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NENÍ KVĚTINA, ABY NA NĚCO NEBYLA 
 

Tato parafráze známého úsloví nepřehání. Mnoho běžně pěstovaných květin je skutečně 

jedlých nebo má léčivé účinky. Důležité je vyhýbat se na zahrádce květinám,  které jsou 

příliš šlechtěné kvůli kráse či barevnosti, naopak se spíše zaměřte na původní botanické 

druhy. Ty si ponechaly svou léčivou sílu, proto je pěstujte raději, než různé hybridy a 

kultivary.  

Není třeba po shlédnutí videokurzu vaši zahradu překopat od základů. Zkuste se pozorně 

rozhlédnout a hledejte více informací o květinách, které rostou právě u vás. Třeba 

zjistíte, že máte zahradu plnou léčivek, jen jste doposud neznali jejich účinky.  

Možná namítnete, že vaše zahrádka je příliš suchá, stinná, zamokřená, s nekvalitní 

půdou, že vám tam nic neroste… 

Vězte, že pro každou lokalitu se najdou vhodné rostliny a květiny. Když jsme začali 

budovat naši přírodní zahradu, byla zde země tvrdá jako kámen plná stavební suti. 

Bylinkám to vůbec nevadilo, spíš naopak. Postupně jsme se naučili zúrodňovat a 

mulčovat půdu, takže zahrádce se daří každým rokem lépe.  

Doporučuji, abyste věnovali pozornost hlavně léčivým trvalkám, protože s nimi budete 

mít méně práce. Existují ale i léčivé a jedlé jednoletky, které se snadno pěstují a samy 

vysemeňují. O některých z nich se zmíníme.  

A ještě jedno doporučení: při zasazení nových květin nespoléhejte na svou paměť a 

rovnou si poznamenejte český a latinský název a místo, kam jste rostlinu na zahrádku 

umístili. Různé cedulky a tabulky se snadno poztrácejí a slunce a déšť text rychle vyšisuje. 

Příští rok pak lovíte v paměti, co vám to vlastně raší za rostliny. Postupem doby se 

s novými rostlinami spřátelíte, budete je pozorovat od jara do zimy a jejich názvy se 

naučíte.  

Víte, že prostřednictvím našich zahrádek můžeme pomoci přírodě? Naše přírodní 

zahrádka se může stát záchrannou stanicí pro vzácné rostliny, jakousi Noemovou 

archou.  Odtud můžeme bylinky a semínka (samozřejmě jen ty původní přírodní druhy) 

vracet do přírody a podpořit tak její pestrost.  
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ATLAS KVĚTIN 

Léčivé trvalky vhodné do květinových kompozic  

Denivky  

Pro mne je denivka květina číslo jedna – je nenáročná na pěstování, většinu roku se dá konzumovat, 

má nádherné květy a léčivé účinky. Během času jsem zjistila, že existují různé barvy denivek – od žluté, 

která kvete nejdříve, po oranžovou, bílou, růžovou i červenou.  

Denivky začínají kvést někdy už během května a kvetou do července. Záleží na tom, jakou máte barvu – 

každá kvete v jiný čas, ale jistě stojí za to lahodný květ ochutnat. Květ denivky kvete jeden den. Večer 

uvadá a další den rozkvete jiný. Denivka obsahuje řadu vitaminů, především C. Až se půjdete projít 

po zahradě, doplňte svou dávku vitaminů a snězte několik květů denivky. 

Denivka pomáhá při zavodnění organismu, je rovněž vhodná při detoxikačních kúrách. Má 

protizánětlivé účinky a používá se i při virózách. Podporuje ledviny a lymfatický systém. Užívá se květ, 

poupata, hlízy a mladé listy. Starší listy už nejsou pro sběr vhodné (jsou tužší). 

Formou užití je studený macerát z květů, poupat, mladých jarních listů nebo odvar z hlíz. Doporučuji 

však denivku užívat nejlépe tak, že ji občas sníte syrovou – květy, poupata, mladé listy. V této formě 

vám bude pomáhat zcela přirozeně. V létě ráda připravuji maceráty z denivkových květů s přídavkem 

citrusu. Mají lahodnou, lehce pikantní chuť.  

Výbornou chuť mají hlízy. Upravují se vařené ve vodě po dobu cca 10-15 minut. Potom vodu přeceďte 

a uvařené hlízy nakrájejte do zeleninových pokrmů, salátů nebo polévky. 

Dobré jsou i mladé listy denivky. Přidávám je do salátů, omáček, pomazánek, polévek. Někdy sním pár 

listů rovnou na zahradě (rovněž obsahují vitaminy). 

V neposlední řadě se konzumují také poupata a květy. V Asii se poupata vaří podobně jako fazolové 

lusky. Poupata i květy si můžete nasušit na zimu a přidávat je do jídel. Nejcennější je z hlediska 

zachování zmíněného obsahu vitaminu C konzumace syrových květů a mladých listů. 

Pěstování: 

Z hlediska požadavků na stanoviště není denivka náročná. Nejlepších výsledků dosáhneme, když pro ni 

najdeme místo s kvalitní, živinami dobře zásobenou vlhčí půdou. Nejlépe roste na slunci, ale spokojí se 

i s polostínem. Pro dobré kvetení ji však musíme zajistit alespoň šest hodin slunečního svitu. 

Denivky patří mezi dlouhověké trvalky, na jednom místě vydrží i řadu let. Kvůli bujnému růstu se 

doporučuje jednou za tři až čtyři roky rostliny rozdělit. Tímto způsobem je můžeme namnožit, a to buď 

na jaře, nebo až koncem léta. Oddělky zasadíme tak, aby kořenový krček byl jen 1–2 cm pod povrchem. 

Příliš hluboké zasazení způsobuje stagnaci rostlin a trávovitý růst, rostlina málo kvete a může i 

uhynout. Semeny se množí jen původní druhy. 

Denivky nemusíte shánět v zahradnictvích. Zejména denivka plavá roste na skoro každé zahrádce, a 

protože se dobře rozrůstá a množí, určitě se s vámi někdo o přebytky rád rozdělí. 
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Třapatky  

 

Třapatka (echinacea) je severoamerická léčivka, která patří do arzenálu tradiční indiánské medicíny. 

Nejběžnější je třapatka nachová (Echinacea purpurea), za nejléčivější je považována třapatka úzkolistá. 

Druhů třapatek je ale mnohem více, například třapatka bledá či žlutě kvetoucí třapatka zvláštní. 

Všechny druhy mají léčivé účinky a pestré dekorativní květy, které nejlépe vyniknou ve větších 

skupinách rostlin. 

 Léčivá je celá rostlina. Nejvíce léčivých látek má kořen, který se sbírá až od třetího roku rostliny, na 

druhém místě je květ a na třetím jsou listy. Třapatku můžeme sušit do nálevu, ale praktičtější je vyrobit 

si lihovou tinkturu, kterou používáme jako prevenci i jako léčbu v období chřipek a nachlazení.  

V případě onemocnění chřipkou a jinými virózami je pro své silné působení nejvhodnější tinktura 

z třapatky úzkolisté. Třapatka se hodí i pro seniory a děti na podporu imunity.  

Pěstování: 

Třapatka je krátkověká trvalka, proto doporučuji mít doma zásobu semínek. Semínka pro 

předpěstování sazeniček vyséváme v březnu, ale třapatka se nám může i sama vysemenit. Rostlinám 

dopřejeme slunné stanoviště, kde nám budou během léta bohatě kvést. Po podzimním sběru semen 

nebo v předjaří můžeme rostliny sestřihnout až u země.  
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Monardy  

Monardě neboli zavinutce se někdy přezdívá indiánská mateřídouška. Také ona patří mezi tradiční 

léčivky indiánských kmenů severní Ameriky. Podobně jako mateřídouška a tymián se vyznačuje se 

intenzívní, pro mne velmi příjemnou vůní a chutí a dezinfekčním působením.  

U nás je nejběžnější zavinutka podvojná (Monarda didyma) s červenými květy a zavinutka rourkovitá 

(Monarda fistulosa) s květy fialovými. Oba druhy mají podobné léčivé účinky. Mnohem snadněji ale 

seženete jejich četné kultivary s fialovými či fuchsiově zbarvenými květy.  

Monarda se může použít jako náhražka čaje a někdy se přidává na provonění do černého čaje místo 

bergamotu. Používat můžete listy i celou kvetoucí nať.  Podobně jako tymián obsahuje thymol, který 

má silné antibakteriální a antimykotické vlastnosti. Další účinky jsou antivirové. Monarda se hodí při 

léčbě všech respiračních onemocnění.  

Monarda umí zklidnit zažívání, pomáhá při křečích a nadýmání. Zklidňuje i naši psychiku. Použít se dá i 

při řezavce a zánětech močových cest, kvasinkových infekcích, menstruačních potížích a podpoře 

otěhotnění. Monarda má také tonizující účinky v rekonvalescenci po běžných i závažnějších 

onemocněních.  

Monardu můžeme použít i v kosmetice, krásně provoní domácí výrobky a její dezinfekční působení se 

hodí například při léčbě akné nebo mykóz. Jedlé květy a lístky můžeme použít jako přízdobu sladkých i 

slaných pokrmů.  

Pěstování:  

Má ráda slunná místa, ale poroste i v částečném stínu. V létě ocení vlhkost, v zimě jí naopak přílišná 

vláha nesvědčí. Na pěstování je nenáročná, při příznivých podmínkách se rozrůstá do mohutných trsů.  
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Ozdobné trvalky z naší přírody 

Lnice obecná – květel (Linaria vulgaris) 

 

Dekorativní kvítky lnice připomínají zahradní hledík. Svou žlutou barvou zdobí naši přírodu i zahrádky 

od léta až do podzimu, protože lnice kvete opakovaně. V přírodě ji hojně najdeme na loukách v nížině i 

na horách, na okrajích lesů, cest a silnic. Žlutá barva napovídá, že lnice působí léčivě na třetí čakru, na 

oblast zažívání. Lnice podporuje játra a žlučník, léčí žaludeční a žlučníkové vředy a odstraňuje pálení 

žáhy. Díky močopudným účinkům pomáhá při zánětu ledvin a potížích s močením. Pomůže i při zánětu 

prostaty. Zevně má hojivé a protizánětlivé účinky.  

Sbírá se kvetoucí nať na začátku kvetení. Používá se nejvíce v nálevech a čajových směsích. Ve formě 

masti nebo sedací koupele se používá na léčbu hemeroidů. Omývání odvarem pomůže vybělit pihy a 

pomůže i při očních zánětech.  

Pěstování: 

Lnice se vyskytuje v zahrádkách i jako plevel, snadno se vysemeňuje, pěstuje a přesazuje. Dobře roste 

na slunci i v polostínu. Lnici nemusíte shánět v zahradnictvích, z přírody si snadno donesete odkopky. 

Lnice působí křehce a něžně, ale je to odolná rostlina, kterou doporučuji na každou přírodní zahrádku.  
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Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 

 

„Prodej kabát, kup si bukvici.“ To prý říkali staří Římané, kteří si účinků bukvice velmi cenili. Bukvice se 

celkem běžně vyskytuje na našich loukách. Její nápadné fialové kvítky se nedají přehlédnout a dají se i s 

natí sbírat po celé léto. Drobnou vadou na kráse je její, ne každému příjemná, chuť.  

Nejvýznamnější působení bukvice je v oblasti dýchacích cest, dokáže pomoci i při astmatu. Léčí 

nejrůznější zažívací problémy včetně krvavých průjmů. Pomůže i při zánětech močových cest. Bylinka 

také umí zklidnit a pomoci při nespavosti.  

 Hodí se do čajových směsí, zevně – ve formě odvaru – pomůže proti bércovým vředům. Při špatném a 

neklidném spánku pomůže polštářek naplněný sušenou bukvicí. 

Pěstování: 

Bukvice je nenáročná rostlina, která dobře poroste na slunci i v polostínu. V přírodě je zatím hojná, 

proto si můžete donést odkopky domů. Při příznivých podmínkách se bukvice rychle rozroste 

v dekorativní trsy.  
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Slézy 

 

Sám název napovídá, že slézy umí dobře ochránit všechny sliznice v našem těle. Macerát ze slézu 

sliznice pokryje jakousi peřinkou, která pomůže při zánětech dýchacích cest i v oblasti zažívání. Květy a 

kořeny se používají za studena ve formě macerátu. Listy můžeme použít ve formě nálevu. U větších 

druhů slézů a podobných rostlin (např. sléz maurský a topolovka) se vždy používají krásně zbarvené 

květy. Tyto slézy jsou převážně dvouletky, proto je dobré uschovávat si semínka. V přírodě je hojný sléz 

pižmový, který najdeme hlavně ve vyšších polohách, dále sléz lesní a sléz rumištní. Tyto slézy mají 

výrazné bílé či růžové květy. V trávnících najdeme nenápadný sléz přehlížený, u kterého používáme 

celou kvetoucí nať.  

Zevně můžeme slézy požít na hojení spálenin, nehojících se ran a zatvrdlin. Kašička z rozdrceného slézu 

přehlíženého se nanáší na tmavé kruhy pod očima. Květy i listy slézu můžeme konzumovat. Chutné 

jsou i tzv. chlebíčky, tj. plody slézu přehlíženého. Listy se k vaření a do salátů dají sbírat i v předjaří, kdy 

je nedostatek jiných zelených rostlin.  

Pěstování 

Slézy běžně patřily do zahrad našich babiček.  Na pěstování nemají větší nároky. Uvítají slunnější místa. 

Množit je můžeme semeny nebo řízky. Slézy se vyskytují v přírodě celkem hojně, proto si můžete 

semínka nebo rostlinku bez problémů přenést na svou zahrádku.  
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Suchomilné rostliny a skalničky 

Rozchodnice růžová  (Rhodiola rosea) 

Rozchodnice patří mezi mé nejmilejší rostlinky. Je to nenáročná, neinvazívní, dekorativní skalnička s 

významnými léčivými účinky. Rozchodnice se na zimu zcela zatahuje do země a na jaře znovu obrazí. 

Přídomek „růžová“ získala podle svého kořenu, který při rozkrojení jemně voní po růžích. Vzácně ji 

najdeme i na našich horách, častěji ji najdeme na horách slovenských. Vzhledem k tomu, že ji dřívější 

sběrači téměř vyhubili, patří mezi kriticky ohrožené druhy. Hojná je na Sibiři, kde je od pradávna 

intenzívně sbírána a využívána hlavně pro své adaptogenní účinky.  

Tato rostlina umí našemu tělu vrátit energii, dokáže obnovit a zvýšit naše fyzické a duševní síly. Sibiřští 

lovci rozchodnici používali při vícedenních loveckých výpravách, protože při jejím použití neměli 

potřebu spánku a získali vytrvalost. Má významné léčebné a regenerační schopnosti pro celý 

organismus, zlepšuje imunitu, pomáhá v rekonvalescenci po nemocech.  

Zpravidla se používá kořen, který je s ohledem na jeho vzácnost nejvhodnější naložit do alkoholové 

tinktury. Na zahrádce oddělíme pouze část kořene, abychom si nezničili celou rostlinu. Méně známé je, 

že léčivé účinky mají i listy. Při práci na zahrádce občas jeden lístek zkonzumuji.  

Pěstování: Rozchodnice je odolná horská rostlina, proto pro pěstování je vhodná skalka, kde je 

štěrkové podloží a vlhko. Rozchodnice se na zimu zcela zatahuje do země a na jaře znovu obrazí. 

Semínka nejlépe budou klíčit ve skleníku, osobně ale s jejich klíčením nemám dobré zkušenosti. 

Doporučuji proto zaměřit se spíše na koupi rostlin ve vybraných zahradnictvích.  
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Sporýš lékařský (Verbena officinalis) 

 

Keltští druidi měli sporýš ve velké úctě a sbírali jej prý v době, kdy nesvítilo slunce ani měsíc. Je to 

ochranná bylina, bylina diplomatů, která přináší do našeho projevu vnitřní klid, sílu a přesvědčivost. 

Vysazený u vchodu do domu se stává naším ochráncem. V naší přírodě je zařazený mezi ohrožené 

druhy, ale v jižní Evropě jej najdeme celkem hojně na sušších místech, rumištích a okrajích cest.  

Sporýš pomáhá při nervozitě, úzkosti, bolestech hlavy. Je to jemná hořčina, která dokáže posílit naše 

játra a celé zažívání. Tonizuje a používá se i proti depresím.  

Rozdrcenou sušenou bylinku můžeme používat ve formě prášku, dále si můžeme vyrobit nálev. Pokud 

máme sporýše málo, doporučuji spíše lihovou tinkturu. Sbírá se celá kvetoucí nať.  

Pěstování: 

Na pěstování je sporýš velmi nenáročný. Preferuje slunečná sušší místa, snese i ušlapanou a kamenitou 

půdu. Množit se dá semínky, která vyséváme po jarních mrazících přímo do země. Sazenice a semínka 

si opatříte v prověřených zahradnictvích.  
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Hvozdíky  

 

Přírodních druhů hvozdíků je mnoho a některé se vzácně i hojněji vyskytují v naší přírodě. Jsou to 

vlastně blízcí příbuzní šlechtěných karafiátů. Často se na loukách setkáte s Hvozdíkem kropenatým 

(Dianthus deltoides). Od jiných hvozdíků jej odlišíme podle světlých skvrnek na květech. Léčebné 

účinky má podobné jako další druhy hvozdíků. Protože je stále vzácnější, doporučila bych jeho 

pěstování na zahrádkách a zahradních skalkách místo šlechtěných kultivarů. 

Nejvíce se cením jeho působení při problémech s močením, urologických a gynekologických zánětech. 

Pomáhá i při průjmech, menstruačních problémech a alergiích.  

Hvozdík čínský je nenáročná a velmi okrasná trvalka s pestrými květy.  Podobně jako ostatní hvozdíky 

má i protirakovinné působení a díky obsahu eugenolu působení antibakteriální. Pomůže i při zástavě 

menstruace. Ze stejného důvodu se nemá používat v těhotenství.  

Květy hvozdíků můžeme naložit do lihové tinktury pro vnitřní použití. Pokud jich máme více, dají se 

nasušit a použít ve formě odvaru nebo zpracovat do sirupů a produktů domácí kosmetiky.  

Pěstování:  

Drobnější druhy hvozdíků můžeme pěstovat podobně jako skalničky. Větší druhy jsou nenáročné na 

půdu i stanoviště, preferují slunná místa. Hvozdíky můžeme množit ze semen, snadno se také množí 

dělením trsů.  
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Půdopokryvné rostliny 

Kakost oddenkatý (Geranium maculatum) 

Kakost oddenkatý je přezdíván „bulharská pelargonie“. V jihoevropském léčitelství je znám mnohem 

více, než v tom našem. Jeho listy jsou silně aromatické. Já vůni tohoto kakostu miluji, ale není příjemná 

úplně každému. Jeho velkou výhodou je nenáročnost pěstování a to, že poroste i pod keři a na stinných 

místech naší zahrady. Tam, kde nic jiného kvůli nedostatku slunce neporoste, kakost vytvoří bohaté 

kvetoucí koberce.  

Léčivá je celá rostlina. Podobně jako další kakosty pomáhá zastavovat průjmy a krvácení. Ceněné jsou 

jeho antidepresívní účinky, které má při vnitřním použití i ve formě aromaterapie. Kakost je účinný při 

nespavosti, úzkosti, premenstruačním syndromu a klimakterických obtížích.  

Se sušením listů kakostu nemám dobré zkušenosti, obvykle zhnědnou a znehodnotí se. K vnitřnímu 

užití je vhodná lihová tinktura. Při zevním použití se používá čerstvá rostlina ve formě obkladů, sušená 

ve formě odvaru při léčení kožních neduhů. Tento kakost má totiž silný svíravý  účinek (kořen obsahuje 

až 20% taninu).  Jako ústní voda pomáhá proti vředům v ústech a bolestem zubů. Listy můžeme pro 

zevní použití a kosmetické účely macerovat v oleji. 

Pěstování: 

Kakost oddénkatý je oblíbená půdopokryvná trvalka s aromatickými listy, která nevyžaduje téměř 

žádnou péči. Rychle se rozrůstá do hustého koberce. Snese slunce i úplný stín. Vyhovují mu vlhčí místa. 

Kakost oddenkatý zakoupíte běžně v zahradnictvích. 
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Zběhovec plazivý  (Ajuga reptans) 

 

Jeho výrazné fialovomodré květy zdobí jarní louky i světlejší lesy. Pohled na kvetoucí zběhovec mě 

vždycky potěší. Jeho květy často tvoří úplné modré koberce.  

Zběhovec se hodí na různé trávicí potíže, bolesti a překyselení žaludku. Pomůže při průjmech, podpoří 

játra a žlučník. Zklidňuje nervy, tlumí bolesti hlavy a premenstruační syndrom u žen. Zběhovec dokáže 

harmonizovat nadměrnou funkci štítné žlázy. Zajímavé je použití při bolestech v krku a ztrátě hlasu.  

Sbíráme kvetoucí nať, kterou můžeme použít čerstvou, sušenou či ve formě tinktury. Na potíže s krkem 

a hlasivkami pomůže kloktání nálevu. Není to bylinka na dlouhodobé použití, užívejme ji vždy jen při 

potížích.  

Pěstování: 

Protože je hojný a velmi dobře odnožuje, dá se snadno přesadit do zahrádky a pěstovat pod keři, kde 

by se jiným rostlinkám tolik nedařilo. Je nenáročný, zvládne slunce i polostín.  
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Bergénie 

Bergénie jsou odolné a dlouhověké trvalky, které často najdeme na našich zahrádkách, ale i v parcích, 

na hřbitovech, v městské výsadbě i kolem venkovských chalup. U nás se pěstuje více druhů a kultivarů, 

které se někdy těžko rozlišují. Běžně pěstovaná je bergénie tučnolistá (Bergenia crassifolia) a bergénie 

srdčitá (Bergenia cordifolia). Bergénie pocházejí z hor severní Asie a vyskytují se i v Himalájích. Proto 

jsou velmi vitální a na pěstování nenáročné. Rostou i ve stínu a jejich listy krášlí zahradu po celý rok. 

Patří mezi pradávné asijské léčivky. 

Tradiční národy Asie používaly bergénii jako všelék. Listy díky obsahu arbutinu pomáhají při infekcích 

močových cest a ledvin. Oddenek působí protivirově, protizánětlivě a antibakteriálně. Bergénie je 

účinná při nemocech dýchacích cest, zvyšuje imunitu a prospívá celému našemu tělu.  

Používají se listy a oddenky ve formě nálevu, odvaru či lihové tinktury. Neobvyklý, ale chutný je tzv. 

chagirský čaj ze suchých hnědých listů prošlých jednou či více zimami. Takový čaj působí jako 

antioxidant a adaptogen.  

Pěstování: 

Bergenie je výbornou půdopokryvnou rostlinou, která zabraňuje nežádoucímu šíření vytrvalých 

plevelů. Bergenie prospívají prakticky kdekoli – od vlhkého stínu přes polostín až po slunečné místo. 

Nejvíc ale kvetou na místech s dostatkem světla. Ve stínu vytvářejí méně květů, jejich květní stonky se 

budou vytahovat. Oddenky k namnožení zkuste získat darem, protože bergénie se vyskytuje hojně. 

Zakoupíte je v běžných zahradnictvích.  
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Vlhkomilné a stínomilné rostliny 

Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) 

Tužebník jilmový miluje vlhká místa a umí taky dobře léčit nemoci z vlhka a z chladu. Je to vlastně 

takový přírodní aspirin, jenom má jemnější a šetrnější působení. Pokud si zapamatujete jeho vůni, už si 

jej nespletete. O něco drobnější a voňavější je tužebník obecný, který najdete na podhorských loukách. 

Můžete jej použít podobně jako jeho většího příbuzného. 

Tužebník pomáhá všude tam, kde byste použili aspirin: na horečky, virózy, bolesti hlavy, má taky 

významné protizánětlivé působení.  Léčí revmatismus a dnu.  

Sbírá se nať na začátku kvetení. Používá se čerstvá nebo sušená. Hodí se do čajových směsí nebo se 

používá zevně ve formě olejového macerátu. Kloktadlo pomůže při paradontóze, odvar pomůže zevně 

při kožních plísních. Z kvetoucí nati si můžete připravit sirup nebo limonádu. Omývání tváře rosou 

z tužebníku pomůže uchovat vaši krásu.  

Pěstování: 

Když tužebníku jilmovému najdete na zahrádce vhodné místo, tj. vlhké až bažinaté, nemusíte se o něj 

vlastně více starat, kromě toho, že v předjaří odstřihnete loňskou uschlou nať. Pokud se tužebníku daří, 

dokáže vyrůst do výšky 1- 2 metry. Odlišné podmínky vyžaduje tužebník obecný, kterému najděte na 

zahrádce spíše sušší slunečné či polostinné místo. Tužebník je v přírodě hojný, takže si jej můžete bez 

problémů vypěstovat z odkopků donesených z přírody.  
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Čechřice vonná (Myrrhis odorata) 

 

Co se týče čechřice, jsou ve výhodě obyvatelé našich hor. Čechřice je totiž hojná na území bývalých 

Sudet, kam přesídlila z Alp spolu s německými obyvateli. Vyhledává chladnější stinná místa, často ji 

nalezneme okolo chalup či v podhorských lesích. Od ostatních miříkovitých rostlin ji snadno odlišíme 

podle příjemné anýzové vůně a chuti. Sbírají se mladé a zdravé listy nebo semena.  

Je to jemná tonizující bylinka, kterou mohou bez obav používat i děti a senioři. Patří mezi nejlepší 

léčivky na dýchací cesty. Semena čechřice podporují tvorbu mateřského mléka.  

Čechřici můžeme užívat ve formě nálevu či tinktury. Vynikající chuť má sirup. Čechřice má jedlé květy, 

semena i kořen. Semena se dříve využívala jako sladidlo domácích kompotů.  

Pěstování: 

Čechřici najděte na zahrádce zcela zastíněné či polostinné vlhké místo. Výhodou je, že ji můžete na 

zahrádce zasadit na místa, kde by vám mnoho jiných květin nerostlo. Čechřice se dá snadno množit 

z podzemních oddenků a odkopků donesených z přírody. Vyzkoušet můžete také pěstování ze semen, 

která připomínají zvětšeniny kmínu.  
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Puškvorec obecný (Acorus calamus) 

Puškvorec je bahenní a vodní rostlina se zajímavou historií. Pochází z Asie, odkud jej na území Ruska a 

pravděpodobně i Evropy dovezli tatarští nájezdníci. Oddenky puškvorce na svých zastávkách vhazovali 

do vody. Tam, kde se puškvorci dařilo, byla prý voda vhodná pro pití. Jistá bych si tím nebyla, protože 

znám řadu lokalit s puškvorcem, kde má voda do křišťálové studánky hodně daleko. Puškvorec zároveň 

vodu dokáže čistit, takže to byl možná další důvod jeho využívání.  

Protože puškvorec u nás není původní, nedokáže v našem prostředí vytvořit semena a množí se pouze 

oddenky. V každém případě je v Evropě puškvorec po řadu století ceněný jako léčivka a pochutina.  

Hlavní použití puškvorce je při trávicích obtížích. Pomůže při křečích v oblasti zažívání i na zlepšení 

chuti k jídlu. Kromě toho snižuje hladinu cukru v krvi a působí jako tonikum při rekonvalescenci po 

těžších onemocněních. Zajímavé jsou jeho zklidňující a proti alergické účinky. Oddenek z puškvorce se 

používá čerstvý či sušený, ve formě tinktury a také se přidává na zlepšení chuti a léčivého účinku likérů. 

Hodí se třeba do domácí ořechovky. V nouzi se prý oddenek konzumoval na zahnání hladu. Kandovaný 

oddenek puškvorce se používá jako pochutina i lék.  

Pěstování: 

Puškvorec se velmi dobře pěstuje v zahradních jezírkách nebo na zamokřených místech zahrádek. 

Potřebuje slunce a trvale vlhkou zem, je to bažinná rostlina.  

V přírodě sice není příliš hojný, ale rostlinu běžně zakoupíte v zahradnictvích a v obchodech se 

sortimentem pro zahradní jezírka.  
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Léčivé jednoletky 

Měsíček lékařský (Calendula officinalis) 

Oranžová krása měsíčkových květů zdobí naše zahrádky od května až skoro do zimy. Nejléčivější jsou 

květy sytě oranžové barvy. Patří mezi bylinky se silným protizánětlivým působením, umí hojit naše tělo 

zevnitř i zvenčí. 

Měsíček pomáhá při nemocech žlučníku a jater a při žaludečních a dvanácterníkových vředech. Patří 

mezi nejvýznamnější ženské bylinky, umí regulovat krevní tlak a zklidnit bušení srdce.  

Sbíráme celé květy nebo jen okvětní plátky. Zevně se používá i naklepaná nať měsíčku – na křečové žíly.  

Květy sušíme, můžeme z nich vyrobit i tinkturu. Zevně je nesmírně hojivý měsíčkový olej nebo si 

připravíme měsíčkovou mast. Okvětními plátky nebo květy můžeme ozdobit nejrůznější pokrmy.  

Pěstování: 

Měsíček se v našich podmínkách pěstuje jako jednoletka, ale mám zkušenost, že v teplejší zimě nebo 

ve skleníku dokáže přezimovat a o to dříve příští jaro vykvete. Na pěstování je velmi nenáročný. 

Semínka ze samosběru nebo z obchodu na jaře rozhodíme do záhonu a dále se nemusíme o nic starat. 

Maximálně měsíček vyjednotíme, pokud roste příliš hustě. Často se nám v záhonech sám vysemení a 

zdobí je svými pestrými květy. Při pěstování dáváme přednost plnokvětým rostlinám s oranžově 

zbarvenými květy. 
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Sluncovka kalifornská (Eschscholzia californica) 

 

Sluncovka je další indiánská léčivka, která je hojná v Kalifornii, stala se dokonce jejich státní květinou. 

Proto se sluncovce někdy přezdívá kalifornský mák. S mákem má příbuzné i léčebné působení.  

Má krásné, žluté květy, které připomínají slunce, proto tento český název.  Květy se otvírají jen při 

slunečném počasí. Pokud je zataženo zůstanou květ uzavřené i několik dní.  

Sluncovka má sedativní, protikřečové a protibolestivé působení bez vedlejších účinků, proto je vhodná i 

pro děti. Pomůže na zklidnění, proti strachu a úzkosti a na lepší spánek. Při vykuřování či konzumaci 

působí sluncovka podobně jako marihuana, není ale návyková.  

Léčebně se používá celá rostlina, sušená nebo ve formě tinktury.  

Pěstování: 

V našich klimatických podmínkách se jedná o jednoletku, která se ale může na svém místě sama 

vysemeňovat. Mám zkušenost, že při teplejší zimě i u nás dokáže přezimovat. Semínka sluncovky na 

jaře vysévejte přímo na záhon. Je nenáročná, roste bez větší péče na jakémkoliv slunném místě. Je 

překrásnou dekorací. 

Semínka zakoupíte v běžných zahradnictvích.  
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Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus) 

 

Lichořeřišnice pochází z jižní Ameriky, ale zdomácněla u nás skoro na každé zahrádce. Stejně dobře ale 

poroste i v truhlíku na balkóně. Buďme za to rádi, protože je to účinná léčivka, která v mé lékárničce 

nesmí chybět. Lichořeřišnici zdobí nápadné pestré květy v teplých barvách. Pokud ochutnáme 

kteroukoliv část rostliny, ucítíme štiplavou chuť trochu podobnou ředkvičkám.  

Hlavní působení je antibiotické. Rostlina pomáhá při nachlazení, chřipce, bolestech v krku a zánětech 

močových cest, ničí škodlivé bakterie v zažívacím ústrojí. Zevně pomáhá proti lupům a vypadávání 

vlasů. 

Lichořeřišnice je celá jedlá a chutná, proto je dobré ji konzumovat čerstvou, ve formě zeleninové 

oblohy, pomazánek, pesta nebo salátu. Sušením ztrácí chuť i kvalitu. Určitě je dobré mít doma zásobu 

tinktury, kterou připravíme z celé rostliny nebo jen ze semen. Při zánětech močových cest můžeme 

připravit sedací koupel z odvaru z lichořeřišnice. Na vlasy se používá ve formě odvaru nebo lihové 

tinktury.  

Pěstování:  

Lichořeřišnice je jednoletá, proto si ji každý rok musíme vypěstovat znovu ze semínek. Má ráda slunce 

a vlhčí stanoviště. Dokáže se plazit po zemi a zakrýt velké plochy a vyhovuje jí také popínání po opoře. 

Lichořeřišnice dobře poroste až po jarních mrazících, na podzim bývá nejkrásnější a nejbujněji roste. 

První podzimní mráz ji spálí. Proto doporučuji včas lichořeřišnici zpracovat a sesbírat dostatek semínek 

na další sezónu. 
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Léčivé keře s pestrými květy 

Mochna křovitá (Potentilla fruticosa) 

Původní druh s drobnějšími žlutými kvítky se planě vyskytuje na severu Evropy a na severu Asie. Je 

součástí tzv. kurilského čaje, který se používá v Rusku. Název čaje je odvozen od Kurilských ostrovů, 

kde je tato mochna velmi hojná. V současné době se nabízí spousta kultivarů s růžovými, oranžovými a 

bílými květy. Na zahradě mochna působí velmi dekorativně a její výhodou je dlouhá doba květu. 

Poslední kvítky dokvétají až pozdě na podzim. Pro léčebné účely používáme pouze žlutě kvetoucí 

odrůdy, které nejsou příliš šlechtěné.  

Mochna má protizánětlivé, antivirové, antibakteriální a protibolestivé účinky. Pomůže i při závažnějších 

střevních infekcích a při gynekologických zánětech, zánětech ledvin a močových cest. Pro svou jemnou 

chuť se může se přidávat i do čajů na denní pití. Sbírají se květy a mladé výhonky listů, a to od jara až 

do podzimu. Používají se ve formě nálevu nebo tinktury.  

Pěstování: 

Pro pěstování mochen jsou ideální na živiny bohaté dobře propustné půdy. Mochny jsou ale velmi 

nenáročné, proto zvládnou i horší půdy. Ideální je pro ně stanoviště na plném slunci, avšak snesou i 

silnější zastínění. Na takovém místě vám méně pokvetou. Mochny vcelku dobře snášejí sucho. Pokud je 

však dlouhodobé, projeví se to negativně na množství květů.   Sazenice zakoupíte v běžných 

zahradnictvích.    
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Růže  

Růže (Rosa) je ne náhodou považována za královnu květin. Má nejvyšší vibrace v rostlinné říši a svou 

léčivou sílu umí darovat i nám. Pro léčebné účely jsou vhodné přírodní (botanické) druhy růží. Mezi 

nejléčivější patří růže stolistá, damašská, svraskalá. Stejně tak můžeme použít naši růži šípkovou nebo 

keltskou, které nádherně voní.  

Vůně růží působí jako jedno z nejsilnějších antidepresív. Někdy stačí pobývat v přítomnosti růží. Květy 

růží mají mimoto nesmírně široké léčebné účinky zevně i vnitřně. Málo známé jsou antivirové účinky 

růží. Hodí se do směsí při zimních virózách, odvar pomůže i ve formě kloktadla na bolesti v krku. Růže 

je také jemným lékem pro naše játra a celé zažívání.  

V létě sbíráme okvětní plátky růží, které použijeme čerstvé nebo usušíme. Můžeme z nich připravit 

nálev, tinkturu, olej pro zevní použití, sirup, či likér. Často v těchto výrobcích zůstane uchována i 

nádherná vůně. Doma vyrobeným olejem z růže můžeme nahradit nesmírně drahý esenciální růžový 

olej. Květy růží jsou jedlé a obsahují mnoho vitamínů a minerálů. Hodí se jako ozdoba na dorty a sladké 

moučníky.  

Pěstování: 

Velmi záleží na druhu růže, jaký si na zahradu zasadíme. Například růže stolistá má ráda vlhčí, 

chladnější lokality a přímé slunce jí nedělá dobře. Růže damašská je teplomilná a slunečné lokality 

vyžaduje. Nenáročná na pěstování je růže svraskalá a další přírodní druhy růží. Množení růží je 

nejsnadnější z odkopků a z řízků.  

Velmi žádaná růže stolistá se dá namnožit ze stonkových řízků, šípky totiž téměř netvoří. Řízky se 

nejlépe zakořeňují po odkvětu nebo na začátku podzimu. Nedáváme je pod sklenici, ale přímo ven do 

země. 
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Ibišek syrský (Hibiscus syriacus) 

 

Venkovní ibišky zdobí naše zahrádky nádhernými květy pestrých barev od léta do podzimu. Květy 

vydrží jeden den, ale stále dokvétají nové, proto keře bývají květy doslova obsypané. Ibišek známe i 

z kupovaných čajů, ale v tomto případě se jedná o ibišek súdánský, který je jednoletý a není 

mrazuvzdorný. Ibišky patří do čeledi slézovitých, které mají mnoho léčivých účinků. I ibišek syrský se 

využívá jako jedlá a léčivá rostlina.  

Ibišek léčí dýchací cesty, zažívaní a ledviny. Díky obsahům saponinů se může použít také v domácí 

kosmetice, zevně se hodí i na oční problémy.   

Kořen ve formě odvaru umí pomoci při nemocech dýchacích cest, průjmech a zažívacích problémech 

Pravidelně můžeme sbírat květy, které se hodí do čajů a domácích limonád.  Nálev z květů posiluje 

žaludek a má močopudné účinky. Zevně se květ může použít při zánětech očí.  Listy můžeme usušit 

nebo fermentovat a vyrobit si z nich čaj na denní pití s docela příjemnou chutí. Z listů se vyrábí domácí 

šampón na vlasy.  

Pěstování: 

Ibišky vyžadují slunečné a teplé stanoviště a kvalitní humózní půdu. Často se množí samovýsevem a 

kolem mateřské rostliny se objevují semenáčky. Můžeme vyzkoušet také množení pomocí letních řízků, 

které zasadíme do substrátu nebo je necháme zakořenit ve vodě. Ibišky se dají běžně koupit 

v zahradnictvích.  
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A jak můžeme všechny ty krásné květy zpracovat?  

Můžeme je stejně jako ostatní jedlé a léčivé rostliny ochutnávat čerstvé, sušit, nakládat do tinktur, 

vyrábět léčivé sirupy a oleje nebo tvořit květové esence. Nejsnadnější způsob, jak květiny zpracovat, je 

výroba květových macerátů a limonád.  

 

Květová voda 

Potřebujeme směs pestrých jedlých květů, které v zahradě najdeme. Voda vypadá krásně, když září 

barvami. Květy naložíme do skleněného džbánu a zalijeme pramenitou vodou. Přidáme pokrájený 

citrón nebo pomeranč v biokvalitě a můžeme dosladit trochou medu nebo přírodního cukru. Džbán 

doneseme na slunce - mezi květiny, přiložíme na něj ruce a poprosíme bytosti zahrady, aby vodě 

věnovaly svou léčivou sílu. Květovou vodu necháme přes noc macerovat na zahradě za světla měsíce. 

Druhý den lahodný nápoj můžeme popíjet jako vzácný lék. 

Složitější květové limonády můžeme připravit za pomoci kvasinek nebo tibi krystalů. Návod najdete 

v našich předchozích videích.  
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Léčivé stromy, keře a květiny čekají na nás, aby nám pomáhaly a prospívaly. Sbírejte je 

s pokorou a vděčností - jen v takovém množství, které spotřebujete. 

 

 
 

Poděkování za cenné poznatky o léčivých účincích a o pěstování zahradních květin 
patří mému dlouholetému učiteli, spolupracovníkovi a příteli Vláďovi Vytáskovi.  
 

 

Prověřená zahradnictví 

Několik kontaktů na zahradnictví, která jsme osobně poznali a kde se bylinkám věnují s láskou. Můžete 

zde sehnat i vzácnější druhy rostlin:  

 

Planta naturalis  

Markvartice 111, Markvartice u Sobotky, 507 42 

+420 493 577 159 

www.plantanaturalis.com 

 

Jiří Kubela 

Vítěněves 41, 506 01 

+420 776 385 260 

 

Bylinková zahrada Žireč 

Žireč 166, Dvůr Králové nad Labem, 544 04 

+420 603 341 442 

https://www.arealzirec.cz/cs/bylinkova-zahrada 

 

Kotvičníková farma 

Ing. Štěpánka Janoutová 

Sedlecko 58, 338 24 

https://www.kotvicnikovafarma.cz/ 

 

 
 

http://www.plantanaturalis.com/
https://www.arealzirec.cz/cs/bylinkova-zahrada
https://www.kotvicnikovafarma.cz/
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Pokud máte chuť své znalosti ještě o kousek rozšířit, vyzkoušejte naše další videokurzy 
na téma bylinky od jara do zimy, bylinky v domácí kosmetice a zpracování  bylinek. 
Videokurzy a také pozvánky na naše živé akce a bylinkové víkendy najdete  na stránkách: 
www.nasezelenalouka.cz a www.bylinkovaskola.cz  
 
Další recepty, tipy a informace najdete na našich webových stránkách:  

 

ZELENÁ LOUKA 

  606 927 790 

centrumzelenalouka@centrum.cz 

www.nasezelenalouka.cz 

www.bylinkovaskola.cz 

 

Přidejte se k nám také na FB. 

 

 

http://www.nasezelenalouka.cz/
http://www.bylinkovaskola.cz/
http://www.nasezelenalouka.cz/

