
PŘÍRODNÍ LÉČITELSTVÍ

-rostliny jsou nejúčinější, když kvetou. Různé částo rostlin, mají různé použití. Nálevy jsou 
většinou připravovány z listů a květů a odvary jsou připravovány z kořenů. 
Popis: 
Připravené množství rozdělte do tří dávek a podávejte je v jeden den. Nálevy, odvary a 
obklady vždy připravte čerstvé, těsně před použitím. Nikdy neskladujte déle než 12 hodin. 
Rostliny se budou lišit v síle účinku v závislosti na tom, v jakém ročním období je seberete. 
Nemyslete si, že dosáhnete většího úspěchu podáváním větších dávek. Naopak, můžete 
situaci zhoršit. Nečekejte zázrak přes noc. Dejte léčbě čas a šanci, aby zabrala.

PŘÍPRAVA NÁLEVU:

Rostlinu uřízněte a rozmačkejte, aby byly šťávy a oleje účinější. Na půl litru vody (30g na 
50cc) budete potřebovat zarovnanou hrst rostliny. Na ristlinu nalijte vroucí vodu. 
Zamíchejte a nechte vychladnout. Není potřeba nálev přeceďovat, protože rostlina klesne ke
dnu. 
Pokud nemáte možnost vodu uvařit, použijte polovinu množství studené vody a nádobu 
postavte na slunce. Pokud nesvítí ani slonce, ani nemáte vodu, žečněte listy rostliny žvýkat, 
abyste získali co možná nejvíce šťávy. Rizžvýkanou rostlinu pak vyplivněte.

PŘÍPRAVA ODVARU:

Obvykle se připravuje z kořenů. Kořen uřízněte, oškrábejte a rozdrťte. Na hodinu nechte 
namáčet ve vodě (hrst na 85cc). Přiveďte v karu a vařte na mírném ohni, dokud se množství 
nesníží o jednu třetinu.

PŘÍPRAVA OBKLADU:

Rozdrťte kořen, listy nebo celou rostlinu a udělejte z ní placatej polštářek. Pokud je rostlina 
příliš suchá, přidejte vodu. Přiložte na postiženou šást, přikryjte velkým listem a upevněte. 
Obklady se mohou přikládat na ztuhlé klouby, vymknutí a hnisavé rány.

ČERSTVÁ SŤÁVA:

Stonek a listy rostliny rozmačkejte rukou, kamenem nebo klacken na kaši. Šťávu 
vymačkejte pouze do rány a dužinu rozprostřete kolem infikované oblasti. Přikryjte velkým 
listem a převažte.

PŘÍRODNÍ DLAHY:

Kořeny kostivalu a v menší míře i kokoříku mají tolik škrobu, že po uvaření a zmenšení 
objemu ztvrdnou. Nechte je trochu vychladnout a obalte jimi poraněnou končetinu nebo 
kloub. Hodí se také k udržení obkladů na místě.



BYLINNÉ LÉKY

ZASTAVENÍ KRVÁCENÍ:

-kakost měkký, čapí nůsek: čerstvá šťáva
-píchavka obrovská: jako obklad
-barvínek: čerstvá šťáva z listů
-jitrocele: roztlučené listy jako obklad
-černohlávek obecný: čerstvá šťáva
-pumpava čapí nůsek: --,,--
-kostival lékařský: čerstvá šťáva

ČIŠTĚNÍ VYRÁŽEK/VŘEDŮ/RAN

Tyto rostliny používejte zvenčí na omývání kůže nebo pokud je uvedeno, tak jako obklad. 
Užívejte dva až třikrád denně.

-lopuch: odvar z kořene, rozmačkaný syrový kořen a sůl proti kousnutí zvěře.
-heřmánek: nálev z květů jako obklad
-ptačinec: čerstvá štáva z listů
-svízel: nálev z rostliny, kromě kořenů
-kostival: odvar z kořene jako obklad
-hluchavka: nálev z květů a výhonků
šťovík: rozdrcené listy
-černý bez: čerstvá šťáva z listů
-jilm: nálev z kůry
-jablečník obecný: nálev z celé rostliny, kromě kořenů
-sléz: odvar z listů a květů jako obklad
-proskurník lékařský: odvar z kořene, nálev z listů a květů, obojí jako obklad
-dub: odvar z kůry
-žindava: nálev z celé rostliny, kromě kořenů
-lžičník lékařský: rozdrcené listy
-kokoška pastuší tobolka: nálev z celé rost.kromě kořenů
-mochna husí: -----,,------
-kokořík: odvar z kořenů jako obklad
-třezalka: nálev z květů a výhonků
šťovík: rozdrcené listy
vratič: ---,,---
-řeřicha: čerstvá šťáva
-kostival lékařský: nálev z celé rostliny, kromě kořenů
-řebříček obecny: ---,,---

ANTISEPTIKUM

-Tyto rost.je možné používat jak vnitřně, tak vnějšně. Obzvlášt užitečné jsou pro zanícené 
rány.



-česnek: čerstvá šťáva
-sléz: nálev z listů a květů
proskurník lékařský: odvar z kořene, nálev z listů a květů
-křen: odvar z kořene
-tymián: nálev z listů a květů

SVĚDĚNÍ/BOLEST/MODŘINY/ZTUHLOST

Kde je uvedeno, použijte zvnějšku.

-meduňka lékařská: nálev z listů
-bříza: ---,,---
-brunták lékařský: nálev z celé rostliny, až na kořeny
-lopuch: odvar z kořene
-heřmánek: čerstvá šťáva z květůpřiložená na otok
-ptačinec: nálev z celé rostliny, kromě kořenů
-kostival: odvar z kořene přiložený na otok
brusinka: nálev z listů a ovoce
-šťovík: roztlučené listy přiložené na modřiny
-kakost mekký: nálev z celé rostliny, kromě kořenů, přiložený na otok
-jilm: nílev z kůry
-krtičník hlíznatý: odvar z celé rostliny, kromě kořenů. Používejte z vnějšku na stáhnutí 
modřin a krevních sraženin.
-česnek: čerstvá štáva přiložená na otok
-jablečník obecný: čerstvá šťáva nebo listy proti bolesti v uchu
-topol: nálev z pupenů listů
-kokořík: odvar z kořene, používejte z vnějšku
-šťovík: rozdrcené listy používejte na modřiny
-třezalka: nálev z květů a výhonků, přiložený na modřiny
-vrba: odvar z kůry

HOREČKY

Tyto rostliny vyvolají pocení a tím se sníží horečka.

-heřmánek: nálev z listů a květů
-černý bez: nálev z květů a plodů 
-jilm: odvar z kůry
-kopretina řimbaba: nálev z celé rostliny, kromě kořenů
-lípa: nálev z květů 

NACHLAZENÍ/BOLEST V KRKU/PROBLÉMY S DÝCHÁNÍM

-řepík lékařský: nálev z celé rost.kromě kořenů
-děhel andělika: odvar z kořene
-borůvka: nálev z listů a plodů
-hadí kořen: nálev z celé rost., kromě kořene
-brunták lékařský: ---,,---



-lopuch: odvar z kořene
-heřmánek: nálev z květů, kloktejte
-podběl lékařský: nável z listů a květů 
-kostival: nálev z celé rostliny
-divizna: nálev z celé rostliny, kromě kořenů, odvar z kořenů na kloktání
-jablečníl obecný: nálev z celé rostliny, kromě kořenů
-křen: syrový kořen
-lípa: nálev z květů 
-plicník lékařský: nálev z celé rostliny, kromě kořenů
-sléz: nálev z květů a listů
-proskurník lékařský: odvar z kořene, nálev z listů a květů 
-máta: nálev z celé rostliny, kromě kořenů
-kuklík: nálev z celé rostliny, kloktejte
-kopřiva: nálev z listů
-dub: odvar z kůry, kloktejte
-jitrocel: nálev z listů a stonků
-topol: nálev z pupenů listů
-růže: odvar z šípků
-žindava: nálev z celé rostliny, kromě kořenů
-černohlávek obecný: nálev z celé rostliny, kromě kořenů, kloktejte
-třezalka: nálev z květů a výhonků
-tymián: nálev z listů a květů
-vrba: odvar z kůry
-řebříček obecný: nálev z celé rostl., kromě kořenů, inhalujte

UKLIDNĚNÍ ŽALUDKU:

-meduňka lékařská: nálev z listů
-borůvka: odvar z plodů
-hasivka orličí: nálev z listů
-ostružina: ---,,---
-pampeliška: odvar z celé rostliny
-křen: nálev z kořene
-máta: nálev z celé rostliny, kromě kořenů, s rozdrceným živočiěným ulhím
-kokořík: odvar z kořene
-žindava: nálev z kořene
-řebříček obecný: nálev z listů a květů 

PRŮJEM

Berte 2-3x denně, dokud nezmizí potíže.

-borůvka: odvar z plodů
-hadí kořen: nálev z celé rostliny, kromě kořenů
-ostružina: nálev z listů, nebo odvar z plodů
-brusinka: odvar z plodů
-jilm: nálev z kůry
-krvavec toten: nálev z listů a výhonků



-líska: nálev z listů
-proskurník lékařský: nálev z listů a květů, odvar z kořene
-máta: nálev z celé rostliny, kromě kořenů
-kuklík: nálev z celé rostliny, kromě kořenů
zimostráz: nálev z listů, NESMÍ se používat příliš dlouhou dobu
-mochana husí: nálev z celé rostliny, kromě kořenů

ZÁCPA

-řepík lékařský: nálev z celé rostliny, kromě kořenů
-dřišťál: čerstvá sťáva z plodů
-svízel: nálev z celé rostliny, kromě kořenů
-pýr plazivý (Elymus): odvar z kořene
-pampeliška: odvar z celé rostliny
-černý bez: čerstvá sťáva z plodů
-kopretina řimbaba: nálev z listů a květů 
-jeřabina: čerstvá šťáva z plodů
-růže: odvar z šípků
-ořešák: odvar z kůry

HEMOROIDY

Přikládejte z vnějšku 2-3x za den.

-borůvka: čerstvá sťáva z plodů
-heřmánek: nálev z listů a květů
-jilm: odvar z kůry
-orsej jarní: čerstvá šťáva z listů
-dub: odvar z kůry
-jitrocel: čerstvá šťáva
-topol: odvar z pupenů listů
-mochna husí: nálev z celé rostliny, kromě kořenů
-kokořík: odvar z kořene

VYPUZENÍ ČERVŮ

-hasivka orličí: nálev z kořenů
-kopretina řimbaba: odvar z listů a květů 
-krtičník hlíznatý: nálev z celé rostliny, kromě kořenů
-vratič: nálev z listů a květů, použijte střídmě v malých množství
-dub: odvar z kůry
-jitrocel: nálev z listů a stonků

OBZVLÁŠTĚ SI PAMATUJTE:

Na bolest hlavy: z vrbového listí a kůry je možné připravit obvaz, který obsahuje salicín, 
což je složka asporinu.
Na hojení: připravte čerstvou šťávu z listů kostivalu, abyste pomohli tkáním dorůst. 



TROPICKÉ LÉČIVÉ ROSTLINY
MELASTOMA

Zahrnuje 22 druhů a je rozšířen v tropické Asii a severní Austrálii. Melastomy jsou dřeviny 
s jednoduchými vstřícnými listys charakteristickou žilnatou a s nápadnými květy. Některé 
druhy se používají v místní medicíně, poskytují barviva nebo se pěstují jako okrasné 
rostliny. Melastomy jsou keře nebo řidčeji nevelké stromy dorůstající výšky do 6 metrů. 
Druh Melastoma dodecandrum je nízký plazivý keřík. Stonky jsou čtyřhranné až téměř 
oblé. Listy jsou vstřícné, řapíkaté, celokrajné, na obou stranách chlupaté. Žilnina je tvořena 
3 až 9 souběžnými žilkami propojenými paralelními postranními žilkami. Květy jsou 
pětičetné (někdy jako anomálie až 8-četné), nápadné, se zvonkovitou češulí, jednotlivé nebo
ve vrcholicích či látkách na koncích větví Kalich je pětičetný, s kopinatými až vejčitými 
laloky. Korunní lístky jsou obvykle obvejčité. Tyčinej je 10 ve 2 kruzích a jsou velmi 
rozdílného tvaru a velikosti. Delší tyčinky mají purpurové prašníky a spojidlo na bázi silně 
prodloužené. Kratší tyčinky mají žluté prašníky a spojidlo bez prodloužení. Semeníkje 
polospodní, vejcovitý, srostlý z 5 plodolistů a se stejným počtem komůrek. Čnělkaje 
nitkovitá. Plodem je tobolka nebo pukavá či nepukavá dužnatá bobule obsahující mnoho 
drobných semen. 

Rod melastoma zahrnuje 22 druhů. Je rozšířen v Asii od Indii a Číny přes jihovýchodní 
Asii a Papuasii po Tichomořské ostrovy a v severní Austrálii. Cetrum druhové diverzity je v
jihovýchodní Asii. Nejrozsáhlejší areál má druh Melastoma malabathricum, rozšířený od 
Indie po jižní ostrovy Japonska a Tichomoří.

Melastomy se charakteristicky vyskytují jako pionýrské dřeviny na narušených místech v 
děštných lesů a na savanách. V některých oblastech jsou hojnou složkou vegetace podél 
cest. Některé druhy rostou v horách a vystupují až do nadmořských výšek přes 2500 metrů.

Rostliny jsou bohaté zejména na třísloviny, mají antibakteriální a antivirotické účinky a jsou
využívány v místní medicíně. V tradiční indické medicíně je melastoma M. Malabathricum 
používána zejména při léčbě průjmů a jako antiseptikum. Plody některých druhů slouží k 
barvení.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Melastoma_malabathricum&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Savana
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Melastoma_malabathricum&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cn%C4%9Blka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1ule
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okrasn%C3%A1_rostlina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okrasn%C3%A1_rostlina
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/List


AKALYFA (Acalypha indica)

Je jeden z několika podobných keřů Indie a jihovýchodní Asie, dosahující výšky 2-3m. Má 
červené, jasně růžové nebo zelené oválné, až srdčité listy. V Malajsku se listy suší a 
připravuje se z nich čaj. Odvar z kořenů a listů se pouřívá jako projímadlo, má také 
posilující účinky.

ALSTONIE (včetně Alstonia scholaris)

Nejdete na východ od Indie po Filipíny, na jih po Indonésii a v některých částech Austrálie. 
Kůru svařte ve vodě a tím vytvoříte posilující lék, který snižuje teplotu, ulehčuje 
diabetikům a hubí vnitřně parazitující červy.



ANTELAEA  AZADIRACHTA

Roste v oblastech od Indie po Čínu a Indonésii. Odvar z listů a kůry pomůže potlačit 
malárii a úplavici. Olej ze semínek použijte na léčbu vředů a kožních problémů.

BRUCEAS

se vyskytuje v řadě celkem podobných forem od východu Indie po Čínu a jih Austrálie. 
Všechny části jsou hořké. Semínka Brucea sumatrana použijte k léčení průjmů a úplavice. 
Rozdrcené listy ulevují vnějšímu krvácení a uklidňují vředy a kousnutí hmyzu.

ELETTARIA CARDAMONUM

Je příbuzný zázvoru a lze ho najít v Indii a v některých oblastech východu. Jde o vysokou 
listovitou rostlinu s tlustými dužnatými oddenky a s dlouhým rozvětveným koncem plným 
květů. Semínka nebo čerstvou šťávu z plodů použijte k utišení zažívání a ulevení od 
nevolnosti.

CHININOVNÍKY (Cinchona)

Jsou velké stromy s typicky červeno-hnědými kmeny. Pochází z trop.Jižní Ameriky, ale jsou
nýní pěstovány po celém světě. Odvar z kůry, která obsahuje chinin, potlačuje málárii.



MORINGA OLEIFERA

Je dosti běžná jedlá rostlina tropů. Čerstvou šťávu z kořenů a listůpoužijte k ošetření 
prasklin kůže a zánětů.

KIBATALIA ARBOREA

Je další asijský strom, z jehož naříznuté kůry vyteče míza podobná latexu. Malé množství 
této mízy použijte k hubení červů.



SIDA CORDIFOLIA

Je vzpřímená měkká jednoroční rostlina, vysoká až 1m s podlouhlými zubatými listy a 
nažloutlými květy. Objevuje se od východu Indie po Tchaj-wan. Na kašel a teploty použijte 
nálev z listů. Semínka mají mírně projímavé účinky.

PERGULARIA EXTENSA

Má stonky s pevnými rozptýlenými chlupy, široké oválné listy až 15cm dlouhé a malé 
bílozelené květy. Roste v trop.Africe. Křehké listy a výhonky použijte jako koření do vaření 
nebo v silném nálevu k hubení tasemnice a léčení průjmu. Obklad z listů použijte k léčení 
vředů, abscesů a ran.

CRATAEVA RELIGIOSA

Nachází se od východu Indie po Papuu-Novou Guineu a Polynésii. Odvaz z kůry a listů 
pomáhá překonat žaludeční nebolnost a horečnaté a jiné bolesti.



BAOBABY (Adansonia)

Listy použijte k zvýšení pocení, čímž ulevíte nachlazení, horečce a astmatu. Odvar z kůry 
použijte k potlačení malárie.

AKÁCIE (Acacia)

Z kůry seškrábejte pryskyřici. Použijte k hubení červů a k léčení průjmu.

LÉČIVÉ ROSTLINY
UNIVERSÁLNÍ A ANTISEPTICKÉ:

SVĚTLÍK LÉKAŘSKÝ (Euphrasia officinalis)

Roste do výšky asi 30cm. Má oválné, často chlupaté listry, bílé květy s nádechem fialové s 
žlutou tečkou. Roste v travnatých oblastech, často v horách EURASIE. Přecezený nálev z 
celé rostliny je vynikající na léčení očních infekcí. Také se říká, že pomáhá léčit sennou 
rýmu, katar a neprůchodnost nosu.



ČESNEKY (Allium)

Vyskytují se v řadě podob převážně v mírných oblastech a nyní i v tropických. Jejich pach 
vás k nim dovede. Většina z nich má dlouhé pruhovité listy vyrůstající z hlízy a vysoký 
stonek zakončený trsem malých narůžovělých nebo bílých kvítků. Hlíza je silně 
antiseptická. Použijte externě jako čerstvou šťávu zředěnou s vodou na léčení ran a otoků 
a česnek jezte na léčení a prevenci nachlazení. Také obsahuje přírodní antibiotikum.

MATEŘÍDOUŠKA ÚZKOLISTÁ (Thymus serpyllum)

Je malá aromatická rostlinka, která s ostatními vytváří hustý koberec. Má malé oválné 
lístečky a červenofialové květy. Roste v travnatých částech západní EURASIE, ale jiné 
druhy se objevují i se i jinde. Její antiseptické účinky použijte v nálevu proti kašli a 
nachlazení, nebo se hodí při vaření.

KRTIČNÍK HLÍZNATÝ (Scrophularia nodosa)

Roste do výšky až 90cm. Má čtverhranný stonek, špičaté oválné listy a červenohnědé květy. 
Vyskytuje se v lesích, na pasekách a v křovinatých oblastech EURASIE – existuje řada 
různých druhů. Použijte jako odvar na otoky, vymknutí, vředy a modřiny, k rozptýlení 
krevních sraženin a na léčení hemeroidů.



KRVÁCENÍ:

ČERNOHLÁVEK OBECNÝ (Prunella vulgaris)

Je chlupatá, plazivá rostlina se špičatými oválnými listy a vrcholkem fialových květů. Roste 
v suchých, travnatých a pustých oblastech EURASIE. Použijte jako čerstvou šťávu k 
zastavení krvácení nebo jako nálev proti vnitřnímu krvácení.

KAKOST MĚKKÝ (Geranium molle)

Roste do výšky 30cm. Má chlupatý stonek, hluboké laločnaté listy a malé narůžovělé 
pětipláteční květy. Vyskytuje se v suchých, travnatých a pustých oblastech. Použijte jako 
čerstvou šťávu k zastavení krvácení nebo jako nálev proti vnitřnímu krvácení.



ČISTEC BAHENNÍ (Stachys papustris)

Je chlupatá rostlina se silnou vůní, která roste do výšky 90cm. Má zubaté srdčité listy a 
tmavě růžové nebo fialové špičaté květy s bílými skvrnami. Roste na vlhkých místech. 
Příbuzné druhy najdete na krajích lesů a stinných pustých oblastí. Použijte jako čerstvou 
šťávu  k zastavení krvácení nebo jako nálev ke koupání bolístek, vymknutí a ran.

ŽINDAVA EVROPSKÁ (Sanicula europaea)

Roste do výšky 50cm. Má hluboké laločnaté listy dlaňovitého tvaru a malé bílé nebo 
narůžovělé kvítky v kompaktním trsu. Hojně rozšířená v lesnatých oblastech EURASIE. 
Použijte jako čerstvou šťávu k zastavení krvácení nebo jako nálev proti vnitřnímu 
krvácení.

BARVÍNEK VĚTŠÍ (Vinca major)

Roste do výšky 5cm. Má kožnaté stále zelené široké špičaté listy a velké modrofialové 
květy. Vyskytuje se v lesnatých, zarostlých a kamenitých oblastech EURASIE. V dalších 
častech světa najdete řadu příbuzných druhů. Na zastavení prvácení přiložte čerstvou šťávu.



JITROCELE

Vytvářejí šťávu k léčení zranění a hrudních potíží. Při všech onemocněních dýchacích 
orgánů, zvláště při silném zahlenění, kašli, černém kašli, plicním astmatu, ba dokonce i 
při tuberkulóze plic.  „Použít možno celý jitrocel, všechny jeho druhy a to kořeny, listy, 
květy i semena. Krev, plíce a žaludek pročišťuje tak, jako žádná rostlina. Proto je důležitý 
pro ty lidi, kteří mají špatnou krev nebo málo krve, slabé plíce a ledviny, bledý vzhled, kteří 
dostávají vyrážky a lišeje, kteří pokašlávají, chraptí, zůstávají hubení jako koza i tehdy, když
je ponoříme do másla. Čajový nálev možno vřele doporučit i při onemocnění jater a 
měchýře. Při bronchitidě, bronchiálním astmatu se výborně osvědčuje čaj. Na rány: 
rozmačkat a položit na ránu. 

STŘEVNÍ POTÍŽE:

DRYÁDKA OSMIPLÁTEČNÁ (Dryas octopelata)

podobá se plazivé lesní jahodě s laločnatými listy vespod světlejšími a s velkými bílými 
květy se žlutými tyčinkami.  Nachází se ve skalných horských oblastech a severních 
polárních oblastech. Proti průjmu použijte nálev z lodyh, listů a květů nebo kloktejte.



MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ (Melissa officinalis)

Je chlupatá rostlina s citronovou vůní, která roste do výšky 60cm. Má zobaté oválné 
zelenohnědé listy a u spodu listů malé bílé květy. Roste v travnatých oblastech teplejších 
části EURASIE. Na horečky a nevolnosti použijte nálev z celé rostliny. Rostlinu je možné 
použít na zmírnění mesntruačních bolestí.

MÁTA VODNÍ (Mentha aquatica)

Ja aromatická chlupatá rostlina, která roste vždy poblíž vody. Má zubaté špičaté a oválné 
listy, nafialovělou lodyhu vysohou až 80cm, a trsy narůžovělých kvítků. Nálev z listů 
použivejte při průjmech. Při horečkách vyvolává pocení. Příbuzné druhy máty jsou také 
účinné. Pokud je nálev příliš silný, může mít dávivé účinky.



JILM (Ulmus)

Je vysoký strom s velkými oválnými zubatými listy. Má zelené plody do tvaru disku, u 
spodu kmene často vyrůstají výhonky. Odvar z kůry použijte při průjmu a popraskaní kůže.

KOPRETINA ŘIMBABA- ŘIMBABA OBECNÁ(WIKI) (Tanacetum parthenium)

je středně vysoká, vytrvalá, aromatická rostlina s množstvím drobných květních úborů 
podobných sedmikrásce. Vytrvalá rostlina s lodyhou vysokou 30 až 60 cm. Lodyha je krátce
vystoupavá až přímá, mělce rýhovaná, v dolní části lysá a v 
horní chlupatá a okoličnatě rozvětvená. U starší rostliny obvykle vyrůstá ze šikmého, 
drobnými kořínky porostlého oddenku lodyh několik. Lodyžní listy jsou střídavé, řapíkaté, 
měkké, světle zelené nebo žlutozelené a v obryse vejčité. Jejich čepele, 5 až 7 cm dlouhé a 
4 až 5 cm široké, jsou peřenoklané se dvěma až pěti páry úkrojků které jsou vroubkovaně 
pilovité, na koncích tupé a na rubu hustě žláznaté. Rozemnuté listy i lodyha silně voní 
po heřmánku.
Pochází z jihovýchodní Evropy, Malé ASIE a okolí Kavkazu. V současnosti roste v celé 
Evropě a byla zavlečena i do Číny, obou Amerik, severní Afriky i Austrálie; místy se 
stává invazní rostlinou. V České republice byla odedávna jako léčivá rostlina pěstována 
v zahradách. VÝZNAM: Řimbaba obecná bývá pěstována jako okrasná a léčivá rostlina. 
Pěstuje se v několika kultivarech, bývají plnokvěté nebo mívají žlutavé listy. Kvetoucí nať 
sbírána na počátku květu obsahuje sekviterpenové laktony, mnohé silice s pinenem a 
bornylacetátem, třísloviny, pyrethrin, deriváty acetylenu, chrysanthemonin a další látky; 
nejvíce účinných látek je obsaženo v listech. V léčitelství se droga používá nejčastěji ve 
formě nálevu. Působí proti horečce a protirevmaticky, snižuje bolest, rozšiřuje cévy, 
podporuje trávení a užívá se také při menstruačních bolestech. Bývá také lékem proti 
migréně, rozžvýká se a spolkne preventivně jeden a při záchvatu pět čerstvých listů. Při 
zánětu středního ucha pomáhá vsunout do ucha čerstvý list. Z květů se vyrábí tinktura 
používána jako repelent proti hmyzu a léčivá mast na hmyzí kousnutí
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SVÍZEL PŘÍTULA (Galium aparine)

Je rozptýlená rostlina s dlouhými pichlavými stonky, přesleny úzkých pichlavých listů a 
malými bílými kvítky. Hojně rozšířená na vlhké, lesnaté a neobdělávané půdě. Mladé 
rostlinky můžete uvařit a jíst jako špenát. Na uvolnění zácpy použijte jako nálev. Proti 
zánětu močového měchýře podávejte časté dávky smíchané se stejným množstvým 
proskurníku lékařského. 

ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ (Agrimonia eupatoria)

Roste do výšky 90cm. Má chlupatou lodyhu, zubaté oštěpovité listy zespodu šedivé a 
vysoký klas žlutých květů. Roste v suchých travnatých oblastech - existuje řada různých 
druhů. Při zácpě a překyselení žaludku použijte nálev z celé rostliny. Při zánětu močového 
měchýře  podávejte často, ale po malých dávkách.



ORSEJ JARNÍ (Ranunculus ficaria)

Roste do výšky 20cm. Má lesklé tmavě zelené srdčité listy a žluté květy. Vyskytuje se ve 
vlhkých lesnatých oblastech EURASIE. Při hemeroidech přikládejte zvnějšku čerstvou 
šťávu. Nespleťte si rostlinu s jejími jedovatými příbuznými, pryskyřníky.

KOKOŘÍK (Polygonatum)

Je malá rostlinka s hranatou lodyhou a trubkovitými zelenobílými květy. Vyskytuje se v 
lesnatých zarostlých oblastech. Při hemeroidech a modřinách používejte externě odvar z 
kořene. Při nevolnosti použijte nálev. Škrobovitý kořen se jí jako pastiňák, ale když ho 
uvaříte a usušíte, stane se tak tvrdým, že ho můžete použít jako provizorní sádru. K léčení 
modřin používejte buď nálev, nebo obklad připravený z prášku z kořene. Bobule jsou 
jedovaté. 



MOCHNA HUSÍ (viz.jedlé kořeny) působí ve formě nálevu k léčení zažívacích potíží a 
hemoroidech.

Pochází z Jihovýchodní ASIE a je rozšířená hlavně v mírném pásu. Sbíráme nať, můžeme i 
kořen. Nať se sbírá v květnu až červnu při květenství a poté se suší nejlépe ve stínu nebo při
umělé teplotě do 40°C. Kořen se sbírá až v září a říjnu, poté ho omytý sušíme zvolna při 
umělém teple. Potom se práškuje. Má protizánětlivý a svíravý účinek. Vnitřně působí na 
hladké svalstvo a tak uvolňuje křeče například při průjmech či menstruaci, vhodná je i při 
kolikách žaludku, střev a při záchvatech způsobených žlučníkovými a ledvinovými 
kamínky a u gynekologických afekcí. Může být prospěšná i při léčení chronického kataru. 
Čaj má však daleko širší uplatnění – pomáhá i při nadbytku žaludeční kyseliny, při zánětu 
průdušek, zlepšuje činnost srdce, zastavuje krvácení a usnadňuje močení při potížích. 
Zevně se osvědčuje jako koupel při špatně se hojících a mokvajících ranách a 
hemeroidech, dále taky k výplachům úst při bolestech zubů, zánětech dutiny ústní a při 
parodontóze.
Mochnu můžeme užívat bez omezení, dlouhodobé užívání se neprojevuje vedlejšími účinky.
Čaj připravíme z 1-2 lžiček řezané drogy, zalijeme 250 ml vroucí vody, necháme 15 minut luhovat a poté scedíme. Pijeme

2-3krát denně. 

HOREČKY, KAŠEL, NACHLAZENÍ

VRATIČ (Tanacetum parthenium)

Je velice aromatická rostlina rostoucí do výšky až 45cm. Má jemné nažloutlé listy a spoustu 
květů podobných sedmikrásce. Vyskytuje se v pustých a travnatých oblastech EURASIE. 
Jedění listů zmírňuje bolesti hlavy a migrény, ale u některých lidí to může vyvolat puchýře 
v ústech. Bezpečnější je použít nálev z celé rostliny při horečkách , bolestech hlavy a 
jakýchkoli bolestí nebo jako tinkturu při kousnutí hmyzem. Časté a pravidelné dávky 
teplého nálevu pomáhají zpravidelnit kontrakce při porodu.



HEŘMÁNEK (Chamaemelum nobile)

Je aromatická plazivá rostlinka s jemnými laločnatými listy a květy podobné sedmikrásce. 
Vyskytuje se v travnatých oblastech EURASIE. Při horečkách, bolestech hlavy, migrénách
a nachlazení používejte nálev. Při bolestech a natáhnutí svalu používejte čerstvou šťávu. 
Má zklidňující účinky obzvláště na nervozní a rozrušené děti.

PODBĚL LÉKAŘSKÝ (Tussilago farfara)

Se běžně vyskytuje od pozdní zimy v holých a opuštěných oblastech. Na lodyhách 
podobných chřestu má velké žluté květy, které se podobají pampelišce. Rostlina má srdčité 
listy. Při nachlazení a kašli použijte nálev z listů.

PLICNÍK LÉKAŘSKÝ (Pulmonaria officinalis)

Je ochmířená rostlinka až 30cm vysoká s bledě skvrnitými špičatými listy a růžovým či 
fialovomodrými květy do tvaru zvonečků. Vyskytuje se ve smíšených lesích a křovinatých 
oblastech EURASIE. Nálev z celé rostliny je účinný při hrudních potížích a užitečný při 
průjmech. Při kašli používejte se stejným množstvým podbělu lékařského.



JABLEČNÍK OBECNÝ (Marrubium vulgare)

Je chlupatá rostlinka s vůní mateřídoušky. Má čtverhraný stonek až 50cm dlouhý, okrouhlé 
zvlněné zelenobílé listy a přesleny bělavých kvítků. Vyskytuje se v suchých zarostlých 
oblastech EURASIE. Nálev z celé rostliny použijte při nachlazení a dýchacích potížích. 
Olej z lístků uklidňuje bolest ucha. Je vhodným lékem při dětském kašli. Ve větších 
dávkách má má projímací účinky.

ŘEBŘÍČEK OBECNÝ (Achillea millefolium)

Je chlupatá, aromatická rostlina, až 60cm vysoká. Má laločnaté ochmýřené a tmavě zelené 
listy a hlavice malinkatých bílých nebo růžových kvítků. Roste v travnatých obůastech. Při 
nachlazení a kašli používejte nálev z celé rostliny, ale NE z kořene. Také urychluje srážení
krve při poraněních a snižuje krevní tlak a krvácení při hemoroidech. 



SLÉZ PIŽMOVÝ (Malva moschata)

Roste v travnatých a zarostlých oblastech až do výšky 60cm. Má chlupatou lodyhu, 
oddělené listy a velké růžové pětiplátečné květy. Slézy jsou hojně rozšířené a vyskytují se v 
řadě variant. Používejte jako proskurník lékařský.

SLÉZOVEC (Lavatera arborea)

Roste do výšky až 3 metrů. Má chlupatý, ve spodní části dřevitý stonek s listy, které se 
podobají břečťanu. Růžovofialové květy jsou žíhané tmavší fialovou barvou. Vyskytuje se v 
kamenitých pobřežích oblastech od Evropy po Malou ASII. Používejte jako proskurník 
lékařský.



PROSKURNÍK LÉKAŘSKÝ (Althaea officinalis)

Roste do výšky 90cm. Má chlupatý šedivý stonek s velkými laločnatými listy a světle 
růžové květy. Uvařený kořen je velice chutný. Nálev z celé rostliny se používá při hrudních
potížích, nálev z kořene pomáhá ulevit závratím způsobeným ztrátou krve a čistí rány a 
vředy. Tření rozmačkanými listy uklidňuje kousnutí od hmyzu. Uvařené listy jsou vhodným
obkladem na kožní praskliny. Nálev z listů uvolní a uklidní podráždění a žáněty 
zažívacího systému.

DIVIZNA MALOKVĚTÁ (Verbascum thapsus)

Je pokrytá světlým vlněným chmířím. Roste do výšky až 2 m a má velké oštěpovité listy a 
tupá klas s pětiplátečními žlutými květy. Roste v suchých, teplých a travnatých oblastech. 
Při kašli a hrudních potížích používejte nálev z květů a listů nebo kloktejte odvar z kořene.
Z květů rozdrobených na prášek připravte sedativum a čaj snižující bolest.

TŘEZALKA TEČKOVANÁ (Hypericum perforatum)

Roste do výšky 60cm a má malé podlouhlé průsvitně skvrnité listy a hlavici zlatošlutých 
květů, které po rozmačkání vylučují červenou šťávu. Roste v prostorných lesích a 
travnatých a křovinatých oblastech. Nálev z celé rostliny používejte při nachlazení a 
hrudních potížích.




