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ABSTRAKT 
 
Tato bakalářská práce se zabývá využitím méně tradičních rostlinných zdrojů 

v kosmetickém průmyslu. Zaměřila se konkrétně na bez černý, rakytník řešetlákový, kdouli 
obecnou, růži šípkovou a kopřivu dvoudomou. Látky izolované z těchto rostlin se mohou 
uplatnit v  nejrůznějších kosmetických prostředcích. 

Na toto téma byla provedena rešerše, která se zaměřuje nejprve na historii a botanickou 
charakteristiku těchto pěti rostlin. Dále byly probrány významné látky obsažené v těchto 
rostlinách a specifikovány možnosti jejich vyžití nejen v kosmetickém průmyslu. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 

 
The aim of this bachelor’s thesis is an investigation of use of less traditional plant sources 

in cosmetic industry. This review is focused on black elder (Sambucus nigra), sea buckthorn 
(Hippophae rhamnoides), quince (Cydonia oblonga), dog rose (Rosa canina), and stinging 
nettle (Urtica dioica). The substances isolated from these plants can be used in various 
cosmetic products.  

The first section of this search deals with history and botanical characterization of these 
plants. The next section deals with significant substances contained in these plants and their 
use not only in cosmetic industry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 

bez černý, rakytník řešetlákový, kdoule obecná, růže šípková, kopřiva dvoudomá, 
kosmetika 
 
KEYWORDS 

black elder, sea buckthorn, quince, dog rose, stinging nettle, cosmetics 
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1 ÚVOD 
 
Léčivou i krášlící sílu rostlin poznali lidé již před mnoha lety. Například Egypťané 

používali na čištění zubů vonné dřevěné paličky, v Řecku jako lak na nehty užívali tuk s ovčí 
krví. Zkušenosti tedy získávali prostřednictvím experimentů, často na vlastním těle. Poučili 
se, že účinky nejsou vždy jen pozitivní, ale při nesprávném použití mohou i uškodit. 
Postupem času se kosmetická chemie intenzivně rozvíjela a dodnes je velmi důležitou 
součástí každodenního lidského života.  

Kosmetické výrobky obsahují mimo jiné významné složky získané z rostlin, které mají 
blahodárný vliv na pleť, nehty i vlasy. Stále se zkoumají nové suroviny tak, aby bylo 
dosaženo co nejlepšího účinku. V poslední době roste zájem o přírodní kosmetiku a také 
zájem o méně tradiční rostlinné zdroje.  

Stejně tak i tato práce je zaměřená na využití méně tradičních rostlinných zdrojů 
v kosmetických surovinách. Patří k nim bez černý, který má široké uplatnění v léčitelství 
a slouží k ošetření mastné, uhrovité pleti. Rakytník řešetlákový je vhodný pro péči o vlasy 
a podrážděnou pokožku. Kdoule obecná účinně působí na citlivou, problematickou pleť. Růže 
šípková se používá do parfémů, na stárnoucí a suchou pokožku. Kopřiva dvoudomá je hojně 
využívána pro ošetření vlasů a mastné pleti.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 Bez černý  
o latinský název Sambucus nigra, patří do čeledi zimolezovitých (Loniceraceae) 
o lidově nazývaný též bezinky, psí bez, smradlavý bez, smrdinky, kozičky [1] 

 

 
Obr. 1: Bez černý [2] 

 
2.1.1 Historie 

 
Zmínky o bezu černém (viz. obr. 1) se nacházejí již v zachovaných starověkých spisech 

řeckých, římských a středoasijských lékařů. K těmto patří známí Hippokrates, Galenos, 
Avicenna, později i Paracelsus. 

O bezu se ve středověku psalo jako o bylině čarovné, kouzelné a někde i posvátné. Bezu 
byla přisuzována zvláštní úcta jistě také proto, že léčil mnoho nemocí. Dodnes známé 
přísloví: „Před heřmánkem smekni, před bezem klekni!“ [3]. 

 
2.1.2 Botanická charakteristika 

 
Bez černý je 2–7 m vysoký keř nebo strom se světle hnědou až šedavou, na větvích 

zelenou kůrou. Na kmeni bývá rozpukaná a obsahuje mohutnou bílou dřeň. Listy jsou 
vstřícné, lichozpeřené se 2–3 jařmy podlouhle vejčitě eliptičných, náhle zašpičatělých 
a nestejně pilovitých lístků, s drobnými, opadavými palisty.  

Květenství tvoří bohaté, ploché, pětiramenné, chocholičnaté, 10–25 cm široké, koncové 
vrcholíky zvané kosmatice. Květy jsou žlutavě bílé, 6–9 cm široké, kromě pestíku pětičlenné, 
se srostlými obaly, silně až nepříjemně páchnoucí. Kalich je trubkovitý, pětizubý a koruna 
kolovitá, žlutavě bílá. Plodenství zvané bezinky tvoří fialově černé peckovičky o třech 
pecičkách, dužina obsahuje tmavě fialovou silně barvící šťávu [4, 5]. 
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Bez černý se vyskytuje v listnatých lesích, luzích, v křovinách, kolem venkovských domů. 
U nás je hojný od nížiny do horského pásma. Daří se mu v živné humózní písčitohlinité půdě 
bohaté na dusík.  

Využívají se odrůdy Haschberag, který zraje v polovině září, a Sambo zrající na konci 
srpna [4]. 

 
2.1.3 Chemické složení 

 
V černém bezu se vyskytuje rutin, což je nejvýznamnější flavonový glykosid kvercetinu a 

sacharidu rutinosy (glukosa + rhamnosa). Příznivě ovlivňuje permeabilitu a lomivost kapilár. 
Mezi další obsahové látky se řadí sambunigrin, což je glykosid obsažený v syrových a 
nezralých bobulích. Patří mezi kyanogeny, tím se rozumí schopnost molekuly vytvářet velmi 
jedovatou kyselinu kyanovodíkovou, která tvoří komplexy s atomy železa dýchacích enzymů 
a tím porušuje jejich funkci. Při nadměrném požívání drog obsahujících tuto látku hrozí 
smrtelné otravy. Avšak její zastoupení v bezové šťávě je zanedbatelné, činí asi 0,0001 %. 
Dále obsahuje stopy silice, slizy, třísloviny [6, 7]. Významným flavonoidem je kvercetin, 
jehož obsah odpovídá 61,3–73,4 mg na 100 g hmotnosti čerstvého plodu v závislosti na 
odrůdě. Byl stanoven pomocí HPLC. Hojně zastoupenou skupinu obsahových látek tvoří 
organické kyseliny, a to kyselina citronová, jejíž průměrné zastoupení činí 3,5 g·kg-1, kyselina 
jablečná o obsahu 1,1 g·kg-1 a kyselina fumarová v množství 0,17 g na 1 kg plodu. Další 
složkou jsou sacharidy, mezi které se řadí sacharosa o obsahu 1,04 g·kg-1, fruktosa v množství 
43,96 g·kg-1 a glukosa s obsahem 42,62 g·kg-1. Květ černého bezu obsahuje ± 8 % invertního 
cukru sambubiosy, vitamin A, C, skupinu B a hlavně barviva antokyany, mezi nejvíce 
zastoupený patří kyanid 3-sambubiosid [5, 8]. Specificky příjemný pach drogy způsobují 
přítomné isoamylamin a ethylamin [4]. 

Vitamin C posiluje obranyschopnost a hojení ran. Tělo jej potřebuje ve větším množství 
zvláště při hořečnatých onemocněních. Pro kosmetický průmysl se využívá jako vychytávač 
volných radikálů (antioxidační činidlo) [10]. 

Primárním prospěchem vitaminu A a jeho derivátů (retinol-palmitát, retinol-acetát) 
v kosmetických přípravcích je jejich schopnost normalizovat keratinizaci. Retinoidy regulují 
růst epitelových buněk, snižují drsnost kůže [11]. Syntetické retinoidy se používají k léčbě 
akné. V kosmetice se aplikují i provitaminy A, známé jako karotenoidy, jejichž štěpením 
vznikají 2 molekuly vitaminu A [12]. 

Glykosidy stimulují produkci potu. Flavonoidy působí antibioticky, rozpouštějí hlen a mají 
močopudné účinky [13].  

 
2.1.4 Využití 

 
2.1.4.1 Květ 

Květ (viz. obr. 2) patří mezi vynikající potopudné drogy a má i účinky močopudné. 
Zároveň příznivě ovlivňuje cévní stěny. Je podáván většinou při nachlazení a při nemocech 
cév. Prostředky z černého bezu ovlivňují kontaktní ekzémy, podporují vykašlávání, tvorbu 
mateřského mléka [9]. Je užíván k podpoře vylučování moči a pročišťování střev, také 
funguje jako podpůrná látka při snižování nadváhy. Zevně se používá při léčbě zánětu hrtanu, 
hltanu a sliznice ústní dutiny [14]. Květy působí na snížení horečky. Dále se užívá k tišení 
křečí trávicího traktu a při nadýmání. Někdy se kombinuje s lipovým květem [15]. 
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Obr. 2: Květ bezu černého[16] 

 
2.1.4.2 List 

List se dá využít na suché zábaly, kdy se do čerstvých listů balí klouby při revmatických 
bolestech. Ve formě čaje tzv. čistí krev, pokožku a je součástí čajů proti akné. Navíc pomáhá 
proti nepříjemnému tělesnému pachu a má značný protinádorový účinek [9].  

 
2.1.4.3 Plody 

Plody se využívají jako významné analgetikum při neuralgiích, například při bolestech 
trojklanného nervu, páteře a kloubů, kde se projevuje i protizánětlivý účinek. Působí mírně 
projímavě a snižují krevní tlak [9]. Čerstvé i sušené plody se používají k přípravě marmelád, 
sirupů i vína, k barvení likérů, cukrovinek a také ve farmacii. Dobře působí ve formě čaje na 
chronické záněty horních cest dýchacích a proti migrénám [4]. 

 
2.1.4.4 Kůra 

Čaj ze samotné kůry se nepoužívá, protože může vyvolávat dávení [9]. Vnitřně je kůra, jež 
má pročišťovací účinky, doporučována při léčbě revmatismu [14]. 

 
2.2 Rakytník řešetlákový 

o latinský název Hippophaë rhamnoides, patří do čeledi hlošínovitých 
(Elaeagnaceae) [1] 

 
2.2.1 Historie 

 
Rakytník se využíval již v tibetské, mongolské i indické medicíně, ale také ve starém 

Řecku a Římě. První kulturní formy však byly vyšlechtěny v roce 1934 v Altajské 
šlechtitelské stanici. Značného rozmachu se tato rostlina dočkala v období Velké vlastenecké 
války  (1941–1945) a zvláště po ní. Po řadu let se rakytník šlechtil ve specializovaných 
zemědělských podnicích, hlavně na Sibiři a na Altaji. 
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V současnosti se rakytník ve velkém pěstuje v severovýchodním Německu a Maďarsku. 
Rozsáhlé kolekce odrůd se dále nacházejí v Toulouse, Petrohradu, Štrasburku a také ve 
finském Turku. U nás byly větší plochy založeny počátkem 80. let minulého století pouze 
v zahradnickém podniku ADAVO Velký Osek nebo v Lukách nad Jihlavou [17]. 

 
2.2.2 Botanická charakteristika 

 
Rakytník (viz. obr. 3), hustě větvený trnitý keř, dorůstá výšky 1,5–6 m. Má rozsáhlé, 

kolcovité větve, v mládí stříbřitě šupinaté. Listy jsou čárkovitě kopinaté, celokrajné, na rubu 
stříbřité, později hnědočerveně šupinaté. 

Rostlina je dvoudomá a větrosnubná. Samčí květy přisedlé v úžlabních svazečcích jsou    
2–3krát větší než samičí. Mají zelenavě stříbřitou barvu se čtyřmi tyčinkami obsahujícími 
podélné prašníky na krátkých nitkách a rostoucích v drobných hroznech. Samičí žluté květy 
jsou stopkaté v kratičkých hroznech. Vyrůstají po 3–11 v úžlabí listů s nálevkovitým 
kalichem a v něm skrytým pestíkem [17, 18]. 

Plod tvoří kulovitá, někdy i elipsoidní nebo vejcovitá peckovička, 3–5 mm široká            
a 8–10 mm dlouhá, oranžové nebo červené barvy. Chuť je rozmanitá, od kyselé a nahořklé až 
po nasládlou. Semena jsou elipsoidní až vejcovitá, temně hnědá a lesklá s podélnou 
brázdičkou [17, 18]. Sbírá se na začátku zrání, kdy má červenooranžovou barvu. Nejvíce 
vitaminů obsahuje v září, avšak deštivým počasím jich ubývá [19]. 

Zajímavý je kořenový systém, ve kterém se vyskytují hlízy velikosti až holubího vejce, 
které obsahují bakterie poutající vzdušný dusík [18]. 

 

 
Obr. 3: Rakytník řešetlákový [20] 
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2.2.3 Chemické složení 
 

2.2.3.1 Větve a listy 
V kůře větví je do 10 % tříslovin, které se v kosmetice využívají pro jejich adstringentní 

účinek. Působí na snížení sekrece kožních žláz a zmírnění zánětlivých projevů. Mezi další 
složky kůry patří alkaloid eleagnin a amin serotonin. V listech jsou kromě vitaminu C 
a tříslovin obsaženy i bioflavonoidy a kumariny [17]. Kumarin je dráždivá, krystalická látka 
s charakteristickým zápachem, při vdechování vyvolává bolesti hlavy [7]. 

 
2.2.3.2 Plody 

Zbarvení plodů a dužiny od žluté přes oranžovou k jasné červené je spojena s vysokým 
obsahem karotenoidů. Jde především o α-, β-, γ-karoten, lykopen, zeaxanthin a další. 
Zastoupení tu mají také vitaminy skupiny B (viz. tabulka 1). Rakytník patří 
k nejvýznamnějším přírodním zdrojům vitaminu C. Jeho obsah však kolísá v závislosti na 
odrůdě a přírodních podmínkách [17]. 

 
Tabulka 1: Obsah vitaminů v plodech rakytníku řešetlákového [17] 

Vitamin mg ve 100 g dužiny plodů 
provitamin A 0,9 – 40 

vitamin B1 0,016 – 0,085 
vitamin B2 0,030 – 0,056 
vitamin B6 0,050 – 0,79 
vitamin C 40,0 – 1300,0 
vitamin E 8,0 – 18,0 
vitamin K1 0,9 – 1,5 
vitamin F 2000,0 – 3000,0 

 
Cennou složkou jsou flavonoidy, které působí protizánětlivě a antibioticky [13]. Byl 

identifikován kvercetin, kemferol, isokvercetin, rutin, leukoantokyanidy, katechiny 
a fosfolipidy. Fenolové sloučeniny dávají žlutým plodům trpkou chuť. 

Obsah sacharidů kolísá mezi 2–8,7 % a zastoupena je zde glukosa, fruktosa a sacharosa. 
Organické kyseliny mají 1,2–4 % především kyseliny jablečné, vinné, jantarové a šťavelové. 
Dále je přítomen betain, kumariny, serotonin, aminokyseliny, pektin a třísloviny [17]. 

Významnou složkou dužiny plodů je olej. Má oranžovou barvu, protože obsahuje 
karotenoidy, karoteny, vitamin E, kyselinu linolovou, linolenovou, olejovou a palmitovou, 
dále také cholin, betain, provitamin A, vitamin F a K, který je nezbytný pro tvorbu krevních 
bílkovin [12, 17]. 

Součástí plodů je na 15 mikroelementů, například železo, draslík, mangan, síra, bór, měď, 
nikl, vápník, hliník, titan aj. [17]. 

 
2.2.3.3 Semena 

Semena obsahují až 13 % oleje, karoten, vitamin E a také třísloviny. Byl zjištěn                 
β-sitosterin v množství 0,1–0,28 %, který je efektivním prostředkem prevence a léčení 
aterosklerózy [17]. Semena obsahují 26,3 % kyseliny palmitové, 21,7 % kyseliny linolové 
a 32,8 % kyseliny olejové [21]. 
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2.2.4 Využití 
 

2.2.4.1 Plody 
Plody se zpracovávají na želé, džemy, sirupy, u kterých se klade důraz na zachování 

vitaminózního obsahu. Ze sušených plodů se připravují dietetické čaje. Sklízí se v plné 
zralosti. Důležité je rychlé zpracování nebo zmrazení, protože se snadno kazí. Syrová šťáva 
nesmí být dlouho na vzduchu, v přítomnosti kovů a ani zahřívána na vyšší teplotu [15, 22]. Je 
přírodním zdrojem vitaminu C, jeho důležitost tkví v odolnosti proti nemocem, podpoře 
syntézy kolagenu a vstřebávání železa v trávicím traktu. Patří mezi antioxidanty a tvoří spolu 
s vitaminem E, karotenem a doprovodnými flavonoidy synergetický komplex přírodních 
antioxidantů, které posilují obranyschopnost proti volným radikálům. Rakytníkovou šťávu by 
měli pít hlavně těhotné ženy, sportovci a kuřáci [14]. Spolu s dužinou se užívá jako podpůrný 
prostředek při snížení kyselosti žaludečních šťáv, hypokinezi žaludku a střev [17]. 

Plody vykazují baktericidní účinek vůči stafylokokům, bakteriím břišního tyfu, 
salmonelózy, stimulují zažívání, zlepšují vylučování trávicích enzymů a žluči [17]. 

 
2.2.4.2 Listy a větve 

Droga se používá ve formě nálevu při rýmě. Kůra prokazuje protinádorovou aktivitu. Čaj 
z listů slouží k léčbě revmatismu, ekzémů a jiných kožních onemocnění, ale i při zažívacích 
potížích a jako profylaktický prostředek při chřipce a nachlazení [17]. 

 
2.2.5 Rakytníkový olej 

 
Jedná se o unikátní přírodní koncentrát vitaminů, má oranžovou barvu s charakteristickou 

chutí a aroma. Nachází se zde alkaloid hippophein, ze kterého vzniká biologicky aktivní amin 
seretonin s antidepresivním a protinádorovým účinkem [1, 18]. Mezi další obsahové složky se 
řadí vitamin E. Olej ze semen obsahuje 64,4–92,7 mg tohoto vitaminu na 100 g semen. 
V oleji ze šťávy to je 216 mg ve 100 g plodů a nejvíce lze nalézt v oleji z dužiny, a to 481 mg 
ve 100 g plodů. Frakce se skládá z 50 % α-tokoferolu, 40 % β-tokoferolu a 10 % γ-tokoferolu. 
Vitamin E je významný v kosmetice pro svůj stabilizační účinek na složení přirozeného 
kožního filmu, který obsahuje velké množství nenasycených mastných kyselin. Zpomaluje 
stárnutí pokožky. Součástí oleje jsou i karotenoidy a mastné kyseliny, které mají 
antikarcinogenní účinky. Olej ze semen se skládá z více nenasycených mastných kyseliny než 
olej z dužiny [12, 23]. Některé polynenasycené mastné kyseliny jako kyselina linolová, 
linoleová a arachidonová (známá jako vitamin F), jsou nezbytné pro růst a ochranu kůže. Tyto 
kyseliny si tělo neumí samo vyrobit. Jejich nedostatek vede ke kožním problémům jako je 
alopecie (holohlavost), loupání epidermis a k ekzémům. To je důvod, proč je vitamin F 
začleněn v koncentraci asi 5 % do kosmetických regeneračních krémů, do výrobků 
zmírňujících tvorbu vrásek a také do pleťových vod [21]. Kyselina linolenová je však 
v kosmetických přípravcích nežádoucí, protože se velmi kazí a zhoršuje jejich organoleptické 
vlastnosti [12]. Rakytníkový olej silně absorbuje UVB záření, proto se užívá jako přírodní 
opalovací mléko [23]. 

Rakytníkový olej (viz. obr. 4) snižuje bolest, regeneruje tkáně, je užíván k léčbě 
kardiovaskulárních chorob, zvláště aterosklerózy. Inhibuje sekreci žaludečních šťáv, je 
vhodný k léčbě zánětu jícnu, žaludečních a dvanáctníkových vředů i nemoci tlustého střeva, 
hemeroidů a erozní jizvy. Pozitivně působí při rakovině zažívací soustavy a také při 
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průjmech. Zevně se nanáší na kůži, sliznici úst, jazyka, nosu, pochvy (ve formě sterilních 
tamponů s 5 ml tohoto oleje), čípku děložního a konečníku. Regeneruje tkáně epitelu po 
termických a chemických poškozeních kůže radioaktivním zářením, popáleninách nebo 
omrzlinách, léčí proleženiny. Užívá se na téměř 20 druhů kožních chorob, například 
uhrovitost, ekzémy, opruzeniny. Patří mezi výborné léčebné prostředky zlepšující granulaci 
a epitelizaci tkání. Je efektivní v oftalmologii u trachomu (zánět spojivek) a poranění rohovky 
a její destrukci. Slouží pro urychlení léčení zánětu očí. Ve stomatologii pomáhá proti 
parandontóze, otokům dásní a zánětům zubní dřeně. Využívá se také při nemocech horních 
cest dýchacích a hltanu. Slouží k posílení růstu vlasů. Má silné antibiotické působení. 
Aplikuje se proti skleróze [1, 17].  

Nevykazuje žádné vedlejší účinky. Zlepšuje stav organismu v jarním a zimním období, kdy 
je hypovitaminóza a avitaminóza velmi rozšířená [17].  

 

 
Obr. 4: Rakytníkový olej [24] 

 
2.2.6 Rakytníková šťáva 

 
Šťáva se nejčastěji získává lisováním. Plody musí být umyté a čerstvé, ale je možné ji 

připravit i rozmixováním zmražených plodů a následnou filtrací. Po chvíli stání se rozdělí na 
tří fáze, a to olejovou fázi na povrchu, na čistou tekutinu uprostřed a u dna nádoby se usazují 
tuhé částice dužiny, ty se odstraňují filtrací, centrifugací nebo hydrolytickými enzymy např. 
pektinmethylesterasou. Olejová vrstva zanechává na každém povrchu, se kterým přijde do 
kontaktu, tenkou vrstvu, ta je spotřebiteli nežádoucí, proto se odstraňuje např. centrifugací.  

Jednotlivé plody váží 270–480 mg a obsahují 73,6–85,3 % vlhkosti. Ve skutečnosti lze 
získat 61,5–79,4 % tekutiny, z toho 0,26–2,9 % tvoří olej.  

Šťáva obsahuje 2–34,5 mg karotenoidů ve 100 g plodů. Hlavní obsahovou látkou je 
vitamin C nacházející se ve 100 g plodů  v množství 360–2500 mg. Další složku tvoří 
sacharidy, a to 49,5–62,1 % glukosy, 37,3–50,4 % fruktosy a malé množství xylosy            
(0,1-0,7 %), cukerné alkoholy jako mannitol, sorbitol a xylitol. Z organických kyselin 
převažuje kyselina jablečná s obsahem 1,11–6,08 % a dále již v menším množství kyselina 
citronová, vinná a jantarová. Šťáva je bohatá na minerální látky (viz. tabulka 2) a volné 
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aminokyseliny, které mají hydratační účinek na lidskou kůži, díky svému hydrofilnímu 
charakteru do ní nepronikají [10, 23].  

 
Tabulka 2: Množství minerálních látek ve šťávě z rakytníku řešetlákového [23] 

Minerální látky μg ve 100 ml šťávy 
draslík 100 – 806  
vápník 64 – 256 
fosfor 82,1 – 206 
hořčík 39,8 – 165 
sodík 17,7 – 125 

mangan 1,17 – 3,86 
železo 4,13 – 161 
selen 7,96 – 11,3 

 
2.3 Kdoule obecná 

o latinský název Cydonia oblonga (viz. obr. 5), patří do čeledi růžovitých (Rosaceae) 
o nazývaná též jako kdouloň obecná [25] 

 

 
Obr. 5: Kdoule [26] 

 
2.3.1 Historie 

 
Původní formy pocházejí z Kavkazu, Turkestánu a ze severního Íránu. Staří Řekové 

nazývali kdouloň „kydonijské jablko“, protože plody dováželi z oblasti Kydonie na Krétě. 
Odtud se odvozuje dnešní rodové jméno Cydonia.  

V antické mytologii, při svatebních obřadech a v léčitelství měla kdoule od pradávna 
významné místo [27]. 
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2.3.2 Botanická charakteristika 
 
Kdoule obecná je strom nebo keř s kulatou korunou a hustými větvemi. Listové pupeny se 

rozvinují mnohem dříve než květní. Listy jsou zelené, 10 cm dlouhé, vejčité až oválné, 
kožovité, celokrajné a na rubu plstnatě chlupaté. Vonné květy jsou nápadně velké (5–7 cm), 
jednotlivě postavené, světle růžové až růžové s tmavšími žilkami. Kvetou koncem jara 
[27, 28]. 

Mladé dřevo má šedohnědé zbarvení, kmen starších stromů je často zkroucený, rýhovaný 
a šupinovitě se odlupuje. Květy se opylují větrem a hmyzem.  

Plody se pěstují ve tvaru jablek, která jsou tvrdší a aromatičtější, nebo hrušek, které jsou 
šťavnatější, případně přechodného tvaru. Normálně vyvinutý plod váží více než 250 g a má 
žlutou barvu. Zpočátku jsou plstnaté, s postupnou zralostí plstnatost ubývá. Před zpracováním 
plodů se doporučuje plsť setřít. Syrový plod není k jídlu, protože má tvrdou, hrubě zrnitou 
kaménčitou dužinu. Chuť je kyselá a svíravá [27]. 

Semeník je pětipouzdrý, bývá v něm 2–8 semen [29]. 
Kdoule roste i na méně úrodných a sušších půdách, ale nejlépe se jí daří na teplých a 

přiměřeně vlhkých, humózních místech, jejichž pH nemá překročit hodnotu 7. Při vysokém 
obsahu vápníku hrozí nebezpečí chlorózy [25, 27]. 

 
2.3.3 Chemické složení 

 
Dužina obsahuje značné množství ovocného cukru a ještě více vitaminu C než jablka. 

Důležitou složku tvoří pektiny, díky nímž šťávy dobře gelovatí, dále silice, třísloviny [25, 30]. 
V semenech se vyskytují glykosidy – amygdalin, tanin, albumin, mastný olej, 22 % slizu, 

který je hlavní účinnou složkou a je v osemeníku. S vodou bobtná [15, 30]. Kdoule se dále 
skládá z vápníku, fosforu, železa, sodíku, draslíku, hořčíku a vitaminu A [31]. 

Listí se skládá z kyseliny šťavelové, citronové, jablečné, chinové, fumarové a šikimové. 
Nejvíce bohaté jsou na kyselinu chinovou, jejíž množství činí 72,2 %, dále je to kyselina 
citronová o obsahu 13,6 %, kyselina jablečná 7,6 %, kyselina šťavelová 6,1 %. Velmi malý 
podíl zaujímají kyseliny šikimová a fumarová, a to méně jak 1 %. Obsah látek je ovlivněn 
dobou sklizně, nejvhodnější období je mezi červnem a srpnem. Kdoule je považována za 
dobrý, levný a důležitý dietní zdroj sloučenin podporujících zdraví, díky biologicky aktivním 
látkám, které se vyznačují antioxidačními, antimikrobiálními vlastnostmi [32].  

Dalšími významnými složkami jsou fenolové sloučeniny – 3-O, 4-O a                       
5-O-caffeoylchinová kyselina, 3,5-O-dicaffeoylchinová kyselina, kvercetin-3-O-glukosid, 
kvercetin-3-O-rutinosid, kaemferol-3-O-glykosid [32]. 

Průměrný obsah sacharidů činí 29,24 %, což je vztaženo na celkový množství pektinu, 
který zaujímá 0,53 % z hmotnosti čerstvého plodu. Pektiny jsou lineární polymery kyseliny 
galakturonové. Část jejich karboxylových skupin je methoxylována. Z 29,24 % cukrů tvoří 
3,5 % glukosa, 2,5 % xylosa, 17,6 % galaktosa s rhamnosou a 5,6 % spadá na arabinosu [33].  

 
2.3.4 Využití 

 
V lidovém léčitelství se využívá slizových látek z jadérek, které při vnitřním požití tlumí 

průjmy, záněty hltanu, sliznic, mandlí a dýchacích cest. Šťáva z čerstvých kdoulí pomáhá při 
chudokrevnosti. Čaj z listů působí proti nespavosti a nervozitě [25]. Vnitřně se užívá 
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v macerátu jako prostředek regulující trávení, při žaludečních a střevních nemocech 
a usnadňuje vykašlávání. Osvědčuje se také jako mírné projímadlo. Uplatňuje se 
v revmatologii [15]. 

Používá se jako kloktadlo při zánětech dutiny ústní a hrtanu, je součástí očních vod a užívá 
se na rozpraskanou, drsnou pokožku, také při popáleninách a proleženinách [15]. 

Z kdoulí lze vyrábět lahůdkové želatiny, díky vysokému obsahu pektinu, které gelovatí. 
Dále se zpracovávají na sladkosti, kompoty, marmelády, ovocné pasty, kandovaná ovoce 
a likéry. Vytlačená šťáva má sice trpkou a kyselou chuť, ale pro směšování s jinými 
ovocnými šťávami je velmi vhodná [25, 27]. 

Před upotřebením musí být plody plně vyzrálé a pokud možno změklé, což je dosáhnuto 
delším skladováním (čtyři, osm a více týdnů). Pouze na tinkturu se používají plody čerstvé. 
Dnes kdouloně hrají nejdůležitější roli jako podnože pro mnoho křovitých a trpasličích forem 
hrušně [25]. 

 
2.3.4.1 Šťáva z kdoulí 

Musí být připravena z plodů, které jsou dosud zelené, v závislosti na dalším zrání se jejich 
účinnost snižuje [31]. 

Účinně působí proti [31]: 
a) choleře – jedná se o akutní epidemickou infekční chorobu, kterou způsobuje 

mikroorganismus zvaný Vibrio cholera. Jedním z charakteristických příznaků je 
vodnatý průjem. Šťáva zabraňuje dehydrataci. 

b) úplavici – vyznačuje se dlouhotrvajícími průjmy, které zapříčiňují vředovité záněty 
konečníku. Je to způsobeno prvokem Entamoeba bistolytica. Šťáva zastavuje 
průjem a eliminuje tuto infekci díky svým silným adstringentním účinkům. 

c) vším – šťáva se připraví z tomelů, granátových jablíček a kdoulí a aplikuje se zevně, 
omývá se jimi vlasová pokožka či jiná takto postižená místa na kůži. 

 
2.4 Růže šípková 

o latinský název Rosa canina (viz. obr. 7), patří do čeledi růžovitých (Rosaceae) 
o další lidová jména: trnková panenka, psí růže, polní růžičky, pomeranče severu, 

růže trnková, šípek, Růženka [34] 
 

 
Obr. 7: Růže šípková [35] 
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2.4.1 Historie 
 
Staří Egypťané si růží velmi vážili, jejich okvětní plátky užívali k osvěžování vzduchu 

a růžovou vodu jako parfém. V Řecku doporučoval Hippokrates růží s olejem na onemocnění 
dělohy. Lékaři v Indii považovali plátky růží za ochlazující a stahující prostředek.  

S postupem staletí začali evropští bylináři doporučovat čaj ze sušených okvětních plátků 
při bolestech hlavy, mdlobách, oparech a menstruačních bolestech.  

Z atlasů léčivých rostlin vydávaných začátkem 20. století se růže téměř vytratila. Později 
ve 30. letech byl objeven vitamin C v šípcích [36]. 

 
2.4.2 Botanická charakteristika 

 
Šípkové růže jsou velmi mnohotvaré, lišící se někdy v drobných znacích keř od keře. 

Žlázky na květních stopkách se dokonce mohou vyskytovat jen na některých květech 
v jediném květenství. Podobně je tomu s chlupatostí listů, se žlázkami na listech 
a samozřejmě i s velikostí a tvarem šípků [37]. 

Růže šípková je 150–300 cm vysoká, stonky dole přímé, výše obloukovité až převislé, 
zelené s četnými tlustými, stejnotvarými a zahnutými ostny. Má lichozpeřené palistnaté listy 
složené z vejčitých, ostře pilovitých lístků. Květy uspořádané jednotlivě nebo po 2-3 ve 
vrcholcích v paždí kopinatých listenů, obojaké, paprsčité, s pětičetnými volnými obaly i 
s četnými tyčinkami. Vonné a záhy opadavé korunní lístky mají světle růžovou nebo bílou 
barvu [5, 15]. 

Plodem jsou tvrdé, chlupaté nažky, uzavřené ve vejcovitém až kulovitém, masitém, vně 
lysém a hladkém, uvnitř chlupatém šípku. Ten vzniká z češule, což je souplodí nažek [5]. 

Na elipsoidních až podlouhle vejčitých šípcích se nachází přibližně 25 nažek. Mohou být 
žluté, oranžové, červené, avšak také zelenavé nebo hnědé až černé. Jejich tvar je proměnlivý, 
kulovitý až lahvovitý [38, 39]. 

Rostou od suchých, vyprahlých míst na výslunních stráních až po skalní štěrbiny na jedné 
straně a světlé lesy, okraje mokřin a břehy vod na straně druhé [37]. 

Tinktura z šípků se užívá jako adstringens při průjmu, ke zmírnění koliky nebo jako 
součást prostředků proti kašli. Sirup je vhodný k ochucení jiných léků [40]. 

 
2.4.3 Chemické složení 

 
Droga obsahuje významné množství vitaminu C, a to 417 mg ve 100 g plodů, což je 6krát 

více než v pomeranči, kde je ve 100 g 76 mg. Tento vitamin se vyskytuje ve formě kyseliny 
askorbové, která je bez zápachu. Snadno se oxiduje a tvoří dehydroaskorbovou kyselinu [41]. 
Tato kyselina je zde doprovázena dalšími biologicky aktivními látkami bioflavonoidy, které 
účinek vitaminu C zesilují a zvyšují odolnost krevních kapilár. Dále byl zjištěn vitamin B1, 
který je důležitý pro metabolismus cukrů, činnost srdce a nervového systému, vitamin B2 se 
účastní buněčného dýchání a jeho nedostatek se projevuje postižením kůže a sliznic, 
nejnápadnější bývají „koutky“ (ragády v ústních koutcích) či zánět okrajů víček. Další 
složkou je provitamin A, kyselina nikotinová a karotenoidy (lykopen, karoten, rubixanthin, 
xantofyl, taraxanthin), sacharidy, třísloviny a slizy [5, 18, 23]. V šípkové růži pěstované 
v Turecku bylo zjištěno 76,53–79,5 % vlhkosti, 2,365–2,712 g vitaminu C ve 100 g plodů, 
3,97–4,67 mg·kg-1 sodíku, 890,5–1023,9 mg·kg-1 draslíku, 1850–2200 mg·kg-1 fosforu. 
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Železo, zinek, mangan, hořčík a vápník byly izolovány ve stopovém množství [42]. Mezi 
další přítomné kyseliny patří kyselina citronová a jablečná, triterpenová, ursolová, oleanolová, 
betulinová, olejová, linolová a α-linolenová [43]. 

Obsah vitaminu C stoupá až do počátku zralosti, kdy jsou plody plně vybarvené a tvrdé. 
V době plné zralosti začne klesat a neustále se snižuje. Kolísá také podle počasí a podle 
stanoviště. U předčasného natrhání množství nestoupá, ale klesá jako při skladování, při 
kterém se za rok obsah sníží o 50 % [15]. 

 
2.4.4 Využití 

 
Růže šípková je v první řadě pěstovaná jako okrasná rostlina, živý plot, ale také jako 

podnož pro roubování. Je atraktivní pro kulinářské účely kvůli vysokému obsahu vitaminu C 
a pro svou charakteristickou sladkou, pikantní vůni. Vyrábí se z ní džem, želatina, sirup, víno 
a likéry [44].  

Je účinná při zánětu močových cest, při rekonvalescenci, virových chřipkách a nachlazení, 
při jarní únavě, v těhotenství, při infekci ledvin, jako diuretikum a při delším užívání snižuje 
cholesterol v krvi. Pomáhá při mírnějších průjmech [1]. Používá se k léčbě artritidy, 
revmatismu, dna, podporuje trávení a je vhodná jako prevence proti zánětu žaludeční sliznice 
a žaludečních vředů. V turecké lidové medicíně je využívána proti hemeroidům a cukrovce 
[45].  

Čaj není vhodným nápojem při těžších formách tvorby kaménku ze soli kyseliny 
šťavelové. Dlouhodobé pití nelze doporučit nemocným osobám s vyšší srážlivostí krve a se 
sklonem k tvorbě trombů [19]. 

Růžové silice se používají na masáže, které zlepšují krevní oběh, čistí krev a uvolňují 
kapiláry. Snižují krevní tlak. Při zánětu spojivek se oči vyplachují růžovou vodou [36, 46]. 

 
2.5 Kopřiva dvoudomá 

o latinský název Urtica dioica, patří do čeledi kopřivovitých (Urticaceae) 
o další lidová jména: čertova pilka, pichlavá kopřiva, žahavka, žihavka, pálivka, 

revmové koření [34]  
 

2.5.1 Historie 
 
Kolem 3.století p.n.l. předepisovali Hippokratovi současníci šťávu z kopřiv zevně při 

uštknutí hadem nebo štírem a vnitřně jako protijed na rostlinné jedy. Kopřiva však ve 
skutečnosti protijedem není. 

Římští vojáci se v chladnějších oblastech kopřivou šlehali, protože popálení zahřívalo kůži. 
Staří evropští bylináři doporučovali kopřivový čaj při kašli a tuberkulóze, dále při léčbě 
kurdějí a za účelem zastavení krvácení. Šťáva z kopřivy získala výtečnou pověst prostředku 
k podpoře růstu vlasů. 

Domorodé americké ženy pily čaj v těhotenství pro posílení plodu a usnadnění porodu. 
Kojící matky tuto bylinu používaly za účelem zvýšení tvorby mléka [36].  
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2.5.2 Botanická charakteristika 
 
Kopřiva (viz. obr. 8) dosahuje výšky od 30 cm až přes 1 m. Patří mezi vytrvalé, nevětvené 

byliny. Listy jsou vstřícné a krátce řapíkaté na hranaté lodyze. Listová plocha je vejčitě 
zašpičatělá až srdčitá, hrubě zubatá a palisty na bázi řapíku jsou velmi úzké. Květy tvoří 
latnaté květenství v paždích horních listů. 

Samčí květy směřují šikmo vzhůru a mají 4 tyčinky umístěné před okvětními lístky. Samičí 
květy nesou nestejně velké okvětní lístky a jsou po opylení převislé a nacházejí se na 
odlišných rostlinách, proto se takové byliny nazývají dvoudomé. Semeníky jsou svrchní se 
štětičkovitou bliznou a v době zralosti se uzavírají do dlouhých okvětních lístků [47]. 

Celá rostlina nese žahavé duté chlupy – trichomy, v nichž je kyselina mravenčí a histamin. 
Při dotyku se špička chlupu ulomí a na kůži se dostanou tyto látky, dostaví se silné pálení, po 
něm následuje otok, zčervenání a svrbění. Především brzy na jaře je koncentrace kyseliny 
mravenčí vysoká [48].  

Vzácně se vyskytuje i kopřiva jednodomá (Urtica monoica) nebo podstatně více pálivá 
žahavka roční (Urtica urens), která je jednoletá a jednodomá [30].  

 

 
Obr. 8: Kopřiva dvoudomá [49] 

 
2.5.3 Chemické složení  

 
Kopřiva obsahuje vysoký obsah minerálních látek, především železo, vápník, draslík 

a sodík, vitamin C a provitamin A. Je dobrým zdrojem esenciálních mastných kyselin, 
kyseliny askorbové, sacharidů a hlavně karotenoidů. Jedná se o pigmentové složky, které jsou 
přítomny ve většině ovoci a zelenině. Pomocí HPLC byly zjištěny následující karotenoidy: 
neoxanthin, violaxanthin, isomery luteinu, isomery β-karotenu a lykopenu. β-kryptoxanthin 
a zeaxanthin byly přítomny ve stopovém množství [50]. 

Součástí kopřivy jsou zmýdelnitelné tuky v rozmezí od 0,1 g (kořeny) do 15,1 g (semena) 
ve 100 g suché rostliny. Mezi přítomné esenciální mastné kyseliny, které byly stanoveny 
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plynovou chromatografií, patří kyselina linoleová v množství 2,3 % (kořeny) - 40,7 % (listy), 
kyselina linolová v rozmezí 11,6 % (listy) – 34,3 % (kořeny), kyselina olejová, které bylo 
nejvíce v kořenu, a to 8,7 %, kyselina palmitoolejová o obsahu 0,5 % (stopka) – 2,6 % 
(kořeny). Vše je vyjádřeno na celkový obsah zmýdelnitelných tuků. Vlhkost se pohybuje 
v rozmezí 40,3 g u kořenů do 82 g u mladých listů, vztaženo na 100 g čerstvé rostliny [50]. 

Dále jsou zde přítomny flavonoidy, třísloviny, fytoncidy, aminy jako serotonin, histamin, 
cholin, acethylcholin, sacharidy, a to arabinosa, galaktosa, glukosa, manosa [30]. 

Kopřiva obsahuje také vitamin B2 a kyselinu pantotenovou, která dobře penetruje do kůže 
a potlačuje její svědění. Přidává se do přípravků po opalování, pleťových vod, krémů. Běžně 
se užívá ve vlasové kosmetice, jako jsou šampony, kondicionéry a vlasové vody. Rostlina je 
známou surovinou k výrobě chlorofylu, který se užívá jako barvivo do potravin a léků 
s označením E 140. Připravuje se z něj fytol, což je látka pro syntézu vitaminu E a K [10, 15, 
48]. Chlorofyl katalyzuje fotosyntetickou asimilaci oxidu uhličitého, vody a výstavbu 
sacharidů. Vyskytuje se zde ve dvou formách, a to jako chlorofyl a, který se odděluje 
rozpouštěním v benzinu, a chlorofyl b, který je separován na základě rozpouštění 
v methanolu. Má protizánětlivý účinek a urychluje epitelizaci a granulaci pokožky [7].  

 
2.5.4 Využití  

 
Chlorofyly působí tonizačně a povzbudivě na metabolismus, účinkují jako antianemikum 

a antisklerotikum. Podporuje hojení ran a léčbu bronchiálního astmatu. Ovlivňuje funkci 
vaječníků, stimuluje činnost slinivky, působí protiprůjmově, antivirově, zejména proti 
chřipkám, močopudně, zvyšuje aktivitu enzymové činnosti, zlepšuje prokrvení vnitřních 
orgánů [30]. Používá se v olejovém roztoku na léčbu proleženin, popálenin, hnisavých 
kožních infekcí [7].  

Mladé výhonky a listy se hojně používají do polévek, jako listová zelenina a přidávají se 
do piva. Starší listy působí v nálevu projímavě. Dále se z nich připravují prostředky pro růst 
vlasů a v homeopatii se užívají k léčbě kožních onemocnění. Vlákna ze stonků jsou velmi 
pevná, dá se z nich tkát plátno, vyrábět papír a stáčet provazy [51]. 

Adstringentní mladé listy se užívají pro obličejové napářky, koupelové směsi a vlasové 
přípravky, snižují hladinu cukru v krvi. Nálev z byliny působí jako diuretikum 
a adstringens [51].  

Působí jako podpůrný prostředek při cukrovce a jako léčivo proti jaterním a žlučovým 
chorobám [15].  

Kořen je používán zevně, nejčastěji proti vypadávání vlasů. Samčí květy zlepšují mužskou 
plodnost [30]. Dále se používá proti zahlenění plic a kašli a ve formě odvaru při zánětu 
a stařecké hypertrofii prostaty, kdy kopřiva inhibuje 5-α–reduktázu, což je enzym zodpovědný 
za nadměrné zvětšování prostaty. Zevně se aplikuje proti svědivým vyrážkám a kopřivce. Má 
však ale i nežádoucí účinky díky vysokému obsahu šťavelanů, které škodlivě ovlivňují 
srdeční činnost a srážlivost krve. Je zde nebezpečí tvorby ledvinových kamenů [1, 36].  

Díky vysokému obsahu vitaminu C se užívá při léčbě kurdějí, které jsou způsobeny 
nedostatkem tohoto vitaminu [36]. 
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2.6 Využití rostlinných zdrojů v kosmetice 
 
Kosmetické prostředky se používají ke zlepšení vzhledu kůže. Postupem času stále roste 

poptávka po účinnějších výrobcích zkrášlujících pleť, to také vede k vývoji základního 
výzkumu a kosmetického průmyslu. Vyrábí se produkty nejen čistící, ale i hydratační, 
ochranné [11].  

Výše zmíněné rostliny lze využít v různých kosmetických výrobcích např. v pleťových 
a očních krémech, mlécích, maskách, v krémech na ruce, k ošetření a barvení vlasů apod. 

 
2.6.1 Pleťové krémy a mléka 

Pleťová mléka typu O/V mohou obsahovat 50-80 % vody. Ve vodné fázi jsou přítomny 
látky jako glycerin, propylenglykol, kolagen, elastin, kyselina hyaluronová, lecitin, 
AHA kyseliny. V olejové (tukové) fázi působí jako emulgátory oxyethylenované vyšší mastné 
alkoholy nebo acylglyceroly. Narušují a uvolňují nečistotu z povrchu kůže, mléko tak proniká 
mezi pokožku a nečistotu. Ta se uvolní, smísí s emulzí a nakonec se smyje vodou. Emulze 
dále obsahují menší množství olejů (vazelínový i rostlinný), někdy tuhé složky jako cetaceum, 
tekuté vosky nebo syntetické látky (IPP, IPM). Speciální čistící emulze obsahují 20 % 
ethanolu, ten výrazně podporuje uvolňování nečistoty z pokožky [52]. 

Pleťová mléka typu V/O mají dobrý čistící účinek na mastnou nečistotu (na líčidla), ale 
jsou méně stabilní, vyžadují stabilizaci antioxidanty [52].  

Pleťové krémy typu O/V mají lepší lesk, na pleti nezanechávají mastný film, dobře se 
roztírají a vstřebávají do pokožky. Mezi tyto krémy patří krémy regenerační, hydratační, 
výživné apod. Do čistících krémů se přidávají minerální oleje, které jsou stálé (nepodléhají 
oxidaci, tedy nežluknou), proto je u nich menší možnost podráždění pokožky. V tukové fázi 
regeneračních krémů jsou rozpuštěny vitaminy A, E, F, které vypínají pokožku, vyhlazují ji a 
urychlují vznik nativních kolagenových vláken, tím zlepšují zadržování vody v pokožce [52]. 

Pleťové krémy typu V/O jsou tzv. mastné, používají se především jako masážní, čistící, 
dětské a opalovací krémy [52].  
 
2.6.2 Pleťové masky 

Pleťové zábaly a masky se mohou okrajově řadit mezi čistící přípravky. Jejich účelem je 
čistění pórů, osvěžení pleti, podporují krevní oběh, napínají a vyhlazují pokožku. Jsou 
účinnější, pokud se aplikují po napářce obličeje, než se póry uzavřou. Směs se nanáší na 
mírně vlhkou pleť a nechá se 20 až 30 minut působit. Poté se opláchne teplou vodou a 
zakončí nálevem uzavírajícím póry (např. z černého bezu). Tím se pokožka zbaví nečistoty, 
zrohovatělé kůže a mazu [46, 52]. 

Rozdělení masek [52]: 
a) anorganické – převážně tzv. suché, vhodné pro mastnou pleť. 
b) organické – kvasnicová, kaseinová, z obilných klíčků, parafínová aj. 

 
2.6.3 Oční gely 

Mléka a gely pro jemnou tenkou kůži kolem očí musí být lehké, aby jejich použití 
nevytahalo pleť. Přísady by měly ošetřovat pouze povrch pokožky. Bohaté prostupující oleje 
mohou způsobit otoky kolem očí [46]. 
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2.6.4 Bez černý  
Černý bez má široké možnosti využití: 

• Pleťová voda [6] 
- je vynikajícím přípravkem k čištění mastné pleti, má zklidňující účinky 

a stahuje póry 
• Napařovací lázeň  

- směs má čistící účinky a obsahové látky pronikají hluboko do pokožky, 
neboť pára otevírá póry v kůži [6]  

- teplá pára vyvolává překrvení kůže a zvyšuje vylučování mazu a potu, 
kterými se vyplaví nečistota z pórů. Ucpané póry se uvolní a změklé 
komedony se mohou odstranit lehkým tlakem, které nepoškodí okolní 
tkáň [7] 

• Koupel nohou [6] 
- pomáhá proti oteklým nohám  
- je vhodné do koupele přidat mátu pro docílení vonného efektu  

• Maska na obličej [1] 
- výborný prostředek na nečistou a mastnou pleť 

• Nálev na omývání [1] 
- vhodné k omývání uhrovité pleti 
- nejprve je však vhodné použít napařovací lázeň, kdy zde kromě tepla působí 

i pára, po které nabobtnají rozpadající se zbytky zrohovatělých buněk, tím 
dojde k jejich uvolnění spolu s nečistotou obsaženou v kožním filmu 
a usazenou v ústí folikulů nad mazovou zátkou (černé tečky) [7] 

• Tonikum z černého bezu [1, 46] 
- osvěžuje a čistí každý typ pleti, zvláště pro zralou či nažloutlou. Změkčuje 

kůži, vyhlazuje vrásky, bělí pihy a zklidňuje sluneční spáleniny.  
• Mléčná koupel pro vláčnou pleť [1] 

- léčí a zklidňuje pleť  
- možnost přípravy: 45 g plnotučného sušeného mléka a 60 g sušených nebo 

čerstvých květů se nasype do pytlíku z kousku gázy a vloží do vany. Koupel 
by měla trvat alespoň 10 minut. 

• Ochranný krém na ruce pro těžké pracovní podmínky [10, 46] 
- možnost přípravy: roztaví se 60 ml vazelíny, což je čištěná směs polotuhých 

nasycených uhlovodíků získaných z ropy. Za pokojové teploty má 
masťovou konzistenci. Její výhodou je inertnost ve vztahu k lidské kůži, ale 
brání ztrátě vody pocením a má nevhodnou přilnavost ke kůži, proto se 
přidává lanolin. Další přísadou do toho krému je 100 g květu černého bezu. 
Poté následuje 45 minut macerace za přihřívání vazelíny (pokud tuhne). Na 
závěr se vše přefiltruje a zchladí.  

• Ošetření suchých vlasů a vlasů bez lesku [46] 
- vhodné je užití teplého oleje před mytím šamponem 
- možnost přípravy: je zapotřebí vyrobení bylinného oleje z bezu černého 

a rostlinného oleje obsahujícího nenasycené mastné kyseliny (např. 
z broskvových pecek, mandlí či slunečnice). Olej se zahřeje. Malé množství 
se vlije do dlaně a vmasíruje se do pokožky i do vlasů. Poté se hlava 
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přikryje fólii, gumovou koupací čepicí a zabalí do teplého ručníku. Nechá 
se působit 20-30 minut a pak umyje šamponem.  

• Barviva pro černé vlasy  
- černé vlasy obsahují stejné množství melanocytů jako světlé vlasy, ale 

v černých vlasech jsou melanocyty větší a produkují více eumelaninu [53]  
- možnost přípravy: 50 g černého bezu se povaří na mírném ohni v 1 litru 

vody po dobu 20 minut. Poté se směs ochladí, přefiltruje a aplikuje na vlasy. 
Pro získání ještě intenzivnější barvy se musí nálev zapracovat do pasty. 
Použije se 225 ml vody a odvar z 25 g černého bezu, aby vznikla hladká 
pasta. Aplikuje se od kořínku ke konečkům vlasů, poté se přikryje teplým 
ručníkem a igelitovým sáčkem. Nechá se 20 minut působit a pak se 
opláchne [46].  

• Uklidňující oční gel [46] 
- možnosti přípravy: 90 ml odvaru z květů černého bezu a 30 ml extraktu 

z vilínu virginského se zahřeje těsně pod bod varu. Následně se do roztoku 
vmíchá 1,25 ml agaru, ten musí být důkladně rozpuštěn, aby v gelu nebyly 
kousky. Poté se vše nechá zchladnout a zhoustnout.  

 
2.6.5 Rakytník řešetlákový  

Důležité způsoby užití rakytníku řešetlákového u kožních chorob nebo padání vlasů: 
• Poškození kůže ozářením, proleženiny, popáleniny, bércové vředy [17] 

- postižené místo je třeba nejdříve očistit peroxidem vodíku, poté pomocí 
kapátka nanést na ránu rakytníkový olej, překrýt gázou a jemně zavázat.  

• Pleť dyseborrhoická [12, 17] 
- vyznačuje se kvantitativními a kvalitativními poruchami produkce mazu 

a rohových buněk vývodů mazových žláz, jejichž důsledkem je 
nerovnoměrná tvorba ochranného filmu a komedonů 

- doporučuje se vnitřního užívání oleje  
- postižené místo se rovněž může natírat  

• Padání vlasů [17] 
- 100 g plodů, kořenů a větviček se vaří v 0,5 litru vody asi 5 minut, potom se 

směs přefiltruje 
- tento odvar se užívá vnitřně a nebo na omývání vlasů 

 
• Součást moderních vlasových přípravků jsou látky, které mají zvyšovat látkovou 

výměnu, růst a kvalitu vlasů. Tyto látky nepůsobí přímo na vlasy, ale na zlepšení 
metabolismu pokožky. Patří sem hlavně přípravky, které zvyšují prokrvení vlasové 
pokožky, tím se zvyšuje přísun živin a urychluje růst vlasů. Mezi takovéto účinné 
látky patří extrakt z rakytníku. Je většinou ve formě roztoků nebo řidších gelů, aby 
snadno pronikly až k pokožce [52].  

 
• Rakytníkový krém [54] 

- hydratuje pleť, podporuje regeneraci buněk, zvyšuje pružnost, elasticitu 
pokožky a pevnost kožního vaziva 
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2.6.6 Kdoule obecná 
Kdoule obecná má dobré uplatnění v pleťové kosmetice: 

• Kdoulový krém [55] 
- není vhodný pro mastnou, problematickou a aknózní pleť 
- obsahuje kdoulová semínka, úročník, vilín virginský, proskurník 
- má vysoký podíl přírodních antioxidantů, které zabraňují působení volných 

radikálů a chrání před škodlivými vnějšími vlivy 
• Pleťová maska [56, 57] 

- užívá se při rozšířených pórech, zjemňuje pokožku 
• Slizový nálev ze semen [57] 

- slouží k léčení zánětů nebo k odstranění otoků, vhodný při léčení oparů, 
popraskaných rtů či prsních bradavek, opruzenin a popálenin. Přidává se do 
pleťových krémů. 

- příprava: 30 g semen se přelije 0,25 l studené vody a nechá 2-3 hodiny 
luhovat 

• Tělové mléko [58] 
- je vhodné pro každou pokožku, zvláště po depilaci 
- zlepšuje elasticitu pokožky a vypíná ji, působí proti vysoušení a ekzémům 

• Krémová maska [59] 
- tato maska je vhodná pro extrémně suchou, citlivou a sluncem vysušenou 

pleť 
- vyrovnává tukový a vlhkostní režim pokožky a obnovuje tvorbu jejího 

ochranného kyselého pláště 
 

2.6.7 Růže šípková 
Koupel z růže osvěží, ale také uklidní podrážděnou pokožku [19]. Nálev z růžových 

okvětních plátků léčí opary v ústech [36]. 
Pravý růžový olej se získává z plátků růžových květů a je velmi drahý. K parfemaci 

kosmetických přípravků se proto místo něj používá syntetického růžového oleje nebo 
levnějšího oleje z růžového dřeva. Při destilaci tohoto oleje se získává růžová voda. Jako 
náhražka může posloužit přidání růžového oleje do destilované vody. Působí povzbudivě 
a adstringentně a zároveň dodává krémům, emulzím, pleťovým vodám a dalším kosmetickým 
výrobkům intenzivní vůni [60]. 

 
• Šípkové tonikum [1] 

- možnosti přípravy: sušené šípky (i rozmělněné) se zalijí asi 200 ml vařící 
vody a ponechá se 15 minut luhovat. Poté se směs přefiltruje a vychladí.  

• Šípkový krém [1, 10] 
- krém je vhodný na zvláčnění, čištění a regeneraci pokožky obličeje 
- složení: 95 g krém (např. Nivea), 5 g glykolového výtažku z šípku, 0,1 g 

kyseliny mléčné, 0,1 g methyl-parabenu, který zde slouží jako konzervační 
látka zabraňující růstu, přežívání a množení mikroorganismů 

• Pleťová voda 
- je vhodná pro suchou pleť [60] 
- užívá se jako antiseptický, povzbuzující prostředek pro zklidnění pokožky, 

hlavně na suchou, zanícenou, citlivou nebo stárnoucí pleť [46] 
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- možnosti přípravy: 30 ml růžové vody, 10 ml vody z pomerančových květů, 
20 ml fenyklového nálevu a 20 ml nálevu z lipových květů se lehce ohřeje, 
poté se v této směsi rozpustí 10 g medu. Po zchladnutí se nalije společně 
s 5 ml ovocného octu do lahvičky a dobře protřepe.  

• Maska [12, 61] 
- užívání masky uklidňuje a napíná pokožku, zvyšuje její prokrvení, má 

adstringentní působení na povrchové vrstvy pokožky nebo nabobtnává 
buňky rohové vrstvy, zvyšuje turgor kůže a vyrovnává nerovnosti kožního 
povrchu 

• Tělový olej [12, 61] 
- osvěžující pro suchou pokožku, která se vyznačuje sníženou produkcí 

mazových žláz a tedy tvorbou méně kvalitního a méně odolného filmu, 
hydratace rohoviny je nerovnoměrná, pokožka není dostatečné hydratovaná, 
dochází tedy k šupení, což je známka suchosti pleti 

- důležitou složku společně s květními plátky růže tvoří mandlový olej, ten je 
velmi drahý a dobře proniká do kůže. 

• Teplá koupel [52, 61] 
- slouží k osvěžení pokožky, ale i uklidnění a duševnímu uvolnění vlivem 

éterických olejů získaných z šípkové růže 
- květy se vloží do plátěných sáčků, které se ponoří do vodní lázně nebo 

pověsí pod kohoutek a nechá se přes něj proudit tekoucí voda 
• Růžová frikce [60] 

- je přípravek určený k vtírání do kůže, slouží k osvěžení pokožky těla po 
sprchování nebo po masáži kartáčem 

- vhodné pro normální pokožku, podporuje prokrvení 
• Růžový ocet [60] 

- osvěžuje a podporuje prokrvení, je vhodný pro mastnou pleť. Používá se 
jako frikce nebo přísada do koupele. 

• Oční gel [60] 
- přípravek je vyhovující na pěstění pokožky kolem očních partií, zvlhčuje ji 

a vypíná 
• Čistící krém [10, 46] 

- určeno pro suchou a normální pleť 
- možnosti přípravy: 60 ml lanolinu se roztaví. Lanolin slouží jako emulgátor, 

dokáže udržet velké množství vody, jeho funkcí je ochranná bariéra kůže. 
50 ml mandlového oleje a 15 ml glycerinu, který je užíván jako hydratační 
složka, se mírně zahřejí. Tato směs se pomalu vlije do lanolinu. 0,65 ml 
boraxu se rozpustí v 45 ml zahřáté růžové vody a postupně se za stálého 
míchání přidává do směsi lanolinu a oleje. Když je směs chladná 
a krémovitá, tak se vmíchá 5 g oxidu zinečnatého sloužící jako barvivo 
a 6 kapek éterického růžového oleje.  
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2.6.8 Kopřiva dvoudomá 
Kopřiva je hojně využívána do vlasové kosmetiky, hlavně podporuje růst vlasů a zamezuje 

jejich vypadávání.  
• Vlasová voda [61] 

- podporuje růst vlasů a zároveň je i posiluje 
• Nálev proti padání vlasů [1] 

- možnosti přípravy: 100 g sušených listů kopřivy se rozmělní a přelije vařící 
směsí z 0,5 l vody a 0,5 l vinného octa. Nechá se 10 minut luhovat a pak se 
přefiltruje. Nálevem se myje hlava. 

• Avokádo-kopřivový krém [1, 10] 
- je určen pro mastnou pleť 
- možnosti přípravy: 5 ml včelího vosku a 10 ml emulgujícího vosku se 

roztaví. Zahřátý olej z lískových ořechů (40 ml) a 20 ml avokádového oleje, 
ten obsahuje velké množství nenasycených esenciálních mastných kyselin 
provázených lecitinem a řadou vitaminů, zejména vitaminy A, D a E, díky 
kterému je tento olej stabilní, se postupně zašlehává do vosků. V 30 ml 
teplého kopřivového nálevu se rozpustí 0,65 ml boraxu a pomalu se 
zašlehává do první směsi. Během chladnutí se vmíchají 4 kapky cedrové 
silice. 

• Tonikum na vlasy [1] 
- posiluje a oživuje přirozenou barvu vlasů, pomáhá odstraňovat lupy 
- možnosti přípravy: 225 g mladé kopřivy se luhuje s 600 ml vody asi           

3-4 minuty. Po vychladnutí se odvar zfiltruje a aplikuje na vlasy. 
• Nálev k mytí a potírání hlavy [1] 

- je účinný při nemocech pokožky hlavy 
• Bylinná napařovací směs [1] 

- zlepšuje prokrvení a čistí pleť do hloubky 
• Olejová kůra [1] 

- účinné působí proti lámavým nebo roztřepeným vlasům 
- možnosti přípravy: 40 ml ricinového oleje a 20 ml olivového oleje se 

smíchá a nalije na 10 g listů kopřivy smíchaných s 10 g tymiánu a 10 g 
rozmarýnu. Po 2 dnech se tato směs přefiltruje a byliny důkladně 
vymačkají. Přefiltrovaný roztok se pečlivě vetře do vlasů. 

• Vlasová voda [1] 
- kopřiva má vynikající účinky proti lupům 
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3 ZÁVĚR 
 
Tato práce byla zaměřena na studium využití přírodních zdrojů nejen v kosmetice. Byla 

provedena rešerše na téma využití bezu černého, rakytníku řešetlákového, kdoule obecné, 
růže šípkové a kopřivy dvoudomé v kosmetice. 

Nejprve byla popsána historie užívání těchto rostlinných zdrojů člověkem, dále byly 
probrány významné látky v nich obsažené a specifikovány možnosti jejich využití nejen 
v kosmetickém průmyslu. 

Všechny tyto rostliny představují díky svým unikátním vlastnostem a snadné dostupnosti 
perspektivu pro kosmetický průmysl. Bez černý je výbornou přísadou do přípravků pro 
pubertální a obecně mastnou pleť s rozšířenými a ucpanými póry. Rakytník řešetlákový má 
hojivé účinky a napomáhá v boji proti vypadávání vlasů. Kdoule obecná prospívá citlivé 
a poškozené pleti. Šípková růže má adstringentní účinky a je také hojně využívaná díky své 
výrazné a příjemné vůni. Kopřiva dvoudomá napomáhá růstu vlasů a jejich nadměrnému 
vypadávání.  

Do budoucna je perspektivní zabývat se dalšími rostlinami, jejichž využití v kosmetice 
dosud není známé, nebo jej moderní doba opomněla. Rozvoj chemického průmyslu sice 
v minulém století potlačil snahu o přírodní suroviny, avšak trendy v posledních letech 
napovídají tomu, že se lidé budou vracet k přírodní kosmetice a budou dokonce ochotni za ni 
platit větší cenu. 
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5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
AHA kyseliny α-hydroxykyseliny 
HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
IPM isopropylmyristát 
IPP isopropylpalmitát 
O/V emulze typu olej ve vodě 
V/O emulze typu voda v oleji 
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