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Vznik a účel botanické zahrady 

 Vznik botanické zahrady při Střední škole zemědělské a zahradnické v Olomouci sahá do 

poloviny 20. století. Tehdy vznikla z výukových potřeb jako výsledek snahy několika učitelů školy, 

zejména Ing. Jaroslavy Veselé. 

 Hlavní účel botanické zahrady je výukový. Nejedná se přitom pouze o výuku biologie, ale také 

o výuku pěstování rostlin, ochrany rostlin, zahradnických disciplín, alternativního zemědělství, chovu 

zvířat a praxe. 

 Z hlediska předmětu biologie má botanická zahrada velký přínos při výuce systematiky 

rostlin, při tvorbě herbářů, jakožto celoročních žákovských projektů, dále pak při sledování 

vývojových fází rostlin, při studiu morfologie rostlin a při nácviku rozpoznávání některých parazitů 

rostlin. Žáci přitom přichází do přímého kontaktu s rostlinami, což posiluje jejich vztah k přírodě.  

Z hlediska odborných předmětů lze na botanické zahradě učit a procvičovat například tyto znalosti a 

dovednosti: 

 

Pěstování rostlin   vývojové fáze, parazité, morfologie rostlin ... 

 

Ochrana rostlin   identifikace rostlinných škůdců ... 

 

Zahradnické discipliny  vývojové fáze, morfologie rostlin... 

 

Alternativní zemědělství tradiční metody ošetřování rostlin... 

 

Chov zvířat   krmné plodiny... 

 

Praxe  nácvik činností s ručním nářadím, nácvik manuálních dovedností,  

jako například ruční sklizeň, sušení rostlin a sběr a zpracování 

semen… 

 

 Další účel botanické zahrady spočívá v jejím zpřístupnění pro širší okruh zájemců, zejména 

pro ostatní školy, ale i pro zájemce z řad veřejnosti. 
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Význam a použití léčivých rostlin 

 Lidové léčitelství je staré, jako lidstvo samo. Lidé vždy používali při léčbě různých nemocí 

různé rostliny a ani dnes tomu není jinak. 

 V našich podmínkách se využívá přibližně 200 druhů léčivých rostlin. Účinek některých z nich 

byl v minulosti přeceňován. Věřilo se, že například šalvěj pomáhá proti 99 nemocem.  

 Lid sbíral léčivé rostliny v určitou denní nebo noční dobu, poněvadž věřil v jejich nadpřirozené 

síly. Léčebný proces tak nepřímo ovlivňoval silou bezmezné důvěry a autosugesce. Mnohdy to byly 

důležité okolnosti, které měly částečně vliv na příznivé výsledky léčení. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

 Naopak účinek některých druhů je i v současné době podceňován. Je to dáno tím, že ne 

všechny účinné složky užívaných rostlin jsou vědecky dokonale probádány. Použití léčivých rostlin je 

proto nutné raději konzultovat s lékařem.  

 Pěstování léčivých rostlin nemá význam pouze pro jejich možné využití v přímé terapii, ale 

také pro možnost jejich využití jako podpůrných prostředků při léčbě. Léčivé rostliny vždy byly a 

budou důležitou surovinou pro výrobu léčiv, ale i pro kosmetický průmysl. Mnoho druhů léčivých 

rostlin se využívá jako koření při přípravě pokrmů. Řada léčivých rostlin je také medonosná. 

Nezanedbatelný je také jejich hospodářský význam. 
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REJSTŘÍK – Léčivé rostliny 

 

České názvy rostlin 

 

Divizna velkokvětá 

Dobromysl obecná 

Kopřiva dvoudomá 

Levandule lékařská 

Libeček lékařský 

Meduňka lékařská 

Měsíček zahradní 

Pelyněk pravý 

Pivoňka lékařská 

Plicník lékařský 

Puškvorec obecný 

Rakytník řešetlákový 

Routa vonná 

Rozmarýn lékařský 

Řepík lékařský 

Smetánka lékařská 

Třezalka tečkovaná 

Tymián obecný 

Vlaštovičník větší 

Yzop lékařský 
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Divzna velkokvětá 

Verbascum thapsiforme Schrad. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Krtičníkovité 

Charakteristika: Dvouletá bylina. Prvním rokem vytváří růžici přízemních lehce plstnatých 

listů, které na podzim odumírají. V druhém roce vyhání až 2 m vysokou 

lodyhu se střídavými listy a hroznovitě uspořádanými květy. 

Výskyt:   Evropa – kamenité svahy, paseky. 

Působení: Obsahové látky divizny usnadňují a ulehčují odkašlávání, mírní dráždivý  kašel  

a  působí  protizánětlivě  při  zánětech úst a hrtanu. Také uvolňují křeče. 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka: Květy divizny se také užívají k aromatizaci likérů a ke zlepšení vzhledu 

čajových směsí. Divizna velkokvětá se také často pěstuje. Semena jsou 

poněkud jedovatá. Používala se k omamování ryb. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Divizna velkokvětá 

 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Ilustroval Jindřich KREJČA 
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Dobromysl obecná 

Organum vulgare L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Hluchavkovité 

Charakteristika: Vytrvalá bylina vysoká až 60 cm. 

Výskyt: Je hodně rozšířená v Evropě a v Asii. U nás se často vyskytuje na slunných 

stráních, pasekách, ve světlých lesích a v křovinách. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Působení: Silici se připisuje zvlášť silný spasmolytický účinek. Působí dezinfekčně, 

usnadňuje odkašlávání, účinkuje protizánětlivě a zvyšuje vyměšování žluči. 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka:  Dobromysl je medonosná rostlina. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Drhnutá nebo mletá dobromysl se používá jako koření známé pod názvem 

oregano. Oblíbená je zejména v Mexiku a ve Středozemí, ale samozřejmě i u 

nás. (PAZDERA, 2009) 

Dobromysl obecná 

         

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Ilustroval Jindřich KREJČA 
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Kopřiva dvoudomá 

Urtica dioica L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Kopřivovité 

Charakteristika: Až 120 cm vytrvalá bylina. 

Výskyt: Celá Evropa, u nás především na rumištích, v příkopech, v křovinách a u plotů. 

Působení: List i nať působí diureticky, mladé listy posilují celkově organismus a v krvi 

snižují hladinu cukru. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka: Kopřiva je známou surovinou k výrobě chlorofylu, z něhož se připravuje fytol, 

surovina pro syntézu vitamínů A a K. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Kopřiva dvoudomá 

 

 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Ilustroval Jindřich KREJČA 
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Levandule lékařská 

Levandula spica L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Hluchavkovité 

Charakteristika: Trsnatě větvený polokeř vysoký až 50 cm. 

Výskyt: Levandule pochází ze západního Středomoří. Dnes se ve velkém pěstuje 

v různých zemích, rovněž i u nás. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Působení: Látky působící fytoncidně potlačují růst bakterií. Léčivé látky mají mírný 

tlumivý účinek na ústřední nervstvo. Snižují poněkud krevní tlak. Osvědčují se 

při křečových žaludečních stavech, upravují střevní činnost při nadýmání a 

průjmech a působí mírně diureticky. Silice slouží jako přísada do 

antirevmatických a antipruginózních mazání, většinou ve formě 

levandulového lihu. Ve větších dávkách (přes 1 g) vyvolává silice omámení. 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka: Z květů se destilací získává levandulová silice hojně užívaná ve voňavkářství. 

Levandule místy zplaňuje. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Levandule lékařská 

                    

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Ilustroval Jindřich KREJČA 
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Libeček lékařský 

Levisticum officinale L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Miříkovité 

Charakteristika: Vytrvalá bylina. 

Výskyt: Libeček je původem z Přední Asie, planě roste v jižní Evropě. U nás se 

vysazuje v zahrádkách. Planý se vyskytuje na lukách a v pobřežních 

houštinách. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Působení: Užívá se jako diuretický prostředek.   Působí zvýšené vylučování chloridů, 

povzbuzuje vylučování trávicích šťáv a mírní bolesti při přílišném nadýmání. 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka:  Libeček je možné použít jako koření do omáček a polévek. 

Libeček lékařský 

 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Ilustroval Jindřich KREJČA 
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Meduňka lékařská 

Melissa officinalis L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Hluchavkovité 

Charakteristika: Vytrvalá bylina až 150 cm vysoká. 

Výskyt: Původem je z východního Středomoří. Pěstuje se v mnoha zemích. Je 

odedávna naší zahrádkovou bylinou. 

Působení: Silice v  malých dávkách celkově uklidňuje, zvlášť trávicí trakt, zvyšuje sekreci 

žluči a zabraňuje tvorbě plynů.  Zpomaluje tep a snižuje krevní tlak. 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka: Z  natě meduňky se získává silice. Obsahově vyhovují mladé vršky rostliny. 

Ojediněle zplaňuje. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Meduňka lékařská 

 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Ilustroval Jindřich KREJČA 
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Měsíček zahradní 

Calendula officinalis L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Hvězdicovité 

Charakteristika: Jednoletá (zřídka dvouletá) bylina. 

Výskyt:   Je domácí v Evropě, Orientu. U nás se pěstuje od pradávna. 

Působení: Působí spasmolyticky, povzbuzuje sekreci žluči, zastavuje další růst bakterií, 

při zevním použití urychluje hojení hnisavých a špatně se hojících ran se 

zánětlivým okolím a užívá se proti plísním a při bércových vředech. 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka: Květy měsíčku zahradního jsou významným kosmetikem. Odvar zjemňuje a 

zvlhčuje pleť. Kombinuje se ještě s jinými druhy kosmetických rostlin. Někdy 

zplaňuje. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Měsíček zahradní 

 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Ilustroval Jindřich KREJČA 
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Pelyněk pravý 

Artemisia absinthium L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Hvězdicovité 

Charakteristika: Vytrvalá bylina. 

Výskyt:   Evropa, Asie, Afrika – často u cest, na návsích a na skalnatých stráních. 

Působení: Působí zvýšeně na vylučování trávicích šťáv.  Thujon je ve větších dávkách 

jedovatý a vyvolává závratě, křeče a opojné stavy.  Překrvuje žaludeční 

sliznici.  Nadměrné a trvalé užívání pelyňku (stejně i likéru absintu) může vést 

ke klinickým poruchám čití i vědomí. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka: V některých zemích se pěstuje. Pelyněk je obvyklou součástí hořkých 

likérových směsí a vermutu. Používá se také jako koření. (KORBELÁŘ et al., 

1981) 

Pelyněk pravý 

 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Ilustroval Jindřich KREJČA 
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Pivoňka lékařská 

Paeonia officinalis L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Pivoňkovité 

Charakteristika: Vytrvalá bylina. 

Výskyt:   Pochází z jižní a jihovýchodní Evropy. 

Působení: Užívá se jako spasmolytikum při křečích hladkého svalstva trávicího traktu, při 

astmatu, epilepsii a jako specifikum při bolestivé dně. Známý je také účinek 

drogy při ledvinových kolikách a nemocech ledvin. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka:  Pivoňka u nás velmi zřídka zplaňuje. 

Pivoňka lékařská 

 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Ilustroval Jindřich KREJČA 
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Plicník lékařský 

Pulmonaria officinalis L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Brutnákovité 

Charakteristika: Vytrvalá bylina, vysoká 10 až 35 cm. 

Výskyt:   Je rozšířený v Evropě. 

Světlé listnaté lesy, lipové háje, suťové a lužní lesy, lesní okraje, křoviny, 

preferuje půdy sušší i vlhčí, výživné, zásadité i kyselé, písčité až jílovité. 

(PAZDERA, 2009) 

Působení: Působí protizánětlivě, mírní dráždění při kašli a zvyšuje krevní srážlivost. 

Podporuje vylučování tekutin z těla. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka: V Anglii pěstují plícník jako zeleninu, mladé listy přidávají s oblibou do jarních 

salátů. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Plicník lékařský 

 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Ilustroval Jindřich KREJČA 
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Puškvorec obecný 

Acorus calamus L. 

Třída:   Jednoděložné 

Čeleď:   Arónovité 

Charakteristika: Vytrvalá bylina až 150 cm vysoká. 

Výskyt: U nás roste hlavně v rybnících, bažinách a tůních, rovněž na březích a ve 

vlhkých příkopech. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Působení: Velmi podporuje trávení v žaludku a ve střevě tím, že povzbuzuje vylučování 

trávicích šťáv a všeobecně podporuje látkovou výměnu. Má mírně diuretický 

účinek. Ovlivňuje křečovité stahy při nadýmání a průjmech. Užívá se jako 

prostředek diaforetický. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka: Kromě lékárenské formy podání, např. v tinktuře, extraktu apod. se 

puškvorec užívá i v jiných formách, např. jako kandovaný nebo v žaludečním 

likéru, kde se obyčejně kombinuje s jinými drogami, např. s kořenem hořce, 

anděliky, natí zeměžluči, s plody fenyklu, kmínu, s listy hořkého jetele aj. 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Puškvorec obecný 

 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Ilustroval Jindřich KREJČA 
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Rakytník řešetlákový 

Hippophaë rhamnoides L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Hlošinovité 

Charakteristika: Trnitý keř vysoký až 2 m. 

Výskyt: Je rozšířený hlavně v jihoevropských sadech, u nás se vyskytuje jako ozdobný 

keř. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Působení: Jako roborans denně 5 – 10 g zahuštěné marmelády z plodů při nedostatku 

vitamínu C, v rekonvalescenci, za celkové slabosti a snížené odolnosti 

organismu při chronických infekčních nemocech. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka: Peckovice rakytníku jsou jedním z nejbohatších pramenů vitamínu C. Také 

listy ho obsahují pozoruhodné množství. Dávka listové drogy je 1 – 2 g na 

šálek odvaru nebo čaje. Pěstuje se hlavně v Mongolsku. Zřídka zplaňuje. 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Rakytník řešetlákový 

 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Ilustroval Jindřich KREJČA 
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Routa vonná 

Ruta graveolens L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Routovité 

Charakteristika: Stále zelený keřík nebo polokeř vysoký až 80 cm. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Výskyt: Je domovem v jižní Evropě. U nás se tu a tam pěstuje, zejména v zahrádkách, 

někdy i na polích jako aromatická rostlina. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Působení: Routa povzbuzuje chuť k jídlu a působí proti hlístům. Má účinky mírně 

sedativní a spasmolytické. Velké dávky vyvolávají závratě a příznaky celkové 

nevolnosti až omámení. Routová silice je ve větších kvantech jedovatá. Při 

použití čerstvé natě může nastat slinění, zduření jazyka a záněty střevní. 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka:  Routa je medonosná rostlina. 

Routa vonná 

 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Ilustroval Jindřich KREJČA 
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Rozmarýn lékařský 

Rosmarinus officinalis L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Hluchavkovité 

Charakteristika: Rozmarýn je stále zelený keř vysoký 1 – 2 m. 

Výskyt: Divoce roste ve Středozemí, u nás se často pěstuje v zahradách nebo 

v květináčích. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Působení: Vnitřně v malých dávkách povzbuzuje vylučování žaludečních a střevních 

šťáv, působí cholereticky a diureticky. Ve velkých dávkách vyvolává stavy 

opojení a křeče. Mohou nastat i záněty sliznice střevní a ledvin. Na kůži 

působí dráždivě a má mírný dezinfekční účinek. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka:  Čerstvé listy se používají jako koření zejména do jídel z ryb a zvěřiny. 

Rozmarýn lékařský 

 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Ilustroval Jindřich KREJČA 
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Řepík lékařský 

Agrimonia eupatoria L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Růžovité 

Charakteristika: Vytrvalá až 1 m vysoká bylina. 

Výskyt: Řepík je rozšířený v celé Evropě, v mírném pásmu Asie a v Severní Americe. U 

nás roste na suchých lukách, na mezích v křovinách a u cest. (KORBELÁŘ et 

al., 1981) 

Působení: Účinkuje svíravě, protizánětlivě, dezinfekčně a proti průjmům. Zvyšuje sekreci 

a vylučování žluči a má diuretické účinky. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka: Při pěstování ze semen bývá problém dodržet vhodné podmínky pro klíčivost. 

Řepík lékařský 
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Smetánka lékařská 

Taxacum officinale Weber 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Hvězdicovité 

Charakteristika: Vytrvalá bylina. 

Výskyt:   Severní polokoule - louky, pastviny, meze, zahrady, parky, remízky. 

Působení: Povzbuzuje trávicí orgány a podporuje sekreci žaludečních šťáv. Má 

choleretický a diuretický účinek, poněvadž obsahuje  enzymaticky působící 

látky, které příznivě ovlivňují činnost jater a ledvin. Působí také na tvorbu 

žaludečních kyselin. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka: Pěstuje se také pro průmyslovou potřebu. Pěstovaná má kořeny větší. 

Z mladých, šťavnatých listů se upravuje, zejména ve Francii, jarní salát (bez 

octa). (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Z květů se připravuje tzv. „pampeliškový med“. 

Smetánka lékařská 
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Třezalka tečkovaná 

Hypericum perforatum L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Třezalkovité 

Charakteristika: Vytrvalá bylina. 

Výskyt: Je rozšířená v Evropě, Asii a severní Africe. U nás se hojně vyskytuje na 

slunných stráních, na mezích, pastvinách, v houštinách, ale i na rašeliništích 

od nížiny do hor. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Působení: Droga působí příznivě na látkovou výměnu a na vylučování žluči, zlepšuje 

krevní oběh a zmírňuje dráždění. Vyznačuje se i mírným sedativním efektem. 

Má také hojivý a protizánětlivý účinek. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka: Po rozemnutí čerstvých listů a květů se uvolňuje červené barvivo („krev 

svatého Jana“). Z toho vzniklo mnoho pověr o zázračném účinku třezalky, 

které se lidově říkalo bylina sv. Jana. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Třezalka tečkovaná 

 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Ilustroval Jindřich KREJČA 



 Projekt finančně podpořil Olomoucký kraj  

23 
 

 

Tymián obecný 

Thymus vulgaris L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Hluchavkovité 

Charakteristika: Polokeř až 40 cm vysoký. 

Výskyt: Je původem ze Středozemí. Dnes se pěstuje v různých zemích. Je rozšířenou 

rostlinou na neobdělaných suchých půdách. U nás se pěstuje na zahrádkách. 

(KORBELÁŘ et al., 1981) 

Působení: Mírní křečovitý kašel a uvolňuje hleny, působí antisepticky, respektive 

dezinfekčně a současně  dezodorizačně  (odstraňuje pach).  Thymol je silné 

antiseptikum už ve zředění 1 : 3000. S úspěchem se používá proti střevním 

parazitům. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka: Tymián byl známý už ve starověku. Společně s majoránkou se používal ke 

kořenění masa a omáček. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

 Tymián je pěstován také jako polní kultura a ojediněle zplaňuje. 

Tymián obecný 
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Vlaštovičník větší 

Chelidonium majus L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Mákovité 

Charakteristika: Jedovatá, vytrvalá a páchnoucí rostlina vysoká až 1 m. 

Výskyt:   Celá Evropa, u nás hlavně na rumištích, v křovinách apod. jako plevel. 

Působení: Obsažené alkaloidy působí přes ústřední nervstvo povzbudivě na hladné 

svalstvo dělohy a na srdeční činnost, zvyšují tlak a rozšiřují koronární cévy, 

uvolňují křeče průdušek a střev. U vlaštovičníku byly prokázány také 

fytoncidní účinky. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Poznámka: Dříve se extrakt z vlaštovičníku používal k léčbě některých forem rakoviny, 

především karcinomu kůže. Byl potvrzen tlumící účinek vlaštovičníku na růst 

nádorových buněk. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Vlaštovičník větší 
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Yzop lékařský 

Hyssopus officinalis L. 

Třída:   Dvouděložné 

Čeleď:   Hluchavkovité 

Charakteristika: Vytrvalý, až 100 cm vysoký polokeř. 

Výskyt: Původem je ze Středozemí a střední Asie. U nás se pěstuje v zahrádkách. 

Působení: Působí proti pocení. Podporuje trávení.  Proti kašli se užívá ve směsi s 

 anýzem a fenyklem. Silice může ve větších dávkách vyvolat křeče. (KORBELÁŘ 

et al., 1981) 

Poznámka: Yzop se někdy využívá jako koření do polévek a omáček a také jako 

aromatická látka v likérnickém průmyslu. (KORBELÁŘ et al., 1981) 

Yzop je pěstován i na polích a občas zplaňuje.  

Yzop lékařský 
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