
ANÝZ VONNÝ / BEDROVNÍK ANÍZOVÝ 

Pimpinella anisum 

 

 
 

Obsahuje silice obsahující z 90% anetol, metylchavikol a sesquiterpeny. Dále obsahuje cukry, 

proteiny a oleje  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• má baktericidní účinky  

• má uklidňující účinek na zaţívací ústrojí, působí proti nadýmání, vhodné pouţití při kolikách, 

problémech s ţaludkem a střevy  

• pouţívá se při zánětech dýchacích cest, uklidňuje je  

• povzbuzuje sekreci všech ţláz a ţláz mléčných (podpora tvorby mléka, podporuje říji)  

• je moţné kombinovat i s jinými bylinami, bývá součástí mnoha směsí,  

• proti problémům se zaţíváním vhodná kombinace anýz, fenykl, kmín  

• dobře chutná, koně ho rádi přijímají  

 

PODÁVÁNÍ ANÝZU  

• denně je moţné přidávat do krmení semena nebo květy, stačí hrst  

• uvařeným čajem samostatně nebo ve směsi zalévat krmení,  

silným čajem lze také omývat koně zevně při napadení vnějšími parazity 

 

BEZ ČERNÝ / BAZA ČIERNA 

Sambucas nigra 

 

  

Popis: 

Patří do čeledi zimolezovitých. Je to keř či strom dosahující výšky 7 – 10m, s široce rozloţenými 

větvemi. Mladá kůra je bradavičnatá, zelenavě šedá, starší pak popelavá a rozpukaná. Listy jsou 

lichozpeřené a stojí vstřícně, skládají se z 3-7 vejčitých, zašpičatělých lístků, z nichţ konečný je 

největší. Kvete v červnu a červenci. Květy jsou ţlutavě bílé, voní příjemně. Plodem jsou 

černofialové bobule „bezinky“, které dozrávají v září. 

 

Uţitečné části: 

Uţívá se obvykle květů, bobulí, méně listů a mladé kůry. 

 

Účinné látky: 

Květy obsahují sambunigrin (glykosid kyanovodíku), kyselinu valerianovou, etherický olej, sliz, 

třísloviny. Plody hlavně kyselinu jablečnou, kyselinu vinnou, cukr, stopy těkavého oleje a modré 

barvivo. V semenech je mastný olej 

 

Minerální látky a stopové prvky: 

vápník (Ca), měď (Cu), ţelezo (Fe), hořčík (Mg), fosfor (P), selen (Se)  

 

Vitamíny: 

A, B (B1, B2, B6, B12 ), Kyselina pantothenová, C 

 

Pouţívá se při potíţích horních cest dýchacích, při infekcích a při nachlazení. Má protizánětlivý 

účinek, působí proti katarům. Podporuje pocení a má diuretické účinky. Podporuje tvrorbu ţluči a 

je vhodný při jaterních chorobách.  

 



BŘEZOVÉ LISTÍ / BREZOVÉ LÍSTIE 

Betulae folium 

 

 
 

Obsahuje flavonoidy, silice, pryskyřice, třísloviny, saponiny, minerální látky, betulalbin, olej, cukr 

a fytoncidy  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• působí močopudně  

• uţívá se při poruchách ledvin a močových cest  

• pomáhá při zavodnění organismu  

• při revmatismu  

• zánětlivé potíţe, artróza, revma  

• svalové bolesti  

 

PODÁVÁNÍ BŘEZOVÉHO LISTÍ  

sušené se přidává do krmení nebo se krmení zalije čajem, 30-50g  

z čaje nebo z odvaru lze udělat obklad na bolestivé svaly 

 

CITRONÍK LIMONOVÝ / CITRÓN 

Citrus limon 

 

 
Popis: 

Menší strom dosahující výšky 6m. Koruna je kulovitého tvaru, s hustým listnatým porostem. Listy 

jsou vejčitého tvaru, tuhé, lesklého vzhledu. Na větvích vyrůstají trny. Květy vykvétají z růţových 

poupat, mají 5 okvětních lístků a překrásně voní. 

 

Uţitečné části: 

Jako droga se uţívá oplodí. 

 

Účinné látky: 

Obsahuje silice - největší podíl D-limonen, citral, methylester kyseliny anthranilové, flavonoidy, 

třísloviny, hořčiny, kumarin citropten, karotenoidy. 

 

Minerální látky a stopové prvky: 

vápník (Ca), chrom (Cr), draslík (K), jód (I), sodík (Na), fosfor (P),  

 

Vitamíny: 

A, B a C 

 

Je ideální pro potíţe dýchacího ústrojí. Silice obsaţené v oplodí mají protialergické, protirakoviné, 

expektorační (usnadňující vykašlávání), antibakteriální, antiseptické, anestetické a CNS 

stimulující účinky.  

 



ČERTŮV SPÁR - Devil's Claw - HARPAGOFYT LEŢATÝ 

Harpagophytum procumbens 

 

 
 

Popis: 

Devil’s Claw vyrůstá z podlouhlé hlízy. Z rostliny vyrůstají dřevnaté, ostře zahnuté (připomínající 

dráp) lepkavé, ostnaté plody, podle nichţ dostal Devil’s Claw – Čertův spár, svůj název. Rostlina 

má trubkovité, zvoncovité bílé květy, s purpurovými či ţlutými skvrnami. Listy jsou dlouhé, 

srdčitého tvaru. 

 

Naleziště: 

Devil’s claw je rostlina, která je rozšířena v rozlehlých částech jiţní Afriky, především na pobřeţí 

Kalahari v Nambii, Botswaně, Angole a méně v Zambii a Zimbabwe.  

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá kořene. 

 

Účinné látky: 

převaha iridoidních glykosidů, harpogosid, harpagid a procumbid, beta-sitosterol, triterpen, 

mastné kyseliny, flavonoidy, cukry, silice, klejopryskyřice..  

 

Antirevmatikum, diuretikum, mírné analgetikum. Uţívá se u bolestivých případů artritidy, zánětů, 

u jakékoli formy degenerativního kloubního onemocnění nebo změn kostí vedoucích k zánětu. 

Testy provedené v Německu prokázaly analgetický a protizánětlivý účinek srovnatelný s 

kortizonem a fenylbutazonem, avšak bez vedlejších účinků těchto látek. Dle těchto výzkumů 

výrazně omezuje otoky, jak se prokázalo u experimentálně vyvolané artritidy.V nedávné době byl 

celou řadou veterinárních praxí testován čistě bylinkový produkt obsahující čertův spár, vrbu a 

další byliny jako alternativa k fenylbutazonu. Další testy naznačují, ţe rostlina je rovněţ diuretická 

a stimuluje játra a díky své hořké chuti můţe podpořit apetit.  

Upozornění: nepouţívejte tuto bylinu při diagnóze ţaludečních vředů. Nepodávat v březosti a při 

kojení. 

 

CHALUHA BUBLINATÁ - KELPA 

Fucus vesiculosus 

 

 

Obsahuje:  

jod, karotenoidy, mastné kyseliny, bílkoviny, draslík, hořčík, vápník, ţelezo, sodík a další látky 

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• vysoký obsah jodu, pro jeho doplnění  

• při poruchách štítné ţlázy  

• ovlivňuje metabolismum  

• redukce váhy u obézních koní  

• posiluje imunitu  

• pro starší koně  

• při artritidě, zánětech kloubů,schvácení kopyt  

• při rekonvalescenci  

• působí dobře na kvalitu srsti,kůţe a kopyt  

• vhodná pro březí a kojící klisny a pro hříbata  

 

PODÁVÁNÍ CHALUHY  

 

dávkování je uvedeno na obalu. 1kávová lţička mleté řasy na dospělého koně (500kg) se přidá 

do krmení,u poníků a hříbat půl kávové lţičky, moţno namočit. 

 



 

ČESNEK SETÝ 

Allium sativum 

 

 
 

Obsahuje: aminokyseliny, enzymy, allicil  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• působí velmi pozitivně pro zlepšení celkového zdravotního stavu  

• baktericidní účinek  

• napomhá rozšiřovat cévy, zlepšuje prokrvení, ničí choroboplodné zárodky, bakterie a plísně ve 

střevu  

• pomáhá při odpuzování hmyzu  

• chrání před nemocemi dýchacích cest  

 

 

PODÁVÁNÍ KONÍM  

nepřekračujte doporučené dávkování  

sušené plátky přidáváme do krmení,30-50g na dospělého koně (500kg), podávejte 2-4týdny  

na česnek navykejte koně postupně. 

 

 

Popis: 

Patří do čeledi česnekovitých. Je to vytrvalá, jednoletá rostlina. Dosahuje výšky 30 - 100 cm. 

Lodyha je plochá, do poloviny listnatá. Listy jsou ploché, ţlábkovité, na konci zašpičatělé. V zemi 

je ze strouţků sloţená cibule, obalená blánou. Květy jsou nazelenalé aţ růţovo-bílé barvy. Kvete 

v červnu aţ srpnu.Květy jsou obojaké, trojčetné s bělavým okvětím.  

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá hlíza 

 

Účinné látky: 

Silice, sirnou sloučeninu aliin, cystein-sulfoxidy, vitamíny, sacharidy, bílkoviny, minerální látky. 

 

Vitamíny: 

B, C, E, D, PP 

 

Minerální látky a stopové prvky: 

značně vysoké mnoţství jódu (I), ţelezo (Fe), hořčík (Mg), draslík (K), fosfor (P), sodík (Na), 

vápník (Ca), měď (Cu), zinek (Zn), síra (S) 

 

Česnek je ideální při potíţích dýchacího aparátu, působí jako odhleňovač a antibiotikum, je 

vhodný při bronchitidách, podporuje vylučování hlenů z plic a pomáhá při infekcích. Je bohatý na 

sloučeniny síry, které příznivě ovlivňují trávicí systém, cirkulaci a dýchání. Silice obsaţené v 

česneku mají spasmolytický účinek (uvolňují křeče v trávicí soustavě). Česnek čistí krev a kdyţ je 

vypocován kůţí, odpuzuje hmyz. Má silné baktericidní a antimykotické účinky. Ničí patogenní 

střevní mikroorganismy a zároveň podporuje tvorbu organismu prospěšných bakterií. Je vhodné 

ho podávat preventivně pro ochranu nejen před kašlem, virovou infekcí, začervením. Externě 

můţe být šťáva z hlízy česneku uţita na škrábance, štípance, ţihadla, lišej, vši a ranky po 

klíšťatech.  

Upozornění: Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud chcete česnek podávat kojícím klisnám. Můţe 

proniknout do mléka, coţ by mohlo narušit choulostivý zaţívací systém mladých hříbat. Řiďte se 

dávkováním doporučeným výrobcem - denní dávka česneku by neměla přesáhnout mnoţství 

0,2g na 1 kg ţivé hmotnosti koně, výzkumy z poslední doby naznačují, ţe krmení vyššího 

mnoţství česneku můţe způsobovat anémii. 



 

CHMEL OBECNÝ / CHMEL OTÁČIVÝ 

Humuls lupulus  

 

 
 

Obsahuje hořčiny, třísloviny, silice  

 

VYUŢITÍ PRO KONĚ  

• výrazný uklidňující účinek  

• ulevuje od úzkosti a napětí, tlumí neklid  

• působí pozitivně na trávení, nadýmání  

• moţné míchat s jinými bylinymi, častá sloţka v bylinných směsích  

 

PODÁVÁNÍ CHMELE  

z chmelových šištic se udělá čaj, který se nalije do krmiva 

 

 

 

DOBROMYSL OBECNÁ / PAMAJORÁN OBYČAJNÝ 

Origanum vulgare 
 

 
VYUŢITÍ U KONÍ  

• pomáhá uvolňovat svaly po námaze, křeče  

• při revmatických bolestech  

• za chladného počasí  

• povzbuzuje organismum, podporuje trávení  

 

PODÁVÁNÍ DOBROMYSLI  

čaj se přilije do krmení.  

Pro obklady se pouţije odvar,  

obklad se přikládá na bolestivý místa. 

Popis: 

Patří do čeledi pyskatých. Je to vytrvalá, domácí rostlina. V zemi má silně rozvětvený oddenek s 

četnými, tenkými, dlouhými kořínky. Z oddenku vyrůstá několik, aţ deset čtyřhranných lodyh, 

které dorůstají výšky aţ půl metru. Jsou porostlé bělavými, zahnutými chloupky. Na lodyze jsou 

umístěny vstřícně listy, spodní jsou téměř okrouhlé, horní zašpičatělé. Okraj mají téměř hladký. 

Listy, podobně jako i lodyha, bývají načervenalé. Květy jsou světle růţové nebo bílé a mají 

příjemnou vůni.  

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá celé sušené nati. 

 

Účinné látky: 

Silice (linalyloctová kyselina, p– cymen) , třísloviny, hořčina, thymol 

 

Tradičně se uţívá při nachlazení a chřipce. Dobromysl je velmi aromatická rostlina s ohřívajícím 

účinkem. Podporuje pocení a vykašlávání. Je bohatá na silice (linalyloctová kyselina, p– cymen), 

které mají analgetické, antibakteriální, spasmolytické (tzn. uvolňují křeče hladkého svalstva), 

anestetické, protiplísňové, antioxidační a protivirózní účinky. 

 



DRMEK OBECNÝ / VITEX JAHŇACÍ 

Vitex agnus castus 

 

 
 

obsahuje látku vyvolávající zvýšenou tvorbu progesteronu  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• upravuje tvorbu hormonů  

• při hormonálních poruchách  

• podporuje říji  

• nepodávat březím klisnám !!!  

 

PODÁVÁNÍ DRMKU  

do krmení přidávejte plody po dobu 4-8týdnů, jednu malou hrst, cca 15-30g 

 

 

FENIKL ZÁHRADNÍ / FENIKEL OBYČAJNÝ 

Foeniculum vulgare 

 

 
 

Obsahuje silice, některé minerální soli, vitamín A,B,C  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• podobné účinky jako u Anýzu  

• pomáhá tišit křeče, podává se při zaţívacích problémech  

• povzbuzuje chuť  

• podporuje trávení  

• působí výborně na všechna onemocnění dýchacích cest, kašel, bronchitida  

• podporuje tvorbu mléka  

• pomáhá léčit rány a abscesy  

• obdobně jako světlík má pozitivní vliv při podpoře onemocnění očí (záněty spojivek)  

• vhodná kombinace s dalšímy bylinami (anýz,kmín)  

 

PODÁVÁNÍ FENYKLU  

nejvhodnější je podávání čaje přímo do krmení  

čaj se podává i při inhalaci nebo při vymývání ran 

 



HEŘMÁNEK PRAVÝ / RUMANČEK KAMILKOVÝ 

Matricaria chamomilla 

 

 
 

Obsahuje modré silice (asi 1,5%, u pěstovaných forem aţ 3%) s hlavní sloţkou chamazulenem 

a dále bisabolol, farnesen, hořčiny, flavonové glykosidy, kumarinové látky, cholin, sliz, apigenin, 

který má protikřečové účinky, a další účinné látky.  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• přirozený léčivý prostředek  

• heřmánek má výrazné protizánětlivé a dezinfekční účinky,  

• je mírně uklidňující pro nervózní koně.  

• při kolikách a trávicích potíţích pomáhá uvolňovat křeče, působí proti nadýmání,  

• při zánětech dutiny ústní, výplachy huby  

• k podpoře léčení nemocí kůţe, ošetření poranění  

• podporuje pocení  

• nemá vedlejší účinky.  

 

 

PODÁVÁNÍ HEŘMÁNKU  

Do krmení přidávat čaj nebo sušené květy cca 30g, jedna hrst květů  

Pro ošetření huby pouţít vlaţný čaj nebo nálev 

 

 

Popis: 

Jedno aţ dvou letá bylina, která patří do čeledi sloţinokvětých. V zemi je tenký kořen, z kterého 

vyrůstá aţ čtvrt metru dlouhá, bohatě větvená lodyha. Listy jsou přisedavé, dvakrát 

peřenodělené, s čárkovitými úkrojky. Kvete od června do srpna. Květy se na noc zavírají. Úbor 

má ţlutý terč a bílý paprsek.  

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá květů a méně nati. 

 

Účinné látky: 

Silice s chamazulenem, bisabololem, flavonoidní glykosidy,  kumariny, slizy, hořčiny, minerální 

látky.  

 

Minerální látky a stopové prvky:  

vápník (Ca), hořčík (Mg), ţelezo (Fe), sodík (Na), fosfor (P), síra (S), selen (Se), zinek (Zn) 

 

Karminativum, Spasmolytikum. Je ideální pro všechny případy napětí, neklidu a stresu. Má 

výrazné zklidňující účinky, proto je uţitečný proti bolestem a křečím. Silice obsaţené v heřmánku 

mají desinfekční a protizánětlivý účinek, působí proti křečím v trávicí soustavě - je tedy zvláště 

vhodný pro zklidnění trávicího systému. Zevně je vhodný k urychlení hojení ran (neaplikovat však 

na otevřenou ránu), na spáleniny, jizvy, zánětlivé otoky a loţiska hnisu. Uklidňující roztok je 

moţno vyrobit přidáním hrsti květů do 1 litru vroucí vody a vařením.  

  



HLOH OBECNÝ / HLOH OBYČAJNÝ 

Crataegus oxyacantha 

 

 

Obsahuje aminy, histaminy, flavonoidy, třísloviny, vitamin C  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• podporuje srdce, srdeční činnost  

• pomáhá upravovat nepravidelný srdeční tep  

• podporuje krevní oběh, především v horkých letních dnech  

• pomáhá upravovat krevní tlak, vysoký nebo nízký, vhodný podávat v horkém letním počasí  

• Nepodávat březím a kojícím klisnám!!!  

 

PODÁVÁNÍ HLOHU  

čajem se zalije krmení, 15-20g, 1hrst nebo suché přidáme do krmení  

pro zvýšení účinku lze hloh podávat dlouhodobě (4-6 týdnů) 

 

 

Popis: 

Tento strom nebo keř kulovitého tvaru patří do čeledi růţovitých. Dorůstá do výšky aţ 7m. Listy 

jsou střídavé, vejčité. Květy jsou bílé barvy s červenými prašníky. Plody jsou kulovité, červené 

malvice s peckou .  

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá květů listů a plodů. 

 

Účinné látky: 

Flavonoidní glykosidy (hlavně vitexin, rutin, hyperosid), purinové látky (adenin, adenozid, guanin), 

aminy (cholin, acetylcholin), triterpenoidní kyseliny, antokyany, třísloviny, pektiny, saponiny, 

kumariny, hořčiny. 

 

Vitamíny:  

B, C, P 

 

Minerální látky a stopové prvky:  

ţelezo (Fe), měď (Cu), fosfor (P), síra (S), zinek (Zn)  

 

Tato bylina bohatá na ţelezo má podpůrný vliv na krevní oběh, krevní tlak a srdeční rytmus. Je 

jednou z nejlepších posilujících bylin pro srdce a oběhový systém. Obsahuje flavonoidy, jenţ mají 

vliv na rozšíření periferních krevních cév, coţ zlepšuje krevní zásobování do postiţených oblastí, 

posilují činnost srdečního svalu a působí jako antioxidanty. Antokyany obsaţené v rostlině 

vykazují antibakteriální a protirakovinné účinky. Hloh má podivuhodnou schopnost normalizovat 

krevní tlak.  



JITROCEL KOPINATÝ / SKOROCEL KOPIJOVITÝ 

Plantago lanceolata 

 

 
 

Obsahuje glykosid aukubin, slizy, fytoncidy, vitamin C, kyselinu křemičitou, třísloviny, hořčiny, 

minerální látky s vysokým podílem zinku a draslíku a další.  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• proti kašli při chronickém kataru průdušek, při poruchách dýchacích cest - při zahlenění, kašli  

• bývá sučástí směsí proti kašli  

• pro posílení organismu  

• při otocích nebo bodnutí hmyzem se oprané a rozdrcené listy přikládají na rány, které se pak 

výborně hojí  

• pomoc a prevence proti alergiím  

 

PODÁVÁNÍ JITROCELE  

uvařený čaj přidáme do krmení 

 

 

KMÍN KOŘENNÝ / RASCA LÚČNA 

Carum carvi 

 

 

Obsahuje silice s karvonem a limonem, mastné kyseliny, bílkoviny, třísloviny.  

 

VYUŢITÍ PRO KONĚ  

 

• hlavní vyuţití kmínu je na trávicí ústrojí.  

• především nadýmání, koliky, veškeré i stresové situace, které mají nepříznivý vliv na trávení 

a ţaludek.  

• je vhodný při přechodu na jaře na pastvu. Při změně krmiva.  

• podoruje tvorbu mléka (spolu s fenyklem)  

• vhodné mít ve stáji vţdy po ruce.  

• výborná kombinace s fenyklem a anýzem.  

 

PODÁVÁNÍ KMÍNU  

 

Pro lepší účinek je vhodné pouţít drcený kmín nebo uvařit čaj a nalít do krmení.  

Přidávat do krmení 30-50g při problémech. 

 



KOPŘIVA DVOUDOMMÁ / PŔHĽAVA DVOJDOMÁ 

Urtica dioica 

 

 
 

Obsahové látky: Minerální soli, organické kyseliny, především kyselinu mravenčí, ale i octovou 

a citronovou, flavonoidy, silici, fytosteroly, chlorofyl, vitaminy A, B, C, K, histamin, acetylcholin 

a glukokininy.  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• zásobárna ţeleza, které často koním chybí.  

• obsahuje vitamíny A a C  

• jako preventivní čistící nebo léčebná kůra pro všechny koně(například po chemickém odčervení 

odlehčí játrům)  

• má vliv na krvetvorbu a čistí krev.  

• zejména je důleţitá u koní, kteří mají sklon ke schvácení kopyt, revmatismu a letní vyráţce.  

• posiluje u koní prokrvení končetin.  

• pro starší koně je kopřiva posilujícím prostředkem.  

• upravuje metabolismus, ovlivňuje funkci jater.  

• pro hladkou srst a problémy s kůţí.  

• podporuje tvorbu mléka, vhodná pro kojící klisny.  

• nepodávat březím klisnám!!!  

 

PODÁVANÍ KOPŘIVY  

V běţných dávkách nemá kopřiva ani při delším uţívání ţádné nepříznivé účinky.  

Doporučuje se hlavně na jaře podávat tří aţ šestitýdenní kopřivovou čistící kúru.  

Usušenou kopřivu můţete přidávat denně do krmení (30-50g).  

Jako čaj ji stačí zalít horkou vodou, nechat chvíli odstát a nesceděnou nalít do krmení.  

Kůţi je moţno potírat odvarem z kopřiv 

 

 

Popis: 

Patří do čeledi kopřivovitých.  

 

Uţitečné části: 

Pouţívají se hlavně listy, řidčeji kořen a semeno 

 

Účinné látky: 

Rostlina obsahuje velké mnoţství chlorofylu, minerální látky, vitamíny, hořčiny, tříslovinné látky, 

kyselinu křemičitou, serotin, nepatrně slizu a oleje, v ţahavých trichomech kyselinu mravenčí 

histamin, acetylcholin.. 

 

Minerální látky a stopové prvky:  

ţelezo (Fe), sodík (Na), síra (S)  

 

Vitamíny:  

A, C 

 

Kopřiva je bohatá na vitamíny, minerály, chlorofyl, proteiny a vlákninu, má vysoký obsah 

bioflavonoidů. Je ideální pro posílení krvetvorby a pro čištění krve. Díky vysokému obsahu ţeleza 

a vitamínu C je výborná na chudokrevnost a při avitaminóze. Povzbuzuje cirkulaci, proto je 

vhodná při laminitidě, rhevmatismu a artritidách. Dále je vhodné kopřivu podávat při zaţívacích 

problémech či při průjmu. 

Upozornění: Někteří koně jsou na kopřivu citliví a můţou reagovat vyráţkou. Příznaky většinou 

do 24 hodin vymizí. Pokud zjistíte u Vašeho koně přecitlivělost, přerušte uţívání této byliny! 



 

KOSTIVAL LÉKAŘSKÝ / KOSTIHOJ LEKÁRSKY 

Symphtum officinale 

 

 

Obsahuje alkaloidy, slizy, třísloviny, alantoin, silice  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• chladivý účinek, protizánětlivý, zmírňuje podráţdění  

• obklady na rány, pohmoţdění, zranění, poškození šlach,vymknutí, kosti, vazivo  

• pomáhá regenerovat tkáně  

 

PODÁVÁNÍ KOSTIVALU  

do krmení se přidává sušený kostival, cca 30g, jedna hrst  

pro vnější pouţití se připraví obklad nebo se hojně pouţívají kostivalové masti 

 

 

 

 

Popis: 

Kostival lékařský patří do čeledi drsnolistých. Je to vytrvalá rostlina, s mohutným, silně členěným 

kořenem, na povrchu červenohnědým, na řezu bílým, jakoby mramorovaným, který dosahuje aţ 

40 cm, ale je křehký. Z jednoho kořene vyrůstá několik lodyh. Lodyha je dutá, hranatá a dorůstá 

výšky aţ 1,2 metru. Celý povrch je pokryt drsnými chlupy. Od stonku odbočují kopinaté listy, na 

spodní části rostliny jsou spojeny silným řapíkem. Listy mohou být dlouhé aţ 30 cm a jsou 

oboustranně porostlé drobnými, drsnými chloupky. Kostival kvete od jara do podzimu 

hroznovitými kvítky, jejichţ lodyha vychází z padţí horních listů. Květy jsou fialové, přecházejí do 

růţové aţ purpurové barvy, řidčeji jsou ţlutobílé, nazelenalé. Podobají se zvonkům - jejich koruna 

je baňkovitá, proto je nemohou opylovat včely, ale jen čmeláci.  

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá oddenku, méně často i nať. 

 

Účinné látky: 

Oddenek obsahuje purinový derivát allantoin, mnoho slizu, tříslovinné látky, saponiny, glykosid 

consolidin, cholin a alkaloid symphytin, konsolicin. Nemá zápachu, chutná sladce a v ústech 

stahuje. 

 

Minerální látky a stopové prvky: 

vápník (Ca), ţelezo (Fe), jód (I), fosfor (P), zinek (Zn) 

 

Vitamíny: 

A, B12 

 

Kostival je jedna z nejvíce uţívaných a nejslavnějších léčivých rostlin. Jak je patrné z jeho 

lidového názvu, byl v minulosti pouţíván pro svou pozoruhodnou schopnost léčit kosti, chrupavky 

a jemnou spojovací tkáň. Ta je umoţněna přítomností alantoinu, který stimuluje tvorbu buněk a 

tak podporuje hojení zranění, vnějškově i vnitřně. Bylo zjištěno, ţe kostival štěpí červené krvinky, 

můţe tedy být vyuţit na odřeniny. Výzkumy prokázaly, ţe kostival působí proti zánětům ţaludeční 

výstelky, je tedy ideálním pro léčbu jakéhokoli typu ţaludečních onemocnění jako jsou vředy či 

kolika. Je vynikající při onemocnění dýchacích cest. Zklidní a zmírní podráţdění a rovněţ působí 

jako prostředek na vykašlávání. U lidí se tradičně pouţíval jako lék proti revmatismu a artritidě.  

Upozornění: Z důvodu obsahu pyrrolizidinových alkaloidů, které mohou působit hepatotoxicky se 

nedoporučuje podávat kořen kostivalu dlouhodobě a rozhodně není doporučeno jej podávat 

během březosti a kojení.  

 



KOZLÍK LÉKAŘSKÝ / VALERIÁNA LEKÁRSKA 

Valeriana officinalis 

 

 
 

 

VYUŢITÍ PRO KONĚ  

• bylinné sedativum  

• posiluje imunitu  

• tlumí úzkost, antistresový prostředek  

• ulevuje svalovému napětí, bolesti svalů, revmatické bolesti  

• tlumící a uvolňující účinky  

• pomáhá uvolnění při křečových kolikách, při různých vnějších změnách  

• moţné dlouhodobé uţívání  

 

PODÁVÁNÍ KOZLÍKU  

do krmení přisypeme rozemletý kořen,cca 30g  

při svalových problémech přikládáme hřejivé obklady z odvaru na postiţené místo 

 

 

LAPACHO KŮRA 

Cortex Tabebuiae 

 

 
 

Obsahuje naftochinony (lapachol) a antrachinony, flavonoidy, katechiny, saponiny, vitaminy B, C, 

provitamin A, minerální látky vápník, draslík, fosfor a hořčík a stopové prvky křemík, cín 

a mangan.  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

 

Imunostimulační, protizánětlivé, antioxidační, bolest tišící a především protirakovinné účinky.  

 

• odstraňuje z těla nečistoty a těţké kovy  

• na podporu a posílení obranyschopnosti organismu, imunitního systému  

• normalizuje a posiluje činnost jater, ledvin a sleziny  

• Je silným antioxidantem  

• podporuje trávení a látkovou výměnu  

• usmrcuje některé druhy plísní a bakterií  

• je nápomocný při dušnosti, horečce, zánětu průdušek a při zánětu ţaludku  

• má protinádorový účinek  

• zlepšuje prokrvení těla  

• posiluje srdce a krevní oběh  

• působí proti chudokrevnosti  

• zabraňuje vytváření akutních otoků končetin  

• pomáhá odstraňovat usazeniny z cév  

• podporuje normalizaci hladiny krevního cukru  

• pomáhá při léčbě letní vyráţky, ekzémů a zánětů  

• přírodní antibiotikum  

• působí močopudně  

 

PODÁVÍ KONÍM:  

Denně přidávejte do krmení 30g kůry 2-3týdny, kúru můţete opakovat.  

 

Lze pouţít i odvar pro vnější ošetření pokoţky, poranění kůţe, při letní vyráţce 

 



 

LÉKOŘICE LYSÁ / SLADOVKA HLADKOPLODÁ („sladké drievko“) 

Glycyrrhiza glabra 

 

 
 

Obsahuje cukr, tříslovinu, flavonoidy a kyselinu glycyrrhetinovou  

 

VYUŢITÍ PRO KONĚ  

• přidávána do směsí na kašel  

• protizánětlivý účinek, pro vypuzení hlenu z plic a průdušek  

• uklidnění trávicího traktu, pomáhá tišit křeče  

• podporuje tvrobu hormonů, zvyšuje plodnost, není vhodné podávat březím klisnám !!!  

• pro svoji chuť ji koně dobře přijímají  

 

PODÁVÁNÍ LÉKOŘICE  

do krmení přidávat sušené kořeny, cca30g nebo připravit čaj a nalít do krmení 

 

 

 

 

Popis: 

Lékořice patří do čeledi motýlokvětých. Je to vytrvalá bylina, jejíţ kořen dosahuje aţ dvoumetrové 

délky. Kořen je silný asi jako ukazováček, na průřezu kruhovitý, bohatě se větvící. Jeho kůra je 

hnědá, na povrchu zbrázděná, v průřezu sýrově ţlutá. Z kořene vyrůstá přes metr vysoká lodyha 

na níţ jsou lichozpeřené listy s lístky, u dolních listů vejčitými, u horních štíhlejšími. Okraje lístků 

jsou hladké, lístky jsou na jsou na rubu lepkavé. Kvete v červnu a v červenci. Květy jsou seřazeny 

ve stopkaté klasy, umístěné v úţlabích listů. Tvoří stopkaté hrozny modrofialové barvy.  

 

Naleziště: 

Domovem je lékořice v jiţních, teplých krajinách Malé Asie. Odtud se rozšířila planě do celého 

Středomoří. Uměle se pěstuje téměř ve všech evropských státech, s vyjímkou 

severoevropských.  

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá kořenu. 

 

Účinné látky: 

Hlavní součástí Lékořice sladké je cukr glycyrrhizin (způsobuje sladkou chuť), dále obsahuje 

saponiny, flavonoidy, kumariny, hořčiny, sacharidy a látky typu estrogenních steroidních hormonů 

 

Minerální látky a stopové prvky: fosfor (P)  

 

Lékořice se pouţívá v medicíně jiţ déle neţ 2500 let. Zmiňují so o ní jiţ Staří Řekové ve třetím 

století před Kristem. Američtí Indiáni pouţívali listy lékořice pro své koně, aby napomohli léčení 

ran, nejčastěji se však uţívá kořen. Lékořice má protidráţdivý účinek výborný pro omezení 

vylučování ţaludečních kyselin. Je tudíţ velmi vhodná na ţaludeční vředy, průjmy a záněty. 

Pomáhá při onemocnění dýchacích cest - má odhleňující účinky díky tomu, ţe uvolňuje sekreci 

hlenů v průdušnici. Působí protizánětlivě a vykázala schopnost zlepšit funkci jater. V čínské 

medicíně se rozsáhle vyuţívá k léčbě nemocí jater jako je např. ţloutenka. 

Upozornění: Nepodávejte nadměrné dávky. Ačkoli to nebylo prokázáno, je moţné, ţe v přílišném 

mnoţství můţe lékořice vyvolat úbytek draslíku a zadrţování tekutin. 



LEN SETÝ / ĽAN SIATY 

Linum usitatissimum 

 

 
 

obsahuje esenciální nenasycené mastné kyseliny, omega 3,6 a 9 mastné kyseliny,zdroj vlákniny  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• posiluje trávicí ústrojí,  

• jemně povzbuzuje střeva k činnosti bez podráţdění či nucení, lehký projímavý účinek  

• podává se při problémech s kůţí a srstí a pro lepší přelínání koní  

• na imunitu  

• podporuje organismus, pro starší a nemocné koně  

• podává se klisnám během březosti i po porodu  

• len je vhodné uţívat dlouhodobě (nejlépe celoročně)  

 

PODÁVÁNÍ LNĚNĚHO SEMÍNKA  

těsně před krmením semínko namelene v mlýnku na kávu a přidáme ke krmení,  

pomleté semínko je moţné i spařit horkou vodou pro uvolnění slizu, nechat chvíli odstát a koním 

zamíchat do krmení a podávat vychladlé  

denní dávka 60 - 130g na dospělého koně  

nepřesahovat denní dávku, len obsahuje jedovatou kyselinu kyanovodíkovou, při běţné dávce se 

není třeba bát otravy 

 

LEVANDULE LÉKAŘSKÁ / LEVANDUĽA LEKÁRSKA 

Lavandula officinalis 

 

 
 

Obsahuje silice, třísloviny a hořčiny  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• levandule má silné uklidňující učinky. Vhodná pro neklidé a nervózní koně.  

• ve stáji má účinek na zahánění much a komárů díky své vůni.  

• první pomoc při bodnutí hmyzem.  

 

PODÁVÁNÍ LEVANDULE  

Koním je vhodné vařit čaj. Lze ji míchat i s jinými bylinami.  

Proti komárům a mouchám rozvěsit ve stáji, moţno kombinovat s česnekem. 

 

 



LOPUCH VĚTŠÍ / LOPÚCH VÄČŠÍ 

Articum lappa 

 

 
 

Popis: 

Dvouletka patřící do čeledi hvězdnicovitých, dosahující výšky 80 – 180 cm. Má masitý, plazivý, 

rozvětvený kořen (aţ 60cm). Lodyhy jsou bohatě větvené, tlusté, rýhované, vlnatě chlupaté. 

Často mají načervenalý povrch. Listy mají dlouhé řapíky a srdčitě vejčitý tvar, s hladkými okraji. 

Na líci jsou drsné, na rubu šedoplstnaté. Kulovité šedé úbory jsou uspořádány v hroznech nebo 

chocholících. Květy jsou tmavofialové barvy. Kalich mají chloupkovitý, nesnadno postřehnutelný. 

Koruna je pěticípá, srostlá v trubku. Kvete v červenci-září. Plod je 6 aţ 7mm dlouhá, černá, 

bradavičnatá naţka. 

 

Naleziště: 

Lopuch všech druhů je rozšířen po celé Evropě, v Asii i Americe. Roste podél cest, v křovinách, 

na rumištích. Někdy tvoří celé husté plochy. 

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá hlavně kořenu, řídčeji pak listí nebo semen.. 

 

Účinné látky: 

Silice, polyfruktozan inulin, polyacetylenové kyseliny s bakteriostatickým (tj. zastavující růst a 

rozmnoţování bakterií) a mykostatickým (zastavující růst a rozmnoţování hub a plísní) účinkem, 

dále sliz, hořčiny, třísloviny, minerální látky. 

 

Minerální látky a stopové prvky: měď (Cu)  

 

Lopuch je vhodný při artritidách, revmatismu, ekzémech. Stimuluje ţaludeční šťávy, takţe je také 

výborný pomocný prostředek pro trávení. Je ideální při krevních poruchách, poruchách ţivotních 

funkcí a funkcí ledvin nebo v jedovatých podmínkách, které mají za následek patologický koţní 

stav jako ekzemy, boláky, vřídky nebo suchou a loupající se kůţi. Podporuje hojení koţních 

zánětů a růst srsti. Lopuch má protiotokové a výrazně čistící účinky Kořen můţe být pouţit také 

jako placka/obklad na urychlení hojení ran. 

 

MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ / NECHTÍK LEKÁRSKY 

Calendula officinalis 

 

 
 

Obsahuje silice, flavonoidy, karotinoidy a saponiny  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• všeobecně známá a hojně vyuţívaná bylina  

• pouţívá se na rány, oděrky, popáleniny, vřídky,letní vyráţku  

• vyuţívá se při zánětech v oku a v hubě  

• na podlomy a hnilobu v kopytech  

• lze ho přimíchat i do odčervovací směsi  

 

PODÁVÁNÍ MĚSÍČKU  

ţluté květy se přidávají sušené do krmení  

na ošetření kůţe a ran je nejlepší pouţít mast nebo čaj  

čaj nebo odvar se puţívá pro vymývání očí a huby, pro ošetření kopyt  

nemá vedlejší účinky 

 



MALINÍK OBECNÝ / OSTRUŢINA MALINOVÁ 

Rubus Idaeus 

 

 

Obsahuje třísloviny, flakony, organické kyseliny, z nichţ je nejvíce zastoupena kyselina citrónová, 

cukry, vitamín C, stopy silice. V malinách se nachází mnoho vitaminů a značné mnoţství biotinu, 

nazývaného také vitaminem H  

 

VYUŢITÍ PRO KONĚ  

• obsahuje mnoho vitamínu C  

• při poruchách zraku , k ošetření očí, záněty  

• před porodem se doporučují k uvolnění svalů dělohy a ulehčení porodu.  

• Zmírňuje revmatické bolesti  

 

PODÁVÁNÍ MALINY  

• sušené listy se přidávají do krmiva 30-50g  

• uvařený čaj se nalije do krmení  

• čajem nebo nálevem ošetřujeme oči 

 

 

 

 
 

Popis: 

Maliník patří do čeledi rostlin růţokvětých. Ze silně rozvětveného kořene vyrůstají ostnaté pruty, 

dosahující výšky aţ dvou metrů. V prvním roce jsou pruty rázu bylinného, v druhém roce 

dřevnatí. Na nich vyrůstají lichozpeřené listy. Dolní listy mají sedm vejčitých lístků, prostřední listy 

pět lístků a horní listy tři lístky. Lístky jsou vejčitého tvaru, mají nepravidelně pilovité okraje, na líci 

jsou hladké a na rubu plstnaté. Mají malé, čárkovité palisty. Maliník kvete od května do srpna. 

Květy jsou uspořádány do hroznů. Korunu tvoří pět bílých korunních plátků. Plod se skládá z 

četných šťavnatých pochviček a po uzrání se odlupuje od lůţka.  

 

Naleziště: 

Maliník je u nás hojně rozšířen. Roste divoce ve světlých lesích, na slunných, kamenitých 

stráních a mýtinách. Miluje horské krajiny. Velmi často se pěstuje v zahradách.  

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá listů. 

  

Účinné látky: 

třísloviny, flavonoidy. 

 

Minerální látky a stopové prvky:  

ţelezo (Fe) 

 

Adstringens, antidiarhoikum. Podává se v posledních dvou měsících březosti - má blahodárné 

účinky na děloţní svalstvo a připravuje je na porod. Dále podáváme další dva měsíce po porodu.  



MÁTA PEPRNÁ / MÄTA PRIEPORNÁ 

Mentha piperita 

 

 
 

Obsahuje Flavonoidy, třísloviny, kyselina tříslová, kimonem, éterický olej, Fenol, bornylacetát, 

diosmin,silice  

 

velmi aromatická rostlina  

 

VYUŢITÍ PRO KONĚ  

• u koní má veký vliv přo kolikách, nadýmání, uklidňuje ţaludek. Podávání je vhodné při kaţdé 

změně krmiva (jaro, podzim)  

• uţívá se při kašli, bronchitidě a chřipce. Vhodné inhalovat.  

• má i osvěţující a protizánětlivé účinky, stimulační, působí desinfekčně. K ošetření kůţe, letní 

vyráţky, dermatomykózy  

 

PODÁVÁNÍ MÁTY  

Dlouhodobě se přidává do krmení30-50g sušené máty nebo se krmení přelije čajem.  

Pro inhalaci se máta spaří horkou vodou, nalije do větší nádoby. Přistaví se ke koňské hubě 

a nosu, případně se koni přikryje nos ručníkem. Nechá se inhalovat dokud vystupuje pára. 

 

 

 

 

Popis: 

Máta peprná patří do čeledi pyskatých. Je to vytrvalá rostlina, jejíţ lodyha je vysokoá aţ přes půl 

metru, pokrytá roztroušenými chlupy. Listy jsou podlouhlé aţ kopinaté. Okraje listů jsou ostře 

pilovité. Na líci mají tmavozelenou barvu, na rubu světlejší. Na líci jsou lysé, na rubu porostlé 

tuhými chloupky. Máta kvete v červenci a srpnu. Květy jsou uspořádány do lichopřeslenů a tvoří 

klas dole řídký, nahoře hustý. Květ má pětizubý kalich, jehoţ okraj je řasnatý. Koruna má 

tmavofialovou barvu.  

 

Naleziště: 

Máta se vyskytuje téměř po celém světě, v pěstovaných kulturách i planě. Je velmi rozšířena v 

Anglii a v Americe. U nás je k nalezení v příkopech, na březích.  

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá llistů a oleje, který se z nich vyrábí. 

 

Účinné látky: 

Máta peprná obsahuje ve ţlaznatých chlupech, jeţ pokrývají celou rostlinu, éterický olej, v 

surovém stavu naţloutlý, po zpracování bezbarvý. Tento olej má známou, charakteristickou vůni. 

Silice obsahuje 80% mentholu, menthon, menthofuran a methylacetát. 

 

Minerální látky a stopové prvky: 

draslík (K), hořčík (Mg), síra (S), zinek (Zn)  

 

Aromatické listy Máty peprné podporují trávení a mají zklidňující a uvolňující účinky na trávicí 

soustavu. Navíc její příjemné aroma podporuje chuť k jídlu. Je vhodná při potíţích 

doporvázených křečemi koronárních cév a hladkého svalstva (koliky). 



MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ / MEDOVKA LEKÁRSKA 

Melissa oficinalis 

 

 

Popis: 

Meduňka je vytrvalá rostlina, patřící do čeledi pyskatých. Z kořene vyrůstá čtyřhranná lodyha, 

která je pokryta krátkými chloupky. Lodyha se větví a na ní jsou, na dlouhých řapících, vstřícně 

umístěny listy vejčitého tvaru s vroubkovaným okrajem. Kvete od června do srpna. Květy mají 

narůţovělou korunu a huňatý, dvojpyský kalich. 

 

Naleziště: 

Domovem je v jiţní Evropě, severní Africe, Orientu, u nás ji najdeme v zahradách, podél plotů 

nebo na stinných místech lesů. 

 

Uţitečné části: 

Uţívá se celá nať nebo jenom listy. 

 

Účinné látky: 

Silice (citral, citronelal, citronelol, nerol, geraniol, geranylacetátl, ocimen, linalol), flavonoidy, 

třísloviny, kyseliny, kumariny 

 

Minerální látky a stopové prvky: hořčík (Mg), fosfor (P),zinek (Zn)  

 

Meduňka byla odedávna pouţívána pro svoji schopnost navození klidu a pohody. Uvolňuje napětí 

svalstva, je ideální pro zklidnění nervózních koní. Působí proti křečím a příznivě ovlivňuje trávicí 

soustavu. Obsahuje silice, které mají antibakteriální, antiseptické a sedativní účinky. Povzbuzu je 

činnost trávicího ústrojí. 

 

MIŘÍK CELER / ZELER VOŇAVÝ 

Apium graveolens 

 
 

Popis: 

Dvouletá bylina patřící do čeledi miříkovitých, se vzpřímenou lodyhou vysokou asi 30-80 cm. V 

zemi má kulovitou bulvu, ze které vyrůstají dlouhostopkaté listy s ostro zubatým okrajem. Květy 

jsou tvořeny pěti kališními a pěti bílými korunními lístky s pěti tyčinkami . Kvete v čevnu aţ srpnu.  

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá kořen, listy a řidčeji semena. 

 

Účinné látky: 

Rostlinné hormony , silice (p -cimen), glykosidy a draselné soli, glycidy, puriny, kyselina L – 

askorbová 

 

Vitamíny: 

A, B-komplex, C 

 

Uţívá se při artritidě, tuhosti kloubů, jako urinární antiseptikum. Koním je moţno podávat stonky 

celeru, které budou působit jako tonikum a diuretikum. Celerové semeno je zvláště dobré při 

pouţití jako zaţívací tonikum; má ohřívací účinek, který pomůţe, kdyţ je kůň promrzlý nebo 

unavený a v důsledku toho má sníţenou chuť k jídlu. Silice obsaţené v celeru mají analgetické, 

antibakteriální a antirevmatické účinky. Těkavý olej, apiol, je účinný proti houbám. Říká se, ţe 

celer pomáhá na vysoký krevní tlak a má uklidňující účinek. 

 



  

OSTROPESTŘEC MARIÁNSKÝ / OSTROPESTREC MARIÁNSKY 

Silybum marianum 

 

 
 

Obsahuje silice, sylimarin,flavoidy, hořčiny a histamin. Kyselinu linolenovou  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• ostropestřec je všeobecně známý svým pozitivním účinkem na játra  

• podporuje tvorbu ţluči a má ochranný účinek  

• chrání játra před nadměrným uţíváním léků  

• celkový detoxikant  

• podporuje zesláblé jedince  

 

PODÁVÁNÍ  

Do krmení přidávat semena, před podáním rozemlýt v mlýnku 20-30g  

nebo připravit čaj a nalít do krmení.  

Vhodné podávat jako jarní kůru pro očištění a posílení organismu 

 

 

 

 

 

Popis: 

Celá rostlina se podobá bodláku. Listy jsou světle zelené, vykrajované, na konečcích zašpičatělé 

do ostnu. Mají na sobě zvláštní, bělavou kresbu, která budí dojem jako by byly opředeny 

pavučinou nebo posypané moukou. Květ je purpurově fialový. Rostlina je vysoká kolem jednoho 

metru.  

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá nadzemní část rostliny i kořen, nejčastěji však semen. 

 

Účinné látky: 

Flavonolignany - silymarin, jenţ je obsaţen v oplodí, kyselinu linolenovou (aţ 60%), hořčiny, 

silice. 

 

Minerální látky a stopové prvky:  

vápník (Ca), měď (Cu), ţelezo (Fe), sodík (Na), fosfor (P), síra (S) 

 

Jak můţe napovědět jeho anglický název (milk thistle – mléčný bodlák) pouţíval se k podpoře 

tvorby mléka. Ostropestřec mariánský je však nejproslulejší svou schopností chránit a podporovat 

funkci jater a urychlovat regeneraci jaterních buněk. Podporuje vylučování ţluči z jater. 

Ostropestřec mariánský byl podroben rozsáhlým výzkumům. Ukázalo se, ţe sniţuje ukládání 

tuku v játrech u zvířat a dokáţe chránit játra před poškozením léky a jedy. Ostropestřec 

mariánský se pouţíval u koní a poníků, kteří utrpěli poškození jater v důsledku zatíţení červy 

nebo dlouhodobého uţívání léků. Je výtečný k podávání na jaře, pro posílení jater. Tělo jej 

vstřebává pomalu, proto je nutné podávat po dobu 4-6 týdnů.  



MATEŘÍ DOUŠKA / MATERINA DÚŠKA (tymián) 

Thymus vulgaris 

 

 
 

Obsahové látky: silice, třísloviny, flavonoidy, hořčiny, minerální látky a organické kyseliny. Silice 

se skládá z dýmenu, tymolu, linaloolu, terpineolu, karvakrolu, borneolu, citranu, geraniolu 

a geranylacetátu.  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• antiseptické účinky  

• pouţití při všech trávicích problémech, kolikách, průjmech, pomáhá odstraňovat nadýmání, 

nechutenství  

• hojně se vyuţívá při kašli, zánětech dýchacího ústrojí, při katarech dýchacích cest  

• je moţné podávat jako přídavek k běţnému odčervení  

• má dobrý vliv na hojení ran a zánětů  

• při nervové vyčerpanosti, uklidňující účinky  

• pro klisny těsně po porodu, podporuje vypuzení plodového lůţka  

 

PODÁVÁNÍ MATEŘÍDOUŠKY  

• do krmení přidávat jednu hrst natě  

• krmení je moţné zalívat čajem, podněcuje chuť  

• nepodávat ve velkých mnoţstvích a ne po delší čas  

• nedávat březím klisnám!!! 

 

 
 

Popis: 

Vytrvalý, bohatě rozvětvený polokeř, který dosahuje výšky okolo 1/4m. Lodyhu tvoří čtyřhranné, 

pozvolna vystupující nebo přímé větve, ve spodní části dřevnaté. Listy jsou drobné, krátce 

řapíkaté, čárkovité aţ elipsovité, křiţmostojné, barvy šedozelené, na okraji podvinuté. Svrchní 

strana čepele je lysá, spodní běloplstnatá. Květy jsou drobné, barvy bledě nachové, pyskaté. 

Plody jsou tvrdky. Má charakteristickou, velmi aromatickou, kořennou vůni.  

 

Uţitečné části: 

Vyuţívá se nať. 

 

Účinné látky: 

aţ 3% silice (zejména thymol, karvakrol, cineol a řada dalších), hořčiny, třísloviny, flavonoidy, 

flavonické a triterpenické kyseliny 

 

Minerální látky a stopové prvky: ţelezo (Fe) , jód (I), hořčík (Mg), sodík (Na), fosfor (P)  

 

Uţívá sejako expektorans (tj. zlepšuje odkašlávání), bronchospasmolytikum (uvolňuje křeče 

dýchacích cest), antiseptikum (proti přemnoţení mikroorganismů), antimykotikum (proti plísním), 

karminativum (proti nadýmání), antispazmotikum (proti křečím), anthelminikum (proti parazitům) 

Pro své expektorační účinky a silně antiseptické vlastnosti je tymián ideálním prostředkem na 

kašel, katary a infekce dýchacích cest. Je vhodný téţ jako urinární antiseptikum (tj. působí proti 

přemnoţení mikroorganismů v močových cestách) a ţlučopudný prostředek. Je vhodné jej 

podávat při komplikacích trávicího systému, včetně koliky. Podporuje chuť k ţrádlu. Lze jej také 

vyuţít při infekcích a zánětech dělohy a můţe pomoci při vypuzení zadrţené placenty. Zevně se 

Tymián uţívá ve formě odvaru na koţní infekce a záněty. Pouţívá se také jako sloţka přípravků 

proti revmatismu a svalovým bolestem. 

Upozornění: těkavý olej v tymiánu můţe být ve vysokých dávkách toxický – uţívejte jej s 

opatrností a nekrmte březím klisnám. Můţe být povaţován za doping – sledujte aktuální přehled 

zakázaných látek na seznamech FEI.  



PÍSKAVICE ŘECKÉ SENO / SENOVKA GRÉCKA 

Trigonella foenum-graecum 

 

 

Obsahuje saponiny, slizy, hořčiny a silice  

VYUŢITÍ U KONÍ  

• vhodná pro kojící klisny, zvyšuje tvorbu mléka  

• podává se při cukrovce, sniţje hadinu krevního cukru  

• po jejím podávání získávají koně lesklejší srst a pevnější kopyta  

 

Vhodná pro starší koně, posiluje imunitní systém, pomáhá při artróze.  

Ulehčuje při dýchacích potíţích.  

 

Nepodávat březím klisnám!!!  

 

PODÁVÁNÍ U KONÍ  

Do krmení se přidává denně 50-100g semen  

 

Pro vnější pouţití rozemeleme semena a přikládáme na bolestivá místa při revmatických potíţích 

 

 

Popis: 

Jednoletá bylina z čeledi vikvovitých aţ 50 cm vysoká, s jednoduchou, přímou lodyhou s 

trojčetnými listy a ţlutobílými květy, vyrůstajícími v úţlabí listů. Plodem je šavlovitý lusk se 

semeny. Celá rostlina má silný, charakteristický pach.  

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá semen. 

 

Účinné látky: 

Semeno obsahuje průměrně 20% slizových látek, saponin, silici, flavonový glykosid a cholin. Má 

kořenný charakteristický pach a hořkou chuť. Při ţvýkání rychle slizovatí. 

 

Minerální látky a stopové prvky:  

vápník (Ca), fosfor (P), ţelezo (Fe), draslík (K), sodík (Na), selen (Se), křemík (Si), zinek (Zn)  

 

Vitamíny: A, B, C, E 

Jméno pochází z latinského foenum-graceum, coţ v řečtině znamená seno – protoţe v minulosti 

byla tato rostlina pouţívána k vylepšení sena nízké kvality. Dříve byla pískavice řecké seno 

rozsáhle pouţívána jako krmná přísada pro koně a krávy, pro vylepšení jejich tělesné kondice. Je 

zajímavé, ţe chemické sloţení pískavice se velmi podobá sloţení rybího oleje. Pískavice 

stimuluje chuť k ţrádlu, podává se k léčbě ţaludečních onemocnění, vředů, při sníţené tvorbě 

mléka a pro zlepšení celkového fyzického stavu. Obsahuje sloučeniny známé jako steroidní 

saponiny, u kterých byly prokázány antidiabetické účinky u zvířat. Stejně jako její sesterská bylina 

česnek sniţuje hladinu cholesterolu v krvi. Tyto saponiny se blízce podobají sexuálním 

hormonům těla, coţ je příčinou tradičního uţívání byliny jako afrodiziaka a pomůcky pro zvýšení 

produkce mléka. Semena jsou extrémně výţivná, sloţená z 8% oleje a 20% bílkovin a obsahují 

důleţité vitamíny A,B a C a vitamín E důleţitý pro plodnost. Jsou bohatá na vápník, který je 

zásadní v průběhu kojení. Díky své příjemné vůni je pískavice ideální pro zchutnění krmiv, a je 

vhodná pro zlepšení slabé kondice. Je zvláště uţitečná v kombinaci s česnekem - obě rostliny se 

vzájemně doplňují a zvyšují tak svou účinnost. 

Pozn.: Při podávání velkých mnoţství klisnám s hormonální nerovnováhou můţe způsobit 

netypické chování, jeţ můţe být zapřičiněno obsahem estrogenu v bylině. 

 

Zevně se pouţívá jako antiflogistikum (protizánětlivý prostředek), na nezhojené rány, při artróze, 

na vředy, podlitiny a zánětlivé ztvrdnutí tkání. 



PODBĚL LÉKAŘSKÝ / PODBEĽ LIEČIVÝ 

Tussilago farfara

 

 

 

Obsahuje hojně slizu a tříslovin, dále silice, hořčiny, insulin, bílkoviny a fytosteroly.  

 

VYUŢITÍ PRO KONĚ  

• prevence proti kašli, dráţdivý kašel,zahlenění, při horečce a po zápalu plic ,při astmatu,  

• při zánětech v hubě  

• podporuje pocení  

• protizánětlivý účinek,na abscesy, poranění, vymknutí, otoky, špatně se hojící vředy  

• Podběl povzbuzuje organismus a zlepšuje chuť k jídlu.  

Upozornění: obsahuje kromě uţitečných i některé nebezpečné látky, které při delším uţívání 

mohou vyvolat poškození jater a záněty. Proto ho uţíváme jen během potřeby.  

 

PODÁVÁNÍ PODBĚLU  

• čaj z listů se přidá do krmení  

• můţe se jím vyplachovat huba  

• nekrmit dlouhodobě 

 

 

Popis: 

Patří do čeledi sloţnokvětých. Stvoly asi 20 cm vysoké vyhání brzy na jaře, ty jsou pokryty 

šupinatými, kopinatými listeny červenohnědé barvy, které se těsně tisknou ke stvolu.Na jeho 

vrcholu je květní úbor, květ je ţlutě zbarvený. Na noc se úbory zavírají, stejně tak za chladného a 

deštivého počasí. Aţ po odkvětu se objevují listy na dlouhém řapíku, okrouhle srdčitého tvaru se 

zubatým okrajem, jenţ jsou na rubu šedě plstnaté.  

 

Uţitečné části: 

Pouţívají se hlavně listy, řidčeji květy nebo kořen.  

 

Účinné látky: 

Obsahuje hodně slizu, tříslovin, hořčin, minerální soli, flavonoidy, silice . 

 

Minerální látky a stopové prvky:  

ţelezo (Fe), draslík (K), sodík (Na), fosfor (P), síra (S), křemík (Si), zinek (Zn) 

 

Podběl je historicky známá bylina proti kašli, tato hořko-sladká bylina usnadňuje vykašlávání a 

má zklidňující efekt na dýchací soustavu, působí protizánětlivě a desinfekčně, proti křečím a 

katarům, je výtečný při problémech dýchacího ústrojí, zejména jsou-li provázeny kašlem. 

 

 



POHANKA OBECNÁ / POHÁNKA JEDLÁ 

Fagopyrum esculentum

 

 

 

Obsahuje flavonoidní glykosid rutin a dále vitaminy skupiny B, vitamin E, cholin, bílkoviny 

a značné mnoţství stopových prvků (draslík, fosfor, hořčík, vápník a trochu ţeleza, mědi, 

manganu a zinku).  

 

VYUŢITÍ PRO KONĚ  

•  je bohatá na stopové prvky  

•  prokrvuje , problémy s prokrvením, revma, artritida  

•  zánět střelkové kosti a schvácení kopyt  

•  vhodná pro starší koně pro povzbuzení  

•  alergikům moţné podávat dlouhodobě  

• koním se podávají pouze plody,  

Podávání natě je nebezpečné kvůli obsahu látky fagopyrin, způsobuje citlivost na světlo, 

následně alergickou reakci a vyráţku (fotodermatitidu) 

 

PODÁVÁNÍ POHANKY  

přidáváme do krmiva cca 30g 

 

 

Popis: 

Pohanka je jednoletá bylina z čeledi rdesnovitých. Lodyha je vzpřímená, 50-70 cm vysoká, 

později načervenalá. Listy dlouze řapíkaté, barvy zelené aţ červené. Kvete v červnu-červenci. 

Květy jsou oboupohlavné, barvy zelenobílé, červenavě tečkované, s pěti okvětními lístky. Plody 

jsou 3 hranné hnědé naţky.  

 

Uţitečné části: 

Pouţívají se nadzemní části rostliny.  

 

Účinné látky: 

Je bohatá na flavonoidy (rutin, isoorientin, orientin, vitexin), esenciální aminokyseliny lyzin, 

methionin a tryptofan 

 

Vitamíny: 

P 

 

Minerální látky a stopové prvky:  

hořčík (Mg), fosfor (P), draslík (K), ţelezo (Fe), vápník (Ca) 

 

Pohanka je bohatá na minerální látky a stopové prvky. Uţívá se při artritidách, má podpůrný a 

posilující vliv na oběhový systém, je vynikající při problémech krevního oběhu a při všech 

stavech, kdy je třeba podpořit prokrvení postiţených oblastí. Flavonoidy obsaţené v rostlině 

působí jako antioxidanty.  



ŘEBŘÍČEK OBECNÝ / REBRÍČEK OBYČAJNÝ 

Achillea millefolium 

 

 
 

Nejdůleţitější obsahové látky: silice, pryskyřice,organické kyseliny,flavonoidy, horčiny, třísloviny, 

fosfor, draslík a alkaloid.  

 

VYUŢITÍ PRO KONĚ  

• má stahující účinky, stahuje a desinfikuje rány  

• pomáhá zastavovat krvácení  

• podporuje sniţování horečky  

• prokrvuje  

• při schvácení kopyt a zánětu kosti střelkové  

• chrání před mouchami, pro koně muchaře  

 

PODÁVÁNÍ ŘEBŘÍČKU  

• do krmení lze přidívat sušený, cca 30g nebo jako čaj  

• na rány lze přidávat obklady z nálevu  

• proti mouchám lze pověsit ve stáji podobně jako levanduli nebo česnek  

• koně muchaře moţno potřít rozmělněným čerstvým řebříčkem 

 
 

 

PETRŢEL KADĚRAVÁ / PETRŢLEN KUČERAVÝ 

Petroselinum crispum 

 

 
 

obsahuje ţelezo, vápník, fosfor, vitamíny A a C  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• má močopudný účinek  

• podporuje krvetvorbu  

• podává se při chudokrevnosti  

• pro dobrou kondici  

• vysoký obsah vitymínů A a C  

• nepodávat březím klisnám!!!  

 

PODÁVÁNÍ PETRŢELE  

do krmení přidáváme sušenou nať cca 30g nebo kořen 

 



RŮŢE ŠÍPKOVÁ / RUŢA ŠÍPOVÁ 

Rosa canina 

 

 

nejbohatší zdroj vitamínu C, dále vitamíny A, K, riboflavin, niazin a silice. Obsahuje také minerální 

látky kalcium, fosfor, ţelezo, dále biotin a flavonoidy  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• díky velkému mnoţství vitamínu C zvyšuje odolnost vůči infekcím, nachlazení a chřipce, posiluje 

organismus  

• vhodné pro koně při problémech s kopyty – podporuje růst, při schvácení kopyt, při artróze  

• posiluje játra  

• vhodný přidávat koním v zimě a na jaře pro očištění a doplnění vitamíny  

• podporuje trávicí ústrojí, má příznivý vliv při průjmu a zácpě  

 

PODÁVÁNÍ ŠÍPKU  

do krmení přidáváme sušené plody, denně 30-50g,  

koním podáváme pouze oplodí,duţina se semínky a chloupky působí jako alergen  

• nebo vaříme čaj  

• můţeme podávat dlouhodobě  

• vhodné míchat s jinými posilujícími bylinami (kopřiva, zelený čaj) 

 

 

Popis: 

Růţe šípková patří do čeledi růţokvětých. Je to vytrvalý keř, jehoţ větve dosahují výšky aţ dvou 

metrů. Pruty jsou dřevnaté a po celé své délce porostlé srpovitě zahnutými ostny. Na prutech 

vyrůstají lichozpeřené listy. Okraje lístků jsou jemně pilovité. Růţe šípková kvete v červnu. 

Růţová koruna má pět korunních plátků. Lůţko uzrává ve známý červený plod, který obsahuje 

mnoho zploštělých naţek, uloţených mezi tuhými chloupky. 

 

Naleziště: 

Růţe šípková roste u nás planě na slunných stráních a mezích, na okrajích lesů a v křovinách. 

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá oplodí a semen.  

 

Účinné látky: 

Oplodí růţe šípkové obsahuje flavonoidy, třísloviny, karotenoidy, pektin, organické kyseliny, 

vitamíny a minerály. V semenech je obsaţeno trochu vanilinu. 

 

Minerální látky a stopové prvky: 

ţelezo (Fe), hořčík (Mg), fosfor (P), sodík (Na), fosfor (P), zinek (Zn)  

 

Vitamíny: A, B, C, K, Thiamin, Riboflavin 

Na vitamíny bohatá Růţe šípková má vysoký obsah bioflavonoidů a má posilující účinky na 

organismus. Tradičně se podává pro podporu růstu zdravých kopyt. Pomáhá regenerovat tkáně a 

jelikoţ je bohatým přírodním zdrojem kyseliny askorbové, čili vitamínu C, je vhodná pro jeho 

doplnění. 



SMETANKA LÉKAŘSKÁ / PÚPAVA LEKÁRSKA 

Taraxacum officinale

 

 

 
 

Kořen pampelišky obsahuje hořčiny lactopicrin, taraxacin a taraxasterin, tříslovinu, inulin, 

triterpeny taraxasterol a taraxerol, cholin, třísloviny, inosit, steroly, aminokyseliny, pryskyřice, 

silice, fytoncidy a minerální látky (zejména měď, draslík a mangan), v mladých listech je 

obsaţeno navíc značné mnoţství vitaminu C a kyselina křemičitá , vitamin A  

 

VYUŢITÍ PRO KONĚ  

• Čistící prostředek na krev  

• pomocný při léčbě revma, schvácení kopyt – podávat denně  

• zdravý doplněk, vysoký obsah vitamínu A  

• pomáhá proti bradavicím  

 

PODÁVÁNÍ SMETÁNKY  

• do krmení přidáváme čaj nebo čerstvou smetanku 30-50g  

• na bradavice nakapeme čerstvou šťávu ze smetanky 

 

 

 

Popis: 

Pampeliška patří do čeledi sloţnokvětých. Je vytrvalá rostlina, v zemi má silný kořen, z něhoţ 

vyrůstá růţice přízemních listů. Listy jsou dlouhé, úzce kopinaté, kracovitě dělené s okraji řídce a 

nepravidelně zubatými. Kvete v dubnu a květnu. Jasně ţluté květy jsou umístěny na dlouhých, 

dutých stvolech. Na noc se květní úbory zavírají, stejně tak i za chladného a deštivého počasí.  

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá kořenů, listů a květů.  

 

Účinné látky: 

Celá rostlina obsahuje bílou, mléčnou šťávu. Kořen a stonek obsahuje hořčiny, steroly, 

terpenické alkoholy, kyselinu vinnou, kyselinu kávovou, inulin, mladé listy pak obsahují kyselinu 

askorbovou, flavonoidy, květ karotenoidy, triterpenoidy. 

 

Minerální látky a stopové prvky: 

vápník (Ca), měď (Cu), hořčík (Mg), draslík (K), sodík (Na), fosfor (P), síra(S), křemík (Si), zinek 

(Zn) 

 

Vitamíny:  

A, B, C, D 

 

Pampeliška je odedávna pouţívána na pročišťování ledvin a jater. Listy jsou bohaté na vitamíny a 

kořen podporuje trávení a činnost jater. Povzbuzuje tvorbu ţluči, má blahodárný účinek na 

nezbytné ţivotní funkce, protizánětlivé účinky a pomáhá při revmatických potíţích. Listy 

pampelišky podporují močení. Je vhodná při zácpě a pro zvýšení chuti k ţrádlu.  



SVÍZEL / LIPKAVEC OBYČAJNÝ 

Galium aparine 

 

 

Obsahuje oxid křemičitý  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• podporuje lymfatickou soustavu  

• pomáhá při otocích, zejména otoky nohou  

• při schvácení kopyt, hlavně u poníků  

 

PODÁVÁNÍ SVÍZELE  

sušené natě přidávejte do krmení, 30g 

 

 

 

 

 

Popis: 

Jednoletá, aţ 150 cm dlouhá bylina. Lodyha je přímá, vystoupavá nebo popínavá, obvykle 

větvená, 4hranná. Celá rostlina je pokryta tuhými, háčkovitými chloupky. Listy v přeslenech, 

kopinaté, hrotité, na líci chlupaté. Úţlabní vrcholíky 1 aţ 9 květé, květní koruna bělavá aţ bílá. 

Plody mají háčkovitě chlupatý povrch.  

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívají listy a stonky. 

 

Účinné látky: 

Obsahuje glykosid galiosin, rubiadinglykosid, asperulosid, silici, enzymy, pryskyřice, třísloviny, 

saponiny, minerály. 

 

Minerální látky a stopové prvky:  

vápník (Ca), měd (Cu), jód (I) 

 

Svízel je vynikající bylina pro podporu a posílení lymfatického systému; je specificky vhodná k 

léčbě infekcí močového traktu jako je cystitida a zvětšení lymfatických ţláz. Je bohatý na silice, 

takţe pomůţe posílit pokoţku a srst. Lze jej pouţít na jakýkoli mírný otok a zadrţení tekutiny, 

jako slabé diuretikum je zvláště vhodný k léčbě odřenin nebo otoků. Svízel je často odsuzovaná 

rostlina, kterou nenávidí zemědělci pro její bujné šíření dusící kulturní plodiny. V čerstvé formě 

můţe být bylina podána koním s otoky nohou a je zvláště dobrá pro koně s laminitidou.  

 

 



ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ / ŠALVIA LEKÁRSKA 

Salvia officinalis 

 

 

 

Droga obsahuje silici s bujonem, borneolem a cineolem, třísloviny, hořčiny, flavonoidy 

a pryskyřice.  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• stahující, antiseptická, protizánětlivá, antibakteriální účinek  

• záněty a zranění huby  

• omezuje sekreci – proto se pouţívá při návalech horka, nadměrné pocení, nadměrná tvorba 

slin.  

• působí jako přirozené antibiotikum (obvyklá antibiotika nahrazovat šalvějí po konzultaci 

s veterinářem)  

• objevuje se v kaţdém přípravku proti kašli.  

• pomáhá ukončit tvorbu mateřského mléka. Nepouţívat při březosti a kojení!!!  

• příznivě ovlivňuje trávení a pomáhá při nadýmání  

 

PODÁVÁNÍ ŠALVĚJE  

• Nepouţívat po delší dobu, pouze při akutních problémech.  

Vlaţným čajem nebo nálevem vyplachujeme hubu.  

Do krmení přidáváme sušené listy 15-20g nebo čaj.  

Ke zvýšení účinku a přehlušení hořké chuti kombinujte s medem. 

 

 

Popis: 

Šalvěj řadíme do čeledi rostlin pyskatých. Je to vytrvalý polokeř, který dosahuje výšky asi půl 

metru. Stonek je dole dřevnatý, nahoře bylinný. Na průřezu je čtyřhranný. Na větvičkách jsou 

vstřícně postaveny listy podlouhle kopinatého tvaru, s okrajem jemně vroubkovaným. Na líci jsou 

hladké, na rubu silně vrásčité. Mladé listy jsou šedivé, plstnaté. Kvete v červnu a červenci. Kalich 

je zbarven hnědočerveně, vybíhá v pět cípů a je pokryt měkkými chloupky. Koruna je fialová. 

Semeník uzrává ve čtyři tvrdky vejčitého tvaru a hladkého povrchu. 

 

 

Naleziště: 

Domovem je šalvěj v okolí Středozemního moře, kde roste divoce a dorůstá výšky aţ dvou metrů. 

U nás ji nalezneme hlavně v zahradách. 

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá listů.  

 

Účinné látky: 

Listy obsahují silice (thujon (!), borneol, bornylacetát, 1,8-cineol), tříslovinné látky, flavonoidy, 

triterpeny, fenolové kyseliny a hořčiny.  

 

Minerální látky a stopové prvky: 

jód (I), síra (S), křemík (Si), zinek (Zn)  

 

Adstringens, desinficiens. Šalvěj má svíravý účinek, působí antisepticky a má charakteristické 

kafrové aroma. Je bohatá na silice, které mají např. analgetické, broncholytické, protizánětlivé, 

antipyretické (sniţující horečku), spasmolytické (uvolňující křeče hladkého svalstva), 

antibakteriální, antivirové, expektorační (usnadňující vykašlávání) účinky. Je proto vhodná 

zejména při zánětu dýchacích cest. Vzhledem ke svému svíravému účinku sniţuje vylučování 

potu a mléka. Je vhodná pro oblkady na špatně hojící se rány. Vzhledem k vysokému obsahu 

thujonu je třeba uţívat s opatrností, neuţívat v období březosti a kojení. 



SVĚTLÍK LÉKAŘSKÝ / OČIANKA ROSTKOVOVA 

Euphrasia officinalis 

 

 
 

Obsahuje iridoglykosidy, fenylpropanglykosidy, flavonoidy, třísloviny a alkaloidy  

 

VYUŢITÍ PRO KONĚ  

• široké pouţití na oční potíţe, zánět spojivek, zánět víček, svědění,výplachy očí, podráţdění 

hmyzem  

• posiluje mukózní membrány, nepůsobí jen na oči, ale i na zanícené a ucpané dutiny, na 

všechny sliznice na onemocnění v horních cestách dýchacích  

• při onemocnění očí kontrolovat zda se nejedná o poranění rohovky, v tomto případě okamţitě 

volat veterináře  

 

PODÁVÁNÍ SVĚTLÍKU  

k vymývání očí pouţijeme odvar, oči vypláchneme nebo přiloţíme obklad  

čaj přidáváme do krmení v běţném dávkování 30g sušené natě při onemocněních horních cest 

dýchacích 

 
 

TŘEZALKA TEČKOVANÁ / ĽUBOVNÍK BODKOVANÝ 

Hypericum perforatum 

 

 
 

Účinné látky: obsahuje červenofialové barvivo hypericin, katechinové třísloviny, flavonové 

glykosidy (hyperosid, rutin, kvercitrin), silici, pryskyřici, organické kyseliny, provitamin A, vitamin 

C. působí antibioticky, sedativně,  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

 

• podává se nervózním a neklidným koním  

• nedostatek koncentrace, stres, úzkost, psychické napětí  

• velký vliv má při revmatických potíţích  

• podporuje hojení ran  

 

Třezalka tečkovaná má jednu nepříjemnou vlastnost, která způsobuje citlivost na sluneční 

záření(hypericin). Takţe během jejího podávání buďte opatrní u koní citlivých na světlo , kteří 

jsou celý den ve výběhu. Mohlo by vyvolat podráţdění kůţe nebo úţeh.  

 

PODÁVÁNÍ TŘEZALKY  

 

Pro nervózní koně je třeba podávat dlouhodobě,  

koním vaříme čaj z natě  

Dobrá je kombinace s kozlíkem, chmelem či levandulí,  

pro hojení ran je vhodný nálev 

 



TUŢEBNÍK JILMOVÝ / TÚŢOBNÍK BRESTOVÝ 

Filipendula ulmaria

 

 

 
 

Obsahuje kyselinu salicylovou, která omezuje zánětlivost a ulevuje bolesti. Dále flavonoidy, 

třísloviny a minerální soli  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• účinný při artróze, revmatických potíţích,  

• protizánětlivé působení,  

• schopnost sniţovat hladinu kyselosti v organismu  

• pomáhá sniţovat horečku  

• posiluje srdce, pomáhá čistit krev  

• vhodný pro staré koně  

• velmi pozitivně funguje na trávicí ústrojí koní  

• pozor při přecitlivělosti na salicyl  

 

PODÁVÁNÍ TUŢEBNÍKU  

• do krmení nalijeme čaj z květů nebo sušené květy  

• při rematismu uvaříme čaj a přikládáme obklady 

 

 

Popis: 

Trvalka dorůstající výšky aţ jednoho metru. Vzpřímený stonek je v horní části rozvětvený, listy 

jsou přetrhovaně zpeřené. Květy mají ţlutavě bílou barvu, jsou drobné, uspořádané ve 

vrcholících. Plody jsou měchýřky. 

 

Uţitečné části: 

Vyuţívají se všechny části rostliny, nejčastěji květ a nať.  

 

Účinné látky: 

Obsahuje salicin, flavonové glykosidy, silice, třísloviny, 14 % bílkovin.  

 

Minerální látky a stopové prvky: 

vápník (Ca), sodík (Na), fosfor (P), síra (S) 

 

Vitamíny: 

C 

 

Antirevmatikum, desinficiens, mírné diuretikum. Květy tuţebníku obsahují salicin (stejná látka, 

která je obsaţená v kůře vrby), který se v organismu přemění na kyselinu salicylovou. Tuţebníku 

se říká „bylinný aspirin“ – ale lepší a bez vedlejších účinků! Má protizánětlivé účinky, je ideální při 

revmatických bolestech a horečkách. Rovněţ má vynikající diuretické a antiseptické účinky. 

Vyuţívá se rovněţ při trávicích obtíţích - je zvlášť vhodný při ţaludečních vředech způsobených 

léčivy. Ochraňuje trávicí systém a redukuje tvorbu kyselin; pomáhá při průjmech. Nepodávat v 

březosti a při kojení. 



RUDBECKIE NACHOVÁ / ECHINACEA PURPUROVÁ 

Třapatka nachová 

Echinacea purpurea 

 

 
 

Obsahuje echinacin, hořčiny, flavonoidy, pryskyřice a lisice, vitaminC  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• vhodná pro jarní či podzimní kúry  

• stimuluje imunitní systém  

• zbavuje tělo infekcí bakteriálních, virových a plísňových,  

• probouzí v těle sebeobranné mechanismy  

• můţe částečně nahradit léčbu antibiotiky, doplňkové podávání k běţným antibiotikům (po 

poradě s veterinárním lékařem)  

• pro prevenci před onemocněním  

• působí dobře i na rány, infekce, dermatomykózu  

na záněty v oku a v hubě  

 

PODÁVÁNÍ TŘAPATKY  

Denně se přimíchá do krmení cca 30g, jedna hrst,  

pro vnější pouţití je vhodná mast 

 

 

 

 

Popis: 

Echinacea je okrasná trvalka, má vzpřímený, dřevnatý stonek a dosahuje výšky 100 - 110 cm, ve 

výţivné půdě aţ 150 cm. Květy mají průměr aţ 20 cm, terč má tmavěhnědou aţ 

tmavěpurpurovou barvu, která místy přechází do černých odstínů. Okvětní lístky jsou světlé, 

fialověrůţové barvy, odstíny květů se mohou jemně lišit podle kultivarů. Listy mají tmavě zelenou 

barvu, jsou drsné a tvarem připomínají kapku vody. V dobré půdě se stonek větví a má více 

květů, které postupně rozkvétají a dozrávají. Semena po uschnutí rostliny opadají.  

 

Naleziště: 

Jejich domovinou jsou listnaté lesy severní Ameriky, převáţně USA, kde se vyskytuje asi 40 

druhů této rostliny. . 

 

Uţitečné části: 

Jako drogy se pouţívá především kořen, který je nejúčinnější, můţe se však uţívat celá.  

 

Účinné látky: 

Hlavní obsahová látka je echinaceín, dále obsahuje polysacharidy, anthokyany.  

 

Minerální látky a stopové prvky: 

fosfor (P), zinek (Zn)  

 

Echinacea je velmi vhodná při virózách, bakteriálních infekcích a oslabení imunitního systému. 

Pomáhá rovněţ na koţní problémy a podporuje hojení ran. Lze ji pouţít vnitřně i zvenčí jako 

obklad nebo obvaz. Jako profylaktikum můţe poslouţit k ochraně koní před infekcemi. Vyuţívá 

se rovněţ při urinárních infekcích jako je cystitida a uretritida. S velkými úspěchy byla pouţita u 

koní s příznaky povirového syndromu. Poprvé byla pouţívána jiţ původními americkými kmeny a 

v Evropě. Echinacea je předmětem více neţ čtyř set vědeckých prací v nichţ bylo zjištěno, ţe je 

účinným stimulantem imunitního systému, ţe stimuluje bílé krvinky, aby napomáhaly boji s 

infekcí. Upozornění: Výzkumy z poslední doby naznačily, ţe by se echinacea neměla podávat 

dlouhodobě v případě, ţe je imunitní systém chronicky oslaben. V tomto případě by dlouhodobé 

podávání mohlo vést k dalšímu potlačení činnosti imunitního systému. 



VRBA BÍLÁ / VŔBA BIELA 

Salix alba 

 

 
 

Popis: 

Opadávající nízký strom s ohebnými větvemi a dlouhými, tenkými listy. Výška přibliţně 6 - 18m. 

Samičí květy jsou ţluté a samčí zelené. Jehnědy jsou válečkovité, přibliţně 6-7 cm dlouhé. Vnější 

povrch vrby můţe mít různé barvy od ţlutavě zelené po hnědavě šedou, s hladkou strukturou a 

slabými podélnými ţlábky. Vnitřní povrch je hladký a bílý aţ bledě ţlutý nebo skořicově hnědé 

barvy. 

 

Uţitečné části: 

kůra a listí  

 

Účinné látky: 

Obsahuje třísloviny, organické kyseliny a flavonoidy, fenolické glykosidy, salicin a jeho acylované 

deriváty. Ze salicinu po odštěpení glukosy vzniká oxidací aglykonu kyselina salicylová.  

 

Minerální látky a stopové prvky: vápník (Ca), draslík (K), fosfor (P) 

 

Antipyretikum, analgetikum, antirevmatikum. Tato hořká, ochlazující bylina se vyuţívala jiţ od 

dávných věků na úlevu od bolesti a na sníţení horečky. Byla známa jiţ starověkým africkým 

civilizacím, v praxi ji vyuţívala antická medicína (např. Hippokrates (kol. 460–377 př. Kr.) 

ordinoval šťávu z vrbové kůry k tišení revmatických či porodních bolestí). Vrba obsahuje salicin, 

který se po poţití změní v kyselinu salicylicovou, která je podstatou aspirinu. Má protizánětlivý, 

analgetický a antirevmatický účinek a vyuţívá se při artritidách a revmatismu. Má rovněţ 

adstringentní a protihorečnatý účinek. Je ideální také při kolikách a křečích. 

 

ZELENÝ ČAJ 

Camellia sinensis 

 
 

 

má mnoho účinných látek, vitamín A,B,C,E,aminokyseliny, bílkoviny, organické kyseliny, stopové 

prvky  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• výborné povzbuzovadlo hlavně u starších a slabých koní  

• regenerační účinek, povzbuzuje krevní oběh, obranyschopnost organismus  

• přecházení vyčerpání, pro soustředění před výkonem  

• prostředek proti letní vyráţce, ekzémům a vyráţkám  

 

PODÁVÁNÍ ZELENÉHO ČAJE  

• čaj lze přidávat přímo do krmení, stačí jedna hrst nebo suché přidáme do krmiva  

• silnějším čajem omývat postiţená místa na kůţi  

• moţno podávat dlouhodobě, vhodné míchat s jinými posilujícími bylinami (šípek,kopřiva) 

 



ZLATOBÝL OBECNÝ / ZLATOBYĽ OBYČAJNÁ 

Solidago virgaurea 

 

 

Obsahuje saponiny, silice, třísloviny, flavonoidy, hořčiny  

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

 

• základní bylina při problémech s močovými cestami, záněty ledvin, ledvinovými kameny, 

cystami  

• pouţití při akutním i chronickém zánětu ledvin  

• má sílný močopudný účinek, vhodné při těţkostech s močením 

• vhodné pouţít při zadrţování tekutin v těle  

• pouţívá se při revmatismu a artritidě (zánětu kloubů).  

 

PODÁVÁNÍ KONÍM  

 

Do krmení přidáme hrst natě nebo čajem přelijeme krmení 

 

ŢENŠEN, VŠEHOJ PRAVÝ 

Panax ginseng 

 

 

VYUŢITÍ U KONÍ  

• zlepšuje fyzickou i psychickou odolnost, koncentraci  

• vhodný pro koně, kteří podávají nějaký výkon  

• po onemocnění na regeneraci organismu  

• pro staré koně  

• doplňuje a obnovuje energii  

• uklidňuje nervy a tiší symptomy vyčerpání  

• posiluje imunitní systém proti virovým chorobám a chřipce  

• působí na trávicí soustavu a zmírňuje stavy překyselení ţaludku  

• napomáhá překonávání chorob, zvláště příznaků způsobených stresem, přepracováním  

Zvyšuje vitalitu a odolnost, pomáhá doplnit zásoby krve, napomáhá léčení infekcí krve.  

Podporuje metabolismus a napomáhá krevnímu oběhu  

Nemá vedlejší účinky  

 

PODÁVÁNÍ ŢENŠENU 

Do krmiva se přidává sušený kořen nebo mletý kořen  

Pro zvýšení účinku by se měl uţívat delší dobu 

 


