
Bylinky známé i neznámé



Benedikt lékařský / Benedikt čubet
Cnicus benedictus L. / Centaurea benedicta

Jedná se o jednoletou bylinu původem ze 
Středomoří a jihozápadní Asie, která dorůstá 
do výšky až 60 cm. Kvete žlutě v červnu 
a červenci.
Díky obsahu hořčin, silic, tříslovin a dalších 
léčivých látek jsou této rostlině připisovány 
mnohé léčivé účinky. Podporuje tvorbu trávicích 
šťáv a žluče, užívá se při nemocech žlučníku, 
jater, dně a revmatismu. Zevně pak k hojení 
ran, vředů a ekzémů. Čaj podporuje činnost 
nervové soustavy.
Benedikt je součástí směsí pro bylinné likéry, 
například Benediktinky.



Čekanka obecná 
Cichorium intybus

Čekanka obecná dorůstá až do výšky jeden metr, 
kvete od července do října jasně modrými květy. 
V přírodě se mohou objevit odchylky ve zbarvení, 
a to od bílé po světle růžovou. 
Roste hojně v okolí cest, polí, luk a strání.  
Vyskytuje se po celém světě s výjimkou oblastí  
s extrémními životními podmínkami.

Čekanka zlepšuje chuť k jídlu a působí 
protizánětlivě, pomáhá při onemocnění jater. 
Vyplavuje přebytečnou žluč, má močopudné 
účinky a zklidňuje nervovou soustavu. Obklady 
jsou vhodné při bolestech kloubů a nálev z květů 
pomáhá při zánětu spojivek.

V gastronomii se čerstvými listy dochucují saláty, 
polévky a zeleninová jídla, květy čekanky se zdobí 
cukrářské výrobky (obsahují polysacharid inulin). 
Kořen se užívá k výrobě nepravé kávy, která 
neobsahuje kofein. Pražená čekanka je využívána 
i při výrobě piva.



Divizna
Verbascum

Divizna roste hlavně v Evropě a Asii, méně již 
v Americe, Austrálii a severní Africe. 
Má ráda světlo a teplo, většinou dobře snáší 
i sucho.
Divizna je rod statných rostlin kvetoucích 
většinou v různých odstínech žluté barvy. 
V České republice se ve volné přírodě vyskytuje 
cca 10 druhů.
Odvary ze sušených květů některých druhů 
se tradičně používají při léčbě bronchitidy či 
astmatu, působí močopudně a příznivě ovlivňují 
činnost sleziny a brzlíku.



Fenykl obecný
Foeniculum vulgare

Víceletá rostlina vzhledem podobná kopru 
je pěstovaná jako dvouletá. Planě roste ve 
Středomoří, dále se s ní setkáme kolem Černého 
moře a v Asii. U nás se vyskytuje na jižní Moravě.

Fenykl se využívá jak v léčitelství, tak i v kuchyni. 
Účinkuje proti nadýmání, zlepšuje trávicí procesy,  
pomáhá při vykašlávání, působí močopudně  
a má pozitivní vliv na zvýšení tvorby mateřského 
mléka.

Chuť fenyklu připomíná anýz, je oblíbeným 
kořením hlavně ve francouzské a italské kuchyni. 
Používá se k ochucení chleba, přidává se do 
sladkého pečiva a sladkostí. Je populárním 
dochucovadlem polévek, tvarohových a sýrových 
omáček, bylinkového másla a salátů. Skvěle se 
hodí k přípravě dušeného masa.



Jalovec obecný
Juniperus communi

Jalovec obecný je keř nebo malý strom variabilního vzrůstu, od křivolakého 
až poléhavého tvaru po dvanáctimetrový strom s jedním nebo vícero kme-
ny. Světlomilná dřevina se vyskytuje prakticky po celé severní polokouli. 
U nás vedlo nadměrné užívání, kácení pro dřevo a masivní sběr jalovčinek, 
stejně jako nevhodné úpravy krajiny, ke značnému snížení populace jalov-
ce. V roce 2017 byl zařazen mezi ohrožené taxony, zákonem však chráněn 
není.
Jalovec obsahuje flavonoidy, třísloviny, silice a aromatické terpeny. Jalov-
činky byly používány jako lék v mnoha kulturách. Vnitřně působí jako diu-
retikum a dezinfekce močových cest, používají se při zánětu močového 
měchýře, plynatosti a křečích. Zevně se užívá olej lisovaný z jalovčinek při 
revmatických bolestech ve svalech a kloubech ve formě přísad do koupelí, 
obkladů a při masážích. Účinkuje proti oparu, posiluje napětí dělohy 
a děložní stahy. Pro antiseptické účinky se vonný kouř z páleného dřeva, 
plodů a jehlic užívá odedávna při vykuřování, jalovcová silice také v aroma-
terapii a esenciální léčbě.
Jalovci byly v minulosti mnohými kulturami přisuzovány magické účinky, 
byl uctíván jako mocná ochranná síla, strážce brány do jiných světů a sídlo 
nadpřirozených tvorů a sil.
Využití má i v gastronomii, modročerné jalovčinky jsou používány k dochu-
cení a nakládání masa, především zvěřiny, dále do omáček, marinád 
a nádivek nebo k ochucení kysaného zelí. Vyrábět se z nich může též víno 
či rozvářka. Větvičky se používají k dochucení alkoholických nápojů ginu 
(slovo ‚gin‘ pochází z francouzského slova pro jalovčinky genièvre) 
a jalovcové. Tradiční slovenská borovička je vyráběna z jalovčinek.



Jitrocel kopinatý
Plantago lanceolata

Lidové názvy: babka, celníček, hojílek, hítrocíl, 
myší ocas, myší ouško, ranoce, volský jazyk, 
beraní jazyk, psí jazyk, olověný jazyk, čelník 
a svalník.

Rostlina je hojně rozšířena na loukách, u cest 
i na polích po celém světě. Dorůstá do výšky 
7 až 30 cm, špičaté listy jsou uspořádány do 
několika přízemních růžic. Kvete drobnými 
bělavými až hnědými květy od května do září.
Tato léčivá bylina působí proti kašli svými 
sekretolytickými a zklidňujícími účinky. Zároveň 
má protizánětlivé a antibiotické účinky 
(obsahuje glykosid aukubin) a využívá se 
k léčbě vředových chorob žaludku, dvanáctníku 
i tlustého střeva.



Kopřiva dvoudomá
Urtica dioica

Statná vytrvalá bylina dorůstá do výšky 50 až 150 cm, 
výjimečně i 200 cm. Celá rostlina je pokrytá žahavými chlupy, 
které obsahují směs tří chemikálií: histamin, který dráždí kůži, 
acetylcholin, který vyvolává pálení, a serotonin, který zvyšuje 
účinky těchto látek.

Kopřiva se přirozeně vyskytuje na severní polokouli a jako 
invazivní druh se šíří v Jižní Americe. Hojně roste na rumištích, 
v pobřežních porostech, příkopech, v lužních či vlhkých 
suťových lesích i v zanedbaných zahradách.

Rostlina je přímo nabita zdraví prospěšnými látkami, obsahuje 
například hořčík, organické kyseliny, karotenoidy, flavonoidy, 
vitamíny, aminokyseliny, glukoniny, třísloviny atd.

Její působení je rozmanité. Pozitivně ovlivňuje metabolismus, 
chudokrevnost, působí jako antirevmatikum, kardiotonikum, 
antidiabetikum, protiprůjmově, močopudně, antivirově. 
Má protizánětlivé účinky, urychluje hojení ran. Pomáhá při 
bronchiálním astmatu, zastavuje krvácení, zlepšuje prokrvení 
vnitřních orgánů. Osvědčuje se i při chorobách jater, žlučníku 
a ledvin, podporuje činnost slinivky a vaječníků. Zevně se užívá 
zejména proti vypadávání vlasů.

Nasekané listy kopřiv se přidávají do potravy drůbeži a jsou 
doporučovány k použití v gastronomii. Dělá se z nich kopřivový 
špenát, koření se s nimi jarní polévka. Také se přidávají do 
nádivky či jako příloha k masu.



Kozlík lékařský
Valeriana officinalis

Vysoká vytrvalá bylina (60 až 200 cm)  kvete 
hustými květenstvími drobných bílých nebo 
narůžovělých květů. 
Svou charakteristickou vůní přitahuje kočky 
podobně jako šanta kočičí. Vyskytuje se  ve 
vlhkých půdách v nižších polohách od střední 
a jižní Evropy až po Ural.

Kozlík je známá léčivá rostlina už od 
středověku. Výchozím materiálem je sušený 
oddenek, získaný nejlépe v květnu. Zpracovaná 
tinktura se užívá při nespavosti, bolestech 
hlavy, nervozitě. Působí proti žaludečním 
křečím, zmírňuje nadýmání a pocity strachu.



Mák setý
Papaver somniferum

Mák setý je jednoletá rostlina vysoká 30 až 150 cm. Kvete 
od června do srpna, barva květů je bílá, růžová, červená až 
fialová.

Mák je využíván již několik tisíc let. Pěstovat se začal patrně 
již v 6. tisíciletí před naším letopočtem v oblasti Středomoří, 
o tisíc let později byl zdrojem opia v Mezopotámii. Tehdy měl 
využití i jako sedativum (Egypt). V 9. století se dostal 
z oblasti Persie na území dnešní Číny. 

U nás se mák ve velkém jako olejnina začal pěstovat 
počátkem 19. století. 

Veškerá produkce v České republice je určena pro 
potravinářství, v potravinářském máku je značně snížený 
obsah morfinu a kodeinu. V zahraničí (zejména v západní 
Evropě) je mák pěstován pro farmaceutické účely.
Mák obsahuje také velké množství vápníku, železa a zinku, 
olej z makových semen obsahuje nejvíce kyseliny linolové ze 
všech běžně pěstovaných a pro potravu využívaných rostlin.

Planě rostoucí mák vlčí se využívá na plicní choroby, 
pomáhá zmírňovat kašel, léčí záněty horních cest dýchacích, 
podporuje trávení. Semena a květy mají tišící a zklidňující 
účinky.



Máta
Mentha

Rod aromatických bylin se vyskytuje na mokrých 
a vlhkých místech v Eurasii, na severozápadě Afriky, 
v obou Amerikách, v Austrálii i na Novém Zélandu 
(mimo tropické oblasti).

Rostlina bývá vysoká 0,2 až 1,2 metru. Buňky lodyh 
i listů jsou prosyceny esenciálními oleji (zejména 
mentolem), které po rozemnutí výrazně voní.

Máta obsahuje hlavně silice, třísloviny, flavonoidy
 a fenoly. Má široké spektrum použití. Svými léčivými 
účinky pomáhá při nachlazení a kašli, zklidňuje 
podrážděné zažívací ústrojí, podporuje trávení, 
mírní nadýmání, utišuje svalové bolesti, pomáhá 
uvolnit ucpaný nos a pomáhá při bolestech hlavy. 

Zanedbatelné není její využití v kosmetických 
prostředcích, kloktadlech, sirupech, zubních pastách, 
mastech a zklidňujících gelech.

V kuchyni se používá k pečenému a grilovanému 
masu, do marinád, sladkých pokrmů a salátových 
zálivek. Nezastupitelná je také v kubánském nápoji 
mojito.



Mateřídouška úzkolistá
Thymus serpyllum

Drobná, maximálně 30 cm vysoká bylina kvete 
malými fialovými kvítky v květnu až srpnu. 
Po rozemnutí vydává typickou jemnou vůni. 

Vyskytuje se na suchých a teplých travnatých 
stráních, loukách i mezích po celé Evropě až 
do nadmořských výšek alpinského pásma.

Díky značnému obsahu silic a dalších látek 
se používá ve formě čaje při onemocnění 
horních cest dýchacích, při poruchách zažívání 
spojených s nadýmáním a kolikami. Rovněž 
navozuje klid, pomáhá při bolestech hlavy, 
závratích a nervových slabostech.

Ve francouzské, italské a německé kuchyni 
se používá jako koření obdobně jako tymián.



Meduňka lékařská
Melissa officinalis

Vytrvalá rostlina dosahující výšky 70 až 150 cm 
je planě rozšířena na chráněných a slunných 
polohách východního Středozemí a Malé Asie. 
Ve střední Evropě se pěstuje na polích 
a zahradách, občas zplaňuje.

Aromatické listy příjemně voní po citronu. 
Meduňka obsahuje hlavně třísloviny a silice. 
Dále v menším množství hořčiny, sliz, flavonoidy 
a minerální látky.

Meduňkový čaj snižuje stres, uklidňuje, uvolňuje, 
zpříjemňuje spánek a pomáhá proti zažívacím 
obtížím. Nově jsou potvrzeny protivirové účinky, 
obzvláště u herpesvirů. Nať se používá v lidovém 
léčitelství jako hypnotikum a sedativum. 

V gastronomii se z listů připravuje meduňkový 
likér, čerstvé se přidávají do míchaných nápojů 
a ovocných salátů.



Měsíček lékařský 
Calendula officinalis

Rostlina o výšce 70 až 80 cm kvete od jara do 
pozdního podzimu žlutými a oranžovými květy 
až 8 cm velikými. Pochází z jihu Evropy a Orientu. 
Prospívá na slunných místech s dostatkem 
prostoru.

Ve starověku byl měsíčkem nahrazován drahý 
šafrán. 

Vnitřně se užívá jako uvolňovač křečí, ke 
zvýšení sekrece žluči, při žloutence a jaterních 
chorobách. 

Zevně se používá v obkladech a mastech 
k ošetření špatně se hojících a hnisavých ran. 

V kosmetických prostředcích se využívají jeho 
zvláčňující účinky. Je také jednou z hlavních 
gynekologických rostlin – upravuje nepravidelnou 
a bolestivou menstruaci, mírní klimakterické 
potíže, tlumí gynekologické záněty. 



Pampeliška
Taraxacum

Na půdu velmi nenáročná rostlina kvete žlutě 
od dubna do června na mezích, loukách 
a trávnících. 
Vytrvalá plevelná bylina je vysoká 5 až 40 cm, 
má houževnatý zásobní kořen.

Přirozeně roste v mírném pásmu severní 
polokoule ve všech vegetačních stupních. 
Různé druhy skupiny pampelišky lékařské byly 
zavlečeny více méně do všech oblastí světa, 
včetně tropů.

Léčivá je celá rostlina. Má velmi dobý vliv 
na játra a celé trávicí ústrojí, zvyšuje tvorbu 
a vylučování žluči, pomáhá při cukrovce. 
Doporučována je zejména při zánětech 
močových cest a při ledvinových kamenech. 
Odstraňuje svrbění kůže, lišeje a vyrážky. Pro 
své krev pročišťující účinky pomáhá i při dně 
a revmatismu.



Pažitka pobřežní
Allium schoenoprasum

Pažitka se vyskytuje přirozeně v Evropě, Asii 
i v Severní Americe. Její listy jsou zdrojem 
vitamínu C, dále obsahují provitamín A, vitamín 
B2, silici se sírou, minerální látky.

Je oblíbenou naťovou zeleninou. Má cibulové 
aroma, které povzbuzuje chuť k jídlu 
a podporuje trávení. V kuchyni má široké 
použití. Sype se na chléb s máslem, přidává se 
do pomazánek, do polévek, do salátů 
či vaječných jídel, kde může nahradit cibuli. 
Výborná je v lehkých rybích specialitách 
i v omáčkách.



Podběl lékařský
Tussilago farfara

Lidové názvy: lopušnice, koňské kopyto, májík, 
ubytmík, mateří líčko, líčko Panny Marie, babuška.
 
Vyskytuje se na vlhkých místech, na polích, 
loukách, na březích potoků a v příkopech po celé 
Evropě a Asii. Jako zavlečená rostlina se vyskytuje 
i v Severní Americe.  Nízká rostlina kvete žlutými 
květy od března do dubna, v horských oblastech 
až do srpna.

Podběl lékařský má dezinfekční a protizánětlivé 
účinky. Používá se při zánětech horních cest 
dýchacích k lepšímu odkašlávání. Čerstvé lístky 
z odvaru se přikládají na spáleniny, oteklé 
a bolavé klouby a na špatně se hojící vředy. 

V lidovém léčitelství se doporučuje i při zánětech 
žil. Samostatně podávaný není vhodný pro děti 
a těhotné a kojící ženy.



Řebříček
Achillea

Světlomilná bylina může dorůstat až do 120 cm, 
kvete drobnými bílými, žlutými i růžovými kvítky. 
Rozšířena je po celé Evropě, Asii, Severní Americe 
i Africe. Celkový počet druhů se odhaduje na 115, 
mnohé z nich jsou léčivé či okrasné.

Rostlina je velmi aromatická, obsahuje silice, 
glykosidické hořčiny, třísloviny a další účinné  látky. 
Působí jako silný insekticid a larvicid. 
Z kontaminované půdy jímá bor, kadmium, měď, 
molybden, olovo i stroncium.

Řebříček má antibakteriální, protizánětlivé 
a stahující účinky. Drcená nať se přikládá jako 
lokální anestetikum na podlitiny, pohmožděniny, 
vyrážky, křečové žíly a bércové vředy. Odvary se 
používají vnitřně k vyvolání pocení, k podpoře 
trávení, při onemocnění jater, zánětech močových 
cest.



Sedmikráska
Bellis

Sedmikráska je malý rod asi 10 až 15 druhů, 
nejznámějším je sedmikráska chudobka (Bellis 
perennis), která se jako jediná vyskytuje i u nás.
Sedmikráska je původní zejména v Evropě, 
některé druhy se vyskytují i v severní Africe nebo 
Malé Asii. Nízká rostlina s výškou do 10 cm 
si vybírá slunečná luční stanoviště.

Mezi léčivé látky, které sedmikráska obsahuje, 
patří například hořčiny, silice, třísloviny, organické 
kyseliny, minerální látky, inulin a také cukr.
 
Ve formě odvarů, obkladů, sirupů či mastí 
se používá při onemocnění žlučníku, k léčbě 
zánětlivých chorob dýchacích cest, zánětů v krku 
a dásních. Využívá se též na špatně se hojící 
rány a vředy. Je vhodná i jako přísada do koupelí. 
Kromě toho je výbornou surovinou do jarních 
salátů.



Třezalka tečkovaná
Hypericum perforatum

Statná vytrvalá bylina dorůstá obvykle výšky 20 až 60 cm. 
Kvete zlatožlutými květy o průměru 15 až 30 mm. Prospívá na 
slunných stráních, mezích, pastvinách, pasekách apod.
Druh je rozšířen téměř v celé Evropě s výjimkou arktických 
oblastí. Vyskytuje se též na střední Sibiři, v Mongolsku, Číně, 
severozápadní Indii, severozápadní Africe, Madeiře a Kanárských 
ostrovech. Třezalka byla lidskou činností zavlečena do oblasti 
mírného pásu téměř celého světa.
Na pastvinách způsobuje dobytku zdravotní potíže vlivem 
zvýšené fotosenzibility.
V třezalce tečkované bylo zjištěno více než 150 různých látek, 
z nichž nejvýznamnější jsou hypericiny, hyperforin, flavonoidy, 
silice, xanthony, třísloviny a procyanidiny. Její hlavní medicínský 
význam spočívá v léčení lehkých a středně těžkých forem 
deprese, psychických poruch, úzkostných stavů, při léčbě oparu 
a klimakterických potíží. Ve formě masti má prokazatelnou 
účinnost při léčbě atopického ekzému.
Velkým rizikem je interakce s jinými léčivy. Výsledkem bývá 
pokles hladiny medikamentů v krvi a související oslabení jejich 
terapeutického účinku. Mezi léky, které třezalka takto ovlivňuje, 
mimo jiné patří antikoncepční přípravky, léky na ředění 
krve (warfarin), imunosupresiva (cyklosporin), antidepresiva, 
chemoterapeutika používaná při léčbě rakoviny (irinotekan), 
kardiotonika (digoxin), antiastmatika (theofylin) a léky proti 
AIDS (idinavir).


