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Zázra náč : 

Po tisíciletí se používá k obnovení podkožního krevního 
oběhu, k odvrácení artritidy kloubů a k udržení tepla díky 
podráždění kůže.  Prvních 30 minut je nepříjemná, a ještě 
několik hodin poté se dostavuje pocit mravenčení. 
Dodnes se používá při léčbě dny. Někteří lidé však mohou 
mít na kopřivové žahavé chloupky alergickou reakci.

P edve te seř ď : 
Překvapte své přátele tím, že si utrhnete a sníte syrový 
list!.  Abyste to dokázali, musíte mít odvahu a jistotu, že 
palcem jemně sčešete chloupky a list pevně stočíte do 
trubičky a složíte.  Pak ho vezměte, vložte do dobře 
nasliněných úst a s úsměvem žvýkejte! 

Speciální vlastnost

Po uvaření nebo rozdrcení
listů se žahavé chloupky
zneškodní a můžete listy

jíst.  Navzdory agresivnímu
vzhledu a jsou nově
vyrůstající listy ve

skutečnosti chutné a plné
bílkovin, vitaminu C,

betakarotenu, vápníku a
dalších minerálních látek. 

Listy jsou
toxické

b hem a poě
období
kv tu ě

Užitečné ID tipy: 

Jaro/léto/podzim: Listy jsou 
charakteristické tím, že vás při dotyku 
popálí - díky tomu na tuto rostlinu 
budete vždy vzpomínat s "láskou"! 
Koncem jara a v létě se světle zelené 
květy svěšují z místa spojení listu se 
stonkem - vypadají jako zelená 
zauzlovaná šňůrka.
Podzim/zima: Rostlina zpravidla 
odumírá, nové výhony a listy se 
objevují pouze u země.

Jednotlivá rostlina

Celá rostlina na 
stanovišti

Porovnání průřezu 
stonku rostliny

Často roste společně s
křídlatkou ( Galium aparine)
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DALŠÍ NÁZVY

Známá také jako 
kop iva ahavka, ř ž
kop iva pyhlavá, ř
prhlavka, ihlava. ž

Na co se zam itěř

Nejlepší doba k pozorování a 
vyu itíž

Záleží na tom, co s ní chcete dělat.
POZOR: Pokud ji chcete jíst, pak je nejlepší 
sbírat čerstvé mladé listy na jaře a na podzim, 
než se objeví květy, jinak jsou listy jedovaté.

Její žahavé chloupky jsou jako skleněné 
hyperdermální jehly, které do kůže vstřikují 
chemické látky a zanechávají svědivou 
vyrážku.  Má mnoho různých stanovišť, 
obvykle se však vyskytuje v lesích, na spodu 
živých plotů, v křovinatých pustinách, na 
narušené půdě, na zahradních kompostech, 
pastvinách a v sadech, které pravidelně 
navštěvují hospodářská zvířata.

Fakta:
SOU ASNÝ STATUS: Nejni ší riziko vyhynutíČ ž  
LOKALITA: Vyskytuje se v celé Evropě

 NAPODOBITELÉ:Hlavní podobné druhy jsou:

Mezi podobné rostliny, které rostou v její blízkosti a mohou s ní být zaměněny, 
patří někteří zástupci čeledi mrtvých kopřiv (Lamiaceae), jako je hluchavka bílá 
(Lamium album), konopice úzkolistá  (Galeopsis angustifolia), plamének evropský 
(Lycopus europaeus) a čistec lesní (Stachys sylvatica).  

Popis rostliny (Taxonomie)
Člen čeledi kopřivovitých (Urticaceae).  

Kv ty ě Od dubna do září 

Struktura kv tu:ě   Drobné světle zelené 
převislé květy, které se svěšují z místa spojení listů s 
hlavním stonkem.   

Plody: Zanedbatelné  

List: 
Může být velmi variabilní. Obecně jsou tmavě zelené až 
středně zelené v závislosti na okolním odstínu. 
Jednoduché listy mají na okraji velké zuby a srdčitou 
spodní část v místě, kde se spojují s listovou stopkou. Listy 
rostou v protilehlých a rozkladitých párech podél lodyhy. 
Na všech listových plochách se nachází delší tuhé žahavé 
chloupky a menší nežahavé chloupky. 
Stonek (kmen, případně větev).  Obalen tuhými chloupky. 
Všimněte si silného vícedrážkového zaobleného stonku, 
který je velmi vláknitý.   

Stanovišt : ě
Vyskytuje se ve velkých trsech všude tam, kde jsou 
velmi úrodné půdy obohacené lidskou činností o 
velké množstvím fosfátů (např. ohniště, skládky 
odpadu apod.) Trvalka dorůstající výšky až 2 m s 
výraznými podzemními zlatožlutými oddenky, které jí
pomáhají v šíření. 
.  

POTRAVNÍ SÍŤ

Listy se živí housenky 
drobného motýlka 
želvovinového a pavího 
motýla. Mšice, které zde 
žijí, jsou požírány 
beruškami a ptáci se živí 
plody.
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Botanický glosář 

Fosfát -nahromadění fosforu je způsobeno 
nadměrným používáním anorganických hnojiv 
nebo používáním kompostů a hnojiv s vysokým 
obsahem fosforu.
Odnož - stonek podobný kořenu, který roste pod 
zemí a ze kterého vyrůstají nové výhonky.
Trvalka- rostlina, která žije déle než dva roky a 
obvykle poté kvete a plodí každý rok.
Výhonek- označuje nedávný přírůstek rostliny, 
který může být buď stonek, květ nebo list.  Často 
také označuje novou rostlinu, která vyrůstá ze 
země.
Mšice - Malý brouk, který se živí sáním 
rostlinné šťávy.

Když stonek a listy kopřivy rychle uchopíte a pevně je držíte,
žahavé chloupky rozdrtíte a tím je zneškodníte.

 

 

Botanický glosář 

Řapík – Stonek listu
Převislé- Prvky rostlin, jako jsou listy, plody a květy, které se 
svěšují.
Srdčité- Srdcovitého tvaru, se dvěma výraznými laloky u báze
Vláknité- charakterizované vlákny
Protilehlé, rozložené- Listy uspořádané podél stonku v párech,
každý pár v pravém úhlu k páru nad nebo pod ním.

Přibližte si kopřivu pomocí virtuální prohlídky ve filmotéce 
Pappus.  

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – červený seznam).  
Ohrožení její celosvětové existence je klasifikováno jako "nejméně 
znepokojivé". 

Celá rostlina na stanovišti

Kulturní souvislosti (folklór, mýty, 
legendy, pou ití atd.) ž

Fosfáty, díky kterým kopřiva dobře roste, vydrží dlouho,
a tak staré kopřivové trsy označovaly opuštěné vesnice 
už v době římské okupace Británie.

Pou ití:ž  nitě na textil a provazy, čaj, prostředky na čištění půdy,
přípravky na vlasy, barviva, hnůj, repelent proti mouchám, rostlinné 

syřidlo, prostředky proti artritidě a potraviny. 


