáte. Za každý správný tip si připište 1 bod. 

Léčivky a drogy aneb Není na světě bylina, aby na něco nebyla
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doplň

k zamyšlení

pozoruj

           Možná se vám vůně bylinek spojuje 
s konkrétními objekty, ať se jedná o potraviny nebo 
místa. Klidně si můžete připsat poznámku typu 
bramboračka, špagety, šatní skříň, mýdlo, žvýkačka 
nebo citron…

poslouchej

vyzkoušej



4. Poznáte je podle stonku?

Za chvilku budou kolovat některé z těchto bylinek: bazalka, máta, pelyněk, tymián, lékořice 

levandule, koukol, vlaštovičník, proskurník, sléz.

Pokuste se rozdělit tyto léčivky do dvou skupin podle typu stonku. 

1. skupina:  

2. skupina: 

Zakreslete si do každé půlky listu jednoduchý průřez jedním ze dvou typů stonku a přiřaďte k nim 

zástupce.

Závěr svého pozorování si zapište:

           Čtverhranný stonek je základní rozlišovací znak čeledi hluchavkovitých, latinsky Lamiaceae.

Pokuste se kolující stonky nalomit a všimněte si dalších rozdílů mezi nimi. Výsledky pozorování 

si zapište.

Léčivky a drogy aneb Není na světě bylina, aby na něco nebyla
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nakresli, vyfoť...

pozoruj

poznamenej si

pozoruj



Prohlédněte si list třezalky proti světlu a odhadněte, jaké je její druhové jméno.

Prohlédněte si dobře stonky obou třezalek a napište, čím se liší.

           Právě jste se naučili rozeznat třezalku tečkovanou od třezalky skvrnité :-).

Tečky, které jsou patrné na květech třezalky, jsou způsobeny přítomností hypericinu, červeného 

barviva v jejích žlázkách. Protože lidem připomínaly kapičky krve, získala třezalka tečkovaná 

lidový název bylina sv. Jana. 

           Pokud jste si prostudovali pracovní list pro práci ve škole, víte, co se stalo s mlékem krav nebo koz, když 
spásly větší množství třezalky…

Zjistěte podrobnosti o životě a smrti sv. Jana Křtitele.

5. Poznáte koření?

Mnohé léčivky běžně využíváme v kuchyni jako koření, a proto je často vídáme na květinových 

záhoncích nebo v truhlíku za oknem. Protože je dobře znáte, můžeme si na nich připomenout 

skutečnost, že účinná látka se často hromadí jen v některé části rostliny – může to být nať, plod, 

list, kořen nebo semeno. 

Zavzpomínejte a pokuste se ke každé části rostliny doplnit dva zástupce z imaginární kuchyně.

 

          

     

     

           Možná si nemůžete zrovna vzpomenout třeba na kmín, slunečnici, levanduli, oregano, křen či 
bobkový list.

Léčivky a drogy aneb Není na světě bylina, aby na něco nebyla
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domácí úkol

doplň

zajímavost

porovnej

nať květ plod list kořen semena



Poslechněte si průvodce a poznačte si, co jste nevěděli o pozitivních účincích koření.

6. Na návštěvě u báby kořenářky

Já bába po bohu, 
pomohu, co mohu 
a co nemohu, 
nechám Pánubohu 
(K. J. Erben, z Berounska)

Už toho o léčivkách víte dost na to, abyste si mohli v nouzi sami naordinovat první pomoc 

v podobě léčivého čaje, odvaru nebo tinktury. 

Zkuste k následujícím kořenkám připsat názvy bylinek, které mohou obsahovat…

Proti

kašli

 

Na dobré

zažívání

 

Na dobrý

spánek

 

Na

bradavice

Na nemocné

srdce

 

Na pach

v ústech

 

Pro voňavý

dech

 

Na bolest

žaludku

           Doporučuji vaší pozornosti tyto bylinky: meduňka, šalvěj, tymián, kozlík, máta, pelyněk, 
vlaštovičník, náprstník…

Léčivky a drogy aneb Není na světě bylina, aby na něco nebyla
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doplň

poslouchej



Dobře si prostudujte výčet následujících léčivek a napište, jaký typ drog v této řadě převažuje:

blín, náprstník, vraní oko, durman, potměchuť, oměj, dobromysl, mateřídouška.

V množství menším než malém neškodí, ale léčí. Mnohé léčivé rostliny byly v minulosti 

vyhledávány nejen pro své pozitivní účinky na lidský organismus. Řada z nich byla 

zneužívána k travičství, potratům či vyvolání zvláštních stavů.

Doplňte správné bylinky.

Zácpu způsobuje   / Průjem vyvolává 

CNS rozrušuje   / Psychiku uklidňuje 

Trávení podporuje   / Zvracení vyvolává 

Potrat vyvolává   / Při menstruaci pomáhá    

Na internetu najděte další zajímavosti o využití či zneužívání léčivých rostlin.

           Můžete například zjistit, jestli má saturejka něco společného se satyry nebo co způsobí pelyněk ve skříni…
Dá se vypátrat, jestli mandragora křičí při přesazování všude, nebo jen v Bradavicích.

Napište si jméno léčivky, která vás nejvíce zaujala, nakreslete si ji nebo vyfoťte. 

Léčivky a drogy aneb Není na světě bylina, aby na něco nebyla
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nakresli, vyfoť...

domácí úkol

doplň

poslouchej



7. Procházejte se sami… 

Naše organizovaná „léčivá“ procházka končí, ale v případě zájmu se můžete zahradou 

procházet sami podle přiložené mapky. Řada rostlin s léčivými účinky roste i mimo náš 

tematický záhon. Možná vás překvapí, jak léčivá je i „obyčejná“ vrba… 

Nechte se zlákat následujícími zajímavostmi o léčivkách, které na procházce potkáte!

1. jasan zimnář (naříznutím kůry se získává šťáva s mírně projímavými účinky) 
           Čichněte si, voní po medu!

2. ambroň západní (po naříznutí kůry se sbírá čirá šťáva, která pomáhá při kožních, 
gynekologických, dýchacích, trávicích a nervových obtížích; využívá se k aromatizaci parfémů, 
žvýkaček, pečiva, sladkostí a tabáku)
           Už víte, jak voní nektar řeckých bohů?

3. vrba bílá (kůra a list obsahuje kyselinu salicylovou, která snižuje horečku podobně jako dnes 
aspirin)
           Chcete to latinsky? Salix alba!

4. bobkovišeň lékařská (užívá se při nevolnosti a zvracení)
           Pozor! List je jedovatý!

5. kaštanovník jedlý (aplikuje se vnitřně při průjmech a revmatismu, zevně jako kloktadlo při 
zánětech hltanu)
           Pééčené kaštanýýý!

6. škumpa ocetná (listy byly součástí indiánské tabákové směsi, červené plody se dříve používaly 
k zesílení octa, dnes je využívána v homeopatii při bolestech kloubů)
           Pozor, způsobuje dotykovou alergii! 

7. arálie štíhlá (kořen má účinky podobné žen-šenu)
           Chcete být dlouho mladí a krásní?

8. chvojník (latinský název ephedra ozřejmuje využití drogy více než český – posiluje organismus, 
ulevuje při astmatu)
           Bohužel je zneužíván sportovci…

9. vřes obecný (nať se používá při močových problémech, ve vyšších dávkách léčí nespavost) 
           Máte chuť na kvalitní med?

10. peganum harmala (též syrská routa, využívá se při žaludečních, močových, sexuálních 
a menstruačních potížích, epilepsii, nervových a duševních nemocech) 
           Pozor! Při vyšších dávkách vyvolává halucinace a zvracení!

11. libavka poléhavá (nálev z listů léčí bolest hlavy nebo v podobě kloktadla bolest v krku)
           Indiáni ji žvýkali místo kartáčku na zuby!

12. ginkgo biloba (jinan dvoulaločný je proslulý nejen jako symbol Rychlých šípů, ale v Číně se  
dodnes užívá při astmatických potížích) 
           Prý pomáhá při kocovině! 

Léčivky a drogy aneb Není na světě bylina, aby na něco nebyla
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8. Léky za plotem

I za plotem botanické zahrady můžete najít rostliny, které patří mezi léčivé. Pokud ještě máte 

čas a chuť, směřujte své kroky po šipce naučné stezky a všímejte si, jak břehy úvozové cesty 

lemují léčivky, které už znáte. 

           I ti, kterým nepřeje zrovna štěstí, dozajista poznají diviznu, kopřivu nebo třezalku...

Napište názvy bylinek, které jste v úvozu poznali.

Po příchodu domů si uvařte meduňkový čaj a napište krátký fejeton na téma Zelená lékárna. 

V následující hodině českého jazyka budete moci vzájemně posoudit nejen literární, ale po 

procházce botanickou zahradou i odborné kvality vašeho „podčárníku“.

Léčivky a drogy aneb Není na světě bylina, aby na něco nebyla
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poznamenej si

domácí úkol


