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Léčení bylinami
Léčení čerstvými bylinami vychází, jak se říká, vždy více z mody, ač nelze pro to udati rozumné příčiny, a 
také není pochybnosti, že dříve či později zvítězí opět věc jednoduchá, přirozená. Nelze také upříti, že 

počátek léčení učiněn čerstvými bylinami léčebnými a že zkušenost v tom ohledu většinou pochází z doby, 
kdy potřebovalo se k léčení čerstvých nerozloučených bylin. Oblíbenost nynější léků cizích a lučebních 

výtažků svědčí o jednostrannosti. Touha obecenstva po léčení přirozeném přispěje k používání bylin 
čerstvých, takřka z louky přinesených. Příroda také skutečně odkazuje nás na čerstvé, domácí byliny. 

Louky ozdobí se z jara četnými bylinami, které mají rozličné síly léčební.
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Některé léčivé rostliny se pěstují. Abychom mohli léčivé rostliny 
správně využívat, musíme je také dobře znát. Pokud rostliny 
dobře neznáte a neumíte je používat, je vždy bezpečnější léčivé 
čaje zakoupit v lékárně. Léčivé čaje a další přípravky z léčivých 
rostlin bychom měli používat vždy po poradě s lékařem nebo 
lékárníkem.

Dobromysl (Oregano)
Heřmánek pravý

Kostival lékařský

Kopřiva dvoudomá

Kontryhel obecný

Třezalka tečkovaná

Bez černý
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Léčivé rostliny
V naší  přírodě však rostou i rostliny léčivé. Využívají se v lékařství, 
zvěrolékařství i v lidovém léčitelství. Čaje z léčivých rostlin můžeme pít 
pro posílení organismu i při léčbě některých nemocí. Léčivé rostliny se 
využívají i k obkladům a koupelím. Z léčivých rostlin vyrábí 
farmaceutický průmysl některé léky.

Pelyněk pravý
Měsíček zahradní

Puškvorec obecný
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Hledáte‐li v rostlinné říši spojence, který by vám pomáhal zvládnout psychickou zátěž, navrátil pozitivní 
stav mysli a zbavil stresu a úzkosti, můžete ho získat v třezalce tečkované. 
Snad žádná jiná bylina není opředena tolika mýty a kouzelnými vlastnostmi jako třezalka tečkovaná. 
Její první jméno vypovídá o neobyčejné léčivé síle, „jiné převyšující“. Druhé označení  říká, že jej rostlina 
dostala díky svým lístkům, které jsou při pohledu proti světlu poseté lesklými siličnatými žlázkami. 
Rozdrtíme‐li je v prstech, vyteče červená barva, jež byla považována za krev svatého Jana, sťatého 24. 
června, kdy je třezalka v plném květu. Český lidový název „bylina sv. Jana“ vychází ze skutečnosti, že 
třezalka byla vždy spojována právě se svátkem Jana Křtitele, sbírala se o svatojánské noci a lidé ji 
odjakživa považovali za ochrannou bylinu proti zlým silám. Kromě magické moci je však pro většinu z 
nás v běžném životě rostlinou s mnoha léčivými účinky. 

Třezalka tečkovaná
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Jak vypadá

Máta peprná?

Vytrvalá bylina, dosahující výšky téměř jednoho metru. Charakteristická je čtyřhrannou lodyhou a 
příjemnou mentholovou vůní. Lodyhy jsou bohatě větvené, na jejich koncích vyrůstají drobné 
fialové kvítky, které se skládají do květenství, klasu. Kvete v období léta, tedy v červenci a srpnu. 
Listy jsou ostře pilovité, se silně vyjádřenou žilnatinou na rubu.

Kde se rostlina vyskytuje
Máta se u nás pěstuje na polích. Je také oblíbenou rostlinou v zahradách, truhlících a květináčích.
Co máta obsahuje 
Nejvýraznější je obsah silic (50% připadá na nejznámější menthol), tříslovin a hořčin.

Mátu pěstovali staří Egypťané. Posilovala žaludek, podporovala trávení, působila proti střevním 
parazitům. Tišila bolest  při menstruaci a usnadňovala porod. Odstraňovala bolesti  hlavy a zvonění v 
uších.
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Šalvěj lékařská

Ve středověku se šalvějí lékařskou léčily nejrůznější nemoci, proto byla nazývána – spása. Je to 
zimovzdorný, stálezelený a vytrvalý polokeř ze Středomoří. Dorůstá do výšky okolo 60 cm. 

Šalvěj na jaře seřízněte, nejvíce však o třetinu. V druhé polovině léta, po odkvětu, ji ještě 
jednou zaštípněte a v zimě lehce přikryjte.

 Rostliny ve druhém roce po výsadbě mají nejvyšší obsah aromatických látek. Čerstvé listy 
můžete trhat po celý rok, ale nejvíce účinných látek mají v květnu až červnu, před rozkvětem 
a za poledne. K sušení sbírejte jen dokonale suché listy. Sušte je ve stínu v tenké vrstvě 
nebo v sušičce při teplotě 35 °C. Suché listy nesmějí mít černé skvrny.

 šalvěj povzbuzuje činnost žlučníku. Obklady urychlují léčení kožních nemocí. Čaj se užívá 
jako kloktadlo při bolestech krku, léčí zanícené dásně a vředy v ústech. Přílišné užívání šalvěje 
škodí zdraví. V kuchyni se přidává do nádivek a k rybám. 
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Sběr: Doba sběru červen ‐ srpen.
Sbírá se list a nať bohatě olistěná. 
Meduňka se sbírá okolo 12. hodiny za suchého a chladného počasí před obdobím květu. Suší se pokud 
možno rychle, protože při pomalém sušení hnědne. Při umělém sušení začínáme při 30 ° C a pak teplotu 
zvolna zvyšujeme na 40 ° C. V době plného rozvití květů listy nevoní již tak příjemně. Listy se mohou 
postupně sbírat až třikrát za období. Syrové listy špatně snášejí skladování. Meduňka má citrónovou 
vůni a chutná kořenitě. Drogu musíme uchovávat v dobře uzavřených nádobách a každý rok ji vyměnit 
za novou!

Použití: Užívá se buď samotná nebo v čajových směsích ve formě nálevu nebo lihového extraktu. 
Doporučuje se hlavně jako prostředek uklidňující, zejména při poruchách nervového původu, 
nespavosti a bušení srdce, dále při poruchách zažívání a při žaludečních nevolnostech. Zvyšuje a 
podporuje tvorbu žluče a zabraňuje nadýmání. Příznivý účinek má i při chorobách z nachlazení a 
chřipkových stavech. V lidovém léčitelství byla doporučována ke koupelím při revmatismu a ke 
kloktání. Z lihových výtažků se vyrábějí prostředky proti bolestem hlavy a nervovým stavům. Má 
uplatnění v kosmetice i parfumerii. Proslula jako přísada do likérů v tzv. karmelitském lihu či 
karmelitských kapkách, jež jsou užívány dodnes.

Dávkování: 1 kávová až polévková lžíce na šálek nálevu, pijí se 2 ‐ 3 šálky denně.

Meduňka lékařská
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Včely
Včely jsou pro každého zahrádkáře a především pro ovocnářem velmi vítaným hostem. Včely opylují 
ovocné stromy a rostliny z 88 %. Zbylou "práci" odvedou čmeláci, vosy a jiný hmyz.
Jedna včela dokáže v jedné minutě navštívit až 10 květů. Za den dokáže usednout na 4 000 květů. 
Chraňme proto včely a buďme jim vděčni za tuto obrovskou práci.

Vysazujme medonosné a pylodárné rostliny např. zlatici, dřišťál, lísku, lýkonec, zimolez aj. Snažme se 
vábit včely na zahradu. A máte‐li čas a odvahu začněte včely sami chovat. Zahradě to jen prospěje.
Včely nesmíme nikdy ohrožovat chemickými přípravky! Musíme mít na zřeteli, že je hubí většina přípravků 
používaných proti škodlivému hmyzu. Přípravky neškodné pro včely můžeme používat vždy a všude bez 
omezení. Jedovaté přípravky pro včely nesmíme používat, když kvetou stromy.

Zahradní pomocníci
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Otázky a úkoly:
1. Kde se využívají léčivé rostliny?
2. Které léčivé rostliny se využívají současně jako koření?
3. Znáš některé přípravky z léčivých rostlin?
4. Znáš některé léčivé rostliny, které se používají jako léčivé čaje?
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www.florabohemia.cz

www.byliny.kvalitně.cz

www.hobby.idnes.cz

www.domacilekar.blogspot.comwww.chovatelka.cz

Zdroje:

cs.wikipedia.org/wiki/Léčivá_rostlina 

www.cadpress.sk/byliny

www.cestabylin.cz/

Mikrosoft Word ‐ klipart  

Smart Notebook
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