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Proč léčivé bylinky? 

Pracuji už druhé desetiletí ve velké neziskovce, která pomáhá lidem se zdravotním 
postižením. Svou práci mám od prvního dne moc ráda.  Vlastně jsem ji nikdy jako práci ani 
nevnímala…spíš jako radost z pomáhání a setkávání s úžasnými lidmi.  

Léčivé bylinky ve všech podobách jsou mou velkou radostí, relaxem a taky posláním. Na 
našich akcích a kurzech ukazuji lidem jejich vlastní sílu a taky jejich zodpovědnost za své 
zdraví. Vím, že role lékařů, zvlášť v akutní medicíně, je nezastupitelná. Sama jsem si tím 
prošla a jsem tu také díky jejich pomoci. Ale to neznamená, že lékařům svěříme veškerou 
zodpovědnost za své tělo a za své zdraví. Jsem přesvědčena, že každý, opravdu každý si do 
jisté míry dokáže pomoci sám. Zažila jsem to mockrát. Znám lidi upoutané na invalidní vozík, 
kteří sportují, posilují, cvičí jógu, pracují s energií….“zdravý“ člověk by často nevěřil… Znám 
lidi po amputacích, kteří vedou taneční kroužky, vytvářejí taneční choreografie, šplhají na 
hory a na skály… Znám lidi s chronickou nebo nevyléčitelnou nemocí, kteří nic nevzdávají a 
krůček po krůčku se zkoušejí vrátit ke zdraví.  

Cest, jak se vracet ke zdraví, jak porozumět sám sobě a svému tělu, je mnoho. Pro mě to jsou 
právě bylinky. Jsou pro mě důkazem, že nejúčinnější lékárna se může nacházet v malé 
zahrádce u našeho domu. Je mi dobře v jejich blízkosti. Nejšťastnější chvíle zažívám na letní 
rozkvetlé louce. Málokdy se mi podaří zklidnit mysl až do meditace. Mezi kvetoucími 
bylinkami je to snadné. Paradoxně právě rozkvetlá louka byla pro mne téměř celý život noční 
můrou. Byla jsem totiž těžký alergik na pyl. Loni alergie zmizela. Našla jsem na ni ty správné 
bylinky…  

Věřím, že opravdu každý v sobě může najít odhodlání si pomoci. Udělat malý symbolický krok, 
který nás vede pryč od závislosti na farmaceutickém průmyslu a na medicíně. Třeba jen 
utrhnout pampelišku a vypít si z ní čaj. Když je nám po čaji lépe, získáme novou důvěru v sebe 
samé. Uvěříme, že si dokážeme pomoci sami.  

S radostí a úctou Vás po cestách za zdravím z přírody budu doprovázet. 
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BYLINKY PRO KLIDNOU MYSL, DOBRÝ SPÁNEK A RADOST ZE ŽIVOTA 

Naši předci v zimě žili v pomalejším rytmu spolu s přírodou, hodně odpočívali a spali. Nic 
jiného jim vlastně ani nezbývalo. My díky nejrůznějším vymoženostem fungujeme v podstatě 
po celý rok stejně a neuvědomujeme si, že narušení přirozeného rytmu je stresový faktor, 
který našemu tělu ani duši neprospívá.  

V temných měsících zimy a předjaří potřebujeme světlo – doslova i obrazně. Půlhodinka 
jasného umělého světla po ránu nám může zvednout náladu na celý den. Naopak ve 
večerních hodinách je lépe se takovému světlu vyhýbat – to platí nejen pro svítidla, ale i pro 
světlo z nejrůznějších displejů a monitorů. Modrá složka světla totiž brání tvorbě melatoninu, 
hormonu důležitého pro kvalitní spánek a regeneraci. Domácí pohodu nejen před spánkem si 
můžeme sami vytvořit za pomoci svíček, vůní z éterických olejů, můžeme si vyrobit bylinkový 
polštářek nebo uvařit hrnek dobrého bylinkového čaje. 

Bylinky působící na psychiku můžeme přibližně rozdělit do tří skupin: bylinky na uklidnění a 
tlumení nervové soustavy, bylinky na odstranění psychické únavy a vyčerpanosti a bylinky na 
zlepšení nálady a odstranění tenze. Bylinky obecně působí širokospektrálně, takže ne vždy se 
nám je podle účinků podaří přesně rozřadit. 

Vodítkem může být i vůně bylin. Podle moravského bylináře Vládi Vytáska psychiku 
podporují všechny bylinky s citrónovou vůni, které jsou zároveň bezpečné při užívání. Patří 
mezi ně například tzv. citrónová tráva (vousatka citrónová), pelargonie citrónová, šanta 
kočičí citrónová nebo aloisie citrónová. 

Našemu tělu i mysli můžeme symbolické světlo dodat 
bylinkami, z nichž nejlepším „světlonošem“ 
s antidepresívním působením je třezalka tečkovaná. 
Třezalku je nejlépe sbírat za letního slunovratu a 
užívat v období zimního slunovratu, kdy nám prozáří 
nejkratší dny v roce. Léčivý účinek je pozvolný a 
naplno se projeví asi po týdnu užívání. Spolu 
s třezalkou bychom neměli užívat další léky, zejm. 
cytostatika, a neměli bychom se vystavovat slunci.  

Oblíbenou a dostupnou bylinkou při depresích a 
neurózách je dobromysl a meduňka, případně šanta 
kočičí, která působí silněji než meduňka.  

I v chladných měsících si můžete své léky na duši 
vypěstovat doma za oknem. Mezi takovéto léčivky 
patří pelargonie citrónová, již zmíněná vousatka 
citrónová nebo rozmarýna lékařská. 

 

Známé valeriánské kapky na uklidnění a dobrý spánek si můžete pořídit nebo sami jednoduše 
vyrobit z kořene kozlíku lékařského. 

Také okvětní plátky královny květin – růže (zejména růže stolisté a damašské) jsou 
vynikajícím lékem na citová zranění, na deprese a bolest duše.  

Pelargonie citrónová 1 
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Mou oblíbenou bylinkou je vrbka úzkolistá. Dá se 
snadno nalézt při výletech do přírody, kde roste na 
okrajích lesů a luk spíše v horských a podhorských 
oblastech. Je vynikající náhradou zeleného čaje, v Rusku 
a na Sibiři se fermentované listy vrbky pijí místo čaje 
černého. Výhodou je, že po večerním šálku čaje z vrbky 
usnete, protože její účinky jsou zklidňující a uvolňující. 
Zároveň léčí močové cesty a prostatu. Když si na výletě 
utrhnete květenství vrbky a necháte jej macerovat 
v lahvi s vodou, vznikne vám výborná náhrada 
malinovky. 

Zklidňující účinky mají i šištice chmelu otáčivého. 
Přestože je tato bylina součástí piva, které preferují 
hlavně muži, prospívá spíše ženám, protože obsahuje 
rostlinné hormony – fytoestrogeny. 

 

Pokud potřebujete naopak trochu povzbudit, osvěžit mysl a podpořit paměť, uvařte si čaj 
z rozmarýnu lékařského. Studentům i seniorům pro zlepšení paměti a mozkové činnosti 
pomůže přičichnout k větvičce rozmarýnu, podobnou službu pro vás udělá i éterický 
rozmarýnový olej v aromalampě.  

Dlouhodobě a silně působícím elixírem na posílení a regeneraci psychiky, ale i celého 
organismu je moje oblíbená – v přírodě velmi vzácná - rozchodnice růžová. Je to nenáročná 
ozdobná skalnička, jejíž kořen voní po růžích a užívá se jako alternativa žen-šenu. Pokud si 
nechcete tuto vzácnou rostlinku na zahradě zničit vyrýváním kořenů, můžete k léčbě použít i 
listy.  

O bylinkách působících na psychiku stejně jako o těch dalších by se dalo psát neomezeně 
dlouho. Nemusíte ale znát desítky a stovky druhů rostlin, najděte si ty svoje, které jsou pro 
vás dostupné, voní vám a chutnají vám. To budou ty nejlepší pro vás. Bylinky je třeba mít co 
nejčerstvější a nejkvalitnější, aby dobře působily. Nespoléhejte se proto na velkosklady 
farmaceutických firem, ale spíše sami na sebe nebo na prověřené a zkušené bylináře. 
Konzultace s odborníkem je na místě také tehdy, pokud si svou znalostí bylin nejste jisti. 

Při přípravě bylinek nemusíte spoléhat na návody z herbářů, z bylinek si sami můžete 
namíchat směsi podle dostupnosti a působení jednotlivých rostlin. Jednoduchý univerzální 
nálev si připravíte z jedné polévkové lžíce směsi, kterou zalijete čtvrt litrem vařící vody a 
necháte minimálně 15 minut odstát v přikryté nádobě. Nálev popíjíte jednou až třikrát denně 
na lačno. 

Pokud si chcete doma jednoduše připravit jednoduchý léčivý nápoj pro sebe nebo své blízké, 
můžete vyzkoušet třeba tyto prověřené recepty. Už jen příprava nápoje se může stát 
rituálem navozujícím klid a pohodu.  

 

 

 

 

Vrbka úzkolistá  
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Recepty: 

Pajorův koktejl na nespavost 

Do horkého mléka oslazeného medem přidáme 1-2 lžičky kozlíkových kapek a těsně před 
spaním velmi pomalu vypijeme. Léčebně působí nejen kozlík lékařský, ale také teplo a cukr 
obsažený v nápoji. 

 

Směs proti hněvu podle bylináře Váni 

Stejný díl květů měsíčku a natě řepíku smícháme – čaj oslazený medem po doušcích 
popíjíme. 

 

Čaj na posílení funkce ledvin a zmírnění pocitu strachu  

Během dne po částech vypijeme půl litru – litr čaje z celíku zlatobýlu. 

 

Yzopový grog proti melancholii podle Aranky Dugasové 

Do 1 l červeného vína dáme 2 lžíce nasekané natě yzopu. Krátce povaříme, a když víno 
trochu vychladne, scedíme jej a přidáme lžíci hřebíčků, lžíci mleté skořice a 3 lžíce medu. 
Přepadne-li nás smutek, popíjíme teplé po 1-2 dl. 

 

Víno pro seniory podle Aranky Dugasové: 

Smícháme stejné díly natě yzopu, rozmarýnu a květu hlohu. Bylinami naplníme sklenici asi do 
1/3 objemu. Přidáme úměrně k množství trochu sušených rozinek, několik hřebíčků a kousek 
celé skořice. Doplníme červeným vínem a necháme 2-3 týdny macerovat, občas protřepeme. 
Scedíme, dochutíme medem a pijeme po stopce 2-3krát denně jako posilující prostředek. 

A na závěr něco sladkého pro radost: 

Čokoládová poezie 

Pokud jste si v létě udělali zásobu bezinkového nebo višňového likéru, máte vyhráno. 
Připravte si panáček likéru a uvařte si domácí čokoládu. Potřebujete na to tabulku kvalitní 
hořké čokolády nebo čokolády na vaření, 1 smetanu ke šlehání a hnědý cukr. Ve vodní lázni 
pomalu rozpouštíme rozlámanou čokoládu se šlehačkou, přidáme cukr podle chuti, případně 
trochu mléka. Záleží na chuti a zvyku, jak chcete mít čokoládu hustou a sladkou. Když se 
všechny suroviny dokonale propojí, stáhneme z ohně a rozdělíme do hrnků. Do každého 
hrnku přidáme  panáček likéru a ozdobíme šlehačkou.  
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BYLINKY PRO ZDRAVÍ A IMUNITU NA JAŘE A V PŘEDJAŘÍ 

Nastává jaro. S prodlužujícími se dny využíváme každou volnou chvilku k pobytu venku, 
abychom nachytali trochu sluníčka a dodali tak tělu chybějící vitamín D. Vitamín D je velmi 
důležitý pro pevnost kostí a v naší zeměpisné šířce většina obyvatel trpí jeho deficitem. 
Dostatek vitamínu D posílí naši imunitu a celkový stav našeho organismu. Světlo a slunce je 
zároveň nejlepším lékem na zimní chmury a deprese. Vycházky do přírody můžeme spojit se 
sběrem lístků a květů prvních rašících bylinek, jako je kopřiva, bršlice, popenec, sedmikráska 
či medvědí česnek. Je také nejvhodnější doba na jarní sběr léčivé kůry (dub, magnólie, vrba) 
či kořenů – například kuklíku městského, kostivalu, pampelišky. První jarní bylinky nám 
krásně pročistí tělo a dodají chybějící vitamín C.  

Pokud počasí vycházkám nepřeje, můžeme si něco zdravého připravit i doma. Nakličujeme 
dostupná semínka, stačí třeba i obyčejná čočka, řeřicha, výborné jsou mungo fazolky. Postup 
je snadný: semínka propláchneme, zalijeme vodou a přes noc ne necháme ve vodě 
nabobtnat třeba v zavařovací sklenici. Druhý den vodu slijeme, semínka propláchneme přes 
gázu (uvázanou na sklenici místo víčka) nebo přes cedník a necháme stát v teple. 
Proplachování opakujeme ráno a večer a někdy již druhý den vidíme první klíčky. Semínka 
můžeme konzumovat čerstvá, přidáváme je do polévek, pomazánek nebo jimi zdobíme 
hotová jídla či pečivo. 

A kdyby nás přes všechny předchozí rady postihly nachlazení, angína či chřipka, svou 
bylinkovou lékárnu pro tyhle neduhy si můžeme vypěstovat doma na okně. Znáte 
migrénovník, rýmovník a angínovník? Už názvy napovídají, na co můžete tyto nenáročné 
pokojové rostliny použít. Jejich použití vám zabere méně času, než spolknout tabletu a zapít 
ji vodou.  

Rostlinku s hovorovým jménem migrénovník a latinským názvem 
Iboza species nebo Tetradenia species můžete snadno a okamžitě 
použít při bolestech hlavy, stačí vdechovat příjemnou vůni 
rozdrcených listů (literatura ji přirovnává k vůni růže, kadidla a 
máty, podle mne se trochu podobá vůni rýmovníku). 
Rozmačkaným šťavnatým lístkem si také můžete potřít čelo, 
spánky nebo zátylek. V léčitelství se používá i při dýchacích 
onemocněních, chřipce a při zažívacích problémech. Rostlinka 
pochází z Afriky, takže zvládne i vynechanou zálivku, naprosto bez 
problémů se pěstuje v bytě, rychle a snadno se množí pomocí 
řízků. 

 

Použití rýmovníku (latinský název Plectranthrus) je poměrně známé, ale možná neškodí si jej 
připomenout: můžete rozkousat čerstvé listy, vdechovat jejich vůni, dát si je při rýmě na 
polštář nebo vedle lůžka.  

Rýmovník pomáhá při nachlazení, zahlenění a kašli. Při počínající rýmě můžete šťávu 
z rozdrceného lístku nakapat do nosu a k tomu klidně i jeden lístek sníst. Nemusíte se ničeho 
obávat, rýmovník se dá konzumovat, využívá se i jako zajímavá zelenina či náhrada koření. 
V kuchyni nahradí například šalvěj.  Pomáhá téměř na všechny potíže: Má antibiotické a 
protiplísňové působení, snižuje vysoký krevní tlak a cholesterol, při ledvinových a močových 

Migrénovník  
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kamenech a zánětech močových cest, při zažívacích problémech, dokonce má zklidňující 
účinky na naši psychiku. Rýmovníky také spolehlivě odpuzují hmyz v místnosti. 

Druhů existuje několik stovek, ty nejběžnější, jako je rýmovník eukalyptový, můžeme 
využívat podobně a na podobné problémy. Protože rýmovník se stejně jako migrénovník 
nenáročně pěstuje a množí, je skoro zbytečné jej jakkoliv konzervovat. Pouze pokud máte 
velké přebytky, které nemáte komu darovat, můžete vyrobit například mast nebo sirup.  

Pokud cítíte známé škrábání či bolení v krku, spolehlivou první pomocí je rozkousat malý 
kousek listu angínovníku (Belamcanda chinensis). Známý bylinkář Vláďa Vytásek doporučuje 
použít cca 1 cm listu a kousat jej maximálně minutu 6x denně. Působení angínovníku je totiž 
hodně razantní. Po rozkousání lístků máte pocit, jako by byl krk lehce ochrnutý a přitom vás 
v něm pálí, jako kdybyste spolkli pepř. Někdy však stačí jednorázové použití lístku a bolení je 
pryč. Alergici by měli být opatrnější a napoprvé zkusit žvýkat jen maličký kousek lístku. 

Použití angínovníku je také široké: pomáhá při kašli, astmatu, zahlenění, má protibolestivé 
účinky, je to oblíbená léčivka tradiční čínské medicíny.  

Angínovník se od předchozích dvou rostlinek výrazně liší. Jeho listy jsou podobné mečovitým 
listům kosatce, k tomu má nápadné tygrované květy podobné pro změnu květům lilie. Máte-
li zahrádku, můžete jednu rostlinu pěstovat venku, kde dokáže i přezimovat. Protože se na 
zimu zatáhne do země, je dobré mít jednu rostlinu po ruce doma na okně, kde bude dobře 
růst na plném slunci.  

Používáte v kuchyni jako koření kardamom? Možná nevíte, že 
rozžvýkání několika semínek 3x – 4x denně působí jako prevence 
nachlazení a může pomoci i při bolestech v krku, zároveň má 
zklidňující účinky na naši psychiku. Semínka navíc mají bělící 
účinky na naše zuby, osvěžují dech a působí jako afrodisiakum. 
Kardamovník obecný patří mezi nejvzácnější a nejdražší koření, 
nejvíce je pěstován a využíván v Asii. Je dobré si zakoupit celé 
sušené plody a zrnka z nich zkonzumovat čerstvě vyloupaná, aby 
neztratila své aroma. Přidání kardamomu do čajů, kávy, pokrmů a 
sladkostí prospívá také našemu zažívání a pomáhá proti 
překyselení ze sladkých jídel.  

 

Na snížení horečky a utišení bolestí nejen při nachlazení a chřipce, můžeme použít přírodní 
aspirin – vrbovou kůru. V naší vlasti se vyskytuje 21 druhů vrb, které se mezi sebou různě 
kříží, takže jejich rozlišení bývá oříškem i pro botaniky. Nicméně všechny mají větší či menší 
léčivé účinky. Můžeme použít ty nejběžnější druhy, jako je vrba křehká, vrba bílá, vrba 
nachová a vrba košíkářská.  Ženy a dívky kdysi na jaře jedly vrbové květy - tzv. kočičky, které 
obsahují fytoestrogeny a pomáhaly prý na omlazení a na otěhotnění.  Doporučovalo se sníst 
tři květy denně. 
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Recepty:  

Přírodní aspirin 

Na jaře před vyrašením lístků a květů nařežeme slabší vrbové větve, z kterých škrabkou nebo 
nožem sloupneme kůru. Kůru usušíme a skladujeme v uzavřených zavařovacích sklenicích. 
Používáme ji jako náhradu aspirinu při horečce a bolestech ve formě odvaru. Jednu lžíci 
nadrobno rozlámané kůry zalijeme hrnkem studené vody, uvedeme do varu a vaříme pět 
minut. Necháme 15 minut louhovat a rozdělíme do tří denních dávek. Chuť je velmi hořká. 

 

Větvičkový čaj z jasanu podle pátera Ferdy 

Brzy zjara si nařežeme špičky větví jasanu, opláchneme je a nastříháme na 3 – 5 cm dlouhé 
kousky a usušíme. Usušené větvičky pro lepší chuť můžeme lehce opražit na plechu v troubě 
nebo v pánvi. Větvičky vsypeme na suchou pánev a pár minut při mírné teplotě lehce 
pražíme, aby zavoněly. Z větviček připravujeme odvar: do skleněné varné nádoby vložíme 
malou hrst větviček a vaříme 5-10 minut. Čaj pomáhá proti překyselení a navíc prý i čistí 
mysl, proto je doporučován studentům. Je vhodný pro každodenní popíjení.  

 

Jarní kopřivový nápoj 

Nasbíráme mladé kopřivy, připravíme si med, citrónovou šťávu, olej. Do mixéru dáme hrst 
kopřiv, sklenici vody, přecedíme. Dochutíme lžící medu, citrónovou šťávou a přidáme několik 
kapek kvalitního oleje. 

 

Jarní vitamínový salát  

Mladé lístky divokých bylin (pampeliška, popenec, ptačinec, sedmikráska, přírodní druhy 
česneku) nakrájíme, ochutíme jablečným octem nebo citrónem, cukrem nebo medem, 
zakapeme za studena lisovaným olejem. 

 

Čaje na čištění krve podle bylináře Pavla Váni: 

1 díl listu kopřivy, 1 díl kořene pampelišky, 3 díly mladých poupat bezu černého, 3 díly květu 
petrklíče 

Použijeme vrchovatou lžičku směsi na šálek, spaříme, po doušcích pijeme denně dva šálky. 
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BYLINKY PRO ZDRAVÉ SRDCE A CÉVY 

Máj je měsíc lásky. V tom se shodují naše tradice i s čínským orgánovým kalendářem, který 
radí v květnu posilovat srdce, radost a lásku. Jak také jinak, vždyť i přírodě se jedná o čas 
rozkvětu, radosti, vzestupu světla a energie, který vrcholí letním slunovratem.  

Pro zdravé srdce a cévy, ale i pro celé naše tělo je důležitá každodenní fyzická aktivita a 
hlubší dýchání. Jarní počasí láká k procházkám a výletům do přírody a právě na jaře je 
nejlepší příležitost nasbírat si v přírodě či zahrádce léčivé bylinky. V tomto období sbíráme 
zpravidla nadzemní části rostlin – listy a rozkvétající či kvetoucí nať. Bylinky nyní mají největší 
sílu ze slunce a z prodlužujících se dní, obsahují nejvíce účinných látek a vonných silic.  

Do svaté Žofie (15. května) můžeme sbírat listy našeho domácího všeléku – kopřivy. Později 
už kopřiva nasměruje svou sílu do tvorby květů a semen. Ve stejném období si můžeme 
nasbírat na čaj nebo na vynikající smrkový med i mladé výhonky smrku, které podpoří naše 
dýchací cesty. Zelenými lístky a výhonky si zároveň doplníme vitamín C, pročistíme tělo a 
podpoříme imunitu.  

Velkou pomocí pro naše srdce je hloh. Léčivé jsou všechny bíle kvetoucí hlohy, které 
v květnu snadno nalezneme kolem cest, na okrajích lesů a na mezích. Pokud nestihneme 
nasbírat květ, účinný je i plod a list. Hloh je jemná bylina, která posiluje srdce, uklidňuje 
bušení a arytmii, roztahuje cévy a pomáhá i při angině pectoris. Zároveň snižuje vysoký tlak a 
uklidňuje, přidává se i do čajových směsí pro seniory.  

Oblíbenou bylinou známé bylinkářky Marie Treben je jmelí bílé. Není divu, vždyť jmelí bylo 
považováno za posvátné a magické už u starých Keltů a Germánů. Jmelí snižuje vysoký a 
snižuje nízký krevní tlak a zároveň odstraňuje i všechny průvodní jevy abnormálního tlaku, 
zklidňuje také bušení srdce při tachykardii. Za nejkvalitnější se považuje jmelí sbírané z 
jabloní, hlohů, líp, dubů a borovic od října do začátku prosince a v březnu a dubnu. Pozor, 
bílé kuličky nepoužíváme! Důležité je vědět, že jmelí se užívá pouze zastudena, ve formě 
práškované bylinky, macerátu ve vodě nebo lihové tinktury. Raději se o jeho použití poraďte 
se zkušeným bylinářem.  

Na loukách hojně nalezneme řebříček obecný, 
který je opět univerzální léčivou bylinkou. Dokáže 
snížit krevní tlak rozšiřováním periferních krevních 
cév, pomáhá při angině pectoris, působí proti 
závratím a nevolnostem. Migrény poleví často již 
po jednom šálku horkého řebříčkového čaje.  

Pokud se začátkem léta chystáte do Středomoří, 
nasbírejte si mladé listy vinné révy, které také 
prospívají srdci a zároveň jsou silné antioxidanty.  

Chorvaté doporučují na problémy se srdcem a 
oběhovou soustavou listy olivovníku evropského. 
Vědecké studie zjistily, že jsou léčivější než plody. 
Listy olivovníku umí snížit krevní tlak, ale jejich 
léčivé působení je mnohem rozsáhlejší. 

 

 

Řebříček obecný   
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Patříte-li mezi majitele zahrádky, doporučuji vysadit si zde mou oblíbenou léčivku 
rozchodnici růžovou. V přírodě ji sice najdete také, ale je přísně chráněná. Je to úhledná 
skalnička, která Vám určitě nezaplevelí zahrádku, a zároveň je to vynikající posilující 
prostředek, který v mnoha oblastech předčí ženšen. Má mimo všechny své další skvělé 
vlastnosti také ochranný a posilující účinek na srdce.  

 

Rozchodnice růžová  

Zasadit si můžete také srdečník obecný, který bude výraznou ozdobou vaší zahrádky. 
Zároveň – jak už název napovídá – je také lékem na všechny nemoci srdce a má zklidňující 
účinky na celý organismus. Na zahrádce vám poroste také jablečník obecný, který je jemným 
a posilujícím lékem nejen na srdce, ale také na trávení. Dobře se hodí do směsí, například 
s hlohem. 

Pokud vás trápí nepříjemné průvodní jevy nízkého krevního tlaku, můžete vyzkoušet dvě 
středomořské bylinky, kterým se dobře daří i v květináči na okně nebo na zahrádce.  

Rozmarýn lékařský dobře odstraňuje únavu a vyčerpanost, zlepšuje a stimuluje mozkovou 
činnost a zároveň zvyšuje chorobně snížený krevní tlak.  

Podobné využití má i yzop lékařský, který působí jako všeobecně posilující prostředek a 
tonikum pro starší lidi. Zároveň také mírně zvyšuje krevní tlak.  
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Recepty:  

Koupel při vysokém krevním tlaku – použijeme bylinky se zklidňujícím účinkem, jako je 
levandule či meduňka. Můžeme použít i jejich vonné silice, které smícháme s šálkem mléka 
nebo za studena lisovaného oleje a vlijeme do koupele.  

 

Čaj z olivových listů 

Listy dáme do vroucí vody a necháme vařit po dobu 2 - 10 minut. Poté necháme louhovat 
ještě dalších 15 minut, dokud čaj nevychladne. Čaj si můžeme dochutit medem nebo 
citronem. Aby se dostavily požadované účinky, je dobré ho konzumovat po dobu několika 
týdnů. 

 

Tinktura na vysoký krevní tlak 

Osvědčená je směs tinktur ze jmelí bílého, kozlíku lékařského a meduňky lékařské. Tinktury 
dohromady nakapeme do horkého mátového čaje. Působí okamžitě, uklidňují podrážděné 
srdce a nervově podmíněné zvýšení krevního tlaku. Pijeme po dobu šesti týdnů. 

 

Srdeční čaj podle ruského receptu 

Smícháme stejný díl natě srdečníku a řebříčku. Lžíci směsi přidáme do šálku vařící vody a 
popíjíme dvakrát denně jako vynikající prevenci a podpůrnou léčbu všech srdečních 
onemocnění. 

 

Květové limonády 

Protože všechno kolem nás kvete, bylo by škoda nevyužít všechny ty jedlé květy a 
aromatické listy. Můžeme si z nich vyrobit vynikající a chutné limonády na denní pití. Do 
limonád se hodí například květy růží, denivky,  jetelu, slézu, bezu, oblíbená je nať máty, 
meduňky či mateřídoušky. Potřebujeme: 3 litry odstáté vody, malý kousek droždí, 150 g 
hnědého cukru, 1 bio citrón, 2 hrsti květů či listů. Ve velké zavařovací sklenici rozpustíme ve 
vlažné vodě cukr a droždí. Citron rozkrájíme na malé kousky a spolu s květy či listy přidáme 
do sklenice. Lehce přiklopíme víčkem nebo přikryjeme proděravělou fólií tak, aby mohl 
unikat vzduch. Sklenici necháme 1-2 dny stát na teplém místě. Občas zamícháme. Pak přes 
husté síto nebo vyvařenou utěrku obsah scedíme a dáme do chladu. Vynikající je ihned, 
během pár dní se v něm vytvoří i trochu alkoholu, takže nám vznikne lehce perlivý osvěžující 
alkoholický nápoj.  

 

Májový nápoj lásky podle receptu bylináře Vládi Vytáska 

Do jamajského rumu přidáme tinkturu z růže stolisté, dochutíme medem a vanilkou. Nápoj 
prý posiluje zážitek z milování. 

 

Pamatujte, že nejlepším lékem na srdce jsou – radost ze života, zdravé vztahy, láska 
k druhým a hlavně láska k sobě!  
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BYLINKY PRO ZDRAVÉ ZAŽÍVÁNÍ 

V létě nastávají žně nejen pro zemědělce, ale také pro bylináře a milovníky květin a přírody. 
Vše kvete, vše v přírodě dostává velkou sílu ze slunce, bylinky jsou plné vůní a silic. Využijme 
jejich síly! Obecně je v létě ideální doba pro sběr kvetoucích natí, kořeny naopak 
vykopáváme brzy zjara nebo na podzim, kdy do nich rostliny uloží svou sílu. V červnu a 
červenci je nejlepší doba například na sběr třezalky, kterou můžeme sušit na čaj nebo z ní 
vyrobit známý Janův olej. Na zahrádkách sbíráme rozkvétající natě středomořských bylinek a 
květní úbory měsíčku lékařského, které můžeme nasušit nebo si vyrobit hojivou měsíčkovou 
mast. Na loukách nalezneme kvetoucí nať mateřídoušky, řebříček, či nejlepší ženskou bylinku 
– kontryhel. Koncem léta nalezneme v lesích vřes a na loukách zlatobýl obecný.  

K létu neodmyslitelně patří květy růží. Růže lidstvo od nepaměti přitahují a provázejí a ne 
náhodou jsou považovány za královny květin. Růže stolistá je nejoblíbenější bylinou mého 
velkého učitele a přítele – bylinkáře Vládi Vytáska. Ten tvrdí, že právě růže ho dokázala 
změnit a zjemnit. Její léčebné použití je tak široké, že by celé naše povídání mohlo být jen o 
něm. Ale možná čtenáře zaujme informace, že vůně růže působí jako jedno z nejsilnějších 
antidepresiv. Ideální je si na zahrádce nějaký ten keř přírodní – nešlechtěné - růže vysadit. 
Nebo si můžeme aspoň koupit pravý růžový olej, který je sice velmi drahý, ale stačí jen 
nepatrné množství na to, aby se jeho zázračné účinky projevily. 

Při cestování a v letních horkých dnech Vás mohou potrápit zažívací obtíže, proto si 
v dnešním díle povíme, jaké bylinky naše trávení podpoří: 

Od raného dětství snad každého 
z nás provázela vůně heřmánku.  A 
heřmánek pravý stále zůstává první 
volbou při nejrůznějších bolístkách. 
Má účinky hojivé, uklidňující, 
protibolestivé, protizánětlivé a 
antibakteriální. Pomáhá při 
překyselení žaludku a zlepšuje 
zažívání. Navíc je právě začátkem 
léta nejlepší doba pro jeho sběr. 
Najdete jej na okrajích polí, na 
rumištích, u cest. Sbírejme jej však 
pouze na čistých místech, 
nezatížených chemií a dopravou.  

 

Na zažívací obtíže pomáhají snad všechny výše zmíněné středomořské bylinky, pro jejichž 
sběr je právě nejvhodnější doba. Patří mezi ně tymián, bazalka, saturejka, yzop… Dobromysl, 
meduňka či o něco silněji působící šanta kočičí citrónová zároveň zklidňují i naši psychiku.  
Dobromysl navíc snadno najdete i na českých lukách – a věřte, že ta z naší přírody bude pro 
nás lepší. Nejlepší a nejsnadnější je použití čerstvých bylin, ať už v podobě přísady, koření či 
ozdoby sladkých a slaných jídel. Bylinky si můžeme samozřejmě také nasušit a připravit si 
železnou zásobu na zimní měsíce. 

Zahrádkáři mívají na zahrádkách nejrůznější kultivary máty peprné. Můžete však vyzkoušet 
pěstování máty kadeřavé, která je vhodnější i pro dlouhodobé užívání. A zkuste jednou 

Heřmánek pravý  
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ochutnat mátu z přírody – roste jí tam řada druhů, které se mezi sebou snadno kříží. Přírodní 
máty jsou zpravidla jemnější a působí blahodárně na naše zažívání, zvláště při nadýmání. 

Málo známé je léčebné použití aksamitníků, tzv. afrikánů, které také najdeme téměř v každé 
zahradě.  Běžně se pěstuje například aksamitník rozkladitý a aksamitník vzpřímený. Léčivé 
jsou celé rostliny – například ve formě nálevu, odvážlivci mohou ochutnat čerstvé květy. 
Pomohou vám při nechutenství, zácpě, či úplavici a zharmonizují zažívání po špatném jídle.  

Téměř zapomenutá je také drobná rostlinka - ožanka kalamandra. V naší přírodě ji 
nalezneme jen vzácně, proto je lepší si pár sazenic vysadit přímo do zahrádky.  Ožanka ve 
formě odvaru pomáhá na všechny žaludeční problémy a bolesti, kdy se lékařům nedaří zjistit 
příčinu. Můžeme ji použít také na další zažívací problémy, při průjmu a nadýmání. Lihová 
tinktura z ožanky působí jako silné antibiotikum, které působí například i na salmonelózu.  

 

Jetel luční  

Naopak na každé louce najdeme jetel luční. Červenorůžové hlavičky jetele působí 
blahodárně především na trávicí ústrojí, i když jeho léčebné využití je mnohem širší. Jetel 
dezinfikuje vnitřní orgány, čistí krev, osvědčuje se při průjmech, jako přísada do čajů 
k zastavení zvracení a při nadměrném vylučování slin. Jeho nejcennější vlastností je příznivý 
účinek na pankreas. Jetel má posilující účinky pro seniory, lze jej používat dlouhodobě, a 
proto bývá častou přísadou do směsí nejen při poruchách trávení. 

Léčivé pelyňky naleznete více či méně hojně i v naší přírodě. Nejběžnější je pelyněk 
černobýl, jehož semena můžete zkusit rozžvýkat, když je vám těžko po příliš tučném jídle. 
Přidává se proto i ke svatomartinské huse. Pelyněk pontický se snadno pěstuje i množí. 
Podobně jako pelyněk brotan působí jemněji než většina ostatních pelyňků a pomáhá při 
problémech se žaludkem, žlučníkem i játry. Čaj z pelyňku brotanu můžete vyzkoušet i při 
různých cestovních horečkách a nevolnostech.  
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Recepty:  

Třešňový likér s rumem 

2 l třešní, 1 l rumu, 350 g cukru, 4 hřebíčky, ½ skořice, kůra z 1 citronu 

Třešně odpeckujeme, vložíme do sklenice, přidáme koření a cukr, zalijeme rumem a 
necháme čtyři týdny vyluhovat. Slijeme do lahví. 

Při zpracování třešní nám zbudou stopky, které využijeme na: 

 

Čaj ze stopek třešní  

Tento čaj má široké léčebné použití: léčí infekce ledvin a močových cest, pomáhá při 
ledvinových kamenech, menstruačních bolestech, zastavuje průjem, pročišťuje krev a játra, 
pomáhá na revma a dokonce zklidňuje nervy. 

Příprava: 1 polévkovou lžíci pokrájených stopek vložíme do čtvrt litru vody. Stopky povaříme 
2-3 minuty a necháme louhovat. Scedíme a pijeme 3x denně. 

 

Aloe proti zácpě 

V létě mají její listy v sobě nejvíce účinných látek. Vymačkáme čerstvou šťávu z listů aloe 
stromovité, na 50 ml šťávy přidáme lžíci panenského olivového nebo slunečnicového oleje. 
Dobře zamícháme a uložíme ve skleničce do chladničky. Užíváme půl lžičky dvakrát denně po 
jídle. 

 

Heřmánkové víno podle Magdalény Staňkové 

800 ml červeného či bílého vína 

¼ hrnku sušených či čerstvých květů heřmánku 

1 lžíce citrónové a 1 lžíce pomerančové kůry (čerstvé nebo sušené) 

2-3 lžíce hnědého cukru 

Všechny přísady louhujeme v dobře uzavřené skleněné lahvi na tmavém a chladném místě. 
Pak přefiltrujeme a naplníme do lahví, popíjíme při letním slunovratu a pro dobrou náladu.  

 

Urychlený macerát z bylin 

Jednoduchý recept pro každou příležitost. Na výletě nebo na procházce vložíme čerstvě 
natrhané květy či listy bylinek do lahve s vodou. Protřepáváním při chůzi vznikne macerát – 
léčivý nápoj, který cestou rovnou můžeme popíjet. Použít můžeme všechny jedlé květy a 
aromatické listy bylinek (květy růže, hvozdíku, heřmánku, bezu, vrbky úzkolisté, jetele 
lučního, dále například nať máty, meduňky nebo tužebníku).  
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Letní růžové recepty 

Sbíráme nejlépe okvětní lístky přírodních – nešlechtěných růží, jako je růže stolistá, 
svraskalá, šípková, keltská. A pokud Vám okvětní plátky růží zbudou, přidejte si je do léčivé 
lázně pro celé tělo. 

V létě snadno najdete v přírodě všechny bylinky na můj Růžový čaj: Smícháme 1 díl 
okvětních plátků růže stolisté, 1 díl květu červeného jetele, 1 díl kvetoucí natě vřesu. Čaj 
blahodárně a komplexně působí na duši i tělo žen všeho věku, působí jemně, dá se popíjet i 
dlouhodobě. 

 

Růžový sirup 

Potřebujeme 4 hrsti čerstvých okvětních plátků růže, 1 l vody, 1 kg přírodního cukru, 1 bio 
citrón, popř. 2 g kyseliny citrónové. Vodu převaříme a necháme zchladnout. Okvětní plátky 
dáme nejlépe do skleněné nádoby nebo džbánu, přidáme na kousky pokrájený citrón a 
necháme v chladu louhovat 24 hodin. Pak je přecedíme přes utěrku nebo plátno do hrnce a 
přidáme cukr.  Cukr by měl sirup dostatečně zakonzervovat, ale pokud máte rádi sirup 
kyselejší, můžete ještě jako konzervant přidat kyselinu citrónovou.  Sirup mícháme a pomalu 
zahříváme. Až se cukr rozpustí, necháme ještě asi 3 minuty přejít varem. Sirup plníme do 
vařící vodou vylitých a slivovicí vypláchnutých lahví. 

 

Růžový olej 

Příprava je úplně jednoduchá: natrhané okvětní plátky růží dáme do skleničky se 
šroubovacím uzávěrem, zalijeme kvalitním za studena lisovaným olejem (mandlový, 
slunečnicový, sezamový…) tak, aby byly zcela ponořené. Dáme na okno, kam svítí slunce a 
necháme macerovat zhruba 14 dní. Každý den protřepeme a můžeme přitom růži poprosit o 
její léčivou sílu. Pak olej přecedíme přes jemný cedníček, vyvařenou utěrku, kapesník nebo 
papírový filtr a uchováváme v chladu. Olej jemně voní po růžích. Jeho vůni můžeme 
zintenzívnit přidáním nepatrného množství éterického oleje z růže. 
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BYLINKOVÁ SKLIZEŇ 

V babím létě nastal čas využít všech darů, které nám letní příroda poskytla. Je čas sušit, 
zpracovávat, zavařovat, konzervovat, míchat bylinkové směsi - prostě všechny přírodní 
produkty uchovat tak, aby nám mohly pomáhat až do příštího jara. O co nás ochudilo letošní 
sucho při sběru rostlin a bylinek, o to víc nás obdarovaly stromy a keře svými plody. Využijme 
toho! 

Pokud jsme v létě ještě nestihli některé bylinky nasbírat, máme možnost i nyní v přírodě 
ledacos najít a využít. Na loukách stále ještě kvete řebříček obecný. Jeho kvetoucí nať je 
vynikající nejen na ženské obtíže, ale také čistí krev a všechny tělesné šťávy, léčí průjem, 
podněcuje trávení a dezinfikuje. Pomáhá při závratích a nevolnostech. Při bolestech hlavy 
způsobených změnou počasí vypijte hrnek horkého řebříčkového čaje, bolesti rychle poleví.  

Při výletech podzimní přírodou do dálky září červené plody jeřábu ptačího. Používají se 
k léčebným účelům a tepelně upravené například ve formě sirupu jsou jedlé. Výbornou 
sladkou chuť mají plody poddruhu jeřáb ptačí moravský, který poznáte podle toho, že má 
listy zoubkované jen v horní třetině. Jeřabiny jsou téměř všelékem - patří mezi nejlepší zdroje 
vitamínů a minerálů, jsou tedy dobrou prevencí všech onemocnění. Jsou účinným 
antirevmatikem, pomáhají při bolestech končetin, kloubů, dně a jsou mírně močopudné.  

Mezi typické plody, sbírané na podzim, patří kaštany – plody jírovce maďalu. Kaštany jsou 
nejen oblíbenou hračkou našich dětí, ale dají se také využít v léčbě. Pro přílišnou hořkost 
z plodů vyrábíme tinkturu, kterou používáme vnitřně i zevně. Tinktura pomáhá při zánětech 
a otocích lymfatického původu, ovlivňuje pružnost a pevnost cévních stěn. Využijeme ji při 
léčbě hemeroidů, bércových vředů a křečových žil. Podáváme podle tělesné hmotnosti cca 
20 kapek 3x denně. 

Na procházkách můžeme také sbírat kopřivová semínka, která sušíme a přidáváme do jídel 
nebo nakládáme do medu. Kromě sběru rostlin a semen pomalu můžeme začít vykopávat 
kořeny bylin, které ukončily své vegetační období.  

Na zahradě najdeme ještě poslední květy měsíčku 
lékařského. Pamatujte, že léčivější jsou sytě oranžové 
květy. Měsíček patří mezi ženské bylinky, ale prospívá i 
játrům a žlučníku. Ve formě tinktury má také 
protirakovinné účinky. Jeho hojivé působení můžeme 
využít zevně na kožní problémy, ať už ve formě obkladů 
nebo masti.  

Před prvními mrazíky sklízíme lichořeřišnici větší. 
Rostlina je jedlá a léčivá úplně celá. Vyniká lehce 
pálivou ředkvičkovou chutí. Má silné antibiotické 
působení, takže ji můžeme využívat i při nachlazení a 
zánětech močových cest. Pokud už rostlinka zasychá, 
můžeme si nasbírat zelená semena a připravit z nich 
tinkturu. Zralá semena uschováme na výsev v příštím 
roce.  

 

 

Měsíček lékařský 



~ 17 ~ 
 

 

Rakytník řešetlákový  

Snad největší zásobárnou vitamínu C a nepřeberného množství dalších vitamínů a biologicky 
aktivních látek je rakytník řešetlákový. Je to keř, který poroste v každé půdě a hodí se na 
každou větší zahrádku. Mějte na paměti, že plody získáte jen tehdy, když budete pěstovat 
samčí a samičí rostliny. Pokud vám rakytník plodí jen málo, nezoufejte, keř je léčivý úplně 
celý a jako zásobárnu vitamínů můžete používat i listy. Ne nadarmo je prý dával Alexandr 
Veliký svým koním, aby měli krásnou srst. Jedinou vadou na kráse jsou ostré trny rakytníku, 
takže vaše ruce si sklizeň plodů protrpí. Existuje sice spousta vynálezů na usnadnění této 
dřiny, ale podle mého názoru není nad pečlivý ruční sběr.  

Na zahrádce můžeme nasbírat poslední aromatické bylinky a vytvořit si kořenící směs nebo 
bylinkovou sůl. 

Využijme nyní na podzim bohatství toho, co nám příroda nabízí.  Nejvíce našemu zdraví 
prospěje, pokud budeme konzumovat to, co právě dozrává a roste kolem nás. Užijme si 
sladkosti a chuti podzimního ovoce a ořechů. Zkusme se vyhnout nákupům dovozového 
ovoce a zeleniny v supermarketech. Tyto produkty jsou pěstovány za použití mnoha 
chemikálií a cestují k nám často přes půl zeměkoule. Neprospívají ani našemu zdraví, ani 
životnímu prostředí. A pokud nemáme vlastní zahrádku, na každé mezi, v lesících či 
opuštěných zahradách najdeme spousty ovoce, které nikdo nesbírá, ořechy, houby.  Anebo si 
na nejbližším trhu nalezněte „svého“ farmáře, který vám za pár korun rád přenechá to, co 
sám s láskou vypěstoval.  
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Recepty:  

Bylinková sůl  

Použijeme aromatické bylinky, které máme k dispozici, jako je např. petrželka, libeček, 
česnek, koriandr, pažitka, šalvěj, dobromysl, tymián, bazalka, saturejka. Bylinky 
zkombinujeme dle své chuti. Lehce je pokrájíme a postupně přidáváme  mořskou nebo 
himalájskou sůl. Poměr bylinek a soli by měl být 4:1. Bylinky se solí krájíme tak dlouho, 
dokud nedosáhneme požadované jemnosti. Hotovou směs necháme pár dní proschnout na 
pečícím papíře a uschováváme v uzavřených skleničkách.  

Rakytníkový sirup 

 Rakytník odšťavníme nebo rozmačkáme. Přecezenou šťávu smícháme se stejným dílem 
medu nebo cukru a dáme do vyvařených lahví. Zbylou drť z rakytníku můžeme dále 
zpracovat nebo usušit na čaj. Sirup uchováváme v chladu a užíváme jej v zimních měsících na 
podporu imunity.  

 

Kaštanová tinktura – kaštany rozdrtíme nebo nastrouháme. Smícháme 1 díl kaštanové drti 
s 5 díly šedesátiprocentního lihu a necháme přibližně 5 týdnů vylouhovat na tmavém a 
teplém místě.  
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BYLINKY ADVENTU, ZIMNÍHO SLUNOVRATU A PRO ZIMNÍ POHODU 

Toto povídání přichází v čase předvánočním, já bych se ale ráda zmínila o tradici mnohem 
starší, než jsou vánoce, a tou je zimní slunovrat. Výjimečné dny, jako je zimní a letní 
slunovrat, jarní a podzimní rovnodennost a podobně, lidé na celém světě vnímali a uctívali 
od nepaměti. V den zimního slunovratu, který zpravidla nastává 21. prosince, máme na 
severní polokouli nejdelší noc v roce. Slunovrat je obdobím ukončování a nových začátků, je 
to počátek návratu slunce a světla do našich životů. Od tohoto dne se dny začnou pomaličku 
prodlužovat a světla zase začne přibývat. Naši předci pak ještě dalších 12 dnů slavili, nesmělo 
se válčit, obchodovat a konat těžkou práci. Nejeden vánoční zvyk pochází z předkřesťanských 
dob.  

Zimní slunovrat si od vás nežádá úklid, nákup dárků, pečení a vaření ve velkém. Zkuste se 
místo toho v klidu procházet usínající přírodou, zapálit si doma svíčku, sejít se se svými 
blízkými u dobrého jídla a pití. Recepty na nápoje do zimní ne/pohody najdete na konci 
našeho povídání.   

Se zimním slunovratem jsou v Evropě spojeny tři stálezelené rostliny: cesmína, břečťan a 
jmelí. Tyto rostliny považovaly dávné kultury za posvátné. Všechny tři jsou léčivé, ale se 
všemi se musí nakládat velmi opatrně.  

Břečťan popínavý pomáhá při vnějším použití proti celulitidě, při vnitřním pak proti kašli. 
Můžeme si z listů udělat jednoduchý sirup, ale bobule nekonzumujeme, jsou mírně jedovaté.  

 

Cesmína ostrolistá  

Cesmínu ostrolistou nalezneme na západě Evropy a v severní Americe, u nás se pouze 
pěstuje. Má krásné lesklé listy, zdobí ji také výrazně červené bobulky. Listy se dříve používaly 
k podpoře ledvin a ke snížení horečky při chřipce a nachlazení. Odvar z listů se používal proti 
revmatismu a dně. Bobule jsou jedovaté, proto je použijeme pouze pro zimní dekorace. 
Pokud bychom nějakou cesmínu chtěli užívat, a to i pravidelně, můžeme si vařit čaj z cesmíny 
paraguayské, tzv. maté. Čaj příjemně povzbudí (podobně jako káva) a hodí se do zimních 
měsíců lépe než zelený čaj.  
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Začátek prosince je nejvhodnější doba pro sběr jmelí bílého. Užívají se pouze listy a větvičky. 
Bobule jsou opět jedovaté a lze je využívat do mastí, například na omrzliny. Jmelí by nemělo 
projít tepelnou úpravou, proto jej pouze macerujeme ve studené vodě nebo užíváme 
podrcené na prášek. Jednodušší je vyrobit si lihovou tinkturu, která nám vydrží řadu let. A na 
co je jmelí dobré? Harmonizuje krevní tlak, zklidňuje při nadměrném bušení srdce. Vyrábějí 
se z něj dokonce i léky na rakovinu. Marie Treben doporučovala jmelí při obtížích 
v přechodu, při normalizaci menstruace a neplodnosti. 

 

Třezalka tečkovaná  

Třezalka tečkovaná má nejvíce léčivých látek, když ji sbíráte v době letního slunovratu. A 
období zimního slunovratu je nejlepší čas pro popíjení třezalkového čaje. Třezalka nám 
v temných prosincových dnech přináší očištění, ochranu a slunce. V jazyce vědy můžeme říct, 
že je významným antidepresívem. Opatrnost je na místě při užívání jiných léků - třezalka by 
se neměla užívat hlavně s cytostatiky.  

Po prvních mrazících je také nejlepší čas na sběr plodů trnky obecné. Modročerné bobulky 
totiž mrazem zesládnou a dají se zpracovat například do výborných, lehce natrpklých povidel. 
Trnka je také lékem – díky obsahu tříslovin pomáhá proti zánětům a čistí krev, zažívání i 
pokožku. Kromě toho vás posílí i při vyčerpání a únavě.  

Možná před vánoci také louskáte vlašské ořechy, tedy plody ořešáku královského, abyste 
měli zásobu na pečení cukroví. Kromě jader, která mají vynikající účinky na náš mozek, si 
můžete uschovat i skořápky a přepážky z vnitřku ořechů. Přepážky naložené v silné slivovici 
pomáhají při srdečních arytmiích. Čaj z ořechových skořápek můžeme popíjet celou zimu na 
prohřátí a proti kašli. Pokud jste si o letním slunovratu nestihli udělat svatojánskou 
ořechovku, můžete si podle našeho receptu vyrobit likér z lískových oříšků.  Ořechy jsou 
velmi zdravé, tak proč si trochu nezahřešit. Oříškový likér Vám také poslouží jako jedinečný 
vánoční dárek.  

V adventních dnech si z přípravy teplých nápojů můžeme udělat obřad. Všude voní koření, 
med, bylinky. A co může být lepšího, než posedět s léčivým bylinkovým nápojem u kamen 
nebo hořící svíčky s lidmi, které máme rádi! 
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Recepty:  

Trnková povidla podle Herbáře 

1 kg trnek, 600-800 g krupicového cukru 

Troubu předehřejeme na 200 °C. Omyté a přemrzlé trnky vsypeme do pekáče, prosypeme 
cukrem a pečeme, až začnou chytat modrofialovou barvu a takříkajíc se táhnou. Občas 
promícháme a hlídáme, aby se povidla nepřipálila. Scedíme je od pecek a zavaříme do 
suchých čistých sklenic. Pokud je znovu zahřejeme, až budou bublat, můžeme je nalít do 
sklenic, zavíčkovat a postavit dnem vzhůru. Povidla se „zavaří“ sama. Trnky můžete vařit i bez 
cukru s trochou vody a pěkně dlouho, aby mírně zesládly samy. Zůstanou stále trpké, ale 
labužnické. 

 

Ořechový čaj proti nachlazení 

2 hrsti skořápek vlašských ořechů, med, 500 ml vody, skořice 

Vybereme čisté skořápky bez tmavých skvrn, propláchneme je v cedníku a necháme 
namočené do druhého dne. Můžeme je použít i rovnou bez louhování. Čaj můžeme provonět 
kouskem skořice. Vaříme s půl litrem vody tak dlouho, až čaj získá krásnou hnědozlatou 
barvu. Zpravidla to trvá okolo 15 minut. Čaj necháme zchladnout a dochutíme medem, 
případně pro dospělé dochutíme kapkou rumu. Čaj nejen době chutná, ale posiluje i při 
nachlazení a kašli.  
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Oříškový likér podle Ivany Tischlerové 

300 g lískových oříšků, 2 hřebíčky, 1 cm skořice, kůra z půlky pomeranč, 500 ml vodky, 200 
ml vody, 200 g cukru 

Oříšky co nejdříve po sklizni nakrájíme nadrobno nebo rozemeleme, zalijeme vodkou a 
necháme dva týdny macerovat. Potom přidáme koření a necháme louhovat další týden. 
Slijeme, smícháme s vychladlým sirupem svařeným z vody a cukru. Hotový likér můžeme 
ještě nějaký čas nechat odležet, chutě se krásně spojí.  

 

Zázvorový čaj 

25 g zázvorového kořene, 600 ml vody, kousek skořice, pár hřebíčků, 4 tobolky kardamomu, 
med a citron  

Zázvor oškrabeme a nastrouháme nebo nakrájíme na tenká kolečka. Přidáme koření. 
Můžeme jen zalít vařící vodou nebo lépe povaříme přibližně 15 minut.  Dochutíme medem, 
případně podle chuti i citrónem. Čaj nás krásně prohřeje a prokrví promrzlé ruce a nohy, 
pomůže při trávení a podpoří i naši imunitu. 

 

Pravý vánoční punč 

4 porce: 1/4 l červeného vína, 1/4 l silného černého čaje, 2 dl rumu (můžeme do něj předem 
namočit rozinky), citrón, celá skořice, hřebíčky, vanilka, 50 g rozinek, ovoce (jablka, 
pomeranče), cukr 

Víno a čaj pomalu ohříváme, hned zkraje přidáme plátky citrónu a koření. Prohřejeme, ale 
nevaříme. Osladíme podle chuti – můžeme až nakonec. Do předem nahřátých sklenic 
připravíme rum s rozinkami a kousky ovoce. Přes sítko přelijeme obsah kastrolu, podáváme 
ozdobené plátkem citrusů. 
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Milí čtenáři, děkuji vám za to, že jste dočetli až na konec textu, a těším se na naše nová 
setkávání, společné tvoření a sdílení.  

Další články, recepty, zajímavosti a pozvánky na bylinkové akce najdete také na našem 
Facebooku a na webových stránkách: 

www.nasezelenalouka.cz 

www.bylinkovaskola.cz 

www.radkasvatosova.cz  
A pokud byste se se mnou chtěli spojit, kontakt na mě naleznete zde: 

 

Mgr. Radka Svatošová 

Tel.: +420 606 927 790 

FB:  Radka Svatošová 

E-mail: centrumzelenalouka@centrum.cz  

 

http://www.nasezelenalouka.cz/
http://www.bylinkovaskola.cz/
http://www.radkasvatosova.cz/
mailto:centrumzelenalouka@centrum.cz

