
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabídka surovin pro rok 2020 
 

Český název Latinský název   

Akát trnovník květ - celý Robinia flos tot.   

Akát trnovník květ - mletý Robinia flos plv.   

Akát trnovník květ - řez Robinia flos cs.   

Andělika lékařská plod - celý Angeliace fructus tot.  

Andělika lékařská kořen - mletý Angelicae radix plv  

Andělika lékařská kořen - řez Angelicae radix cs  

Anýz plod - celý Anisi fructus tot.   

Arnika květ - mletý Arnica montana flos plv  

Arnika květ - řez Arnica montana flos cs.  

Aronie - jeřáb černý plod - celý Aronia fructus tot   

Aronie - jeřáb černý plod - mletý Aronia fructus plv.  

Artyčok list - řez Cynara folium  cs.  

Badyán plod - celý Illicium verum fructus – tot.  

Bazalka nať - mletá Basilicum herba plv.  

Bazalka nať - řez Basilicum herba cs.  

Benedikt čubet nať – mletá Cnicus benedictus herba plv.  

Benedikt čubet nať - řez Cnicus benedictus herba cs.  

Bez černý plod - celý Sambuci nigri fructus tot.  

Bez černý plod - mletý Sambuci nigri fructus plv.  

Bez černý květ - mletý Sambuci nigri flos plv.  

Bez černý květ - řez Sambuci nigri flos cs.  

Bobkový list vavřín - celý Lauri nobilis folium  tot.  

Bobkový list vavřín - řez Lauri nobilis folium cs.  



 

 

Borůvka list - řez Myrtilli folium cs.   

Borůvka nať - mletá Myrtilli herba plv.   

Borůvka nať - řez Myrtilli herba cs   

Borůvka plod - celý 
Myrtilli fructus 
tot   

Borůvka plod - mletý Myrtilli fructus plv.  

Brusinka nať - mletá Vaccinium vitis idaea mletý  

Brusinka nať - řez Vaccinium vitis idaea cs  

Bříza bělokorá list - mletý Betulae herba  plv.  

Bříza bělokorá list - řez Betulae herba cs.  

Bukvice nať - mletý Betonicae herba plv.  

Bukvice nať - řez Betonicae herba cs.  

Citronová tráva – mletá Cymbopogon citratus folium plv.  

Citronová tráva - řez Cymbopogon citratus folium cs.  

Čekanka kořen - mletý Cichorium radix plv.  

Čekanka kořen - řez Cichorium radix cs.  

Čekanka nať - mletý Cichorium herba plv.  

Čekanka nať - řez Cichorium herba cs.  

Černobýl pelyněk nať - řez Artemisia vulgaris cs.  

Černobýl pelyněk nať - mletý Artemisia vulgaris herba plv.  

Černý rybíz plod - celý Ribes nigrum fructus tot.  

Černý rybíz plod - mletý Ribes nigrum fructus plv.  

Červená řepa plod - kostky Beta vulgaris cs.   

Červená řepa plod - mletý Beta vulgaris plv.   

Česnek medvědí list - mletý Allium folium plv.   

Česnek medvědí list - řez Allium folium cs.   

Čistec lesní nať – mletá Stachys sylvatica herba plv.  

Čistec lesní nať - řez Stachys sylvatica herba cs.  

Divizna velkokvětá květ - celý Verbasci flos tot.   

Divizna velkokvětá květ - řez verbasci flos cs   

Divizna velkokvětá list - řez Verbasci folium cs.  

Divizna velkokvětá květ - mletý Verbasci flos plv.   

Dobromysl nať – mletá Origani herba plv.  

Dobromysl nať - řez Origani herba cs.   

Dub kůra - řez Quercus cortex cs.  

Dvouzubec nať – mletá Bidens herba plv.  

Dvouzubec nať - řez Bidens herba cs   

Dýňové semeno - celé Cucurbita semen tot.  

Echinacea Třapatka nať - mletá Echinacea herba plv.  

Echinacea Třapatka kořen - mletý Echinacea radix plv.  

Echinacea Třapatka kořen - řez Echinacea radix cs.  

Echinacea Třapatka nať - řez Echinacea herba cs.  

Eleutorokok kořen - řez Eleuthorococi radix cs.  



 

 

Eukalyptus list - řez Eucalyptus folium cs.  

Fazolový lusk - mletý Phaseoli fructus plv.  

Fazolový lusk - řez Phaseoli fructus cs.  

Fenykl plod hořký - mletý Foeniculi fructus amari plv  

Fenykl plod hořký - celý Foeniculi fructus amari tot.  

Fenykl plod sladký - celý Foeniculi fructus tot.  

Fenykl plod sladký - mletý Foeniculi fructus plv.  

Galgán kořen - řez Galangae radix cs.  

Guarana plod - řez Guarana fructus cs.  

Guajakové dřevo - řez Guajaci lignum  cs.  

Heřmánek květ+nať - mletý Matricariae flos+herba plv.  

Heřmánek květ - celý Matricariae flos tot.  

Heřmánek květ - mletý Matricariae flos plv.  

Heřmánek římský květ - mletý Chamomilae roma plv  

Heřmánek římský květ - celý Anthemis nob chamomillae roma  

Hloh květ - celý Crataegus flos tot.  

Hloh květ - mletý Crataegus flos plv.  

Hloh květ - řez Crataegus flos cs.  

Hloh list+květ - řez Crataegus folium+ flos cs.  

Hloh plod - celý Crataegus fructus tot.  

Hloh plod - mletý Crataegus fructus plv  

Hluchavka bílá květ - celý Lamii albi flos tot.  

Hluchavka bílá nať - mletá lamii albi herba plv.  

Hluchavka bílá nať - řez lamii albi herba cs  

Hořec kořen - mletý Gentiana radix plv.  

Hořec kořen - řez Gentiana radix cs.  

Hřebíček květ - celý Caryophylli flos tot.  

Hřebíček květ - mletý Caryophylli flos plv.  

Chaluha bublinatá - řez Fucus vesiculosus cs.  

Chia semeno - celé Chia seeds tot.   

Chinin kůra - řez Chinae cortex cs.  

Chmel šištice - celé Humulus lupulus tot  

Chmel šištice – mleté Humulus lupulus plv.  

Chmel šištice - řez Humulus lupulus cs  

Chrpa květ - celý Centaurea cyanus flos tot.  

Chrpa květ okvětní lístky - celé Centaurea cyanus tot.  

Chrpa květ - mletý Centaurea cyanus flos plv.  

Chudobka sedmikráska květ - mletý. Bellis perennis flos plv.  

Chudobka sedmikráska květ - celý Bellis perennis flos tot.  

Chininová kůra - řez Chinae cortex cs.  

Chininová kůra - mletá Chinae cortex mletý.  

Ibišek květ - celý Hibisci flos tot.    

Ibišek květ - mletý Hibisci flos plv.    

Ibišek květ - řez Hibisci flos cs.    

Jablečník nať - mletý Marubii herba plv.  

Jablečník nať - řez Marubii herba cs.  

Jablko plod mleté Mali fructus plv.   

Jablko plod - řez Mali fructus cs    

Jahodní zahradní list - mletý Fragariae folium plv.  



 

 

Jahodník lesní list - mletý Fragariae folium plv.    

Jahodník lesní list - řez Fragariae folium cs.    

jahodník zahradní list - řez Fragariae g. folium cs.   

Jalovec plod - celý Juniperus communis fructus tot.  

Jalovec plod - mletý Juniperus communis fructus plv.  

Jalovec červený plod - celý Juniperus oxycedrus fructus tot.  

Jalovec červený plod - mletý Juniperus oxycendrus fructus plv.  

Jasan list - mletý Fraxinus folium  plv.    

Jasan list - řez Fraxinus folium cs.    

Jasmín květ - celý Jasminum flos tot.    

Jehlice kořen - řez Ononidis spinosae radix cs.  

Jeřáb ptačí plod - celý Sorbus aucuparia fructus tot.  

Jeřáb ptačí plod - mletý Sorbus aucuparia fructus plv.  

Jestřabina nať - mletý Galegae herba plv.    

Jestřabina nať - řez Galegae herba cs.    

Jetel červený květ - mletý Trifolii flos plv.    

Jetel červený květ - celý Trifolii flos tot.    

Jetel červený květ - řez Trifolii flos cs.    

Jetel bílý květ - celý Trifolii albi flos  tot.    

Jinan dvoulaločný list mletý Ginkgo biloba folium plv.  

Jinan dvoulaločný list řez Ginkgo biloba folium cs.   

Jírovec maďal květ řez Aesculus hippocastanum flos cs.  

Jitrocel kopinatý list - mletý Plantaginis folium plv.   

Jitrocel kopinatý list - řez Plantaginis folium cs.    

Jmelí nať - mletý Viscum album herba plv  

Jmelí nať - řez Viscum album herba cs.  

Kakost nať - řez Geranium robert. Herba cs.  

Karbinec nať - řez Lycopae eur. Herba  cs.   

Kardamom plod - celý Cardamomi fructus cs.   

Kardamom plod - mletý Cardamomi fructus mletý  

Karotka kostky     

Kaštan květ - řez Hippocastani albi flos cs.  

Kaštan plod - řez Hippocastani fructus tot.  

Klanopraška plod - celý Schisandra fructus tot.   

Kmín plod - celý Carum carvi fructus tot.   

Kmín plod - mletý Carum carvi fructus plv.   

Kokoška nať – mletá Capsela bursae pastoris herba plv.  

Kokoška nať - řez Capsela bursae pastoris herba cs.  

Kolombo kořen - řez Colombo radix  cs.    

Komonice nať - mletý Melilotus herba plv.    

Komonice nať - řez melilotus herba cs.    

Kondurango kůra - řez Marsdenia condurango radix cs.  

Konopice nať - mletý Galeopsis herba plv.    

Konopice nať - řez Galeopsis herba cs.    

Kontryhel nať - mletý Alchemilae herba plv.    

Kontryhel nať - řez Alchemilae herba cs.    



 

 

Kopr semeno celé    

Kopretina řimbaba nať - řez Tanacetum parthenium herba cs.  

Kopřiva kořen - mletý Urticae radix plv.   

Kopřiva kořen - řez Urticae radix cs.   

Kopřiva list - řez Urticae folium cs.  

Kopřiva nať – mletá Urticae herba plv.  

Kopřiva nať - řez Urticae herba cs.   

Koriandr plod - celý Coriandrum fructus tot.  

Koriandr plod - mletý Coriandrum fructus plv.  

Kosatec kořen - řez Iris radix cs.   

Kostival kořen - mletý Symphytum radix mletý  

Kostival kořen - řez Symphytum radix cs.  

Kotvičník nať – mletá Tribulae herba plv.  

Kotvičník nať - řez Tribulae herba cs.  

Kozlík kořen - mletý Valeriana radix cs.  

Kozlík kořen - řez Valeriana radix cs.  

Krušina kůra - mletý Frangulae cortex plv.  

Krušina kůra - řez Frangulae cortec cs.  

Krvavec kořen - mletý Sanguisorba radix plv.  

Krvavec kořen - řez Sanguisorba radix cs.  

Kubebový pepř - celý Cubebae fructus tot.  

Kuklík kořen - mletý Geum radix plv.   

Kuklík kořen - řez Geum radix cs.   

Kuklík nať - řez Geum herba cs.   

Kukuřičné čnělky - mletý Zea mays plv.   

Kukuřičné čnělky - řez Zea mays cs.   

Kurkuma kořen - řez Curcumae radix cs.  

Kurkuma kořen - mletý Curcumae radix plv.  

Kustovnice plod celý - I. jakost Goji fructus tot.   

Kiraso kůra - řez Curacao cortex  cs.  

Lapacho kůra - mletý Lapacho cortex plv.  

Lapacho kůra - řez Lapacho cortex cs  

Lékořice kořen - mletý Licoricum radix cs  

Lékořice kořen - řez Licoricum radix cs  

Len semeno - celé Linum semen tot.  

Levandule květ - celý lavandula flos tot.  

Levandule květ - mletý Lavandula flos plv.  

Libeček list - řez Levisticum folium  cs.  

Libeček kořen - mletý Levisticum radix plv.  

Libeček kořen - řez Levisticum radix cs.  

Lichořeřišnice plod - celý Tropaeolum fructus tot.  

Lichořeřišnice plod - mletý Tropaeolum fructus plv.  

Limusínové dřevo - řez Limousini lignum cs.  

Lípa argenta květ - řez Tiliae argenta flos cs.  

Lípa argenta - mletý Tiliae argenta flos plv.  

Lípa cordata květ - mletý Tiliae cordata flos plv.  

Lípa cordata květ - řez Tiliae cordata flos cs  

Líska list - mletý Corylus folium plv.  



 

 

Líska list - řez Corylus folium cs.  

Lišejník islandský nať - mletý Lichen islandicus herba plv.  

Lišejník islandský nať - řez Lichen islandicus herba cs.  

Lnice květel nať - mletý Linaria herba plv.  

Lnice nať - řez Linaria herba cs.  

Lomikamen nať - mletý Saxifraga herba plv.  

Lomikamen nať - řez Saxifraga herba cs.  

Lopuch kořen - mletý Bardanae radix plv.  

Lopuch kořen - řez Bardanae radix cs.  

Len semeno - celé Lini semen tot.  

Maceška violka nať – mletá Viola herba plv.  

Maceška violka nať - řez Viola herba cs.  

Majoránka list - mletý Origanum majorana folium plv.  

Majoránka list - řez Origanum majorana folium cs.  

Maliník list - řez Rubi idaei folium cs.  

Maliník plod - celý Rubi idaei fructus tot.  

Maliník plod - řez Rubi idaei fructus cs.  

Maral kořen - mletý Leuzea radix plv.  

Maral kořen - řez leuzea radix cs.  

Mařinka nať - mletý Asperula herba plv.  

Mařinka nať - řez Asperula herba cs.  

Máta peprná list - řez Menthae pip. Folium cs.  

Máta peprná nať – mletá menthae pip. Herba plv.  

Máta peprná nať - řez menthae pip herba cs.  

Máta spearmint list - řez Menthae pip. Folium cs.  

Máta spearmint nať – mletá menthae pip. Herba plv.  

Máta spearmint nať - řez menthae pip herba cs.  

Mateřídouška list - řez Serpylli folium cs  

Mateřídouška nať – mletá Serpylli herba plv.  

Mateřídouška nať - řez Serpylli herba  cs.  

Meduňka list - řez Melissae folium cs.  

Meduňka nať – mletá Melissae herba plv.  

Meduňka nať - řez Melissae herba cs.  

Medvědice list – mletá Uva ursi folium plv.  

Medvědice list - řez Uva ursi folium cs.  

Měsíček květ - celý Calendulae flos tot.  

Měsíček květ okvětní lístky Calendula flos flos tot.  

Měsíček květ - mletý Calendulae flos plv.  

Měsíček květ - řez Calendulae flos cs.  

Mochna husí nať – mletá Potentilla anserina herba plv.  

Mochna husí nať - řez Potentilla anserina herba  

Mochna stříbrná nať - řez Potentilla argentae herba  cs.  

Mochna nátržník kořen - mletý Potentilla radix plv.  

Mochna nátržník kořen - řez Potentilla radix cs.  

Moruše list - mletý Morus nigri folium plv.  

Moruše list - řez Morus nigri folium cs.  

Mučenka nať – mletá Passiflora herba plv.  

Mučenka nať - řez Passiflora herba cs.  



 

 

Muškátový květ - celý Macis flos tot.   

Muškátový květ - mletý Macis flos mletý   

Muškátový oříšek - celý Myristicae semen tot.  

Muškátový oříšek - mletý Myristicae semen mletý  

Mydlice kořen - řez Saponaria radix cs.  

Myrta list - řez Myrti folium  cs.   

Nové koření - celé Pimentae fructus tot.  

Omán kořen - mletý Inulae radix plv.   

Omán kořen - řez Inulae radix cs   

Ořešák list - řez Juglans folium cs.   

Ostropestřec plod - celý sylibum fructus tot.   

Ostropestřec plod - mletý sylibum fructus plv.  

Ostružiník list - mletý Rubi fruticosi folium plv.  

Ostružiník list - řez Rubi fruticosi folium cs  

Pampeliška kořen - mletý Taraxaci radix plv.   

Pampeliška kořen - řez Taraxaci radix cs.   

Pampeliška list - mletý Taraxaci folium plv.  

Pampeliška list - řez Taraxaci folium cs.   

Pastiňák kostky     

Pelyněk pravý nať - mletý Ansinthii herba plv.  

Pelyněk pravý nať - řez Absinthii herba cs.   

Pelyněk černobýl nať - řez Aetemisiae herba cs.  

Pepř černý - celý Piper nigris fructus tot.  

Pepř bílý - celý     

Pepř růžový - celý     

Pepř zelený - celý     

Pepř kajenský - celý     

Petržel list - řez Petroselinum folium cs.  

Pískavice semeno - celé Trigonella semen tot.  

Pivoňka květ - celý paeoniae flos tot.   

Pivoňka květ - řez Paeoniae flos cs.   

Plicník list - řez Pulmonaria folium cs.  

Podběl list - řez Farfarae folium cs.   

Pohanka nať - řez     

Pomerančový květ - celý Aurantii flos tot.   

Pomerančová kůra+kostky - řez Auranti pericarpium cs.  

Nezralý pomeranč - celý Aurantii immaturi tot.  

Pohanka nať - mletý Fagopyri herba plv.  

Pomerančová kůra - mletý Auranti pericarpium plv.  

Popenec nať - mletý Hederacea herba plv.  

Popenec nať - řez Hederacea herba cs.  

Proskurník kořen - mletý Alrthae radix plv.   

Proskurník kořen – řez Althae radix cs.   

Proskurník nať - mletý Althae herba plv.   

Proskurník nať - řez Althae herba cs.   



 

 

Proskurník list - řez Althae folium  cs.  

Průtržník nať - řez Herniaria herba cs.  

Prvosenka květ - mletý Primulae flos plv.  

Prvosenka květ - řez Primulae flos cs.  

Přeslička nať – mletá Equiseti herba plv.  

Přeslička nať – řez Equiseti herba cs.  

Psyllium čistota 98 % Psyllium semen cs.  

Pupava bezlodyžná kořen - řez Carlinae radix  cs.  

Pupečník nať – řez Centella Gotukola herba cs.  

Puškvorec kořen - mletý Acorus radix plv.  

Puškvorec kořen - řez Acorus radix cs.  

Pýr kořen - mletý Elytrigia radix plv.  

Pýr kořen - řez Elytrigia radix cs.  

Quassiové dřevo - řez Quassiae lignum  cs.  

Rakytník plod - celý Hipophae fructus tot.  

Rakytník plod - mletý Hipophae fructus plv.  

Reveň kořen - řez Rhei radix  cs.  

Rdesno blešník vrbice nať - řez Polygonii lapat. Herba  cs.  

Rdesno hadí kořen - řez Polygonum bistorta radix cs.  

Rooibos - mletý Rooibos herba plv.  

Rooibos - řez Rooibos herba cs.  

Rozmarýn list - mletý Rosmarinus folium plv.  

Rozmarýn list - řez Rosmarinus folium cs.  

Rozrazil nať - mletý Veronicae herba plv.  

Rozrazil nať - řez Veronicae herba cs.  

Růže květ - celý Rosae flos tot.  

Růže květ - řez Rosae flos cs.  

Rybíz černý - list Ribes nigri folium cs.  

Řebříček květ - řez Millefolli flos cs.  

Řebříček nať – mletá Millefolli herba plv.  

Řebříček nať - řez Millefolli herba cs.  

Řepa kostky   

Řepík nať – mletá Agrimoniae herba plv.  

Řepík nať - řez Agrimoniae herba cs.  

Saturejka nať - řez Saturaja herba cs.  

Sedmikráska květ - celý Belidis flos  tot.  

Senna list - mletý Senna folium plv.  

Senna list - řez Senna folium cs  

Skořice květ - celý Cassiae flos tot.  

Skořice kůra - mletý Cinamon cortex plv.  

Skořice kůra - řez Cinamon cortex cs.  

Sléz list - mletý Malvae folium plv.  

Sléz list - řez Malvae folium cs.  

Sléz maurský květ - celý Malvae flos tot.  

Sléz maurský květ - mletý Malvae flos plv.  

Slunečnice květ - celý Helianthus flos tot.  

Slunečnice květ - mletý Helianthus flos plv.  

Slunečnice květ - řez Helianthus flos cs.  

Smil květ - řez Stoechados flos cs.  



 

 

Sporýš nať – mletá Verbena herba plv.   

Sporýš nať - řez Verbena herba cs.   

Srdečník nať – mletá Leonorus herba plv.   

Srdečník nať - řez Leonorus herba cs.   

Stévie list - cs. Steviae reb. folium cs.  

Svatojánský chléb (rohovník plod) Ceratonie fructus  cs.  

Světlík nať – mletá Euphrasia herba plv.  

Světlík nať - řez Euphrasia herba cs.  

Svízel nať – mletá Galium herba plv.   

Svízel nať - řez Galium herba cs.   

Svízel přítula nať - řez Galium aparine cs.   

Šalvěj list - řez Slaviae folium cs.   

Šalvěj nať - mletý Salviae herba plv.   

Šalvěj nať - řez Salviae herba cs.   

Šanta kočičí nať - řez Nepetae catar. Herba cs.  

Šípek plod bez semen - mletý Cynosbati fructus plv.  

Šípek plod bez semen - řez Cynosbati fructus cs.  

Šípek plod semeno - celé Cynosbati semen tot.  

Šišák nať - řez Scutellaria herba cs.  

Topolovka květ - celý Malvae arbor flos tot.  

Topolovka květ - řez Malvae arbor flos cs.  

Trnka květ - celý Prunus spinosa flos tot.  

Trnka plod - celý Prinus spinosa fructus tot.  

Trnka plod - mletý Prunus spinosa fructus plv.  

Truskavec nať – mletá Polygonium herba plv.  

Truskavec nať - řez Polygonium herba cs.  

Třezalka nať – mletá Hyperici herba plv.   

Třezalka nať - řez Hypericum herba cs.  

Tužebník nať - mletá Filipendulae herba plv.  

Tužebník nať - řez Filipendulae herba cs.  

Tymián nať – mletá Thymi herba plv.   

Tymián nať - řez Thymi  herba cs.   

Vachta trojlistá list - řez Trifolii fibrini folium cs.  

Vanilka lusk celý    

Vilkakora kůra - řez Uncaria tomentosa cs.  

Vlaštovičník nať - řez Chelidonii herba cs.  

Vlčí mák květ - celý Papaver flos cs.   

Vlčí mák květ - řez Papaver flos tot.   

Vratič květ - řez tanacetum flos cs.   

Vratič nať - řez Tanacetum herba cs.  

Vrba kůra – mletá Salix cortex plv.   

Vrba kůra - řez salix cortex cs.   

Vrbka nať – mletá Epilobii augustifolia plv.  

Vrbka nať - řez Epilobii augustifolia cs.  

Vrbovka malokvětá nať – mletá Epilobii parviflorae herba plv.  

Vrbovka nať - řez Epilobii parviflorae herba cs.  



 

 

Vřes květ - celý Calluna flos tot.  

Vřes nať - mletý Calluna herba plv.  

Vřes nať - řez Calluna herba cs.  

Yerba mate – mletá Yerba mate plv.  

Yerba mate - řez Yerba mate cs  

Yzop nať - mletý Hyssopus herba plv.  

Yzop nať- řez Hyssopus herba cs.  

Zemědým nať - řez Fumaria herba cs.  

Zeměžluč nať - řez Centaurium herba cs.  

Zeměžluč nať – mletá Centaurium herba plv.  

Zlatobýl celík nať - řez Solidago virgaurea herba cs.  

Zlatobýl celík nať – mletá Solidago virgaurea herba plv.  

Zlatobýl kanadský nať – mletá Solidaginis herba plv.  

Zlatobýl kanadský nať - řez Solidaginis herba cs.  

 Žen šen kořen - řez Ginseng radix cs.  

 Zelený čaj Theae green   
 Zelený čaj Gun Powder Theae green Gun Powder   

 Yerba maté Mate folium   

 Roibos Rooibos   

      


