
I.1 Propolis 

Propolis se v poslední době stává nesmírně žádaným produktem. Jde totiž o produkt s výraznými 
biologickými - léčivými účinky.  Hlavními producenty propolisu je Čína, Brazílie, USA, Austrálie a Uruguaj. 
Největší konzument je Japonsko. U nás je slovo propolis již běžně zažité; můžeme se však také setkat se 
synonymy včelí tmel, dluž a smoluňka. 

I.1.1 Původ propolisu 

Propolis je směs různě velkého množství včelího vosku a pryskyřic, které sbírají včely z rostlin, zejména 
květních a listových pupenů. V našich podmínkách sbírají včely propolis především v podletí a to hlavně na 
topolech (Populus spp), někdy i na osikách, olších, břízách, vrbách, slunečnicích, dubech a některých 
jehličnanech. V severních částech Ruska je hlavním zdrojem propolisu bříza (Betula verrucosa). 
V subtropických a tropických částech světa sbírá včela medonosná propolis na Cistus spp., Ambrosia deltoidea, 
Clusia spp. a řadě jiných druhů. Konají tak jen za teplého počasí, kdy se jim daří lépe pomocí kusadel lepkavou 
hmotu odkusovat. Před tím, než si pomocí středních nohou nalepí propolis do pylového košíčku, jej pomocí 
kusadel zpracovávají a přidávají do něj výměšky svých žláz. Proto se flavonoidy propolisu nacházejí ve formě 
aglykonů (molekuly neobsahující cukr) a nikoliv ve formě glykosidů, ve které se nacházejí v rostlinném 
materiálu a jsou zodpovědné za zbarvení rostlin. Včely některé složky propolisu rovněž částečně metabolizují 
(CUELLAR et al., 1990; GREENAWAY et al., 1987). Tvorba propolisových hrudek je velmi namáhavý úkon trvající 
často půl hodiny i více. Jakmile včely vytvoří propolisovou hrudku, odlétají s ní do úlu. Na rozdíl od pylové 
rousky však včela není schopna se jí sama zbavit - s tímto úkonem ji pomáhají úlové včely, které propolis 
zpracovávají kusadly a dále obohacují o výměšky svých žláz. Pokud však propolis není zrovna zapotřebí, může 
náklad po úle nosit i více dnů. Přesný mechanizmus  procesu zpracování však do dnešního dne nebyl vyřešen 
beze zbytku. 

I.1.2 Funkce propolisu ve včelstvu 

Propolisem včely potírají vnitřní část úlu a povrch díla, utěsňují různé trhliny a otvory. Rovněž jím 
regulují velikost česna, například proto, aby se lépe ubránily před případným útokem slídivých včel. Odtud 
etymologie slova s kořenem řeckého původu: pro polis = před městem. Dále včely používají propolis k 
mumifikaci usmrcených vetřelců, kteří vnikli do úlu (myš, rejsek, větší hmyz), kteří nemohou být pro velkou 
hmotnost odnesení včelami z úlu ven. 

Účinky propolisu jsou totiž výrazně antibakteriální, a tak je zřejmé, proč včely propolis používají - 
dezinfikují jím prostředí uvnitř úlu. Bylo dokázáno, že propolis potlačuje nejobávanější patogenní bakterii včel 
Paenibacillus larvae, která způsobuje mor plodu (MLAGAN & SULIMANOVIC, 1982; MERESTA & MERESTA, 

1988). Předpokládá se, že propolis rovněž zabraňuje prosáknutí nadměrné vlhkosti dovnitř hnízdní dutiny při 
silných deštích. Bylo zjištěno, že intenzita tmelení propolisem je geneticky fixována, a tak při selekci 
rozlišujeme včelstva tmelivá a naopak méně tmelivá. Za obecně tmelivé je považováno plemeno kavkazské (Apis 
mellifera caucasia). 

Propolis sbírá pouze včela medonosná (Apis mellifera Linaneus, 1758). Východní druhy rodu Apis propolis nesbírají. Bezžihadlé 

včely (Meliponini) sbírají lepivé pryskyřičnaté látky (nakusují rostliny, které roní kaučuk). 

I.1.3 Fyzikální vlastnosti propolisu 

Barva propolisu se mění od žluté až k tmavě hnědé, což je závislé na botanickém původu propolisu. 
COGGSHALL a MORSE (1984) dokonce podali zprávu o průsvitném propolisu. 

Při teplotě 25 - 45°C je propolis měkký, poddajný a velmi lepivý. Pod 15°C a zejména po zmražení je 
velmi tvrdý a křehký - tříštivý. Zůstává křehký i při vyšších teplotách. Při teplotách nad 45°C se propolis stává 
rychle silně lepivý až gumový. Průměrný vzorek propolisu má bod tání mezi 60 - 70°C. Některé zvláštní druhy 
propolisu však tají až při 100°C. Čím je propolis starší, tím více je tvrdší, stává se tříštivým i při pokojové 
teplotě a tmavne.  

Propolis je rozpustný v etanolu, éteru, glykolu a vodě. Žádné z uvedených rozpouštědel však nerozpouští 
všechny složky najednou a k analýzám propolisu musí být použito více druhů rozpouštědel. Podstatná část 
složek propolisu je však rozpustná v alkoholu a ve vodě.  



Měrná hmotnost propolisu kolísá od 1,120 - 1,136. Měrná hmotnost se mění hlavně v závislosti na 
procentuálním podílu včelího vosku, který má měrnou hmotnost menší než voda (0,956 - 0,969). 

I.1.4 Chemické složení propolisu 

Složení propolisu je nesmírně proměnlivé, a proto také do dnešní doby nebylo možné, aby byl zahrnutý do 
seznamu povolených léčiv tak, jako byla u nás zahrnuta mateří kašička, či v Německu pyl. Složení propolisu je 
závislé na struktuře včelám dostupné flóry. Propolis má proměnlivou barvu, vůni a zřejmě i léčivé účinky v 
závislosti na botanickém původu a tím i na fázi sezóny během roku. Dokonce na složení propolisu má vliv i 
plemeno včel (KOO & PARK, 1997). V neposlední řadě se na složení propolisu podílí rovněž včelí vosk, který se 
v jednotlivých vzorcích liší v závislosti na včelstvu a také na místu v úlu, kam včely propolis ukládají. Obvykle 
platí, že čím je mezera zaplňovaná propolisem větší, tím více obsahuje takový propolis vosku.  

Dosud bylo spolehlivě v propolisu zjištěno 150 složek (GREENAWAY et al., 1990), ale celkově bylo již 
izolováno více jak 180 látek a každá další analýza vzorků propolisu přináší objevení nových složek. Propolis, jak 
bylo zmíněno, je sbírán z velkého množství druhů stromů a keřů Každé včelstvo má vlastní zdroj propolisu. Za 
nejbohatší propolis se považuje propolis brazilský, kde bylo zjištěno nejvíce látek v jednom vzorku propolisu a 
nejvyšší obsah flavonoidů. Seznam zjištěných skupin látek je uveden v tab. III.13. 

Hlavní složkou propolisu jsou flavonoidy a fenolické kyseliny a jejich estery , které často přesahují 50 % 
podíl všech složek propolisu. Flavonoidy jsou hlavní složkou odpovědnou za antibakteriální účinky propolisu - 
bylo jich zjištěno okolo 40 různých látek (galangin, kaempferol, quercetin, pinocembrin, pinostrobin, 
pinobanksin a další). Většinou látky při analýzách bývají zařazeny pouze do určité sběrné chemické klasifikační 
skupiny (viz příklady tab. III.14.). V této tabulce jsou uvedeny některé z konkrétních látek, které byly v různých 
vzorcích propolisu zjištěny. 

 
Tab. III.13.: Složení propolisu 

Třída komponentů     Skupina komponentů     

látky pryskyřičnaté 
povahy  

45 až 55 % 
flavonoidy  

fenolové kyseliny a jejich estery  
vosky a mastné 
kyseliny  

25 až 35 % 
nejvíce pocházejí z včelího vosku, ale mají rostlinný původ  

éterické oleje  až 10 %  

dusíkaté látky  

5 % 
proteinů pravděpodobně z pylu; volné aminokyseliny (AK): 45,8 
% ze všech přítomných AK tvoří arginin a prolin, zbytek AK se 
vyskytuje pouze ve stopách.  

jiné organické a 
minerální látky  

5 % 
ze 14 stopových minerálů, kde Fe a Zn jsou zastoupeny nejvíce, 
dále obsahují např. Au, Ag, Cs, Hg, La, Sb  

ketony, laktony, quinony, steroidy  

benzoová kyselina a její estery  

vitamíny - pouze B3  

cukry  

 



Tab. III.14.: N ěkteré flavonoidy a fenolové izoláty v propolisu. 

Obecný název     Chemický vzorec     
FLAVONOIDY     

Chrysin  5,7-dihydroxyflavon  
Tektochrysin  5-hydroxy-7-methoxyflavon  
Galangin  3,5,7-trihydroxyflavon  
Akacetin  5,7-dihydroxy-4´-methoxyflavon  
Isalpinin  3,5-dihydroxy-7-methoxyflavon  

-  5-hydroxy-4´,7-dimethoxyflavon  
Kempferol  3,4,5,7-tetrahydroxyflavon  
Kempferid  3,5,7-trihydroxy-4´-methoxyflavon  
Rhamnocitrin  3,4´,5-trihydroxy-7-methoxyflavon  

-  3,5-dihydroxy-4´,7-dimethoxyflavon  
-  5,7-dihydroxy-3,4´-dimethoxyflavon  

Pektolinarigenin  5,7-dihydroxy-4´,6-dimethoxyflavon  
Isoramnetin  3,4´,5,7-tetrahydroxy-3-methoxyflavon  
Quercetin  3,3´,4´,5,7-pentahydroxyflavon  
3,3-dimethyl eter quercetinu  4´,5,7-trihydroxy-3,3´-dimethoxyflavon  
pokračování tabulky III.14.  

Pinocembrin  5,7-dihydroxyflavanon  
Pinostrobin  5-hydroxy-7-methoxyflavanon  
Pinobanksin  3,5,7-trihydroxyflavanon  
3-Acetyl pinobanksin  5,7-dihydroxy-3-acetylflavanon  

-  5-hydroxy-4´,7-dimethoxyflavanon  
Sakuranetin  4´,5-dihydroxy-7-methoxyflavanon  
Isosakuranetin  5,7-dihydroxy-4´-methoxyflavanon  

-  3,7-dihydroxy-5-methoxyflavanon  
-  2,5-dihydroxy-7-methoxyflavanon  

FENOLY     
Vanilin  4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd  
Isovanilin  3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd  
Benzylalkohol  -hydroxytoluen  

-  3,5-dimethoxybenzyl alkohol  
Kyselina benzoová   

alkohol skořicový  3-fenyl-2-propen-1-ol  
kyselina skořicová  3-fenyl-2-propenová kyselina  
kyselina kumarová  3-(4-hydroxyfenyl)-2-propenová kyselina  
kyselina kávová  3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-propenová kyselina  
kyselina ferulová  3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-propenová kyselina  
Kyselina isoferulová  3-(3-hydroxy-4-methoxyfenyl)-2-propenová kyselina  
Eugenol  2-methoxy-4-(2-propenyl)fenol  
Benzyl ester kyseliny skořicové  benzyl 3-fenyl-2-propenoát  
Benzyl ester kyseliny skořicové  benzyl 3-(4-hydroxyfenyl)-2-propenoát  
Benzyl ester kyseliny kávové  benzyl 3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-propenoat  
Fenetyl ester kyseliny kávové  viz obr. III.9.  
3-methyl-2-butenyl ester kyseliny kávové  viz obr. III.9. 
isopent-3-enyl ester kyseliny kávové  3-methyl-3-butenyl 3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-propenoat  
2-methyl-2-butenyl ester kyseliny kávové  2-methyl-2-butenyl 3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-propenoat  
3,3-dimethylallyl ester kyseliny ferulové  3-methyl-2-butenyl-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-propenoat  



isopent-3-enyl ester kyseliny ferulové  3-methyl-3-butenyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-propenoat  
Pterostilbene  viz obr. III.9.  
Xantorrhoeol  viz obr. III.9. 

Obr. III.9.: Struktura flavonoid ů a některých 
fenolických složek propolisu (obecná schémata s 

vyznačením pozic substitucí) 

I.1.5 Kontaminace propolisu 

a) náhradní zdroje propolisu 

Včely mohou někdy sbírat i jiné lepivé hmoty, 
které vznikly činností člověka. Je např. známo, že za 
horkých letních dnů mohou včely sbírat na silnicích 
asfalt. V Irsku byl zaznamenán případ, kdy včely sbíraly 
zaschlý olej po ztroskotání tankeru. Byly rovněž 
zaznamenány případy, kdy včely sbíraly barvu z čerstvě 
natřených plotů. Do jaké míry může být propolis 
kontaminován těmito látkami však není spolehlivě 
zjištěno. Je však třeba počítat s tím, že zejména tam, kde 
jsou přirozené zdroje propolisu omezené, budou včely 
tyto "náhrady" sbírat. 

b) rezidua léčiv. Podobně jako mohou zůstávat rezidua 
léčiv v medu, zůstávají i v propolisu s výjimkou aplikace léčiva krmením. Proto je důležité, aby byl po léčení 
včelstva všechen propolis odstraněn a vyřazen. Naopak, pro účely produkce by měl být propolis odebírán t před 
léčením . Při dodržení tohoto postupu je pravděpodobnost kontaminace léčivy minimální. Dosud existuje jen 
několik jednotlivých zmínek v literatuře o kontaminaci propolisu a tato otázka není spolehlivě dořešena. 

c) zavíječi. Propolis uskladňujeme v neprodyšných obalech, v chladnu a temnu (nejlépe při teplotách 
nepřevyšujících 12°C). Za těchto podmínek je vyloučen[KČ1]o, aby byl propolis napadený zavíječi. Pokud 
k napadení dojde a je včas rozpoznáno, lze je zastavit okamžitým zmražením. Pokud se infekce zanedbá, 
propolis je zcela znehodnocen. 

I.1.6 Účinky a použití propolisu 

Nejvíce známou a mnohokráte testovanou vlastností propolisu jsou jeho antibakteriální účinky. Propolis 
způsobuje buď jen zastavení růstu určitých mikrobiot či přímo je usmrcuje, což je obvykle v přímé závislosti na 
koncentraci propolisového extraktu. Propolis je účinný proti některým druhům těchto skupin mikrobiot: viry, 
bakterie, houby (vláknité i kvasinky). Dokonce je účinný proti některým nematodám a protozoálním parazitům. 
Byl rovněž zaznamenán synergický účinek propolisu a továrně vyráběných antibiotik (CHERNYAK, 1971). V 
některých případech bylo zjištěno, že propolis je dokonce účinnější než některá antibiotika (MILLET-CLERC et 

al., 1987). Všechny zjištěné účinky propolisu jsou uvedeny v tab. III.15.  

Účinky propolisu se však neomezují pouze na antibakteriální aktivitu. V pokusech in vitro, ale i v mnoha 
klinických testech (s použitím placeba) byly zjištěny další účinky. K nejvýznamnějším aplikacím patří 
intestinální, dermatologické a stomatologické - v těchto oblastech se propolis vyrovná či předčí účinky běžných 
léčiv pro daná onemocnění. V posledních 20-ti letech bylo provedeno více jak 500 studií zabývajících se účinky 
propolisu a stále je co v propolisu objevovat. V tab. III.16. jsou uvedeny hlavní z klinických účinků propolisu. 

• Použití v kosmetice - dermatologické a kosmetické aplikace patří k nejrozšířenějším použitím propolisu a 
jeho extraktů (LEJEUNE et al., 1988). Podpora regenerace tkání byla mnohokrát prověřena - propolis zrychluje 
regeneraci jednak složkami působící na vlastní regeneraci a v poškozených částech kůže zabraňuje sekundární 
infekci, čímž proces hojení není narušován.  

 

Tab. III.15.: Seznam inhibičních či antimikrobiálních ú činků propolisu či jeho extraktů 



Cílový organismus     poznámka     účinné látky     
BAKTERICIDNÍ ú činky     

Paenibacillus larvae  původce moru včelího plodu  
Helicobacter pylori  žaludeční vředy  
Bacillus de koch  tuberkulóza  
Staphylococcus spp.  způsobující zánět plic  

Staphylococcus aureus  pozitivní synergický účinek v kombinaci se 13 antibiotiky - 
účinnost proti 10 kmenům  

Streptomyces sobrinus, S. 
mutans & S. cricetus  zubní kaz (testováno na hlodavcích)  

Salmonella sp. a Shigella 
sp.  

potenciální použití při léčbě salmonelózy, redukce 
patologických změn při salmonelóze  

Listeria monocytogenes extrakt v dávce 7,5 mg·ml-1 je baktericidní 
112 anaerobních kmenů 
baktérií  přinejmenším inhibiční efekt  

Bacteroides nodosus  hniloba paznehtů u ovcí  

a další ...  Bacillus subtilis,Streptococcus spp.  
Streptomyces spp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae 

pinocebrin 

galangin 

kys.kávová 

kys.ferulová 

a jiné …  

FUNGICIDNÍ ú činky     

Candida albicans  

•  slabý efekt má etanolový extrakt propolisu (EEP), vodní 
extrakt (VEP) tyto účinky nemá 
•  lepší účinky "in vitro"  
•  ve srovnání s 10 antibiotiky měl EEP synergické účinky 
s natamycinem a flucytosinem  

Aspergilus niger   
Sacharomyces cerevisiae   

Botrytis cinerea  in vitro je EEP fungicidní, ale in vivo přímo na jahodách 
má neprůkazný vliv  

Ascosphaera apis  původce zvápenatění včelího plodu  
6 dalších humánních 
mykóz  antifungicidní účinky se liší se složením vzorku propolisu  

pinocebrin, 

3-acetyl 

pinobanksin, 

kys.kávová, 

pterostilben, 

benzyl ester kys. 

p-kumarové, 

sakuranetin  

ANTIVIROVÉ ú činky     

Herpes  

herpes 1, 2 a 3 aj. in vitro (Amoros a kol. 1992:); existují 
patentované masti na herpes viry, jejichž účinnost je 
diskutabilní. Zejména Virus varicela-zoster – lidský 
herpesvirus 3 přežívající u jedinců s funkčním imunitním 
systémem senzorických nervových gangliích subklinicky. 
Teprve při oslabení imunitního systému se začíná virus 
množit a vystupuje z ganglií do periferií na kůži 
(dermatomy), které inervují a zde vznikají puchýřky. 
Léčebný efekt propolisovou mastí je tak diskutabilní, 
protože virus je v buňkách senzorických ganglií 
nezastižitelný. 

rajčatový virus  EEP je efektivní, VEP méně  

viry chřipky  u myší byla prokázaná snížená mortalita po infekci virem 
chřipky při orální i injekční aplikaci propolisového extraktu  

kys.kávová, 

lutseolin, 

quercetin  

ANTIPROTOZOÁLNÍ a ANTINEMATÓDNÍ ú činky     
Gardia sp.  zdvojenka   
Tripanosoma cruzi  bičíkovec   

Ascaris suum  
propolisový extrakt zvýšil imunitní odpověď u prasat a 
organismus se dokázal ubránit škrkavkám během jejich 
askaroidní migrace  

 



• Další použití - zkouší se využití propolisu jako pesticidu - konkrétně s ohledem na jeho antimykotické 
účinky. Výzkum je však v začátcích. Bohužel stále nacházejí uplatnění spíše chemikálie, které jsou toxické pro 
člověka. Propolis byl s největší pravděpodobností používán dokonce jako součást impregnačních fermeží při 
výrobě světoznámých houslí "stradivárek" (JOLLY, 1978). 

 

Tab. III.16.: Lé čivé či jiné účinky propolisu nebo jeho extraktů 

účinky poznámka  účinná látka  

alergie nějaké alergické reakce mohou být zaviněné přítomností pylu  

převážná část alergických 
reakcí je způsobena 
pentenyl estery a fenyletyl 
estery kyseliny kávové 
obsažené přímo v propolisu  

protektivní 
účinky před γ - 

radiací 

prokázán u myší po intraperitoneální injekci EEP, likvidace volných 
radikálů,  

 

antirakovinné 
účinky 

cytotoxické či cytoinhibiční účinky;  
INAYAMA et al. (1984); GRUNBERGER et al., 1988; RAO et al. (1995)  

především kys. kávová a její 
deriváty, např. fenyletyl-3-
metylkafeát, chrysin  

vředy 
pouze vředy žaludeční (nikoliv vředy dvanácterníku); uplatňují se 
zejména antibakteriální účinky proti bakterii Helicobacter pylori  

luteolin, apigenin  

kožní potíže kožní plísně, kožní exémy, vyrážky ap.   

lepra malomocenství   

regenerace 
kožní tkáně 

savců 

stimuluje enzymatické procesy, buněčný metabolismus, cirkulace, 
tvorbu kolagenu; usnadňuje hojení popálenin (nevztahuje se na 
epiteliální regeneraci dásní)  

arginin  

anestetické 
účinky 

zejména v ústní dutině  
pinocebrin, pinostrobin, 
estery kys. kávové  

spasmolytické 
účinky 

 
quercetin, kaempferide, 
pektolinarigenin  

zubní lékařství 
proti kazivosti zubů, zabraňuje vzniku zubního filmu (plaku), tlumí 
potíže při gingivitidě, při pulpitidách (50% EEP)  

 

bronchitida - nejlepší výsledky jsou při inhalací EEP spolu s 
propolisovými tabletami a aplikací dolomitu  

stimulace imunitní odpovědi myší (navýšení počtu makrofágů či 
stimulace produkce cytokininů)  

u krys a myší koncentrovaný EEP v dávce 100-500 mg/kg tělesné 
hmotnosti, snižuje krevní tlak, má uklidňující účinek, protektivní 
účinek na játra (otravy, např. alkohol, tetrachloridy); propolis nemá 
diuretické, protikrvácející a protisklerotické účinky.  

bércové vředy (intravenózní aplikace VEP)  

← eriodictol  

zesílení stěn kapilár  
quercetin (3’,4’ dihydroxy-
flavonoid, flavan-3-oly)  

ostatní lékařské 
využití 

vazomotorické katary a vůbec protizánětlivé účinky  kys.kávová, akacetin  

veterinární 
indikace 

zlepšený přírůstek mléčných telat a redukce výskytu průjmů (5 ml 
20% EEP ráno a večer s mlékem)  

mastitida - zdárné léčení dokonce i infekcí způsobených rezistentními 
bakteriemi  

antikokcidiózní u králíků (orálně 2–3% EEP po dobu 4 týdnů) 

proti vším testováno na kozách (Liang a kol. 2002), VEP 
v koncentraci 0,75 % nebo 1,00 % aplikováno 2× jako postřik na srst 
se 7denním redukovalo výskyt vší na 98,2 % a 100 % za 7 dnů po 
skončení aplikace a bez vedlejšího efektu na kozy. 

 

antioxidační jako výsledek synergismu mezi jednotlivými složkami propolisu;  



účinky rychlost tohoto účinku se odvozuje od množství nenasycených 
sloučenin - čím méně vosko obsahuje propolis, tím více 
nenasycených sloučenin se v propolisu vyskytuje; dále zabraňuje 
oxidaci slunečnicového oleje (zkouší se i protektivní účinky propolisu 
na další potraviny)  

rostlinné 
inhibitory brání růstu rostlin a klíčení semen   

• Použití v lékařství - ve světě se propolis používá hlavně ve východních zemích - západní země často z 
neznalosti propolis k léčení nepoužívají. Hlavním důvodem jsou alergie, které propolis u sensitivních jedinců 
vyvolává. Aplikace jakékoliv formy propolisu by měla být provedena pouze u osob nealergických. Lze to 
ověřit krátkým kontaktním testem. Na zápěstí se nanese malé množství ředěné propolisové tinktury za 24 - 48 
hod. se procedura opakuje. Pokud ani po druhé aplikaci pokožka na ošetřených místech nezarudne či nezačne 
výrazně svědit, může být propolis používán.  

(např. injekce fenyletyl ester kys. kávové inteperitoneálně působí antikarcinogenně, etanolový extrakt propolisu 
však ne (Borrelli a kol., 2002) 

Nejčastěji se propolis používá při léčení kardiovaskulárního systému, při anemii, při infekcích dýchacího 
sytému, ve stomatologii (záněty dásní, a zpomalení a zmírnění paradentózních změn na dásních), při vředových 
chorobách, při popáleninách, mykózách a jiných infekcích, při rakovinovém onemocnění a při tlumení následků 
po ozáření, při detoxikaci od těžkých kovů (flavonoidy na sebe vážou těžké kovy), k podpoře imunitního 
systému, má hepatoprotektivní účinek. Propolis má i účinky sedativní a anestetické, proto se často používá při 
bolesti zubů. Účinky propolisu se rovněž ověřují v plastické chirurgii (tvorba menších jizev rychleji se hojících) 
a ve veterinárním lékařství. Propolis byl dokonce zkoumán z hlediska jeho potenciálních účinků proti HIV 
virům. In vitro propolis potlačuje replikaci viru a zlepšuje imunitní odpověď napadeného organismu (HARISH et 

al., 1997). Autoři se proto domnívají, že propolis lze použít při výzkumu léčby AIDS.  

• Použití ve výživě hospodářských zvířat - v Japonsku odzkoušeli propolis jako přídavek krmiva nosnic (jen 
30 ppm - parts per million), což vedlo následně ke zvýšení snášky, konverzi krmiva a hmotnosti nosnic 
(BONOMI et al., 1976). GHISALBERTI (1979) zjistil, že 500 ppm propolisu v krmné dávce zvýší přírůstky 
brojlerových kuřat až o 20%. 

   × jalovice (20-40-60 ppm)   zvýšení přírůstků o 12-15-20 %, 

     zlepšení konverze o 18

   × mladí býci 280-670 kg (20-40-60 ppm)  

   zvýšení živé hmotnosti o 4,5-9-12 %, 

   zlepšení konverze krmiva o 5-10-16 %, 

   zvýšení jatečné výtěžnosti o 4-5-10 %, 

  stravitelnost masa zvýšeno o 5-9-12 % (in vitro pepsin), 

   zvýšena křehkost masa; 

   × jehňata (20-40 ppm v sušině mléčné náhražky; 10 ppm neúčinné, 30 dnů) 

   zvýšení živé hmotnosti o 14-17 %, 

   zlepšení konverze krmiva o 9-15 %, 

   zvýšení jatečné výtěžnosti o 11-17 %, 

   zlepšení stravitelnosti a křehkosti masa. 

mléčná telata (40-60 ppm v sušině mléčné náhražky; 20 ppm neúčinné, 150 dnů) 

   zvýšení živé hmotnosti o 14-17 %, 

   zlepšení konverze krmiva o 9-15 %, 



   zvýšení jatečné výtěžnosti o 11-17 %, 

   zlepšení stravitelnosti a křehkosti masa. 

Bonomi A. 2002:L'impiego della propoli nell'alimentazione delle manzette e delle manze. [The use of propolis in 
the feeding of heifers.] Rivista di Scienza dell'Alimentazione 31(1):53-64 

Bonomi A., Bonomi B.M. 2002:L'impiego della propoli nell'alimentazione dei vitelloni. [The use of propolis in 
feeding young bulls.] Rivista di Scienza dell'Alimentazione 31(1):91-103 

Bonomi A., Bonomi B.M., Formaggioni P., Quaratelli A. 2000:La gelatina reale nell'alimentazione delle galline produttrici di uova da consumo. [The use of royal jelly in feeding of laying hens.]

Bonomi A., Bonomi B.M., Mazzotti A., Sabbioni A. 2002:L'impiego della propoli nell'alimentazione dell'agnello leggero. [The use of propolis in light lamb feeding.]

Bonomi A., Bonomi B.M.,  Quaratelli A. 2002: L'impiego della propoli nell'alimentazione dei vitelli da 
macello a carne bianca. [The use of propolis in feeding of milk fed veal.] Rivista di Scienza 
dell'Alimentazione 31(1):77-89 

• Použití v potravinářství - antioxidační, antibakteriální a antimykotické účinky propolisu jej předurčují pro 
případné použití v potravinářství. Na rozdíl od některých konvenčních konzervantů má totiž propolis dobré 
účinky na lidský organismus. Doposud však použití propolisu jako přírodního konzervačního prostředku 
nebylo důkladně prozkoumáno. Navíc jsou tu i skeptici, kteří poukazují na výrazné alergické účinky propolisu. 
MIZUNO (1989) registroval patent na použití propolisu jako konzervační látky při konzervaci a následném 
balení potravin. DONADIEU (1979) cituje (bez uvedení zdroje) 2-3 násobné prodloužení doby trvanlivosti 
mražených ryb. SANGALLI (1990) zkoušel využít propolis k posklizňovému ošetření a skladování ovoce s 
poměrně dobrými výsledky. ÖZCAN a AYAR (2003) zkoušeli s úspěchem propolis ke zvýšení stability másla 
(inhibice žluknutí apod.). 

Zeppa, G. and Dolci, P. (2002) Indagine preliminare sulla possibilita di controllo dello sviluppo di muffe 
superficiali nei formaggi mediante l'applicazione di propoli.. Scienza e Tecnica Lattiero-Casearia, 53(4), 303-
312. When cheese rind was treated with a weak solution of propolis (15g/l) fungal growth was slight; at higher 
propolis concentrations, fungal growth was even less or was absent. The propolis treatment did not affect taste or 
texture of the cheese even for products with a short ripening time. The treatment is inexpensive and time-saving. 

 

I.2 Technologie propolisu 

I.2.1 Technologie získávání propolisu 

Průměrná produkce propolisu na včelstvo a rok činí 10 – 300 g (OCHI, 1981; ANDRICH et al., 1987) v 

závislosti na klimatu, roční době, plemeni či kmeni včel, zdrojích a způsobu získávání propolisu. V našich 
podmínkách se produkce propolisu pohybuje v průměru okolo 30 g na včelstvo a rok. Při cíleném odběru 
propolisu během roku mohou být průměrná čísla získaného propolisu 2–3krát vyšší (MAČIČKA & RAČKOVÁ, 2009). 
Více propolisu získáme v teplejších oblastech ve srovnání s podhorskými a horskými. Nejkvalitnější propolis je 
získáván na konci plného léta a v podletí. 

Obvykle se propolis sbírá pouze příležitostně v okolí závěsu rámků, na rozšířených Hoffmanových 
bočních loučkách, ze strůpkových prkének či fólií ap. Propolis seškrabujeme tupým předmětem. Přitom se 
nevyhneme tomu, abychom občas neodštípli i nějakou třísku či neseškrábli rozmáčklou včelu, které se ve 
zmíněných prostorech často nacházejí. Abychom tomu předešli a eventuálně produkci propolisu i zvýšili, 
využíváme následující vlastnosti včel.  

Včely vyplňují v úle propolisem mezery široké do 2 - 3 mm, mezery 4 – 5 mm vyplňují směsí včelího 
vosku a propolisu a mezery nad 5 mm vyplňují pouze voskem. Proto od května do září vkládáme do včelstev 
plastové pletivo s oky max. 3 × 3 mm. Včely toto pletivo zatmelí někdy už i za týden (v podletí),  jindy 
zatmelení trvá i přes měsíc (jarní měsíce). Po vyjmutí pletiva ze včelstva jej umístíme do mrazničky. Po 
dokonalém zmražení za 1 – 2 h pletivo vyjmeme a křehký propolis ze sítí vydrolíme. PECHHACKER & 

HÜTTINGER (1986) použili s úspěchem k vydrolení vysoký tlak vzduchu. Zvýšit produkci propolisu lze také tak, 
že zvětšíme proudění vzduchu přes síť, čehož docílíme pouhým nadzvednutím víka úlu. Včely ven z úlu přes síť 



nemohou, ale zvýší  intenzitu tmelení. V období silného slídění se nedoporučuje tuto síť používat[KČ2]. Propolis 
se rovněž získává pomocí zasíťovaných rámků či rámků s vsunutými laťkami a přesnými mezerami mezi nimi. 

I.2.2 Metody použití propolisu 

a) propolis surový se používá nerozdrcený - v kusech a nebo může být zmrazený a po té v mlýnku 
rozdrcen na prach. Větší kousky propolisu lze kousat, menší kousky či prach může být podáván v kapslích. 
Ovšem při předávkování propolisu může dojít k zažívacím potížím. 

b) tekuté extrakty propolisu jsou nejčastější komerční formou použití propolisu. Velmi populární jsou 
mechanické rozprašovače plněné propolisovou tinkturou. V ČR je povolena distribuce propolisových extraktů 
pouze do 3 % obsahu propolisu (při této koncentraci propolis způsobuje alergie jen u přecitlivělých jedinců,  
přitom si tinktura zachovává požadovanou minimální účinnost). Po extrakci lze rozpouštědlo odstranit, což se 
provádí prostým odpařením těkavého rozpouštědla, destilací, vakuovou destilací a případně i lyofilizací. 

c) aditiva a tablety. Propolis či jeho extrakty může být používán jako aditivum do různých léčivých, 
dietetických či kosmetických preparátů. Po odpaření rozpouštědla zůstane pouze extrakt ve formě pasty, která 
může být použita při výrobě tablet, žvýkaček a nebo zubní pasty.  

d) injekční aplikace připadají do úvahy pouze pro experimentální účely v humánní a veterinární 
medicíně, a to pouze subkutánně či intramuskulárně. Injekční aplikace dávají dobré výsledky v účinnosti, a proto 
se s ním do budoucnosti počítá. 

I.2.3 Technologie extrakce propolisu 

Různé typy extraktů se používají do různých přípravků; jsou to například mýdla, šampóny, pleťové 
masky a krémy, zubní pasty s anestetickým účinkem pro pacienty s chronickým onemocněním dásní. Propolis je 
však i součástí některých přípravků užívajících se vnitřně: propolisové tablety, propolisové sirupy či med s 
propolisem, ústní či nosní spreje atd. 

Existuje několik technologických postupů extrakce odvislých od použitého rozpouštědla. Použití 
rozpouštědla se zase odvozuje od finálního použití extraktu. Nejdůležitější a biologicky nejúčinnější látky jsou 
rozpustné v propylenglykolu a etanolu. Menší množství látek, ale rovněž důležitých, je rozpustné ve vodě. 
Nejméně zdravotně závadná jako rozpouštědla jsou etanol a voda. Acetonové extrakty se používají při přípravě 
sprchových šampónů a tělových mlék. Propylenglykolové extrakty se používají zejména pro kosmetické účely 
právě pro dobrou rozpustnost glykolu ve vodních emulzích, které se v kosmetických přípravcích používají. Další 
specifická rozpouštědla lze použít s cílem vyextrahovat co nejlépe určitou látku pro určitý farmaceutický či 
kosmetický účel.  

Míra antimikrobiálního účinku propolisových extraktů je závislá na extrakční metodě. Rozhoduje délka 
doby extrakce a teplota během extrakce. Naopak koncentrace rozpouštědla a protřepávání roztoku během 
extrakce má vliv menší (OBREGEN & ROJAS, 1990). DEBUYSER (1984) zjistil, že nejvíce propolisu se 
vyextrahuje etanolem při 70% koncentraci. Obecně však platí, že množství rozpuštěných látek roste s dobou 
extrakce. Je tedy lepší, když je extrakce provedena napřed 96 % etanolem a po té je roztok zředěn vodou, aby 
mohla proběhnout také dobrá extrakce látek ve vodě rozpustných. SOSNOWSKI (1984) zjistil, že čím nižší je 
počáteční koncentrace alkoholu, tím více obsahuje sušina extraktu látek ve vodě rozpustných na úkor látek 
rozpustných v organických rozpouštědlech a olejích.  

Ve vědecké i populární literatuře není koncentrace propolisu v rozpouštědle vždy přesně stanovena. 
Exaktně přesná metoda vyžaduje znát poměr hmotnosti sušiny rozpuštěné látky k hmotnosti rozpouštědla (A) 
nebo kvantifikovat ppm aktivních složek propolisu. Často se však používá praktický způsob vycházející z 
poměru mezi hmotností surového propolisu a hmotností rozpouštědla (B). Metoda B je sice méně přesná, ale 
mnohem jednodušší pro praktickou - domáckou přípravu. Při této metodě však dochází k neúplnému rozpuštění 
všech látek a tak výsledná koncentrace rozpuštěné látky z propolisu závisí na kvalitě propolisu a typu 
rozpouštědla. Jakákoliv standardizace předem je v případě metody B vyloučena. Standardizace je však 
podmínkou pro případné zkoušení kvality propolisového extraktu v tržní síti.  

Technologie přípravy propolisu k extrakci 



Surový propolis by měl být napřed vyčištěný, tzn. odstranit z něj různé nečistoty viditelné pouhým okem (kousky včel, třísek ap.) a 

rovněž kousky včelího vosku. Pročištěný propolis je třeba rozdrtit pokud možno až na prach, aby povrch propolisu s rozpouštědlem byl co 

největší. Doporučuje se proto propolis uložit do mrazničky na 2 hod., aby byl dobře zmrazený. Pak jej vložit do mixéru a po dobu 10 s jej 

drtit. Ne déle (!), jinak dojde k změknutí propolisu a propolis by začal ulpívat na stěnách mixéru. Pokud 10 s nestačí na rozdrcení hrubších 

vzorků propolisu, je možné celý postup opakovat až do úplného rozdrcení.  

•  Vodní extrakt 

Propolis zahříváme ve vroucí vodní lázni po dobu 1 hodiny anebo 30 g propolisu se přelije 100 g destilované vody a 4 – 5 dnů se 

extrahuje za občasného promíchání. Nakonec se přefiltruje. Vodní roztoky jsou na rozdíl od lihových méně agresivní a doporučují se při 

potížích v ústní dutině. Mohou však mít sníženou účinnost.  

•  Etanolový extrakt  

Náročnější příprava je pomocí Soxhletova přístroje, ve kterém se provede extrakce éterem cca 6 hod. - tj. do doby, kdy z rezervoáru 

do baňky nestéká již pouze čistý éter. Po té se éter nechá odpařit a zbylý suchý propolis po odstranění škraloupu včelího vosku se smíchá v 

hmotnostním (!) poměru 1:10 s 96% lihem. Zjednodušeně se tinktura připraví bez soxhletizace následně - je však třeba počítat s menší 

přesností výsledné koncentrace roztoku: Rozmělněný propolis se v hmotnostním (!) poměru 1:5 smíchá s 96% etylalkoholem a ponechá se 

14 dnů extrahovat ve tmě a při pokojové teplotě za občasného promíchání (delší doba extrakce nepřináší další efekt). Po té tinkturu zfiltrovat 

na gáze a aplikovat jako vodní emulzi (8-12 kapek na 100 ml vody). Nebo po 14-ti denním vyluhování zředit líh na 40-50% koncentrací 

destilovanou vodou, tinktura se zakalí (poruší se totiž stav nasycení roztoku změnou jeho koncentrace). Během dalších několika dnů extrakce 

se však tinktura vyčeří a je opět průhledná. Výhodou je, že při tomto způsobu se vyluhují rovněž látky rozpustné ve vodě. Pokud bychom 

takový propolis chtěli dávat do rozprašovače, je nezbytné propolis nejdříve vychladit na 1 - 4°C, odstranit škraloup vytvořený ze včelího 

vosku a teprve potom naplnit rozprašovač, který se voskem neucpe. Získaný extrakt se uskladní na tmavém místě v hermeticky těsné nádobě. 

•  Glykolový extrakt 

- se připravuje podobně jako extrakt etanolový - použije se pouze jiné rozpouštědlo - propylen glykol. Koncentrace propolisu v 

takovém roztoku by neměla přesáhnout 10% a extrakce je mnohem účinnější pod částečným či úplným podtlakem (SANGALLI, 1990). 

Nevýhodou glykolu je, že k jeho následnému odpaření z extraktu je zapotřebí vyšší teploty než u etylalkoholu a dochází tudíž často i k 

odpaření některých lehce těkavých složek propolisu. Dále je třeba mít na zřeteli, že bezpečná denní dávka glykolu při vnitřním užívání pro 

dospělou osobu činí 1,5g glykolu (SANGALLI, 1990). 

•  Olejový extrakt 

Tento způsob má omezené komerční použití, ale v menším množství pro individuální účely ho lze použít (MARCHENAY, 1977). 

10 g vyčištěného propolisu se smíchá s 200 ml (tj. cca 200 g) olivového či mandlového oleje a nebo se 100 ml kvalitního lněného oleje. Směs 

šetrně zahřejeme ve vodní lázni po dobu 10 minut tak, aby teplota nepřesáhla 50°C, průběžně mícháme. Nakonec roztok z tepla přefiltrujeme 

přes gázu a uložíme do ledničky, abychom zpomalili žluknutí.  

•  Propolisové masti 

lze používat k vnější aplikaci na různé kožní problémy - nejčastěji ekzémy. Masťový základ (vazelína) se rozpustí ve vroucí vodní 

lázni a přisypává se propolis rozdrcený na prášek. Koncentrace masti se pohybuje od 10 - 20% surového propolisu. Směs je třeba 8 – 10 

minut míchat za stálého zahřívání. Za tepla se ještě filtruje.  

Do masťového základu se může přidávat přímo i propolisový extrakt s částečným či úplným odpařením rozpouštědla. V takovém 

případě se přidává maximálně 5% sušiny extraktu, protože výsledná koncentrace skutečného propolisu v masti je přesnější. Odpadá 

závěrečná fáze filtrace. 

 



Stránka: 4 
[KČ1]Slovakismus, ten by se dal očekávat spíš ode mě  ☺  
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