
Dr. Pamplana-Aoger v této knize čtenáře 
přehlednou formou seznamuje s léčilllÍmi 
vlastnostmi, které se skrývají v rostlinné říši. 
Ve dvoceti kopitolách představuje známé 
i méné známé rastliny a jejich účinné látky, 
s jejichž pomocí si člověk muže upevnit své 
zdroví a využít je jako doplněk léčby konkrét
ních onemocnění. Velkým přínosem knihy je 
to. že se v ní nenacházejí jen teoretické 
informace, ale také návodná doporučení. 
díky nimž mohou čtenáři získané vědomosti 
snadno využít v praktickém životě. 

Knihu ocení každý, komu jeho zdraví není 
lhostejné a kdo touží o ně pečovat šetrným 
zpUsobem. 
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Ernst Schneider 

Encyklopedie 
přírodní léčby 

Kniha pojednává o využití přírodních 
prostředků k léčbě a prevenci nemocí. Autor, 
výzkumný pracovník na poli přírodní medicíny, 

v ní názorným způsobem představuje základní 
léčebné procedury a jejich praktické využití. Čtenáři 
se tak nabízí příležitost seznámit se se základy hydro· 
terapie, oeroterapie, helioteropie, klimototeropie, 
geoterapie. fyzioterapie, dietoterapie a s prováděním 
očistných kúr. 

Vázaná, celobarevná, 320 stran 

� Na stránkách druhého dílu Encyklopedie • přírodní léčby se dr. Schneider zaměřuje 
� na praktické využití přírodních léčebných 

procedur, které jsou popsány v prvním dílu. 
V patnácti obsáhlých kapitolách přehlednou formou 
zpracovává důležité informace o více jak dvou 
stech nemocech. Součástí popisu každé z nich je 
léčebný postup, s jehož pomocí se čtenář naučí nad 
nemocemi nejen vítězit, ale - což je ještě mnohem 
důležitější - účinným způsobem předcházet jejich 
vzniku. Díky této výjimečné knize se široké veřejnosti 
nabízí příležitost zařadit do své "domácí lékórny" 
takové léčebné prostředky, které ve většině případů 
nemají vedlejší účinky, jsou neustále k dispozici a na 
rozdíl od farmaceutických přípravků nezatěžují 
rodinný rozpočet. 

Vázaná, celobarevná, 360 stran 



George D. Pamplona-Roger 

Encyklopedie 
léčivých potravin 
Kniha přináší mnoho nových informací o nejrůznějších 
druzích ovoce, zeleniny, o obilninách, luštěninách a ořeších. 
Autor se zabývá prospěšnými látkami, které se skrývají 
v mikroskopické struktuře potravin, a jejich použitím při léčbě 
nemocí. Nezaměřuje se pouze na onemocnění, která jsou 
pro moderního člověka čím dál větší hrozbou (na tak zvané 
civilizační choroby), ale zabývá se i tím, jak zvýšit odolnost 
imunitního systému, jak se vyhnout infekčním chorobám či jak 
zlepšit psychickou i fyzickou zdatnost. 

Vázaná, celobarevná, 392 stran 
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My lidé rostliny využíváme odedávna. Slou
ží nám jako zdroj potravy, připravujeme z nich 
kosmetické a léčebné prostředky, stavíme z nich 
obydlí a vyrábíme oblečení. Teprve až nyní však 
začínáme lépe chápat, jaký význam například 
mají deštné pralesy pro ekologickou rovnováhu 
naší planety. Zjišťujeme, že je nutné, abychom 
rostlinný svět začali využívat co možná nejšetr
nějším a nejúčelnějším způsobem. 

V minulých staletích rostliny tvořily neod
myslitelnou součást důmyslné tradiční medicí
ny zemí, jako je Čína nebo Indie. Tyto léčebné 
systémy, které jsou založeny na využívání pří
rodních léčebných prostředků, hrají důležitou 
roli i v dnešní době. Světová zdravotnická orga
nizace (WHO) odhaduje, že okolo 80 % světo
vé populace je závislých výhradně na přírodní 
medicíně. 

Zdravotnictví vyspělých zemí světa, ve kte
rých žije zbývajících 20 % populace, však rostli
ny využívá také. Analýzou lékařských předpisů 
se zjistilo, že z celkového množství léků vyda
ných ve Spojených státech od roku 1959 do ro
ku 1980 tvořily léky s účinnými látkami z rostlin 
až 25 %. Nejméně 1 1 9  chemických látek zís
kaných z 90 rostlinných výtažků tvoří součást 
některého významného léku, který se v těchto 
zemích využívá. 

7 

V roce 1937 vznikl ve Spojených státech Na
tional Cancer Institut, jehož posláním je pod
porovat a provádět výzkum související s rako
vinou a starat se o něj. Od doby svého vzniku 
tento institut analyzoval přes 100 000 rostlin
ných výtažků ve snaze objevit látky zabraňující 
vzniku a rozvoji rakoviny a více než 30 000 rost
linných výtažků ve snaze najít látky působící 
proti AIDS. 

Vyvinutí látky, která se ukázala být klinicky 
účinná proti rakovině, jako je například taxol, 
a objevení látky,jejíž vlastnosti se uplatňují v léč
bě AIDS, jako například michellamin 8, nám 
jasně ukazuje, že rostliny jsou pro lidské zdraví 
velmi významné aje třeba seje naučit co nejlépe 
využívat. K tomu má přispět i tato kniha. 

Dr. GordonM. Gragg 
Odděleni přírodnich 
produktů, 
U. S. Natianal Cancer 
Institute 
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1 Rejstřík nemocí 
", 

A 
Afty 90 

AIDS 363 

Akné 341 

Akutní rýma 94 

Anasarka (vodnatelnost) 271 

Anémíe 138  

Angína pectoris 109 

Arterioskleróza a vysoká hladina 

cholesterolu 119 

Arytmie 109 

Astma 150 

B 
Bércové vředy 130 

Bolest v kříži (Iumbago) 321 

Bolesti hlavy 71 

Bolesti žaludku 210 

Bolesti zubů 91 

Bradavice 338 

Břišní tyfus 36] 

Bulimie 3 12  

Bušení srdce (palpitace) 108 

c 
Celulitida 341 
Černý kašel (pertusse) 362 

Cholera 360 

Chřipka (influenza) 363 

Chronický zánět žaludku 

(chronická gastritida) 210 

Cukrovka 313 

D 
Dna (uratická artritida) 321 

Dna 313 

1 1  

Dráždivý tračník 241 

Dysfunkcejater 194 

Dyspepsie (porucha trávení) 209 

E 
Ekzém 340 

Epilepsie 71 

F 
Faryngitida 343 

Fibrocystická mastopatie 252 

G 
Gastroenteritida 242 

H 
Helmintóza 243 

Hnilobné procesy ve střevech 241 

Horečka 361 

Hypermenorea 295 

I 
Infarkt myokardu 109 

Infekce močového ústrojí 272 

Ischias 322 

J 
Ječné zrno (hordeolum) 60 

K 
Kašel 150 

Kožní mykóza 340 

Krása pokožky 342 

Křečové žíly (varixy) 130 

Křivice (rachitida) 320 

Kruhový liš�i (tinea capitis) 343 



Rejstřík nemocí 

Krvácení 138 

Krvácení z nosu 94 

L 
Lámavost nehtů 343 

Ledvinová kolika 271 

Lupénka (psoriáza) 342 

M 
Malárie 362 

Mdloba 1 19 

Menopauza 294 

Migréna 70 

Močová inkontinence 273 

Mozoly 338 

Mužská neplodnost 293 

Mužská pohlavni impotence 292 

N 
Nadměrné pocení 339 

Nadměrné pohlavní vzrušení 292 

Nadmutý žaludek 209 

Nedostatek žaludečních šťáv 208 

Nefritida a nefróza 272 

Nemoci prostaty 292 

Nepravidelná menstruace 295 

Nespavost 70 

Nežity a abscesy 342 

Nízká hmotnost 312 

Nízký krevní tlak (hypotenze) 1 1 8  

Noční pomočování 272 

o 
Oběhová nedostatečnost 118 

Obezita 3 12  

Omrzliny 119 

12 

Opar (herpes) 343 

Organická onemocnění nervového systému 71 

Oslabený imunitní systém 360 

Osteoporóza 320 

Otok 271 

p 
Pachuťv ústech 91  

Pálení žáhy 208 

Plynatost 240 

Podráždění hltanu 92 

Podráždění kůže 341 

Podvýživa (malnutrice) 3 1 3  

Pohmoždění (kontuze) 320 

Popraskaná kůže 338 

Poranění dolních končetin 322 

Porucha funkce vaječníků 293 

Poševní výtok (Ieukorea) 295 

Předčasná ejakulace 294 
Prořezávání prvních zubů 9 1  

Psychosomatická onemocnění 70 

Pyelonefritida 272 

Pyorrhea, gingivitida a paradentóza 9 1  

R 
Rány a vředy 339 

Rekonvalescence 361 

Revmatické bolesti 321 

Rozedma plic 1 5 1  

Různé druhy bolestí a neuralgie 7 1  

S 
Salmonelóza 360 

Snížená chuť kjídlu 174 

Snížené intelektuální schopnosti 68 

Stres 70 



Střevní atonie 242 

Střevní dysmíkrobie 241 

Střevní kolika 242 

Strie 340 

Suchá kůže 341 

Svrab (skabies) 343 

T 
Těhotenství 293 

Trombóza 138 

Tuberkulóza (TBC) 362 

U 
Uretritida 273 

Urolitiáza 270 

V 
Vřídky na bradavce 293 

Vyčerpání a tělesná slabost (astenie) 69 

Vymknutí kloubu (luxace) 320 

Vypadávání vlasů (alopecie) 342 

Výpadky paměti 69 

Vysoký krevní tlak (hypertenze) 1 18 

Z 
Zácpa 243 

13 

Zadržování tekutiny v tkáních při menstruaci 294 

Zánět děložního hrdla (cervicitida) 295 

Zánět dutin 93 

Zánět hrtanu (Iaryngitida) 93 

Zánět mandlí a hltanu 92 

Zánět močového měchýře (cystitida) 273 

Zánět očního víčka (blefaritida) 61 
Zánět pnldušek (bronchitida) 149 

Zánět rohovky (keratitida) 60 

Zánět spojivek (konjunktivitida) 61 

Zánět tlustého střeva (kolitida) 242 

Zánět žaludku (akutní gastritida) 2 1 1  

Zánět žil (ftebitida) 130 

Zápach z úst 174 

Zápal plic 149 

Zrychlení srdeční činnosti (tachykardie) 108 

Zvracení 210 

Ž 
Žaludeční neuróza 2 10  
Žaludeční plynatost 209 
Žaludeční vřed 211 
Ženská neplodnost 293 
Žloutenka (hepatitida) 194 
Žlučníková kolika 195 
Žlučníkové problémy 195 



Rejstřík rostli n  

A 
Agáve americká (Agave americana L.) 274 

Aloe vera (Aloe vera (L.) Webb.) 346 

Aloisie trojlistá (Lippia triphylla Kuntze) 227 

Artyčok zeleninový (Cynara scolymus L.) 199 

B 
Badyáník pravý (!llicium verum Hook.) 224 

Bazalka pravá (Oeimum basilicum L.) 184 

Bedrník anýz (pimpinella anisum L.) 232 

Bez černý (Sambucus nigra L.) 376 

Blahovičník kulatoplodý (Eucalyptus globulus 

LabiU.) 158 

Boldovník vonný (Peumus boldus Molina) 200 

Borovice přímořská (Pinus pinaster Soland) 162 

Bříza bělokorá (Betula alba L.) 280 

Brukev černá (Brassica nigra (L.) Koch) 324 

Buk lesní (Fagus silvatica L.) 249 

C 
Cukrová třtina (Saccharum officinarum L.) 167 

Cypřiš velkoplodý (Cupressus sempervirens L.) 

134 

č 
Čekanka obecná (Cichorium intybus L.l 214 
Čepelnatka (Laminaria saccharina Lam.) 316 
Česnek kuchyňský (Allium sativum L.) 120 

D 
Oamiána (Turnera diffusa WilId.l 309 

Oobromysl obecná (Origanum vulgare L.l 230 

Dřišťál obecný (Berberis vulgaris L.l 196 

Ornavec lékařský (Parietaria officinalis L. ) 285 

Dub zimní (Quercus roburL.) 104 

14 

F 
Fenykl obecný (Foeniculum vulgare Mill.) 177 

H 
Harpagofyt ležatý (Harpagophytum 

procumbens Oec.) 330 

Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla L.) 180 

Hlavěnka dávivá (Cephaelis ipecacuanha 

A. Rich.) 212 

Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna 

Jacq.) 1 12  

Hořec žlutý (Gentiana lutea L.) 222 

Hřebíčkovec vonný (Eugenia caryophyllata 

Thumb) 98 
Hulevník lékařský (Sisymbrium officinale 

Scopoli.) 103 

Ch 
Chaluha bublinatá (Fucus vesiculosus L.l 314 

Chinovník lékařský (Cinchona officinalis L.) 

366 

Chmel otáčivý (Humulus lupulus L.l 74 

Chrpa modrá (Centaurea cyanus L.) 62 

Chvojník čínský (Ephedra dystachya L.) 157 

I 
Ibišek čínský (Hibiscus abelmoschus L.l 178 

Ibišek súdánský (Hibiscus sabdariffa L.) 179 

J 
Jalovec obecný (Juniperus communis L.) 284 

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) 328 

Jasonia glutinosa (Jasoniaglutinosa 

[L.] D. C.) 225 

Javanský čaj (Orthosiphon stamineus Benth.l 317 



Jedle bělokorá (Abies alba Miller) 152 

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba L.) 124 

Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.) 1 3 1  

Jitrocel blešník (Plantago psyllium L.) 256 

Jitrocel větší (Plantago major L.) 164 

K 
Kafrovník lékařský (Cinnamomum camphora 

(L.) Steb.) 1 1 1  

Kakost smrdutý (Geranium robertianum L.) 65 

Kaktus (Cereusgrandifiorus Miller) 110  

Kassie fistula (Cassiafistula L.) 246 

Kassie sennová (Cassia angustifolia Vahl.) 244 

Kmín kořenný (Carum carvi L.) 176 

Kmín římský (Cuminum cyminum L.) 220 

Kokoška pastuší tobolka (Capsella 

bursa-pastoris L.) 300 

Kopr vonný (Anethum graveolens L.) 175 

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica L.) 144 

Korajník lékařský (Copaifera 

officinalis L.) 282 

Koriandr setý (Coriandrum sativum L.) 218  

Kostival lékařský (Symphytum 

officinalis L.) 356 

Kozlík lékařský (Valeriana officinalis L.) 84 

Krušina olšová (Rhamnusfrangula L.) 260 

Kurkuma dlouhá (Curcuma longa L.) 221 

Kvassie hořká (Quassia amara L.) 231 

L 
Lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra L.) 160 

Len setý (Linum usitatissimum L.) 252 

Levandule lékařská (Lavandula angustifolia 

Miller) 76 

Lichořeřišnice větší (7J-opaeolum majus L.) 380 

Lipa malolistá (Ti/ia europaea L.) 82 

15 

Locika kompasová (Lactuca virosa L.) 75 

Lomikámen zrnatý (Saxifraga 

granulata L.) 287 

Lopuch větší (Arctium lappa L.) 348 

M 
Máčka ladní (Eryngium campestre L.) 283 

Majoránka zahradní (Origanum 

majorana L.) 184 

Máta peprná (Mentha piperita L.) 182 

Meduňka lékařská (Melissa officinalis L.) 78 

Medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi 

(L.) Spren.) 276 

Merlík vonný (Chenopodium ambrosioides L.) 

213 

Měsíček lékařský (Calendula officinalis L.) 298 

Mochna nátržník (Potentilla erecta (L.) 

Rauschel) 259 

Mochyně (Physalis viscosa L.) 355 

Mořena barvířská (Rubia tinctorum L.) 286 

Mučenka pietní (Passifiora incarnata L.) 80 

N 
Náprstník červený (Digitalis 

purpurea L.) 114 

Noni (Morinda citrifolia L.) 370 

Nopál obecný (Opuntiaficus-indica 

(L.) Miller.) 354 

o 
Oreláník barvířský (Bixa orellana L.) 349 

Ořešák královský (Juglans regia L.) 250 

Ostropestřec mariánský (Silybum marianum 

(L.) Gaertn.) 202 

Ostružiník křovitý (Rubusfruticosus L. ) 266 



Rejstřík rostlin  

p 
Pamětník rolní (Thymus serpyllum L.) 168 

Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris L.) 296 

Pískavice řecké seno (Trigonella foenum

-graecum L.) 236 

Plicník lékařský (Pu/monaria officinalis L.) 166 

Polej obecný (Mentha pu/egium L.) 228 

Pomerančovník (Citrusaurantium L.) 72 

Potočnice lékařská (Nasturtium officina/is 

R. Br.) 140 

Přeslička rolní (Equisetum arvense L.) 350 

Prha chlumní (Arnica montana L.) 323 

Proskurník lékařský (Althaea �tficinalis L.) 96 

Pukléřka isl.andská (Cetraria is/andica L.) 154 

Pupalka dvouletá (Oenothera biennis L.) 126 

Pýr plazivý (Agropyrum repens (L.) Beauv.) 275 

R 
Ratanha (Krameria triandra Ruiz-Pav.) 99 
Rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta L.) 95 

Reveň lékařská (Rheum officina/e Baillon) 263 

Rohovník obecný (Ceratonia si/iqua L.) 247 

Routa vonná (Ruta graveolens L.) 305 

Rozmarýn lékařský (Rosmarinus officinalis L.) 

332 

Rozrazil lékařský (Veronica officinalis L.) 237 

Růže galská (Rosa gallica L.) 304 

Růže šípková (Rosa canina L.) 374 

Ř 
Řebříček obecný (Achillea millefolium L.) 344 
Řečík lentišek (Pistacia lentiscus L.) 100 
Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria L.) 101 
Řešetlák Purshův (Rhamnus purshiana D. C.) 

262 

16 

s 
Saturejka horská (Satureja montana L.) 188 

Sedmikráska chudobka (Bellis perennis L.) 364 

Serenoa plazivá (Serenoa repens Bartram.) 308 

Skočec obecný (Ricinus communis L.) 264 

Skořicovník cejlonský (Cinnamomum zey/ani

cum Blume) 216 

Sléz lesní (Malva silvestris L.) 254 

Slivoň trnitá (Prunus spinosa L.) 185 

Smetanka lékařská (Taraxacum officinale 

Web.) 204 

Spirulina (Spirulina maxima (set.-Gard.) 

Geitler) 142 

sporýš lékařský (Verbena officinalis L.) 86 

Svatolína cypříškovitá (Santolina 

chamaecyparissus L.) 235 

Světlík lékařský (Euphrasia officinalis L.) 64 

š 
Šafrán setý (Crocus sativus L.) 219 
Šalvěj lékařská (Salvia officina/is L.) 306 
Šanta kočičí (Nepeta cataria L.) 183 
Šrucha zelná (Portu/aca oleraeea L.) 258 

T 
Tamaryšek indický (Tamarindus indica L.) 265 

Tolice setá (Medirago sativa L.) 139 

Třapatka nachová (Echinacea angustifo/ia D. C.) 

368 

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.) 

352 

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia L.) 234 

Třtina obecná (Arundo donax L.) 278 

Thžebníkjilmový (Fi/ipendula ulmaria 

(L.) Maxim.) 326 



1)!mián obecný (Thymus vulgaris L.) 378 

v 
Úrazník šídlovitý (Chondrus crispus 

Lyngb.) 155 

Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria L.) 329 

v 
Vanilovník plocholistý (Vani/la planífolia 

Andrews) 190 

Vavřín ušlechtilý (Laurus nobi/is L.) 226 

Vilín virginský (Hamamelis virginiana L.) 1 3 1  

Violka vonná (Viola odorata L.) 170 

Vodilka kanadská (Hydrastis canadensis L.) 102 

Vrba bílá (Salix alba L.) 334 
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Vrbovka úzkolistá (Epi/obium angustifolium 

L.) 248 

Vstavač mužský (Orchis mascula L.) 255 

z 
Zápašnice březová (Barosma betulina Thumb.) 
279 

Zázvor lékařský (Zingiberofficina/e Roscoe) 191 

Zemědým lékařský (Fumaría officinalis L.) 198 

Zlatobýl obecný (Solidago virga-aurea L.) 288 

Zlatolist (Chrysophy/lum caimito L.) 156 

Zploděr americký (Ceanothus americanus L.) 97 

ž 
Ženšen (Panax ginseng C. A. Meyer) 302 



Jak používat tuto knihu 

V této encyklopedii používáme řadu symbolů, které se týkají rostlin, lidských orgánů a onemocněni. 
Na následujicích čtyřech stranách najdete k těmto symbolům vysvětlivky, které vám pomohou 

se v knize lépe orientovat. 

Používaná botanická část 

Dužnaté listy • (například 
nopál obecný) 

Listy kryto- --.. semenných 
rostlin 

Sekrece .. (míza, latex, 
pryskyřice 

atd.) 

Kůra .. 
Lodyha, stvol 1 nebo kmen 

Dřevo, A živočišné uhlí 

Hlíza • 
Cibulka • 

Stélka (tělo 
nižších rostlin) 

Celá rostlina 

1 8  

" Mladé 
pupeny 

Květenství 

Okvětí 

• Plod 

00 ·· ll. 
Semena , 1/ .' ""-- -, .. -, .. 

� Lusky 

Ir Oddenek 

* Kořen 

Celá rostlina, 
kromě kořene 



Jak používat tuto knihu 

Oční choroby 

Onemocnění 
úst a zubů 

Choroby dýchací 
soustavy 

Energie 

Choroby jater 
a žlučníku 

Poruchy 
metabolismu 

Choroby 
močových cest 

{ledviny a měchýř) 

Infekční choroby 
(účinek antibiotik) 

Choroby 
rozmnožovací 

soustavy u ženy 
a u muže 

Choroby žil 

9 
d 
Jl/. 

Význam jednotlivých 
medicínských symbolů 

� 

Choroby 
nervové soustavy 

Stimulace 

� 
• 
A 

� 
� 
t;l 
• 

Ušní, nosní, 
krční. .. 

Choroby srdce 

Choroby arterií 

Choroby krve 

Choroby trávicí 
soustavy 

Choroby žaludku 

Střevní choroby 

Anální a rektální 
nemoci 

�! 
Choroby svalů 
a kostí 

Kožní choroby 

1 9  



Jak používat tuto knihu 

Stránky s rostlinami: popis a uspořádání 

Užívání rostlin 

Rostlina bez rizika: Rostlina nemá žádné vedlejši 
účinky ani kontraindikace. 

Potenciálně nebezpečná rostlina: Jedná se 

i 
I o potenciálně toxickou rostlinu. Přestože její užívání je 

většinou bez rizika, je nutné být vždy opatrný. 

I Nebezpečná rostlina: Jedná se o toxickou rostlinu, 
která má silné účinky na lidský organismus a vyvolává 
nežádouci reakce. Její užívání se doporučuje jen 
ve specifických případech, a to pouze v přesně 
stanovených dávkách a pod lékařským dohledem. 

Odborný název 
rostliny 

V každé kapitole jsou 
rostliny seřazeny 
abecedně podle 

odborných názvů. 

Obecný název 

Číselný odkaz 
k popisu způsobu 

I rostli 

Tabulka s varovnou 

Levandule lékařská 
Rostlino pronikavé vůně, 

která má povzbuzující 
a léčivé účinky 

LEVAN."". LE lé.k.hU,� 1>0 ... l<tl po

.

' 
ufj.lIIvk05rnru.:ta pti hytJ<'flt.VRlm· 
slcét\i.i.,ilt<ht,,:i.�loba�p/'i· 

_Ii Iovonduli do koul"'lí. kji jrni!no pO<l>bl 
.1.1i""' • .,.,_ .... ""'Ý""1. 

Vilno! �k pt;t.>huj. k sobt vtdr. kkr+ 
ft lťjvy j<jlch kvt!ti")lTiWjI'l)'llikajiri mtd. 

V1asloosti a indikoce 
• ZkIk1�..;. .... I<t ... ...,....;zujtanno.t ....... 

nornnlho • "e.Urlolnlho """""'.ho opllm" 
_,O, O. Doc>o",<'uj ... pIi�t<dl,,,,,p . 
.... ""ii (_hm dukYnkb • ttlesngeh pfI
.""1«1. pn> nttjc ch.",tttri"icklo dri1di1li 
,Io!>os,), rtrátt vtdom� uychlenm. buknl 
""'" • obco:nt ph p')dIo..,nu.tic� 0"'" 
rnocn.!nlch 

• 71qo<u� rri_i .,. 8, ll. Mo mlmt �."" 
minlti_nl (d<pfuj< o<1chod plY"� ft .ttn) 

Varování 
Vplrpodl,h/evondukJVou ••• Mi<dlwJtovnllf. 
.... dod,bJjt. dopotutoné ddvkwd� proroh 
wIl1 d6Y*>' """""" zpd...o;r ........... 1\1, G do
lrof>ctltwh. 
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��"i<!II:t>II<dzttWIId>o<lOlt;' 

'''''''<I>t"""�/jt,at6fJ,,,,'''fl'*J,'''''' 
v:d1jmJ,�,tjmi.""""'aJf<IIPod�'""'Ý"'i, 
J-J""JJ;wJTfr:tlIJJq.�"' __ kW'7 
j_�,�%,h,*",Ir,I<"'. 

_",_PlcoJMlmbtQr.4lrtoJ,IJJs.,. 

Používaná 
botanická část (viz 
str. 18) 

Nejdůležitější 
léčebné uplatnění 
(viz str. 19) 

Název 

Další léčebné 
indikace rostliny 
(Viz str. 19) 

Obrázek rostliny 

Popis rostliny 
používané části 



Jak používat tuto knihu 

Popis rámečků a tabulek 

-
I Příprava a použití -

Vnitřní použiti 
O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 30g ko
řen ba pomletých sušených listů. Vypijte 
dennllo 3 a Iky oslazené medem. 

Zevní použití 
6 Obklady. Kousek látk močte do m ízy 
a přiložte na postižené mlstc. 

., Jak získat 
levandulový olej 

Do 1009 olivového oleje pndejte lOg esence. 
Rovněž můžete v 1 litru olivOVého oleje rozmixo
vat 2509 sušených rostlil\ směs uložit na dva týd
ny v chladnu a následně scedit Zlskaný ronak 
můžete aplikovat pnmo na postiženou oblast 

Každá kapitola obsahu
je rostliny, které jsou pro 
léčbu nemocí konkrét
ních orgánů či části těla 
nejdůležitější. 

Má-Ii rostlina více uplat
nění, což je velmi běžné, 
je zařazena do kapitoly, 
která pojednává o jejích 
nejvýraznějŠich léčeb
ných účincích a aplika
cích. Aby však čtenář 
mohl tuto rostlinu využít 
i v jiných případech, uvá
díme u popisu jednotli
vých nemocí výčet všech 
rostlin, které se k jejich 
léčbě uplatňují. 

• 

• 

Příprava a použiti 

Čiselný odkaz 

Každý způsob přípravy 
a použití rostlin má své 
referenční číslo. V hlavním 
textu jsou jednotlivé 
způsoby přípravy uváděny 
s pomocí tohoto čísla. 

Informační tabulka 

Obsahuje podrobné 
informace týkající se 
rostliny, která se v dané 
části popisuje. 

Deprese a nervozita 
Definice 
Jedná se o ,tav (harakterilOvanj nadmi!rn1rn 5mutk�m, 
který často nemá žádnou zjevnou pfKinu, ztrátou chuti 
kjídlu, nespavG5ti a skJOf1em k nfťinnosti. 

Léčba 
K léčbě dopOIl.Kujeme poulIt roItliny, které po
vzbuzuji a harmonizuji linnost nervowého 

systťmu. )atol j rostliny, jež obsahuj{ dill.lité 
iiviny, například vitaminy skupiny B a lecitin. 
V Ž�nftn případě by se k Itťbt deprl'Sf ",mě-
ly poutivat stimulujid a driidiYé lalty. 

........ """" 
Koztik tékafskt Mírré sed3tivum, zmlrr1uje úrto$t 
PaJl'\itnBl rolnl Mol poWuro;KhposlluJicluOnky 

� AntidepresivUmaa�itikum, 

šaNij\tbkkto Sti�{lflN61t1\OO1.1\Mk\\mz 
""""'" 

TřIRlU f'oV' ItabiUZuje Onnost �-
UUlkatti �ém� 

T�noMmý t.'JobeI:nl:pcmOOzujkíOOn .. 
--- """""''''''''' 
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.... 

f/ sporýš šípovitý 

V Americe roste druh podobný sporý!i lékafské
mu, krerý se nazývá sporýl fípovitý (Verbena 
hastata L), Oba dva dlUhy mají podobné vlast
nosti. SporýI fípovitý se vétlinou poutfvá jako 
sedativum v případě nachlazen( a katarů, a to 
zejména jsou-Ii spojeny s dýchacími obrflemi, 

Příbuzný druh 

Tento rámeček popisuje 
ostatní podobné druhy 
příbuzné názvem 
a medicínskými vlastnostmi. 

Nemoc 

Některé nemoci či postižení 
orgánů nebo části těla, o kte
rých se v dané kapitole po
jednává. Seznam nemoci ne
ni z pochopitelných důvodů 
vyčerpávajicí. Vybrali jsme jen 
takové nemoci, které jsou pro 
danou oblast nejcharakteris
tičtější a které lze léčit s po
mocí rostlin. 

Účinky 

Nejvýraznějši účinky rostliny 
týkající se uvedené nemoci. 

Rostlina 

Obecný název rostlin, které 
jsou pro léčbu uvedené ne-
moci nejvhodnější. Každou 
rostlinu lze uživat samostat
ně nebo společně s ostatnimi 
rostlinami obsaženými v ta
bulce. 





Svět rostl in 
"Jaké překvapení! Tento kousek korku se 

skládá z tisíců malých, vzájemně spojených 
dutin. Podobá se to včelí plástvi!" zvolal pře
kvapeně Robert Hooke, slavný anglický fyzik, 
žijící v sedmnáctém století, když se podíval 
skrze svůj mikroskop. 

Jeho vědecké já žaslo nad tím, čeho si jiní 
ani nevšimli. Hooke tehdy objevil, že živá tkáň 
není stejnorodá a celistvá hmota, jako v přípa
dě minerálu či kamene, nýbrž hmota složená 
z nespočetného množstvÍ malých, samostat
ných jednotek. 

"Jelikož tyto malé jednotky tvoří korek 
(anglicky cork), budu jim říkat buňky (anglic
ky cell)," řekl Hook. 

Buňka: jednotka života 
Když vědci následně pod mikroskopem 

zkoumali další rostliny, všimli si, že se z buněk 
neskládá jen kůra korkového dubu. Přišlo se na 
to, že všechno živé - rostliny, zvířata i lidé -
je složeno buďzjedné, nebo z mnoha vzájemně 
spojených buněk. 
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SVĚT ROSTLIN 

Každá buňka je živou jednotkou. Je to nej
menší část organismu, která je obdařena živo
tem. Buňky vznikají, jsou vyživovány, rostou, 
množí se a zanikají. 

Velikost buňky se obecně pohybuje v rozmezí 
mezi 5 až 50 mikrony (tisícina milimetru), což 
znamená, že jeden milimetr čtvereční buněčné 
hmoty se skládá z 20 až 200 buněk. 

Některé buňky žijí jen několik málo minut, 
zatímco jiné přežívají po celou délku života or
ganismu,jehožjsou součástÍ. 

Části rostlinné buňky 
Rostlinné buňky obsahují dvě základní části, 

které se nevyskytují v živočišných buňkách: 

1. Buněčná stěna 

Je to silná stěna, která se nachází vně a okolo 
cytoplazmatické membrány aje tvořena buniči
nou. Tento porézní obal buňku izoluje a chrání, 

a když buňka odumře, stane se z něj něco jako 
sarkofág. Živočišné buňky tuto silnou buněč
nou stěnu nemají, a proto když odumřou, roz
padnou se a nic z nich nezbude. 

To, co Robert Hook tedy viděl skrze mikro
skop, když zkoumal korek, nebyly živé buň
ky, nýbrž jen jejich obaly neboli buněčné stě
ny, které zbyly po odumřelých buňkách. Taktéž 
dřevo se skládá ze silných buněčných stěn, kte
ré původně pokrývaly dnes již odumřelé buňky 
kmenu. 

2. Plastidy 

Plastidy jsou organely v cytoplazmě rostlin
ných buněk, obsahující různé druhy barviv. Nej
běžnější jsou chloroplasty, které jsou zelené, 
protože obsahují chlorofyl. 

V chloroplastech dochází k fotosyntéze, po
zoruhodné chemické reakci, při které se an
organické minerální látky, obsažené ve vzdu
chu a půdě, diky slunečnímu záření přeměňují 
v škrob ajiné organické substance. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Buňky jsou úžasné chemické laboratoře. 
V každé z nich se bez ohledu na to, jak jsou ma
lé, odehrávají tisíce chemických reakcí, v jejichž 
důsledku dochází k syntéze cukrů (sacharidů), 
tuků (lipidů) a bílkovin (proteinů), které se bud· 
hromadí uvnitř buňky, nebo proudí skrze ni. 

Rozmanitost 
království rostlin 

"z těchto cihel postavíme vnější stěny, z těch
to uděláme pfíčky a těmito dlaždicemi obložíme 
podlahu v koupelně . . .  " 

Architekt musí dát náležité pokyny, aby kaž
dý ze stovek, či dokonce tisíců stavebních prvků, 
z kterých je složen dům, přišel na příslušné mís
to. Kdyžje dům nakonec postaven, všichni jsou 
si vědomi, že tato stavba je dílem člověka, který 
ji narýsoval a dohlížel na prováděné práce. 

Avšak jen málo lidí sije vědomo úžasné sku
tečnosti, že miliony "cihel", respektive buněk, 
z kterých se skládá každá rostlina a každý živý 
organismus, se nacházejí na přesně vyhraze
ném místě a společné tvoří jeden složitý celek. 
Který architekt či inženýr to zkonstruoval? Kdo 
dohlížel na průběh stavebních prací? Proč epi
dermní buňky pokrývají listy a stonky? Proč se 
duté a protáhlé buňky spojují a vytvMejí kanál
ky, skrze něž proudí míza? 
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Uvědomujeme si, že není možné postavit 
dům bez toho, aniž by jeho stavbu někdo navrhl 
a řídil? Chaos se ani za miliardu let nepromění 
v řád. Nanejvýš z něj může vzniknout pořádný 
zmatek. 

Harmonický systém může vzniknout a přetr
vat jen řízením Vyšší inteligence. Když se blíže 
seznámíme se zákonitostmi rostlinné říše, zjis
tíme, že za vším stojí Stvořitel vesmíru, který 
zkonstruoval "stavby" (živé bytosti) a z "cihel" 
(buněk) vytvořil dokonalý systém. 

Jména rostlin 
Jak pojmenovat rozmanité druhy rostlin, aby 

v tom byl nějaký řád? Ajakje roztřídit? Podle 
barvy květů, podle tvaru listů nebo třeba podle 
chemických látek, které produkují? 

Se záměrem vnést do tohoto zmatku řád 
představil v roce 1753 švédský přírodovědec 
a botanik Carl Linné systém třídění rostlin, 
který získal celosvětové uznání. Tento systém 
se nazývá binomická nomenklatura, protože 
každý druh je v ní označen dvěma jmény: první 
je rodové a druhé druhové jméno. 

Linné měl podobně jako Adam s Evou příle
žitost dát všem tehdy známým rostlinámjméno. 
Použil k tomu latinu, která jako mrtvý jazyk ne
dovoluje žádné deformace jmen. 



Typy listů 
Podle tvaru • • • • • • • • • • .. 

... Srdčitý 
Tvarem 
připomíná 
srdce; 
například 
posed bílý. 

... Kopinatý 
Tvarem 
připomíná 
hrot kopí; 
napřiklad hadí 
kořen větší. 

... Klínovitý 

... Střelovitý 
Tvarem 
připomíná 
hrot šípu, 
například 
svlačec rol ní. 

Tento typ listu je rozdělen do dvou laloků 
a tvarem připomíná klín; například ginkgo . 

... Eliptičný 
Má tvar 
elipsy; 
například 
rulík 
zlomocný. 

... Vejčitý 
Tvarem 
připominá 
vejce; 
například 
krtičník. 

... Dlanitý 
Je to složený list, 
který tvarem 
připominá dlaň 
s prsty; například 
kaštan. 

Podle žilnatiny listu • • • • • • • o • � 

Rovnoběžná � 
Lilnatina je podélná 

a rovnoběžná; 
napřiklad jmelí bílé. 

... Souběžná 
Lilnatina je podélná 
a zakřivená; například 
jitrocel kopinatý. 

Zpeřená � 
Lilnatina vyrůstá ze 

středové osy listu; 
například líska. 

... Radiální 
Žilnatina vyrůstá 
zjednoho středu; 
například prvosenka 
jarní. 



Podle okrajů • • • • • • • • • • .. Co 

... Celokrajný 
Okraj je rovný; 
například 
vavřín. 

... Dělený 
Okraj je 
vykousnutý 
a dotýká se 
středové osy listu; 
například čekanka. 

... Zubatý 
Okraj má 
malé zoubky; 
například 
kopřiva. 

... Laločnatý 
Obloučky 
okraje listu 
připomínají 
laloky; 
například 
dub . 

... Kracovitý 
Okraj je vykousnutý 
a téměř se dotýká 
středové osy listu; 
například bodlák. 

Podle způsobu přisedání listu 
na stonek a jejich postavení • • • • • • • 

Vstřícné � 
Jsou to řapíkaté 

listy, které 
rostou v párech 

naproti sobě. 

... Řapíkaté 
Listy přisedají 
na stonek 
prostřednictvím 
řapíku. 

... Střídavé 

Přisedlé � 
Tyto listy nemají 

řapíky. Když rostou 
podél stonku, 

nazývají se sbíhavé. 

Jsou to řapíkaté 
listy, které ze 
stonku rostou 
samostatně. 



Anatomie listů 

Řapík 
Tenká větévka, 

jejímž 
prostřednictvím 
je list spojen se 

stonkem. 

Horní strana 

Hrot 

Spodní strana 

Listy jsou chemickou laboratoří rostlin. 
V nich se anorganické látky, jako napií
klad voda, oxid uhličitý a některé mine
rály, přeměňují na organické: sacharidy, 
tuky, vitaminy a další aktivní prvky. 

Bílkoviny jsou syntetizovány v kořenech 
rostlin z dusíku obsaženého v půdě. 

�------- Vrcholový pupen 
Vyrůstají z něj listy 
a stonek. 

Čepel 
Plochá čepel l istu. 

Žilnatina 
Je napojena na 
řapík a proudí 
skrze ni míza. 

�_.:.::::� ___ - Pupen ůžlabní 
Je umístěn 
mezi stonkem 
a řapíkem. Na jaře 
z něj vyroste nový 
stonek s listy nebo 
květy. 

Průřez listem • • • • • • • • • • • 

Průduch -� 
Malé otvory na spodní 
straně listu, skrze které 

se vstřebává oxid uhliči
tý a vylučuje voda, pára 

a kyslík. 

Průduchy jsou vybaveny 
záklopkami, které se ote
vírají nebo zavírají podle 

toho, jestli rostlina potře-
buje plyn, či nikoli. 

Epidermis 
Vrstva, která pokrývá 
l isty a udržuje jejich 
vlhkost. 

Parenchym 
Tvoří jej buňky s vyso
kým obsahem chloro
fylu, kterému listy vděčí 
za své zelené zbarvení. 

Cévní svazky 
Proudí skrze ně míza. 



Druhy kořenů 

Kromě toho, že kořeny drží rostlinu v zemi, absorbují skrze drobné 
kořenové vlásky živiny o vodu z půdy, 

... 

Obvyklý kořen 

Hlavní kořen 

Postranní kořeny 

Kořenové vlásky 

Oblast prodloužení 
kořene 

� Svazčitý kořen 
Postranní kořeny 
vyrůstají ze spodní 
části stonku a jsou 
přibližně stejně 
dlouhé. Například 
cibule. 

Adventivní kořeny 
Jsou to kořeny, které rostou přímo 
z nadzemního stonku nebo podzemního 
stonku či oddenku. Například rozrazil. 

� Vřetenovitý kořen 
Má kónický tvar, 
ukládají se v něm 
přebytky živin. 
Například mrkev. 

... Kůlový kořen 

Hlíznatý kořen 
Tvoří se na něm 
hlízy, v kterých se 
ukládají sacharidy, 
bílkoviny a další 
rezervní živiny. " 

Hlavní kořen je silnější než kořeny 
postranní. Například dub. 

� Cibulka 
Cibulka není v pra
vém slova smyslu 
kořen, nýbrž pod
zemní pupen, který 
se skládá z dužna
tých lístků navrstve
ných na sebe. Napří
klad cibule. 



Druhy stonků 

Stonek spojuje kořen s listy a prostřednictvím cévek je zásobuje mízou. 

Plazivé ... 

.. Kmen 
Buničina, která pokrývá 
buňky kmenů, je nasáklá 
ligninem. Tato tekutina dává 
buničině sílu dřeva. 

.. Ovíjivé 
a popinavé !liány) 
Nejsou dostatečně 
silné, aby se samy 
udržely ve vzpřímené 
poloze, a proto se 
ovíjejí nebo pnou 
kolem jiné rostliny 
nebo opory, ke které 
se přichycuji úponky. 
Například posed bílý. 

Až na koncový vzpřímený článek leží celou 
délkou na zemi. Například jahodníkový stonek. 

... 
Podzemní stonek nebo oddenek 

Je to stonek, který roste pod zemi. Při
pomíná kořen, ale kořen to neni. Na

příklad kopytník evropský. 

.. Sukulentní 
Je objemný, houbovitý 
a nemá listy. Dokáže 
v sobě zadržet velké 
množství vody . 
Například kaktusy 
a jiné pouštní rostliny. 

Lodyha � 
Je křehká, protože její buni
čina není nasáklá ligninem. 

Například čekanka . 

.. Stéblo 
Většinou bývá duté, 
v dolní části kryté 
listovou pochvou, která 
vyrůstá z kolénka. 



Květenství 

Květenství je skupína květů, které vyrůstají ze společného stonku . 

... Klas 
Je složený z květů, které jsou 
při sedlé ke stonku. Například 
jehlice trnitá. 

Jehnědy � 
Je to ochablé 

a převislé 
vřeteno, které je 

složeno z mnoha 
malých květů. 

Například líska. 

Á 
Úbor 

Je to skupina květů, které vyrůstají z jedné stopky. 
Vypadají jako samostatné květy, ale ve skutečnosti 

se skládají z mnoha květů. Například prha. 

... Okolík 
Je složen 

Lata � 
Skládá se 

z květů, které 
vyrůstají z hlavní 

osy květenství 
a dosahují stejné 
výšky. Například 
řebříček obecný. 

z několika 
květů, jejichž 
stopky vyrůstají 
zjednoho 
místa. Například 
fenykl. 

... Složený okolík 
Skládá se 
z několika 
jednoduchých 
okolíků. 
Například anýz. 



Anatomie květu 
Tyčinka 

'------- Okvětní lístek 

... "----
---- Kališní lístek 

Druhy květů • • • • • • • • • • • • 

Zvonkovité 
Kališní lístky 
mají tvar zvonu. 

Dvoupyské 
Okvětní lístky vytvářejí 
dva pysky, horní a spodní. 

Kalich 

Kolovité 
Květ, jehož okvětní lístky 
rostou paprskovitě. 



Květ je reprodukční orgán jednosnubných rostlin. Tyto rostliny se rozdělují na dvě skupiny: 
nahosemenné, jejichž semena jsou nezakrytá (nemají plod,jako nopříklad borovice apod.), 
o krytosemenné, jejichž semena jsou zakrytá více či méně šťavnatými plody. Květy krytosemenných 
rostlin patří k největšlm a nejkrásnějším květům. 

Tyčinka nebo 
andreceum 
Samčí pohlav-
ní orgán. Každá 
tyčinka se skládá 
z nitky a dvou 
prašníků, obsa
hujících pyl. 

Blizna 

Čnělka 

Semeník 

Vajíčko 

Zrnko pylu • • • • • • • 

Klíčivé jádro 
Obsahuje 
chromozomy 
s genetickou 
informací rostliny. 

Vegetativní střed 

Vnější obal 

Pestík nebo 
gynoecium 

Samičí pohlavní 
orgán. Skládá se 
z blizny (povrch 

vaječníku, na kte
rý dosedá pyl), 
čnělky (střed

ní  trubičkovitá 
část, skrze kterou 

putují zrníčka 
pylu) a semeníku, 

který obsahuje 
několik vajíček. 

Oplodnění květů 
Aby mohlo dojít k oplodnění, k vy
tvoření semene a později plodu, 
musí zrnko pylu dopadnout na 
bliznu květu. Pokud jsou pyl a květ 
stejného druhu, pak pyl putuje 
čnělkou do semeníku. Tam se sam
čí chromozomy spojí se samičími 
chromozomy, vytvoří se semeno 
a z něj vznikne plod. 
Rostliny, které mají květy, se roz
množují sexuálně. To znamená, že 
obsahují dvě části, samčí a samičí, 
které se musejí spojit, a z tohoto 
spojení vznikne nová rostlina. 



Ochránci, nebo vrazi? 
Rostliny v ohrožení 

Rostliny jsou nenahraditelnou součástí živo
ta na planetě Zemi. Všechna zvířata a lidé po
třebují rostliny jako potravu, protože rostliny 
jsou jediným živým organismem, který doká
že využít sluneční energii a produkuje sacha
ridy, bílkoviny, tuky, vitaminy a další organic
ké látky. 

Rostliny se podílejí na udržení ekologické rov
nováhy a udržování životního prostředí. Za
braňují erozi půdy, zadržují vodu a zúrodňují 
půdu. 

Rostliny jsou rovněž důležitým zdrojem léči
vých látek. 

Lidé, kteří mají chránit druhovou rozmanitost, 

In/erno/ionol Union for Na ture Preservo/ion je 
20% z 390 000 druhů rostlin (přibližně 78 000 
druhů) ohroženo a je pravděpodobné, že zcela 
zmizí z povrchu země. 

Co je příčinou takového úbytku rostlinných dru· 
hůl Je jich hned několik: 

• Lesní požáry. 

• Rozvoj turismu v přímořských a horskýcr 
oblastech. 

• Amatérský sběr vzácných bylin. 

• Znečištění vody, půdy a vzduchu. 

se velmi často podílejí na jejím ničení. Podle • Výstavba přehradních nádrži, dálnic a silnic. 

"Lesy civilizacím předcházejí, 
poušti po nich zastávají. u 

Franfois-Auguste-René de 
Chateaubriand (1768-1848), 
francouzský spisovatel a politik. 

Ochvatnévodnpády Iguazú na 
hranici mezi Brazílií aArgenti
nou. V JižníAmericesenacháze

jí nejrozlehlejší lesní plochy naší 
planety, které ukrývají mnoho 
dosud neobjevených léčivých by
lin. To je důvod, proč se amazon
ským pralesům někdy také říká 
"největší lékárna na světlH• 



Umíte si představit, jaké dalekosáhlé škody by 
vznikly, kdyby chinovníky v Jižní Africe byly 
zničeny dřív, než byl objeven chinin, který po
máhá v prevenci malárie? Nebo co kdyby byly 
překrásné květy náprstníku červeného vysbí
rány předtím, než byl objeven glykosid, s jehož 
pomocí se podařilo vyléčit tolik srdečních one
mocnění? 

Pojďme všichni udělat maximum pro záchranu 
rostlinného světa. A když půjdeme trhat byliny, 
mějme na paměti rady z rámečku"Sbírání, niko
li plenění". 

V Bibli se píše, že rostliny byly stvořeny jako první, 
a tedy mohou existovat bez zvířat a lidí. Lidé ani 
zvířata však bez rostlin e;'ťistovat nemohou. Proto 
bychomje měli chránit a pečovat o ně. 

Sbírání, nikoli plenění 

• Sbírejte jen na takových místech, kde je 
to dovoleno. V žádném případě bylinky 
netrhejte v přírodních rezervacích nebo 
v národních parcích. 

• Nesbírejte chráněné druhy, protože 
jejich výskyt je 0li'iožerr(2jistěte si, které 
byliny jsou ve vaší oblasti chráněné). 

• Byl i ny sbírejte jen v malých množ
stvích, zvláště ty druhy, které se vysky
tují jen vzácně. 

• Sbírejte, ale pokud možno nevytrhá
vejte s kořeny. 





Způsoby přípravy 
a použití byl in 

Je mnoho způsobů,jak léčivé byliny připra
vit k vnějšímu i vnitřnímu použití. Cílem všech 
těchto metod je: 

• Zjednodušit užívání bylin. 

• Zvýšit koncentraci léčivých látek, které se 
díky svému fyzikálně-chemickému složení 
uvolňují a rozpouštějí jen tehdy, jsou-Ii byli
ny připravovány určitým způsobem. Napří
klad výtažky esenciálních olejů se získávají 
parní destilací. 

• Co nejúčelněji využít a uchovat léčivé lát
ky rostlin. Například odvary jsou mnohem 
trvanlivější než čerstvě lisované šťávy nebo 
nálevy, protože během varu se získané látky 
převaři a sterilizují. 

Pro každou rostlinu existuje optimální způ
sob přípravy a použití. Je přínosné se s nimi 
seznámit a naučit se je správně provádět. Dí
ky tomu budeme schopni léčivé látky obsažené 
v bylinách správně využít a aplikovat. 
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ZPŮSOBY PŘÍPRAVY A POUŽITÍ BYLIN 

Bylinné čaje 

Bylinné čaje se získávají vyluhováním rostlin 
ve vodě. Je to nejčastěji používaný způsob pří
pravy léčivých bylin. Voda je totiž ideální pro
středek k extrahování většiny chemických látek 
z rostlin, protože je to univerzální rozpouštědlo 
par exeel/enee. 

Bylinné čaje se většinou užívají perorálné, ale 
jak uvidíme v části nazvané "Způsoby použití" 
(str. 41),je možné do nich namáčet obklady, po
užít je jako oční kapky čijako roztok k namáčení 
určité části těla apod. 

Bylinné čaje vznikají v důsledku působení 
vody na rostliny. Podle použité metody rozlišu
jeme tři způsoby přípravy: nálevy, odvary a stu
dené výtažky. 

Nálevy 

Nálevy jsou ideálním způsobem, jak při
pravit čaj z jemných částí rostlin: z květů, lis
tů a pupenů. TImto způsobem lze z bylin získat 
mnoho léčivých látek téměř beze změny jejich 
chemické struktury, a využít tak velkou část je
jich bohatství. 

Uchovávání nálevů 

Nálevy se obvykle doporučuje uchovávat ma
ximálně dvanáct hodin. Připravte je ráno a pijte 
v průběhu dne. Za horkého počasí je skladujte 
v lednici. Následně je můžete znovu ohřát, ale 
neuvádějte je do varu. Nálevy, které jsou starší 
než dvacet čtyři hodin, nepijte. 

Odvary 

Odvary se převážné používají k přípravě ča
jů z tvrdých částí rostlin (kořenů, oddenků, 
semen), z kterých se léčivé látky uvolňují až po 
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delší době průchodu varem. Nevýhodou odvarů 
je to, že přijejieh přípravě dochází ke znehodno
cení některých léčivých látek. 

Uchovávání odvarů 

Odvary můžete uchovávat déle než nálevy, 
a to zejména tehdy, skladujete-Ii jev lednici. Da
jí se užívat několik dní, ale není dobré je sklado
vat déle ndjeden týden. 

Studené výtažky 

Touto metodou získáte z rostlin nebo jejich 
částí aktivní složky tak, že na ně necháte působit 
vodu pokojové teploty nebo jiné rozpouštědlo 
(například olej nebo alkohol). Ve vodě se máčí 
pomleté či drcené části rostlin. 

Tento způsob je vhodný k přípravě čajů 
z rostlin, jejichž léčivé látky se působením tep
la ničí. 

Uchovávání studených výtažků 

Studené výtažky můžete uchovávat až jeden 
měsíc, a to zejména v případě, použijete-Ii jako 
rozpouštědlo místo vody alkohol nebo olej. 

Dávkování bylinných čajů 

Bylinné čaje není obvykle nutné dávkovat tak 
přesně jako jiné léky. Vzhledem k tomu, že zde 
ve většině případů existuje velká tolerance, není 
zapotřebí přesně odvažovat byliny, z kterých se 
čaj připravuje, ani odměřovat množství čaje. 

U popisů jednotlivých rostlin uvádíme i je
jich doporučené dávkování. Obecně by se ale 
dospělí měli řídit těmito principy: 

• Nálevy: 20-30 gramů sušených bylin na je
den litr vody, což je v přepočtu přibližně jed
na čajová lžíce (2 g) na šálek vody (150 ml). 



Tajemství přípravy bylinných čajů 

1. Vložte části rostlin, z kterých chcete 
čaj připravit, do vhodné nádoby. Byliny 
v ní mohou být buď volně, nebo v čajo
vém sítku či malém sáčku. 

2. Byliny zalijte 
téměř vařící vo
dou. Většinou 
se do čajové 
konvice nejprve 
vkládají byliny, 
které se zalíva
jí vodou, ale dá 
se postupovat 
i opačně. 



ZPŮSOBY PŘíPRAVY A POUŽITí BYLIN 

Nálevové sáčky 

Na trhu najdete mnoho porcovaných bylinných čajů. Nadrcené 
a přesně odvážené byliny se prodávají v nálevových sáčcích, 
které plní funkci sítka. Jejich příprava je velmi snadná: 

1 .  Nálevový sáček vložte do šálku nebo sklenice. 

2. Zalijte jej vařící vodou. 

3. $álek nebo sklenici něčím zakryjte a přibližně 5 minut 
nechte vylouhovat. 

• Odvary a studené nálevy: 30 až 50 gramů na 
jeden litr vody. 

Dospělí by obvykle měli vypít tři až pět šálků 
čaje denně (1 šálek = 1 50  ml). 

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se dáv
kování na sušené byliny. Chcete-Ii použit čer
stvé byliny a přitom dosáhnout stejného účin
ku jako se sušenými bylinami, musíte uvedené 
množství třikrát až čtyřikrát zvýšit. 

Dávkování bylinných čajů 

Sušené Sušené 
Množství květy kořeny.ebo 

nebo listy oddenky 

1 čajová lžíce = 5 ml 1 9 3 9 

2 čajové lžíce = 1 0  ml 2 9  5 9 

1 poléykoYá lžice = 15 ml 4 9 10 9 

$petka = 2 m l  0,5 9 1,5 9 

Hrst = 20 ml 5 9  1 2 g  
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Dávkování u dětí 

Dětské bylinné čaje bývají méně koncentro
vané (mají menší obsah bylin) nebo jsou stej
ně koncentrované, ale podávají se v menších 
dávkách. Velikost dávek se snižuje úměrně vě
ku dítěte: 

• Školní věk (6 až 12 let): polovina dávky pro 
dospělého. 

• Předškolní věk (2 až 6 let): třetina dávky 
pro dospělého. 

• Děti do 2 let: čtvrtina až osmina dávky pro 
dospělého. 

Kdy a jak sladit bylinné čaje 

Bylinné čaje je lepší pít neslazené, ale v ně
kterých případech se bez sladidel neobejdeme: 

• Mají-Ii byliny nepříjemnou chuť. 

• Podáváme-Ii je dětem. Výjimku tvoří čaje 
s antihelmintickými účinky (látky na vypuze
ní střevních parazitů). V takových případech 
se slazení čajů nedoporučuje, protože cukr 
a med podporují růst parazitů. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Studené výtažky s olejem 

Vložte do zavařovací sklenice část rostliny, z níž chcete připra
vit studený výtažek, zalijte ji olejem, nejlépe olivovým, a nech
te několik dni vyluhovat. (Délka vyluhování závisí na druhu 
rostliny.) 

Tímto způsobem se připravují například oleje s výtažky z le
vandule, lilie, prhy, vavřínu a mnoha dalších. 

Tyto oleje se většinou aplikují lokálně na kůži. Zvláčňující úči
nek oleje je doplněn léčivými účinky použitých bylin. 

• Podáváme-li čaje lidem zotavujícím se po těž
ké nemocí či velmi zesláblým pacientům. 

Sladit se nedoporučuje ani čaje, které pijeme 
pro jejich povzbuzující účinek na chuť, protože 
cukr muže zmírnit pocit hladu. Diabetici by si 
do bylinných čaju neměli přidávat cukr, ale měli 
by použivat umělá sladidla. 

Ideálním sladidlem bylinných čajů je med. 
Pochází z květů a obsahuje minerály a vitaminy 
s vysokou výživnou hodnotou. Med můžeme ta
ké nahradit hnědým cukrem, melasou (třtino
vým cukrem) nebo javorovým sirupem, které 
mají vysoký obsah minerálů a vitaminů a jsou 
daleko výživnější než rafinovaný cukr. 

Jedna, nebo více bylin? 

Čaj z více druhů bylin může mít velmi pozi
tivní účinky, ale rostliny musí být namíchány 
s ohledem na své chemické složení a obsah léčí
vých látek. 

V případě, že směs bylin není správně na
míchána, léčivé účinky mohou být úplně potla
čeny. V druhé části této knihy uvádíme seznam 
rostlin, z kterých lze při léčbě určitých nemoci 
Připravit čajovou směs. 
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Při užívání čaju z bylinných směsí se někdy 
mohou dostavit nežádoucí účinky (například ne
chutenství, zažívací obtíže apod.). Většinou ale 
byliny není nutné míchat. Jedna rostlina, užívá-li 
se správně, muže mít lepší léčivé účinky než směs 
několika nepříliš dobře zkombinovaných rostlin. 

Způsoby použití 
Byliny nebo přípravky z nich se aplikují dvě

ma způsoby: 

• Vnitřně. Přípravek se užívá ústy a přes ža
ludek se dostane do trávicího traktu. Léčivé 
látky působí buď přímo na trávicí trakt (na
příklad otruby), nebo jsou vstřebávány do 
krevního řečiště. 

Tímto způsobem se užívají bylinné čaje (nále
vy, odvary, studené výtažky), oleje, sirupy, šťávy, 
drcené byliny apod. 

• Zevně. Rostliny nebo přípravky z nich se 
aplikuji na kůži či do tělních otvoru (úst, uší, 
vaginy apod.), ale nevstupují do trávicího 
traktu. 

Zevně lze aplikovat i bylinné čaje, oleje, si
rupy, šťávy apod., které jsou určeny k vnitřní-
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Horké koupele 
HOMU se dopo

ručuje prová
dět při bolestech 

hlavy, rýmě či 
chřipce. 

mu použití. V takovém případě je ale lepší, když 
jsou více koncentrované. 

Koupele 

Koupel je procedura, při které je celé tělo ne
bo jeho část ponořena do vody, do níž mohou 
být přidány látky léčivých bylin. Například: 

• Koncentrované nálevy nebo odvary. Jeden 
litr nálevu nebo odvaru, který se přidává do 
koupele, připravíme ze 40 až 80 g rostlin (tři 
až čtyři plné hrsti) . Do koupele ve středně 
velké vaně se většinou přidávají 2 až 3 litry 
nálevu či odvaru. 

• Esence. Do koupele ve středně velké vaně 
stačí přidat 5 až 10 kapek esenciálnich olejů. 

Koupele se využívají především pro své an
tirevmatické, uvolňující a uklidňující účinky 
(například s puškvorcem, levandull či jetelem). 
Koupel s puškvorcem pomáhá zvláště proti ne
spavosti. 

Koupele nohou 

Koupele nohou v horké vodě pomáhají zmír
ňovat bolesti hlavy (zvláště přidá-li se do vody 
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hořčičná mouka) a zlepšují krevní oběh v dol
ních končetinách (například s listy vinné révy 
nebo kopřivy). Většinou se do 3 až 5 litrů vo
dy přidává 1 litr odvaru, určeného k vnitřnímu 
užívánÍ. 

Koupe/paží 

Koupele paží jsou osvědčeným prostředkem 
ke zlepšení krevního oběhu v horních konče
tinách. K tomuto účelu se používá teplá nebo 
mírně horká voda. V případě svědění, otoků ne
bo studených a zmodralých rukou v důsledku 
arteriálních křečí se doporučuje do vody přidat 
jinan dvoulaločný. 

Kataplazmata 

Existuje několik druhů kata plazmat: 

• S moukou ze semen (len, hořčice, pískavi
ce). Mouku nasypte do vody a míchejte tak 
dlouho, dokud nevznikne tekutá, stejnoro
dá kaše. Pak kaši zahřívejte na sporáku, až 
zhoustne. Následně naneste vrstvu (1 až 2 cm 
silnou) kaše na postižené místo a zakryjte 
kouskem bavlněné nebo flanelové látky. 

Koupele hor
nich končetin 
se doporuču-
je provádět při 
omrzlinách, 
svědětú, otocích 
a nachlazení. 
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• S drcenými listy či kořeny z čerstvých rost
lin (lopuch, řeřicha, cibule, zelí, kostival). 
Části rostlin se drtí tak dlouho, dokud z nich 
nevznikne stejnorodá hmota, která se nanese 
na pruh látky a podle potřeby se aplikuje buď 
studená nebo teplá na postižené místo. 

• S ovocem Uahody, fíky). Ovoce se rozmačká, 
nanese na postižené misto a zakryje kous
kem látky. 

Použití kataplazmat 

Kataplazmata aplikovaná na kůži delší dobu 
zesilují působení některých léčebných látek ob
sažených v rostlinách, jako například: 

• Látky podporující hojení ran (šťovík, lo
puch, zelí, kostival, fíky, jitrocel). 

• Změkčovadla, která pomáhají  při hojení 
abscesů a nežitů (avokádo, pískavice, brut
nák, len, maniok). 

• Analgetika a sedativa, která zmírňují bolesti 
břicha, zánět močového měchýře, menstruač
ní bolesti apod. (kukuřičná zrna, len, tymián). 

Kataplazmata s léčivými by
linami mají na kůži a hlubší 
tkáně protizánětlivé účinky. 
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• Protizánětlivé látky a látky usnadňující vy
kašlávání. Nejúčinnější kata plazmata se při
pravují se lněným semínkem. Přidáme-Ii do 
nich trochu hořčičných semínek, získáme 
navíc změkčující účinek. 

• Látky, které zvyšují prokrvení kůže a zmír
ňují překrvení vnitřních orgánů. Indikují se 
při revmatických onemocněních (prvosenka, 
kopřiva, hořčičná semínka, žito) . 

Způsoby aplikace kataplazmat 

Při aplikaci kataplazmatje třeba dbát na: 

• Teplota. Kataplazmata se aplikují teplá ne
bo horká. Jejich teplota se pohybuje mezi 40 
a 50 'e. Ohřejte je tak, že je zabalíte do látky 
a postavíte na ně žehličku. 

• Ochrana kůže. Při aplikaci kata plazmat se 
změkčujícími účinky, zejména těch, která 
obsahují mouku z hořčičných semínek (tzv. 
hořčičné obklady), může dojít k podráždění 
kůže. Proto musí být pečlivě zabalena ve fla
nelové látce. Ostatní druhy kataplazmat mu
sejí být ovinuty gázou. 

• Délka aplikace. Deset až patnáct minut. Ka
taplazmataje lepší aplikovat několikrát den
ně nežjednou na dlouhou dobu. 

Obklady 

Aplikace obkladů je snazší než aplikace kata
plazmat, alejejich účinky jsou slabší. 
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Aplikace obkladů 

Obklady se aplikují následujícím způsobem: 

• Namočte gázu nebo kus flanelové látky do 
bylinného čaje. 

• Aplikujte ji na postiženou kůži. Délka apli
kace se liší podle druhu použitých bylin, ale 
obecně se pohybuje v rozmezí 5 až 10 minut. 

• Pokud gáza nebo látka uschne, opět ji na
močte. Obklady je lepší aplikovat několikrát 
denně než jednou na dlouhou dobu. 

Některé rostliny mohou znečistit pokožku, 
zejména ty, které obsahují taniny (dub letní, 
ořešák, olše). Nečistoty se zbavíte tak, že znečiš
těné místo potřete šťávou z citronu. 

Použití obkladů 

Obklady se používají při hojení ran a vředů 
(řepík, olše, líska, měsíček, řeřicha, cibule, zelí, 
přeslička, břečťan, ořešák, lékořice, dub letní), při 
péči o pleť Gahodník, vilín virginský, květy růže, 
lípa), při onemocnění zraku (chrpa, heřmánek) 
či jako analgetika a sedativa (oves,jmelí). 

Horké obklady 

Horké obklady se aplikují stejným způsobem ja
ko obklady, aleje třeba, aby byly horké tak, jak jen 
je kůže schopna snést. Při aplikaci se kromě látky 
namočené v bylinném nálevu používají ještě dvě 
další: jedna, která se přikládá na postižené místo 
pod obklad - chrání kůži proti popálení -, a dru
há, která se dává přes obklad - udržuje teplo. 

Horké obklady se používají především při one
mocněních dýchacích cest (katar, zánět prů
dušek), zánětech průdušnice a krku, kolikách 
(ledvin, jater a střev) a ischiasu. V těchto přípa
dech se používá stejný nálev zevně i vnitřně, čímž 
se zesilují jeho léčebné účinky. 
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Potírání a tření 

Obklad namo
číte do roztoku, 
který získáte 
vyluhováním 
léčivých bylin, 
a přiložitejej 
na postižené 
místo. 

K potírání se používají nálev, odvar, studený 
výtažek nebo šťáva, které se vtírají do kůže. 

Třeni se provádí stejným způsobem, ale vět
šinou se používají esenciální oleje a masáž bývá 
energičtější. 

Použité roztoky se na kůži nanášejí buď ru
kou, nebo měkkým hadříkem. 

Použití potírání a tření 

Potírání a tření se používá v těchto případech: 

• Podráždění kůže (například borůvčí, měsíček, 
kuklik, echinacea, listy olívovníku, kopřiva, ma
ceška, medlice lékařská, tymián nebo podběl). 

• Svědění (brutnák lékařský, lilek černý, rozrazil). 

• Kosmetika: odstranění celulitidy, zlepšení 
kvalíty pokožky nebo podpora hubnutí Gaho
dy, echinacea, plátky růže, listnatec pichlavý). 

• Revmatismus (levandule, vavřín). 

• Proti bodavému hmyzu (pelyněk pravý). 
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Pára z roztoku 
z lipových listů 
očisti vaši pleť 

a dodájí patřič
nou svěžest. 

Parní lázně 

Parní lázně je možné aplikovat na hlavu, 
trup, či dokonce celé tělo. 

Provádění parních lázní 

Parní lázně se provádějí následujícími způ
soby: 

1. Umístěte nádobu s vroucí vodou, ve které 
jsou léčivé byliny, na stůl. Nádoba musí být 
zakrytá pokličkou. Místo bylin můžete do 
vody kápnout dvě až tři kapky esenciálního 
oleje. 

2. Sedněte si na židli, hlavu dejte nad nádobu 
a zakryjte ji velkým ručníkem nebo prostěra
dlem, aby pára nemohla unikat do prostoru. 

3. Zčásti odkryjte pokličku, aby pára mohla 
unikat z nádoby. 

4. Aplikujte 10 až 15 minut nebo tak dlouho, až 
z nádoby přestane stoupat pára. 

5. Na závěr postiženou část, kteroujstevystavi
li působení páry, třete studenou vodou nebo 
alkoholem. 

Použití parních lázní 

Parní lázně se osvědčily při léčbě onemocnění 
dýchacích cest (zánět vedlejších dutin nosních, 
zánět hltanu, zánět průdušnice, zánět průdušek) 
jakož i při zánětu středního ucha. Pomáhají při 
odstraňování hlenu, mikrobů a buněčného od
padu ze sliznice dýchacích cest, čímž urychlují 
ozdravný proces. 
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Kloktadla 

Kloktadla jsou jednoduchým prostředkem 
aplikace léčivých bylin na hltan. 

Kloktání 

Kloktání se provádí tímto způsobem: 

1. Napijte se (ale nepolykejte) bylinného ča
je (nálevu). Nesmí ale být příliš horký nebo 
koncentrovaný. 

2. Zakloňte hlavu. 

3. Půl minuty až jednu minutu vyslovujte pís
meno "o". 

Kloktáni 
a výplachy 
úst roztokem 
z granátových 
jablek, kůry 
nebo květů, 
pomáhají při 
zánětu hltanu, 
zánětu dásní 
a paradentóze. 
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4. Vyplivněte tekutinu. Nikdy ji nepolykejte, 
protože obsahuje odpadní látky z vašeho těla. 

5. Celý postup opakujte pět až deset minut. 

Použití kloktadel 

Kloktadla působí na hlen, kterým je pokryta 
zadní část úst, hltan a krční mandle. Kloktadla 
v případě podráždění, zánětu či infekce z uvede
ných částí odstraňují hlenovitý povlak, bakterie, 
odumřelé buňky a toxiny. Mají změkčující, proti
zánětlivé a stahující účinky. 

Kloktadla se většinou připravují z olše lepkavé, 
kukliku, kůry a listů jírovce maďalu, cibule, moch
ny nátržníku, dryádky osmi plá tečné, trnky, vrbov
ky úzkolisté, granátového jablka, vodilky, jitrocele 
většího, ořešáku, ratanky, rozmarýnu, bezu černé
ho, mochny nátržníku a sporýše lékařského. 

Výplachy úst 

Tato procedura se provádí tak, že se do úst 
nabere malé množství tekutiny (nálevu nebo 
odvaru) a vypláchne se jí ústní dutina. Indikuje 
se při zánětu úst a dásní, paradentóze a dalších 
infekcích ústní dutiny. Nálevy se připravují ze 
stejných bylin jako kloktadla. 

Oční kapky 

Oční kapky se používají při léčbě očí a oční
ho víčka. 

Nesmějí být příliš koncentrované ani dráž
divé a měly by se aplikovat teplé. Vodu, v které 
se rostliny vyluhují, se doporučuje nejprve pět 

Výplachy očí musí být prováděny tak, aby tekutina, 
kterou oči proplachujeme, stékala od spánku ke 
kořeni nosu, protože tímto směrem proudí slzy. 
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minut převařit, nebo pro lepší sterilizaci použít 
odvary. Kapky se běžně připravují z chrpy, svět
líku, heřmánku a Ii�tů vinné révy. 

Omývání očí 

Omývání očí se provádí tak, že se do odvaru 
z bylin namočí kus látky a odvar se nechá stékat 
od spánku k nosu. 

Stejně jako II očních kapek se doporučuje po· 
užít buď nálevy z důkladně převařené vody, nebo 
odvary. Vodu stačí udržovat ve varu jen pět minut. 

Výplachy 

Výplachy se provádějí tak, že se prostřednic
tvím gumového irigátoru do tlustého střeva za
vede konečníkem tekutina. Při této proceduře se 
používají buď málo koncentrované nálevy, nebo 
odvary ohřáté na tělesnou teplotu (37 °C). 
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� - -- ;.  

Při výplachu střev nálevem nebo odvarem z léčivých bylin se využívá očistných vlastností vody a léčivých účin· 
ků rostlin. 

Provádění výplachů 

Při provádění výplachu dodržujte následují
cí postup: 

1. Položte se na pravý bok a mírně pokrČle nohy. 

2. Zaveďte si kanylu do konečníku. K zavedení 
použijte olej nebo jiný lubrikant. 

3. Zajistěte, aby tekutina do střev nevnikala 
pod velkým tlakem. Nádržka s tekutinou by 
neměla být umístěna výše než jeden metr nad 
úrovní těla. 

4. Dospělému člověku se do konečníku zavádí 
300 až 500 ml tekutiny a dětem 100 až 200 ml. 

5. Tekutina by ve střevech měla působit 5 až 10 
minut. 

6. Neaplikujte více jak tři výplachy denně. 

7. Výplachy provádějte vždy po jídle. 
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8. V mnoha případech je nutné výplachy prová
dět pod odborným dohledem. 

Použití výplachů 

Výplachy se používají za těmito účely: 

• Vyprázdnění konečníku a tlustého střeva při 
zácpách, a to zejména tehdy, pokud se dosta
vily v důsledku horečky či infekčních onemoc
nění. V těchto případech se nálevy připravují 
z listů olivovníku, slézu lesního, senny. 

• Zmírnění zánětů konečníku v případě anál
ních praskl in a hemoroidů. K přípravě ná
levů se používá jitrocel větší, dub zimní nebo 
jitrocel blešník. 

• Zmírnění zánětů tlustého střeva v případě 
průjmu (blešník, sléz jarní) , křečí v žalud
ku, průjmu u kojenců (vrbina hajní). 

• Odstranění střevních parazítů (česnek, kva
sie hořká, řebříček obecný). 
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Koupel sedací (pánevnQ 

Pro sedací koupel s léčivými bylinami připrav
te 1 až 2 litry nálevu nebo odvaru (měly by být 
více koncentrované než ty, které jsou určeny 
k vnitřnímu užitQ, nalijte je do lavoru nebo va
ny a přidejte takové množství vody, aby její 
hladina sahala až do pasu. 

Sedací koupel stimuluje krevní oběh v pod
břišku a má blahodárný vliv na orgány této 
oblasti, jako například tlusté střevo, močový 
měchýř a vnitřní pohlavní orgány. Navíc sedací 
koupel přímo působí na kůži, řitní otvor a tká
ně vnějších pohlavních orgánů. Doporučuje se 
provádět v těchto případech: 

• Anální a rektální onemocnění, jako napří
klad hemoroidy nebo anální trhliny. 

Sedací koupel je možné provádět bud v teplé, 
• Zánět močového měchýře a obtíže spo- nebo studené vodě, která má na organismus 

jené s močením. výrazný posilující účinek. V následujících přípa
dech by ale voda měla být horká: 

• Funkční poruchy prostaty. 

• Gynekologická onemocnění, zejména 
bolestivá menstruace a infekce ženských 
pohlavních orgánů. 

• Křeče v břiše způsobené například kolikou, 
zánětem močového měchýře či bolestivou 
menstruací. 

• Análni trhlina, která při vyprazdňování mír
ně krvácí a způsobuje bolest. Toto poranění 
by se nemělo zaměňovat s hemoroidy, pro
tože v případě hemoroidů se doporučuje 
provádět studené koupele, zatímco v přípa
dě anální trhliny horké. 

Sedací koupel studená nesmí trvat déle než 
3 minuty, ale sedací koupel teplá či horká mů
že trvat až 10 minut. Obvykle se provádějí 2 až 
3 koupele denně. Pro každou koupel je nutné 
připravit nový nálev či odvar. 
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Obklady 
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Šťávy, tinktury. sirupy q výtažky 

Čerstvé štitvy jsou nej/epšlformou přlpravy /éčivýr:h rostlin, protože 
obsahují velké množství vitaminů, enzymů a léčivých látek. Aby však 
tyto účinné látky ze š(áv nevyprchaly,je nutné vypit je krátce poje jich 
přípravt. 

Tinktury jsou určeny jak k vnťjšímu, tak vnitřnímu použití. Při vnitř
nim použitíje však nutné kvůli vysokému obsahu alkoholu dbát zvýše
né pozornosti. 

Šfávy 
$ťávy se získávají z čerstvých 
rostlin. Krátce po natrhání Se 
rostliny rozdrtí v hmoždíři 
a scedí. Je také možné je roz
mixovat v elektrickém mixé
ru nebo odšťavovači. 

$ťávy lze získávat jak z bylin, 
takz listů či plodů. Šťávy z lis
tů aloe jsou například vysoce 
ceněny pro svůj blahodárný 
vliv na zažívací trakt a chuťo
vé pohárky. 

Tinktury 
Tinktury jsou alkoholové roz
toky, které obsahují vysokou 
koncentraci určité látky z lé
čivých rostlin rozpustných 
v alkoholu. 

Připravují se tak, že se dob
ře usušené byliny ponoří na 
2 až 3 dny do alkoholu po
kojové teploty. Některé byli
ny, jako například arniku, je 
možné nechat vylouhovat 
až 1 5  dní. 



Sirupy 
Sirupy se připravuji tak, že se do vysoce koncentrova
ných odvarů či nálevů z léčivých bylin nebo ovocných 
šťáv přidá med, případně cukr. Do jednoho dílu odvaru, 
nálevu nebo šťávy se přidá jeden díl medu či cukru. 

Cukr či med se snáze rozpustí, když se směs při míchá
ní zahřeje. 

Výtažky 

Výhody: 

Vysoká koncentrace: Díky vysoké koncentraci mají 
výtažky zpravidla silnějši účinky než celá rostl ina. 

Snadná dostupnost: Výtažky jsou dostupné po celý rok 
a jejich užiti je jednoduché, stači jen několik kapek. 

Nevýhody: 

Nebezpečí otravy: Protože výtažky jsou vysoce kon
centrované, h rozí nebezpečí předávkováni. Z toho 
důvodu je nezbytné přesně dodržovat doporučené 
dávkováni. 

Znehodnoceni účinných látek: Pokud výtažky nebyly 
připraveny ve specializovaných laboratořích, hrozi ne
bezpečí znehodnocení účinných látek, které zpravidla 
bývají citlivé na teplo či na použitá rozpouštědla. 

Rozpouštědla: Nejčastěji používaným rozpouštědlem 
je ethylalkohol. Tato látka může poškodit zdraví dětí 
a lidí, kteří jsou na alkohol citliví. 

S výtažky z léčivých rostlin musí být nakládáno jako 
sjarmakologickými přípravky, protože majíjak léčivé, 
tak vedlejší účinky. 
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Nejdůležitější je vytvořit si zdravý životní styl 

Dříve než začnete pravídelně užívat jakékoli 
léčivé byliny (nebo léky), seznamte se s ná
sledujícími doporučeními: 

1 .  Snažte se zjistit příčiny nemoci. 

Pokud se objeví nezvyklé příznaky, vy
hledejte lékařskou pomoc a požádejte 
ošetřujícího lékaře, aby standardními vě
deckými metodami stanovil diagnózu. 
Jedině tak lze léčbu léčivými bylinami 
správně a bezpečně aplikovat. 

2_ Vzdejte se ipatných návyků. 

Chcete-Ii obnovit své zdraví, snažte se 
nejprve vybudovat si zdravý životní styl 
a změnit špatné návyky. Není totiž pří
liš moudré ani účinné používat na kašel 
bylinky usnadňující vykašlávání a záro
veň kouřit. 

4. Byliny si nikdy nevybírejte samI. �c-"
Nejbezpečnější je nechat si byliny pře-
depsat nebo doporučit kompetentním 
lé�ařem. . . 

V mnoha zemich světa jso'u součástí zdra
votních zákonů seznamy vybraných by-. 
lin, které je možné kupovat a používat 
bez lékařského předpisu. K užívání těchto 
bylin přistupujte co nejsvědomitěji. Nej
prve pečlivě zvažte, jaké byliny budete 
užívat, a potom se podrobně seznamte 
s jejich vlastnostmi a způsobem podává
nI. Nikdy neexperimentujte! . 

, '" 

5. Bud\e obezřetní, pokud delší dobu 
užíváte stejný druh bylin. 

Vyhněte se tomu, abyste jeden druh by
lin užívali déle než dva či tři měsíce. Pokud 
váš zdravotní stav vyžaduje, abyste je uží
vali déle, dobře se seznamte s nežádoucí
mi vedlejšími účinky aplikovaných rostlin. 
Rovněž je užitečné poradit se se zkušeným 
lékařem. 

6. Podáváte-Ii léčivé byliny dětem ne
bo těhotným ženám, dbejte zvýšené 
opatrnosti. 

V takovém případě je nezbytné, abyste 
dávkování konzultovali s odborníky. 



příklady z praxe • • • • • • • • • • • 

\. 

2. Vzdejte se špatných návyků 

Steve pracoval jako řidič kamionu a za volan
tem každý den strávil mnoho hodin. Nebylo 
divu, že trpěl hemoroidy, které velmi často 
natékaly a krvácely. 

Steve měl rád kořeněná jídla s čil i  a pep
řem. Zato ovoce jedl jen zřídka. Všiml si, že 
po konzumaci kořeněného pokrmu se jeho 
potíže zhoršily. Zašel do lékárny a koupil si 
byliny, které pomáhaly při léčbě hemoroidů, 
a začal provádět sedací koupele. Brzy pocítil 

úlevu. Prováděl sedací koupele a nadále jedl 
kořeněná jídla. 

Později se hemoroidy zhoršily a jednoho 
dne pocítil tak silnou bolest, kterou nedoká
zaly zmírnit ani léčivé byliny, ani žádný jiný 
přírodní léčebný prostředek. Ošetřující lékař 
jej musel poslat na operaci. 

Kdyby se Steve vzdal špatných návyků a osvo
jil si zdravější životní styl, jeho hemoroidy by 
se nezhoršily, ale díky sedacím koupelím by 
se jejich stav výrazně zlepšil. 

Správná aplikace léčivých bylin, 
jakož j osvojení si zdravého 
životního stylu, múte zabránit 
vzniku vážných onemocnění. 



ZPŮSOBY PŘíPRAW A POUŽITí BYLIN 

Aromaterapie 
Léčebné využití esenciálních' olejů 

Léčivá síla vůní • • • • • • • 

Dříve než se molekuly esenciálních olejů dostanou do plic 
a do krve, stimulují čichové buňky v nosních dirkách <D, 

Tyto buňky jsou neurony, které převádějí zprávu o vůni 
do elektrických impulzů a posílají j i  do různých části moz
ku <6>: amygdaly a hippocampu ve spánkovém laloku @, 
kde sídlí čichová paměť; talamu ®, kde sídli emoce; hypo
talamu (1) a dále hypofýzy ®, regulačnímu centru pro
dukce hormonů pro celé tělo, 

Provázanost čichového ústrojí s talamem, hypotalamem 
a hypofýzou vysvětluje, proč mají vůně tak výrazný har
monizační účinek na neuro-hormonální soustavu. 

Zařízení pro destilaci esenciálních olejů • • • • 

Přívod 
studené 

Rostliny vody 

Vrouci voda 

Tepelný zdroj 

Pára s obsahem 
esenciálních olejů 
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Odtok 
studené vody 

Odtok destilované 
tekutiny 

Esenciální 
oleje 

Odtok 
hydrosolu 
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Způsoby aplikování esenciálních olejů 

Aromaterapie neboli léčba prostřednictvím 
vůní je jednim ze způsobů fytoterapie (léč
ba léky rostlinného původu). O léčivé síle 
esenciálních olejů se vědělo již ve starově
ku, ale pouze na základě empirické zkuše
nosti. V dnešní době už dokážeme uspokoji
vě vysvětlit, proč esenciální oleje mají léčivé 
účinky. Ještě je ale třeba náležitě prozkou-

Koupele s obsahem esenciálních olejů 
'(o 
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mat, jak je možné, že některé druhy vůní do
kážou ovlivnit stav mysli, a dokonce i lidské 
chování. 

Abychom dosáhli uspokojivých výsled ků, 
měla by léčba esenciálními oleji trvat jeden 
až tři týdny, přičemž oleje by se měly apliko
vat jedním z níže uvedených čtyř způsobů: 



PŘíPRAVY A POUŽITí BYLIN 

z léčivých bylin vytěžit co nejvíce 

Účinky rostlin nejlépe zvýšíme tak, že spolu 
s nimi použijeme další přírodní léčebné pro
středky, jako například voda (hydroterapie), 
moře (talasoterapie), slunce (helioterapiel, 
zeminy (geoterapiel, tělesné cvičení (fyziote
rapie) a zdravá výživa, jejíž základ tvoří rost
linná strava. 

Navíc se doporučuje vytvořit si zdravý životní 
styl, tedy vyvarovat se kouření, pití alkoholu 
a užívání drog. 

Společné působení všech těchto faktorů vý
razně posiluje imunitní systém a stimuluje tě
lesný ozdravný mechanismus, díky kterému 
může tělo zvítězit nad nemocí. 

Rostlinné léťebné prostředky mají tu výhodu, že přijejich použití pd$ohí účinné složky společně s lát
kami, kteréjsou samy o sobě neúčinné. Díky těmto dopliíkovým látkám}e účinek léčivých rostlín mno
hem vyšší ajejích použití mnohem bezpečnější než účinekjejich izolovaných a čistých komponent. 

Učivý účinek bylin lze zvýšit tim� že se spolu s nimi použijí další přírodní léčebné prostředky. 

56 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Průkopník moderní fytoterapie 

Na konci devatenáctého a na začátku dvacá
tého století lékaři předepisovali léky, jejichž 
základ tvořily velmi aktivnl chemické látky, 
které byly v té době objeveny a které se dnes 
považují za jedovaté: kalomel neboli chlorid 
rtuťnatý (má výrazný projímavý účinek), vínan 
antimonylo-draselný (vyvolává zvracení), 
strychnin (křečový jed) nebo arzénové soli 
(používaly se při léčbě syfilidy a jiných infekč
ních onemocnění). 

Rychlý rozvoj chemického a farmaceutického 
průmyslu v Evropě i ve Spojených státech vy
volal velké nadšení. Ve stejnou dobu, kdy se 
vědecký svět soustředil na chemicky syntetizo
vané léky, Ellen G. Whiteová, přední americká 
spisovatelka, která světu představila nový pří
stup k prevenci nemocí, napsala: oK léčbě ne
mocných je lépe použít známé byliny, které na 
lidský organismus působí odlišným způsobem 
než léky, které znečisťují krev a ohrožuji život:" 

Tato průkopnice moderní fytoterapie doporu
čovala používat léčivé byliny, jako například 
chmelový nálev (sedativum), koupele no-
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hou s hořčicí (při bolestech hlavy), živočišné 
uhlí (pro jeho detoxikační účinky), borovici, 
cedr a jedli (při léčbě onemocnění dýchacího 
ústrojí). 

Kromě toho, že Ellen G. Whiteová doporučo
vala jako alternativu agresivních chemických 
preparátů léčivé byliny, rovněž zdůrazňovala 
dnes již známou, ale v tehdejší době zcela no
vou myšlenku, že pevné zdraví není samo
zřejmá věc, nýbrž je to důsledek zdravého ži
votního stylu, zejména pak zdravé stravy. 

Dnes její myšlenka platí více než kdy jindy. Ro
zumné využívání přirodních léčebných pro
středku, jako jsou voda, slunce, vzduch, léčivé 
byliny, zdravá strava a zdraví prospěšné návy
ky (pohyb, dostatečný odpočinek, péče o du
ševní zdraví a důvěra v Boha), může mít na na
še zdraví větší vliv než chemicky syntetizované 
léky či agresivní léčba. 

• Selected Massages, Book 2, Review & Herald 
Publishing Association, Wash ington, D. c., 
1 958, str. 288. 





Rostl iny pro oči 

Léčivé rostliny přispívají k dobré funkci očí 
dvěma způsoby: Aplikují-li se přímo na oči, 
mají antiseptické (dezinfekční) a proti zánět
livé účinky, které se využívají v oční hygieně, 
jakož i při léčbě zánětu spojivek nebo dalších 
infekčních či zánětlivých onemocnění přední 
části oka. Užívají-li se perorálně, některé z lé
čivých bylin jsou zdrojem vitaminu A a anto
kyanů, které zlepšují ostrost vidění. 

Vitamin A je rovněž důležitý pro správ
nou funkci buněk sítnice, které jsou citlivé na 
světlo. 

Antokyany jsou glykosidy, které některým 
rostlinám propůjčují modré zbarvení. Ma
jí dezinfekční a protizánětlivé účinky. Působí 
též na kapiláry, zejména na kapiláry sítnice, 
a zlepšují krevní oběh v sítnici. Navíc podpo
rují tvorbu pigmentu v buňkách sítnice, citli
vých na světlo. 

Jsou-Ii léčivé byliny s obsahem vitaminu 
A a antokyanů podávány perorálné, zlepšují 
ostrost vidění a noční vidění. 
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ROSTLINY PRO OČI 

Definice 

Zánět rohovky 
(keratitida) 

Jedná se o zánět rohovky, průhledné okrouhlé vrstvy 
tvoříci přední část oka. V důsledku této nemoci může 
dojít k zneprůhlednění rohovky a v důsledku toho k vý
raznému zhoršení zraku. K léčbě tohoto onemocnění se 
kromě konvenční léčby doporučuje použít niže uvedené 
rostliny, jakož i ty, které se používají při léčbě zánětu 
spojivek. 

, 
Světlík lékařský Dezinfekční a protizánětlivé účinky. 

� 

Heřmánek pravý Používá se k výplachům očí. 
Tymián obemý • Dezinfekční a protivirové účinky. 
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Definice 

Ječné zrno 
(hordeolum) 

Jedná se o ohraničený hnisavý zánět některé ze žlázek 
víčka provázený otokem, zarudnutím, bolestí a pozdě

ji někdy patrným zhnisáním. Cílem léčby 
je uzrání vřídku a jeho otevřenI. 

Kromě níže uvedených bylin je 
možné použít i ty, které jsou 
doporučeny při léčbě zánětu 
spojivek. Na postižené misto 
se zpravidla aplikuji jako účin
ná složka obkladů. 

Heřmánek 
pravý 

Chrpa modrá _ ProtizánětHvé účinky. 

Dub zimní ...!20tizánětlivé účinky. 

Hehnánek pravý Používá se k výplachům očL 

V případě symptomů, jako jsou podráždění, bolesti či únava oka, 
které se objevuji v důsledku zvýšeného zatíženi oka (například při 
práci na počitači), se použlvaji následujid byliny: chrpo modrá, 
světllk lékařskÝ. vilín virginský a heřmánek pravý. 

Výplachy a obklady oko s nálevy či odvary z těchto bylin pomá
hají odstranit kruhy pod očima a dodávoji oku krásnější, zářivější 
vzhled 
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Zánět spojivek 
(konjunktivitida) 

Definice 

Ve většině případů je zánět spojivek způsoben mikro
organismy (viry a bakteriemi) a k jeho zhoršení dochá
zí, je-Ii oko vystaveno kouři, prachu, znečištěné vodě či 
prudkému světlu. K podráždění spojivky může rovněž 
dojít vlivem nadměrného zatíženi oka. 

Léčba 

Při léčbě zánětu spojivek se využívají léčivé byliny s pro
tiztínětlivými, zklidňujícími a dezinfekčními účinky, 
které se aplikují přímo na postižené místo. K léč-
bě lze použít všech rostlin, které mají zklidňu
jícíúčinky. 
V případě, že je onemocnění 
chronické nebo dlouhodobé, 
muže být jeho přlčinou nedo
statek vitaminu A nebo into
xikace v důsledku selhávání 
jater či ledvin. 

Chrpa modrá _ Zmír�uje �anf(ení přední části oka. 
Světlík lékařský � � n .(ekční a protizánětlivé účinky. 

Kakostsmrdutý Stahující účinky (vysušuje sliznici spojivky). 
Dub zimní Protizánětlivé účinky. Velmi účinný při léč

bě zánětu spojivek způsobeného podrážJ.�n fm či alergiemi. 

Vili" virginský Zklidňuje oči. Zmírňuje svědění vyvolané 
..,erachem, kouřem či únavou. 

Jitrocel větší _�klidňující a protizánětlivé účinky. 

Violka vonná Zklidňující účinky. Je vhodná zejména při 
léčbě zánětu očního víčka. 

Fenykl obeOlý _Protizánětlivé účinky. 

Heřmánek pravý . �ojivé, zklidňující a dezinfekční účinky. 
Srucha zelná Zklidňující a protizánětlivé účinky. 

Růže galská Zmirňuje svědění, působí protizánětlivě 
_ � má dezinfekční účinky. 

V"resovec Protizánětlivé a dezinfekční účinky. 
stromovitý 

Bez černý Zklidňující a dezinfekční účinky. 
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Zánět očního víčka 
(blefaritida) 

Definice 

Při tomto onemocnění se na okrajích víček objevuje mír
né zarudnutí a mezi řasami se tvoří šupinky. (astěji tímto 
zánětem trpí lidé s větším mazotokem a lupy ve vlasech. 
K léčbě se využívají stejné byliny jako při zánětu spojivek, 
které se aplikují na postižené místo. Rovněž se doporu
čuje doplnit živiny, jako jsou vitamin A a některé stopové 
prvky, například železo. 

lze použít všechny rostliny, které jsou určené k léčbě 
zánětu spojivek. 

Vilín virginský 

Kakost smrdutý 

Světlík lékařský 



CentDureD 
C onus L. I • 

Chrpa modrá 
Účinný lék pro oči 

O
D JARA chrpa pokrývá louky a past
viny svými modrými květy. Do mnoha 
zemí světa byla zavezena spolu se zr

ny obilí, která byla určena pro výsadbu. Plinius 
Starší, římský přírodovědec a autor nejvýznam
nější přírodovědné encyklopedie starého Říma, 
popsal chrpu jako "otravnou rostlinu pro žen
ce", kteří sejistě snažili ji svými srpy a kosami 
nepodetnout. Zmínky o této rostlině nacházíme 
i v dílech dalších antických spisovatelů. 

Její léčivé účinky objevil Pietro Andrea Mat
tioli,jeden z nejvýznačnějších botaniků a lékařů 
1 6. století, který napsal, že "modré květy chr
py zklidňují podrážděné oči". Podle Mattioliho 
byl léčivý účinek chrpy výsledkem spojení dvou 
kontrastnich barev, modré a červené; tento ná
zor odpovídal tehdejším představám o vidění. 

Vlastnosti a indikace 

Květy obsahují antokyany a polyiny, které 
mají dezinfekční a prolizánětlivé účinky, dále 
hořké látky, zvyšující chuť k jídlu a zlepšující 
zažívání (trávení),jakož i flavonoidy, které mají 
mírný močopudný účinek. 

Nálev z bylin se doporučuje pít před jídlem O.  
Lépe je jej nedoslazovat. 

Odvar z chrpy modré se pro své protizánětlivé 
účinky především aplikuje přímo na oční víčka. 

Výplachy očí odvarem z chrpy zmírňují svě
dění a podráždění a dodávají unaveným očím 
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Popis: RostUna patří do čeledi Compositae. Má 
tenkou, tuhou lodyhu, která dorůstá výšky 50 cm. 
Jejf květy jsou bfeděmodré a listy tenké. pokryté 
měkkými chloupky. 

Používanéčásti: Květy. 
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--
�_) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. Do 1 litru vody nasypte 20-309 mla
dých květů. Před každým jídlem vypijte jeden 
šálek. 

Zevní použití 

Odvar. Získáte jej tak, že v jednom litru vody 
povaříte 30 9 (2 polévkové lžice) čerstvě natr
haných květů. Odvar můžete na oči aplikovat 
některým z níže uvedených způsobů: 

f) Obklady. Namočený obvaz přiložte na 15 
minut na postižené oko; proceduru opakujte 
několikrát denně. 

Cl Omývání očí, K tomuto účelu použijte ma
lou nádobku nebo kus látky. Dbejte na to, aby 
odvar protékal od spánku ke kořeni nosu. 

Cl Oční kapky. Irikrát denně do oka kápněte 
několik kapek odvaru. 
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j iskru . Lidé, kteří si své oči oplachují nálevem 
z chrpy, zpravidla mívaj í  jasný a zářivý pohled, 
který svítí podobně jako modré květy ve zlata
vých lánech obilí. 

Chrpa se nejčastěji indikuje v těchto případech: 

• Zánět spojivek (konjunktivitida) 8, Cl,  O. 
Výplachy očí odvary z chrpy pomohou zmír
nit tvorbu hnisavé sekrece a odstranit zarud
nuti očí. 

• Zánět očního víčka (blefaritida) 8, Cl. V tom
to případě se doporučuje provádět výplachy 
nebo na postiženou oblast aplikovat obklady. 

Ve starověku převládal názor, že chrpa mod
rá čistí a chrání zrak, ovšem jen modrookých l i
dí. Přestože dnes víme, že tento názor je pouhou 
smyšlenkou, měli bychom si pamatovat, že chr
pa modráje účinným lékem pro oči. 

Květy chrpy modré obsahují antokyany, které 
mají dezinfekční a protizánětlivé účinky. 1Yto lát· 
ky zlepšují krevní oběh v kapilárách sítnice, ZlY
šuji chutkjldlu a zlepšují trávení. 



Euphrasia 
offřcina/is L. 

Světlík lékařský 
Ideální pro omývání očí 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina obsahuje glykosidovou látku 
aukubin, jakož i taniny, flavonoidy a vitaminy 
A a C. Rostlina má dezinfekční, protizánětlivé 
a stahující vlastnosti, které nejsilněji působí na 
sliznici spojivek. 

Vlastností rostliny se využívalo od středově
ku k léčbě zánětu spojivek, zánětu očního víč
ka, zánětu rohovky a poranění očí O, 6. Kou
pelemi očí nálevem ze světlíku lékařského se 
dosahuje uspokojivých výsledků. Nálev nejenže 
odstraňuje hnisavou sekreci, nýbrž i zmírňuje 
zánět a vysušuje sliznici spojivky. 

Při zánětu sliznice ústní dutiny (stomatiti
da) a zánětu hltanu (faryngitida) je nálev mož
né použít k výplachům úst a jako kloktadla t), 
a při rýmě (rinitida) jako nosních kapek 0. 

Světlfk lékařský roste na loukách, úhorech 
a pastvinách, zejména v podhůří. 
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Popis: Jednoletá, polocizopasná bylina z čeledi 
krtičníkovitých, 5-30 cm vysoká, s ostře pilovitý
mi vejčitými listy. Květy jsou sestaveny v lichopřes
[enech, ma}f korunu bi/ou ažjialovou, na dolnim 
pysku se žlutou skvrnou. 

Používané části: Celá rostlina. 

f-- ) Příprava a použití 
Zevní použití 

Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 409 rostliny. 
Nálev je možné apl ikovat několika způsoby: 

o Omývání očí, Nechte nálev stékat od spán
ku ke kořeni nosu. Omývání očí by se mělo 
provádět ráno. 

fl Oční kapky, Ltyřikrát denně do postižené
ho oka nakapejte 5-1 O kapek. 

t) Kloktadla a výplachy, Provádějte v přípa
dě postižení ústní dutíny nebo hltanu. 

o Výplachy nosu, Aplikují se v případě rýmy 
či zánětu nosní sliznice. 



�ran;um 
robertianum L. I 

Kakost smrdutý 
čistí oči a zmírňuje zánět 

ústní dutiny 

T
UTO rostlinu je možné zaměnit s jedova
tým bolehlavem plamatým, protože obě 
rostliny vydávají podobně nepříjemný 

zápach a jejich listy mají podobný tvar. Kakost 
smrdutý lze však snadno rozeznat podle korun
ních lístků růžové barvy. 

Vlastnosti a indikace 
Rostlina obsahuje hořčinu geraniin, esenciá

lní olej, kterému rostlina vděčí za svůj typický 
zápach,jakož i taniny, díky kterým má stahující 
účinky. Uživá-li se vnitřně, má stahující, močo
pudné a hypoglykemizující účinky a ředí krev. 
Používá se při průjmových onemocněních, 
otocích ajako doplněk stravy diabetiků O, @. 

r.J..�) Příprava a použití 
....-: 

Vnitřní použití 

O Odvar. V l  lítru vody povařte 209 rostlíny. 
Denně můžete vypít 3-4 šálky. 

@ Esence. Obvykle se užívají 2-4 kapky tří
krát denně. 

Vnější použití 

t) Výplachy úst a očí. Ústa a oči vyplachujte 
odvarem připraveným ze 40g rostliny. 

o Obklady. Provádíme se stejným odvarem 
(409 na 1 litr vody). 
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Popis: Kakost smrdutý jejednoletá rostlina z čele
di Geraniaceae s červeným nádechem. Po rozem
nutí nepřfjemně páchne. Dorůstá výšky až 60 cm. 
Jeho květy jsou růžové a rostou v párech. Plod není 
delší než 2,5 cm . 

Používané části: Celá rostlina. 

V dnešní době se kvůli svým stahujícím a ho
jivým účinkům používá převážně zevně, a to 
v následujících případech: 

• Oko: podráždění a oční výtok, zánět spoji
vek tl. 

• Ústní dutina: zánět sliznice dutiny ústní, zá
nět hltanu, zánět dásní t). 

• Kůže: opar, pásový opar, ekzémy a záněty 
kůže O.  





Rostl iny 
pro nervovou 

soustavu 

Léčivé rostliny mají výrazný vliv jak na cen
trální nervový systém, nejvyšší koordinační 
a integrační centrum nervové činnosti, tak na 
autonomní nervový systém, který je zodpověd
ný za řízení "útrobních" tělesných orgánů. 

Na rozdíl od většiny psychofarmak (léků, 
které ovlivňují duševní funkce) je povzbuzující 
a uklidňující účinek léčivých rostlin mnohem 
jemnější, bezpečnějši a přirozenější. 

Navíc je velmi nepravděpodobné, že by ně
která z léčivých rostlin, kterou zde doporuču
jeme, zapříčinila nějaký druh psychické nebo 
fyzické závislosti, který běžně vyvolávají sti
mulanty, sedativa, narkotika a další chemicky 
syntetizované léky. 
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ROSTLINY PRO NERVOVOU SOUSTAVU 

Pravdou je, že chemické léky jsou mnohem 
účinnější než léčivé rostliny, ale také mají ví
ce vedlejších účinků a jejich užívání je spojeno 
s mnoha riziky. Například v případě akutního 
nervového podráždění mohou sedativa či anxio
lytika (léky zmírňující úzkost) účinkovat až po
zoruhodně rychle, ale je velmi pravděpodobné, 
že se také velice brzy dostaví vedlejší účinky, ja
ko například porucha koordinace či ospalost. 

Navíc léčivé rostliny místo toho, aby jen od
straňovaly příznaky, tak jak to dělají farmaka, 
regulují a harmonizují v těle určité životně důle
žité procesy. Harmonizují činnost nervové sou
stavy a zabraňují vzniku duševních poruch. 

Vyčerpání a tělesná 
slabost (astenie) 
Vyčerpání a tělesná slabost velmi často po

stihuje lidi západní společnosti, protože se v ní 
klade velký důraz na výkon. Nervový systém, 
který řídí funkce jednotlivých tělesných orgánů, 
obhospodařuje zásoby tělesné energie, která 
umožňuje vykonávat denní aktivity. Většina lidí, 
kteří jsou vystaveni nadměrnému stresu, jsou 
vyčerpáni a trpí tělesnou slabostí, nutně potře
buje zvýšit zásoby energie. K tomuto účelu vět
šinou používají stimulující a povzbuzující látky, 
které kromě toho, že na určitou dobu tělesnou 
energii zvýší, následně, až účinná látka přestane 
působit, navozují zvýšené pocity únavy. 

K léčbě vyčerpání a tělesné slabosti doporu
čujeme použít následující dva druhy léčiv)'ch 
bylin: 

• Rostliny s vysokým obsahem živin, které 
většinou v běžné stravě chybí a které nervové 
buňky potřebují k zabezpečení svých základ
ních funkcí: vitaminy a stopové prvky. 

• Rostliny s povzbuzujícími účinky, které sti
mulují nervový systém, ale přitom jej nedráždí. 

68 

Snížené intelektuální 
s<;:hopnosti 

LéčbO 

Správnou mentálni činnost podporuji rostliny bohaté 
na důležité mastné kyseliny (například kyselina linolo
vá), pektin, vitaminy skupiny B a minerály (například 
fosfor). Rovněž je možné krátkodobě použít nedráždivé 
povzbuzující rostliny jako ženšen nebo tymián. Tyto 
rostliny doporučujeme všem, kdo jsou vystaveni zvýše
né duševní zátěži. 

Vlašský ořech Je bohatý na mastné kyseliny, fosfor 
a vitaminy �upiny B. 

Zenše;- Má povzbuzující účinky, zlepŠUje 
schopnost soustředil se a paměť. 

Tymián Stimuluje intelektuální schopnosti 
a menttilní činnost 

Deprese a nervozita 
Definice 

Jedná se o stav charakterizovaný nadměrným smut

kem, který často nemá žádnou zjevnou příčinu, ztrá
tou chuti k jídlu, nespavostí a sklonem k nečinnosti. 

Léčbo 

K léčbě doporučujeme použít rostliny, které po
vzbuzují a harmonizují činnost nervového 
systému, jakož i rostliny, jež obsahují důležité 
živiny, například vitaminy skupiny B a lecitin. V žád
ném případě by se k léčbě deprese neměly použí
vat stimulující a dráždivé látky. Meduňka 

Meduňka lékařská Harmonizuje činnost nervového systému. 

Kozlík lékařský· Mírné sedativum, zmírňUje Most 

Pamětník rulní Má povzbuzujfcí a posilujíci účinky. 

lenšen Antidepresivum a anxiolitikum. 
�alvěj lékalslcá Stimuluje činnost endokrinních Zláz 

nadledvin. 

rrezalka Povzbuzuje a stabilizuje činnost nervového 
kalBkatá systému . 

Tymián obecný Má obecné povzbuzující účinky. Stimuluje 
_____ .... mozkovou činnost 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Vyčerpání a tělesná 
slabost (ostenie) 

Definice 

Vyčerpáni je tělesná únava, která se zpravidla dostavuje 
po zvýšené námaze, po níž tělo nemělo příležitost obno
vit zdroje své energie. 

Příčiny 

Fyzickému vyčerpáni většinou předchází zvýšené zatí
žení svalové soustavy nebo vážné onemocnění. Psychic
ké vyčerpáni se zpravidla dostavuje po delším období 
nadměrné duševní zátěže nebo po dlouhodobém nervo
vém napětí. 
Fyzické a psychické vyčerpání jsou vzájemně propojeny, 
jedno totiž muže být příčinou druhého. 
Tělesná slabost je nedostatek nebo úbytek tělesné síly 
a energie, který se objevuje nenadále, bez zjevné příčiny. 

ťe'";"ek Aktivuje metabolismus. 
kuchyňský

j-
____ _ 

Potočnice 1 Zvyšuje chut'k jídlu a aktiV�je 
drobnolistá .. metabolismus. 

-Spirulina Má povzbuzující a posilující účinky. 

Pamětník rolni Má povzbUZUjící a posilující účinky. 

Máta peprná Má povzbuzující účinky. 

Bazalka pravá Má povzbuzující účinky, zvyšuje krevní tlak. 
Saturejka horská Má povz���ujicí účinky na nervový systém. 

ženšen Zvyšuje t�lesnou výkonnost. 

Damiána Má povzbuzující účinky na nervový systém. 

Rozmarýn Má povzbUZUjící účinky. 
lékařský ___ _ 

Aloe vera Má povzbuzující účinky, posiluje imunitní 
3.stér:n" 

__ 

Ruže šípková _M.! r:� vzbuzující účinky. 
Tymián obecný Má povzbuzující účinky, stimuluje 

mozkovou činnost. 
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Výpadky paměti 
Léčba 

Vedle dvou rostlin, které mají vazodilatační účinky na 
mozkové tepny (zlepšuji prokrvení mozku), je možné 
k léčbě využít také všechny rostliny, které se používají 
k léčbě snížených intelektuálních schopností. 

....,.-.�,...-----_ . .. Jinan Zlepšuje prokrvení mozku. 
dvoulaločný �: _____ _ 

Nervozito a úzkost 
Definice 

Nervozita je stav podráždění nervu, které může, ale ne
musí být opodstatněné. 
Úzkost je nepříjemný a neopodstatněný emotivní stav, 
jehož intenzita není přímo úměrná jeho pravděpodobné 
příčině. Navenek se většinou projevuje zvýšenou přecitli
vělostí a rozrušením. 

Léčba 

Léčivé rostliny bývají při léčbě úzkosti a nervozity velmi 
účinné díky tomu, že mají na nervovou soustavu uklid
ňující a harmonizující účinky. 

Pomerančovník
"""! 

Zklidňuje a navozuje spánek. 

Chmel otáčivý Zklidňuje a nayozuje spánek. 

Salát polní Zklidňuje a zmírňuje nervové podráždění. 

levandule Zklidňuje a harmonizuje činnost 
lékařská I nervového s�stému. 

Meduňka Zklidňuje a harmonizuje činnost 
lékařská nervového sy?ému. 

Mučenka pietní 1 Zmírňuje úz�ost ___ _ 

Lípa malollstá Zklidňuje a uvolňuje. 

Kozlík lékařský Zklidňuje a zmírňuje úzkost 

Hloh Zklidňuje a zmírňuje úzkost. 
jednosemenný*-______ _ 

Pupalka Pomáhá harmonizovat činnost nervového sys
dvouletá tému a udržovat v těle hormonální rovnováhu. 

Majoránka I Zklidňuje a zmírňuje úzkost 
zahrad;n;;í,l-. 

____ _ 

Verbena Zmírňuje úzkost. 
dtronová..-______ _ 

Vrba bllá
' 

ZklidňUj" navozuje spánek. 



ROSTLINY PRO NERVOVOU SOUSTAVU 

Stres 
Léčba 

K léčbě stresu se používají dva druhy rostlin, a to rostliny 
. s povzbuzujícími účinky, které zvyšují tělesnou ener

gii, potřebnou k zvládnutí stresujících situací, a rostliny 
s uklidňujícími účinky, jež zmírňují reakcí organismu 
na nežádoucí stres. 
Kromě níže uvedených léčivých rostlin ještě doporučuje
me saturejku horskou, mátu peprnou, rozmarýn lékařský 
a hloh jednosemenný. 

Meduňka Zklidňuje a harmonizuje činnost 
lékařská nervového systému. __ _ 

Mučenka pletn, L Zmírňuje úzko�t.:.. _ __ _ 

Lípa malolirnl Zklidnujea uvolnuje. 

Íenše""'" Zvyšuje těles��� výk�nno�t 
Damiana Povzbuzuje nervový systém. 

Růže galská Zklidňuje činnostautonomnmo nervového 
systému. 

Migréna 
Definice 

Jedná se o osobitý druh bolestí hlavy, často jednostran
ných, ostrých a vystřelujících, které se objevuji náhle a mu
že je provázet nevolnost, zvracení a rozostřené vidění. 

LéČba 

Protože při migréně dochází ke stažení tepen zásobuji
cích mozek krví, používají se k léčbě rostliny, které mají 
uvolňující, protikřečové účinky. V mnoha případech 
je migréna vyvolána hnilobnými procesy ve střevech ne
bo určitým druhem potravy. 

Pomerančovník' Zklidňuje a má protikřečové účinky. 
Lípa malolistá-I Vhodná prevence migrény. 

Sporýš lékařský Má proti křečové účinky, tiší bolest a snižuje 
intenzitu migrény. 

Violka;;;;;;á ZmÍlnuje bolesti hlavy a působí pro\izáně�ivě. 
Bazalka pravá Má protikře{"ové účinky, zmírňuje migrénu 

zapříčiněnou poruchou trávení. 
Ostro�ře�J Zmírňuje cévní tonus. 

mananský �-----Rozrazil lékařský Zlepšuje trávení, posilňuje organismus, zmír-

_____ -". ňuje migrénu zapříčiněnou poruchou trávení. 
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Nespavost 
Definice 

Jedná se o chronickou nespavost, která se může 
projevovat neschopností usnout nebo Čilstým pro
bouzením. 

Léčba Chmel otáčivý 

Na rozdíl od léku na spaní jsou námi doporuče
né rostliny schopné navodit přirozený, posilující 
spánek, po kterém se člověk cítí být odpoČiltý. 

-

Pomerančovník Zklidňuje a navozuje spánek. 

Chmelotá1ivý Zklidnuje a naVOZUje spánek. 
Salát polni Zklidňuje a �f!1írňuje nervové podráždění. 
levandule : Zklidňuje a harmonizuje činnost 

lékařská nervového systému. 
Meduňka Zklidňuje a harmonizuje činnost 
lékařská nervového systému. 

Mučenka pietní Zklidňuj� navozuje přirozený spánek. 
Lípa malolistá Navozuje přirozený spánek. 

Kozlík lékařský Zklidňuje, zmírňuje úzkost a navozuje spánek. 

Vrba bílá Zklidňuje a navozuje spánek. 

Psychosomafická 
onemocnění 

Definice 

Jedná se o onemocnění psychického puvodu, která zpu
sobují funkční poruchy některých vnitřních orgánu. 
K nejčastějším psychosomatickým onemocněním patří: 
žaludeční vředy, podráždění střev, infarkt myo
kardu a některé druhy ekzémů. 

Léčba 

K léčbě se používají rostliny, které harmonizují a zklid
ňují činnost autonomního nervového systému, jenž tvoří 
spojnici mezi myslí a tělesnými orgány. 

levandule Zklidnuje a harmonizuje cnnost lékafská centrálního a autonomního nervového 
systému . . 

Zklidnuíe a zmírňuje úzkost. 

Zklídňuje činnost autonomn� neJV vlho s stému. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Různé druhy bolestI 
a neuraJgie 

Léčba 

Níže uvedené rostliny lze aplikovat jak vnitřně, tak zevně, 
přímo na postižené místo. Jejich účinky většinou nejsou 
tak rychlé a silné jako účinky chemicky syntetizovaných 
analgetik, ale jsou dlouhodobější a bez vážnějších ved
lejších účinku. 
Neuralgie je specifický druh bolesti, která 
je velmi intenzivní, přerušovaná 
a je způsobena drážděním 
postiženého nervu. 
Fytoterapie se za
měřuje především na 
její prevenci. 

Pomerančovník 

Pomerančovník ·J!<!�"uje � má protikřečové účinky. 

Chmel otáčivý 
_
����est žaludku a neuralgie. 

Mučenka pietní Má proti křečové účinky, snižuje svalové 
�pětí a mírní neuralgii. 

Kozlík lékařský _ T!? revmatické bolesti a zmírňuje neuraJgjj. 
Sporýš lékařský __ Tiší revmatické bolesti a zmírňuje neuralgii. 

Tužebníkjilmový Tiší bolesti a má protizánětlivé účinky. Použí
vá se při bolestech kostí, svalíi a neuralgiích. 

Organická onemocnění 
nervového systému 

Léčba 

Olej z pupalky dvouleté je velmi bohatý na kyselinu lino
lovou, nezbytný prvek pro vývoj a správnou funkci neuro
nu. Jeho užívání je vhodným doplňkem konkrétní léčby 
organických onemocnění nervového systému, jako napří
klad Parkinsonova dloroba a roztroušená skleróza. 

Pupalka Pomáhá harmonizovat činnost nervového 
dvouletá a hormonálního systému. �-
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Bolesti hlavy 

Bolesti hlavy (cetalagie) mohou mít mnoho pří
čin. Mezi nejčastější patří: 
• Hromadění nadměrného množství krve 

v mozku. V takovém případě se používají 
rostliny, které pomáhají odvádět přeby
tečnou krev do jiných částí těla, jako 
například hořčice. 

• Nedostatečné prokrvení mozku. Po
užívají se rostliny, které rozšiřují cévy. 

• Trávicí problémy nebo žlučoíkové 
obtíže. V těchto případech se aplikují 
rostliny, které podporují trávení (digesti
va) a odvádějí žluč z těla (dlolagoga). 

Málapeprnó 

Meduňk� Zklidňuje, má protikřečové účinky 
lékařská a tiší bolesti hlavy způsobené nervovým 

napětím, 
__ _ 

Jinan Zlepšuje prokrvení mozku. 
dvoul.ločný · _____ _ 

Máta peprná Má povzbuzující účinky a podporUje 
trávení. 

Boldovník vonný �áhá normalizovat činnostžlučnfku. 

polej obe01á Tiší bolesti hlavy zapříčiněné trávicími 
probl�rnY. 

Brukev černá Zmírňuje překrvení mozku, ke kterému 
došlo v důsledku chřipky či rýmy. 

Epilepsie 
Doporučené rostliny sice nemohou nahradit 
léky indikované při epilepsii, ale mohou se stát 
jejich vhodným doplňkem, díky němuž je v ně
kterých případech možné snížit jejich dávky. 

Kozlík lékařský 

Zklidňuje, má protikřečové účinky 
a snižuje četnost epileptických záchvatU. 

Kozlík lékařský � Zklidňuje, má protikřečo�é účinky ........ _ ............ ,a s�iluje četnost epileptických záchvatO. 



Citrus 
aurant/um l. I 

Pomerančovník 
Jeho květy zklidňují 

a plody mají 
povzbuzující účinek 

O 
o STAROVĚKU, kdy byl pomeran
čovník převezen ze Středního východu 
a Asie na pobřeží Středozemního moře, 

slavil jen samé úspěchy. Díky svému elegantnímu 
tvaru, výraznému aroma květů a především výteč
né chuti plodů brzy pronikl do všech koutů světa. 

Krátce poté, co Kolumbus objevil Ameriku, 
přivezli Španělé pomerančovník do Mexika, 
Kalifornie a na Floridu, kde se v současné době 
nacházejí největší pomerančovníkové plantáže 
na světě. 

Vlastnosti a indikace 

Celý strom je bohatý na aromatické esence, 
které mají léčivé účinky, ale jejich největší kon
centrace se nachází v listech. 

Přestože nejrozšířenější a nejznámější odrů
douje tzv. sladký pomeranč, ve fytoterapii se čas
těji využívá hořký pomeranč, který má vyšší kon
centraci aromatických látek a účinných složek. 

Listy a především květy pomerančovníku, 
v některých zemích nazývané azahar (z arabské
ho az-zahar, bílý květ), obsahují esence bohaté 
na linonen, linalol a mnohé dalši aromatické lát
ky. Díky těmto látkám mají květy pomerančovní
ku uklidňující, protíkřečové a mírně uspávající 
účinky. Jejich použití se doporučuje v následují
cích případech: 
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Popis: Strom s trny na větvích, ktetý patři do čeledi 
Rutaceae, dorůstá výšky 2 až 5 m. Jeho stálezelené 

listy jsou k větvím přichyceny malými okřídlenými 
řapíky, které mají tvar srdce. Květy jsou bílé a ros
tou v ose listu. Plody pomerančovnfkujsou ony 
dobře známé a velice oblíbené pomeranče. 

Používané části: Listy, květy a plody, zejména slad
ké pomeranče (viz rámeček na následující straně). 

Varování 

Lidé, ktelí mají ž/učn/kové obtíže, by neměli po
meranče konzumovat v ranních hodinách, pro
tože pomeranč může způsobit rychlé vyprózd
nění žlučnlku, které může vyvolat nepřijemné 
pocity v žaludku, jako naplíklad pocit plesyce
nosti či nadmutosti. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

! ..... __ '. �. Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V , litru vody vylouhujte ' 0-20 9 
květů a/nebo listů (tři listy nebo šest květů sta
čí k přípravě uklidňujícího nálevu). Vypijte tři až 
čtyři šálky denně, a to zejména před spaním. 

@ Odvar. 30g sušené pomerančové kůry na
krájejte na kousky a vařte ' 5 minut v půllitru 
vody. Odvar můžete osladit medem. Po kaž
dém jídle vypijte šálek odvaru. 

• Nespavost O : Zklidňují nervový systém 
a pomáhají navodit spánek. 

• Nervozita a podrážděnost O :  V obou při
padech jsou velmi účinné a při jejich užívání 
nedochází ke vzniku závislosti ani se nepro
jevují žádné vedlejší účinky. Lze je podávat 
dokonce i dětem, které látky v pomerančov
níku zklidní a pomohoujim navodit hluboký, 
klidný spánek. 

• Migrény způsobené stažením cév O .  

• Poruchy trávení. Pomerančovník se indi
kuje při křečích v břiše a bolestech žaludku, 
které mají nervový původ (nervy v žaludku), 
jakož i při aerolagii (polykání vzduchu) a ři
hání O.  

• Srdeční palpitace, mdloby a celková tě
lesná slabost. Květy pomerančovníku,jakož 
i meduňka lékařská, jsou součástí proslulé 
karmelské vody. 

• Menstruační bolesti způsobené křečemi dě
lohy O. 

Pomerančová esence se extrahuje z květů 
a esence zvaná petitgrain se získává z listů. 
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Pomerančová kůra @ ,  zejména kůra z hoř
kých pomerančů, je bohatá na tlavonoidové gly
kosidy (naringin, hesperidin a rutin), které mají 
stejné účinky jako tzv. vitamin P. Z toho důvodu 
se kůra indikuje v případech ochablosti vláseč
nic a cév (otoky, křečové žíly, porucha srážlivos
ti krve) . Je také velmi dobré digestivum, které 
zároveň zvyšuje chuť kjídlu. A stejně jako květy 
nebo listy má mírné uklidňující účinky. 

Pomeranč 
Sladký pomeranč je jedním z nejoblíbenějších 
druhů ovoce ve všech zemích, kde převládá 
studené počasí, protože je v zimě dobrým zdro
jem vitaminu C. Jedí se buď celé plody, nebo 
se pije jejich šťáva, která má znamenitou chuť. 
Šťávu je nutné vypít ihned po jejím vymač
kání, aby v ní zůstaly zachovány všechny léčivé 
látky a živiny. Vitamin C například při kontaktu 
s kyslíkem velmi rychle vyprchá a stejně i jiné 
látky prodělávají na vzduchu nežádoucí změny, 
které výrazně mění jejich vlastnosti a chuť. Tre
baže se vitamin C do průmyslově zpracovaných 
džusů uměle přidává, v žádném případě to ne
nahradí všechny původní látky obsažené v čer
stvé pomerančové šťávě. 

Pomeranče obsahují vitaminy A, B, C a P, jakož 
i fiavonoidy, cukry, organické kyseliny a mine
rální soli. Mají protikurdějové (antiskorbu
tické) a povzbuzující účinky, zlepšuji chuť 
k jídlu a pomáhají odvádět žluč z těla. Do
poručují se v těchto případech: 

• Infekční nemoci a horečka. 
• Vyčerpání, tělesná ochablost. 
• Podvýživa, anémie, křivice. 
• Trombóza, arterioskleróza a jiné obtíže 

oběhového systému. Díky obsahu vitami
nu P a dalších látek pomeranče snižují vis
kozitu krve a chrání cévy. 



Humu/us 
/u u/us l. 4 Rostl iny pro 

nervovou 
soustavu 

Chmel otáčivý 

v 

Zklidňuje nervy 
a zlepšuje trávení 

R1MSKÝ přírodovědec Plinius Starší dal 
této rostlině jméno Lupulus. Od středo
věku se lupulin (žlutý prášek chmelo

vých šištic) používá v pivovarnictví jako aroma
tická přísada a konzervační látka. A od té doby 
bylo objeveno mnoho jeho dalších vlastností. 

Vlastnosti a indikace 

Lupulin, prášek, který padá z chmelových 
šištic, obsahuje esenci bohatou na terpenické 
uhlovodíky, díky kterým má prášek uklidňující 
a uspávací účinky. Rovněž obsahuje pryskyří
ci s hořkými přísadami, která zlepšuje trávení 
a zvyšuje chuť kjídlu. Chmelové šištice též ob
sahují flavonoidy, látky, které patří mezi přírod
ní estrogeny a mají dezinfekční účinky. Indiku
jí se v následujících případech: 

Popis: Dvoudomá, vytr
valá, až 10m dlouhá liá
na z čeledi Cannabinaceae 
s četnými podzemními výhonky. 
ÚJdyha ovíjivá, pravotočivá, 
drsně chlupatá. Listy dlouze 
řapíkaté, dlanité členěné, se 
3 až 7/a/oky, la/oky na 
okraji osinkatě pilovité. 
Květy drobné, nenápadné, 
světle zelené, samčí pěti
četné, uspořádané v latna
tá květenství, samičí v hustých 
svazečcích, které se v době 
dozrávání mění v šištice. 

Používané části: 
Šištice, lupu/in (chmelo
vá moučka). 

• Nervové napětí, nespavost, migrény 0, 8, 

• 1rávicí problémy a ztráta chuti k jídlu O. 

• Bolesti břicha, neuralgie €l ,  O .  V těchto 
případech se aplikují zevně formou obkladů. 

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálevy. V jednpm litru vody vylou h ujte 
1 0-20g chmelových šištic. Denně můžete vypít 
3-4 šálky nálevu. 

8 Suchý výtažek. Denně je možné ve dvou až 
třech dávkách užít až 2 gramy. 
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Zevní použití 

8 Teplé obklady na močené do nálevu z chme
lových šištic (viz výše) se aplikuji přímo na postiže
nou oblast. 

O Kataplazmata. Na bavlněnou látku rozpro
střete hrst chmelových šištic a zavažte je do uzliku. 
Potom látku namočte do teplé vody a přiložte na 
postižené místo (většinou se přikládá na břicho). 



LadUca vi,osa L. I 

Locika kompasová 
Zklidňuje a navozuje spánek 

T
ITO rostlina, která se sklízí zelená a pl
ně vzrostlá, se k léčbě nemocí používá od 
starověku. 

Vlastnosti a indikace 

Její listy obsahují chlorofyl, minerální soli, vi
taminy a hořké látky. Aktivní složky ovlivňující 
činnost nervového systému jsou obsaženy v mléč
ně bílé latexové tekutině, která vytéká z čerstvě 
natrhaných stonků. Z této tekutiny se prostřed
nictvím procesu tuhnutí získává lactucarium. 

• Sedativum 0, O, CI. Locika působí podob
ně jako opium, ale na rozdíl od něj nemá ved
lejší účinky; díky tomuji mohou užívat i malé 
děti, kterým tato rostlina pomáhá zmírňovat 
hyperaktivitu a navodit spánek. 

• Anafrodiziakum 0, O, CI. Pomáhá zmírňo
vat sexuální vzrušenÍ. Dioskorides napsal, že 
"potlačuje nezvladatelnou touhu po smilstvu". 

• Antitusikum 0, O, CI. Locika se doporučuje 
zejména při dráždivém nebo dávivém kašli. 

Popis: Jednoletá 

nebo dvouletá, 50 až 

18Dem vysoká bylina 

z čeledi Compositae, s tu· 

hou, přímou, plnou, bě

lavou, někdy načer

"navě až fialovt 

nabthlou lodyhou. 

Listy tuhé, zelené, při

sedlé srdčitou až hrá

[ovitou bází, pffzemní 

listy obvykle peřenodíl
né, lodyžní méně členěné, na 

okraji zubaté nebo osténkaté. Úbory 

s 8-15 květy, skládajíci husté květenství 

se šupinovitými, kopinatými úkrojky. 

Používané části: Listy a latex.. 

, Příprava a použití 

o Odvar. V 1 litru vody povařte 100 9 lociky po 
dobu 10 minut. Vypijte tři šálky oslazené medem 
v průběhu dne a čtvrtý těsně před spaním. K pří
pravě použijte planou lociku. 
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O Lacticarium. Obvykle se užívá 0,1 až 1 9 denně. 
CI Čerstvá šťáva. Lociku rozmixujte v mixéru. Vy
pijte půl šálku dvakrát až třikrát denně, a to zejmé

na před spaním. �ťávu můžete dochutit citronem. 



Lavondulo 
on ustifolio Miller I 

Levandule lékařská 
Rostlina pronikavé vůně, 

která má povzbuzující 
a léčivé účinky 

L
EVANDULE lékařská se po staletí po
užívala v kosmetice a při hygieně. V Řím
ské říši si šlechtici a význační občané při

dávali levanduli do koupelí. Její jméno pochází 
z latinského lavare, umývat. 

Vůně levandule přitahuje k sobě včely, které 
ze šťávy jejích květů vyrábějí vynikajíci med. 

Vlastnosti a indikace 

• Zklidňuje a také harmonizuje činnost auto
nomního a centrálního nervového systému 
0, 8,  (I. Doporučuje se při úzkostech, neu
rastenii (souhrn duševních a tělesných pří
znaků, pro něž je charakteristická dráždivá 
slabost), ztrátě vědomí, zrychleném bušení 
srdce a obecně při psychosomatických one
mocněních. 

• Zlepšuje tráveni O ,  8, (I .  Má mirně kar
minativní (zlepšuje odchod plynů ze střev) 

Varování 

V případě, že levandulovou esenci užívóte vnitř
ně, dodržujte doporučené dávkovánI, protože 
velké dávky mohou způsobit nervozitu, a do
konce i křeče. 
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Popis: Levandule lékařská z čeledi Labiataeje 
trsnatě větvený polokeřík, až 60 cm vysoký, s při

sedlými, čárkovitými, na okrajích podhrnutými, 
2-5 cm dlouhými listy. Fialové až nachové květy 
jsou drobné, uspořádané do chudých přeslenú. 

Používané části: Předevšim květy, ale také listy. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

..... -" "'" U Příprava a použití 
-� , .--'" 

Vnitřní použití 

O Nálevy. Připravují se ze 30 až 40 9 květů 
a listů na 1 litr vody. Denně, vždy po jídle, se 
doporučuje vypít 2-3 šálky oslazené medem. 

f} Šťáva. Třikrát denně užívejte 30 kapek. 

t) Esence. Obvykle se doporučuje užívat 3-5 
kapek dvakrát až třikrát denně. 

Zevní použití 

O Levandulové esence. Ládoucích účinků 
dosáhnete, když do roztoku, jehož páry inha
lujete, přidáte několík kapek esence nebo ji 
vmasírujete do kůže. 

o Čištění ran a obklady. Použíjte koncent
rovanější odvar, než jaký je určený k vnitřnímu 
použití. Nejprve odvarem očistěte ránu, po
tom do něj namočte látku a přiložte ji na 1 5  až 
20 minut na postižené místo. 

<ll Teplé obklady, K jejich přípravě se použí
vá buď teplý nálev, nebo se do teplé vody na
kape několik kapek levandulové esence. Mů
žete aplikovat na krk, záda či kolena. 

G Tření. Je možné použít několik kapek esen
ce, oleje nebo šťávy z levandule. 

a protikřečové účinky na trávicí ústrojí. Rov
něž zlepšuje chuť kj ídlu a usnadňuje tráve
ní. Esence mají antiseptické účinky, a proto 
se s úspěchem používají při zánětu tlustého 
střeva, a to zvláště tehdy, došlo-Ii k hnilobné
mu kvašení střevního obsahu. 

• Protirevmatické a protizánětlivé účinky O, 
G. Při zevní aplikaci olej nebo esence účinně 
zmírňuje revmatické bolesti v kloubech nebo 
svalech, dnavou artritidu, ztuhlost šíje, ústřel 
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(lumbago), ischias apod. Rovněž se použ 
jí při úrazech pohybového aparátu - dis 
ze, pohmožděniny, svalové ruptury a zvýi 
svalové napětí (ztuhlé svaly). 

• Dezinfikuje a pomáhá hojit rány 0. N 
z levandule se používá k omývání ran a 
dů, protože urychluje jejich hojení. Levar 
lový olej zklidňuje lehčí popáleniny (prvr 
stupně) a zmírňuje záněty vzniklé v důsle 
štípnutí hmyzu. 

• Pomáhá při regeneraci a zmírňuje úm 
Po namáhavé chůzi a intenzivní fyzické 

maze se doporučuje dát si horkou koupel 
vandulovým odvarem či esencí, která zll 
váš krevní oběh a zmírní pocity únavy. J 
lepších výsledků dosáhnete, když po kOL 
li provedete masáž celého těla vlněným I 
říkem namočeným v levandulovém nál, 
oleji či esenci G. 

• Sedativní účinky. Pouhé čichání levand 
vého aroma O má mírné sedativní účink: 
centrální nervovou soustavu. Doporučuj 
u hyperaktivních dětí nebo u dětí, které 
jí problémy s usínáním. V těchto případ 
se osvědčilo nakapat levandulovou esene 
polštář či kapesník. 

• Pomáhá při nemocech dýchacích cest 
Při zánětu hrtanu, průdušnice, průdu 
a katarech se doporučuje levandulovou e, 
ci inhalovat. 

o Jak získat 
levandulOvý olej 

Do 1 00 9 olivového oleje přidejte l O g  esenc 
Rovněž můžete v 1 litru olivového oleje rozmix, 
vat 250g sušených rostlin, směs uložit na dva tý' 
ny v chladnu a následně scedit. Získaný rozt, 
můžete aplikovat přímo na postiženou oblast. 



Melissa 
oftic;na/;s L. I 

Meduňka lékařská 
Harmonizuje činnost 
nervového systému 

I 
BN Síná neboli Avicenna, velký perský lé
kař, uvedl, že meduňka "dokáže člověka 
utěšit a vlít do jeho srdce radost". Na začát

ku 17. století začal řád bosých karmelitánů z té
to rostliny vyrábět známou "Karmelskou vodu", 
která se s úspěchem používala při zvýšeném 
nervovém napětí, ochablosti a mdlobách. 

Vlastnosti a indikace 

Květy a listy obsahují 0,25 % esenciálního 
oleje, který je bohatý na citral a citronellal, dí
ky kterým má meduňka protikřečové, dezin
fekční a uklidňující účinky a rovněž zmírňuje 
tvorbu plynů ve střevech a podporuje trávení. 
Používá se v následujících případech: 

• Nervové obtíže O, e. Podráždění, úzkost, 
bolesti hlavy zapříčiněné zvýšeným napětím. 

• Stres a deprese O, e. Meduňka se často do
poručuje v případě nadměrného stresu a de-

o Karmelská voda 

"Karmelskou vodu" nedoporučujeme užívat, 
protože obsahuje velké množství alkoholu. Au
tor této knihy se osobně setkal se ženou, která si 
v lékárnách kupovala "Karmelskou vodu'; a tak 
si zajišťovala potřebnou denní dávku alkoholu. 
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9 c1 ... ... � 

Popis: Vytrvalá, až 80 cm vysoká bylina z čcle

di Labiatae, vonící po citronu. Lodyha přímá ai 

poléhavá, zaoblené čtyřhranná, větvená. Listy 

vstřícné, řapíkaté, čepel vejčitá, pilovitá, hustě 

chlupatá až lysá. Květy ve čtyřkvětých až dva

náctikvětých lichopleslenech, kteréjsou přisedli 

v úžlabí listenů, koruna dvoupyská, bilá, vzácne 

bleděmodrá, růžová nebo žlutobílá. 

Používané části: Listy a kvéty. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 20 až 30 9 
rostliny. Vypijte 3 až 4 šálky denně. 

8 Suchý výtažek. Obvykle se třikrát denně 
užívá 0,5 g. 
Zevní použití 

CI Obklady. Používá se nálev, k jehož přípra
vě bylo použito 30-50 9 rostliny na 1 litr vody. 

o Koupele. Do koupele přidejte stejně kon
centrovaný nálev, jaký se používá k přípravě 
obkladů. Do vany běžné velikosti se doporu
Čuje přidat 2-3 litry nálevu. 

lol Tření. Provádí se s esencí rozpuštěnou v a l
koholu. 
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Meduňkaje mírné sedativum, které má oproti lé
kům mnoho výhod: například se na ni nevytváří 
závislost ajeji užívání nesnižuje pozornost tolik 
potřebnou při řízeni motorových vozidel. 

prese, protože zklidňuje a harmonizuje čin
nost nervové soustavy. 

• Nespavost O ,  8 .  Užívá-Ii se ve večerních 
hodinách, prohlubuje spánek. 

• Menstruační bolesti O, 8. Celá staletí se me
duňku doporučovalo užívat při menstruač
ních bolestech. 

• Rovněž se používá při bušení srdce, žalu
dečních křečích a kolikách, nadýmání, ne
volnosti a zvracení 0, 8.  

• Aplikuje-Ii se zevně, má dezinfekční účinkY, 
ničí kožní plísně CI, O,  lol a je účinná proti 
některým herpetickým virům a myxovirům. 



Possiflortl 
incamataL. I • 4 Rostliny pro 

nervovou 
soustavu 

Mučenka pietní 
Rostlina zmírňující stres 

TITO rostlina upoutala pozornost Evro
panů, kteří přijeli do Ameriky, protože 
jim jednotlivé části jejích květů připomí

naly nástroje použité při ukřižování Ježíše Kris
ta: bič, hřeby a kladivo. Následně se mučen
ka dostala do Evropy, kde ji lidé pěstovali jako 
okrasnou rostlinu. Teprve v 19. století se zjistilo, 
že má silné sedativní účinky. 

Vlastnosti a indikace 

Květy a listy mučenky obsahují malé množ
ství indolových alkaloidů, flavonoidů, pektinu 
a několik druhů steroidů. Neví se přesně, dí
ky které z těchto látek má rostlina uklidňující, 
protíkřečové a uspávající účínky, ale je pravdě
podobné, že díky nim všem. Indikuje se v násle
dujících případech: 

• Úzkost, nervozita, stres O. Mučenka působí 
jako mírné anxiolitíkum (zmírňuje úzkost), 
ale nevzniká na ni závislost. Je vhodná pro li
di, kteří žijí ve stresu a ve zvýšeném nervovém 
napětí. V Encyklopedii léčivých rostlin Larous
se se uvádí: "Mučenkaje pravděpodobně nej
důležitější rostlinou naší civilizace." 

• Nespavost O .  Rostlina navozuje přirozený 
spánek, po kterém se druhý den nedostavuje 
ospalost ani deprese. Díky tomu, že neobsahu
je žádné toxické látky, Izeji podávat i dětem. 

• Různé druhy bolesti a křečí O .  Mučenka 
uvolňuje duté orgány trávicího traktu,jejichž 
náhlé kontrakce vyvolávají koliky nebo křeče: 
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Popis: Je to popínavá rostlina nebo polodřevitá 

liána z čeledi Passifioraceae s unikátními, nápad

nými a složitými květy mnoha různých barev. Květ 

mučenky má složitou stavbu: pět kališních a pět 

korunních Usrků, které se od sebejen málo liší, pět 

tyčinek a tři blizny. 

Plody mají oválný tvar, jsou šťavnaté, zbarvené do 

oranžova a uvnitř jsou černá semínka. 

Používané části: Květy, listy a plody. 

",-'-U Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 20-30 9 
květů a listů po dobu 2-3 minut. Doporučuje 
se vypít 2 až 3 šálky denně; nálev je možné 
podle l ibosti osladit medem. V případě, že 
máte problémy s usínáním, vypijte ještě jeden 
šálek těsně před spaním. 

8 Při léčbě závislosti by nálev měl být kon
centrovanější (až 1 00 9 na 1 litr vody), oslazený 
medem. Dávkuje se podle individuálních po
třeb pacienta. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

... \t .. 
... -'P'" Mučenka jedlá 

V Brazílii a v Antilách roste další druh mučenky, 
Passifiora edulis Sims., který má květy nacho
vé barvy a je známý jako maracuja. Jedná se 
o nejlepší druh z čeledi Passifiora nacházející se 
vAmer;ce. 

Mučenka jedlá rodí sladké, mírně kyselé plody, 
jejichž želatinová dužina se používá k výrobě 
a ochucení nealkoholických nápojů. Olej ze se
men mučenky je rovněž jedlý. 

Mučenka jedlá však není považována za léčivou 
rostlinu. 

žaludek, střeva (střevní kolika) , žlučovody 
a žlučník (kolika jater), močové cesty (ledvi
nová kolika) a děloha (dysmenorea). Mučen
ka se doporučuje prakticky na všechny druhy 
bolestí, dokonce i na neuralgii. 

• Epilepsie O. Mučenka pomáhá zmírnit frek
venci a intenzitu epileptických záchvatů. Je 
to však pouze doplněk léčby. 

• Alkoholismus a drogová závislost O .  By
lo provedeno několik zajímavých studií, při 
nichž se mučenky použilo v prvních dnech 
léčby závislosti na alkoholu, heroinu ajiných 
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drogách. Díky této rostlině byly abstinenční 
příznaky mnohem snesitelnější a měly mno
hem menší dopad na tělo závislého. Ukázalo 
se, že její uklidňující účinky zvyšují odolnost 
alkoholiku a drogově závislých vůči drogám, 
protože zmírňují abstinenční úzkost. V pří
padě závislosti je ale nutné užívat mučenku 
pod lékařským dohledem. 

Plody mučenky mají vysoký obsah provita
minu A, vitaminu C a organických kyselin. Jsou 
osvěžující a dodávají tělu energii; doporučují 
se při tělesné únavě, infekčních a horečnatých 
onemocněních. 

Mayské pyramidy v Palenque, 
mexickém státěChiapas,jsou 
jednou z nejlépe dochovaných 
archeologických památek mayské 
kultury. 

Jak Mayové, takAztékové znali 
a používali květy mučenky,jejichž 
uklidňujíci účinky na nervovou 
soustavu byly v Evropě objeveny 
až v 19. století. 



Ti/ia europaea l: I • 4 Rostliny pro 
nervovou 
soustavu 

Lípa malol istá 
Snižuje nervové napětí 

a chrání srdce 

L
IPA je majestátní strom, který přežívá 
několik set let. V zemích střední a sever
ní Evropy se tento strom stal symbolem 

rodinného života. Lipový čaj (nálev z lipových 
květů) se kvůli svým uklidňujícím účinkům pi
jejiž od renesance a v současnosti je lípajednou 
z nejčastěji používaných léčivých rostlin. 

Vlastnosti a indikace 
Lipové květy obsahují aromatickou esenci, 

která je bohatá na magnezium a má uklidňují
cí, proti křečové a vazodilatační účinky. Rov
něž obsahuje rostlinný sliz a malé množství 
taninů, díky kterým má lípa zvláčňující a proti
zánětlivé účinky, jakož i flavonoid ní glykosidy, 
jež působí močopudně a vyvolávají pocení. 

Kůra obsahuje polyfenoly a kumarin, které 
mají choleretické (zvyšují tvorbu žluči a zlep
šujíjejí vylučování) a protikřečové (nejúčinně
ji působí na žlučník) účinky, snižují krevní tlak 
a rozšiřují srdeční tepny. 

Parní koupele 
...... _--

Parní koupele se doporučují provádět v případě, 
že chcete zlepšit kvalitu a vzhled své pleti. 
Uvedte vodu do varu, odstavte ji a nasypejte do ní 
hrst lipových květů. Nechte horkou páru působit pří
mo na obličej. Provádějte dvě parni koupele denně. 

82 

Popis: Až 40 m vysoký, listnatý, opadavý strom 
z čeledi Tiliaceae. Listy jsou střfdavé, řapíkaté, 

srdčité, pilovité, 7 až 12cm dlouhé, na svrchní 
straně krabaté a na spodní straně po celé ploše 
pýřité. Květy světle žluté až světle žlutozelené, 
stopkaté, ke stopce přirostlý bledězelený blanitý 
listen, tyčinky delší než korunní lístky. 

Používané části: Mladé květy a kúra. 

Lípa se aplikuje mnoha způsoby, ale použí
vá se zejména pro své uklidňující a uvolňující 
vlastnosti. 

• Dysfunkce nervového systému O ,  f} ,  C).  
Díky esenci, která je  v něm obsažená, se lipo
vý květ indikuje v případě nervového podráž
dění, úzkosti a nervozity. 

• Nespavost O ,  f} ,  C) .  Lípa účinně pomáhá 
při poruchách spánku, protože navozuje při
rozený spánek. Na rozdíl od prášků na spaní 
se po užití odvaru z lipových květů druhý den 
ráno nedostavuje ospalost ani se nevytvá
ří závislost. Protože je však tato léčba velmi 

jemná a neagresivní, její účinky se většinou 
dostavují až po několika dnech. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev z květů (lipový čaj). V 1 litru vody 
vylouhujte 20-40 9 květů. Vypijte tři až čtyři 
šálky horkého čaje denně, jeden před spaním. 
Čaj můžete osladit medem. 

€I Odvar z kůry. Do 1 litru vody nasypte 30g ků
rya 10  až 1 5  minut povařte. Chcete-Ii dosáhnout 
silnějších účinků, přilijte do odvaru lipový čaj. 

t) Tekutý výtažek. Obvykle se užívá 20 až 40 ka
pek třikrát denně a jednou těsně před spaním. 

Zevní použití 

O Koupel s nálevem z lipových květů. V 1 až 
2 litrech vody vylouhujte 300-500g lipových 
květů. Nálev přidejte do koupele. 

4:'1 Obklady. Do nálevu připraveného ze 1 00 g  
lipových květů namočte obklad a přiložte jej na 
postižené místo. Obklady vyměňujte po 5 mi
nutách. Aplikujte třikrát až čtyřikrát denně. 

Teplá koupel s odvarem z lipových květů O 
má výrazné uklidňující a uvolňující účinky a na
víc zvyšuje účinky lipového čaje užívaného vnitř
ně. V případě dlouhodobé nespavosti se s pomocí 
teplých koupelí dosahuje skvělých výsledků. 

• Dětská nervozita a nespavost O, €I, t). Li
pový čaj doporučují i dětští lékaři, protože 
jeho užívání nemá žádné nežádoucí vedlejší 
účinky. Je ideální pro hyperaktivní a podráž
děné děti, ale musí se podávat několik dní, či 
dokonce týdnů, aby se projevily jeho účinky. 

• Nemoci dýchacích cest O .  Protože lipo
vé květy obsahují slizovité látky, které ma
jí zvláčňující účinky a dokážou uvolňovat 
spasmy, uplatňují se při léčbě průduškových 
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katarů, zánětu průdušek, astmatu, chřipky 
a úporného kašle u dětí. Pro dosažení inten
zivnějších účinků je do lipového čaje možné 
přidat trochu lipové kůry. 

• Nemoci srdce a cév O,  €I,  t). Jak lipové kvě
ty, tak kůra mají vazodilatační (rozšiřují cévy) 
a hypotenzní (snižují krevní tlak) účinky. PŮ
sobí především na srdeční tepny a doporučují 
se při léčbě anginy pectoris a arytmii, které ob
vykle postihují nervózní a vystresované lidi. 

Nedávno se též zjistilo, že lipový květ a ků
ra snižují viskozitu krve (hustota), čímž zlepšují 
krevní oběh. Z toho důvodu je to účinný nástroj 
prevence infarktu myokardu a trombózy. 

• Migrény €I.  Ukázalo se, že lípa, zejména li
pová kůra, je účinným prostředkem léčby 
migrény (akutní bolesti hlavy zapříčiněné 
stažením tepen), která je obvykle velmi kom
plikovaná. Protože účinky lípy jsou spíše pre
ventivni, je nutné j i  užívat stále, nikoli jen 
v akutních případech. 

• Nemoci trávicího traktu O. Díky tomu, že 
lípa, zejména lipové květy, má na žlučník 
choleretické a protikřečové účinky, doporu
čuje se při léčbě žlučových kaménků nebo 
dysfunkcí žlučníku. Usnadňuje uvolňování 
žlučových kaménků ze žlučníku a žlučovo
dů, zlepšuje trávení v případech žlučové dys
pepsie, poruchy metabolismu tuků, plyna
tosti či pocitů přesycení po jídle. 

• Kožní choroby 4:'1. Aplikuje-li se lipový nálev 
zevně, má na kůži výrazné zvláčňující a proti
zánětlivé účinky. Doporučuje se při popáleni
nách, ekzémech, nežitech a podráždění kůže. 

• Péče o pleť. Lípa pomáhá hojit drobné poraně
ní kůže způsobené ostrým větrem, slunečním 
zářením či mrazem (vyschlá pleť. popáleniny 
od slunce apod.). Lípa pokožku zklidní a zlep
ší její vzhled. Parní lázeň s přídavkem lipového 
květu rozšiřuje kožní páry a čistí pokožku. 



Valeriana 
officinali. L. I 4 Rostliny pro 

nervovou 
soustavu 

Kozlík lékařský 
Zmírňuje nervozitu 

a snižuje krevní tlak 

K
OZLlK lékařský má na člověka jiné 
účinky než na zvířata. Zatímco na zví
řata působí jako silný stimulant, člově

ka spíše zklidňuje. Když například kočky ucítí 
jeho vůni, začnou být euforické a mají tendenci 
se o rostlinu třít. Pach kozlíku lékařského, který 
je intenzivnější v případě, že je rostlina sušená, 
není pro člověka nikterak příjemný, protože při
pomíná zápach zpocených nohou. 

Kozlík lékařský se v léčitelství používá od re
nesance, kdy se zjistilo, že sjeho pomocí lze sní
žit frekvenci epíleptických záchvatů. 

Vlastnosti a indikace 

Kořen kozlíku lékařského obsahuje 1 % esen
ciálního oleje, který má protikřečové účinky 
a obsahuje mnoho složek (terpeny, ester borneo
lu apod.), a 1 až 5 % valepotriátů, o kterých se 
dříve soudilo, že mají uklidňující účinky. Dnes 
už ale víme, že nejdůležitější složkou kozlíku 
lékařského je baldrinal, metabolit valepotriátu 
zvaného valerianin. 

Kozlík lékařský má tišící, uklidňujicí, anal
getické, protizánětlivé a proti křečové účinky, 
rovněž pomáhá navozovat přirozený spánek. 
Má uklidňující účinky na autonomni a centrál
ní nervovou soustavu, zmírňuje úzkost a snižuje 
krevní tlak. Účinkuje podobně jako neurolepti
ka (léky užívané k léčbě psychóz), ale nemá to-
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Popis: Kozlíkje vytrvalá bylina z čeledi Valeria
naceae s krátkým, silným, asi 5 cm dlouhým a až 
3 cm tlustým oddenkem. Přimá a zpraVidla ne
větvená dutá lodyha dorůstá výšky 70 až l5Dem 
a nese několik párů vstřícných lichozpeřených 
listů, které jsou dole řapfkaté, nahoře přisedlé. 
Drobné a vonné pětičetné květy jsou nesouměrné 

a skládaji ploché koncové vidlanovité laty. 

Používané části: Kořeny a oddenek. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 1 0-20g 
kořene. Denně můžete vypít až 5 šálků, které 
podle chuti a potřeby oslaďte medem. V pří
padě nespavosti vypijte jeden šálek asi půl 
hodiny před spaním. 

8 Studené výtažky. V 1 l itru teplé vody 
vylouhujte 1 00 g  kořene po dobu asi 12 hodin. 

Vypijte 2-3 šálky denně. 

@ Prášek z kořene. Třikrát denně užívejte 1 9 
prášku. 

Zevní použití 

O Obklady na močené v odvaru připravené
ho z 50-100 9 sušených kořenů na 1 litr vody, 
vařených po dobu 1 0  minut. Na postižené mís
to se aplikují horké. 

" Teplá koupel s přídavkem 1-2 litrů odvaru 
(viz obklady). Koupel má uklidňující účinky. 

xické účinky. Kozlík lékařský se indikuje v ná
sledujících případech: 

• Poruchy autonomního nervového systému 
0,8, C). Úzkost, úzkostná neuróza, neuras
tenie a podrážděnost, bolesti hlavy, bušení 
srdce, arytmie, vysoký krevní tlak, třes, žalu
deční neur6za, dráždivý tračník a další psy
chosomatická onemocnění. 

• Únava a deprese O, 8, @. 

• Nespavost O ,  8 ,  @. Díky tomu, že kozlík 
pomáhá navozovat spánek, doporučuje se 
těsně před spaním provést koupel " s pří
davkem nálevu z kozlíku lékařského. 
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• Epilepsie O, 8,  @. Užívá· li se pravidelně, 
je možné s jeho pomoci předcházet epileptic· 
kým záchvatům. Přestože sejim nedá nahra
dit medikamentózní léčba,jeho užívání může 
vést ke snížení dávek antiepileptik. 

• Astma O , 8 ,  @ • Podobně jako v přípa
dě epilepsie je kozlík lékařský účinnější, po
užívá-li se k prevenci astmatu než k samotné 
léčbě akutních stavů. Díky tomu, že působí 
protikřečově a zklidňuje nervovou soustavu, 
zabraňuje zúžení průdušek, které je jednou 
z příčin astmatu. 

• Bolestí O ,  8, @. Díky svým analgetickým 
vlastnostem kozlík lékařský účinně tlumí ba· 
lest při ischiasu a revma. Bolest tlumí i při 
zevní aplikaci O, a to v následujících přípa· 
dech: pohmožděniny, bolesti v kříži, ischias, 
bolesti svalů a revmatické bolesti. 

Kozlík lékařský harmonizuje činnost autonomního 
nervového systému. Uplatňuje se při léčbě 

psychosomatických onemocnění, nenmzity a stresu. 



V.r�na 
offidna/is L. 

Sporýš lékařský 
Zmírňuje migrény 

a neuralgii 

DiŮV chrám na hoře Olymp byl očištěn 
sporýšem lékařským, protože se o něm 
soudilo, že je to všelék, který dokáže 

všechno živé ochránit před zlem, Ve středověku 
jej čarodějové a věštci používali jako magickou 
bylinu. Rovněž byl doporučován jako afrodizia
kum, jímž také pravděpodobně je. Dnes už ale 
víme o jeho dalších vlastnostech a možnostech 
využití. 

Vlastnosti a indikace 

sporýš lékařský obsahuje verbenalin, glyko
sid, který působí na autonomní nervový systém, 
zejména na parasympatický systém, a dále má 
protizánětlivé, uklidňující, proti křečové a bo
lest tišící účinky a podporuje trávení. Navíc 
obsahuje taniny a rostlinný sliz, díky kterým má 
zvláčňující a stahující účinky. Používá se v ná
sledujících případech: 

.... " .. 
. ",-"{;' I Sporýš šípovitý 

V Americe roste druh podobný sporýM lékařské
mu, který se nazývd sporýš šípovitý (Verbena 
haslata L.l. Oba dva druhy mají podobné vlast
nosti. Sporýš šípovitý se většinou používd jako 
sedativum v případě nachlazení a katarů, a to 
zejména jsou-Ii spojeny s dýchacími obtížemi. 
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• 

Popis: VYtrvalá, až 80 cm vysoká bylina z čeledi 
Verbenaceae. Lodyha čtyřhranná, lysá, nahoře 
větvená. Listy vstřícné, dolní slabě dělené, spíše 
jen hrubě zubaté, prostřední listy třikrát i více pe

řenodílné. Květenství klasovité, tenké a řidkokvě
té, i s kalichem žláznatě pýřité. 

Používané části: Celá rostlina, když kvete; čim 
čerstvější, tím lepši. 
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�.;.) Příprava a použití 

Protože se verbenalin sušením ničí, doporuču
je se pokud možno používat čerstvé rostliny. 

Vnitřni použití 

o Nálev_ V 1 litru vody vylouhujte 1 5-20g 
rostliny. Vypijte 3 až 4 šálky denně. 

@ Odvary_ V 1 litru povařte 20g rostliny. Stej
né dávkování  jako u nálevu. 

Zevni použití 

f) Kloktadlo. Ke kloktání se používá buď ná
lev, nebo odvar, které by ale měly být více kon
centrované (40-50 g  na 1 litr vody). 

Cl Inhalování. Vdechujte páru přímo nad ná
dobou s odvarem. 

o Horké nebo teplé obklady. K jejich přípra
vě se používá silně koncentrovaný odvar nebo 
nálev. Přikládají se na postižené místo. 

o Kataplazmata. Rostlina se napaří, zabalí do 
bavlněné látky a přiloží na postižené místo. 

• Migréna O, @. Díky tomu, že pomáhá uvol
ňovat křeče v tepnách, lze s jeho pomocí 
předcházet nebo alespoň zmírňovat akutní 
stavy migrény. Jelikož je léčba této nemoci 
velmi obtížná, doporučuje se sporýš lékařský 
kombinovat ještě sjinými rostlinami. Na roz
díl od léku, které se při migrénách běžně in
dikují, nemá sporýš lékařský žádné vedlejší 
účinky. 

• Revmatické bolesti, neuralgie, ischias. Ná
levy nebo odvary je v tomto případě možné 
aplikovat buď vnitřně O, @, nebo zevně jako 
obklady 0 či oviny 0. 
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• Poruchy trávení. sporýš lékařský podporuje 
tráveni. Protože má stahující účinky, doporu
čuje se při prujmech a střevních kolikách. 

• Nedostatečná funkce jater O ,  @ .  Jelikož 
napomáhá vylučování žluči z těla, doporuču
je se při poruchách žlučníku a jater. Jeho pro
tikřečové účinky se zase uplatňují při léčbě 
žlučových kaménků. 

• Díky svým močopudným (diuretickým) 
účinkům se uplatňuje při léčbě ledvinových 
kaménků, při obezitě a celulitidě. 

• Krční onemocnění f). Doporučuje se jako do
plněk léčby mnoha krčních onemocnění,jako 
například zánět hltanu, zánět hrtanu a mandlí 
a bolesti v krku obecně. Zevně se aplikuje for
mou obkladů 0 a vnitřně jako nálev O. 

• Zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida). 
K léčbě této nepříjemné nemoci se sporýš lé
kařský používá pro svoje protizánětlivé a sta
hující účinky. Užívá se perorálně O, inhaluje se 
Cl a aplikuje se jako teplý obklad 0 obličeje. 

Inhalováni parz odvaru ze sporýše lékařske1w se 
indikuje v případě zánětu vedlejších dutin nosních. 





Rostl iny pro ústa, 
nos a krk 

Zdraví našich úst je důležité ze dvou důvo
dů, které souvisejí s anatomií a fyziologií: 

1 .  V ústech probíhá první fáze trávení, tzv. 
žvýkání, pro které je  nezbytná správná 
funkce zubů. 

2. Ústa jsou jednou z tělesných částí, kde přebý
vá největší množství bakterií. Tyto mikroor
ganismy mohou zapříčinit vznik vážných 
infekcí a toxických stavů, které představují 
potenciální nebezpečí pro celé tělo. 

Ústa, jakož i celé trávicí ústrojí, jsou po
kryta vrstvou buněk, tzv. sliznicí. Zánět ústní 
sliznice se nazývá stomatitida. Etymologicky 
tento termín pochází z řeckého storna, ústa. 
Projevuje se zarudnutím ústní sliznice, někdy 
se také objevují vředy či rány (afty). Stoma
titida nejvíce postihuje dásně, špičku jazyka 
a vnitřní stranu tváří. 
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Nejčastějšími příčinami stomatitidy jsou che
mická dráždidla, například tabák, alkoholické 
nápoje, konzumace příliš horkých jídel, některé 
léky (zvláště antibiotika), nevhodné zubní proté
zy a špatná ústní hygiena. 

Výplachy ústní dutiny nálevem z léčivých 
bylin výrazně přispívají k léčbě a prevenci úst
ních onemocnění, jako jsou zánět sliznice úst
ní dutiny (stomatitida), zánět dásní (gingiviti
dal, hnisavý zánět zubového lůžka (pyorrhea) 
apod. 

Uši, nos a krk vytvářejí anatomickou a fy
ziologickou jednotku, protože jsou vzájemně 
propojeny, a sliznice, která tyto orgány pokrý
vá, tvoří jednolitou vrstvu. Obě ušijsou spojeny 
s hltanem Eustachovou trubicí. 

Pojem krk zahrnuje hltan, krční mandle a hr
tan, který slouží k tvorbě hlasu. 

Paranazální dutiny (sinusy) jsou vzdušné 
dutiny uvnitř kostí lebky, které jsou propojeny 
s nosní dutinou. Jejich zánět se nazývá sinusi
tida. 

Krční mandle a paranazální dutiny jsou mís
tem, kde mohou bakterie vytvořit ložiska chro
nické infekce (fokusy), z nichž se toxiny krev
ním oběhem dostávají do dalších tělesných 
orgánů. Chronická bronchitida je často zapří
činěna trvalou přítomností infekce v paranazál
ních dutinách nebo mandlích. 

Léčivé byliny, které se aplikují buďlokálněja
ko kloktadla, výplachy nosu, čije lze inhalovat, 
nebo perorálně, mají tišící, protizánětlivé a an
tibiotické účinky, pomáhají vylučovat hleny, což 
výrazně přispívá k celkovému uzdravení, a jsou 
vhodným nástrojem prevence, který chrání tuto 
důležitou tělesnou oblast. 
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Afty 
Definice 

Jsou to malé, bolestivé vřídky, které po 
několika dnech většinou samy mizí. 
Příčiny jejich vzniku mohou být různé 
a velmi špatně zjistitelné (například vi
rové infekce, alergie, nedostatek vita
minů skupiny B nebo železa). 

Léčba 

Výplachy úst nálevy z rostlin, které mají 
stahující (adstringentnQ, dezinfekč
ní (antiseptické) a hojivé účinky. 

, 

lploděr 
americký 

Zploděr americký Zklidňuj� ú?ní sliznici, 
Řepík lékařský Působí protizánětlivě a má stahující účinky. 
Pamětník rolní ...QeZinfi �t _ _ _ 

Ostružiník Zastavuje krvácení a má stahující účinky. 
křovitý ___ _ 

�alyěj lékařská Zasta�uje krvácení a má stahující účinky. 
Orelánik Hojí a zklidnuje. 

barvířský __ _ 

Tymián obecný Dezinfikuje. 

Popraskané rty 
Definice 

Praskliny většinou vznikají na suchých rtech nebo vlivem 
mrazu a při otevírání a zavírání úst způsobují bolest. Ob
jeví-Ii se praskli na v koutku, je to známka nedostatku 
některého minerálu, zejména železa. 

Léčba 

K léčbě přispívají rostliny, které mají zvláčňující a ho
jivé účinky. 

Pískavke Působí protizánětlivě a má hojivé účinky. 
řecké sen�o�-;-: __ -;-:_�.,.-

Dmave< lékafský Působí protizán!tliv' a má 
lvlá1ňující ú1inky"' . ........ ----............ 1 
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Pachuť v ústech 
Příčiny 

Může, ale nemusí souviset se zápachem i úst. Většinou 
bývá zapříčiněna nesprávnou funkcí žlučníku nebo hni
lobnými procesy ve střevech. 

Léčba 

Doporučují se rostliny, které podporují trávení a po
máhají odvádět žluč z těla. 

Zemědým Pomáhá při autointoxikacj zapříčiněné 
lékařský hni1obn��j procesy ve střevech. 

Boldovník vonný Podporuje trávení a pomáhá odvádět žluč 
z těla. 

Řebříček obecný Podporuje trávení a zabraňuje hnilobným 
procesum ve střevech. 

Prořezávání prvních zubů 
Léčba 

Když začnou kojencům růst první zuby, jejich dásně se 
mírně zanítí. Nepříjemné projevy lze zmírnit následující
mi dvěma rostlinami. 

Proskurník Změkčuje dásně a usnadňuje prořezává� 
lékařský ni zubu. ____ _ 

Safrán setý Zmirňuje bolest zubu. 
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Bolesti zubů 
LéČba 

Pokud se některé léčivé rostliny aplikují přímo na po
stížené místo, například jako výplachy úst, zmírňují 
bolesti zubu. Jejich výhodou je, že oproti anestetikům 
nemají žádné vedlejší účinky. 
Tato léčba ale v žádném případě nemůže nahradit 
klasickou léčbu zánětu, který je příčinou bolesti. 

Hřebíčkovec Dezinfikuje ústní dutinu 
vonný a mírní �Iest 

Pyorrhea, gingivitida 
a paradentóza 

Definice 

Výraz pyorrhea je složeninou dvou slov, které v překla
du znamenaji"výtok hnisu". Označuje se jim onemocně
ni zubního lůžka, při kterém se dásně oddělují od zubů 
a zuby v konečném stadiu vypadávají. Na začátku dásně 
krvácejí, později se objevuje hnisavý výtok. 
Gingivitida je zánět dásni, který většinou bývá zapřiči
něn pyorrheou. 
Paradentóza je širši pojem, obecně označujicí poruchu 
dásni a závěsného aparátu zubu. Vzniká následkem chro
nického drážděni, například zubnim kamenem, 
nebo jako následek zánětu dásni. Může vést �' . " 
k uvolněni až vypadáváni zubů. ' . . . 
Léčba 

. 
Kvěrřečlkulenrišku ' 

Tato onemocněni vyžadují specializovanou 
periodontální léčbu. Výplachy úst nálevy z následu
jícich bylin jsou pouhým hygienickým doplňkem této 
léčby. 

Má stahujíá a protil�ětlivé účinky. 

Dezinfikuje a působí protizánet\lve. 
Osvěžuje dech. 
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Definice 

Zánět mandlí je většinou zapříčiněn infekcí, a 10 buď 
bakteriální, nebo virovou. Když se zánět rozšíří na celou 
sliznici hltanu (krku), jedná se o faryngitidu neboli zá
něthltanu. 

Fytoterapie obou nemocí se skládá z lokálních 
aplikací léčivých bylin uvedených níže, přede
vším kloktání. 
Při opakovaných zánětech hltanu u dětí je tře

ba indikovat rostliny, které stimulují imunit
ní systém a mají antibiotické účinky, 
jako například tymián obecný, lichoře
řišnice větší a třapatka nachová. 

Řep'. lékařský 

.., Sporýš lékařský �p'r�tizánětlivě a zvláčňuje. 
Řepík lékařský Zmírňuje zanícení a podráždění hltanu. 

Vodilka 1 Oezinfik�je a podněcuje regeneraci 
kanadská buněk sliznice. 
Dub zimní Dezinfikuje, hojí rány, zmírňUje svědění 

.2.. zkli?�uje vyrážky. 
Vlašský ořech � i nfikuje, hojí rány a má stahující účinky. 

Oreláník Má stahující účinky a hojí rány. 
barvířský __ _ 

Třapatka Zlepšuje odolnost vuči infekcím. 
nachová ---

Tymián obecný .. .Qez�fikuje a stimuluje imunitní systém. 
lichořeřišnice Přírodní antibiotikum, čistí sliznici. 

větší 

Jemné květy violky vonné, podávané 
buďjoko nálev, nebo sirup, zklidňuji 

hltan a zmírňuji kašel 

POdráždění hltanu 

Příčiny 

Vzniká z několika příčin: v dusledku infekcí 
(chronický zánět hltanu), podráždění (tabáko
vý kouř, vdechování chemických látek), atrofie 
sliznice, která pokrývá hltan, a dokonce nádoru. 

Projevuje se svěděním a pícháním v krku, su
chým kašlem, obtížemi při polykání a zvýše
nou tvorbou hlenu. 

Léčba 

Doporučují se rostliny, které zmírňují kašel 
vyvolaný svěděním nebo podrážděním hl
tanu. Aplikují se buď místně jako kloktadla, 
nebo vnitřně, 

Hulevník lékařský 

, 
A.pik tékařský Zmirňuje zánět a podrážděni hltanu. 

Dub zimní Dezinfikuje, hojí rány a zmírňuje 
svědění hltanu. 

Hulevník . ZmírňUje kašel a podráždění hltanu. 
lékařský , �----

Jitro<el větší Zklidňuje a vysušuje, zmírňuje 
podráždění" hltanu. 

Plimík lékařský Má stahující účinky, usnadňuje vykašlávání 
a působí protizánětlivě. 

Violka vonná Zklldňuje hltan a zmírňuje kašel. 
Dobromyslj Usnadňuje vykašlávání hlenu, zklidňuje 

obe01á '
���uje !ašel. _ 

Trnovnik akát Zvláčňuje, chrání sliznici. 
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zánět hrtanu (Iaryngitida) 

Definice 

Je to zánět sliznice pokrývajíd hrtan, orgán, který slouží 
k tvorbě hlasu. Doprovází jej zvýšená tvorba hlenu v kr
ku, kašel, ztráta hlasu nebo ochraptělost, v těžkých pří
padech i potíže s dechem, zpusobené křečí hlasivek, v je
jímž dusledku dochází k zúženi dýchadch cest. 

Sporýš lékafský Působl proti�ětlivě a zvláčňuje. 

A,plklékafský Zmirňuje zanl(e�í a podrážděn í krku. 

Hulevnlk Zmirňuje kašel a podráždění krku, usnad
lékafský ňuje vykašláváni hlenů. 

Puklé",a Usnadňuje vykašlávání hlenů, 
lékařská zmirňuje kašel. 

lékořic, lysá r Usnadňuje vykaiiivání hlenů, zmírňuje 
lánět dýcha(\ch ce�. 

Jitrocel větší Zklidňuje a vysušuje, zmírňUje .J!02ráldění hnanu. 

Dobromysl Usnadňuje vykašlávání hlenů, zklidňUje, 
obemá tiší kašel. 

Ztráto hlasu 
Definice 
Obvykle se jedná o dus ledek zánětu či infekce hrtanu ne
bo hlasivek (laryngitida); muže také být zpusobena ná
dary, nervozitou apod. 
Ochraptělost je změna tónu hlasu. Její příčiny většinou 
bývají stejné jako u ztráty hlasu. 

Léčba 

Doporučuje se používat rostliny zmirňující zánět hlasivek 
a usnadňující vykašlávání hlenu, které velmi často způ
sobují ztrátu hlasu nebo ochraptělost. 

Hulevnlk� Zmírňuje kašel. zklidňuje podráždění krku 
lékafský a usnadňuje vy�láváníhlenů. 

lékořice lysá Usnadňuje vykašlávání hlenů a zmírňuje 
láněl dýchacích cest __ _ 

Pllcnlk lékafský Usnadňuje vykašlávání hlenů a působí pro

tizdnětlivě. 

l Violka yonlÝ Zklidňuje krční sliznici a zmírňuje kašel. 

-.IIůže",·= "llp",lko!!,!!,váU Působí protizánětlivě a dezinfikuje. 
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Zánět dutin 

Definice 

Jde o zánět vedlejších dutin nosních, ma
lých dutin v lícních kostech, které jsou 
spojeny s nosními dírkami. Vnitřek dutin 
je pokryt sliznicí, která když se zanítí, zpuso
buje bolesti hlavy a mnohé další nepříjemné 
pocíty. Zánět dutin se velmi pomalu léčí. 

Léčba 

Kromě výplachů nosních dutin se do
poručuje provádět obklady obličeje, in
halování páry či esencí a vnitřně užívat 
rostliny s antibiotickými účinky, jako 
například ředkev nebo lichořeřišnice. 

Sporýš lékařský 
Sporýl lékařskf Působí protilánětlivě a má stahující účinky . 

Jedle bělokorá Má hojivé účinky, dezinfikuje a podně<:uje 
regeneraci sliznice. 

Borovice Dezinfikuje a má hojivé účinky. 
přlmořSká� 

_____ _ 

třapatka Zlepšuje obranyschopnost proti infekcím. 
nachová ;:.; ------

Lichořeřišnice Přírodní antibiotikum, čistí sliznice. 
větll _____ _ 

Růže šípková Působí protizánětlivě a dezinfikuje, 
má stahující účinky. 

Cirronová šťáva je výborné onrisepfikum. Kdy! ji kouskem vary 

noneseme no mandle, dokdže zniM mnoho druhů bakrerii, kreré 
se nochdzejí v réro oblasti. 
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Akutní rýma 

Jedná se o zánět sliznice pokrývající vnitřek nosu. Při 
akutní rýmě se doporučuje provádět výplachy nosu ná
levy z rostlin, které dezinfikují a mají stahující a an
tibiotické účinky, jako například lichořeřišnice větší, 
a z rostlin, které vyvolávají kýchání, jako například ko
pytník evropský. 

Světlík lékařskY Dezinfikuje, má protizánětlivé a stahujicí 
účinky. 

Vodilki'! Dezinfikuje, podněCUje regene;�cj b�něk 
kanadská sliznice. 

Bo-;;vice Dezinfikuje a má hojivé účinky. 
přímořská l------

Lichořeřišnicě'l Přírodní antibiotikum, čistí sliznice. 
větší ! 
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Krvácení z nosu 

Definice 

Ve většině případu k němu dochází v dusledku prasknutí 
cévy v nosních dírkách; řidčeji muže být zapříčiněno vy
sokým krevním tlakem. 

Léčba 

Léčivé rostliny s hemostatickYmi a stahujícími účin
ky se aplikují obalené gázou jako tampon do nosu nebo 
se z nich připravu
jí nálevy, kterými 
se vyplachuje nos. 
Tuto lokální léčbu se 
doporučuje doplnit by
linnými čaji z rostlin, které 
mají hemostatické 
účinky a chrání 
kapiláry. 

Dubzimni 

Dub zimní Působí protizánětlivě, má hemostatické 
a stahující účinky. 

Kopřiva Stahuje cévy a zastavuje krvácení. 
dvoudomá 

-----

Slivoň trnitá Má stahující účinky. 

Hluchavka- Zastavuje krvácení a má stahující účinky . 
• achová • -:-__ ,-_--,-...,-

�ebříček obecný Zastavuje krvácení, hojí rány. 

Přeslička rolní Zastavuje krvácení. 

Výplachy úst prováděné nálevy či advary z rostlin bohatých na 
taniny, jaka například květy a listy maliníku nebo listy a kořeny 
guajávy, jsou vhodným doplňkem ústní hygieny. 



PolY90num 
bistortol. I 

Rdesno 
hadí kořen 

Rostlina s výraznými 
stahujícími účinky 

O
DDENEK této rostliny, který není 
snadné vytrhnout, se podobá hadímu 
tělu. Je načervenalý a obsahuje velké 

množství škrobu. Z toho důvodu se tato rostlina 
používala jako potrava v období hladu. 

Vlastnosti a indikace 

Oddenek obsahuje velké množství galických 
a katechinových taninů, díky kterým má rdesno 
hadí kořen silné stahující účinky. Je to pravdě
podobně jedna z nejvíce adstringentních rost
lin na světě. Aplikuje-Ii se na postižené místo, 
vysušuje, hojí a čistí pokožku a sliznici. Rovněž 
dezinfikuje a zastavuje krvácení. Díky tomu se 
doporučuje v následujících případech: 

• Zánět dásní a paradentóza f) (ochablé 
a krvácející dásně). Provádějí se výplachy úst 
studenými výtažky z oddenku. 

• Zánět sliznice ústní dutiny (stomatitida)f) 
a zánět hltanu (faryngitida). Provádějí se vý
plachy úst studenými výtažky z oddenku. 

• Prujem a akutní zánět žaludku a střev 

(gastrOenteritida) O, zejména jsou-Ii spo
Jeny s infekcí a silným krvácením (úplavi
ce, salmonelóza, cholera). 
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Popis: Rdesno hadí kořen z čeledi 
Po/ygonaceae je vytrvalá, 20 až 
120cm vysoká bylina rostouc[ 
z hadovitě stočeného oddenku. 
Lodyha je přímá a nevětvená. Pří
zemní listy jsou řapikaté, podlouhlé, 
vejčité nebo kopinaté, velké asi 3 x 15 
cm. Lodyžní listy jsou rovněž 
kopinaté až vejčité, horní listy 
jsou přisedlé. Jednotlivé kvě
ty jsou jen 3 až4mm 
dlouhé� rúžové, vzácně 
i bllé, s nápadně vy
čnfvajicími tyčinkami. 
Květy rozkvétají po
stupně odspodu. 

Používané části: Oddenek. 

D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Odvar. V 1 litru vody povařte 20-30g od
denku. Vypíjte 3-4 šálky denně. 

Zevní použití 

f) Výplachy úst. Provádějí se studeným vý
tažkem, který přípravíte tak, že v 1 litru vody 
necháte 4 hodíny odstát 60-1 OOg oddenku. 

C) Poševní výplachy. Provádějí se odvary při
pravenými z 40-50g oddenku na 1 litr vody. 



AlrhoetJ 
offlcino/ls L. I 5 Rostl i ny 

pro ústa, 
nos a krk 

Proskurník lékařský 
Rostlina s výraznými 
zvláčňujícími účinky 

P
ROSKURNIK lékařský je stejně jako je
ho příbuzná rostlina sléz lesní velmi měk
ký a sladký. Dokonce ijeho listy jsou po

kryty sametovými chloupky. Poprvé tuto rostlinu 
doporučil Pedanius Dioskorides, žijící v 1. sto
letí, a od té doby se proskurník lékařský používá 
dodnes. 

Vlastnosti a indikace 

Všechny části rostliny, zvláště pak kořeny, 
obsahují rostlinný sliz, pektin, minerální soli 
a vitamin C. Vlastnosti proskurníku lékařské
ho jsou stejné jako slézu lesního, ale mnohem 
výraznější, protože proskurník obsahuje více 
rostlinného slizu. Proskurník patří k rostlinám, 
které mají nejvýraznější zvláčňující účinky na 
světě. Když sejeho rostlinný sliz aplikuje na ků
ži a sliznici, vytvoří ochrannou vrstvu, která 
působí protizánětlivě. 

Proskurník lékařský se indikuje v podobných 
případech jako sléz lesní. V případě zácpy se 
používá jako projímadlo, a při zánětu žaludku 
(gastritida), zánětu žaludku a střev (gastroen
teritida) či zánětu tlustého střeva (kolitida) se 
využívají jeho protizánětlivé účinky. Rovněž 
se uplatňuje při nemocech dýchacích cest, jakož 
i při podráždění sliznice trávicího traktu O.  

Když se dětem začnou prořezávat první zu
by, doporučuje se jim dát dobře očištěný kořen 
proskurníku na Žvýkání, protože zklidňuje dás
ně a usnadňuje prořezávání. 
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Popis: Je to vytlValá 
bylina z čeledi Malva-

rostoucí v trsech. Lody
haje přímá, s krátkými 
postranními větvemi, 
a chlupatá. Listy rostou 
střídavě a ma
jí delší řapíky. 
Okraj listuje 
nepravidelně 
zubatý, povrch je hustě 
plstnaté chlupatý. Kvéty 
rostou v paždí listů na vr
cholu lodyhy a tvoří řídký 

jsou široce vejčité, 
mělce �ykrojené, 
barvu majl od bílé 
přes světle růžovou 
do světle fialové. 

Používané části: 

Kořeny, listy a květy. 

.J....] Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev (309 mladých listů na 1 litr vody) ne
bo odvar (20-309 kořene na 1 litr vody). Ná
lev nebo odvar se doporučuje osladit medem 
a vypít 3-4 šálky denně. 



(eanothus 
americanus L. 5 Rostliny 

pro ústa, 
nos a krk 

Zploděr americký 
Vhodný pro výplachy úst 

ZPLODĚR americký je jedním z mnoha 
přírodních léčebných prostředků použí· 
vaných od pradávna původními obyvateli 

Severní Ameriky. Ti jeho léčebné vlastnosti, kte
ré nyní potvrdila i moderní farmakologie, obje
vili díky tomu, že žili v dokonalém sepětí s příro
dou. Listy zploděru amerického byly během války 
s Británií v 18. století používány k přípravě čaje. 

Vlastnosti a indikace 
Kůra kořene obsahuje alkaloid keanotin, ta

niny, pryskyřici a esenciální oleje. Používá se 
v následujících případech: 

• Onemocnění úst a krku f) :  zánět hltanu, 
bolení v krku, afty v ústech a jiná podráždění. 
Aplikuje sejako kloktadlo či výplachy úst. 

• Plicní a průdušková onemocnění O: zánět 
průdušek, kašel, astmatická bronchitida. 

, .... -.:. Příprava a použití 
Vnitřní použití 

O Odvar. V jednom šálku nechte vylouhovat 
lžíci kůry kořene. Vypijte 1-2 šálky denně. 

Zevní použití 

f) Výplachy a kloktadla. Provádějí se stej
ným odvarem, jaký je určený pro vnitřní po
užití, jen o něco málo koncentrovanějším. 
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Popis: Keř z čeledi Ramnaceae dorůstá výšky 
1,5 m. Listy ovdlné, příkře nakloněné, okraje 
drobně zubaté. Drobné bité nebo namodralé květy 
vyrůstají z laterdlnfch pupenů listů. 

Používané části: Kůra kořene. 



5Rostli ny 
pro ústa, 
nos a krk 

Hřebíčkovec vonný 
Stimuluje, dezinfikuje 

a zmírňuje bolest 

C
TlHODNI čínští lékaři z dynastie Han 
(206 př. Kr. - 220 po Kr.) ve svých písem
nostech popisují vlastnosti hřebíčkovce, 

zejména jeho schopnost osvěžit dech. Nicméně 
do Evropy hřebíčkovec, stejně jako jiné druhy ko
ření, ve větší míře pronikl až v 16. století, kdy se 
začaly podnikat cesty do vzdálených zemí. Do té 
doby byl velmi vzácný a také velice drahý. V roce 
1520 portugalský mořeplavec Ferdinand Magel
lan spolu s Baskičanem Juanem Sebastianem 
Elcanem, který jako první obeplul svět, přistá
li u ostrovů Moluku poblíž Číny. Na těchto ost-

--D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V jednom šálku vylouhujte 2-3 hře

bíčky. Při každém jídle vypíjte 1 šálek. 

8 Esence. 1 -2 kapky před každým jídlem. 

t) Koření, Používejte je velíce střídmě, proto
že jeden hřebíček dokáže okořenit celé jídlo. 

Zevní použití 

O Ústní voda. Výplachy úst vodou, do níž 
bylo přidáno několik kapek esence. Osvěžuje 
dech a dezinfikuje ústní dutinu. 

4.'1 Bolesti zubů. Bolestzmírníte tak, že na bo
lavý zub buď přiložíte celý hřebíček, nebo na
kapete několik kapek esence. 
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Popis: 
Strom 
z čeledi 
Mirthaceae, do
růstá výšky lOaž 20m. 
Hřebfčky jsou pupeny, 
které se sbírají, když mÍr
ně zčervenají. Po usušení 
na slunci získají okrovou barvu. 

Používané části: Sušené pupeny. 

rovech nakoupili velké množství hřebíčkovce 
a přivezli jej do Španělska. Od té doby se pěs
tování hřebíčkovce rozšířilo do všech oblastí 
s tropickým podnebím. 

Vlastnosti a indikace 
Hřebíčkovec obsahuje 1 5  až 20 % vonné 

esence, která se skládá z velkého množství 
eugenolu a malého množství acetyleugenolu 
a karíofilenu. Tato esence propůjčuje hřebíč
kovci svou vůni a také léčebné vlastnosti. 

• Ústní dezinfekce a analgetikum. Esence 
ve formě oleje se přidává do zubních past, 

ústní vodJI aparfémů. Její dezinfekční účin
ky jsou třikrát větší než fenolu. Doporučuje 
se při zánětu sliznice ústní dutiny (stomati
tida) nebo zánětu dásní (gingivitida) O. 

V případě bolestí zubů zapříčiněných zub
ním kazem se aplikuje přímo na postižené 

místo; dokáže dočasně zmírnit bolest. 

• Používá sejako povzbuzující prostředek O, 

8, t),je ale mnohem mírnější než kofeín. 

• Zlepšuje chuťk jídlu O, 8, t) a zmírňu

je tvorbu plynů ve střevech. 



Kram.na tríandm 
Ruiz·Pav. I 

Ratanha 
Má silné stahující účinky 
a působí protizánětlivě 

I
{OŘEN ratanhy se v Peru od starověku 

používal k čištění zubů a dásní. V 19. 
století si dámy v Limě, hlavním městě 

Peru, sjeho pomocí před oslavami bělily zuby. 

Vlastnosti a indikace 
Kořen obsahuje katechinové taniny, !loba

fen, škroby, rostlinný sliz, cukry, gumu a vosk. 
Jeho nejdůležitější složkou jsou taniny, které ne
jsou hořké,jako ty obsažené v dubu. Protože má 
silné stahující a proti zánětlivé účinky, dopo· 
ručuje se při zánětu žaludku a střev a zánětu 
tlustého střeva 0, @, @), a to i  u dětí. 

.... ,..;, Příprava a použití 
Vnitřní použití 

O Prášek z kořene. Tři vrchovaté polévkové 
lžíce denně. 

8 Odvar. V 1 litru vody povařte 20g kůry. Vy· 
pijte 3 šálky denně. 

Cl Tekutý výtažek, Užívejte 20-30 kapek tři
krát denně. 

Zevní použití 

(I Odvary, V 1 litru vody povařte 30-40g kůry. 
Tento odvar se používá jako kloktadlo, přidává 
se do sedacích koupelí, provádějí se jím po
ševní výplachy a namáčejí se do něj obklady. 
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Popis: Keř z čeledi 
Leguminoseae, 
který dorůstá 
výšky 50 cm. 
Mladé větve 
jsou pokryty 
vrstvoujemných 
chloupků. Květy 
jsou červené, ko
řen okrový nebo na

červenalý. 

Používané části: Kořen, 
zvláštějeho kůra . 

Zevně se používá v následujících případech: 

• Nemoci hltanu a úst O: zánět sliznice ústní 
dutiny (stomatitida), hnisavý zánět zubního 
lůžka (pyorrhea), zánět dásní (gingivitida), 
bolesti v krku, zánět hltanu (faryngitida). 
Aplikuje se ve formě kloktadel. 

• Hemoroidy a anální trhliny O. Přidává se 
do sedacích koupelí. 

• Poševní výtok a zánět pochvy (vaginitida) 
O. Přidává se do roztoků, které se používají 
k výplachům pochvy. 

• Omrzliny O. Při omrzlinách se obklad namočí 
do odvaru z kůry a přiloží na postižené místo. 



PistalÍa 
I.ntiscus L. 5 Rostliny 

pro ústa, 
nos a krk 

Řečík lenfišek 
Posiluje dásně 

a osvěžuje dech 

I{
DYŽ se nařízne kůra řečíku lentišku, 
začne z ranky prýštit pryskyřice, tzv. 
mastix, podle níž rostlina dostala své 

anglické pojmenování "Mastic Tree". Diosko
rides (1.  století po KL) tuto pryskyřici doporu
čoval k posílení uvolněných dásní a k osvěžení 
dechu. V současnosti se používájako přísada do 
zubních past afarmaceutických přípravků. 

Vlastnosti a indikace 

Pryskyřice řečíku obsahuje mastikové kyseli
ny, masticin a esence bohaté na terpentýny (pi
nen). Když se rozžvýká, stane se z ní hmota měk
ká jako vosk, která se lepí na zuby. Díky svým 
protizánětlivým a dezinfekčním účinkům se 
používá při léčbě hnisavého zánětu zubního 
lůžka (pyorrhea), zánětu dásní (gingivitida) 
a paradentózy (chronické onemocnění závěs
ného aparátu zubů) O, která je nejčastější příči-

" ... � D Příprava a použití 
, 

Vnitřní použití 

O Pryskyřice. Lvýká se nebo se přidává do 
zubních past. 

@ Výplachy úst. Provádějí se odvarem z mla
dých listu a stonku (1009 na 1 litr vody) ,a  to až 
pětkrát denně. 

Popis: Keř z čeledi Anacardiaceae, který dorůstá 
výšky 1 m. Kožovité listy jsou po celý rok zelené. 
Plodje červená bobule velikosti hrášku. 

Používané části: Pryskyřice, stonky a listy. 

nou ztráty zubů na světě. Rovněž osvěžuje dech 
a navozuje pocit svěžesti. 

Mladé listy a stonky řečíku sice obsahují mé· 
ně účinných látek než pryskyřice, ale vÍCe tani· 
nu. Používají se stejným zpusobemjako prysky' 
řice a také se z nich připravují odvary, kterými 
se provádějí výplachy úst @ za účelem zmírně
ní zánětu dásní ajejich posílení. 

Jak pryskyřice, tak nálev z listů a stonkůjsou 
skvělým přírodnim prostředkem na čištění zubú 
a používá sejicll při léčbě hnisavélw zánětu za� 
bového lůžka a zánětu dásní. 
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Agnmonio 
.u otorio L. I • 5 Rostl i ny 

pro ústa, 
nos a krk 

.--! 

Řepík lékařský 
Zklidňuje a pročišfuje krk 

V IfPIK lékařský patří do čeledi Rosaceae, 
do níž náleží více jak 2 000 druhů, me
i kterými jsou i jedny z nejkrásnějších 

rostlin světa. 

Vlastnosti a indikace 

Rostlina obsahuje flavonoidy, esenciální ole
je a především taniny, kterým vděčí za většinu 
svých léčivých vlastností. Taniny mají na kůži 
a sliznici stahující účínky a vytvářejí vrstvu sra
žených bílkovin. Tento princip se uplatňuje i při 
čištění pokožky. 

Nálev z řepíku lékařského má výrazné pro
tiprůjmové a močopudné účinky a používá se 

__ I Příprava a použití 
Vnitřní použití 

O Nálev či odvar (20-309 květů a listů na 
1 litr vody). Vypijte 3-4 šálky denně. Nálev ne
bo odvar můžete osladit medem. 

Zevní použití 

8 Kloktadlo. V 1 litru vody vařte 1009 řepíku lé
kařského tak dlouho, dokud se množství vody ne
zmenší na třetinu. Do odvaru můžete přidat šalvěj 
lékařskou či lipový květ a osladít jej así 509 medu. 

Cl Obklad namočte do koncentrovaného, ne
slazeného odvaru (víz 8) a příložtejej na ránu. 

Popis: Bylina z čeledi Rosaceae, 
která dorůstá výšky 40 až 60 cm. 
Stonekje přímý, najeho konci 
jsou hrozny květů žlu-
té barvy. Semena 
rostliny jsou po
kryta drobnými 
trny, které se 
zachytávají 
do peří ptáků. 

Používané 

části: Listy 
a květy. 

jako prostředek k vypuzování parazitujících 
červů ze střev O. 

Nejvýraznijších léčivých účinků se  však dosa
huje, když se řepík lékařský aplikuje zevné. 

Díky výrazným stahujícím a protizánětlivým 
účinkům na sliznici se řepík lékařský doporuču
je v následujících případech: 
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• Poranění ústní dutiny 8. Provádějí se  vý
plachy. 

• Krční onemocnění 8 :  Akutni a chronic
ký zánět hltanu (faryngitida), zánět krčních 
mandlí (tonzilitida) a zánět hrtanu (Iaryngi
tida). S pomocí kloktadla (nálev z řepíku lé
kařského) se v některých případech dosahuje 
velmi dobrých výsledků; během několika dnů 
mizí zánět a podráždění sliznice. 

• V případě lehkých poranění, drobných ranek 
a bércových vředů se využívají jeho hojivé účin
ky t). Na postižené místo se přiloží obklad na
močený do odvaru z řepíku lékařského. l1mto 
způsobem se rána či vřed vysuší a začne se hojit. 



Hydrast;s 
canadens;s t. • r 

Vodi lka kanadská 
Účinný prostředek proti 

nachlazení 

VODILKA kanadskáje ve Spojených stá
tech a Kanadě velmi oblíbeným přírod
ním léčebným prostředkem, který se 

nyní díky svým zajímavým vlastnostem začíná 
používat na celém území Ameriky a Evropy. 

Vlastnosti a indikace 

Oddenek rostliny obsahuje několik alkaloi
dů (například hydrastin a berberin), esenciální 
oleje, pryskyřice, cukry, jakož i vitaminy A, B 
a C a minerální soli, zejména fosfor. Díky těmto 
složkám má rostlina dezinfekční, stahující, he
mostatické a proti zánětlivé účinky. Používá se 
v následujících případech: 

• Záněty sliznice nosu, hltanu a průdušek. 
Vodilka kanadskáje v těchto případech velmi 
účinná, protože zmírňuje překrvení sliznice, 

-.u Příprava a použití 
Vnitřní použití 

O Nálevy. V šálku vylouhujte jednu vrchova
tou polévkovou lžici oddenku tak dlouho, do
kud nálev nezchladne. Užívejte dvě polévkové 
lžíce každé čtyři hodiny. 

Zevní použiti 

8 Kloktadlo, výplachy úst a omývání. K těmto 
účelům použijte nálev určený k vnitřnímu použití. 

Popis: Rostlina z če
ledi Ranunculaceae, 

která dosahuje výšky 

30-40 cm. Stonek vyrflstá 
z oddenku. Listy jsou dlanitě 

pětičetné, tmavě zelené. Na 

konci stonku se nachdzí malý 

květ bílé barvy. 

Používané části: Oddenek. 

tvorbu hlenu a pusobí proti zánětlivě. Apliku
je sejak zevně (kloktadlo) 8, tak vnitřně O. 

• Silné krvácení při menstruaci a metro ra
gie (krvácení z ženských pohlavních orgánů 
mimo menstruačni cyklus) O .  V těchto pří
padech se využivá toho, že vodilka stahuje 
dělohu. Léčbu je nutné provádět pod lékař
ským dohledem. 

• Zánět pochvy a poševní výtok 8. Nálevem 
z vodilky se provádějí výplachy a koupele. 

• Hnisavý zánět zubního lůžka a zánět dásní. 

• Zánět spojivek 8. V těchto případech se ná' 
levem provádí omývání očí. 
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Hu levník 
lékařský 

Účinný léčebný 
prostředek při zánětlivých 

krčních onemocněních 

V DOBĚ, kdy neexistovaly mikrofony, 
zpěváci, řečníci a herci z celé Evropy po
užívali hulevníkjako prostředek k udr

žení čistého a silného hlasu. 

Vlastnosti a indikace 

Hulevník lékařský se svou vůní, vzhledem 
a složením podobá hořčici. Obsahuje esenciál
ní olej, který když se dostane do styku se slizni
cí ústní dutiny nebo hltanu, zlepšuje prokrvení 
hltanu a průdušek, čímž vyvolává produktivní 
kašel. 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 50 9 květů. 
Nálev osladte medem a pijte horký. Denně se 
doporučuje vypít 5 až 6 šálků. 

Zevní použiti 

$ Kloktadlo. Stejný nálev použijte ke kloktá
ní a výplachům ústní dutiny. Nálev, který jste 
použili ke kloktání či výplachům, nikdy nepo
lykejte. 

Popis: Rostlina z čeledi Cruciferae, která dosahu
je výšky 40 až 100 cm. Stonekje přímý, listy řapí
katé, peřenosečné. Květy jsou drobné, žluté, ros
toucí v prodloužených hroznech. 

Používané části: Hrozny květti a listy. 

Díky tomu, že hulevník lékařský zmírňuje dráž
divý kašel a podráždění krku, působí protizánětli
vě a uvolňuje hleny, používá se při zánětu hltanu, 
ochraptělosti či ztrátě hlasu zapříčených záně
tem hlasivek a průdušek (bronchitida) O, $. 

Nejlepších výsledků se dosahuje, když se hu
levník používájak vnitřně, tak zevně. 
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Qu.rcusrobur L. I 

Dub zimní 
Strom se stahujícími 

a protizánětlivými účinky 

O
BYČEJNÝ žalud je vynikající potrava 
pro ty, kdo nemají chuťové buňky zni
čené výraznými a umělými příchutěmi 

moderní kuchyně. Po celá staletí tvořil základ 
stravy lidí nadaných velkou fyzickou silou, na
příklad Baskičanů. V některých oblastech ros
te sladký žalud, který je mnohem chutnější než 
jedlý kaštan a který se stejně jako on konzumu
je pražený. 

Vlastnosti a indikace 

Kůra všech stromů rodu Quercus je velmi bo
hatá na taniny (až 20 %). Tyto látky mají sta
hující účinky, tedy vysušují zanícenou sliznici 
a způsobují srážení živočišných bílkovin. Tyto 
vlastnosti se využívají při vydělávání kůží. 

Taniny jsou látky s nejvýraznějšími stahující
mi účinky, které na zanícenou tkáň působí tak, 
žeji vysuší a napnou. Taniny rovněž působí pro
tizánětlivě, zmírňují bolest a zastavují krvá
cení drobných poranění. 

Jak odstranit 
žluté zbarvení 

Pleť se po aplikaci dubové kůry vlivem piJsobení 
taninů zbarví do žluta. Tohoto nežádoucího jevu 
se zbavíte tak, že zažloutlé místo potřete šťávou 
zdtronu. 

Popis: Strom z čeledi Fagaceae, se širokou koru
nou a silným kmenem, který dorůstd výšky 20 m. 
Jeho laločnaté listy jsou syté zelené, na spodní 
straně světle zelené. Plody (žaludy) jsou k větvím 
přichyceny velkými silnými řapíky. 

PoužívanÉ části: Kůra a žaludy. 

Žaludy vedle taninů obsahují také cukry a tu
ky vysoké biologické hodnoty. M ají  stahující 
účinky a jsou vhodnou stravou při zánětu ža
ludku a střev, ke kterému došlo v důsledku prů' 
jmového onemocnění. 

Kúra dubu zimního a cesmínového se zevně 
aplikuje ve formě odvarů O (užívá-Ii se perorál
ně, může vyvolat zvracení) a díky svým výraz
ným léčivým vlastnostem se používá při léčbě 
mnoha nemocí. 

• Zánět sliznice ústní dutiny a zánět hltanu. 

Na sliznici ústní dutiny a hltanu se doporu
čuje aplikovat ji několikrát denně, a to ja
ko kloktadlo či výplach. TImto způsobem se 

zmírní pocit škrábání v krku a využije se je
jích dezinfekčních a hojivých účinků. 

• Zánět dásní, paradentóza, hnisavý zánět 
zubního lůžka. V těchto případech pomáhá 
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ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

b Příprava a použití 

Zevní použití 

O Odvar. V 1 litru vody mírně povařte (přibliž
ně 10  minut) 60-80g kůry dubu zimního nebo 
cesmínového. Následně odvar sceďte a někte
rou z níže uvedených metod jej apl ikujte na 
postiženou oblast. 

• Výplachy úst a kloktadla (v případě krč
ních onemocnění a nemocí ústní dutiny). 

• Poševní výplachy. 

• Sedací koupele a klystýry (v případě anál
ních a rektálních onemocněnO. 

• Koupele paží a nohou (v případě omrzlin). 

• Kataplazmata a horké obklady (v přípa
dě svalových a kloubních bolestí). 

• Obklady. Obklad namočený do odvaru přilož
te na postižené místo a každé čtyři hodiny vy
měňte (v případě kožních poranění a nemocO. 

• Omývání očí a tampon do nosu. 

kůra dubu pročišťovat zanícené dásně. Rov
něž může upevnit zuby, které se v důsledku 
zánětu dásní začaly kývat, a posílit závěsný 
aparát zubu. 

• Zánět spojivek a zánět očního víčka. Odvar 
z dubové kůry se používá k omývání očí ne
bo se do něj namáčejí obklady, které se při
kládají na zanícené místo. Tato procedura se 
opakuje každé čtyři hodiny. Velmi dobrých 
výsledků se dosahuje při léčbě alergických 
zánětů spojivek aječného zrna. 

• Krvácení z nosu. Odvarem se buďvyplachu
je nos, nebo se do něj namáčí obvaz, který se 

následně vkládá jako tampon do krvácejícího 
nosu. V těchto případech se dubová kůra do
poručuje kombinovat s hluchavkou. 

• Omrzliny. V těchto případech se doporučuje 
provádět koupele nohou nebo paží, a to tři
krát denně po dobu 15 minut. Do koupelí se 
přidává horký nálev z kůry dubu letního nebo 
cesminového. Tato procedura pomáhá od
stranit zarudnutí kůže a zmírnit svědění. 

• Hemoroidy a anální trhliny. Zmírňuje anál
ní záněty, zastavuje krvácení, které tato one
mocnění obvykle doprovázejí, a napomáhá 
hojení bolestivých análních trhlin. Odvar 
z dubové kůry se přidává do horkých seda
cích koupelí, které se provádějí dvakrát den
ně po dobu 15 minut,jakož i klystýrů. 

• Drobná poranění kůže a ekzémy. Apliku
je se prostřednictvím obkladů na postižené 
místo. Tato procedura vysušuje rány, zmír
ňuje zánět a má hojivé účinky. 

• Tvorba vředů a ranek, které se obtížně hojí, 
včetně těch, které vznikají v důsledku špat· 
ného krevního oběhu v dolních končetinách 
(bércový vřed). V těchto případech se na po
stižené místo každé čtyři hodiny přikládá ob
klad na močený v odvaru z dubové kůry. 

• Revmatické bolesti. Horké obklady namoče
né v odvaru z dubové kůry mají protizánětlivé 
a antirevmatické účinky. Tato procedura se po
užívá ke zmírnění bolestí při artróze nosných 
kloubů i při bolestech krční, hrudní a bederní 
páteře. Lidem, kteří trpí revmatismem nebo 
artrózou, se doporučuje na postižené místo 
přikládat kataplazmata s dubovou kůrou. 

Žaludy jsou bohaté na cukry a tu
ky a mají vysokou nutriční hodno
tu. Jejich stahujÍCÍ účinky z nich 
dělají výborný prostředek při léč
bě průjmových onemocnění. 
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Rostl iny 
pro srdce 

Léčivé rostliny mají výrazný vliv na  srdce. 
Především se doporučují takové rostliny, kte
ré zvyšují sílu srdečních kontrakci, tzv. kardio
tonické rostliny, z nichž nejvýznamnější je ná
prstník červený. 

Kromě posílení srdečního svalu se léčivé 
rostliny významně podílejí na prevenci váž
ných srdečních postižení, jako například angi
na pectoris a infarkt myokardu. 
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ROSTLINY PRO SRDCE 

Zrychlení srdeční činnosti 

(tochykordie) 

Definice 

Jedná seozrychlení srdeční činnosti. Za normálních okol
ností se tepová frekvence zvyšuje při zátěži; pokud však 
dojde k jejímu zvýšení v klidu, je nutné zahájit léčbu. 

Léčba 

Obvykle je možné použít všech
ny kardiotonické rostliny, které 

zvyšují sílu srdečních kontrakcí 
a jeho výkonnost a zároveň snižují 
frekvenci srdeční činnosti. Též se 
používají rostliny, které zklídňu
jí a harmonizují činnost nervové 
soustavy. 

Hloh jednosemenný 

Hloh Zesiluje srdeční kontrakce a usměrňuje 
jednosemenný jejich frekvenci. 
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Bušení srdce (polpitoc�) 

. Je to náhlá změna rytmu srdce, kterou pacient vnímá ja
ko nepříjemnou. 

Příčiny 

Bušení srdce muže být zpu
sobeno úzkostnými stavy, . 
užíváním určitých druhu léku, 
konzumací některých návyko- _ 

vých látek, jako například káva, ta
bákové výrobky, alkohol apod., a zřídka 
i srdečními vadami. Na EKG se bušení zobrazuje 
jako předčasné srdeční stahy (extrasystoly). 

Léčba 

Kromě rostlin, které mají proti křečové a uklidňující 
účinky a povzbuzují srdce, se doporučuje zaměřít se 
na léčbu úzkostných stavu a omezit konzumaci kávy, al
koholu, tabákových výrobku a dalších stimulačních látek. 

pomerančovník_
���E�tikřečové a uklidňující účinky. 

levandule Zklidňuje a harmonizuje činnost 
lékařská nervového systému. 

Meduňka Má protikřečové a uklidňující účinky. 
lékařská --

Kozlík lékařský Má protikřečové účinky, zklidňuje 
a harmonizuje činnost nervového 

.. systému. 
Hloh Zesiluje srdeční kontrakce a usměrňuje 

jednosemenný jejich frekvenci. 

Srdeční onemocnění 
Níže uvedené rostliny se doporučují všem lidem, kteří tr
pí jakýmkoli srdečním onemocněním, protože mají mír
né povzbuzující a močopudné účinky a obsahují velmi 
malé množství sodíku. 

Lípa malolistá Rozšiřuje cévy, mírně snižuje krevní tlak 
a ředí krev. 

Hloh Zlepšuje proudění krve v srdečni(h tepnách 
jednosemenný a má proti křečové účinky. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Arytmie 

Definice 

Změna srdečního rytmu, který může být nepravidelný, 
příliš pomalý (bradykardie) nebo příliš rychlý (tachy
kardie). 

Příčiny 

Arytmie může být způsobena úzkostnými stavy, užívá
ním některých léků, konzumací návykových látek, jako 
například káva, tabákové výrobky a alkohol. V těchto pří
padech arytmie většinou nebývá vážná a mizí zpravidla 
krátce poté, co byla odstraněna její příčina. 
V jiných, vážnějších případech je arytmie příznakem sr
dečního onemocnění, které musí diagnostikovat kar
diolog. 

\ 
lípa malolistá Rozšiřut �éI,lY, snižuje krevní tlak. 

Kozlík lékařský Má protikřečové účinky, zklidňuje 
a harmonizuje činnost nervového systému. 

Hloh . Zesiluje srdeční kontrakce a usměrňuje 
jednosemenný jejich ff!kvenci. 

Náprstník Kardiotonikum, upravuje frekvenci 
červený kontrakcí srdečního svalu. 

Infarkt myokardu 

Definice 

Odumření srdeční tkáně, které vzniká na základě uzávěru 
přívodné tepny zásobující danou část srdce krví. 

Léčba 

Kromě rostlin, které se používají k léčbě anginy pecto
ris (viz níže), se doporučují rostliny určené k prevenci 
a léčbě infarktu myokardu a arteriosklerózy, onemocně
ní, které způsobuje uzávěr srdečních tepen. Užitečné jsou 
i rostliny, které ředí krev. 

PuI>alI.aJ Rozšiřuje cévy a zabraňuje vzniku 
sraženin. 

Pomáhá v léčb, I 

protože obsahuje velké množství 
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Angina pectoris 

Definice 

Onemocnění projevující se nenadálými bolestmi v hrudi, 
které někdy vystřelují do levé paže. 

Příčiny 

Onemocnění je způsobeno křečí nebo zúžením srdečních 
tepen, které zásobují srdeční sval krví. 

Léčba 

Doporučují se rostliny, které rozšiřuji tepny, mají pro
tikřečové a uklidňujíci účinky. Jsou-Ii křeče způsobe
ny arteriosklerózou srdečních tepen, doporučuje se též 
používat rostliny určené pro léčbu tohoto onemocnění. 

lípa malolistá Rozšiřuje cévy, snižuje krevní tlak, má 
uklidňující účinky a ředí krev. _ 

Hloh Zlepšuje prOtok krve v srdečních tepnách 
jednosemenný a zabraňuje jejich křečím. 

Česnek Rozšiřuje cévy a ředí krev. 
kuchyňský,}--_____ _ 

Kasie Má projímavé účinky. Pomáhá při vy
prazdňování. 



ereus 
g,andiflonls Miller I • 

Kaktus 
Dobrý přítel srdce 

P
ŘEKRÁSNÉ květy středoamerického 
kaktusu kvetou velmi krátce. Během 
jedné jediné noci rozkvetou, vydají své 

aroma a uvadnou. Protože však jejich zajímavé 
léčívé účinky přetrvávají, je tato rostlina velmi 
ceněná. 

Vlastnosti a indikace 

Květy obsahují srdeční glykosidy, flavonoi
dy a kaptín, alkaloid, který má výrazné účinky 
na srdce. Mají kardíotonické, antiarytmic
ké (upravují srdeční rytmus) a vazodilatační 
(rozšiřují cévy) účinky na srdeční tepny O. Jsou 
vhodným doplňkem, či dokonce náhražkou ná
prstníku červeného (str. 1 14). Indikují se v ná
sledujících případech: srdeční selhání, poruchy 
funkce srdečních chlopní, změna rytmu srdce 
(palpitace) a angina pectoris. 

Dužina plodů obsahuje rostlinný sliz, který 
má mírně projímavé účinky 8, a semena,jejichž 
olej je rovněž projímavý t). 

Popis: Popinavá rostlina z čeledi Cactaceae, 
s dužnatým a ostnatým stonkem, z kterého 
vyrůstaji povrchové kořeny,jimiž se rostlina 
přichytává ke skalám a stromům. Květy jsou 
velké (až 30 cm), bělavé, silně aromatické a plody 
vejcovité, až Scm velké. 

Pouiivané části: K věty a plody. 

Příprava a použití 

o Květy. Nejbezpečnější je užívat je ve formě farmaceutíckých přípravků. 

f} Dužina plodů. Denně je možné sníst 2 až 1 0  plodů. 

t) Olej ze semen. Polovina ažjedna polévková lžíce oleje stačí na to, aby se projevily jeho projímavé 
účinky. 
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Kafrovník lékařský 
Srdce posiluje, dech 

osvěžuje 

K
AFROVNIK lékařský roste několik ti
síc let. V Číně se nacházejí kafrovníky, 
které mají okolo dvou tisíc let. Strom za

číná produkovat kafr až po prvních třiceti letech 
svého života. 

Vlastnosti a indikace 

Kafr je bílá, krystalická látka, která se získá
vá po kondenzaci esenciálního oleje získaného 
z kafrového dřeva. Má následující vlastnosti: 

• Povzbuzuje srdeční činnost a činnost dý
chacího ústrojí O: Stimuluje nervová centra 
dechové a srdeční činnosti (zrychluje srdeční 
činnost, prohlubuje dech) a posiluje srdeční 
sval. Používá se při městnání krve v plicích, 
mdlobách, nízkém krevním tlaku, arytmii 
a přechodné ztrátě vědomí. 

• Snížuje sexuální apetenci O. 

_,.;;J Příprava a použití 
Vnitřní použití 

O Kafrový prášek. Denně se užívá 0,5 9 práš
ku ve 3 až 4 dávkách. 

Zevní použití 

f) Tekuté přípravky a masážní oleje s kafro
vým olejem nebo alkoholem. 

1 1 1  

Popis: Strom z čeledi Lauraceae, který dorůstá výšky 
50 m. Má stálezelené kožovité listy a malé bílé květy. 

Používané části: Esenciální olej. 

Plod kafrovníku Květ kafrovníku 

• Snížuje horečku a dezinfikuje O: Tyto vlast
nosti se uplatňují při chřipce a nachlazení. 

• Tlumí bolest a má protirevmatické účinky 
f): Kafrový olej či alkohol se používázevněke 
zmírnění revmatických bolestí a neuralgie. 



Cratoegus 
mono noJa, . I • 

Hloh 
jednosemenný 

Posiluje srdce 
a uklidňuje nervy 

JAKje možné, že tvoje kozy jsou tak plné 
energie a síly? Čím je živíš?" zeptal se 

" v L  století jeden Řek svého souseda. "Lé
to už pomalu končí a na vyschlých kamenitých 
pláních není pro tato zvířata dostatek potravy." 

"Prozradím ti tajemství. Nechávám je jíst tr
nité keře s červenými bobulemi. Udělej to také 
a za pár dní se dostaví výsledky." 

Po nějakém čase i sousedovy kozy zesílily a byly 
statnější než kdykoli předtím. Neunavily se ani ce
lodenním šplháním po strmých svazích v parném 
horku. Tento příběh zřejmě neušel pozornosti 
Dioskorida, vnímavého pozorovatele, skvělého 
botanika a věhlasného lékaře, který doporučoval 
hloh jednosemenný jako rostlinu, která dodává 
sílu a léčí mnohá onemocnění. Je pravděpodob
né, že její odborný název Crataegus má svuj puvod 
v podobné příhodě,jakáje popsaná výše, protože 
toto slovo v řečtině znamená "silní kozli". 

Varování 

Vysoké ddvky hlohu (12krót až 15krót větší dóv
ky než doporučené) mohou způsobit bradykardii 
(zpomaleni srdeční činnosti) a potíže s dechem. 
Při správném dávkováni se však nevyskytují žádné 
vedlejší účinky oni nehrozí zdravotní nebezpečí. 
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Popis: Trnitý keř z čeledi Rosaceae, který dorůs
td výšky 2 až 4 m. Listy jsou opadavé, trojlaločné 

až pětilaločné; květy bílé, silné aromatické; plody 

čen'ené. 

Používané části: K věty a plody. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

�.-
) Příprava a použití �'"'-- - .  - "-«« • 

Vnitřní použití 

o Nálevy. V 1 litru vody vylouhujte 60 9 kvě
tů hlohu. Čerstvé květy mají silnější účinky než 
sušené. Vypijte 3 až 4 šálky denně . . 

8 Čerstvé plody. Ačkoli je v plodech nižší 
koncentrace aktivních látek. jsou taktéž účin
né. Je možné jich sníst až 3 hrsti denně. 

8 Suchý výtažek. Užívá se 0,5-1 9 třikrát 
denně. 

Hloh se od nepaměti používá jako léčebný 
prostředek. ale jeho účinky, které byly vypozo
rovány na kozách, nebyly vědecky ověřeny dříve 
nežv 19. století. 

V současnosti se hloh řadí mezi léčivé rostli
ny a tvoří součást mnohafytoterapeutických pří
pravků. 

Vlastnosti a indikace 

Zejména květy, ale i plody hlohu obsahují 
nejrůznější flavonoidové glykosidy, chemické 
POlyfenoly, díky kterým má rostlina výrazné 
účinky na srdce a oběhový systém, jakož i de
riváty triterpenu a několik biogenních aminů 
(trimetylamin, cholin, tyramin apod.), které 
zvyšují její kardiotonické účinky. Díky látkám 
obsaženým v hlohu má rostlina následující 
vlastnosti: 

• Kardiotonikum O, 8, 8: Za tuto vlastnost 
vděči především flavonoidům, které inhibu
jí adenosintrifosfatázu, enzym, který půso
bí jako katalyzátor při rozpadu ATp, látky, jež 
Poskytuje energii tělesným buňkám, včetně 
buněk srdečního svalu. Zabráni-Ii se rozpadu 

ATP, buňky získají více energie, zvýší se kon
trakční sila srdečního svalu a dojde k úpravě 
frekvence kontrakci. Díky těmto vlastnostem 
se hloh jedno semenný indikuje v těchto přípa
dech: 

.... Srdeční selháni,jež může, ale nemusí pro
vázet roztažení srdečních dutin, které je 
následkem myokarditidy (zánět srdeční 
svaloviny), kardiomyopatie (degenerace 
srdeční svaloviny), poškození chlopní ne
bo infarktu myokardu. 

� Arytmie: extra systoly (palpitace), tachy
kardie (zrychlení srdeční činnosti), fibri
lace (nepravidelné míhání srdečních síní) 
a poruchy vedení vzruchu (bloky) . 

� Angina pectoris: Hloh zlepšuje průtok 
krve věnčitými tepnami a zabraňuje je
jich křečím, které způsobují anginu pec
toris. Rovněž výrazně rozšiřuje srdeční 
tepny. 

Kardiotonické a antiarytmické účinky hlohu 
se podobají těm, jakých lze dosáhnout užíváním 
náprstníku červeného. Díky tomu lze ve větši
ně případů (kromě akutních stavů) náprstník 
červený hlohem nahradit. Výhodou hlohu je, že 
oproti náprstníku není toxický a nehrozí u něj 
nebezpečí nahromadění aktivních látek. 

• Normalizuje krevní tlak O, 8, 8: Hloh má 
schopnost zvýšit krevní tlak u lidí s nízkým 
tlakem a snížit jej u lidí s vysokým tlakem. 
Tento účínek je v případě vysokého tlaku 
velmi výrazný a je trvalejší než účinek synte
tických antihypertenzivních léků. 

• Zklidňuje sympatický nervový systém O ,  
8 , 8 :  Doporučuje se lidem trpícím nervo
zitou, jež se projevuje srdeční úzkostí, zrych
lením srdeční činnosti, potížemi s dechem, 
úzkostí nebo nespavostí. Je to jedna z nej
účinnějších rostlin, které se používají ke 
zmírnění úzkosti. 
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Oigita/i, 
UIí urea L. 

Náprstník červený 
Silné kardiotonikum, 

které je mírně toxické 

NAPRSTNIK červený je typickým pří
kladem rostliny, která dokáže léčit 
i zabíjet. Poprvé byl podán v 17. stole

ti v Anglii jako lék nemocnému člověku, který 
trpěl otoky celého těla způsobenými selháním 
srdce. O několik let později byl náprstník zařa
zen do edinburgského seznamu léků. 

Od té doby se tato rostlina, jejíž látky dodnes 
nebyly nahrazeny žádným čistě chemickým pro
duktem, stala předmětem biochemického a bio
logického výzkumu. 

V současnosti se glykosidy náprstníku červe
ného hojně využívají v medicíně a s jejich pomo
cí se podařilo zachránit životy mnoha lidi trpí
cích srdečními obtížemi. 

Je však třeba podotknout, že náprstník červe
ný je velmi toxická rostlina. Jeden šálek nálevu 
připravený zjediného listu této rostliny (lO g) je 

«) Účinný prostfedek 
k hojení ran 

Při zevnlm použiti se listy nóprstnlku červeného 
uplatňují při hojeni ran, jako jsou vředy, bérco
vé vředy a poraněnI kUle. K těmto účelům se 
nóprstn/k vyut/val do doby, než byly objeveny je
ho účinky na srdce. 
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Popis: Dvouletá rostlina z čeLedi Scrofulariaceae, 

která dortlstá výšky 0,5 m. Listy velké, sametové, 

kopinaté, které vyrlÍstají ze spodní části stonku. 
Květy vyrůstají v dlouhém jednostranném hustém 

hroznu. Jejich koruny jsou trubkovitě zvonkovité, 

dolu skloněné. Vnějsou nachové, uvnitř se navíc 

vyskytují četné tmavéjiafové až čef1lené, bíle ohra 

ničené skvrny. 

Použivané části: Listy. 



E NCYKLQPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Farmaceutické přípravky. Nejbezpečněj
ší a nejrozšlřenější způsob užívání náprstníku 
červeného je formou farmaceutických příprav
ků, které obsahují jeho účinné látky. Pravdou 
ale je, že celá rostlina má mnohem výraznější 
účinky, třebaže při jejím dávkování je nutné 
dbát zvýšené opatrnosti. Jen farmaceuti a lé
kaři, kteří mají zkúšenosti s fytoterapií, doká
žou plně využít účinky této rostliny. Pokud se 
náprstník červený správně aplikuje, je možné 
s jeho pomocí odstranit spoustu srdečních ob
tíží, a dokonce zachránit lidské životy. 

tl Nálev. Ve 1 00 ml vody vylouhujte (asi 1 5  
minut) 1 g prášku ze sušených spodních listů. 
Nálev užlvejte v průběhu dne po lžičkách. Tuto 
dávku nesmíte překročit! Nálev se může užívat 
maximálně 1 0  dní, protože glykosidy se uklá
dají v těle. Obvykle se nálev z náprstníku užívá 
5 dní a následně se dělá dvoudenní přestávka. 

Zevní použití 

Cl Obklady. V 1 litru vody vylouhujte 2-3 listy 
náprstníku červeného. Do nálevu namočte ba
vlněnou látku a přiložte ji na postižené místo. 

Varování 

1řebaže je náprstník jedovatý, dlky jeho nepří
jemné chuti dochází k otravě jen zřídka. tvýkání 
listu a květů dráždí ústa, vyvolává pocity nevol
nosti, zvracení, způsobuje změnu vidění, zpoma
luje srdeční činnost a někdy může zapřičinit srdeč
ni selMnl. Několik květů dokáže zabít malé dítě. 

Prvnl pomoc: Je třeba vypumpovat žaludek, 
POdat projímadlo a postiženou osobu urychleně 
převézt do nemocnice. 

schopen zabít dospělého člověka. Je to problém 
dávkování. Množství, které se používá k léčbě, 
je velmi přesně specifikováno a příliš se neliší od 
dávky, která dokáže usmrtit. 

Protože však množství aktivních látek obsa
žených v náprstníku se liší podle toho, odkud 
rostlina pochází, v kterém období byla utrže
na, jak dlouho se sušila apod., farmaceutický 
průmysl tyto látky izoloval. Díky tomu je jejich 
dávkování a správné podávání mnohem snazší. 
Jsou však méně účinné, protože z nich byly od
straněny další látky, které rostlina obsahuje 
a které posilujíjejí léčivý účinek. 

Vlastnosti a indikace 

V náprstníku červeném se nacházejí dva dru
hy látek: 

• Non-glykosidy: Digitoxigenin, cyklohexanol, 
kyselina jablečná a jantarová, taniny apod. Ty
to látky přímo neovlivňují srdeční činn!)st, ale 
doplňují a podporují účinky glykosidů. 

• Glykosidy: Maji kardiotonické účinky na sr
deční svalovinu. Nejdůležitější z nich jsou di
goxin a digitalin. Tyto látky mají následující 
vlastnosti: 

� Zvyšují sílu srdečních kontrakcí, zlepšují 
jeho mechanickou výkonnost. 

� Vyrovnávají srdeční činnost v případě, že 
je nepravidelná nebo příliš rychlá (tachy
kardie). 

Díky těmto vlastnostem jsou glykosidy ná
prstníku nepostradatelnou součástí léčby 
srdečního selháni 0, 8,  které sev akutních pří
padech projevuje otokem plic nebo vodnatým 
otokem celého těla (v tělesných tkáních a duti
nách se hromadí tekutina). Protože navíc vyrov
návají srdeční činnost a mají močopudné účinky, 
zlepšují krevní oběh. 

1 1 5  





Rostliny pro tepny 
Zdraví tepen závisí především na kvalitě kr

ve, která v nich obíhá. Ze stovek látek obsaže
ných v krvi představuje cholesterol pro tepny 
největší nebezpečÍ. 

Cholesterol je tuk, který naše tělo vytváří 
a používá k zajištění mnoha biochemických 
funkcí. Pokud je ho v těle nadbytek, začne se 
usazovat ve vnitřní výstelce tepen, dráždí je 
a později způsobuje jejich degenerativní po
škozenÍ. V důsledku toho dojde k zesílení stě
ny tepen a zúžení jejich vnitřního průměru, 
tedy k arterioskleróze. Existuje několik fakto
rů, které rozvoji této nemoci napomáhají: 

• Zvýšená hladina cholesterolu v krví, ob
vykle zapříčiněná stravou bohatou na po
traviny živočišného původu, jako například 
maso a masné výrobky, máslo, smetana, sý
ry a vejce. 

• Vysoký krevní tlak. 

• Kouření. 
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ROSTLINY PRO TEPNY 

Léčivé rostliny zlepšují zdraví tepen tím, že 
s pomocí dvou níže uvedených mechanismů sni
žují krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi: 

• Snižují absorpci cholesterolu. Otruby nebo 
jablečná slupka ztěžují vstřebávání choleste
rolu ze střev do krve. 

• Snižují produkci cholesterolu v těle. Tyto 
účinky mají rostlinné oleje bohaté na nenasy
cené mastné kyseliny, jako například kyseli
na linolová nebo linolenová. 

Definice 

Nízký krevní tlak 
(hypotenze) 

Nízký krevní tlak způsobuje pocity únavy a snižuje sva
lový tonus. 

léčba 

V případě nízkého krevního tlaku se doporučují rostliny, 

Tymián obecný 

které povzbuzují čin
nost nervového systé· 
mu a zlepšují krevní 
oběh, ale nemají tak 
výrazné nežádoucí 
vedlejší účinky jako 

káva či černý čaj. 

Kafrovnfk Stimuluje činnost srdce a dýchadho ústrojí. 
lékařský 

-----

Hloh NormaliZuje krevní tlak. 

jednosemenný ____ _ 

Bazalka pravá Povzbuzuje nervový a kardiovaskulární 
systém. 

Saturejka horská Stimuluje �innost nervového systému. 

lenšen Normalizuje krevní tlak. 

Salvěj lékařská Má povzbuzující účinky, stimuluje žlázy 
s vnitřní sekrecí. 

Rozmarýn Má povzbuzující účinky. 
lékařský __ _ 

Tymián obemý Má povzbuzujicí účinky, pomáhá překonat 
tělesnou únavu. 
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Vysoký krevní tlak 
(hypertenze) 

Pfičlny 

Přičinou zvýšení krevnlho tlaku, ať systoli(kého (hornQ, 
nebo diastoli(kého (spodnQ, může být jiné onemocnění, 
jako například dysfunkce jater, arterioskleróza či hormo· 
nální porucha. Většinou je však příčina neznámá; v tako· 
vém případě hovoříme o esenciální hypertenzI. 

léčba 

K léčbě se používají rostliny, které mají uklidňujíci a mo
čopudné účinky, harmonizují činnost nervového systé· 
mu, rozšiřují cévy a je u nich prokázána schopnost snižo
vat kmnltlolr, zejména v případě esenciální hypertenze. 

Lípa malolistá Snižuje krevní tlak, rozšiřuje (évy, ředí krev 
a má uklidňující účinky. 

Kozllk lékařský Má uklidňující účmky, zmírňuje úzkost 
a snižuje kr� tlak. ___ o 

Hloh" 
Normalizuje krevnít!ak. 

jednosemenný ...,.....,.._...,.._ 
le;ek Rozšiřuje cévy, snižuje jak horní, tak spodní 

kuchyňský krevní tlak. 

Majoránka Snižuje krevní tlak, zvyšuje tonus 
zahradnl ..2Lmpatické�o nervového systému. 

Zemědým Má protikřečové a močopudné účinky, 
lékařský "dí krev. 

Zenšen Normalizuje krevní tlak. 

Přeslička rolní � močopudné a remineralizační účinky. 

Noni Rozšiřuje (&.ty, zlepšuje krevní oběh, je to 
antioxidant 

Oběhová nedostatečnost 
Definice 

Vyznačuje se nerovnováhou mezi množstvím krve, kte· 
ré vnitřní orgány potřebují a které se k nim skrze tepny 
dostává. Tato porucha ovlivňuje především mozkovou 
činnost, vyvolává malátnost, způsobuje výpadky paměti 
a snížení intelektu. 

Jinan Rozšiřuje cévy, zlepŠUje krevní oběh. 
dvoulalolny,..· L-_____ �_� 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Mdloba 
Definice 

Krátkodobá ztráta vědomí způsobená nedostatečným 
zásobením mozku kyslíkem v důsledku jeho náhlého 
nedokrvení, obvykle podmíněného poklesem krevního 

tlaku. Kromě rostlin používaných k léčbě nízkého 
krevního tlaku se doporučují následující tři rostli
ny, které harmonizují činnost nervového systému 

a dechového ústrojí. 

Pomerančovnlk Má uklidňující 

Meduňka lékařská 

a �otikřečavé účinky. 
Harmonizuje činnost 
nervového systému a má �Iidňující účinky. 

Meduňka Má uklidňující 
lékařská a protikřečové účinky. 

Omrzliny 
Definice 

Omrzliny způsobuje nedostatečné 
proudění krve v kapilárách, které vy
živují kůži. Jedná se o lokální poškoze
ní chladem bez poklesu celkové tělesné 
teploty. Kromě rostlin uvedených níže, 
které se aplikují formou koupelí či ob
kladů, se doporučuje používat rostliny, které 
chrání kapíláry. 

Jinan dvoulalačný 

� Kořen ratanhy M� protizán�tlivé a st�ujícf účinky. 
Dub zimní Má stahující účinky, zmírňuje svěděni 

a zarudnutí kůže. 

Má stahující, zvláčňující a protizánětlivé 
účinky, 

I.I!W�!StIS!!tIJMá hojivé a dezinfekční účinky. __ _ 
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Arterioskleróza a vysokó 
hladina cholesteroiu 

Definice 

Degénerativ�í proces, ktRrý může postihnout všech
ny tepny v těle. liičfná usazováním cholesterolu v jejich 

, vnitřní výstelce nazývané intima. 
Ztvrdnutí tepenné stěny spojené se zúžením vnitřního 
průměru arterie v ní snižuje průsvit i průtok krve. 
Vzniklé komplikace mohou v konečném dů
sledku vést ke zkrácení délky života. 

Léčba 

K léčbě se doporučuje používat 
rostliny, které rozšiřují cévy, ře
dí krev a jsou bohaté na stopo
vé prvky, jako například křemík, 
jež napomáhají regeneraci tká
ně tepen. 
Všechny rostliny, které snižují 
hladinu cholesterolu v krvi, jsou 
dobré pro prevenci i léčbu arte
riosklerózy, protože tato látka je 
hlavní příčinou degenerace a zú
žení vnitřního průměru tepen. 

• 

Přeslička 
rolní 

Lípa malolistá Rozšiřuje cévy, mírně snižuje krevní tlak, 
"'" ředí krev a má uklidňující účinky. 

Česnek Rozšiřuje cévy a ředí krev. 
kuchyňský ' ___ _ 

Jinan Rozšiřuje cévy/ zlepšuje krevní oběh. 
dvouloločný ____ . _  

Harpagofyt Napomáhá regeneraci pružných vláken 
ležatý ve stěnách tepen, snižuje hladinu 

cholesterolu v krvi 
Aebřfček obecný ..B�í krev/ zlepŠUje krevní oběh. 

Přeslička rolni Díky vysokému obsahu křemíku 
napomáhá regeneraci pružných vláken ve 

��ěn.�.(h tepen. 
Noni Rozšiřuje cévy, zlepšuje krevní oběh/ je to 

antioxidant. 



Allium sativum L. I 

Česnek kuchyňský 
Léčí a zabraňuje vzniku 

mnoha nemocí 

V TÉTO KNIZE jsou popsány všechny 
jedinečné účinky česneku a způsoby, 

" jakjej konzumovat, aby z vás nebyl cí
titjeho nepříjemný zápach," řekl nadšeně pro
davač svému potenciálnímu zákazníkovi. 

Zákazník, kterého omráčil prodavačův dech 
prosycený silným zápachem česneku. se zeptal: 
)ly sám se radami této knihy řídíte?" 

"Samozřejmě, pane! Poté, co sním česnek, 
dám sijablko a rozžvýkám několik petrželových 
listů," odpověděl prodavač nevědom si neúčin
nosti doporučované metody. 

Pravdou je, že ti, kdo jedí česnek, to nejsou 
schopni skrýt. Jeho silné aroma totiž prosy
tí všechny tělesné sekrety: dech, pot, větry, moč, 
a dokonce i mateřské mléko. Někteří lidé jedí čes
nek pouze před spaním, aby jeho nepříjemným zá
pachem nikoho neobtěžovali. Jiní zase věří tomu, 
že když po česneku sní jablko a rozžvýkají petrže
lové listy, nikdo nic nepozná. A některým, jako na
příklad elegantnímu francouzskému veliteli jízd
ního oddílu, který měl podle Maurice Mességuéa 
úspěchy u žen, třebaže z něj byl česnek cítit na ně
kolik metrů, výrazné česnekové aroma nevadí. 

Není to náhoda, že česnek pochází ze střední 
Asie, oblasti, kde se lidé dožívají nejvyššího vě
ku a kde je nejnižší zaznamenaný výskyt rako
viny. Z basreliéfů objevených v blízkosti Velké 
sfingy se dozvídáme, že Egypťané ve starověku 
přidávali česnek do stravy otroků, kteří praco
vali na stavbě pyramid. 
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Popis: Rostlina z čeledi Liliaceae, kterd dorůstá 
výšky 30 až 80 cm. Její stonekje na průřezu ob
lý, asi do poloviny krytý pochvami listů. Listy jsou 
jednoduché, přisedlé. Květy jsou oboupohlavné, 
jedná se o hlávkovitě stažený zdánlivý okolík, ve 
skutečnosti to je stažené vrcholičnaté květenstvi 
zvané šroubel. 

Používané části: Stroužky. 

Varování 

Užívat velké dávky česneku se nedoporučuje 
v případě krvácení, a to jak traumatickém (po
ranění apod.), tak menstruačním. 

Protože česnek ředí krev, jeho velké množství 
může prodloužit krvácení a ztížit srážení krve. 

Velké dávky česneku se rovněž nedoporučují , 

dlouhodobě užívat během těhotenství. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Příprava a použití 

Vnitřní použití: Česnek je možné upravovat 
a konzumovat mnoha způsoby. My zde uvádíme 
pouze takové formy podávání, které jsou z léčeb
ného hlediska nejosvědčenější. 

o Syrový. Rozžvýkejte 1 až 3 stroužky česneku, 
a to nejlépe ráno. 

6 Česnekové výtažky. Většinou se vyrábějí ve 
formě kapslí. Jejich výhodou je, že nemají cha
rakteristický zápach česneku, ale je třeba jich 
sníst velké množství (6-12 kapslí denně), aby se 
projevily jejich léčebné účinky. 

8 Odvar ze stroužků česneku. V 1 litru vody 
1 5  minut povařte paličku česneku. Vypijte 3 šálky 

Řekové se domnívali. že česnek je zdrojem 
tělesné síly, a proto každému atletu na olympij
ských hrách dávali před startem stroužek čes
neku, aby běžel rychleji. Dioskorides a Galén 
považovali česnek za všelék. Ti však, z nichž byl 
cítit česnek, nesměli vstoupit do chrámů řeckých 
bohů. 

Ve středověku lékaři při návštěvě nemocných, 
zejména těch, co byli postiženi morem, nosili 
roušku napuštěnou česnekem. Když se o něco 
později česnek dostal do Ameriky, získal si ob
l ibu v Mexiku, Peru a dalších oblastech Nového 
Španělska. Geronimo Pompa potvrdil tuto sku
tečnost ve svém díle Colección de Medicamentos 
Indigenas (Sbírka domorodých léčiv), napsa
ném v polovině 17. století. 

Během staletí bylo česneku přičítáno mnoho 
vlastností, z nichž většina byla moderními vě
deckými metodami potvrzena. Je pravděpodob
né, že česnek je přírodním léčebným prostřed
kem, u kterého bylo vědecky potvrzeno nejvíce 
léčivých vlastností. 
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denně. Tímto způsobem se sice znehodnotí ně
které léčivé látky, ale zničí se i nepříjemné aroma. 

o Olejovo-česneková omáčka. Je to zřej
mě nejlepší způsob podávání česneku. V olivo
vém oleji rozmačkejte několik stroužků česneku 
a utřete z nich homogenní pastu. 

Zevní použití 

o Klystýr. Velmi účinný vůči střevním parazi
tům. Smíchejte 2-3 polévkové lžíce olejovo-čes
nekové omáčky s 1 litrem teplé vody. Rovněž lze 
do konečníku zavést stroužek česneku jako čí
pek. Tímto způsobem se zmírní svědění koneční
ku a dosáhne se velmi silných anthelmintických 
účinků. Používá se zejména u dětí. 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina, ale zejména palička, obsahuje 
sloučeniny síry, jako například aliin, alylcystein, 
vitaminy A, B" B2' C a niacin (vitamin skupiny 
B). Přestože zápach aliinu je neutrální, díky pů
sobení alylcysteinu, který se uvolňuje při drcení 
stroužku, se nejprve přemění na alicin a následně 
na diallyl-disulfid, což jsou dvě důležité účinné 
látky, díky kterým má česnek své typické aroma. 

Česnek má následující léčivé vlastnosti: 

• Snižuje vysoký krevní tlak O, 8, 8, O. Vel
ké dávky česneku snižují jak horní, tak spodní 
krevní tlak a rovněž rozšiřují cévy. Proto se čes
nek doporučuje lidem trpícím vysokým krev
ním tlakem, arteriosklerózou a nemocemi srd
ce (angina pectoris, infarkt myokardu). 

• Ředí krev O ,  8 ,  8, O .  Česnek zabraňuje 
nadměrnému shlukování krevních destiček, 
které vytvářejí sraženiny, a podporuje štěpe
ní fibrinu (bílkoviny, která rovněž způsobuje 



ROSTLINY PRO TEPNY 

Česnek příznivě působí na krevní oběhový systém. 
Užívá-Ii se pravidelné, snižuje krevní tlak. Aby se 
však tohoto účinku podařilo dosáhnout,je třeba 
jej užívat ve velkých dávkách (3 stroužky česneku 
nebo 12 česnekových kapsli denneJ. 

vznik krevních sraženin). Tyto vlastnosti při
spívají k ředění krve a jsou příčinou, proč se 
česnek doporučuje lidem trpícím trombózou, 
u nichž je zvýšené nebezpečí embolie nebo in
farktu v důsledku oběhové nedostatečnosti. 

• Snižuje hladinu tukův krvi 0, 6, tl, O. Sni
žuje hladinu LOL cholesterolu (špatný chole· 
sterol) v krvi, protože ztěžuje jeho pronikání 
ze střev do krve. Je dokázáno, že poté, co člo· 
věk sní krajíc chleba namazaný máslem, zvýší 
se jeho hladina cholesterolu v krvi o 20 %. Je-li 
však chléb potřený česnekem, k tomuto zvýše
ni nedojde. Toto vědecké zjištění bylo uveřej
něno v Indian Journa/ of Nutrition (13. svazek, 
1 .  číslo). 

• Snižuje hladinu cukru v krvi 0, 6 ,  tl, O. 
Protože normalizuje hladinu cukru v krvi, 
doporučuje se lidem trpícím cukrovkou Uako 
doplněk léčby) a obezitou a jako prostředek 
prevence všem, u kterých cukrovkou trpěl 
některý z rodičů. 

• Působí jako antibiotikum a dezínfekce 0, 
6, tl, O. Od poloviny 20. století se provádí 
výzkum složek česneku, které pomáhají při 
infekčních onemocněních. Byly prokázány 
jeho antibiotické účinky - jak in vivo (v ži
vém těle), tak in vitro (ve zkumavce) - proti 
následujícím mikroorganismům: 

� Escherichia coli, která způsobuje střevní 
infekce a infekce močových cest. 

� Salmonella typhi, která způsobuje břišní 
tyfus a jiné druhy průjmových střevních 
infekcí. 

� Shigella dysenteriae, která způsobuje úpla· 
vici. 

� Stafylokoky a streptokoky, kteří zapříči
ňují tvorbu nežitů (furunklů) a další kožní 
infekce. 

� Různé druhy plísní, kvasinek a některé 
viry, jako napřiklad herpes. Účinné látky 
česneku působí na nukleovou kyselinu vi
ru a zabraňují jeho rozmnožování. 

Aktivní látky česneku ve střevech ničí pouze 
špatné bakterie a zachovávají žádoucí střevní 
mikroflóru. Díky této vlastnosti je česnek lepší 
než mnoho používaných antibiotik, které střev
ní mikroflóru ničí. 

Česnek se doporučuje užívat v následujících 
případech: 

� Všechny druhy průjmových onemocně
ní, zánět žaludku a střev (gastroenteriti
dal, zánět tlustého střeva (kolitida) . 

� Salmonelóza (střevní infekce obvykle 
způsobená zkaženým jídlem). 

� Trávicí obtíže (dyspepsie), které zapříči
ňují tvorbu plynu ve střevech. 

� Narušení přirozené střevní mikroflóry, 
ke kterému obvykle dochází při užívání an° 
tibiotik. 

� Infekce močového ústrojí (zánět močového 
měchýře [cystitida], zánět ledvin a ledvinné 
pánvičky [pyelonefritida D, které obvykle bý· 
vají způsobeny bakterií Escherichia coli. 
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� Různá onemocnění průdušek (akutní 
a chronická bronchitida). Při výdechu se 
totiž z aliinu uvolňuje disulfur, který pří
mo působí na sliznici průdušek. Česnek 
má rovněž expektorační (usnadňuje vy
kašlávání) a antiastmatické účinky. 

• Posiluje imunitní systém 0, 6, Cl, (I. Čes
nek stimuluje činnost obranných buněk v tě
le, a to jak Iymfocytů, tak makrofágů. Tyto 
buňky, které cirkulují v krevním řečišti, nás 
chrání před mikroorganismy a jsou schopny 
zničit rakovinové buňky v počátečním stadiu 
růstu zhoubného nádoru. 

Česnek je účinný prostředek proti všem dru
hům infekčních onemocnění, protože zesiluje 
činnost imunitního systému a rovněž přímo ni
čí některé mikroorganismy. Česnek se používá 
jako relativně účinný doplněk léčby AIDS. 

• Má anthelmintické účinky 0, Cl, 0 (léčí ne
moci způsobené parazitujícími červy). Je zvláš
tě účinný proti škrkavce a roupu dětskému. 

• Posiluje a čistí organismus 0 ,  6 ,  Cl ,  (I .  
Česnek v těle aktivuje chemické reakce a pod
něcuje rozklad složitějších látek (katabolis
mus). Proto se doporučuje při stavech tělesné 
slabosti či únavy, při nechutenství a také při 
onemocněních vzniklých vlivem překyselení 
organismu (dna, artritida, některé druhy rev
matických onemocnění). 

Česnek povzbuzuje organismus, zlepšuje tllesné 
zdraví a navozuje pocity pohody. 

. O Účinky česneku na 
kardiovaskulární systém 

LOL cholesterol (špatný) 

HOL cholesterol (dobrý) 

Celkový cholesterol 

. Triglyceridy 

Fybrinolytickou aktivitu 

Shlukování krevních destiček 

Krevní tlak 

snižuje 

mírně zvyšuje 

snižuje 

snižuje 

zvyšuje . 

snižuje 

snižuje 

Těchto výsledků je možné dosáhnout při užívání 
600-900g česnekového prášku denně po dobu 
čtyř měsíců. Česnekové extrakty, které jsou zba
veny nepřijemného zápachu, jsou stejně účinné 
jako syrový česnek. Některé výzkumy udávají, že 
po pravidelné konzumaci česnekových extrak
tů došlo k 1 1-12% poklesu hladiny cholesterolu 
a až 17% poklesu hladiny triglyceridů . . 

• Pomáhá při léčbě závislosti O ,  fo} , Cl ,  O ,  
zejména se doporučuje těm, kdo se rozhodli 
přestat kouřit. Česnek normalizuje krevní tlak 
kuřáků, který je obvykle vysoký, pomáhá od
straňovat hlen usazený v průduškách a pod
něcuje regeneraci sliznice průdušek. Navíc 
díky svému výraznému aroma snižuje chuť na 
cigarety. 

• Zabraňuje vzniku zhoubných nádorů O, 6, 
€), O, zejména vzniku rakoviny trávicího trak
tu. Je to zřejmě dáno jeho blahodárnými účinky 
na střevní mikroflóru a jeho harmonizujícím 
působením na trávicí funkce. Tyto účinky pa
trně souvisejí s tím, že některé látky obsažené 
v česneku ovlivňují průběh metabolismu. 

• Léčí kuří oka. Stačí na postižené místo ná
plastí přilepit plátek česneku. Po dvou až 
třech dnech kuří oko změkne, zmírní se zánět 
aje možné jej snadněji odstranit. 
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Ginkgo bi/obll L. I 

Jinan dvoulaločný 
Zmírňuje poruchy 

oběhového systému 

JE 6. srpna 1945. Všude kolem leží ohořelé 
trosky Hirošimy. Najaponské město před 
několika okamžiky dopadla první atomová 

bomba. Tam, kde býval park, nyní hoří obrovský 
jinan dvoulaločný a rozpadá se na prach. 

K překvapení těch, kteří pohromu přežili, vy
rostl najaře roku 1946 z ohořelého kmene zelený 
proutek, z nějž se stal statný strom, který dnes mů
žeme vidět v centru znovuvybudované Hirošimy. 

Zdá se, že dlouhověkost a houževnatost toho
to asijského stromu je v souladu s jeho léčebný
mi vlastnostmi, které lidé využívají ke zmírnění 
nemocí zapříčiněných stárnutím organismu. 

Čínská medicína více než 4 000 let používá 
obklady z jinanu dvoulaločného k léčbě omrz
lin. Jeho výrazné vlastnosti se staly předmětem 
vědeckého výzkumu a v současnosti se jinan 
přidává do mnohafarmaceutických přípravků. 

Vlastnosti a indikace 

Listy obsahují flavonoidové glykosidy, luteo
lin, katechin, kvercetin, pryskyřici, esenciální 
oleje, tuky a několik látek, které se řadí mezi ter
peny: bilobalid A a gingkolidy A, B a C. 

Jak už je pro fytoterapii příznačné, léčeb
né vlastnosti rostliny jsou výsledkem působení 
všech účinných látek a není možné tyto účinky 
přičítat pouze některým z nich. 
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Popis: Je to dvoudomý strom, z čeledi Ginkgoa

ceae, široce kuželovitého tvaru, který dosahuje 

výšky až 40 m. Jeho kara má šedohnědou barvu 

aje mělce, u starších jedinců široce brdzditá. Listy 

jsou dlanitolaločné, klínovité, s vějířovitou žilna

tinou a vroubkovaným okrajem čepele; rostou ve 
svazečcích. Jinan kvete od dubna do května (červ

na). Semeno je kulaté, velikosti třešně (2-3 cm), 

s dužnatým nažloutlým osemením; obsahuje kon
taktní alergeny. 

Používané části: Listy. 
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Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 40-60g lis
tů, Můžete vypít až 3 šálky denně, 

Zevní použití 

8 Obklady. Použijte více koncentrovaný ná
lev (1 OOg listů na 1 litr vody) a apl ikujte jej pří
mo na postižené místo (nedostatečně prokr
vené ruce nebo nohy), 

CI Kataplazmata s rozdrcenými listy apl ikuj
te na postižené místo, 

o Koupele rukou a nohou. Koupele prová
dějte dvakrát až třikrát denně v teplém koncen
trovaném nálevu (1 OOg listů na 1 litr vody), 

Nejlepších výsledků dosáhnete, když vnitřní 
uživáni zkombinujete s vnějšími aplikacemi. 

Jinan působí na celý oběhový systém. Zlepšu
je proudění krve v tepnách, kapilárách a žílách. 

• Rozšiřuje cévy. Zlepšuje proudění krve, po
máhá při nedokrvení periferních tělesných 
oblastí. Rovněž se částečné uplatňuje při ar
terioskleróze. 

• Chrání kapiláry. Zmenšuje propustnost cév, 
mírní otoky (nahromaděná tekutina v těles
ných tkáních), 

• StimUluje žíly. Posiluje žilní stěny, odvádí 
z nich nahromaděnou krev a usnadňuje ná
vrat krve, 

• Poruchy prokrvení mozku O,  které se pro
jevují závratěmi, bolestmi hlavy, zvoněním 
v uších, ztrátou rovnováhy, poruchami pamě
ti, spavostí a mnoha dalšími příznaky. Ti, kdo 
užívají jinan, říkají, že "čistí mozek". 

• Cévní mozkové příhody O (trombóza, em
bolie apod.). Zrychluje zotaveni a zlepšuje 
mobilitu pacientů, 

• Ischemická choroba dolních končetin O ,  
8 ,  CI ,  0 .  Jinan umožňuje pacientům ujit del
ši vzdálenosti bez bolestí. 

• Cévní a vazomotorická onemocnění O, 8 ,  
€I ,  O .  Raynaudův syndrom, cévni ochablost, 
palčivá bolest v dolních končetinách, omrzli
ny. 

• Křečové žíly, zánět žil, únava nohou, perima
leolární otoky (kolem kloubů) O, $, €I, O. 

Při špatném prokrveni horních a dolních 
končetin se doporučuje kombinovat vnitřní uží
vání jinanu s obklady, kataplazmaty, koupelemi 
rukou a nohou, 

Jinan je velmi dobře tolerován, nemá žád
né nežádoucí vedlejši účinky a nezvyšuje krev
ní tlak. 
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Koupele v nálevu z listůjinanu aktivují krevní 
oběh v rukou a nohou. Koupele rukoujsou velmi 
účinné při omrzlinách. 



Oenothe,a 
biennisL. I 

Pupalka dvouletá 
Velký objev ve fytoterapii 

T
ATO jedinečná rostlina, jejíž květy se  
rozvíjejí v nocí, byla přívezena do Evro
py počátkem 1 7. století a začala se zde 

pěstovat jako okrasná květina. Lidé si však záhy 
všimli, že její šťavnaté kořeny jsou velmi chutné 
a žeji lze využít nejen na ozdobu. Ve střední Ev
ropě v době válek v 18. a 19. století slouži! kořen 
pupalky dvouleté jako potrava. 

Přesto však rostlína zůstala až do dnešní do
by nedoceněná. Ai výzkumy prováděné v osm
desátých letech 20. století ukázaly, že olej pu
palky dvouleté má zajímavé léčivé účinky. 
V Německu a Spojených státech bylo od té do
by provedeno mnoho studií na klinikách, kde se 
léčí pacienti s nemocemi oběhového systému, 
nervovými obtížemi a pohlavními a revmatický
mi chorobami, a podařilo se dosáhnout uspoko
jivých výsledků. 

Léčebné využití této rostliny, která je ve fy
toterapeutickém světě čím dál populárnější, je 
stále předmětem výzkumu. 

Vlastnosti a indikace 

Olej, který se získává ze semen pupalky, 
obsahuje velké množství polynenasycených 
mastných kyselin. Z nich jsou nejvýrazněji za
stoupené kyselina línolová (71 ,5  %) a kyselina 
línolenová (7-10 %), které coby chemícký pre
kurzor prostaglandínů, látek, které se uplatňu
jí pří metabolísmu, plní v těle důležitou funkci. 
Pupalka jejediná známá rostlina, která obsa
huje tak výrazné množství kyseliny linolenové, 
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Popis: Dvouletá, až 2 m vysoká bylina z čeledi 
Enoteraceae, která v prvním roce vyhání pouze 
přízemní listovou růžici a teprve ve druhém roce 
vyrůstá kvetoucí lodyha. Lodyhajejednoduchá 
vzpřfmená, chlupatá. Lodyžní listy jsou protáh
le opakvejčité, chlupaté, květy žluté s nasládlým 
aroma. 

Použfvané části: Semena. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

ježje rovněž obsažená v mateřském mléce a je 
pro naše tělo nenahraditelná (esenciální mast
ná kyselina). 

Kyselina linolenová ajejí derivát prostaglan
din El jsou nezbytné pro udržení stability bu
něčných membrán celého těla, jež je důležitá 
pro správnou funkci nervového systému, rovno
váhu hormonálního systému, pro regulaci sráž
livosti krve apod. Díky tomu je seznam nemocí, 
při jejichž léčbě lze pupalku dvouletou využít, 
velmi dlouhý: 

• Vysoká hladina cholesterolu v krvi a obec
ně všechny případy hyperlipidemie (zvýšený 
obsah tuků v krvi). 

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Kapsle nebo tablety. Nejlepší způsob, jak 
co nejlépe využít léčivé vlastnosti pupalky 
dvouleté, je uživat její za studena lisovaný olej 
v tabletách nebo kapslích. Olej pupalky je zřej
mě nejdražším olejem na světě. Naštěstí k léč
bě stačí jen asi 2-4 9 oleje denně. 

Díky vysokému obsahu 
esenciálnich mastných 
kyselin dokáže olej pupalky 
dvouleté snižit hladinu 
cholesterolu v krvi, zlepšit 
krevní oběh a posílit nen·mý 
systém. Je to velmi užitečný 
léčebný prostředek pro lidi 
pokročilého věku. 

• Poruchy krevního oběhového systému. Při 
vysokém krevnim tlaku a trombóze způso
bené nadměrnou srážlivostí krve. Rovněž se 
uplatňuje v prevenci cévních příhod a infark
tu myokardu, protože rozšiřuje cévy a zabra
ňuje ucpávání cév a shlukování krevních des
tiček. 

• Nemoci reprodukční soustavy. Bolestivá 
menstruace (dysmenorea), nepravidelný 
menstruační cyklus, premenstruační syn
drom, neplodnost způsobená ovariální insu
ficiencí. 

• Poruchy chování. Podráždění (zej ména 
II dětí), nervozita, neurastenie, schizofrenie. 

• Poruchy imunitního systému. Alergie, ast
ma, ekzémy, atopická dermatitida. 

• Revmatismus. Revmatoidní artritida a ostat
ní revmatické choroby. 

• Kožní problémy. Nadměrný mazotok (ak
né), vrásky či suchá pleť, lámavost nehtů 
a vlasů. Je známou skutečností, že před více 
než pěti tisíci lety si severoameričtí indiáni, 
kteří se chtěli zbavit kožních problémů, potí
rali kůži rozdrcenými semeny pupalky dvou
leté. 
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Rostl iny pro žíly 

Když se krev dostane do kapilár, předá do 
okolních tkání živiny a kyslik a následně se ží
lami vrací zpět do srdce. Vzhledem k tomu, že 
vracející se krev je téměř bez tlaku, je její ná
vrat, například z nohou, velmi obtížný, proto
že musí překonávat zemskou přitažlivost. 

Léčivé byliny obsahují látky zvyšující tonus 
žil a zpevňující žilní stěnu (venotonika), díky 
čemuž se zlepšuje proudění krve v žilách, za
braňuje se rozšiřování žil a tvorbě varixů. Ve
notonické rostliny se doporučují i v případě 
hemoroidů, tedy rozšířených žil v dolní části 
konečníku. 

Obklady namočené v odvaru z rostlin, které 
mají vazotonické a hojivé účinky, jsou vhod
ným doplňkem léčby bércových vředů dol
ních končetin. 
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ROSTLINY PRO ŽíLY 

Křečové žíly (varixy) 

Definice 

Jedná se o dlouhodobé, vakovité rozšíření žil. Všechny 
níže uvedené rostliny mají vazotonické účin-
ky, tedy zpevňují žilní stěny a zabraňují 
rozšiřování žil. Rovněž zlepšují prouděni 
krve do srdce. 

Léčba 

Některé z doporučených rostlin obsa
huji látky, které ochraňujíkapi/áry; 
podněcují regeneraci buněk, jež vy
tvářejí drobné žilky, skrze které prou
dí krev k tkáním. Díky jejich působení 
se zmírňují otoky tkání a zlepšuje se 
proudění krve. 

- , 

Jinan dvau/alařný 

Pomerančovník Obsahuje velké množství 
flavonoidů, které mají blahodárné 
účinky na kapiláry. 

Jinan Zpevňuje žilní stěny a chrání kapiláry. 
dvoulaločný ____ _ 

Jírovec mad�1I Zpevňuje žHní stěny a chrání kapiláry. 

Cypřiš Zpevňuje žilní stěny a zvyšuje tonus žil. 
velkoplodý _____ _ 

Vilín virginský Zlepšuje proudění krve v žilách. 

Zánět žil (flebitida) 
Definice 

Jedná se o zánět žil, který většinou vzniká v křečových 
žilách. ' 

LéČba 

Kromě rostlin, které se používají k léčbě křečových žil, se 
doporučuje na postižené místo přikládat obklady z ná
sledujících rostlin. 
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B�rcové vředy 

Aepík lěka� Má hojivé úanky. 

Dub zimní Má stilhující a hojivé účinky. _ 

Náprstnfli Má hojivé úanky. 
lel'YeflÍ 

Jírovec madltl Zvyšuje tonus žll, zpevňuje žilní stěnu, 
má stilhujíd a protizánětlivé účinky . . 

(ypHš Zvyšuje tonus žil, zpevňuje žilní stěnu . 
.. Ikoplodý,�· � _____ _ 

Jit�el větší Má zvláčňující a stah�jici účínky. 

ZmírňUje zanícení kůže, chrání pokožku 
a má hojivé úči�ky. __ _ 

Má hojivé účinky, podněcuje 
regeneraci tkání. __ _ 

Má hojivé 
_ .... .lI účinky. 

Jitrocel větší 



Hamame/is 
vir in;ona l. 

Vilín virginský 
Posiluje žíly a zlepšuje 

kvalitu pokožky 

P
LODY tohoto stromu jsou dřevnaté to
bolky podobné lískovým ořechům, které 
po dozrání praskají. Američtí indiáni vě

řili, že tento strom je očarovaný (odtud angI. ná
zevwitch hazel - čarodějná líska. Pozn. překI.). 

V současnosti je vilín virginský jednou z nej
účinmijších rostlin, které se využívají při léčbě 
poruch oběhového systému. 

Vlastnosti a indikace 
Listy a kůra stromu obsahují různé druhy ta

ninů, z nichž nejvýrazněji zastoupené jsou hama
melitaniny, jakož i flavonoidy a saponiny. Díky 
tomu má vilín virginský následující vlastnosti: 

Vnitřní použití 

O Sušený výtažek. Denně se běžně užívá 
1 -2 g, které se podávají ve třech dávkách. 

8 Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 30-40g lis
tů a/nebo kůry. Vypijte 2 šálky denně. 

Zevní použití 

tl Omývání očí. Použijte nálev určený pro vnitř
ní použití, ale několik minut jej povařte, dobře 
jej sceďte, aby v něm nezůstaly žádné částečky, 

a proveďte omývání očí. K tomuto účelu můžete 
použít též oční vodu z vilínu virginského. 

Cl Obklady. K přípravě obkladů použijte ná
lev určený pro vnitřní použití. Obklady aplikuj
te na postižené místo. 
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Popis: Opadavý, až 5 m 
vysoký strom z čeledi Hamameli-
daceae. Listy krátce řapíkaté, obvejčité až kosnikovi
té, na okraji mělce laločnaté. K věty jsou žluté, vyrůs
tající na zkrácených postranních větvich. Plodemje 
tobolka dozrávající na podzim dalšího roku. 

Používané části: Listy a kůra. 

• Vazotonikum. Zvyšuje tonus žil, zlepšuje 
proudění krve v žilách. Využívá se při léčbě 
křečových žil, zánětu žil, otoků nohou a he
moroidů O, 8. 

• Zastavuje krvácení. Zpevňuje žilní stěny 
a stěny kapilár podobným způsobem jako 
vitamin P (rutin). Doporučuje se při obtížích 
v menopauze a při krvácení mimo menstruač
ní cyklus (metroragie) O, 8. 

• Zlepšuje kvalitu pokožky. Zlepšuje prokr
vení pokožky a má hojivé a stahující účinky. 
Uplatňuje se při léčbě zánětu kůže (dermati
tida), ekzémů, suché kůže a vrásek O. Přidá
vá se do mnoha kosmetických přípravků. 

• Zklidňuje oko. Nálev nebo oční voda (far
maceutický přípravek) z vilínu virginského 
se aplikují jako oční kapky, které zklidňují 
a čisti oko Cl .  Uplatňují se při léčbě zánětu 
spojivek zapříčiněného prachem, kouřem, 
znečištěným ovzduším či vodou z bazénu ne
bo moře. Tyto kapky také odstraňují únavu 
očí způsobenou činností, která vyžaduje zvý
šenou zrakovou aktivitu, jako například říze
ní auta, práce na počítači apod. 



Aesculus 
hi ocastanum L. 

Jírovec mad'al 
Jedinečný léčebný 
prostředek pro žíly 

T
ENTO překrásný strom byl do Rakouska 
přivezen z Konstantinopole a odtud jej do 
dalších zemí západní Evropy v 17. stole

tí rozšířil zahradník císaře Maxmíliána. Protože 
v té době bylo do Evropy z Ameriky přiváženo 
mnoho nových rostlin, lidé se domnívali, že jíro
vec maďal je jen obyčejný strom podobný kašta
nu. Později se zjistilo. že pochází z Řecka a Tu
recka. 

Svůj latinský název Ilippocastannum (koňský 
kaštan) dostal jírovec maďal patrně proto, že 
Turci jeho semena dávali svým koním, aby zmír
nilijejich kašel a astma, kterým staří koně větši
nou trpěli. 

Protože semena j írovce maďalu jsou trpká, 
lidé usoudili, že jsou nejedlá. Několikrát také 
došlo k otravě, a to převážně u dětí, které jich 
snědly velké množství. 

Vlastnosti a indikace 

Kůra mladých větví a semena (kaštany) ob
sahují z lékařského pohledu velmi hodnotné 
látky. 

• Aesculin. Kumarinový glykosid, který velmi 
účinně působí na žilní systém a krevní oběh. 
Aesculín se přidává do mnoha farmaceutic
kýchpřípravků, protože se zatím jeho účinky 
nepodařilo nahradit žádnou syntetickou sub
stancí. Aesculín má následující vlastností: 
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Popis: Opadavý strom 
z čeledi Hippocastanaceae, 
který dorůstá výšky 30 m a dožívá se až 300 let. 
Strom má kulovitý až široce vejčitý tvar koruny. 
Listy jsou vstřícné pětičetné až sedmičetné. Květy 
v bohatých vzpNmených latách jsou bílé s červený
mi tečkami. Plody jsou velké,jemně ostnité tobol
ky, v kterých je jedno nebo dvě semena. 

Používané části: Semena a kůra z mladých větví. 

Varování 

Semena, tedy kaštany, se nesmějí konzu
movat, protože jsou jedovatá. Hlavně u dě
tí je třeba dbát zvýšené pozornosti, protože 
s í  kaštany snadno mohou splést s jedlýmí 
kaštany. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

° Odvar. V 1 litru vody povařte 50g mladé ků
ry. listů a/nebo semen. Vypijte 2-3 šálky denně. 

@ Suchy výtažek. Trikrát denně užívejte 250 mg. 

Zevní použití 

8 Obklady. Kus látky namočte do odvaru z ků
ry a na 5-10 minut přiložte na postižené mis
to (hemoroidy, bércové vředy). Tuto proceduru 
opakujte třikrát až čtyřikrát denně. 

o Sedad koupele. Koupel se provádi v odva
ru z kůry. Doporučuje se při léčbě hemoroidů 
a onemocněnich prostaty. 

o Koupel. Po dobu 5 minut povařte ve vodě 
rozemletá semena (1 kilogram na 1 litr vody). 
Potom do vany napusťte horkou vodu a odvar 
do ní přil ijte. Tato procedura zklidni a očistí vaši 
pokožku mnohem lépe než syntetické mýdlo. 

� Vazotonikum. Díky tomu, že aesculin zvy
šuje tonus žil a zpevňuje žilní stěnu, do
chází k jejich stažení a úpravě proudění 
krve, zejména v dolních končetinách. 

� Chrání kapiláry. Posiluje buňky, které 
tyoří stěnu kapilár, snižuje jejich propust
nost a zmírňují otoky. 

• Triterpenické saponiny, které mají protizá
nětlivé účinky a zmírňují otoJ..-y. Nejhojněji 
jsou tyto látky zastoupeny v semenech. 

Jirovec maáalje překrásný strom, zjehož kůry 
a semen se získává glykosid zvaný aesculin. 

Díky tomu, že tato látka stimuluje krevní oběh, 
využívá sejí ve farmakologii. 

• Katechinové taniny, které mají stahujicí 
a protizánětlivé účinky. 

Jírovec maďal se uplatňuje při léčbě všech 
druhů žilních onemocnění, a to především 
v těchto případech: 

• Křečové žíly, žilní nedostatečnost, otoky 
nohou 0, @, 8. 

• Povrchový zánět žil (tromboftebitida), bér
cové vředy 0, @, 8 .  

• Hemoroidy. Zmírňuje bolest a zmenšuje je
jich velikost O, @ , O.  

• Prostata. Nálev nebo výtažek z jírovce apli
kované jako sedací koupel jsou velmi účinné 
při zvětšení této žlázy 0, @, O. Zmenšují ve
likost zanicené prostaty a usnadňují vylučo
váni moči. 

Mouka z jírovce madalu je velmi bohatá na 
saponiny, a proto se přidává do kosmetických 
přípravků a mýdel 0. Skvěle zklidňuje a chrá
ní pokožku. 
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Cup,ts<us 
sem ervirens L. 

Cypřiš velkoplodý 
Zlepšuje krevní oběh 
a funkci močového 

měchýře 

L
ZE říct, že cypřiš je ponurý strom. Ros
te tiše u bran hřbitovů, jeho koruna míří 
k nebi a jeho stín dopadá na hroby, jako 

by nám chtěl připomenout osud, kterému nikdo 
z nás neunikne. Je to strom, který se stal výstiž
ným symbolem smrti. 

Na druhou stranu je nadějí pro mnohé, kteří 
trpí poruchami dýchacího ústrojí nebo oběho
vého systému. 

Ve starém Řecku byli nemocní lidé posíláni do 
cypřišového lesa, aby tam vdechovali jeho vůně 
a zotavili se. Hippokratés a Galén označili cyp
řiš za léčivý strom. Od té doby se cypřiš více než 
2 000 let s úspěchem používá k léčbě nemocí. 

V mexickém státě Oaxaca se nachází pro
slulý Montezumův cypřiš, který je 50 m vysoký 
a má průměr kmene 14 m. Je to blízký příbuzný 
běžných cypřišů. Předpokládá se, že je 4 000 až 
5 000 let starý. Aztékové s pomocí plodů cypřiše 
(ořechy) předcházeli šedivění vlasů a udržovali 
si svou původní barvu. 

Vlastnosti a indikace 
V cypřišovém dřevě, v jeho mladých větvích 

a zejména v jeho plodech se nachází 0,2 až 1,2 % 
cypřišové esence, která je složena z uhlovodíků, 
taniml a mnoha aromatických látek. Cypřiš má 
následující vlastnosti: 
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Popis: Neopadavý strom z čeledi Cupressaceac, 

který dorůstá výšky 25 m. Jeho plody, nazývané 
cypřišové ořechYJisou mnohostěnné a mají šedo· 
zelenou barvu. 

PoužÍVané částí: Zelené plody (ořechy) a dřevo. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

• Silné venotonikum. Jeho účinky jsou stejně 
silné jako vilínu virginského,jedné z nejúčin
nějších rostlin pro krevní oběh. Cypřiš se do
poručuje při křečových žilách, bércových 
vředech a hemoroidech. V těchto případech 
jej lze užívat jak vnitřně 0, 49, tak aplikovat 
zevně přímo na postižené místo Cl, 0 . 

• Stahuje žily. Doporučuje se především v ob
dobí menopauzy jako prostředek ke zmír
nění metroragie (krvácení mimo menstruač
ní cyklus), které jsou zapříčiněny návaly 
a městnáním v děloze a souvisejí s hormo
nálnimi výkyvy, přiznačnými pro toto obdobi 
v životě ženy. 

U Příprava a použití 

Vnitřni použití 

O Odvar. V 1 litru vody povařte 20-30g drce
ných ořechů, nebo stejné množství cypřišové
ho dřeva. Po 1 0  minutách vaření nechte odvar 
odstát. Před každým jídlem vypijte jeden šálek 
odvaru, tedy 3-4 šálky denně. 

49 Esence. Užívejte 2-4 kapky třikrát denně. 

Zevní použití 

Cl Sedací koupel. K přípravě studené sedací 
koupele, aplikované při léčbě hemoroidů, se 
používá odvar z drcených ořechů nebo cypři
šového dřeva (50 9 na 1 litr vody). Proceduru 
provádějte třikrát denně. 5 pomocí koupelí se 
dosahuje zmenšení hemoroidů a zmírnění bo
lesti, kterou hemoroidy způsobují. 

o Inhalování. Při průduškovém kataru se do
poručuje do vody přidat několik cypřišových 
ořechů nebo několik kapek cypřišové esence. 

o Obklady. Do stejně koncentrovaného od
varu jako při vnitřním použití namočíte pruh 
látky a přiložíte jej na postižené místo. 

Sedaci koupele s odvarem ze zelených cypřišových 
plodů se doporučuje provádět při onemocněních 
prostaty a močového měchýře,jakož i při pomo
čování (enuréze). Jejich účinek se zesiluje� když 
se současně po několik dní pije odvar z cypřiše. 

Díky tomu, že stimuluji krevní oběh v žilním sys
tému, doporučují se i při léčbě hemoroidů. 

• Posiluje činnost močového měchýře. Zvy
šuje tonus močového měchýře a umožňuje 
lepší ovládání svalů tohoto orgánu. Doporu
čuje se uživatvnitřně O, 49 nebo jako koupele 
Cl v připadech denní nebo nočni inkontinen
ce (enuféza neboli bezděčné pomočování) 
a prostatického syndromu (potíže při močení 
vzniklé vlivem zvětšení prostaty). 

• Má stahující účinky, protože obsahuje tani
ny O. Této vlastnosti se využivá v připadě zá
nětu tlustého střeva či průjmu. 

• Vyvolává pocení, je močopudný a snižuje 
horečku. Uplatňuje se při průduškovém kata
ru, bronchitidě, nachlazeni a chřipce O, 0. 

Cypřišová esence též obsahuje látky tišící 

kašel a usnadňující vykašlávání 49. 
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Rostliny pro krev 

Lze říct, že všechny léčivé rostliny, které se 
užívají vnitřně, působí na krev, protože jejich 
účinné látky pronikají ze střev do krve, kteráje 
rozvádí do celého těla. 

Některé rostliny však přímo ovlivňují  slože
ní krve ajejí srážlivost. 

Určité rostliny jsou schopny zvýšit produk
ci červených krvinek (erytrocytů) a pomoci 
proti anémii (chudokrevnosti). Železo ob
sažené v rostlinách je pro lidskou krev stejně 
využitelné jako železo živočišného původu. Je 
sice pravda, že železo rostlinného původu tě
lo absorbuje hůře než železo obsažené v ma
se, ale tento nedostatek je kompenzován tím, 
že rostliny obsahují vitaminy a minerály, kte
ré absorpci usnadňují. Takovým vitaminem je 
například vitamin C. 

Hemostatické rostliny podporují srážli
vost krve, protože obsahují vitamin K, a díky 
svým stahujícím účinkům usnadňují scelová
ní drobných kapilár. 
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ROSTLINY PRO KREV 

Rostliny, které ředí krev, nacházejí širší lé
čebné využití, protože zabraňují tvorbě sraženin 
uvnitř krevního oběhového systému (trombó
za). Jejich působením se krev stává kapalnější 
a lze díky tomu předejít vzniku trombu, a to ze
jména v mozkových, srdečních (příčina infark
tu myokardu) a stehenních (příčina ischemické 
choroby dolních končetin) tepnách. Působí jed
ním nebo vícero níže uvedenými mechanismy: 

• Snižují tendenci krevních destiček se shluko
vat 3 vytvářet sraženiny. 

• Odbourávají librin, bílkovinu krevní plaz
my, která vytváří sraženiny. 

• Zpomalují proces srážení krve. 

Trombóza 
Definice 

Krev má schopnost se srážet a díky této vlastnosti se v pří
padě poranění cévní stěny zastavuje krvácení. Za určitých 
patologických situací se ale může vytvořit pevná sraženina 
(trombus) i v zevně neporušené cévě. V důsledku toho do-

jde k zablokování průtoku krve v tepně nebo žíle. 
1ento jev se nazývá trombóza. Jeho následky bý

vajívždy vážné, například infarkt myokardu ne
bo mozková mrtvice. Pokud se trombus uvolní, 
mŮže dojít k embolii. 

Léčba 

fytoterapie nabízí rostliny, jejichž puso
benim se krev stává kapalnější a které 
zlepšují krevní oběh. Jsou výborným pro
středkem prevence této nemoci. V prevenci 

trombózy rovněž nacházejí uplatnění rostli-
ny, které snižují hladinu cholesterolu v krvi. 

Pupnlko dvouletó 

Upa malolístá Rozšiřuje cévy, snižuje krevní tlak, snižuje 
viskozitu krve. 

l�k Zabraňuje shlukování krevních destiček, 
kuchyňský rozpouští sraženiny. 

Pupalka Zmírňuje riziko mozkových cévních příhod, 
dvoule '  zabraňuje shlukování krevních destiček. 

Anémie 

anémie znamená doslova nedo- � 
statek krve, ale používá se i pro označení 
sníženého počtu erytrocytu (červených 
krvinek), které krvi dodávají její červenou 
barvu a přenášejí kyslík do všech buněk těla. 

Léčba 

K léčbě se používají ,nti,nemické rostliny, 

které jsou bohaté na železo (základní pr
vek červených krvinek) a zároveň obsahují 
velké množství dalších minerálů, vitaminů 
(zejména vitamin C) a enzymů, které akti
vují tělesné procesy. Využívají se i rostliny, 
jako například ženšen, které zvyšují tvorbu 
červených krvinek. 

Ženšen 

Spirulina Obsahuje železo, esenciální aminokyseliny 
(I vitamin Bn_ 

Kopřiva Obsahuje železo a chlorofyl, zvyšuje tvorbu 
dvoudomá č��ellý(h krvmek. 

Ženšen Povzbuzuje organismus, zvyšuje produkCi 
krve v kostní dřenL 

Krvácení 

Při krvácení se používají tzv. hemosta
tické rostliny a rostliny, které stahuji 
cévy. Jejich účinek se zesiluje, když jsou 
užívány vnitřně a zároveň se aplikují 
přímo na krvácející místo. 
Při extrémním krvácení je nutné kon
taktovat lékaře. 

Routovonnó 

Kopřiva Stahuje cévy, zastavuje krváceni, uplatňuje 
dvoudomá se zejména při krvácení z nosu a dělohy. 

Routa vonn Zvyšuje odolnost kapilár. 

Přeslička rolní Povzbuzuje organismus, usnadňuje 
______ ....... regeneraci pojivovýrh tkání. 
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Medicago 
so!i,oL. I 

Tol ice setá 
Má vysokou nutriční hodnotu 

a zastavuje krvácení 

I{
DNĚ mají velké štěstí, protože je krmí 
to1icí setou. Zatímco domácÍ zvířata od 
pradávna využívala výhody, které tato 

výživná rostlina nabízí, jejich páni ji jako potra
vu zavrhovali, protože se jim pro jejich stůl zdá
la být málo vznešená. 

Díky analytické chemii dnes už naštěstí jedi
nečné vlastnosti této nenápadné rostliny známe 
a začínáme je využívat. 

Vlastnosti a indikace 
Mladé výhonky tolice jsou bohaté na vápník (525 mg/IOO g, třikrát více než kravské mléko), 

fosfor, provitamin A ve formě betakarotenu, vi-

�".;) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Potrava. Tolici setou, stejně jako jiné druhy 
rostlin, lze konzumovat syrovou v salátech ne
bo vařenou. Vařením se však výrazně snižuje 
obsah vitaminu C. 

8 Čerstvá šťáva. Sklenice šťávy před snídaní 
povzbudí váš organismus. 

Cl Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 30g rostli
ny. Vypijte 3 až 5 šálků denně. 

o Sušený výtažek (0,5 až 1 g denně). 

Popis: Vytrvalá, 30 až 
lOOem vysoká byli-
na z čeledi Legumino
seae. ÚJdyha vystoupavá 
až přímá, tupě hranatá. 
Listy trojčetné, řapíkaté, 
lístky obvejčité až obkopi-' 

naté. Květenstvi až třicetikvěté, 
1 až 7 cm dlouhé, stopkaté; kvě
ty krátce stopkaté, modrofialové, 
někdy světle modré, vzácně bílé. 

Používané části: Celá rostlina. 

ta miny C, B a K, enzymy, esenciální stopové 
prvky a další živiny,jakož i otruby. 

Díky těmto látkám tolice setá povzbuzuje 
organismus, pomáhá zastavovat krvácení, zlep
šuje obranyschopnost organismu proti infek
cím a remineralizuje 0, 8, Cl, O. Doporučuje 
se zejména v těchto případech: 

• Anémie zapříčiněná nedostatkem vitaminů 
nebo minerálů. 

• Žaludeční a dvanácterníkové vředy. 

• Poruchy trávení (žaludeční a střevní dyspep
sie) a střevní kvašení, protože obsahuje en
zymy. 

• Zácpa, protože obsahuje otruby. 

• Krvácení z nosu, žaludku a pochvy. V pří
padě nadměrného krvácení je nutné ihned 
kontaktovat lékaře. 
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Nasturtium 
offl<ina/is R. Br. - I 

Potočnice lékařská 
Stimuluje organismus, 

čistí jej a má hojivé účinky 

S
ALÁTY připravené z rostlin rostoucích 
volně v přírodě jsou velmi zdravé a levné. 
Potočnici můžete zkombinovat s pampe

liškou, šťovíkem a kopřivou. Jste-Ii na výletě, je 
toto jídlo mnohem výživnější než instantní po
lévka připravená na přenosném vařiči, sardinky 
v konzervě nebo sendvič. 

Buďte ale opatrní. Chcete-li si vychutnat pří
rodní bohatství, musíte mít náležité vědomosti, 
což u obyvatel měst není obvyklé. Spanělé říkají: 
"Lidé, kteří sbírají patočnici, musejí dát pozor na 
oměj." Oměj totiž rovněž roste u pramenité vady, 
ale je to jedna z nejjedovatějších známých rostlin. 
Naštěstí není obtížné ji od potočnice odlišit. 

Varovnou větu je ale možné vztáhnout i na ji
né rostliny, které jsou potočnici velmi podobné. 
K takovým rostlinám patří například bažínka 
uzlokvětá, která je ale vyšší než potočnice, má 

Vorovóní 

Těhotné ženy by se konzumace potočnice měly 
vyhýbat, protože může vyvolat samovolný potrat. 

Kvůli tomu, že potočnice dráždí žaludek, nedoporu
čuje se ji konzumovat ve velkých dávkách. Rovněž 
by se neměly jíst výhonky s plody nebo květy, proto
že jejich účinky na organismus jsou příliš silné. 
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Popis: Jedná se o vytrvalou bylinu z čeledi Cruc/fe
rae dorůstající výšky 30 až 90 cm. Lodyhaje hra
natě rýhovaná, lysá a dutá, často korenicí. Listy 
sytě zelené, čtyřčetné květy jsou malé, bílé, se žlu
tými prašníky. 

Používané části: Listy a mladé stonky. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

�_) Příprava a použití 
Vnitřní použití 

O Syrová. Protože potočnice může být toxic
ká, skladuje-Ii se delší dobu, je lepší ji jíst čers
tvou. Před konzumací ji dobře properte nebo ji 
na půl hodiny namočte do slané vody, protože 
na ní mohou žít drobné larvy. 

$ Šťáva. S každým chodem vypijte jednu 
sklenici šťávy. Můžete ji osladit medem. 

Zevní použití 

@) Kataplazmata. K jejich přípravě použijte 
100g potočnice rozdrcené v třecí misce (po
kud možno dřevěné). Zabalte ji do gázy a apli
kujte na postižené místo. 

o Pleťová voda. Naneste ji přímo na pokožku. 

větší, světlezelené listy, její květenství je okolič
naté a chuť není tak lahodná jako chuť potočni
ce. Tato rostlina je jedovatá. 

Vlastnosti a indikace 

Potočnice obsahuje jód, železo a gluko
nasturtosid, jakož i vitaminy A, C a E. Její vlast
nostijsou následující: 

• Čistí krev a je močopudná. Doporučuje se 
v případě dny, artritidy, obezity ajako doplněk 
stravy, která je bohatá na maso a tuky O, $. 

• PovzbUZUje organismus. Potočnice mírné 
stimuluje funkce metabolismu O ,  $ .  Rov
něž zvyšuje chuť kjídlu, aktivuje metabolis
mus, protože tělo zásobuje výrazným množ
stvím vitaminů A, C a E , j akož i minerály, 
například jódem a železem. Díky tomu se po
točnice uplatňuje při tělesné slabosti (aste
nie), zapříčiněné nedostatkem vitaminů ne
bo minerálů. 
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• Usnadňuje vykašlávání hlenů. Díky tomu, 
že obsahuje esenciální sirné oleje, usnadňuje 
vykašlávání a zmírňuje zahlenění dýchacího 
ústrojí O ,  $ .  Doporučuje se lidem trpícím 
nemocemi průdušek nebo plicním emfyzé
mem. 

• Hojí rány. Kataplazmata s potočnicí apliko
vaná na rány nebo boláky urychlují tvorbu 
nové kůže @j. Rovněž přispívají k regenera
ci kůže v případě ekzému, akné a dermatózy 
@j, 0. Když se aplikují na vlasy, zabraňují je
jich padání 0. 

Srdce 

Nadledvinka 

Ledvina 

Močovod 

Děloha 

Močový 
měchýř 

Potočnice lékařská 
přispfvá k čištění 
klW tím, že podpo� 
rujejunkci ledvin 
a zvyšuje vylučová· 
ní škodlivin. 

Kromě toho3 že se potočnice výrazně podíti na čiš
tění k11!e, rovněž povzbuzuje organismus a nyšu

je chuťkjídlu. Při sbíráníje ale nutné zjistit,jest
li voda, u které roste, není kontaminovaná. 



Spiru l ina 
Drobná řasa s výraznými 

léčivými vlastnostmi 

N EJZNÁMĚJŠI druh spiruliny, Spiru
lina maxima, roste II solných jezer na mexických pláních, jako například Totalcingo a jezero Texcoco. V jejich vodách je vysoký obsah hydrogenuhličitanu sodného a dalších draslíkových a hořčíkových solí,jakož i minerálů, například selenu, který brání znečištění vody. 

Nedávno byla u těchto mexických jezer objevena rozsáhlá síť vodních kanálů, kterou vybudovali Aztékové před více než 500 lety za účelem pěstování spiruliny. Aztékové, kteří byli obdařeni velikou moudrostí, používali tuto řasu dříve, než mohla být podrobena modernímu vědeckému výzkumu, který by odhalil její jedinečné složení. 
Vlastnosti a indikace 

Složení této vodní rostliny, její nutriční hodnota, je už několik let předmětem mnoha významných vědeckých studií. Kromě chlorofy-
o Získávání spiruliny 

Nejběžněji používaná forma spiruliny, z které 
se vyrábějí tobolky a další přípravky, se získává 
tak, že se voda, v které spirulina roste, přecedí, 
získaná řasa se rozdrtí a při 70 oe usuší. 

Aztékové a jiné národy žijící v blízkosti jezer, 
kde spirulina roste, řasu sušili na slunci. 

Popis: Jednobuněčná mikroskopická řasa z čeledi 
Cyanophycea (modrozelená chaluha) spirálovitého 
tvaru. Její velikost se pohybuje mezi 0, 1 až 0,3 mm. 

Používané části: Celá řasa. 

lu, který se nachází ve všech řasách, spirulina obsahuje: 
• BUkoviny. Je to jeden z nejbohatších přírod

ních zdrojů bílkovin (až 70% své hmotnosti; sója například obsahuje 35 % a maso 20 %). Obsažené bílkoviny jsou kompletní a mají vysokou biologickou hodnotu, protože obsahují všech osm esenciálních aminokYselin (těch, které naše tělo není schopno syntetizovat), a to v optimálním poměru. Kromě toho 
obsahuje i neesenciální aminokyseliny. 

• ThkY (8 % své hmotnosti), především nenasycené mastné kyseliny, jako například kyselina linolová, linolenová a zejména kyselina 
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ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

') Příprava a použití ".100_ 

Vnitřní použití 

O Tobolky obsahující 400 mg až , g spirulinového prášku. Tato forma je nejběžnější. Užívejte 
3 až , 2 tobolek denně rozdělených do tří dávek. 
V případě redukčních diet se tobolky doporučují užívat půl hodiny před každým jídlem. 
gamma-Iinolenová. Spirulina je jedna z nejbohatších rostlin na tyto látky, které se uplatňují při léčbě kornatění tepen (arterioskleróza). 

• Cukry (18 %), k nim patří i velmi vzácný přírodní cukr rhamnóza, která podporuje metabolismus glukózy a příznivě ovlivňuje cukrov
ku. 

• Vitaminy A, E a H (biotin) a vitaminy skupiny B. Spirulina obsahuje větší množství vitaminu 81 2  než játra savců, což ze spiruliny dělá jednu z nejvýznamnějších potravin pro lidi, kteří se stravují vegansky, tedy těch, kteří ze své stravy vyloučili vejce, mléko a mléčné výrobky. Je ale třeba říct, že vitamin B12 není obsažen přímo v řase, ale v bakterii, která se na ní obvykle vyskytuje. 
• Některé minerály a stopové prvky. Spirulina je bohatá zejména na železo: ve 100 g potravinového produktu ze spiruliny je obsaženo 5,3 mg, přičemž ve 100 g masa jsou 2 až 3 mg a v játrech 11 mg. 
Díky své vysoké nutriční hodnotě se spirulina uplatňuje při léčbě mnoha poruch a nemocí O: 

• Redukční diety. Díky relativně malému množství kalorií (360 cal / 100 g) a vysokému obsahu bílkovin a vitaminů je spirulina optimálním doplňkem odtučňovacích kúr. S její pomocí je možné udržet při hypokalorických dietách správný poměr živin, a předejít tak stavům 

ochablosti či únavy zapříčiněným nedostatkem živin. Navíc obsah fenylalaninu, esenciální aminokyseliny, kteráje ve spirulině zastoupena v relativně velkém množství, podle některých studií pomáhá zmírňovat pocity hladu. 
• Nemoci, které vyžadují striktní dietu (například cukrovka, žloutenka nebo zánět sliniv

ky břišní [pankreatitida Jl, u níž hrozí nebezpečí nedostatku živin. 
• Anémie. Díky tomu, že spirulina obsahuje velké množství železa a esenciálních aminokyselin, podporuje syntézu hemoglobinu (krevní barvivo, důležitá součást červených krvinek). Doporučuje se v těhotenství. 
• Podvýživa, rekonvalescence a tělesná sla

bost. Podporuje regeneraci organismu a má povzbuzující účinky. 
• Kornatění tepen (arterioskleróza) a poru

chy s ní spojené: Angina pectoris, infarkt myokardu, ischemie (místní nedokrvení orgánů a tkáně), která nejvíce postihuje dolní končetiny. Spirulina se při těchto onemocněních uplatňuje díky tomu, že obsahuje velké množství nenasycených mastných kyselin, jako například kyselina linolenová a gamma-linolenová. 
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DEky tomu, že spirulina obsahuje velké množství 
bílkovin, vitaminů a minerálů,}e vhodným do
plňkem stra\.)' starších lidi,jakož i těch, kteří trpí 
podvýživou, anémií nebo vyčerpáním. 



Uftica dioica L. I 

Kopřiva 
dvoudomá 

Rostlina, která chrání 
sebe i nás 

J
AKÁ škoda, že se kopřivě většina lidí vyhýbá, a dokonce ji někteM považují za plevel. Kéž by věděli, kolik zdraví prospěšných látek tato údajně agresivní rostlina obsahuje! 

Vlastnosti a indikace 

Chloupky kopřivy obsahují histamin (l %) a acetylcholin (0,2-1 %), dvě látky, které produkuje i naše tělo a které v krevnim oběhovém systému a trávicím systému plní funkci přenašeče nervových impulsů autonomního nervového systému. Přibližně 10 mg těchto dvou látekje schopno vyvolat kožní reakci. 
Listy obsahují velké množství chlorofylu, zeleného barviva rostlin, jehož chemické složení je velmi podobné složení hemoglobinu, červeného krevního barviva. Jsou bohaté na minerální soli, zejména železité, fosfor, hořčík, vápník a křemík, díky kterým má močopudné a očistné vlastnosti. Rovněž obsahují vitaminy A, C a K, kyselinu mravenčí, taniny a další látky, které dosud nebyly analyzovány. Díky tomu, že obsahuje výše uvedené látky, patří kopřiva 

k rostlinám, které nacházejí široké léčebné 
uplatnění. 

• Močopudné, očistné a alkalizující vlast
nosti. Využívá se jí při léčbě revmatických 
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Popis: Rostlina z čeledi Urticaceae, která dosa
huje výšky 0,5 až 1,5 m. Listy vstřícné, řapíkaté, 
dlouze zašpičatělé, hrubě zubaté, pokryté žaha
vými chloupky. Květenstvi latnaté, v úžlabi listu, 
delšf než řapík listu. 

Pouzívané části: Celá rostlina, zejména její liSty. 

- " Zehem 

V případě zánětu kloubů nebo revmatických 
onemocnění natrhejte svazek kopřiva jemně jimi 
postižené místo (koleno, rameno apod.) švihejte. 
Tímto způsobem docílíte toho, že krev nahroma
děná ve vnitřních tkáních začne proudit do kůže . 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

[..ro._) Příprava a použití 

Je dobré vědět, že kopřiva dvanáct hodin po
té, co byla utržena, přestává být žahavá a je na 
dotek sametově hebká. 

Vnitřní použití 

O Čerstvá šťáva. Nejlepší způsob, jak využít 
její léčivé látky, zejména její schopnost čistit 
organismus. 5ťáva se získává drcením listů ne
bo jejich rozmixováním v mixéru. Vypijte půl 
až jednu sklenici ráno a další v poledne. 

8 Nálev. V 1 litru vody nechte 1 5  minut vylou
hovat 50g kopřivy. Vypijte 3 až4 šálky denně. 

Zevní použití 

8 Pleťová voda. Na postižené místo naneste 
šťávu z kopřiv. 

o Obklady. Pruh látky namočte do šťávy 
z kopřiv a přiložte na postižené místo. Obklad 
vyměňte třikrát až čtyřikrát za den. 

411 Tampon do nosu. Namočte obvaz do šťávy 
z kopřiv, smotejte jej a vsuňte do nosní dírky. 

onemocnění, dny, artritidy, ledvinových kaménků, močových kaménků a ve všech případech, kde se uplatňují močopudné a očistné vlastnosti O, 8. Kopřiva dokáže alkaIizovat krev a usnadňuje vylučování kyselých produktů metabolismu, které se podílejí na vzniku všech uvedených onemocnění. Vnitřní užívání kopřivy je možné zkombinovat s žaháním postiženého kloubu. 
• Antianemické vlastnosti. Používá se při anémii zapříčiněné nedostatkem železa nebo ztrátou krve O ,  8 .  Železo a chlorofyl, které kopřiva obsahuje, stimulují tvorbu červených krvinek. Díky povzbuzujícím a regeneračním 

účinkům se kopřivy také využívá při rekonva
lescenci, podvýživě a vyčerpání. 

• Stahuje cévy a zastavuje krváceni. Zejména se doporučuje v případě krvácení z dělohy 
0, 8 a z nosu e. Je velmi vhodná pro ženy trpící silnou menstruací. V jakémkoli případě abnormálního krvácení je však nutné kontaktovat lékaře. 

• Zlepšuje trávení. Kopřiva se uplatňuje při léčbě trávicích obtíží zapříčiněných ochablostí či nedostatečností trávicích orgánů O ,  
8 .  Kopřiva obsahuje malé množství sekretinu (hormonu, který produkují určité žlázy našich střev), jenž stimuluje sekreci žaludečních šťáv a pohyby jak žaludku, tak žlučníku. Tato skutečnost vysvětluje, proč kopřiva usnadňuje trávení a zlepšuje vstřebávání potravy. 

• M á  stahující účinky. Kopřiva se uplatňuje při léčbě silných průjmů zapříčiněných cholerou 8 a rovněž se využívá při zánětu tlustého střeva nebo úplavici. 
• Snižuje hladinu cukru v krvi. Klinicky bylo prokázáno, že listy kopřivy snižují hladinu cukru v krvi O, 8 .  Přestože kopřiva nemůže nahradit užívání inzulinu, je možné s její pomocí dosáhnout snížení dávek léků proti cukrovce. 
• Zvyšuje produkci mléka u kojících žen O, 

8, 0, a proto se doporučuje užívat v průběhu kojení. 
• Změkčuje_ Díky svým tišícím účinkům se jí využívá při chronických kožních one

mocněních, zejména ekzémech, vyrážkách a akné 8, O.  Rovněž se využívá proti padá
ní vlasů 8 .  Kopřiva čistí pleť, regeneruje ji a dodává jí svěží vzhled 8, O. Výraznějších výsledků se dosahuje, když se kopřiva aplikuje nejen přímo na postižené místo, ale užívá se zároveň i vnitřně 8. 
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Rostl iny pro 
dýchací ústrojí 

Dýchací ústrojí je jedním z tělesných systémů, které nejvíce reagují na působení léčivých rostlin. Mnoho druhů fytoterapeutických procedur má na orgány dýchací soustavy blahodárný vliv. Patří k nim například tyto: 
• Horké nálevy nebo odvary z léčivých rost-1in. Jejich působení je nejprve lokální, to když protékají v blízkosti hrtanu a horních cest dýchacích, a následně se jejich účinné složky dostanou do trávicího ústrojí, odkud proniknou do krve a jejím prostřednictvím se dostanou do plic a průdušek . 
• Sirupy. Tyto přípravky se tradičně využívají při dýchacích obtížích. Cukry obvykle mají léčivé účinky na průdušky, což nejvíce platí o medu. Sirupy by proto měly být připravovány z medu. Je to vhodné zvláště pro děti, protože medová chuť snadno překryje obvykle nepříjemnou chuť léčivých bylin. 
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ROSTLINY PRO DÝCHACí ÚSTROJí 

• Inhalace esencí, aromaterapie. Využití esencí či esenciálních olejů je jednou ze znovuobjevených součástí moderní fytoterapie. Prosté vdechování esencí má léčívé účinky na dýchací systém: dezinfikuje, rozšiřuje průdušky a rozpouští hleny. Vdechování aroma blahovičníku (eukalyptu) nebo cibule zmírňuje kašel a čistí průdušky. 
• Inhalace par. Vodní pára je jednou z nejúčinnějších látek, které dokážou ředit hleny. Při inhalování páry z vody, do které bylo pro zvýšení účinku přidáno několik kapek esence, se využívá léčivých účinků vodní páry a použitých bylin. 
• Koupele, kataplazmata a teplé obklady s léčivými bylinami. Toto jsou další účinné metody léčby nemocí dýchacího systému. 
Léčivé rostliny mají na všechny orgány dýchacího ústrojí blahodárný vliv. Neodstraňují pouze nepříjemné příznaky, ale jsou schopny zbavit dýchací cesty nadbytečného hlenu. Kromě toho některé rostliny, jako například Iichořeřišnice větší nebo tymián obecný, obsahují 

též antibiotické látky, které ničí bakterie přítomné v hlenu. 
Každý den našimi plícemi projde okolo tisíce litrů vzduchu. Ve městech vdechovaný vzduch 

obsahuje cigaretový kouř, bakterie a drobné částice nečistot. Naše průdušky jsou vybaveny velmi účinným čisticím mechanismem: jejich vnitřek je potažen hlenem, v kterém se zachytávají nečistoty a bakterie obsažené ve vzduchu a následně jsou vylučovány z těla. Za normálních podmínek je tento mechanismus schopen udržovat průdušky čisté. 
Avšak vlivem cigaretového nebo jiného kouře, dráždivých látek, bakterií nebo špatných dechových návyků přestává být očistný mechanismus účinný a následně se objeví bronchitida neboli zánět průdušek. V takovém případě léčivé rostliny dokážou obnovit funkci sliznice. Je ale jasné, že musí být nejprve odstraněna hlavní příčina 

onemocnění, aby se její funkce podařila obnovit. Bylo by téměř zbytečné aplikovat nejúčinnější možnou fytoterapeutickou - nebo jakoukoli jinou - léčebnou proceduru, pokud by pacient nadále kouřil nebo vdechoval dráždivé látky. 

Listy a květy slézu lesního 
obsahují velké množství 
rostlinného slizu, kletý 
nejen zklidiíuje, ale také 
usnadňuje vykašlávání, 
tlumí kašel a má projíma
vé účinky. Sléz se doporu
čuje dospělým i děiem při 
nachlazení, chřipce a zá
nětu průdušek. 
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ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Definice 

Zánět průdušek 
(bronchitida) 

Bronchitida je zánětlivé onemocnění sliznice průdušek, čas
to provázené výraznou tvorbou hlenu. Většinou bývá zpuso
bena infekcí. Stav onemocnění je zhoršován vdechováním 
dráždivých plynu, znečištěným ovzduším a kouřením. 
Nemoc má následující příznaky: horečka, kašel, bolest 
při kašli a někdy také dechové obtíže. Pokud se toto one
mocnění objevuje s určitou pravidelností, označuje se ja
ko chronická bronchitida. 

Léčba 

K léčbě se využívají rostliny, které zklidňují slíznici dý
chacího ústrojí, rozpouští hleny, podporují vykašlává· 
nía jsou antibiotické. Z těchto rostlin se připravují odva
ry nebo nálevy, které se užívají vnitřně, nebo se používají 
jejích esence, které se vdechují. Rostliny, které uvádíme 
v tabulce, se využívají jak v prevenci, tak při léčbě. 

Lípa malolistá Má protikřečové, uklidňující 
a zvláčňující účinky. 

Vodilka kanadská 
'Re;�ebu�ky sliznice. -

lesnekkuchyňský Antibiotikum, usnadňuje vykašláváni. 
Puldéřka islandská Antibiotikum, usnadňuje vykašlávání. 

Blahovičník Dezinfikuje, zklidňuje a regeneruje 
kulatoplodý sliZnici průdusek. 
(eukalyptus) ______ _ 

lékořice lysá Usnadňuje vykašlávání, zmírňuje kašel, 
zmírňuje zánět dýchacích cest. 

Jitrocel větší Ředí hleny, zmírňuje zánět sliznice 
_dýchacích cest. 

Violka vonná Zmírňuje překrvení průdušek, zklidňUje 
�znic� �ýchacích cest a tlumí kašel. 

Bedrník.anýz Usnadňuje vykašlávání, pomáhá zmírňovat 
J .kody způsobené kouřením. 

Sléz lesní ��í kašel, usnadňuje vykašlávání. 
Jalovec obecný �zjnfikuje průdušky, usnadňuje vykašlávání. 

Brukev černá J.r!li�ň..L!je_ překrvení vnitřních orgánu. 
Oreláník Usnadňuje vykašlávání. 

barvířský 
Lichořeřišnice Redí hlen, zmírňuje překrvení průdušek, 

větší zklidňUje kašel. 

Zápal plic 
Definice 

Je to zánět plicní tkáně, který většinou bývá zapříčiněn 
infekcí. K léčbě se využívají odvary či nálevy z rostlin, 

. které mají antibiotické úliaky, inhalu
jí se esence a vodní pára 
a aplikují kataplazmata 
s hořčičnou moukou. Tyto 
léčebné prostřed
ky slouží pouze 
jako doplněk kla
sické léčby. 

Kafrovník Stimuluje nervové dýchací centrum, 
lékařský zvysuje dechovou frekvenci a prohlubuje 

dýchání. __ _ 

Jedle bělok�rá 1 Zklidň�je sliznici, deZinfikuje a usnadňuje 
�ašlá.vání. 

Jitrocel větší Ředí hleny, zmírňuje zánět sliznice 
���acích cest. 

Violka vonná Zmírňuje překrvení průdušek, zklidňuje _���� dýchacích cest a tlumí ka5e!. 
Brukev černá Zmírňuje překrvení vnitřních orgánu. 

Lidé, kteří sportují na čelStvém vzduchu, například jezdí no kole, 
potřebují mít jak průdušky, tak plíce v dobrém stavu. 
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ROSTLINY PRO DÝCHACí ÚSTROJí 

Astma 
Definice 

Astma je záchvatovitá dušnost, provázená pískoty až 
chrčením při výdechu, kašlem a vykašláváním hlenu. 
Podkladem záchvatu je prokrvení a otok průdušek, se
krece hlenu a kontrakce svaloviny průdušek. To vše vede 
k obstrukci dýchacích cest. Příčinou často bývá alergic
ká reakce. 

Léčba 

K léčbě se používají rostliny, které mají protikřečové 
účinky, rozšiřují průdušky a usnadňují vykašlávání. 
Některé z nich jsou uvedeny v tabulce níže. Léčivé rostli
ny se obecně podnejí na p,.vencitohoto onemocnění. 

lípa malolistá Zklidňuje slizniCI, má protlkřečove 
a uklidňující účinky. 

Kozlík lékařský Má protikfeéové a uklidňující účinky, 
zabraňuje průduškovým křečím. 

Kafrovník Stimuluje nervové dýchací centrum, 
lékařský zvyšuje dechovou frekvenci a prohlubUje 

dýcháni 
_____ _ 

Česnek Diallyldisulfid. díky kterému má česnek 
kuchyňský tak pronikavé aroma, usnadňuje 

vykašlávání a zmírňuje astma. 
Chvojník čínský Uvolňuje svaly průdušek. 

Rozrazil lékařský Slouží jako prevence astmatických 
záchvatu, tlumí kašel. 

Sléz lesní Usnadňuje vykašlávání, tlumí kašel. 

Kašel 
Definice 

Kašel je nejběžnějším příznakem onemoc
nění dýchacího.systému. Jedná se o obran
ný reflex, jímž se z dýchacích cest odstraňují 
patologické produkty a cizorodá tělíska. 
Pokud je při kašli vylučován z dýchacích 
cest hlen, jedná se o produktivní kašel, 
v opačném případě jde o suchý, nepro
duktivní kašel, jehož příčinou je obvykle 
dráždivá infekce nebo zřídka nádorové 
onemocnění. 

Léčba 

Rostliny, které tlumí kašel, působí ně
kolika způsoby: uvolňují průduškové svaly 

(proti křečové účinky), ředí hleny, což 
usnadňuje jejich vykašlávání (mukolytické 
účinky), nebo zklidňují dráždivý kašel půso
bením na nervy. 

Blahovičník 
kulatapladý 

, - L;;;I.-;] Uklidňuje, tlumí dráždIVý kašel, uplatňUje 
kompasová:l se při sípavém kašli. 

lípa malolistá i Uvolňuje a zklidňUje prud�ky. 
PukJéřka -, Přírodní a�ibiotikum, zklidňuje sliznici. 
islandská 1 ___ _ 

Blahovičník Dezinfikuje a zklidňuje, přispívá 
kulatoplodý ������?ci poničených buněk sliznice. 

Pamětník rolní Tlumí kašel 
Dobromyst Usnadňuje vykaš\á\lání, tlumí kašel. 

obecná -::C __ -'-. 

Rozrazil lékařský ...:r�umí kašel. zklidňUje hrdlo. 
Sléz lesní _��a�ňuje vykašlávání, tlumí kašel. 

Tymián obecný Dezinfikuje, tlumí kašel, usnadňuje 
vykašlávání. 

Sirup z violky vonné se doporučuje zejména dětem, 
které trpí průduškovým katarem nebo chřipkou. 
Tlumí kašel, ředí hleny a vyvolává pocení. 

Dospělí kroml sirupu mohou také užívat nálev 
z listů a/nebo květů. 
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ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Rozedma plic 
Definice 

Jedná se o trvale nadměrný obsah vzduchu v plicích 
při současném úbytku a poškození vlastní plicní tkáně. 
Postižený trpí dušností, má nízký obsah kyslíku v krvi 
a v těžších případech i vyšší obsah oxidu uhličitého. Je 
snížena elasticita plic, mohou se vytvářet velké vzducho
vé buly, při jejichž prasknutí vzniká pneumothorax. (asté 
je následné poškození srdce. 

Léčba 

Léčivé rostliny jsou jen doplňkem léčby'tohoto onemoc
nění a mají především preventivní účinky. 

Potočnice Její sirné esence usnadňují 
drobnolistá vykašlávání a zmírňují překrvení 

�chacího systému. 

Lesy obecně a zvláště jehličnaté jsou ideálním místem ke cvičeni protože vzduch je v nich nasycen esencemi stromů. Jedle a borovice, dva 
z nejrozšiřenějších druhů čeledi (onilerae, produkují velmi léčivou esenci: terpentýn. 
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Abi .. a/ba Miller I 1 O Rostliny pro 
dýchací 
ústrojí 

Jedle bělokorá 
Vhodná k léčbě 

bronchitidy a revmatismu 

T
OMUTO jedinečnému stromu by se klidně mohlo říkat "Doyen lesů". Pozornost si nezaslouží jen kvůli svému dokonalému geometrickému tvaru, ale i kvůli dlouhověkosti. Roste totiž až 800 let a po celou tuto dobu naplňuje ovzduší lesa svým čerstvým terpentýnovým aroma, které je velmi prospěšné pro lidi trpící zánětem průdušek a astmatem a je příjemné pro všechny, kdo chodí po lese. 

Dnes bývá terpentýn jedle bělokoré nahrazován terpentýnem borovice, protože ta se získává mnohem snadněji. Jejich složení je sice velmi podobné, ale terpentýn jedle bělokoré je obvykle mnohem aromatičtější. 
Na jaře se pod kůrou a pupeny začne tvořit pryskyřice. Když se kůra nařízne, pryskyřice, která je stejně kapalná jako olej a jejíž aroma připomíná vůni citronů, začne prýštit z rány. Destilací se z pryskyřice získává terpentýnová esence neboli terpentýn. 
Vlastnosti a indikace 

Strom obsahuje taniny, esenciální oleje, 
terpentýn a provitamin A. Terpentýn je pryskyřice, která má při zevním použití následující vlastnosti: 
• Dezinfikuje a usnadňuje vykašlávání. Doporučuje se při nemocech dýchacích cest: zánětu vedlejších dutin nosních (sinusitida), 
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Popis: Strom z čeledi Pinnaceae, který dorůs

tá výšky až 50 m. Kmen přímý, hladký, kůra 

našedlá, samiči i samčÍ květy rostou na stej

ném stromě, šišky velké asi 5 cm, z kterých, 

když dozraji, padají semínka a šupiny. Aroma 

pryskyřice připomíná citron, atejeji chuťje 

hořká. 

Používané části: Pupeny a pryskyřice (terpentýn). 

Varování 

Inhalování či vnitřní užití nadměrného množ
ství terpentýnu či jeho esence může zapříčinit 
podráždění centrálního nervového systému, a to 
zejména u dětí. 



" ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

-J...] Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 30-40 9 
pupenů. Vypijte 3-4 šálky denně. Pupeny jed
le bělokoré jsou velmi lepkavé, protože obsa
hují velké množství terpentýnu, a to zvláště 
na jaře. 

6 Terpentýn nebo jeho esence. Třikrát den
ně užívejte 3-4 kapky. 

Zevní použití 

t) Terpentýn nebo jeho esence. Přidávají se 
do koupelí (pomáhají lidem trpícím revmatis
mem nebo astmatem), vtírají do kůže, inha
lují (buď přimo jako esenciální oleje, nebo ve 
vodní páře). 

zánětu průdušnice (tracheitida), zápalu plic a astmatu. Usnadňuje vylučování hlenu a napomáhá regeneraci sliznice pokrývajicí dýchací cesty t). 

• Odvádí krev z vnitřních orgánů do kůže, 
působí proti revmaticky, léčí rány a po
hmožděniny. Tl umi revmatické bolesti, ischias, bederni ústřel (lumbago) a strnuti šije (tortikolis). Zmirňuje zánět podvrtnutých kloubů, hoji pohmožděniny a tlumi bolesti svalů. Rovněž čistí zanícené rány a poraně
ní kůže t). 

• Užívá-Ii se perorálné 0, 6 ,  terpentýn jedle bělokoré nebo jeho esence maji dobré účinky na orgány dýchacího ústrojí. Maji navíc močopudné účinky, dezínfikují močo
vé cesty a používají se jako prevence tvorby 
močových kamenů. 
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:�� �.. Jedle balzámová 

V Severní Americe roste jedle balzámová 
(Abies ba/samea Miller), z jejíž pryskyřice se 
ziskává tzv. kanadský balzám. Tento balzám 
má stejné vlastnosti jako terpentýn jedle 
bělokoré, a proto jej lze využit ve stejných pří
padech. 

Díky svým optickým vlastnostem se kanadský 
balzám navíc využ[vá při mikroskopických vy
šetřeních. 

Pouhá chůzejedlovým nebo borovým lesem a vde
chovánijejich terpentýnového aroma má blaho
dárné účinky na dýchací ústrojí. 

Kromě vdechováníje terpentýn možné aplikovat 
velormě pleťové vody nebo užívat perorálně. 



Cet,a,ia 
iI/andi,a L. I 1 O R9stl iny pro 

dychacl 
ústrojí 

Pukléřka islandská 
Severský léčebný 

prostředek proti nachlazení 

L
IŠEJNIKY, které nemají listy ani kořeny, dokážou přežít v nejrůznějších podmínkách. Dokážou se adaptovat na studené a suché klima ajsou schopny přežít vice než jeden rok v latentnim stavu. 

Laponci žijící na severu Skandinávie používali tento lišejník od pradávna. Švédský botanik Linnaeusjej v 18. století doporučoval jako léčivou rostlinu. 
Vlastnosti a indikace 

Rostlina obsahuje cetrarOVQU kyselinu, díky které má povzbuzující účinky a zlepšuje chuť kjídlu; velké množství rostlinného slizu, který jí propůjčuje zvláčňující účinky; a další látky, jako například usninová kyselina, která ničí mycobakterie způsobující tuberkulózu. Díky této látce se pukléřka používá jako přírodní antibiotikum. 

-. U ,Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Odvar. Nejprve v 1 litru vody vařte 1 0-20g 
pukléřky po dobu 2 minut, pak vodu vyměň
te (tak zbavíte lišejník jeho hořké chuti) a vař
te v l  ,5 litru vody tak dlouho, dokud se objem 
vody nezmenší na 1 litr. Vypijte 3-4 šálky hor
kého, medem oslazeného odvaru denně. 

Popis: Lišejník z čeledi Cetrariaceae, 5 až lOem 
vysoký, se světle hnědým stonkem rozděleným do 
nepravidelných lalůčku. 

Používané části: Sušená stélka. 

Pukléřka islandská má následující vlastnosti: 
• Usnadňuje vykašlávání a tlumí kašel. Uplatňuje se při léčbě zánětu průdušek (bronchitida), kataru, astmatu, zánětu průdušnice (tracheitida) a zánětu hrtanu (Iaryngitida). 
• Je účinná proti tuberkulóze. Pukléřka islandská se doporučuje jako doplněk léčby plicní tuberkulózy. 
• Antiemetikum. Pomáhá zastavovat úporné zvracení během těhotenství. 

Odvar z pukléřky 
islandské obsahuje 
velké množství 
rostlinného slizu, který 
usnadňuje vykašlávání. 
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(hondrus 
cr;s us L n b. I 1 O Rostliny pro 

dýchací 
ústrojí 

.. , 

Uraznlk 
šídlovitý 

Účinné změkčovadlo 

T
ENTO druh řasy byl poprvé použit v Irsku v polovině 19. století. Od té doby se k léčebným účelům využivá stále častěji. Díky vysokému obsahu rostlinného slizu má stélka řasy chrupavčitou konzistenci. 

Vlastnosti a indikace 

Kromě toho, že stélka obsahuje 80 % rostlinného slizu, je rovněž bohatá na jód, provitamin D a minerální soli. Nejdůležitější účinnou látkou je sliz, díky kterému úrazník šídlovitý 
usnadňuje vykašlávání a má zvláčňující a pro
jímavé účinky. 
Uplatňuje se při léčbě zánětu průdušek a kataru, protože usnadňuje vykašlávání, tlumí kašel a mírní zánět dýchacích cest. Rovněž je účinný při zánětu žaludku a střev, zapříčiněných chronickou zácpou O .  Úrazník šídlovitý se používá v potravinářství k výrobě želé. 

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Odvar. V 1 litru vody vařte 5 minut l O g  
řasy. Vypijte 2-3 šálky denně. 
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Popis: Řasa z čeledi Gigartinaceae,jejiž stélka 
je 5 až 15 cm dlouhá. Je-li čerstvá,je červená až 
okrová, po usušení bývá bělavá. 

Používané části: Stélka. 

Orazník šíd/ovitý je řasa, 
která zklidňuje sliznici 
dýchacího ústrojí. 



Chrysophyllum 
caimito l. 1 O Rostl iny pro 

dýchací 
ústrojí 

Zlafol isf 
Chutné a léčivé 

ovoce 

Z
LATOLIST je jedním ze stromů, které jsou ozdobou tropické Ameriky. Jeho plody jsou velmi chutné a výborně zahánějí žízeň. 

Přitažlivý vzhled stromu a vynikající chuť ovoce vysvětlují, proč se lidé v dřívějších dobách domnívali, že zlatolist má léčivé účinky. Aje třeba říct, že jejich domněnky byly správné, i když byly vědecky potvrzeny až v dnešní době. 
Vlastnosti a indikace 

Ve 100 g dužiny plodu je obsaženo 15 g sacharidů, 2 g tuků a 1 g bílkovin, jakož i minerální soli a malé množství vitaminů A, B a C. Plod má stahující účinky a doporučuje se při průjmu, který je v tropických oblastech velmi častým onemocněním O. 

---1 ' Příprava a použití 
- , 

Vnitřní použití 

O Plody. Konzumujte je v přiměřeném množ
ství. 

8 Odvar. V 1 litru vody povařte 30-509 kůry 
a listů. Vypijte 3-5 šálků horkého odvaru denně. 

Popis: Strom z čeledi 
Sapotaceae, který dorůs
tá výšky 15 m. Díky své 
kráse se často pěstujejako 
okrasná rostlina. Listy jsou 
na rubu rezavě chlupaté (proto 
zlatolist) a na líci tmavě ze
lené. Plody jsou S-lOem vel
ké, kulovité bobule, zelenavé, 
růžové nebo purpurové. 

Používané části: Plody, listy 
a kůra. 

Praxí je ověřeno, že když se na ránu přiloží list spodní stranou, rychleji se scelí a zahojí; a když se na ránu přiloží horní část listu, zastaví se krvdcení. 

Kúra stromu, jeho listy a plody snižují ho
rečku a zklidňují sliznici dýchacího ústro' 
jí, a proto se používají k léčbě zánětu průdušek a nachlazení 8. 
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Ephedra 
d tach oL. I 1 1 O Rostliny pro 

dýchací 
ústrojí 

Chvojník čínský 
Pomáhá proti astmatu 

a alergiím 

J
E DOCELA možné, že chvojníkJe léčivou 
rostlinou, která se používá ze všech léčivek 
nejdéle. Její léčivé vlastnosti objevili před několika tisíci lety v Číně, kde se jí říkalo ma

huang. 

Západní medicína tuto rostlinu objevila až koncem 19. století. V roce 1926 v laboratořích Merck v Německu byla poprvé syntetizována její aktivní látka efedrin. Od té doby je chvojník součástí mnoha léků. 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina obsahuje efedrin, velmi aktivní alkaloid, který působí na autonomní nervový systém, dále taniny, saponiny, flavonya esenciální oleje. Efedrin působí podobným způsobem jako adrenalin: stimuluje sympatický nervový 
systém, zvyšuje krevní tlak, způsobuje zrychlení srdeční činnosti, uvolňuje svaly průdušek, vyvolává pocení, tvorbu žaludečních šťáv a slin a rozšiřuje zornice. 

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Farmaceutícké přípravky: kapky, table
ty, čípky. 

Popis: Keř z čele

di Ephedraceae, 
který dorůstá výšky 
25 cm. Květy jsou drob
né, žluté; plody jsou vínově 
rudé bobulky. 

Používanéčásti: Stonky 
a větve. 

Díky tomu, že uvolňuje svaly průdušek, uplatňuje se při léčbě bronchiálního astmatu. Rovněž se využívá při alergických reakcích (senná rýma, kopřivka apod.), protože zmírňuje přízna· 
ky alergií O. 

Varování 

Protože tato rostlina ovlivňuje celý organis
mus, měli by ji předepisovat jen kvalifikovaní 
lékaři. 
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Eucalyptus 
lobulus Labill. I 1 O Rostliny pro 

dýchací 
ústrojí 

Blahovičník 
kulatoplodý 

Vynikající prostředek proti 
nemocem průdušek 

V POLOVINĚ 1 9. století byl blahovičník přivezen do Evropy a Ameriky z Austrálie a Tasmánie, kde dosahoval výšky až 100 m. Je to jeden z nejvyšších známých stromů, který ve výjimečných případech měří až 180 m. 
Blahovičník roste velmi rychle. Protože dokáže absorbovat velké množství vody z půdy, používá se jej k vysoušení bažin. Rovněž zabraňuje v rozmnožování komárům anofeles, kteří roznášejí malárii. 
Tento překrásný strom si ale z půdy, v které roste, vybírá svou daň: okyseluje ji a zabraňuje ostatním rostlinám, aby rostly v jeho blízkosti. 
Vlastnosti a indikace 

Jeho listy obsahují taniny, pryskyřici, mastné kyseliny a esence, v kterých se koncentrují účinné látky. Esence obsahují například eukaIyptol, pineny, alymfatické a seskviterpenové alkoholy. Díky tomu má blahovičník následující vlastnosti: usnadňuje vykašlávání, hojí sliz
nici, dezinfikuje, rozšiřuje průdušky, snižuje 
horečku a vyvolává pocení. 

Blahovičník se doporučuje v případech nemocí dýchacího ústrojí, a to zejména při průduš-
1 58 

Popis: Vysoký 
strom, který v Aus
trálii dorůstá výšky 
100m a v Evropě 

30 m. Patří do če

ledi Myrtaceae. 
Má hladký, světle 
zbarvený kmen 

a zelené, neopa
davé, kopinaté 
listy. 

Používané části: 

Listy a dřevěné 
uhlí, které se vy
rábí zjeho dřeva. 

Varování 

Jak pro vnitřní, tak vnější použití pfesně dodr
žujte doporučené dávkování, protože nad
měrné dávky blahovičníku mohou způsobit 
gastroenteritidu (zánět žaludku a střev) a hema
turli (krev v moči). 

Pokud doporučené dávkování dodržíte, neproje
ví se žádné nežádouCÍ účinky. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

kových katarech, astmatu a akutním či chronic
kém zánětu průdušek O, €I, C). 

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. Do šálku vložte 2 1ísty (20-309 / 1 litr 
vody), zalijte vodou, zakryjte a nechte 1 0  mi
nut vyluhovat. Vypijte denně 3-4 šálky oslaze
né medem. 

tl Esence. Užívejte 4-1 O kapek denně. 

Zevní použití 

C) Parní koupel hrudi a hlavy. 

Díky tomu, že blahovičník dezinfikuje a zklid
ňuje sliznici průdušek, pomáhá při regenera
ci poškozených buněk sliznice, tlumí kašel 
a ulehčuje vykašlávání hlenů. Je tojedna z nej
účinnějších rostlin proti nemocem průdušek 
a plic. 

Dřevěné uhlí z blahovičníku se používá v ná
sledujících dvou případech: 

• Otrava jídlem, toxickými látkami, jedovatý
mi houbami apod. Působí jako univerzální 
protijed. 

• Zánět tlustého střeva, průjem, dysfunkce 
střevní mikroflóry nebo hnilobné procesy 
ve střevech. Absorbuje toxiny, které produ
kují patologické mikroorganismy. Je velmi 
účinný. 

o Několik způsobů aplikace blahovičníku 
----------�----------�------�----�--� 

Parní koupele 
Jedná se o nejlepší způsob využítí všech vlastnos· 
tí blahovičníku. Do nádoby s vroucí vodou nasypte 
hrst listů nebo kápněte esencí (4-5 kapek na I litr 
vody). Vysvlečte se do půli těla a posadte se tak, aby 
pára z nádoby stoupala na vaši hruď a hlavu. Kou· 
pel by měla trvat 5-10 minut a je možné ji opakovat 
třikrát denně. 

Pára a vypařující se blahovičník působí dvěma 
způsoby: 

• Přímo na kůží hrudi. Tímto způsobem pod· 
něcují vylučování toxinů skrze kůži a zároveň 
zmírňují překrvení plic. 

• Vdechování do plic. Díky páře se nejen dezin
fikují průdušky, zklidňuje se jejich sliznice 
a usnadňuje se vykašlávání, ale také se z prů· 
dušek odstraňuje hlen. 

Esence proti kašli 
Sklenici naplňte do poloviny vodou, rqzpusťte v ní 
2 lžíce medu a přidejte 2-3 kapky blahovičníku. 
Tento nápoj pijte v případě kašle, zapříčiněného 
zánětem hltanu nebo hrtanu, zánětem průdušnice, 
zánětem průdušek nebo průduškového kataru. 

Dospělí mohou vypít až 5 skleníc denně, děti jen 
2-3 sklenice. 
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Glycyrrhizo 
lobrol. 1 O Rostliny pro 

dýchací 
ústrojí 

Lékořice lysá 
Působí na dýchací ústrojí 

a zlepšuje trávení 

J
DU si koupit lékořicové cigarety." po
chlubil se Petr svému spolužákovi, když 

" vycházeli ze školy. 

"Podívej, tamhle na rohu je prodávají!" vy
křikl jeho spolužák. 

Pak si oba koupili jednu lékořicovou tyčin
ku a uchopili ji jako cigaretu. Vychutnávali si 
zvláštní chuť sladkého dřeva a připadali si o ně
co starší a dospělejší. 

Thto scénu je možné často vidět v mnoha ško
lách na severu Evropy. Cucání lékořice je mno
hem zdravější zvyk než kouření. Kéž by chlapci 
nikdy nevyměnili lékořicové cigarety za oprav
dové cigarety nebo doutníky. Když člověk jed
nou začne kouřit, jen těžko se mu S tím přestává. 
le možné, že takovému člověku jeho kamarád 
řekne: "Pamatuješ si na lékořicové cigarety, kte
ré jsme cumlali cestou ze školy? Vrať se k nim. 
Pomůžou ti přestat kouřit a zlepší tvé zdraví." 
le pravdou, že lékořice je velmi dobrá náhražka 
cigaret, a to zejména proto, že podporuje tráve
ní a má pozitivní vliv na dýchací ústrojí. 

Vlastnosti a indikace 

Lékořice obsahuje několik skupin účinných 
látek: 

• Triterpenové saponiny, především glyce
rin, který na rozdíl od většiny saponinů nemá 
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Popis: Lékotiee 

Iysáje vymaM 

rostlina z čeledi 

Leguminoseae, 

která dosahu

je výšky 1,5 m. 

Listy jsou 

lichozpefe

né,jednot-

livé lístky jsou 

vejčité, celokraj-
né, na spodní straně 

jsou žláznaté a lepka

vé. K věty jsou uspořá
dány do bledě ftalových 

rovných hroznů. Kořen 

je málo větvený, dlou

hý až JODem, kúra 

je nahnědle šedá až 

hnědá, s podélnými 

rýhami a se zbytky 

postranních kořenů. 

Používané části: 

Oddenek a kořen. 

Varování 

Jelikož lékořice obsahuje malé množství steroidů, 
které stimulují endokrinní žlázy, mohou její nad
měrné dávky nebo dlouhodobé užívání (více 
než tři měslce) zapřičinit hyperoldosteronismus 
(otoky dolních končetin nebo obličeje), nevolnost 
a bolesti hlavy, svalové křeče a vysoký krevní tlak. 

Dlouhodobé ullvání lékořice se nedoporučuje 
v přlpadě vysokého krevního tloku, těhoten
ství nebo při léčbě kortikoidy . 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

� f.Jo.."';) Příp
"
r�:lVa a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 50g su
chého kořene. Voda nesmi projit varem, pro
tože v případě, že začne vařit, nálev získá příliš 
výraznou chuť. Vypijte 3-4 šálky denně. 

8 Studené výtažky. Přes noc namočte do 
1 litru studené vody 40-50 9 čerstvého koře
ne. Druhý den ráno vodu scedre. Můžete vypít 
3-6 šálků denně. 

€J Výtažky. Lékořicové výtažky jsou černé, 
vypadají jako malé tablety a jsou určené k cu
cání. Pokud jsou lékořicové výtažky slazené 
cukrem, nedoporučuje se je užívat pravidel
ně. Lékořicové tyčinky (bez cukru) jsou lepší 
a je možné je zkombinovat s výtažky z dalších 
rostlin, například máty peprné nebo anýzu. 

Zevní použití 

Stejný nálev, jaký se užívá vnitřně, je možné 
použít některým z těchto způsobů: 

O Obklad. 

411 Omývání očí. 

o Výplach úst. 

hemolytické vlastnosti (nezpůsobuje předčas
ný zánik červených krvinek). Díky těmto sa
poninům lékořice usnadňuje vykašlávání. tlu
mí kašel. zmírňuje záněty a zklidňuje sliznici. 

• flavonoidy, zejména lichirhitin a malé množ
ství atropinu, díky kterému má proti křečové 
a antibiotické účinky, podporuje trávení a hojí 
rány. 

• Vitaminy skupiny B, cukry a pryskyřice. 

Lékořice se nejčastěji aplikuje v následujících 
případech: 
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• Nemoci dýchacího ústrojí: zánět průdušek, 
kašel, průduškový katar, zánět hrtanu a hlta
nu, ochraptělost a zánět průdušnice 0 , 8 .  
Usnadňuje vykašlávání, tlumí kašel a zmír
ňuje zánět dýchacích cest. Rovněž působí 
jako přírodní antibiotikum proti nejběžněj
ším průduškovým bakteriím. Používá se též 
jako doplněk léčby tuberkulózy. 

• Nemoci trávicí soustavy O, 8,  €J_  Lékoři
ce má výrazný vliv na žaludek: zmírňuje jeho 
překyselení, rychle odstraňuje pocit plnosti 
a zklidňuje jeho podráždění. Též se využívá 
při všech typech dyspepsie (poruchy tráve
ní), říhání a plynatosti, bolestech žaludku, 
střevní a ledvinové kolice a zánětu žaludku. 

• Žaludeční a dvanácterníkový vřed. V ro
ce 1950 bylo vědecky prokázáno, že tento 
sladký kořen dokáže léčit žaludeční a dva
nácternikové vředy. Mnoho lidí, u nichž se 
vředy podařilo vyléčit, je toho živým dokla
dem O, 8, €J. Ukázalo se, že lékořice vytvá
ří na sliznici žaludku ochrannou vrstvu, čímž 
zabraňuje kyselinám, aby sliznici naleptáva
ly, a umožňuje rychlé zhojení vředu. V sou
časnosti jsou výtažky z lékořice nedílnou sou
částí léčby žaludečních vředů' 

• Závislost na tabáku. Při léčbě závislosti na 
tabáku se s pomocí lékořice dosahuje dobrých 
výsledků, protože se podílí na regeneraci sliz
nice žaludku a dýchacích cest a její příjemná 
chuť zmirňuje nutkavou potřebu zapálit si. 

• Nemoci ženských pohlavních orgánů. Dí
ky svým protikřečovým účinkům se lékořice 
používá ke zmírnění menstruačních bolestí 
0, 8,  €J.  

• Nemoci ústní dutiny, očí a kůže. Zevní apli· 
kace se indikují v případě ekzémů, lupen
ky, lišeje a dalších zánětů kůže O. Rovněž se 
používá k omývání očí při zánětu spojivek 411 
a k výplachům úst při zánětu sliznice ústní 
dutiny 0. 



Pinus pinost" 
Soland I 1 O Rostliny pro 

dýchací 
ústrojí 

Borovice 
přímořská 

Zmírňuje zánět průdušek 
a revmatismus 

Z 
MNOHA druhů borovic mají jen dva 

výrazné léčivé vlastnosti: borovice pří
mořská (Pinus pinaster Soland) a boro

vice lesní (Pinus silvestris L.). 

Borovice přímořská má delší jehličí a vět
ší borové šišky než borovice lesní. Oba stromy 
produkují terpentýn, ale borovice přímořská jej 
produkuje větší množství. 

Vlastnosti a indikace 

Terpentýn je pryskyřice obsažená v pupenech 
a ve vnějších vrstvách borové kůry, z které prýš
tí buď samovolně, nebo po naříznutí. Obsahuje 
dvě významné složky: 

• Esenci (20-30 %), která se rovněž nazývá 
terpentýn, bohatou na pineny a uhlovodík, 
který se získává při destilaci . 

• Pryskyřici (70-80 %), nazývanou kalafuna. 

Pryskyřice je to, co zůstává po odpaření esen
ce. Pryskyřice (kalafuna) se přidává do dresin
ků a mastí, které způsobují zrudnutí pokožky 
a mají proti revmatické účínky. Nejrozšířeněj
ší mastí, která se používá od pradávna, je tzv. 
Královská mast, která se podle Font Quera vy
rábí ze stejně velkých dílů kalafuny, terpentýnu, 
vosku, tuku a tří dílů olivového oleje. 
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Popis: Strom z čeledi Pinaceae, který dorůstá 
výšky 15 až 40 m. Listy jehlicovité, 4-6cm dlouhé 
a 1,5-2 mm široké, na vnitřni straně šedavé zele
né. Samči květy četné, žluté, samičí květy ve stop
katých šišticích. 

Používané části: Pupeny a smůla. 

Varování 

lnha/ovdní nebo užlvdnl nodměrných dávek 
terpentýnu nebo jeho esence může způsobit 
podráždění centrdlního nervového systému, 
o to zv/dště u dětí. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

. "  ....... 
) Příprava a použití ... -

Vnitřní použití 

o Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 20-40 9 
borových pupenů. Vypijte 3-4 šálky denně. 

€I Terpentýnová esence. Užívejte 3-5 kapek 
třikrát či čtyřikrát denně. 

Zevní použití 

e Koupele. Ve 4 litrech vody 30 minut po
vařte 5009 borových pupenů. Sced'te a hor
ký odvar přilijte do vany napuštěné horkou 
vodou. Koupel můžete též připravit tak, že do 
horké vody ve vaně nakapete 40-50 kapek 
terpentýnové esence. 

o Masáž. Namočte bavlněnou látku do ter
pentýnu (nebo jeho esence) a třete jí hrud"tak 
dlouho, dokud zdravě nezčervená. Tato proce
dura se aplikuje v případě zánětu průdušek. 
Rovněž je možné masírovat zanícené nebo 
bolavé klouby a svaly. 

o Inhalování páry. Do hrnce s 1 či 2 litry vody 
přidejte hrst borových pupenů (asi 30-509) 
nebo několik kapek terpentýnové esence. Vo
du uvedle do varu a páru vdechujte do plic. 

Terpentýn a jeho esence zklidňují sliznici, 
mají antirevmatické, dezinfekční, močopud
né a očistné vlastnosti a používají se k prevenci 
vzniku ledvinových a močových kamenů O, €I. 
'TYto látky se indikují v následujících případech: 

• Nemocí dýchacího ústrojí. Doporučují se 
použít ve všech případech nemocí dýchacího 
ústrojí (zánět průdušek, astma apod.), jakož 
i v případě nachlazení, rýmy a zánětu vedlej
ších dutin nosních. V těchto případech se uží
vají perorálně 0, 6, masíruje sejimi postiže
ná oblast O nebo se inhalují 0. Při astmatu 
se aplikují formou horkých koupelí e. 

Sosnový dehet se získává suchou destilací kmene 
a kořenů borovice lesní. Tato látka má velmi kom
plexní chemické složení, jejímiž základními prvky 
jsou fenolové substance, které zklidňují, usnadňují 
vykašlávání, dezinfikují a zvláčňují kůži. 

Sosnový dehet lze užívat ve formě tobolek ne
bo želatinových kapslí. Denní dávka by neměla 
překročit 1 g. Nejvíce se však používá zevně v pří
padě kožních nemocí: dermatózy (nezánětlivé 
kožní onemocněni), mykózy (kožní plísně), para
zitózy (infikování parazity, například svrab). 

Při zevním použití se sosnový dehet aplikuje ve 
formě mýdla, šampónu či krému. 

• Působí protizánětlivě. Když se terpentýn 
nebo pryskyřice aplikují zevné formou kou
pelí nebo masáží O ,  0 ,  vyvolávají zarud
nutí kůže a zmírňují  záněty lokalizované 
v hloubce. S jejich pomocí se také dosahuje 
výborných výsledku v případě revmatických 
bolestí, ať už kloubních nebo svalových (be
derní ústřel, strnutí šíje, bolesti krční páteře 
apod.),jakož i v případě bolestí způsobených 
svalovými spasmy (křečemi) . 

• Povzbuzuje organísmus. Nedávno se pro
kázalo, že terpentýn stimuluje endokrinní 
žlázy, díky čemuž dochází k povzbuzení celé
ho organismu O, €I. 
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Masáž terpentýnem 
nebo jeho esencí 
pomůžejak 
u dospělých, tak 
u dětí zlepšit 
průduškový katar 
či zánět průdušek. 



Planrago 
mo·orL. I 1 O Rostliny pro 

dýchací 
ústrojí 

-

J itrocel větší 
Používá se k léčbě horních 

cest dýchacích a hojení ran 

EXISTUJE asi 200 druhů jitrocelovi
tých rostlin, mezi nimiž svými léčivými 
účinky vynikají jitrocel blešnik, jitrocel 

kopinatý, jitrocel větší a jitrocel prostřední. Ty
to druhy se začaly používat k léčebným účelům 
v době starého Řecka. 

Vlastnosti a indikace 

Všechny čtyři druhy jitrocele obsahují velké 
množství rostlinného slizu, díky kterému ma· 
jí zvláčňující účinky, usnadňují vykašlávání, 
tlumí a léči kašel; taniny, kterým vděčí za to, že 
mají stahující účinky, zastavují krvácení a ho
jí rány; pektin a glykosidy (aukubin a katalpol), 
které působí protizánětlivě a antisepticky. 

Jitrocel větší obsahuje též fenolové kyseliny, 
flavonoidy, cholin a noskapin, cožje alkaloid, kte
rý má protikřečové a kašel tlumící vlastnosti. 

Protože jitrocel obsahuje jak rostlinný sliz, 
tak taniny, zklidňuje a vysušuje zároveň. Díky 
tomu má silné protizánětlivé účinky, které se 
uplatňují při léčbě nemocí dýchacích cest a po
rušení sliznice žaludku. 

Jitrocel se aplikuje v následujících případech: 

• Nemoce dýchacího ústrojí. Akutní či chro
nický zánět průdušek, průduškový katar, 
astma O .  Jitrocel zmírňuje tvorbu sekretů, 
usnadňuje jejich vylučování, zmírňuje zánět 
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Jitrocel prostřední 

Jitrocel kopinatý 

Jitrocel větší 

Popis: "Ytl1'alá, až 30cm vysoká, slabě pýřitá 
rostlina z čeledi Plantaginaceae. Listy v pfizemní 

růžici široce oválné, náhle v řapík zúžené. Květen
stvlje klas hustý, válcovitý, až 10-20 cm dlouhý, 
krátce stopkatý. 

Používané části: Celá rostlina (listy, květy a kořeny). 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

..-... ' Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Odvar. V 1 litru vody 3-5 minut povařle 
20-30g listů a/nebo kořenů. Vypijte 3-5 šál
ků denně. 

Zevní použití 

6 Více koncentrovaný odvar (50-100 9 na 
1 litr vody) se používá jako kloktadlo, omýva
jí se jím očí, připravují se z něj obklady, seda
cí koupele a výplachy. 

8 Dresink z listů, Nejprve listy důkladně 
omyjte a sterilujte je tím, že je na 1 minutu po
noříte do vroucí vody. Následně je s pomocí 
sterilovaných lékařských kleští přiložte na rá
nu nebo vřed. Oviňte je obvazem a dvakrát až 
třikrát denně vyměňte. 

o Kataplazmata s vařenými a drcenými listy. 

sliznice průdušek a tlumí kašel. Jitrocel se 
používá jako doplněk léčby plicní tuberkuló
zy a zápalu plic. Z výše uvedených čtyř druhů 
jitrocele má jitrocel větší nejvýraznější kašel 
tlumící vlastnosti. 

• Onemocnění ústní dutiny a hrdla. Používá 
se ke kloktání a výplachům ústní dutiny. Ji
trocel se doporučuje v případě zánětu ústní 
dutiny (stomatitida), zánětu dásní (gingiviti
dal, zánětu hltanu (faryngitida), zánětu krč
ních mandlí (tonsilitida) a zánětu hrtanu (la
ryngitida) 6 .  Účinné látky rostliny zmírňují 
zánět, odstraňují svědění a podráždění hrdla, 
tlumí dráždivý kašel. 

• Poruchy trávení: zánět tlustého střeva (ko
litida), nahromadění plynu v tlustém střevě 
(aerokolie), roztažení břicha v důsledku nad
měrné tvorby plynů nebo špatného zažívání, 

hnilobné procesy ve střevech, průjem, úpla
vice, chronická zácpa spojená se zánětem 
tlustého střeva O. 

• Hemoroidy. Sedací koupele a výplachy střev 
s jitrocelovými odvary účinně zmírňují zání
cení hemoroidů 6. 

• Oční nemoci. Omývání očí jitrocelovým od
varem zmírňuje oční nemoci, jako například 
zánět spojivek a zánět očního víčka 6. 

• Bércové vředy, krvácející nebo hnisající rá· 
ny, popáleniny. V těchto případech se na po
stižené místo aplikují obklady na močené do 
jitrocelového odvaru 6 nebo přímo jitrocelo
vé listy, které byly předtím namočeny do hor
ké vody 8.  

• Bodnutí hmyzu nebo hadí uštknutí. Dr. Lec
lere uvádí, že dříve, než lasice zaútočí na hada, 
třou se o jitrocel, aby byly chráněny proti hadí
mu jedu. V případě bodnutí hmyzu, kousnutí 
pavouka nebo škorpiona třete postižené místo 
jitrocelovými listy, potom aplikujte jitrocelový 
dresink 8 nebo kata plazmata s jitrocelovými 
listy O. 

V případě hadího uštknutí je nejprve tře
ba postižené místo náležitě ošetřit (rozříznout, 
podvázat, píchnout sérum). Následně je možné 
ránu potřít jitrocelovou vodou nebo dresinkem 
či aplikovat kata plazmata sjitrocelovými listy. 
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Pu/mona,;a 
offlcina/is l. I 

Plicník lékařský 
Má výrazné 

protizánětlivé účinky 

M
NOHO lidí žijících v 19. a na začátku 20. století. kteří trpěli tuberkulózou, 
bylo léčeno plicníkem lékařským. 

I dnes se tato rostlina s úspěchem uplatňuje při 
léčbě nemoci dýchacích cest. 

Vlastnosti a indikace 
Rostlina obsahuje rostlinný sliz a alantoin, 

látky, které mají zvláčňující vlastnosti; taniny, 
které mají stahující vlastnosti; určité množství 
saponinů, které usnadňuji vykašláváni; kyseli
nu salicylovou, draslík a vápenné soli, které vy
volávají pocení a mají protizánětlivé a močo
pudné vlastnosti. 

..... --1-' Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Odvar. V 1 litru vody vařte 1 5  minut 30-50g 
rostliny. Vypijte 3-4 šálky denně. Odvar můžete 
osladit medem. 

Zevní použití 

@ Kloktadlo. Kloktejte odvar určený k vnitř
nímu použití. 

8 Omývání a obklady. K přípravě obkladů, 
které se apl ikují přímo na postižené místo, 
a k omývání se používá odvar určený k vnitřní
mu použití. 

Popis: \rytrvalá, až 35 cm vysoká bylina z čele

di Boraginaceae, drsně chlupatá. Listy až 15 cm 
dlouhé, úzce vejčité, znenáhla zúžené v řapík, na 

lici světle skvrnité. Květy růžové ajialové, krátce 
stopkaté, kalich zvonkovitý. 

Používané části: Celá rostlina s květy. 

• Vnitřně se rostlinu doporučuje užívat v pří
padě některých nemocí dýchacího ústrojí: 
průduškový katar, bolesti v krku, dráždivý 
kašel, ochraptělost a ztráta hlasu (užívá se 
perorálně ajako kloktadlo) O, @. Rovněž se 
uplatňuje při odstraňování negativního vlivu 
kouření na dýchací cesty O .  V případě plic
ní tuberkulózy se plicník doporučuje užívat 

jako doplněk speciální léčby, a to pouze pod 
lékařským dohledem. 

• Vnifiší aplikace plicníku se používají v přípa
dě ran, podlitin, modřin a omrzlin tl. 
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Soc(horum 
oflicinarum L. I 1 1 O Rostl iny pro 

dýchací 
ústrojí 

Cukrová třt ina 
Přírodní cukrovinka 

C
UKROVÁ třtina pochází zjihovýchodní 
Asie. Arabové její pěstování rozšířili po 
celém Středomoří a Španělé a Portugal

ci ji v 16. století převezli do Ameriky. Získává 
se z ní třtinový cukr, jakož i melasa, které se též 
říká třtinový med. Je to sirupovitá usazenina, 
která zůstává po oddělení krystalů cukru z třti
nové šťávy. 

Vlastnosti a indikace 

Třtinová šťáva obsahuje 16-20 % sacharózy, 
disacharidu,jehož chemický vzorec je C1,H"O 11 '  
Rovněž je v ní přítomno velké množství mine
rálních solí a vitaminů, z nichž většina zůstává 
v melase. Nerafinovaný cukr je hnědý proto, že 
obsahuje melasu, která je bohatá na minerální 
soli a vitaminy. Rafinovaný cukr (čistá sacharó
za) tyto výživné látky neobsahuje, a proto je bílý. 

Třtinová šťáva O a odvar z dužiny 6 pomá
hají při nemocech dýchacího ústrojí a mají po
VZbuzující účinky. Doporučují se lidem trpícím 
průduškovým katarem, chronickou bronchi
tidou a astmatem. 

--
�.,.;I Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Čerstvá šťáva. Získáte jí rozemletím cuk
rové třtiny. 

6 Odvar. V 1 lítru povařte 250 9 oloupané 
cukrové třtiny. 
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Popis: Rostlina z �eledi Gramineae, která dorůstá 
ry.fky 4m a vzhledem připomíná rákos. Její 
dužinaje sladká a Uavnatá. 

Používané části: Stonek. 



Thymus 
se� /IumL. 1 O Rostliny pro 

dýchací 
ústrojí 

Pamětník rolní 
Tlumí kašel a bolest 

S
TEJNĚ jako další rostliny z čeledi La
biatae, například majoránka zahrad
ní, tymián obecný či máta peprná, má 

pamětník rolní velmi příjemnou vůnÍ. 

Tato rostlina je natolik podobná tymiánu, 
že není snadné tyto dvě byliny od sebe rozlišit. 
Zčásti je to dáno tím, že existuje několik pře
chodných druhů rostlin. Nicméně pamětník má 
tři výrazně odlišné znaky: 

• Horní pysk kalicha je rozdělen do tří hlubo
kých zubů. 

• Listy jsou jednoduché, z obou stran zelené 
(spodní strana listů tymiánuje bělavá a okra
je listujsou ohnuty dolů). 

• Aroma rostliny připomíná citronovník nebo 
meduňku. 

Vlastnosti a indikace 

Listy a květy pamětníku obsahují esenci, je
jíž složení se liší podle poddruhu, ale vždy jsou 
v ní přítomny cymol, tymol a karvakrol. Rovněž 
obsahuje malé množství fenolových kyselin, fla
vonoidů a taninů. Díky všem těmto látkám má 
rostlina následující vlastnosti: zlepšuje trávení, 
usnadňuje vykašlávání, dezinfikuje a působí 
protikřečově. 

Až na pár výjimek se používá ve stejných pří
padech jako ostatní rostliny z čeledi Labiatae: 

Popis: Jednoletá až tříletá rostlina z čeledi Lahia
tae, 10 až 40 cm vysoká. Lodyha přímá až vystou
pavá, na bázi bohaté větvená. Listy malé, vejčité, 
u báze sbíhavé, téměř přisedlé, v horní polovi-
ně zubaté. Květy ve dvoukvětých až osmikvětých 
lichopřeslenech, 6 až 10 mm dlouhé, světle fialo
vé, vzácně bílé. 

Používané části: Květenství. 

• Nemoci dýchacího ústrojí. Pamětník rol
ní se s dobrými výsledky uplatňuje v případě 
kašle, zejména dráždivého kašle u dětí O, 

€I. Rovněž se používá proti suchému kašli 
a všem druhům průduškového kataru. 

• Trávicí obtíže. Používá se v případě žaludeč
ní ochablosti, špatného zažívání, nadýmání 
a obecně při poruchách trávení O, €I.  

• Onemocnění ústní dutiny a konečníku. Dí
ky svým dezinfekčním vlastnostem se nálevy 
a odvary z této rostliny používají k omývání 
ran a zanícené sliznice trávicího ústrojí, a to 
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ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 20-40 g 
rostliny. Vypijte 3-5 šálků denně, které můžete 
osladit medem. Pokud trpíte kašlem, každou 
hodinu užívejte 1 polévkovou lžíci nálevu, do
kud kašel neustoupí. 

8 Esence. Užívejte 3-5 kapek třikrát denně. 

Zevní použití 

Cl Koupele. Do koupele přidejte 2-3 litry od
varu připraveného z 50-1 OOg rostliny. 

Cl Omývání, výplachy úst a kloktadlo. 
K těmto účelům použijte koncentrovanější ná
lev, než jaký je určený k vnitřnímu použití. 

o Obklady a tření. K jejich přípravě se po
užívá esence, 

I 
I • , 

.. �'---------'r- _. _--1 -� 

- i ! ' 
i 

ať v ústech (boláky nebo afty) nebo v koneč
níku (anální trhliny), Cl .  Používají-Ii se ke 
kloktání, dosahuje se s nimi dobrých výsled
ků v případě zánětu krčních mandlí nebo 
zánětu hltanu. 

• Revmatismus a neuralgie. Když se esence 
pamětníku rolního aplikují zevně přímo na 
postižené místo, zmírňují ischias, neuralgii 
lícního nervu a obecně všechny druhy revma
tických bolestí 0. 

• Deprese, tělesná slabost (astenie) a vyče .... 
pání. V tomto případě se uplatňují horké 
koupele s pamětníkem rolním, které mají po
vzbuzující účinky a napomáhají regeneraci 
a posíleni organismu Cl .  Doporučují se jak 
zesláblým dětem, tak dospělým, kteří potře
bují přírodní stimul. 

Povzbuzující koupel připravíme tak, že do horké 
vody přidáme dva až tři litry odvaru připravené-

u dětí, fIlk u dospělých. I 
ho z 50-J 00 g květů na J litr vody. Koupel pomá
há proti depresím, astenii a vyčerpání, a to jak 
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Viola odo,ata L: I 

Violka vonná 
Příjemně aromatická 

rostlina 

V
IOLKA vonná patří do stejné čeledi ja
ko maceška. Obě rostliny jsou krásné 
a jemné. Liší se pouze tím, že violka má 

dva okvětní lístky rostoucí vzhůru a tři dolů, za
tímco maceška má čtyři okvětní lístky rostoucí 
vzhůru ajeden dolů. 

V 5. století př. Kr. Hippokratés doporučoval 
violku vonnou k léčbě migrény. Na začátku 20. 
století se předpokládalo, že sjejí pomocí lze léčit 
rakovinu, což nebylo nikdy prokázáno. 

Violka vonná je všakjednou z rostlin, které se 
používají k lécoě nemocí dýchacího ústrojí. 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina (zejména kořen) obsahuje sa
paniny, které usnadňují vykašlávání a jsou 
močopudné; rostlinný sliz, díky němuž má 
zvláčňující, kašel tlumící a projímavé vlast
nosti; kyselinu salicylovou, která vyvolává po
cení a má proti zánětlivé vlastnosti; přírodní 
barviva (antokyaniny) a glykosidy, díky kterým 
má mírné močopudné vlastnosti. Květy dále 
obsahují esenci, která je zodpovědná za jejich 
příjemné aroma. 

Květy se používají v následujících přípa
dech: 

• Nemoci dýchacího ústrojí. Díky obsahu 
saponinu violka vonná ředí průduškové se-
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Popis: VYtrvalá, až .lOem vysoká rostlina z čele
di Violaceae, řídce chlupatá až lysá, bezlodyžná, 
s nadzemními, až 20em dlouhými, kořenujíd
mi výhonky. Listy řapíkaté, paliSty jedenkrát až 
čtyřikrát delší než širší, na krajích řídce třásnité. 

Květy vonné, korunní plátky tmavě fialové, pěti· 
četné, dolni plátky s krátkou ostruhou, obsahují
cí medník . 

Používané části: K věty, listy a kořeny. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Příprava a použití . 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 30-409 lis
tů. Vypijte 3-4 šálky denně. Nálev má příjem
nou chuť. 

6 Violkový sirup. Nálev je možné nahradit 
sirupem, a to zejména u dětí. Připravuje se 
následujícím způsobem: Do 0,5 litru vody na
močíte na 1 2  hodin 509 květů, riásledně vodu 
přecedíte, přidáte do ní 2009 medu a vaříte 5 
minut. V akutních případech se každé dvě ho
diny užívá polévková lžíce sirupu. 

@) Odvar vyvolávající zvracení. Do 0,25 litru 
vody přidáte 1 0-209 kořene a vaříte tak dlou
ho, dokud se objem vody nezmenší na polovi
nu. Každých pět minut užívejte lžíci odvaru tak 
dlouho, dokud nevyvoláte zvracení. 

o Prášek z kořene. Sklenici naplníte do polo
viny vodou a rozpustíte v ní 1 -4 9  prášku z ko
řene. Tímto způsobem vyvoláte mnohem in
tenzivnější zvracení. 

Zevní použití 

o K přípravě obkladů, jakož i k výplachům 
úst, omývání očí a kloktáni použijte nálev 
určený k vnitřnímu použití. 
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krety, zmírňuje překrvení průdušek a tlumí 
kašel O, 6. Rostlínný sliz zklidňuje sliznici 
a zmírňuje její případný zánět. Protože rost
linný sliz violky vonné působí nejsilněji na 
sliznici dýchacího ústrojí, uplatňuje se ze
jména v léčbě průduškového kataru, záně
tu průdušek, zánětu průdušnice a zápalu 
plic. Pralo že zároveň vyvolává pocení, do
poručuje se zejména v případech, kdy nemo
ci dýchacího ústrojí provází horečka, jako 
například u chřipky. Lidé, kteří mají horeč
ku, ocení její mírné močopudné a projímavé 
účinky. 

• Zánět močového měchýře (cystitida). Viol
ka vonná se indikuje v případě tohoto one
mocnění proto, že díky obsahu rostlinného 
slizu má na močové ústrojí protizánětlivé 
účinky O, 6. 

• Migréna a bolesti hlavy. K tomuto účelu se 
rostlina využívá od pradávna, i když se přes
ně neví, jakým látkám vděčíme za tyto účin
ky. V případě migrény a bolestí hlavy se květy 
violky vonné aplikují jak vnitřně (perorálně) 
O, tak zevně Uako obklady čela) 0. 

• Nemoci ústní dutiny a krku. Nálev z viol
ky vonné se používá k výplachům úst a ke 
kloktání, a to v případě zánětu sliznice ústní 
dutiny, zánětu dásní, zánětu hltanu, zánětu 
mandlí, zánětu hrtanu a ztráty hlasu 0. 

• Rovněž se  používá k omývání očí 0 v pří
padě zánětu očního víčka a zánětu spoji
vek. 

Listy violky vonné mají podobné vlastnos
tí jako květy, ale v daleko větší míře vyvolávají 
pocení a mají silnější močopudné a projímavé 
účinky. Obvykle se užívají společně s květy. 

Kořeny jsou bohaté na saponiny, a proto 
se uplatňují v případech, kdy je nutné vyvolat 
zvracení Cl, O, například po požití otráveného 
nebo zkaženého jídla. 





Rostl iny pro 
trávicí soustavu 

Téměř všechny léčivé rostliny působí na trá
vicí soustavu. Ty, které uvádíme v následující 
části, ovlivňují všechny orgány trávicí sousta
vy, tedy žaludek, střeva, játra a slinivku břišní. 
Trávení zlepšují dvěma způsoby: 

• Aktivují peristaltické pohyby či stahy trá
vicího traktu, které zajišťují posun obsahu 
střev. Pokud tyto stahy nejsou dostatečně 
silné nebo účinné, potrava střevy prochází 
příliš pomalu. 11m se zpomalí trávení a stře
va se přeplní. 

• Zvyšuji produkci trávicích šťáv v žaludku, 
střevech a slinivce břišní. Jejich nedostatek 
zpomaluje trávení. 

Aby tyto rostliny mohly být opravdu účin
né,je třeba vytvořit si správné stravovací návy
ky. Neexistuje totiž rostlina, která by dokázala 
kompenzovat negativní následky nesprávného 
stravování. 
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ROSTLINY PRO TRÁViCí SOUSTAVU 

Zápach z úst 

Definice 

Odborně se nazývá halitóza. Její nejběžnější příčínou 
bývá nedostatečná ústní hygiena, špatné trávení, zácpa, 
konzumace alkoholu a kouření. 

Léčba 

Kromě rostlin uvedených níže je možné aplikovat i rost
liny, ktNé se indikují v případě hnisavého zánětu zu

bového lůžka (pyorrhea), poruch tráveni (dyspepsie) 
a hnilobných procesů ve střevech. 

Řečík lentišek Cistí dech, pomáhá při hnisavém zánětu 
zubového lůžka. 

Blahovičník' Pomáhá v případě hnilob�9ch procesů 
kulatoplodý ve střevech, odstraňuje střevní toxiny, 

které zapříčir��Jjí zápach z úst. 
Polej obemá Pomáhá v případě hnilobných procesů 

ve střevech. 

Snížená chuť k jídlu 

Definice 

Nechutenství či snížená chuť k jídlu mívají mnoho příčin 
. a je nutné je nejprve diagnostikovat, protože za každou 

z nich se muže skryvat vážná choroba, například zhoub
ný nádor. Příčiny mohou být též psychického puvodu 
(například mentální anorexie). 

Léčba 

Dříve než vyzkoušíte jakoukoli léčebnou metodu, obrafte 
se na svého lékaře, který stanoví diagnózu. 

Slivoň trnitá Podporuje trávení. zlepluje chu(k jídlu, 
povzbuzuje. 

Saturejka horská Zlepšuje chuť k jídlu, podporUje trávení, 
snižuje tvorbu plynO. 

Hořec flutj ObsahUje hoř1iny, které stimulují sekreci 
všech trávicích žláz. 

Bobk;'ý 1Irt] Podporuje trávení, zlepšuje ;hu(k jídlu. 
Pelyněk černobýl 
Aebříček oběá.ý 

Chj';;;;;;ík 

Zlepšuje chuť k jídlu, urychluje trávení. 
Posiluje orgány_���vicí soustavy . .  
Zlepšuje chu(k jídlu, posiluje, pomáhá 

___ ..I v případě hnilobných procesu ve střevech. 

Saturejka horská 

Fenykl obecný spolu s anýzem, kmínem, koriandrem 
a mnoha dalšími rostlinami patří do čeledi miříkovitých. 
Všechny tyto rostliny obsohují esence, které podporují 
trávení a zmírňují nadýmání. 
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Anethum 
,,,,,eolens l. I 

Kopr vonný 
Zlepšuje chuf k jídlu 

a zmírňuje nadýmání 

K
OPR je  jednou z nejdéle používaných 
léčivých rostlin. Egypťané, Řekové 
a Římané jej znalí a používaJí jako lé

čebný prostředek a koření. 

Svým vzhledem přípomíná fenykl. Španělský 
lékařžíjící v 16. století řekl: "Člověk si sice podle 
vzhledu kopr snadno splete s fenyklem, ale bez
pečně jej rozezná podle chuti." 

Kopr má totiž mnohem výraznější chuť, i když 
vlastnosti má podobné jako fenykl. 

Vlastnosti a indikace 

Semena kopru obsahují esenci (3-4 %) , je
jíž nejdůležitější součástíje karvon. Tato esence 
výrazně zmírňuje tvorbu plynů ve střevech, 
zlepšuje chuť k jídlu, je močopudná, zvyšu
je produkci mléka u kojících matek a má mír
ně uklidňující účinky. Rovněž stimuluje men
struaci. 

-...... 
r ..... �) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 0,5 litru vody vylouhujte polévko
vou lžíci kopru (asi 1 S g). Vypijte 2 až 3 šálky 
denně, vždy po jídle. 

Popis: Jednoletá bylina z čeledi Umbelliferae, 
vysoká 45-75 cm, sjemnými modrozelenými listy. 
Kvete v létě drobnými žlutými květy v okoličnatých 
květenstvích. 

Používané části: Semena. 

Nejčastěji se uplatňuje při škytavce a říhání 
u dětí, jakož i při polykání vzduchu (aerofagie) 
a nadýmáni u dospělých O.  

Rovněž se používá jako sedativum při zvra
cení a prostředek na podporu tvorby mléka 
u kojících matek. 
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(arum carvi L: • 

Kmín kořenný 
Zmírňuje tvorbu 

plynů ve střevech 

I{
MIN, který od nepaměti roste v oblasti Středomoří, byl po staletí používán jako koření. Svou výraznou chuť propůjčuje mnoha potravinám, například pečivu, některým druhům zeleniny, sýrům apod. 

Vlastnosti a indikace 

Stejně jako další rostliny z čeledi miříkovitých, například anýz nebo fenykl, obsahuje kmín velké množství esencí, z nichž je nejvíce zastoupený karvon, diky kterým mají plody rostliny karminativní účinky (zlepšují odchod plynů ze střev). 

D Příprava a použití 

Vnítřní použití 

o Nálev. V jednom šálku vody vylouhujte půl 
polévkové lžíce plodů. Vypíjte šálek po kaž
dém jídle. 

8 Esence. Doporučuje se užívat maximálně 
tři kapky třikrát denně. Kojeným dětem by se 
měly podávat 1 až 2 kapky ve slazené vodě, 
a to dvakrát až třikrát denně. 

Cl S mlékem, Do jednoho litru mléka přidej
te půl polévkové lžíce plodů nebo je povařte 
v jednom litru vody, z kterého následně při
pravte mléko. Sceďte a podávejte. 

Popis: Jednoletá, až 1 m vysoká, lysá bylina z čeledi 
Umbelliferae. Lodyha hranatá, často již od báze vět
vená. Listy dvakrát až třikrát peřenosečné v čárkovi
té, špičaté úkrojky, dolní listy 
řapíkaté, horní listy po
chvovitou bází přised
lé. Květy ve složených 
okolících s 8-16 pa
prsky. Korunní plát
ky bílé, někdy na
červenalé až červené, 
1,5 mm dlouhé. Plod dvounaž
ka podlouhle eliptická, plúdky 
prohnuté, hnědé, s tenkými 
žebry. 

Použivané části: Plody. 

Kmín pomáhá při nadýmání, zmírňuje křeče ve střevech O, 8. Uplatňuje se u kojenců, kteří mají potiže s nadýmáním. Nejlepší je podávat ho v mléce Cl.  

Tato rostlina rovněž zlepšuje trávení, je mír
ně močopudná a podporuje tvorbu mateřské
ho mléka u kojících matek 0, 8. 
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Foeniculum 
vul are Mill. I I I  Rostliny 

. pro trávicí 
soustavu 

Fenykl obecný 
Napomáhá 

vyprazdňování žaludku 

P
ODLE indické tradice je tato rostlina 
"perlou mezi afrodiziaky", a proto ji In
dové přidávají do lektvarů, které mají 

údajné zvyšovat sexuální potenci. My dnes ale 
víme) že tato rostlina výrazně působí na trávicí 
a dýchací ústrojí. 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina a zejména jeji semena obsa
hují esenci, která je bohatá na anetol, estragol 
a terpenické uhlovodíky. Fenykl má následující 
vlastnosti: 

• Zmírňuje nadýmání. Fenykl usnadňuje od· 
chod plynů ze střev a stimuluje peristaltiku 
0, 6.  Má mírné projímavé účinky. 

• Zlepšuje trávení. Usnadňuje vyprazdňování 
žaludku a zlepšuje trávení. Rostlina se využí· 
vá v případě nadmutého žaludku, při poma
lém trávení a rovněž se uplatňuje při aerofa
gii (polykání vzduchu) a říhání 0 ,  6. 

• Usnadňuje vykašlávání. Fenykl se doporu
čuje užívat při průduškových katarech a na
chlazení 0, 6. 

• Zvyšuje produkci mléka u kojících matek 
0, 6.  

• Zevně se  rostlina používá k omývání očí při 
chronickém zánětu spojivek @. 
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Popis: Vytrvalá, 
až2m 
vysoká, lysá 
bylina z čeledi 
Umbelliferae. 
Lodyha přímá, 
jemně rýhovaná, 
větvená. Listy 
třikrát až čtyřikrát 
peřenosečné, dolní 
řapikaté, horní 
přisedlé. Květy 
v okolících. Korunní 
plátky široce vejčité. 
Plody podlouhlé 
dvounažky, 4-} O mm 
dlouhé a 2-3 mm 
široké, ditčí plůdky se 
třemi ostře vzniklými 
žebry a s vyniklým 
okrajovým žebrem. 

Používané části: 

Semena. 

D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

° Nálev. V jednom šálku vylouhujte čajovou 
lžičku semen. Vypijte tři až čtyři šálky denně, 
vždy po jídle. V případě nachlazení osladte ná
lev medem. 

6 Esence. Užívejte 1 až 3 kapky, dvakrát až 
třikrát denně. 

Zevní použití 

@ Omývání očí. K omývání použijte nálev, 
který je určený k vnitřnímu použití. 



Hlb;scus 
ab.lmoschus L. I I I  Rostliny 

pro trávicí 
soustavu 

Ibišek čínský 
Rostlina s uklidňujícími 
a uvolňujícími účinky 

S
EMENA ibišku hojně využívaji Arabové 
a Indové k výrobě parfémů, jakož i k pří
pravě afrodiziak. Když se semena ibišku 

třou nebo zahřejí, uvolňují silné aroma, které 
připomíná vůni jantaru. V některých oblastech 
Střední Ameriky se tato semena přidávají do ká
vy, aby obohatila její podmanivou vůni. 

Vlastnosti a indikace 

Semena ibišku obsahují esencíální olej, kte
rý má silné proti křečové účinky. S jeho pomo
cí lze uvolnit svalstvo vnitřních dutých orgánů, 
které jsou staženy v křeči. Díky tomu velmi účin
ně tlumí bolesti provázející střevní, žlučníkovou 
nebo ledvinovou koliku, jakož i menstruační bo
lesti (bolestivá menstruace, dysmenorea) O .  
Rovněž zklidňují nervovou soustavu. 

D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 50 9 se
men. Vypijte 2 až 3 šálky denně. 

Popis: Keř z čeledi Malvaceae, který dosahuje výšky 2 m. 
Listy tmavě zelené, lesklé, podlouhle oválné nebo podlouhle 
vejčité, okraje zubaté, ai 15 cm dlouhé. Květ žlutý nebo čer

vený, který obsahuje ledvinovitá semena s šedými linkami. 

Používané části: Semena. 
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HibiJCUS 
s.bd.riff. L. I • 

Ibišek súdánský 
Překrásná rostl ina, která 
posilňuje a občerstvuje 

RODHibiSCUS zahrnuje asi 200 druhů opa
davých i stálezelených keřů nebo stromů 
rostoucích v subtropech a tropech. 

Vlastnosti a indikace 

Kališní lístky ibišku súdánského obsahu
jí ibiškovou kyselinu, jakož i směs organických 
kyselin (citronové, vinné a jablečné) a látky 
červeného barviva. Díky tomu mají následující 
vlastnosti: 

• Posil ují organismus a zlepšují trávení. Dí
kyobsahu organických kyselin nálev z ibišku 
súdánského stimuluje trávení a posiluje celý 
organismus O. 

• Jsou mírně projímavé. Díky tomu, že ibišek 
súdánský zklidňuje sliznici střev, usnadňuje 
jejich vyprazdňování O.  

• Jsou močopudné. Květy ibišku súdánské· 
ho působí mírně močopudně. Z toho důvodu 
se doporučují lidem, kteří trpí obezitou nebo 
srdečními chorobami O.  

'''-pl Příprava a použití 
Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte hrst květů. 
Nálev osladíe a pijte studený. 

Popis: Keř čeledi Malvaceae, který dorůstá 

výšky 2 m. Listy dlanilodí/ně, květy žluté nebo 

načervenalé. 

Používané části: Květy. 

• Přírodní ochucovadlo. Mirně kyselá chuť 
a červené barvivo, které je schopné obarvit 
jiné látky, to jsou dva důvody, proč se kvě
ty ibišku súdánského používají jako ochuco

vadlo O. 

179 



Matricaria 
chamomilla l. I • I I  Rostliny 

pro tróvicí 
soustavu 

Heřmánek pravý 
Bylina, která zlepšuje 

trávení 

I{
DYŽ se začne hovořit o bylinných čajích, 
mnoha lidem se hned vybaví heřmánek. 
Heřmánkový čaj je totiž bylinným čajem 

par excellence. 

"Dříve než pacientovi odpojíte infuzi, při
neste mu prosím heřmánkový čaj," řekl chirurg 
mladé sestřičce. 

Pacientem je mladý chlapec, který podstou
pil operaci kvůli akutnímu zánětu slepého stře
va. Zánět tlustého střeva zapříčinil zánět pobřiš
nice, který vedl ke křeči střeva s jeho následnou 
neprůchodností. 

"Doktore, proč vždycky podáváte pacientům 
po operaci heřmánkový čaj?" zeptala se sestra 
po vizitě. 

"Už dlouhá léta se řídím pravidlem, že pacien
tům po operaci, kteří zahajují pooperační dietu, 
dávám nejprve heřmánkový čaj. Heřmánek totiž 
stimuluje peristaltiku, a tedy obnovuje trávicí 
funkce, které se v důsledku zánětu pobřišnice za
stavily." 

Vlastnosti a indikace 

Nejdůležitější látkou, kterou heřmánek obsa
huje, je esence, jejímiž hlavními složkami jsou 
chamazulen (působí protizánětlivě) a bisabolol 
(zklidňuje). Rovněž obsahuje kumarinové a ftavo
nové látky, jakož i hořčiny. Velké množství léčivých 
vlastností heřmánku bylo potvrzeno vědecky. 
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Popis: Jednoletá, až 
50cm vysoká bylina 
z čeledi Composi
tae. Lodyha pří
má, často bohatě 
větvená. Listy 
střídavé, přisedlé, 
podlouhlé, dvakrát 
až třikrát peřeno
sečné v čárkovité, 
špičaté úkrojky. 
Úbory na konci 
větvíjednotlivé, 
18-25 mm široké. 
K větni lUžko tupě 
kuželovité, duté. 
Okrajové květy jazyko-

Používané části: 

Květní lužka. 

. . o .Další použití heřmánku 

• Proti hmyzu. Několik sáčků s heřmánkem 
vložených do šatní skříně vás spolehlivě 
ochrání protí molům a jinému hmyzu. 

• Pomáhá při regeneraci, Chcete-Ii se uvol
nit a zregenerovat, přidejte do koupele 
heřmánkový nálev. 

• Dodává vlasům svěží vzhled, Když hnědé 
nebo blonďaté vlasy umyjete v heřmánko
vém nálevu, získají lesk a budou krásnější. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte S-l O g  
květních lůžek (5-6 květních lůžek na šálek ná
levu). Vypijte 3 až 6 šálků denně, 

Zevní použití 

tl Koupel očí, výplachy nosu, omýváni ko
nečníku. Tyto procedury provádějte s nálevem 
připraveným z 50 g květních lůžek na 1 litr vo
dy. Vylouhujte 1 5-20 minut a následně sceďte. 

tl Koupel. Do koupele přilijte 2 až 4 litry kon
centrovaného heřmánkového nálevu. Taková
to koupel ve vlažné vodě má silný uvolňující 
a uklidňující účinek. 

o Obklady. Látku namočte do koncentro
vaného heřmánkového nálevu a přiložte ji na 
postižené místo. 

o Masáž heřmánkovým olejem. Olej připra
víte tak, že v hrnci s dvojitým dnem tři hodiny 
vaříte 100g květních lůžek v 0,5 litru olivové
ho oleje. Olej následně scedíte a uschováte 
v lahvi. 

• Zklidňuje a má proti křečové účinky. Uplat
ňuje se při křečích v žaludku a střevech způ
sobených nervozitou a úzkostí O, tl. Rovněž 
se používá při kolikách, zejména při ledvino
vé a žlučníkové kolice, protože má uvolňující 
a uklidňující účinky O, tl .  

• Usnadňuje odchod plynů ze střev a posilu
je trávicí trakt. Přestože to vypadá jako pa
radox, heřmánek stimuluje pohyby trávicího 
traktu. Proto bývá doporučován pacientům 
po operaci a těm. kdo trpí plynatostí O. Heř
mánek totiž reguluje a harmonizuje činnost 
trávicího ústrojí. 
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• Zlepšuje zažívání. Nálev z heřmánku se do
poručuje v případě pocitů přesycenosti nebo 
podrážděného žaludku. Pomáhá při nevol
nosti a zvracení a mírně zvyšuje chuť k jíd
lu O .  Trávení nejvýrazněji zlepšují ty druhy 
heřmánku, které mají trpkou chuť. 

• Upravuje menstruaci. Rostlina stimuluje 
menstruaci, normalizuje pravidelnost men
struačního cyklu a tlumí menstruační bolesti. 
Dioskorides ji nazval Matricaria od latinské
ho matrix (děloha). 

• Snižuje horečku a vyvolává pocení. Proto 
se doporučuje při chřipce, a to zejména u dětí 
O. 

• Tlumí bolest. Heřmánek zmírňuje bolesti 
hlavy a některé druhy neuralgií O. 

• Pomáhá proti alergiím. Bylo prokázáno, 
že heřmánek tlumí některé alergické reak
ce, jako například astma, senná rýma, zánět 
spojivek. Doporučuje se v případě akutních 
alergických stavů, jakož i přijejich prevenci. 
Nejlepších výsledků se dosahuje kombinací 
vnitřního užívání (heřmánkový čaj) O s ně
kterou ze zevních aplikací (oční kapky, výpla
chy nosu apod.) tl .  

• Dezinfikuje, hojí rány a zvláčňuje. Heřmá
nek se zevně používá k omývání ran, boláků 
a zanícené kůže 6. Prokázalo se, že cha ma
zulen je účinný proti hemolytickým strep
tokokům, zlatému streptokoku a zárodkům 
z rodu Proteus. Při zánětu spojivek je možné 
heřmánkový nálev použít k omývání nebo 
výplachům očí tl. Zevně se aplikuje při záně
tech, ekzémech, vyrážkách a dalších kožních 
onemocněních tl .  Pokud se heřmánkový ná
lev použije k omývání konečníku, pomáhá 
zmírňovat zanícení hemoroidů 6. 

• Antirevmatikum. Heřmánkový olej je vhod
ný k masírování při bederním ústřelu, ztuhlé 
šíji, podlitinách a revmatických bolestech 0.  



Mentha 
i eritaL. I I I  Rostliny 

pro trávicí 
soustavu 

Máta peprná 
Povzbuzuje a zmírňuje bolest 

EXISTUJE velké množství druhů máty, 
které ačkoli cízosprašné, uchovávají si 
své léčivé vlastnosti. 

Vlastnosti a indikace 

Rostlina obsahuje 1-3 % esence, která se 
skládá z více jak 100 látek, z nichž nejvýznam
nější je mentol a alkohol, díky kterym má rost
lina velké množství léčivých vlastností: zlepšuje 
chuť k jídlu, usnadňuje odchod plynů ze střev, 
zlepšuje vylučování žluči, tiší bolest, povzbuzu
je organismus a ve větších dávkách působí jako 
afrodiziakum. Esence obsahuje polyfenolové lát
ky, které jsou účinné proti vírům hepatitidy A. 

• Vnitřní použití. Doporučuje se pří trávících 
obtížích, plynatosti, bolestech hlavy a migré-

� .... D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. v ,  litru vody vylouhujte 1 0-20g lis
tů a květů. Vypijte 3 až 5 šálků denně. 

8 Esence. Doporučuje se užívat 1 aŽ 3 kapky, 
a to až třikrát denně. 

Zevní použití 

@ Obklady a pleťová voda. Používá se bud' 
esence nebo mentolový alkohol. 

Popis: \1ytrvalá, 
až 60 cm vysoká, 
lysá bylina z čeledi 
Labiatae, s nad
zemními plazi
vými výběžky. 
Lodyha čtyř
hranná,jednodu
chá nebo nahoře 
větvená. Listy 
vstřícné, úzce vejči
té až podlouhlé, 
špičaté, řapí
katé, pilovité. 
Květy stop
katé, v paždí 
listenů v lichopřes
lenech, skládajících 
latnaté lichoklasy. 

Používané čdsti: 

Listy a květenstvi. 

ně, kolikách a křečích, žaludeční ochablosti, 
hepatitidě A a fyzické únavě O, 8.  

• Zevní použití. Masáže mátovou esencí roz
puštěnou v alkoholu (mentolový alkohol) 
zmírňují revmatické bolesti a bolesti svalů, 
jakož i neuralgie @. 
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Nepeta cataria l. 

Šanta kočičí 
Zmírňuje bolesti 

při kolice 

�NĚ šanty kočičí přitahuje zejména 
kočky, které dost možná využívají její 
léčivé účinky. Caje z šanty kočičí připo

mínají mátové čaje, ale nejsou tak aromatické. 
Přestože má tato rostlina zajímavé léčivé účin
ky, v minulosti byla spíše přehlížená. 

Vlastnosti a indikace 

Rostlina obsahuje esenci bohatou na karva
krol a tymol, jakož i lakton a nepetalovou kyse
linu. Má protikřečové a protiprůjmové účinky, 
usnadňuje odchod plynů ze střev a p6sobí pří
znivě na dýchací ústrojí. Využívá se zejména ke 
zmírnění průjmů a křečových bolestí, které je 
provázejí O; rovněž se doporučuje proti plyna

tosti a při onemocněních dýchacích cest, ze
jména v případě průduškového kataru O. 

[ ...... �I Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 30g rostli
ny. Vypijte 1 šálek po každém jídle (3 až 4 šál
ky denně). Pokud chcete, můžete jej osladit 
medem. 
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Popis: Vytrvalá, al 100 cm vysoká rostlina z čele

di Labiatae. Lodyha přímá, větvená, jemně ochlu
pená. Listy vstlfcné, úzce vejčité až podlouhlé, špi
čaté, z obou stran pýřitě ochlupené. K věty bílé až 
nažloutlé, vytváří koncové lichoklasy. Jednotlivé 
pyskaté květy mají horní pysk dvojlaločný a dolní 

trojlaločný. 

Používané čdst;: Listy a květenství. 



Ocimum 
basi/icum L. I I  Rostliny 

pro trávicí 
soustavu 

Bazalka pravá 
Zlepšuje trávení a povzbuzuje 

I{
ROMĚ příjemného aroma má tato rost
lina, která se využívá jako koření, zají
mavé léčivé vlastnosti. 

Vlastnosti a indikace 

Díky esenci, kteráje v ní obsažena, má násle
dující vlastnosti: 

• Bazalka zmírňuje trávicí obtíže, jako napří
klad žaludeční křeče (žaludeční neuráza), 
polykání vzduchu a zpomalené trávení v dů
sledku nervového napětí. Rovněž zmírňuje mi
grénu zapříčiněnou špatným trávením 0, 6 ,  

� D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

° Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 20-309 lis
tů a květů. Po každém jídle vypijte jeden šálek 
horkého nálevu, který můžete osladit medem. 

6 Esence. Doporučuje se užívat 2 až 5 kapek 
třikrát denně. 

Zevní použití 

O Pleťová voda s obsahem esence. 

o Koupele. Chcete-Ii využít povzbuzujicích 
účinků rostliny, nakapejte do koupele několik 
kapekjejí esence. 

Popis: Jednoletá, 
až 40 cm vysoká, 
trsnatá, skoro 
lysá bylina z čele
di Labiatae. Listy 

vstřícné, krátce 
řapíkaté, vej
čité až kos nf
kovité, 3-5 cm 
dlouhé, celokraj-

lichopřeslenech tvo
ří vrcholový složený 
klas. 

Používané části: 

Listy a květy. 

• Posiluje nervový a kardiovaskulární systém. 
Doporučuje se při tělesné slabosti, nervo

vém vyčerpání, únavě a nízkém krevním 
tlaku 0, O, O. 

• Zvyšuje produkci mateřského mléka u ko
jících matek 0, 6. 

• Zmírňuje menstruaci a bolesti, které vzni
kají  v důsledku křečí v děloze čijejího překr
vení O, 6 .  
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Origanum 
ma·oranaL. I I I  Rostliny 

pro trávicí 
soustavu 

Majoránka zahradní 
Má uklidňující účinky 

a zlepšuje trávení 

M
AJORANKAje prastará léčivá rost
lina, kterou pěstovali už staří Egypťa
né. Do Evropysedostala údajnězJeru

zaléma za křižáckých válek a od 16. století se 
používá jak v kuchyni, tak v domácím léčitelství. 

Vlastnosti a indikace 
Účinné látky majoránky jsou koncentrovány 

v její esenci, která je bohatá na terpenické sub
stance,jako například terpineo!. Tato esence má 
následující vlastnosti: 

'"',,-.... D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 40-50 9 
květů. Můžete vypít až 3 šálky denně. 

o Esence. Doporučuje se užívat 4 až 6 kapek 
třikrát denně. 

Zevní použití 

@ Tonikum. Získáte je tak, že esenci rozpustíte 
v alkoholu (1 0-20 kapek na 100ml alkoholu). 

o Koupel. Chcete·li využít protirevmatických 
účinků majoránky, nakapejte několik kapek je
jí esence do koupele. 

Popis: Jedno
letá, až 50cm 
vysoká, silně 
aromatická,jem
ně chlupatá bylina 
z čeledi Labiatae. 
Lodyha přímá, boo 
haté větvená. Listy 
vstřícné, podlouhlé 
až obvejčité, krátce 
řapíkaté, 5-20mm 
dlouhé, celokrajné. 
Květy v hlávko
vitých lichopřes
Zenech na konci 
větví. 

Používané části: 
Květenství. 

• Má proti křečové účinky a zlepšuje trávení. 
Rostlina je velmi účinná proti nadýmán í, ža
ludečním křečím nervového původu a při po· 
citu přesycenosti O, O. 

• Uklidňuje. Doporučuje se při psychickém 
rozrušení, nervozitě a nespavosti. Rovněžje 
velmi účinná proti úzkosti 0, 6 .  

• Má protirevmatické účinky. Zevně aplikova
ná esence zmírňuje revmatické bolesti a uvol
ňuje stažené svalstvo. Pokudje součástí tonika 
@ či koupele, má povzbuzující účinky O. 

1 85 



PrunUJ Jpin.Ja L. I • 

Sl ivoň trn itá 
Občerstvuje, povzbuzuje 

a zlepšuje chuť k jídlu 

TYTO malé slívy jsou vítaným občerstve
ním pro turisty a potravou holubů, droz
dů a jíných ptáků. Jejich chuť je mírně 

trpká, ale příjemná, a jejich léčivé vlastnosti ne
jsou nikterak výjimečné, ale rozhodně stojí za 
povšimnutí. 

Vlastnosti a indikace 

Květy slivoně obsahují amygdalin (přírodní 
glykosid), deriváty kumarinu a flavonové glykosi
dy. Mají projímavé a močopudné účinky a pro
čišťují organismus. Projímavé účinky jsou mír
né a dochází při nich k uvolnění svalstva tlustého 
střeva. Doporučují se při zácpách, které vznikají 

Varování 

Z pecek slív, stejně jako z pecek ostatních plo
dů z čeledi Rosaceae, se uvolňuje kyanovodík, 
což je velmi prudký jed. Z toho důvodu se 
pecky za žádných okolností nesmějí kon
zumovat. 

Kyanovodík, jakož i kyselina kyanovodíková, 
. další jedovatá látka, je obsažen i v kůře a koře

nech, které se rovněž nesmějí užívat, třebaže 
je někteří lidé doporučují, protože mají stahu
jící účinky. 
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Popis: Opadavý keř z čeledi Rosaceae, 1 až 3 m 

vysoký. Větve tmavo�edé až červenohnědé, hustě 
trnité. Listy stfídavé, řapfkaté, řapík 0,2-1 cm 
dlouhý, čepel 2-4 cm dlouhá a I-2em široká, 
eliptická až obvejčitá, pilovitě zubatá, lysá až 
chlupatá. Květy vyrtlstajíjednotlívě nebo ve sva
zečcích po 2 až 5. Plodem je modrofialová až čer
nafta/ovd kulovitá peckovice. 

Použlvané části: Květy a plody (s/lvy). 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

i� } Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 60g květů. 
Každé ráno vypijte jeden šálek. 

f} Plody. Slívy můžete jíst buď syrové, nebo 
vařené ve vodě (vaří sejen 2 minuty), pokud vám 
vadí jejich trpká chuť. 

@) Sirup. K jeho přípravě budete potřebovat 
0,5 kg vypeckovaných sl ív, stejné množství cuk
ru a sklenici vody. Všechny tři složky smíchej
te dohromady a na 1 5  minut uveďte do varu. 

v důsledku stažení tlustého střeva, ke kterému 
dochází v případě dráždivého tračníku O.  

Plody (slívy) obsahují taniny, flavonové látky, 
kyselinujablečnou, sacharózu, pektin, rostlinný 
sliz a vitamin C. Na rozdíl od květů mají stahu
jící účinky, díky kterým se využívají při mírném 
průjmu a mírném podráždění střev. Navíc pod
porují trávení, zvyšují chuť k jídlu a povzbu
zují celý organismus f}, @), O. 

Po jejich konzumaci se zvyšuje pocit svěžesti 
a vzrůstá energie. Je možné je jíst syrové, vařené 
nebo jako sirup. 

Odvar ze slív, do kterého se namočí látka ne
bo gáza, jež se vkládá jako tampon do nosní dír
ky, se používá k zastavení krvácení z nosu 0.  
Odvar se  též používá ke kloktání a výplachům 
ústní dutiny při zánětu dásní a hltanu 0. 

Slivy, ať čerstvé, vařené nebo ve formě sirupu, 
zvyšují chuťkjidlu a podporují trávicí proces. 

Získáte červený sirup lahodné chuti. Užívejte jej 
po lžičkách v případě průjmu či k zvýšení chu
ti kj ídlu. 

O Odvar. V 1 litru vody 1 0  minut povařte 1 00 
sl ív. Sceďte a užívejte po lžičkách. 

Zevní použití 

o Tampon. Obvaz nebo kus látky namočte do 
odvaru (viz výše) a zasuňte do nosní dírky. 

o Kloktadlo. Ke kloktání nebo k výplachům úst 
použijte nálev určený k vnitřnímu použití. 
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Sotu,.jo 
montonoL. I I I  Rostliny 

pro trávicí 
soustavu 

Saturejka horská 
Usnadňuje odchod plynů ze 
střev, povzbuzuje a zvyšuje 

sexuální apetenci 

S
ATUREJKAje velmi smyslná rostlina. 
Její podmanivá vůně je toho neklamným 
znamením. Od pradávna se používalaja

ko koření a afrodiziakum. Říká se, že Řekové 
tuto rostlinu věnovali bohu Dionýsovi, které
ho Římané nazývali Bakchus, na jehož počest 
bylo pořádáno mnoho orgiastických slavností. 
Saturejka zlepšuje trávení a stimuluje životní 
funkce. Ve středověku ji mniši měli zakázáno 
pěstovat. 

Vlastnosti a indikace 
Saturejka horská obsahuje až 1 % esenciál

ního oleje bohatého na karvakrol a cymol, dí
ky kterým stimuluje organismus, usnadňuje 
odchod plynů ze střev, ničí střevní parazity, 
uplatňuje se při léčbě nemocí dýchacích cest 
a má proti křečové a močopudné účínky. Olej 
rovněž obsahuje taniny a polyfenolové látky. 

• Rostlina zvyšuje chuť k jídlu a usnadňuje 
trávení. Také její karminativní účinky stojí 
za povšimnutí. Podle Font Quera, slavného 
španělského lékárníka a botanika, saturejka 
horská "pomáhá proti větrům v žaludku a ve 
střevech". Neexistuje lepší koření k ochucení 
jídla než saturejka. Navíc uvolňuje svalstvo 
střev (protikřečové vlastnosti), a proto se 
uplatňuje při křečích v břiše a proti průjmu 
0, 6. Též se doporučuje lidem trpícím záně
tem žaludku (gastritida). 
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Popis: Jednoletá, až 25 cm vysoká, krátce 
chlupatá a šupinatě žláznatá bylina z čeledi 

Labiatae. Lodyha přímá, bohatě větvená. 
Listy vstřícné, úzce obkopinaté až kopisťovité, 
celokrajné, nezřetelně řapíkaté. Květy velmi 
krátce stopkaté, které po několika tvoři v paždí 
horních listů jednostranné, řídké nebo husté 
lichoklasy. 

Používané části: Listy, květy a stonky. 

D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 20g rostlí
ny. Vypijte 3 nebo 4 šálky denně. 

6 Esence. Doporučuje se užívat 3 až 5 kapek 
po každém j ídle. 



... : ' ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

• Díky tomu, že povzbuzuje nervový systém, 
uplatňuje se při chronické únavě, slabosti, 
nízkém krevním tlaku a tělesné slabosti O ,  
8 .  Samozřejmě ž e  v tomto případě musí být 
užívání saturejky doplněno dalšími přírod
nimi procedurami, které mají povzbuzující 
účinky. 

• Její afrodiziakálni vlastnosti nejsou nikte
rak výrazné ani silné, nýbrž pozvolné O, 8. 
Chcete-li dosáhnout výrazného účinku, mu
síte saturejku zkombinovat s dalšími rostli
nami. 

• Je mírně močopudná a čistí organismus, 
a proto se doporučuje lidem trpícím obezi
tou, artritidou a dnou O, 8. 

• Díky esenciálnímu o leji, který je v ní obsa
žen, má saturejka hojivé účinky a usnadňu
je vykašlávání. Proto se uplatňuje při léčbě 
chronického a akutního zánětu průdušek,ja
kož i astmatu O, 8. 

��� 'P' Saturejka zahradní 

Existuje několik druhů saturejky a všech
ny jsou si podobné svým složením a vlast
nostmi. Jedním z nich je saturejka zahradní 
(Satureja hortens;s L.), které se také někdy říká 
oregano. 

Saturejka zahradni se pěstuje jak kvůli svým 
léčivým vlastnostem, tak proto, že se její listy 
využívají k ochucování jídel. Za tímto účelem 
lze použít i její esenci. 

Saturejka �ílá (Satureja frut;cosa Béguinot) 
roste ve španělské Katalánii. Ve Středomoří 
rovněž narazíte na saturejku vonnou (Satu
reja odorata Lagasca). 
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o Využití V kuchyni 

• K vaření můžete saturejku použít jak čers
tvou, tak sušenou, nebo dokonce m letou. 
Jako ochucovadlo lze rovněž použít i její 
esenci. 

• Koření pro syrové olivy. Tato receptu
ra se tradičně používá na španělském 
venkově. Olivy na několik dní namočte 
do vody, kterou měňte tak dlouho, do
kud nezůstane čistá a olivy neztratí svou 
hořkou chuť. Následně dejte olivy do vo
dy a přidejte saturejku (hrst na 1 litr), sůl, 
česnek a pomerančovou kůru (v případě 
černých ol iV) nebo citronovou kůru (v pří
padě zelených ol iv). 

Zaručujeme vám, že s výsledkem budete 
spokojeni. 



Vanilla p/anifo/ia 
Andrews 

Vani lovník 
plochol istý 

Příjemně vonící digestivum 

A
ZTÉKOVÉ po mnoho let používali 
vanilovník jako ochucovadlo svého oblí
beného nápoje, připravovaného z ka

kaových bobů a kukuřičné mouky. Španělé jej 
v 16. století přivezli do Evropy, ale nepodařilo 
se jej vypěstovat. V roce 1836 belgický botanik 
zjistil, že vanilovník dokáže opylovat jeden jedi
ný druh včel (rodu Melipona), který se vyskytuje 
pouze v Mexiku. Všude jinde je nutné vanilovník 
opylovat uměle. 

Vlastnosti a indikace 

Aktivní látkou vanilovníku je vanilloid, glyko
sid, ze kterého se sušením stává vanilin, látka, 
které vanilka vděčí za svou sladkou chuť a přijem
né aroma. Vanilovník se využívá při žaludečních 

1- Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Vanilka se používá ve formě vanilkového 
cukru, sírupu či tinktury. 

8 Chcete-Ii její aroma využít k ovonění  
a ochucení nějakého pokrmu (například čoko
láda, nálevy, dezerty apod.), vařte jej spolu 
s vanilkovými lusky . 

Popis: Tropická stro
mová nebo pozem-
ní orchidej z čeledi 
Orquidaceae s duž
natou hladkou válco
vitou, tmavozelenou, 
větvící se lodyhou. Listy 
ploché, silné, obvejči
té, tmavozelené banry, 
bez zřetelného žilko
vání. Kořeny bělavé, 
vzdušné, sloužící k za
chycováni vlhkosti 
z ovzduší a k uchyce
ní rostliny ke kmeni 
stromu. Květy žlu
tobílé až zelenkavě 
zelené, tvořené šesti ko-
runními plátky. Plodem je tobolka až 1 cm široká 
a 15 až 30 cm dlouhá, zpočátku zelená, později 
žloutnoucí a konečně hnědnoucí, obsahující velké 
množství drobných černých lesklých semen. 

Používané části: Zelené lusky. 

obtížích, zlepšuje trávení, usnadňuje vylučo
vání žluči, má povzbuzující a afrodiziakální 
vlastnosti O, 8. 

Přestože se v současnosti používá převážně 
jako ochucovadlo, je užitečné si pamatovat, že 
zlepšuje funkce trávicího traktu. 
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!ingiber 
offlcina/. Roscoe I I I  Rostl iny 

pro trávicí 
soustavu 

zázvor lékařský 
Zlepšuje trávení 

Z
ÁZVOR přivezli do Středomoří obchod
níci z východní Asie. V Římě se z něj brzy 
stalo jedno z nejoblíbenějších koření. 

Dioskorides (1. století po Kr.) zázvor znal a do
poručovaljej těm, kdo měli ochablý žaludek. 

Ve středověku se zázvor, který byl tehdy vel
mi oblíbeným kořením, dovážel do Evropy 
zAsie, ale nedařilo sejej tam pěstovat. Na začát
ku 16. století přivezl semena zázvoru jako první 
do Nového světa Španěl Francisco de Mendoza 
a krátce poté se začal pěstovat na celém území 
Karibských ostrovů, v Mexiku a Peru. 

Vlastnosti a indikace 

Zázvor obsahuje esenciální olej s několi
ka terpenovými deriváty, díky kterým rostlina 
zlepšuje trávení a usnadňuje vylučování ply
nů ze střev. 

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Ochucovadlo. V malém množství do sy
rových i vařených jídel. 

& Nálev. V 0,5 litru vody vylouhujte 2 9 od
denku. Po každém jídle vypijte 1 šálek. Tuto 
dávku nikdy nesmíte překročit. 
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Popis: Zázvor lékařský 
je vytrvalá rostlina pat
řfcí do čeledi Zingibe
raceae. Z hlízovitě 
členěného plazi
vého oddenku 
vyrůstá několik 
lodyh, které dosa
hují výšky až 1 m. 
Tyto lodyhy jsou 
porostlé dvěma 
řadami úzkých 
přisedlých listů. 
Plody jsou ve formě 
trojpouzderné, mnohosemenné tobolky. 

Používané části: Oddenek. 

Rovněž vyvolává pocení a údajně,jak věří In
dové, má afrodiziakální vlastnosti. 

Zázvor se doporučuje při tělesném vyčerpá
ní, nechutenství, pocitech přesycenosti a při 
nadýmání O, &. 





Rostliny pro játra 

Léčivé rostliny mají na hepatobiliární sys
tém dvojí účinek: stimulují tvorbu žluči a sta
hují žlučník, čímž podněcují vypuzení žluči do 
žlučovodů ajimi do tenkého střeva. 

Rostliny s choleretickými vlastnostmi zvy
šují produkci žluči v játrech. Žluč se ukládá ve 
žlučníku, dokud v důsledku příjmu potravy 
nedojde k jeho vyprázdnění do tenkého stře
va. Díky tomu, že tyto rostliny zvyšují produk
ci žluči, zabraňují jejímu hromadění v játrech 
a zlepšují trávení. Uplatňují se zejména při 
onemocněních jater, například hepatitidě. 

Rostliny s cholagogickými vlastnostmi 
usnadňují vylučování žluči ze žlučníku do dva
nácterníku. Cholagogické rostliny zmírňují 
žlučníkové křeče a křeče Oddiho svěrače, tlu
mí bolest a podporují správnou funkci žlučo
vého systému. Používají se při léčbě dyskineze 
žlučových cest (porušená hybnost žlučových 
cest), žlučové dyspepsie (trávicí obtíže způso
bené poruchou nebo onemocněním žlučových 
cest) a žlučových kaménků. 
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ROSTLINY PRO JÁTRA 

Dysfunkce jater 

Definice 

Játra jsou největší žlázou našeho těla. 
Dochází v nich k mnoha chemickým re
akcím. Mají tři základní funkce: 
1 .  Přeměna jednoho typu ži
vin na jiný. 
2. Produkce žluči, která je 
nutná k rychlému trávení. 
3. lištění krve: neutralizuji 
a vylučují cizorodé a toxické lát-
ky, které pronikají do krevní
ho oběhu. 

Léčba 

Mnoho z těchto rostlin má 
choleretické vlastnosti, tedy 
podněcuji tvorbu a vylučování 
žluči buňkami jater. Díky tomu 
zabraňují překrvení a městnání 
jater a zlepšují jejich funkci. Jiné rost
liny podněcují regeneraci buněk jater, 
k jejichž poškození mohlo dojít z mnoha 
příčin (viry, léky, toxické látky apod.). 

sporýš lékařský Zmírňuje překrvení jater, 
má protikřečové účinky. 

Ostropestřec 
mariánský 

Dřišťál obe01ý Podněcuje vylučování žluči, 
posiluje orgány trávicí soustavy. 

lemědým 1 Zmírňuje překrvení jater a toxicitu. 
lékařskýil.-____ _ 

Boldovnik vonný Má silné choleretjcké a cholagogické 
vlastnosti. 

Ostropestřec Podněcuje regeneraci poškozených 
mariánský buněk jater. 
Smetánka Zvyšuje produkCi žluči a vyprazdňování 

lékařská žlučníku. 
ťekanka obecná Podněcuje vylučování žluči, 

zmírňuje překrvení jater. 
Hořecžlutý �ně(uje produkci a vylučování žlUČI. 

Řešetlák krušina PodněCUje správnou funkci jater. 
obemá ___ _ 

Mě,íček lékařský ZvyšuJe produkCi žluči. 
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Žloutenka (hepatitida) 

Definice 

Je to zánět nebo infekce jater způsobená virem, alko
holem, léky či jinými toxiny. Hlavním příznakem nemoci 
je zežloutnutí kůže, ke kterému dochází v důsledku to
ho, že játra nejsou schopna odstranit žluč, která se dostá
vá do krve a proniká do kůže a jiných tkáni. 

Léčba 

léčba léčivými rostlinami se v tomto případě zaměřuje 
na zlepšení funkcí jater. Cílem je dosáhnout obnovení 
všech jejích funkci. Rostliny, které zde uvádíme, mohou 
být s úspěchem použity jako doplněk léčby cirhózy. Kro
mě níže uvedených rostlin se k léčbě dají využít všechny, 
které mají choleretické vlastnosti. 

... Spirulina Dodává tělu živiny vysoké biologické 
hodnoty. ____ _ 

Máta peprná Její esence je účinná proti viru 
• hepatit�dy A 

Ostropestřec Podněcuje regeneraci poškozených 
mariánský _����� ja�er. 
Smetánka Zmírňuje překrvení jater, stimuluje 

lékařská detoxikační funkci jater. 

Hromadění tekutiny 
v pobřišnicové dutině 

Definice 

Toto onemocnění se odborně nazývá ascites. Jeho nej
hlavnější příčinou je cirhóza jater. 

LéČba 

Používané rostliny aktivují proudění krve ve vrátnicovém 
systému, zmírňuji překrvení a městnání jater a podněcu
ji vylučování tekutiny z pobřišnicové dutiny. Proto zmír
ňují příznaky při cirhóze jater. 

(ekanka obecná Aktlvuje oběh ve vrátnici, zmírňUje 
překrvení jater. 

Bez černý Má projímavé a močopudné účinky. 
lavanský laj Má silné močopudné účinky, je bohatý na 

_____ OL draselné soli, podněcuje vylučování žluči. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTlIN 

Definice 

Zlučník je zásobárnou 
žluče, která se za nor
málních podmínek vy
lučuje s náležítou ín
tenzítou ve chvílí, kdy 
tuky přecházejí přes dva

problémy 

nácterník. Boldovník vonný 

Z různých příčin, jako jsou žlučové kaménky, zánět či 
pÍllíš hustá žlu� se muže stát, že se žlučník nevyprázdní 
včas nebo s přiměřenou intenzitou. Tyto poruchy se na
zývají dyskíneze žlučových cest neboli líný žlučník. 

Léčba 

Při léčbě se využívají rostliny, které regulují mechanismus 
zodpovědný za vyprazdňování žlučníku a ředí žluč, čímž 
zabraňují vzniku nových žlučových kaménku. Rovněž se 
využívají rostliny, které mají cho/agogické účinky. 

-

Lípa malollstá Má protikřečové účinky, zlepšuje funkcj 
žlučníku. __ -,---,-

Dřišfál Ob
-

.
'=

cn
'"

ý
·

l
--'

z
""

lepSUje trávení, je cholagogický. 

Boldovník vonný Má silné cholagogické a choleretické vlast
nosti, normalizuje vyprazdňování žlučníku. ---

Smetánka I Zvyšuje produkci žluči a podněcuje vy-
lékařská j"'pral��_?�.ní žlučníku. 

Hořec žlutý Má cholagogické a choleretické vlastnosti. 
zlepšuje dyskinezi žlučových cest, tonizuje 
žaludek. 

Třezalka Podporujefunkcj žlučníku. 
kalíškatá ---

Javanský čaj Pomáhá při ochablosti žlučníku. 

Poškození jater 

Když dojde k poškození buněk jater léky, chemikáliemi 
nebo jedovatými houbami, níže uvedená rostlina muže 
podpořit funkce jater, které se uplatňují při odbourávání 
jedu, a napomoci v regeneraci poškozených buněk. 

Ostropestřec Podněcuje regeneraci poškozených 
maňáns!<ý buněk jater. 
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Žlučníková kolika 

Definice 

Ke žlučníkové kolice dochází zpravi
dla ve chvOi, kdy se žlučník pokouší vy
loučit kamének neboli kalkulus. Jedná 
se o akutní stav, který muže přetrvat 
i několik dní a projevuje se křečovými 
stahy žlučníku a žlučových cest, skrze 
které žluč proudí do tenkého střeva. To 
se projevuje bolestí, nevolností, zvra
cením a celkově nepříjemnými pocity. 

Léčba 

Kromě niže uvedených rostlin se dopo
ručují rostliny, které mají protikřečové ' ,.c�i7},!""_ 
účinky. .. 

Heřmánek pravý 

Mučenka pietní
' 

Uvolňuje duté vnitřní orgány, jako . 
napříkl� žlučník. 

Heřmánek pravý Má uklidňují�í a protikřečové účinky. 

Len setý Má protikřeéové, uklidňující 
a proti!án

_
ětlivé účinky. 

Harpagofyt Uvolňuje kolikové křeče. 
I.žatý 

Nedostatečnost 
slinivky břišní 

Všechny níže uvedené rostliny podpo
rují e,okrinní funkci slinivky, zvyšují 
produkci pankreatické šťávy, která je 
potřebná pro trávení. 

Kopřiva dvoudomá 

KoÍriivi] Zvyšuje produkd pankr.eatid<ých štiív. 



Berber;s 
vul arisL. I 

Dřišťál obecný 
Podporuje trávení 

a posiluje organismus 

V HORNATÝCH, suchých oblastech je 
příjemné narazit na tento keř, který kvů
li svým dlouhým, ostrým trnům sice na 

první pohled pl'lsobí nepřátelsky, ale unaveným 
poutníkům nabízí lahodné plody skladkokyselé 
chuti, které jsou velmi osvěžující. 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina kromě plodl'l obsahuje velmi ak
tivní alkaloid, který ml'lže být jedovatý. 

Kůra kořenů dřišťálu je bohatá na barberin 
a má následující vlastnosti: 

--D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev nebo odvar připravíme ze 40 9 kůry, 

kterou vaříme nebo louhujeme v 1 litru vody. 
Denně můžete vypít maximálně 3 šálky. 

f) Sirup. Dobře rozmačkejte plody, sceďte je, 
přidejte dvojnásobek jejich váhy cukru (tím 
zabráníte kvašenO. Sirup můžete používat po 
celý rok k zahnání žízně. 

O Želé. Z plodů dřišťálu můžete také vyrobit 
želé lahodné chuti. 
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Popis: Opadavý, 
hustě Větvený, trnitý, 
až 3 m vysoký keř 
z čeledi 8erberi

daceae. Větve še
dožluté, hranaté až 
rýhované, trny 1 až 2 cm 
dlouhé,jednodílnéaž sedmi
dílné. Listy nahloučeny 

v paždí krátkých výhonů, krátce řapíkaté, eliptic
ké, na okraji osténkaté zubaté. Květy uspořádány 
v převislých hroznech, šestičetné, žluté, korunní 
lístky ve dvou kruzích, vnitřní korunní lístky asi 
dvakrát de/šl než vnější. Plodemje elipsoidní, asi 

1 cm dlouhd, leskle červená bobule. 

Používané části: Kůra kořenů a plody. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Varování 

Jelikož dfišťál obsahuje barberin, alkaloid 
podobný morfinu, je nutné, abyste byli při 
používání kořenů dřišfálu velmi opatrní a nikdy 
nepřekročili doporučenou denní dávku . 

• Podněcuje vylučování žluči a podporuje 
trávení. Podporuje vyprazdňování žlučníku, 
a proto zmírňuje překrvení a městnání jater 
a žlučové soustavy, čímž odstraňuje pocity 
nadmuto sti O. Využívá se jí ke zvýšení chuti 
kjídlu. 

• Projímadlo. Zmírňuje zácpu zpusobenou 
nedostatečným vylučováním žluči O.  

• Posiluje srdce a krevní oběh. Tradičně se 
dřišťál používal k posílení organismu v přípa
dě vyčerpání a horečnatých onemocnění O. 

Kúra z kořenů dřišťálu má pozitivní vliv 
na žlučník. Podněcuje vylučování žluči do 
dvanácterníku, čímž zmírňuje pocity nadmutosti 
a z[epšl{je poruchu trávení. 

• Má mírné močopudné vlastnosti a snižuje 
horečku O. 

Jeho plody obsahují glukózu a levulózu, vita
min C a kyselinu citronovou a jablečnou. Jak 
čerstvé, tak ve formě šťávy nebo sirupu jsou 
plody dřišťálu velmi osvěžující a výborně zahá
nějí žízeň. Mají mírný projímavý účinek. Šťávy 
a sirupy z dřišťálu jsou vhodným prostředkem 
k uhašení žízně u lidí s horečkou, protože do
kážou snížit tělesnou teplotu, posilujíje a stimu
lují organismus @, (j .  

Plody dřišťálu je nejlépe sbírat na  konci 
léta nebo na podzim. Mohou se konzumovat 
v neomezeném množstvÍ, protože neobsahují 
alkaloidy. 

Plody dřišťálu se zase doporučují při horečkách 
v případě chřipky a dalších onemocněni. Snižuji totiž 
teplotu a posilují organismus. 
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Fumar;a 
officinalis L. I 

Zemědým lékařský 
Zmírňuje překrvení 

a městnání jater 

S
VÉ JMÉNO rostlina získala na základě 
dvou skutečností. Zaprvé když tuto rost
linu uříznete nebo rozemnete, oči se vám 

zalijí slzami, jako by vám do nich vnikl kouř či 
dým. Zadruhé, její čistě šedé listy připomínají 
dým a rudé květy vypadají jako plameny ohně. 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina obsahuje tlavonoidové látky, 
které mají protikřečové a choleretické vlast
nosti; dále soli draslíku, díky kterým půso
bí močopudně a čistí organismus, a několik 
alkaloidů odvozených z fumarinu, jimž rostlina 
vděčí za své protizánětlivé a antihistaminické 
vlastnosti. 

Indikuje se v následujících případech: 

• Kožní ekzémy a vyrážky způsobené autoin
toxikací, při které dochází k hnilobným pro
cesům ve střevech, selhání ledvin ajater nebo 
k alergiím O, 8, C). 

• Onemocnění jater: překrvení a městnání 
nebo dysfunkce jater či chronická žloutenka. 
V těchto případech se využívá choleretických 
vlastností zemědýmu O, 8, C). 

• Vysoký krevní tlak. V případě vysokého 
krevního tlaku se využívá močopudných, 
protikřečových a očistných vlastností země
dýmu,jakož i toho, že ředí krev 0, 8, C). 

1 98 

Popis: Jednoletá, 
10-30 cm vyso
ká, modrozeleně 
ojíněná bylina 
z čeledi Fumaria
ceae, s lodyhou 
jednoduchou 
nebo odspodu 
rozvětvenou. Lis
ty jsou "apikaté, 
dvakrát zpeřené. 
Květy jsou asi 
8mm dlouhé, 
složené ze dvou 
kališních lístků. 
Plody jsou kulaté, 
trochu stranou 
zploštělé, na 
tupém vrcholu 
mírně vmáčk
nuté. 

Používané části: 

Celá rostlina kromě kořenů. 

I�-- » Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 50g rostli
ny. Vypijte šálek před každým jidlem. 

8 Šťáva z čerstvé rostliny oslazená medem. 
Před každým jidlem vypijte pul sklenice. 

c) Suchý výtažek. Před každým jídlem uží
vejte 1 g. 



Cynara 
scol musl. I 

Artyčok zeleninový 
Regeneruje játra a snižuje 

hladinu cholesterolu 

VÝTAžKY z artyčoku tvoří součást mno
ha léků, protože mají výrazné léčivé 
účinky na játra a celý organismus. 

Vlastnosti a indikace 
Účinnými látkami artyčoku, které jsou kon

centrovány především v listech, jsou kynarin 
(hořčina), a ftavonoidové deriváty luteinu. Rost
lina je  bohatá na enzymy, inulin (cukr, který 
je celkem dobře tolerován diabetiky), draslík 
a mangan. Ačkoli květ, tedy to, čemu většina lidí 
říká artyčok, taktéž obsahuje výše uvedené látky, 
k léčbě se používají listy, stonek a kořeny. 

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

° Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 50-100 9 
listů, stonků a kořenů. Vypijte 3 šálky denně, 
vždy před jídlem. 

6 Čerstvá šťáva. Připravuje se z listů. Během 
každého jídla vypijte 1 sklenici. 

Cl Suchý výtažek. Doporučená dávka je 1 až 
2 9 denně. Suchý výtažek se uživá v případě, 
vadí-Ii člověku hořká chuť nálevu či šťávy. 

Popis: Dvouletá 
až vytrvalá bylina 
z čeledi Composi� 
tae, 15-70 cm vysoká, 
lodyha přímá, v horní části 
větvená, přízemní listy 
v růžicí, řapíkaté, 
až40cm dlou· 
hé, peřenosečné 
až peřenodílné, 
členěné v úzké 
trnité úkrojky, 
na rubu bilo
plstnaté, lodyžní 
listy přisedlé. Úbo
ry 4-5 cm v průmě
ru, zákrovní listeny silně 
ostnité, květy trubkovité, mod
rofialové, vzácně i bílé. 

Používané části: Listy, stonek, 
kořeny a květy. 

Rostlina má následující vlastnosti: 

• Zvyšuje vylučování žluči a chrání játra. Do
poručuje se v případě poruchy trávení, žluční
kové koliky a nedostatečnosti jater 0 , 6, Cl.  
Rovněž se uplatňuje při léčbě žloutenky. 

• Snižuje hladinu cholesterolu v krvi, jakož 
i dalších lipidů, a proto se doporučuje v pří
padě arteriosklerózy 0, 6, Cl. 

• Snižuje hladinu cukru v krvi, a proto se 
uplatňuje při cukrovce 0, 6, Cl. 

• Je močopudná, čistí organismus a pomáhá 
vylučovat močovinu. Těchto vlastností se 
využívá při albuminurii (vylučování bílkovin 
močí) a nedostatečnosti ledvin 0, &, Cl. 
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'eumus boldus 
Molina I 

Boldovník vonný 
Normalizuje 

funkce žlučníku 

B
OLDOVNIK je jednOU z léčivých rost
lin, které se využívají k přípravě léků 
určených k léčbě onemocnění jater 

a žlučníku. Existuje dokonce několik léků, pro 
jejichž složení je boldovník nezbytný. Je to dá
no tím, že některé účinky rostliny nelze nahradit 
žádnou chemickou substancí. 

V Chile je tato rostlina vysoce ceněna. Domo
rodí andští indiáni používali boldovník kvůli 
jeho blahodárným účinkům na žaludek a za
žívání. V současnosti je tuto rostlinu možné 
koupit v lékárnách po celé Evropě a Americe. 

Vlastnosti a indikace 
Listy boldovníku obsahují okolo 20 alkaloidů 

odvozených z aporfinu, z nichž nejdůležitější 
je boldin, který tvoří asi 25-30 % obsahu všech 

1-- ) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 1 0-20 9 
listů. Před každým jídlem vypijte jeden šálek. 
Celkem můžete vypít 4 šálky denně. 

o Suchý extrakt. Třikrát až čtyřikrát denně, 
vždy před jídlem, uživejte 1 9 extraktu. 

Popis: Keř či strom z čeledi Monimiaceae dorůstá 
vý,fky až 5 m. Jeho listy jsou kožovité, podlouhle 
elipčité, drsné. Květy bílé až nažloutlé. Roste na 
suchých a slunných stráních v Chile. Aroma rost

liny připomíná mátu peprnou. 

Používané části: Listy. 

alkaloidů. Rostlina rovněž obsahuje esenciální 
olej, díky němuž má boldovník své charakte
ristické aroma. Tento esenciální olej obsahuje 
eukalyptol, askaridol a cymol. Listy též obsahují 
několik flavonoidů a glykosidů (boldoglycin). 

K nejvýraznějším vlastnostem boldovníku 
patří: 

• Zvyšuje produkci žluče v játrech a napomá
há vyprazdňování žlučníku. Proto se listy 
doporučují v případě žlučníkové dyskineze, 
žlučníkové koliky a městnání v játrech O, O. 

Boldovník se rovněž používá k léčbě žlučo
vých kaménků, jakož i k odstranění obtíži při 
trávení a pocitů přesycenosti po jídle O ,  O .  
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ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Přestože rostlina není schopna žlučové kamén
ky rozpustit ani napomocijejich vyloučení z těla, 
bylo prokázáno, že dokáže změnit chemické slo
žení a vlastnosti žluči. Díky boldovníku se žluč 
stává více kapalnou aje méně Iitogenní (snižuje 
sejejí schopnost vytvářet kaménky). Boldovník 
tedy zabraňuje formování nových žlučových ka
ménků a zvětšování již existujících. 

• Usnadňuje trávení a zvyšuje chuť k jídlu. 
Boldovník se doporučuje v případě pocitů na
dmutosti, nechutenství a zápachu z úst O, 8. 

• M á  mírně projímavé účinky. Je to patrně 
důsledek zvýšeného průtoku žluči ve stře
vech, který tato rostlina vyvolává O, 8. 

Boldovník se většinou užívá společně s další
mi choleretickými a cholagogickými rostlinami 
(artyčok, rozmarýn) nebo rostlinami, které ma
jí projímavé účinky (řešetlák krušina obecná, 
kassie sennová apod.). 
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Varování 

Nikdy nesmíte překročit doporučenou dávku 
(4 šálky denně), protože vysoké dávky boldov
nrku mají omamné a anestetické vlastnosti. 
Tyto účinky se projevujíjen tehdy, užívá-Ii se bol
dovník v nepřiměřeném množstvÍ. Pokud však 
dodržíte námi doporučené dávkování, není se 
čeho bát . 

Přestože negativní účinky boldovníku na plod 
nebyly prokázány, těhotné ženy by se užívání 
boldovníku měly roději vyhnout. 

Pohled na majestátní pohoří chilských And, 
odkud boldovník pochází. V současnosti 
se tato rostlina pěstuje v Itálii a Severní 
Americe. 

Užívání boldovniku pomáhá odstraňovat 
kožní ekzémy. Je to patrně důsledek toho, že 
rostlina podporqje detoxikační funkcejater. 



Si/ybum m.ri.num 
(l.)Goertn. I 

Ostropestřec 
mariánský 

Regeneruje buňky jater 

T
RNY bodláku, které rostlinu chrání,jsou 
cenným zdrojem léčivých látek. Jelikož 
se však toho o léčivých vlastnostech té

to rostliny mezi neodbornou veřejností málo 
ví, převážná většina lidí se této rostlině vyhýbá, 
protože se domnívá, že je vhodná nanejvýš tak 
pro osly. 

Tito lidé by byli překvapení, kdyby zjistili, že 
se z těchto bodláků získávají účinné látky, které 
se využívají k léčbě nemocíjater,jako například 
sílím3rín, který je součástí hned několika far
maceutických přípravků. 

Vědecký pokrok, díky kterému bylo možné 
zjistit chemické složení většiny známých rost
lin, umožnil lékařům vzdát se mnoha lidových 
mýtů, kterými byla rostlinná říše opředena. Pro
to můžeme dnes léčivé rostliny využít mnohem 
lépe než kdykoli předtím. 

Vlastnosti a indikace 

Semena bodláku obsahují látky, takzvané 
flavonolignany, které mají léčivé vlastnosti. 
Dr. Col!, výzkumný pracovník farmakodyna
mických laboratoří barcelonské farmakologické 
univerzity, upozorňuje na to, že tyto komplex
ní látky jsou vytvářeny flavonovými (taxifolin) 
a fenolpropanovými molekulami (koniferolový 
alkohol). Sloučenina několika druhů (izomerů) 
flavonolignanů se nazývá silimarin. 
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PopiS: Jednoletá až dvouletá, 30 až 200em vysoká 
bylina z čeledi Composítae. Lodyha přímá, žeber� 
natá, v harni polovině větvená. Lodyžni listy stří� 
davě, dolní přisedlé, horní poloobjimavé, všechny 
podél žilek bae skvrnité. Úbory jednotlivé, dlouze 
stopkaté, až 7 cm v průměru, zákrovní listeny na 

bázi vejčité, na špici po okraji ostnité a odstálé od 
úboru. Květy pouze trubkovité, červené ažfialové. 
Plodem jsou nažky s bělavým chmýrem. 

Použ{vané čdsti: Plody (semena), listy a kořeny. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

"'-. 
_ .... .r) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

° Saláty. Mladé listy bez trnů, jakož i květy 
(podobně jako artyčoky) je možné jist syrové. 
Dají se z nich připravit velmi chutné saláty. 

€I Nálevy a odvary. V 1 l itru vody vylouhujte 
nebo povařte 30-50g drcených nebo mletých 
plodů, můžete přidat i listy či kořeny. Vypijte 
3 až S šálků denně. Toto množství můžete bez 
obav překročit, protože ostropestřec není to
xický. 

e Suchý výtažek. Doporučuje se užívat 0,5 
až 1 9 výtažku dvakrát denně. 

Silimarin dokáže podnítit regeneraci buněk 
jater poškozených toxickými látkami, jako jsou 
například ethylalkohol či karbon tetrachlorid, 
jakož i laloidin, látka obsažená v muchomůr
ce zelené, jedné z nejjedovatějších hub. Silima
rin podporuje syntézu bílkovin v buňkách jater 
a má důležité protizánětlivé účinky na jejich me
zenchym (řídká vazivová tkáň). 

Z toho důvodu se ostropestřec mariánský 
doporučuje v následujících případech: 

• Thková degenerace jater, která může být 
způsobena alkoholem nebo jinými toxickými 
látkami 0, e. 

• Zánět jater způsobený léky s protizánětlivý
mi účinky, tuberkulostatiky a psycholarma
ky o , e .  

• Otrava hepatotoxickými látkami, jako na
příklad karbon tetrachlorid, organicko-Ioslo
rovité insekticidy, a houbami z roduAmanita 
(muchomůrka zelená, muchomůrka jarní, 
muchomůrka jízlivá) 0, e. 

• Akutní virová žloutenka, chronická žlouten
ka, alkoholová žloutenka (zánět jater způsobe
ný konzumací alkoholických nápojů). 

• Nedostatečnost jater nebo překrvení a měst
nání jater, které mohou, ale nemusí být do
provázeny žloutenkou 0, e. 

• Cirhóza jater 0, e. 
Ve všech těchto případech silimarin podněcu

je regeneraci poškozených buněk jater a obno
vuje jejich lunkce. Touto rostlinou, ani žádným 
jiným dosud známým léčebným prostředkem, 
nelze zcela vyléčit cirhózu, je však s její pomocí 
možné dosáhnout určitého zlepšení. 

Semena ostropestřce mariánského a v menší 
míře i jeho listy a kořeny obsahují další aktivní 
látky (biogenické aminy, esenciální olej, album i
noidní látky a taniny), díky kterým rostlina har
monizuje činnost autonomní nervové soustavy, 
která řídí tonus cév. Proto se rostlina uplatňuje 
v těchto případech: 

• Migréna a neuralgie €I. 

• Vyčerpání a tělesná slabost €I. 

• Kinetóza (nevolnost a zvracení při cestová
ni): Doporučuje se vypít šálek bylinného čaje 
před odjezdem. 

• Alergické reakce: senná rýma, astma, kop
řivka €I.  
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Taraxacum 
o(fjcinale Web. 

Smetanka 
lékařská 

Má blahodárný vliv 
na játra a ledviny 

N
EHRAJTE si s těmi žlutými květy, 
jinak se dnes v noci počuráte!" říká 

" maminka svým dětem. 

"Proč, mami?" 

"u nás se této rostlině říká smetanka lékař
ská, ale ve Francii, kde běžně roste, se jmenuje 
pissenlit, což je odvozeno od slovesa močit." 

A opravdu, smetanka lékařská má výrazné 
močopudné vlastnosti a je součástí mnoha jar
ních očistných kúr, které jsou v některých ze
mích Evropy, zejména anglosaských, velmi roz
šířené. 

Snad každý z nás někdy foukal do bílého 
pampeliškového chmýří. Díky tomuto chmýří 

Náhražka kávy 

Nálev, který můžete použít jako náhražku kávy, 
se připravuje z osmahlých kořínků smetanky 
lékařské. Výhodou tohoto nálevu je, že na rozdíl 
od kávy nemá žádné nežádoucí účinky. 

Má přijemnou chuť a téměř všechny léčivé 
vlastnosti rostliny. 
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Popis: vytrvalá bylina z čeledi Compositae, kte
rá dorůstá výšky 5-40 cm, s přízemní růžicí kra
covitých listů a zářivě žlutými kvétními úbory na 

dutých stvolech. Plody jsou bílé ochmýřené nažky. 

Rostlinaje celá prostoupena mlél!nicemi, které při 
utržení roní bitou hořkou šťávu. F lidovém ndzvo
slovíje známajako pampeliška. 

Používané části: Listy a kořeny. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

'-.. .J.-r) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

° Saláty. Její příjemná, mírně kyselá chuť je 
vhodná pro jarní saláty, Zeleninové saláty s listy 
smetanky lékařské zvyšují chuť kjídlu a čistí orga
nismus, Je možné je ochutit citronem a olejem, 

6 Čerstvá šťáva. Sťávu získáte rozmačkáním 
nebo rozemletím listů a kořenů, Užívejte 1 nebo 
2 polévkové lžíce před každým jídlem. Pokud 
chcete docílit silného očistného účinku, musíte 
šťávu užívat jeden a půl měsíce, a to na jaře. 

Cl Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 609 listů a ko
řenů. Před každým jídlem vypijte šálek nálevu, 

se smetanka lékařská velmi rychle rozšířila ze 
severu Evropy, odkud pochází, do celého světa, 
a mnoho lidí tak dnes může mít užitek z jejích 
léčivých vlastností. 

Vlastnosti a indikace 

Listy a kořeny smetanky lékařské, podob
ně jako čekanky, obsahují hořčinu, díky níž má 
rostlina povzbuzující účinky a zlepšuje trávení, 
a dále inulin, Listy rovněž obsahují flavonoidy, 
kumarinové látky, vitaminy skupiny B a vita
min C, Smetanka lékařská má následující vlast
nosti: 

• Zvyšuje chuť k jídlu, zlepšuje trávení, po
síluje žaludek. Zvyšuje sekreci všech trávi
cích žláz, podporuje trávení a zlepšuje trávicí 
funkce 0, 6, Cl. Smetanka lékařská zvyšuje 
produkci slin a žaludečních, střevních a pan
kreatických šťáv, jakož i produkci žluči. Na
víc posi l uje svalstvo celé trávicí soustavy, 
Díky tomu podporuje a urychluje trávicí pro
cesy, a to jak tělesné, tak chemické, 

• Zvyšuje produkci žluči a podporuje vyprazd
ňováni žlučníku. Na játra a žlučník působí 
podobným způsobem jako na ostatní orgány 
trávicí soustavy, ale její účinky jsou mnohem 
silnější. Smetanka lékařská jejednou z rost

lin, které mají velmi výrazný účinek nafunk
ce žlučníku, a proto se doporučuje zejména 
v těchto případech: 

� Nedostatečnost jater, žloutenka a cirhó
za.  Smetanka dokáže až ztrojnásobit 
produkci žluče, zmírnit překrvení jater 
a usnadnit jejich detoxikaci. 

� Žlučníková dyskineze. 

� Žlučové kameny. Přestože smetanka lé
kařská není schopna rozpustit kamén
ky, dokáže v průběhu léčby zlepšit funkci 
žlučníku, 

• Je močopudná a čistí organismus. Smetan
ka zvyšuje produkci moči a podporuje vylu
čování kyselých odpadních produktů meta
bolismu. Jeji užívání se doporučuje lidem, 
kteří trpí dnou a artritidou 6, 

• Má mírné projímavé účinky. Uplatňuje se 
při ochablosti střev. Díky tomu, že má sme
tanka lékařská mírné projímavé vlastnosti 
a čistí organismus, je dobrým prostředkem 
pro léčbu ekzémů, vyrážek, nežitů a celuliti
dy, které často bývají důsledkem intoxikace 
organismu zapříčiněné zácpou 0, 6, Cl. 
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Rostl iny 
pro žaludek 

Žaludek je na účinky léčivých rostlin velmi 
citlivý. Je to dáno patrně tím, že při perorálním 
užívání substance rostlin zůstávají nějakou 
dobu uvnitř tohoto orgánu. 

Některé rostliny působí přímo na sliznici 
pokrývající vnitřní vrstvu žaludeční stěny. 
Jiné zase na sliznici vytvářejí ochrannou vrst
vu rostlinného slizu, jako například trnovník 
akát. Další vysušují a zmírňují zanícení žalu
deční sliznice, protože mají stahující vlastnos
tí, jako například kontryhel obecný. A někte
ré vyrovnávají překyselení, jako například 
mrkev, manihot nebo dýně. 

Existují samozřejmě i rostliny, které na žalu
dek působí prostřednictvím krve, do níž pro
nikají ze střev. Aktivní látky těchto rostlin začí
nají působit až tehdy, když proniknou do krve. 
K takovým rostlinám patří například andělika 
lékařská, lékořice lysá či řebříček obecný. 
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ROSTLINY PRO žALUDEK 

Žaludek denně vyprodukuje až čtyři litry 
žaludečních šťáv, které se skládají z vody, ky
seliny chlorovodíkové, pepsinu, mukoproteinu 
a protianemického faktoru, známého jako Cast
leův vnitřní faktor. 

Mnoho léčivých rostlin zvyšuje produkci ža
ludečních šťáv bez toho, aniž by dráždily či způ
sobovaly zanícení sliznice žaludku. Díky tomu 
podporují a urychlují všechny tráviCÍ procesy. 

Pálení žáhy 
Definice 

Jedná se o nepříjemné pálení, jehož příčinou je návrat 
kyselého obsahu žaludku do jícnu. Dochází k tomu v dů
sledku poruchy uzávěrového mechanismu v dolní části 
jícnu. Laludeční obsah tak neproniká jen po směru, tedy 

do dvanácterníku a dalších částí tenkého střeva, 
ale krátce se vrací i zpět. Jednou z příčin po
ruchy uzávěrového mechanismu může být 
hiátová kýla. 
Pokud je drážděn í sl izn ice jícnu ža I udečním i 

kyselinami dlouhodobé, může dojít k jejímu 
vážnému poškození. Dochází k přeměně 
vnitřní výstelky drážděného úseku jícnu, 

ve které může vzniknout vřed i zhoubný 
nádor. 

Rostliny používané při pálení žáhy chrání sliz
nici trávicího traktu a absorbují či neutralizují 

nadbytek kyselých šťáv. 

Jitrocel indický 

Hojí sliznicj a (hr�ní ji před působen(m 

i i i I 

Léčivé rostliny se rovněž uplatňují při léčbě 
žaludečních vředů ,  nejrozšířenějšího onemoc
nění žaludku. Lékořice lysá, kapusta (skoro 
všechny druhy) a měsíček lékařský jsou v přípa
dě tohoto onemocnění velmi účinné. Trnovník 
akát, manihot obecný, len setý ajitrocel blešník 
jsou rostliny, které chrání sliznici žaludku. Vy
tvářejí uvnitř žaludku ochranný povlak, který 
zabraňuje přímému působení kyseliny chloro
vodíkové na žaludeční stěnu. 

Nedostatek žaludečních 
šťáv 

Definice 

Laludeční šťávy jsou nezbytné pro trávení, a proto je
jich nedostatek negativně ovlivňuje všechny trávicí pro
cesy. V jeho důsledku se objevují pocity nadmutosti, 
dochází k hnilobným procesům ve střevech a někdy 
i k anémii. 

Léčba 

Některé léčivé rostliny dokážou zvýšit produkci žaludeč
ních šťáv, protože stimulujíčinnostžlóz, které je vyluču
jí. Tyto účinky mají hořké byliny a všechny rostliny, které 
se používají ke kořeněníči dochucovóní pokrmů. 
Dříve než začnete užívat léčivé byliny, které dokážou 
zvýšit produkci žaludečních šťáv, je důležité obrátit se 
na lékaře, aby objevil příčinu nedostatku žaludečních 
štova vyloučil výskyt zhoubného nádoru. 

Skořicovník Zvyšuje produkcj žaludečních šťáv 
cejlonský a pohyby laludku'-__ _ 

Kurkuma Stimuluje vylučování žaludečních šťáv. 
dlouhá .:..;;.:------Hořec: Zvyšuje sekreci žaludečních šťáv. 

tolitoYitý� _____ _ 

Polej obecná Podporuje trávicí procesy. 
Ilebříček Zvyšuje sekreci žaludečních štav. 

obem' 
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ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Nadmutý žaludek 
Definice 
Jedná se o roztažení žaludku, ke kterému dochází vlivem 
konzumace nadměrného množství potravy nebo v dů
sledku překážek ztěžujících vyprazdňování. Ve většině 
případů je však toto onemocnění zapříčiněno fyzickou 
konstitucí. Obvykle postihuje vysoké hubené lidi a pro
jevuje se příznaky typickými pro poruchu trávení. 

Léčba 

Léčivé rostliny, které zde doporučujeme, posilují žalu
dek a podněcují jeho vyprazdňování, čímž se podílejí na 
zmírňování obtíží spojených s tímto onemocněním. 

Máta peprná Podporuje trávení, posiluje žaludek. 
Hořec tolitovitý Výrazně pos�uje žaludek. 

Pelyněk černobýl Podněcuje vyprazdňování žaludku. 

Žaludeční plynatost 
Definice 

Plyn v žaludku se může tvo
řit v důsledku nervozity či 
špatných stravovacích 
návyků. Všechny rostliny, 
které zde doporučuje-
me, eliminují žaludeční 
plyny a zmírňují nadý
máni. Předtím než je 
začnete užívat, je nutné 
správné určit příčinu 
onemocnění. 

Lékořice lysá 

Zmirňuje tvorbu plynu vžaludku 
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Dyspepsle (porucha tr6vení) 
Definice 
Jedná se o poruchu trávení, která se projevuje podty nad· 
mutosti či bolesti žaludku, plynatostí a pálením žáhy. 
Tyto příznaky se projevuji zejména po jídle. Jako akutni 
dyspepsie se někdy označují obtíže rázu gastroenteriti�y 
(náhle vzniklé zvraceni s průjmy po nevhodném·jídle). 

PříČiny 

Dyspepsie bývá zapříčiněna onemocněním jiných orgánů 
či působením chemických látek. Příčinou déle trvající dys- , 
pepsie bývá onemocnění trávicí soustavy (zánět, peptid<ý 
vřed, nádor apod.) či celkové onemocnění včetně působení 
některých léků (napnldad selhání ledvin, kardiotonika). 

Léčba 

Před zahájením léčby je nutné upravit nesprávné stra
vovací návyky, jako například nedostatečné žvýkání, 
konzumace nadměrného množství potravin, a to zejména 
tučných jídel, užívání toxických látek (alkohol, tabákové 
výrobky, káva apod.). 

Kopři-:' 
dvoudomá 

Lé kořice lysá 

Fen yld obecný 

Heřma nek pravý 

'tapepmá Ma 
Sature jka horská 

níkvonný Boldov 
Alois ie trojlistá 

Po lej obe01á 

Aebříc -ekobemý 

Podněcuje vylučování žaludečníc h štav 
a stimuluje pohyby žaludku. 
Zmírňuje překyse!ení žaludku a pomáhá 
odstraňovat pocity nadmutosti. 

Podporuje vyprazdňování žaludk u 
a zlepšuje trávení. 

Zmírňuje nevolnost a zvracení, z:.I yšuje 
chut" k jídlu. 
Podněcuje trávicí procesy. 

-

Zvyšuje chuť k jídlu, zlepšuje tráv ení, 
zmírňUje nadýmání. 

--

dlu. Zlepšuje trávení, zvyšuje chuť k jí 
Zlepšuje trávení, zmírňuje nadý mání, 

má protikřečové účinky. 
-

Podněcuje trávicí procesy, zvyšuj e produkci 
žaludečních šťáv. 
Posiluje orgány trávicí soustavy, z vyšuje 
produkCi žaludečních šťáv 

. . .. Aloe vera I Zvysu)e chut k �dlu 
Chinovník Zvyšuje chut" k jídlu, posiluje orgány 

trávicí soustavy, zmírňuje hnilobné 
procesy ve střevech. 

Jasonia glutinosa i Podporuje trávení, má stahující účinky. 



ROS1L1NY PRO ŽALUDEK 

Bolesti žaludku 
Nejča�tějšími příčinami bolestí žaludku jsou dyspepsie, 
gastroduodenálni vřed a žaludeční neuróza. Níže 
uvedené rostliny bolesti žaludku účinně zmírňují. Užívat 
je však můžete až poté, co byla určena jejich příčina. 

Pomerančovnik Zmírňuje bolesti žaludku nervového ! původu. 
lékořice lysá Zmírňuje překyseleni a tlumi bolestí 

žaludku. 
Jitrocel blešnll< Obsahuje rostlinný sliz, který vytváří 

ochrannou vrstvu v žaludku a ve střevech. 

Chronický zánět žaludku 
(chronická gastritida) 

Definice 

Je to onemocnění, které lze zjistit jen histolo
gicky (biopsie). Nemá typické příznaky a může 
probíhat i zcela bezpříznakově. U chronického 

zánětu žaludku se rozlišuje několik typů. Typ 
A je autoimunitni zánět žaludku spoje
ný s achlorhydrií (nepřítomnost kyseliny 
chlorovodikové v žaludeční šťávě) a even
tuálně perniciózní anémií. V tomto případě 

existuje vyšší riziko vzniku nádoru. Typ B je 
antrálni zánět žaludku vznikající v sou-

vislosti s infekcí Helicobacter pylori. 
Typ ( se někdy uvádí jako chemický 
zánět žaludku, 

Léčba 

, Níže uvedené rostliny podporují trávkí 
funkce a podněcují regeneraci odumř,'é 

žaludečnl sliznice, což je hlavní příznak chro
nického zánětu žaludku. 

Hořec tolitovitý 
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Zvracení 
. Kromě rostlin uvedenÝGh niže je možné pouŽít vše<hny 

rostliny, které mají protikřelové vlastnosti. Uvolňují 
křeče v žaludku, jež mohou vyvolat zvracení. Dříve než 
začnete doporučené rostliny užívat, je tl,ba určit plí
činu obtíží. 

Meduňka Má pmlikře{"'; ú(inky, zldi<lňuje 
lékabká nervovou soustavu a podporuje trávení. 

Ostropestfec ZmírňUje pocity nevolnosti a je účinný 
mariánskj: proti zvracení. 

Salvěj lékařská Podporuje trávení, má protikře{ové účinky 
"""' ......... a je účinná proti zvracení. 

Žaludeční neuróza 
Definice 

Je známou skutečností, že emocionální stavy skrze auto
nomní nervovou soustavu významně ovlivňují 
funkce žaludku. Tuto skutečnost experimentál-
ně prokázal Pavlov na svých psech. Proto není 
překvapující, že téměř u poloviny pacientu 
s nemocemi trávicího traktu je jejich choroba 
nervového původu. 

LéČba 

Níže uvedené rostliny uvolňuji křeče 
v žaludku a harmonizuji autonomní 
nervovou soustavu. Díky tomu lze s jejich 
pomoci předejít či odstranit nepříjemné po
city v žaludku, které vznikají vlívem ner
vového podráždění. 

Baza/ka pravá 

Pomerančovník Zmírňuje křeče vža!udku a zklidňuje. 
KozllI< lékařský Zklidňuje, tiší bolest, má protikřečové 

účinky, zmírňuje úzkost_ 
Bazalka pravá Zmírňuje křeče v žaludku, zlepšuje trávení 

zpomalené vlivem stresu. 
Majoránka Zmírňuje křeče v žaludku a zlepšuje trávení. 

zahradni�}-
______ _ 

Dobromysl J ZklidňUJe, ma protlkrečove ucmky 
obecná a usnadňuje odchod plynu ze střev. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Zánět žaludku 
(akutní gastritida) 

Toto onemocnění vzniká většinou jako součást infekce 
nebo následkem dietní chyby (konzumace alkoholu, uží
vání některých léků, požití chemické látky apod.). Často 
je spojeno i se střevními projevy (gastroenteritida). Pro
vází je značná nevolnost, zvracení či průjmy. Jedná se 
o běžné onemocnění, ale někdy se za podobnými přízna
ky mohou skrývat vážnější stavy. 

Léčba 

Je nutné zjistit a pokud možno odstranit příčinu one
mocnění, následně přejít na nedráždivou stravu a za
čít užívat některé z níže uvedených bylin, které dokážou 
zmírnit podráždění žaludku a chránit jej. 

lékořice lysá ZmírňUje překyselení, poruchu trávení -1dys..!'epsie) . 
len setý Má protizánětlivé účinky, hojí rány, 

podporuje Tťgeneraci poSkozené sliznice 
_ orgánD rrávicí soustavy. 

Jitrocel blešnfk _ Vytv�ří ochrannou vrstvu v trávicím traktu. 

Měsíček lékařský Hojí a zmírňuje zánět sliznice orgánů 
, trávicí soustavy. 

2 1 1  

Žaludeční vřed 
Označuje se též jako gllSlrodllOdtndlní vřed, protole se 
většinou lvoH ve stěně laludku nebo ve dvanácterníku 
v místě, kde je dvanácterník spojený s laludkem. Jedná 
se o porušení žaludeční stěny, většinou o průměru 0,5 až 
1 cm, které se mUle několikrát za rok samovolně zacelit 
a znovu otevřlt 

PříČiny 

Příčiny vzniku vředu jsou buď exogennl (vnějšij nebo 
endogenní, související s konstitucí organických látek. 
Na tvorbě vředu se významnou měrou podílí kyselina 
chlorovodíková, jakol i některé mikroorganismy. 

Léčba 

Rostliny uvedené níle mohou výrazně podpořit léčbu 
gastroduodenálního vředu. Aby však léčbo bylo oprov
du úspěšná, fr nutné odstranit příčínu jeho VlIIíku. 

Lékořice
" .;;' Zmírňuje přel<yselení, pomáhá pn 

portKhách trávení, vytváří ochrannou 

vrstvu na sliznici žaludku.'--__ 

Tmovník akát Chrání sliznici žaludku proti nadměrnému 
množství kyselých laludečních šťáv. 

Jitrocel lndlcký: Vytváří ochrannou vrstvu II trávicím traktu. 

Měsílek lékařský Hojí a zmírňUje zánět sliznice orgánu 
trávicí soustavy. 

len setý ZmírňUje záněty, má hojivé účinky, 
podněwje regeneraci poškozené sliznice 
trávicího traktu. 

Růže šípková Zmírňuje stres, který muže zapříčinit 
tvorbu žaludečních vředu. 

Chaluha pilovitá I AbsorbUje přebytečné kysel;;;y . . 

Nonl Má protizánětllvé účinky. 

Kromě rostlin zmlněných v této kapitole se při léčbě žaludečních 
vředů uplatňuje i syrová zelná šťáva. 

Některé žaludečnl vředy se podařila vyléčit, když pacienti pi/i 
pa celé tři týdny před každým jídlem půl nebo celou sklenici 
zelné šťávy. 
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Hlavěnka dávivá 
Vyvolává zvracení, 

usnadňuje vykašlávání, 
uplatňuje se při léčbě 

úplavice 
,. 

U
ČINNÉ látky hlavěnky dávivé byly obje
venyv roce 1912 a od té doby je tato rost
lina součástí mnoha farmaceutických 

přípravkll. 

Vlastnosti a indikace 

Kořen hlavěnky dávivé obsahuje emetin 
a další alkaloidy,jakož i kyselinu ipekovou a sa
poniny. Má následující vlastnosti: 

.. "' ..... U Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Prášek z kořene. Ve vodě rozpusťte 4 až 
6 9 prášku. U dětí se dávkování řídí podle vě
ku (0,1 9 za každý rok života). Prášek užívejte 
v případě, že chcete vyvolat zvracení nebo 
usnadnit vykašlávání hlenů. 

8 Sirup. 1 až 2 polévkové lžíce sirupu jsou 
schopny vyvolat zvracení. 

@j Nálev. V 250ml vody vylouhujte 8 9  mleté

ho kořene. Chcete-Ii pouze podnítit vykašlávání, 
užívejte maximálně 4 lžíce nálevu za hodinu. 

Popis: Keř z čeledi 
Rubiaceae, dorťJscajicí 
výSky 30 až 50 cm. Ko
řeny dlouhé, vřeteno
vité. Listy podlouhlé až 
kopinaté, květy drob
né bílé. 

Používané části: 

Kořeny rozemleté 
na prášek. 

• Vyvolává zvracení. Hlavěnka dávivá díky 
obsahu emetinu snadno vyvolává zvrace
ní O ,  8 .  Používá se při otravách k rychlé
mu vyprázdnění žaludku, když není žaludek 
možné vypumpovat. 

• Usnadňuje vykašlávání. Díky obsahu sapo
ninů a emetinu hlavěnka výrazně podporuje 
vykašlávání, a proto tvoří součást mnoha si

rupůproti kašli @j. Musí se však užívat v ma
lých dávkách. 

• Likviduje améby. Emetin ničí améby, které 
způsobují amébové úplavice a amébové po
ruchy jater. V těchto případech se doporu

čuje užívat jakékoli dostupnéfarmaceutické 
přípravky obsahující emetin. 
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Chenopodium 
ambrosioides l. • 

Merlík vonný 
Zlepšuje trávení a pomáhá 
při odstraňování střevních 

parazitů 

D
LOUHO předtím, než Kolumbus obje
vil Ameriku, Mexičané používali merlík 
vonný kvůli jeho léčivým vlastnostem. 

Díky obsahu esenciálního oleje jsou listy a květy 
této rostliny silně aromatické. 

Vlastnosti a indikace 

Esence merlíku vonného se skládá z terpeno
vých uhlovodíků (cymen, limonen, terpinen atd.) 
a askaridolu. Rostlina má následující vlastnosti: 

• Posiluje žaludek a usnadňuje odchod ply
nů ze střev. Uplatňuje se v případě špatného 
trávení, bolestí břicha, nadýmání a nechu
tenství O. 

" .... 
'",--.-:' Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V l  lítru vody vylouhujte 1 5-20 9 lis
tů a květů. Chcete-Ii posilnít žaludek, vypijte 
šálek nálevu před každým jídlem. Aplikujete-Ii 
nálev proti střevním parazitům, pijte jeden 
šálek ráno nalačno, a to po dobu tří dnů. Poté 
co šálek vypijete, užijte laxativum, abyste pa
razity vyloučili z těla. 

Popis: Vytrvalá rostlina z čeledi Chenopodiaceae, 
která dodistá výšky až 100 cm. Stonek rozvětvený, 
květy drobné, žluté nebo zelené, rostouci v latách. 

Používané části: Listy a květy. 

• Ničí střevní parazity. Totojejeho hlavní vy
užítí O.  Je velmi účinný proti škrkavce a mě
chove i lidskému, ale proti tasemnici a roupu 
dětskému příliš účinný není. 
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Cichorium 
in bu. L. I 

� , 
Cekanka obecna 

Náhražka kávy, 
která nemá nežádoucí 

účinky 

V 

C
EKANKA je dar pro poutníky. Až do 
poloviny léta u krajů cest září její blan
kytně modré květy, které kontrastují 

se zlátnoucí krajinou. Díky svému zbarvení se 
dá čekanka velmi těžko přehlédnout; dokonce 

I -- ) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Saláty. Syrové lísty čekanky natrhané 
předtím, než rostl ína rozkvetla, mají příjem
ně trpkou chuť. Dají se spolu s lísty smetanky 
lékařské a česnekem použít jako vhodná ín
gredíence do salátů. 

f} Čerstvá šťáva. Pokud chcete dosáhnout 
sílnějších účinků, pijte čerstvou šťávu z listů 
čekanky, kterou získáte pasírováním přes látku 
nebo v odšťavovači. $ťáva má hořkou chuť, ale 
výrazně zvyšuje chuť k jídlu. V případě ne
chutenství se doporučuje před každým jídlem 
vypít půl sklenice šťávy. 

@ Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 30g čerst
vých listů a kořenů. Vypijte 2 až 3 šálky denně: 
před jídlem na zvýšení chutí a po jidle k pod
poře trávení. Chcete-Ii léčivých vlastností če
kanky využít co nejlépe, nálev neslaďte. 
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Popis: \oýtrvalá bylina z čeledi Compositae, která 

někdy dosahuje výšky až 1 m. Stonek větvený, 
zprohýbaný, poměrně slabý, ale tuhý, přízemní 

listy kracovité, harni lodyžní podlouhle kopinaté, 
slabě chobotnatě zubaté. Květy asi 3 až 4 cm 
v prtlměru, modré, vzácné růžové nebo bité. 

Pouiivanéčdsti: Mladě listy a kořeny. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

neujde pozornosti ani těch, kdo ji neznají. Vy
padá to, jako by na sebe schválně upozorňova
la a volala na kolemjdoucí: Utrhni si mě a využij 
mých léčivých vlastností! 

Čekanka je jednou z rostlin, která má výrazné 
a neobvyklé léčivé vlastnosti a je možné ji také 
využít jako náhražku kávy, Mnoho lidí ji ale za 
tímto účelem nepoužívá, protože se jim patrně 
zdá příliš obyčejná a levná. 

"Čekanka," říkají mnozí nostalgicky, "tu 
jsme pili za války, když nebyla káva k dostání." 

Paradoxem je, že náhražka, tedy čekanka, je 
mnohem lepší než originál- káva. 

Vlastnosti a indikace 

Používali ji už starověcí Egypťané. Galén, 
jeden z nejvýznamnějších starověkých lékařů, 
o ní prohlašoval, žeje to "příteljater". Jakjejí 
kořeny, tak listy obsahují inulin a levulózu, dva 
cukry, které podporují funkci jater. Většina je
jích léčivých účinků je však dána hořčinami, 
které stimulují trávicí procesy. 

• Zvyšuje produkci žaludečních šťáv. Uplat
ňuje se při nadmutém žaludku; v tomto pří
padě se místo lžíce jedlé sody po každém jídle 
užívá lžíce nálevu z čekanky. Užívá-Ii se před 
jídlem, výrazně zvyšuje chuť k jídlu, a to jak 
u dospělých, tak u dětí. 

o Čekanková káva 

Na podzim nasbírejte kořeny čekanky, usušte 
je, orestujte a rozemelte. Získáte tak čekan
kovou kávu. Prášek můžete smíchat s meltou, 
která nálevu dodá příjemnější chuť. 

Kořeny čekanky se sbirajf až poté, co rozkvetly její 
překrdsné, blankytně modré květy. 

• Zvyšuje produkci žluči, která je potřebná 
k trávení tuků, stimuluje krevní oběh a zrní .... 
ňuje překrvení jater. 

• Aktívuje pohyby střev. Šálek nálevu z če
kanky ráno na lačný žaludek zvyšuje pohy
by střev a odstraňuje zácpu. Má také mírné 
antihelmintické účinky, které se uplatňují 
v případě střevních parazitů. 

Díky těmto vlastnostem se čekanka doporu
čuje v následujících případech: nechutenství, 
ochabnutí žaludku, nadmutý žaludek, porucha 
trávení způsobená poruchou funkce žlučníku, 
překrvení jater, vysoký krevní tlak v žilním sys
témujater, zácpa a střevní paraziti 0, 8, C). 

Čekanka má rovněž mírné močopudné 
a očistné vlastnosti, a proto se doporučuje v pří
padě dny a artritidy O, f), @. 
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Skořicovník 
cejlonský 

Výborné koření, které 
podporuje trávení 

V
ČíNĚ byla skořice známá od roku 2500 
př. Kr. a pro Číňany měla hodnotu zla
ta. Starověcí Egypťané ji používali při 

balzamování mumií. A znali ji i Izraelci. Mojžíš 
například dostal příkaz, aby ji spolu s další
mi druhy koření použil k přípravě "oleje svaté
ho pomazání", jímž měli být pomazáni kněží 
a předměty ve svatyni (viz Exodus 30,23). 

Skořice se spolu s dalšími druhy koření stala 
jednou z příčin objevení Ameriky, protože Ko
lumbus, který pro toto koření plul do Indie, se 
vydal na západ v domnění, že si tím zkrátí ces
tu. Během 17. a 18. století se skořice stala nejvý
nosnějším obchodním artiklem pro holandské 
obchodníky. 

�.� D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Koření. Jak celou, tak mletou skořici je 
možné použít jako koření při vaření. 

8 Nálev. Pokud chcete dosáhnout silnějších 
účinků, vylouhujte ' O minut v šálku vody dvě 
skořicové tyčinky. Do nálevu přidejte dva plát
ky citronu a pokud možno jej nesladte. Po kaž
dém jídle vypijte jeden šálek. 

216 

Popis: Strom z čeledi Lauraceae, který dosahu

je výšky 10 m. Zjeho větví se získává šedohnědá 
vnitřní kůra. Listy jsou velké, vejčité. Květy bílé 
nebo žluté. Celá rostlina má příjemné aroma. 

Používané části: Vnitřní kůra mladých větví, 
kteráje známá jako skořice. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

--" .. �� ČínSká skořice 
Kromě cejlonské skořice je na trhu též mož
né narazit na čínskou skořici, která se získává 
z kůry skořicovníku čínského (Cinnamomum 
aromaticum Nees), Čínská skořice má výraz
nější a méně příjemnou chuť. ale její léčivé 
účinky jsou stejné jako účinky cejlonské sko
řice, John Russell ve své knize Book of Nature, 
která vyšla v patnáctém století, uvedl;"Cejlon
ská skořice je určená pro urozené lidi a čínská 
pro vesničany," 

Skořice, která se i dnes hojně využivá při va
ření, má výrazné léčivé účinky, Někteří lidé se 
domnívají, že zvyšuje sexuální apetenci. Tyto 
účinky však nebyly nikdy vědecky potvrzeny 
a jsou patrně výsledkem autosugesce, 

Vlastnosti a indikace 

Kůra skořicovníku obsahuje esenciální ole
je, aldehyd skořicový, taniny, šťavelan vápena
tý, terpeny, škrob a malé množství rostlinného 

slizu, Díky všem těmto látkám má kůra násle
dující vlastnosti; podporuje trávení, posHuje 
žaludek a zvyšuje chuť k jídlu, Rovněž zvyšuje 
produkci žaludečních šťáv a podporuje pohyby 
žaludku, 

Díky těmto posilujícím a povzbuzujícím 
účinkům na orgány trávicí soustavy se zvyšu
je chuť k jídlu a dochází ke zlepšení všech trá
vicích funkcí, Skořice se doporučuje v případě 
nechutenství, nadmutého žaludku zapříčině
ného jeho ochablostí (roztažený žaludek) a při 
nadýmání způsobeném nedostatkem žaludeč
ních šťáv O, f.}, 

Na druhou stranu se nedoporučuje lidem 
s gastroduodenálními vředy, protože jednou 
z příčin této nemoci je nadbytek žaludečních 
šťáv, které jsou pro vytvoření vředu nezbytné, 

Díky obsahu taninů má skořicovník mírně 
stahující účinky, 

U citlivých lidí může skořicovník vyvolat kož
ní alergické reakce. 

Kůra skořicovníku, ať celá nebo mletá,je nenahra
ditelnou přísadou lŮJ sladkých pokrmů z rýže,jakož 
ipudinků. 
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Coriandrum 
sati.uml. I 

Koriandr setý 
Podporuje zažívání 

P
ŘESTOŽE je koriandr léčivou rostlinou, 
která se používá velmi dlouhou dobu 
(používali ji jak Asyřané, tak Egypťané), 

mohou mít její zvýšené dávky toxické účinky na 
nervovou soustavu (způsobit opilost). Koriandr 
je zejména oceňován jako koření. 

Vlastnosti a indikace 

Plody koriandru obsahují esenciální olej bo
hatý na Iinalool, aktivní látku, díky které má 
rostlina tyto léčivé vlastnosti: 

• Zlepšuje trávení. 

• Usnadňuje odchod plynů ze střev. 

• Posiluje a povzbuzuje nervový systém, po
kud se užívá v malých dávkách . 

.L..J Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Koření. Jako přísada do mnoha pokrmů. 

8 Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 309 plodů. 
Před každým jídlem vypijte jeden šálek. 

8 Suchý prášek z plodů. Po každém jídle 
užívejte jednu polévkovou lžíci prášku smí
chaného s medem. 

8 Esence. 1 až 3 kapky, třikrát denně. 

- Popis: Tuhá, sil
né vonící letnička 
z čeledi Umbel
IIJerae, s výrazným 
hlavnfm kořenem 
a štíhlými, až 60 cm 
dlouhými stonky. 
Cleněné, lichozpeřené 
listy, u báze oblé, 
a okolíky drob
ných bílých nebo 
růžových květů, 
později oblé, čer
venohnědé dvou
naiky zralých aro
matických semen. 

Používané části: 

Zralé plody. 

Koriandr, užívaný všemi níže uvedenými 
způsoby 0, 8, t), 0, se doporučuje v následu
jících případech: 

• Poruchy trávení: zánět žaludku, nedostateč
nost slinivky břišní, nadmutý žaludek, ne
chutenství, nadýmání. 

• Při zotavování po infekčních chorobách: po
vzbuzuje organismus a zlepšuje chuť kjídlu. 

• Zápach z úst: doporučuje se lidem, kteří 
konzumuj í  česnek a cibuli nebo kuřákům. 
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, . 
(rocus sativus L: • 

� ,  , 

Satran sety 
Zvyšuje chuť k jídlu a upra

vuje menstruační cyklus 

I(
VĚTY šafránu jsou překrásnou deko
raci podzimní krajiny. Egypťané, Izrael
ci a Řekové si šafránu kvůli jeho léčivým 

vlastnostem velmi cenili. Později byly vlastnosti 
této rostliny zveličovány až do takové míry, že 
například Hetodt, německý lékařžijíci v 17. sto
letí, o něm prohlašoval, že je schopen vyléčit 
všechny nemoci od bolesti zubů až po mor. 

V současnosti se šafrán používá spíše jako 
koření než léčivý prostředek. Je to nejdražší ko
ření na světě. 

Vlastnosti a indikace 
Šafrán obsahuje hořčinu (pikrocin), barvi

vo (kroein) a esenciální olej. Zlepšuje trávení, 
zvyšuje chuť k jídlu a usnadňuje odchod ply
nů ze střev. Navíc upravuje menstruační cyklus 
a dokáže zmírnit menstruační bolesti O. 

'-
""",,-,...;' Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V hrnku vody vylouhujte přiměře
né množství šafránu, Můžete osladit hnědým 
cukrem, melasou či medem. 

Zevní použití 

6 Koncentrovaný nálev. Do vody dejte tolik 
šafránu, aby nálev získal tmavě hnědou barvu. 

9 

Popis: SaJrán setý je 
vytrvalá rostlina z če
ledi / ridaceae, která 
dosahuje výšky 10-30 

cm. Má podzemní, 
zploštěle kulovité hlízy 
pokryté šupinami. Listy 
jsou úzké, čárkovité, rý
hované, připomínající 
listy trav. Na podzim 
kvete tmavěfialovými 
""éty na krátkých stop
kách. Každý ""ět 
má tři nápadně 
oranžově červené 
blizny. 

Použivané 

části: Blizny 
""étú. 

K zevním aplikacím se používá silně koncen
trovaného nálevu 6, kterým se dětem masírují 
dásně, aby se zmírnily nepříjemné pocity spoje
né s prořezáváním zubů. 
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Cum;num 
m;num L. I 

Kmín římský 
Posiluje orgány trávicí 

soustavy 

I{
MIN jako koření či lék používali už sta
rověcí Egypťané; k tomuto poznatku se 
dospělo na základě nálezů pozůstatků 

jeho plodů v některých hrobkách. Později byly 
plody kmínu římského nahrazeny kmínem ko
řenným, který má podobné vlastnosti, ale méně 
výraznou chuť. Kmín římský však i nadále zů
stává vynikajícím kořením a účinným léčebným 
prostředkem. Saláty ochucené kmínem mají 
výrazné aroma a jsou schopny uspokojit chutě i těch nejvybíravějších gurmánů. 

Vlastnosti a indikace 

Kmín římský obsahuje 10% éteríckého ole
je a látku, jejíž nejdůležitější účínnou složkou je 

D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V šálku vody vylouhujte 2 9 celého 
nebo mletého kmínu. Vypijte šálek po obědě 
a další po večeři. Děti mohou užívat 2 až 3 po
lévkové lžíce nálevu po každém jídle. 

f) Prášek. Doporučuje se po každém jídle 
užívat ' 9 rozpuštěný ve vodě nebo mléku. 

Cl Esence, Užívejte ' nebo 2 kapky třikrát 
denně. 

Popis: Jednoletá, statná rostlina z čeledi 
Umbel/iferae, která dosahuje výšky 50 cm. 
Usty jsou úzké, silně aromatické; květy jsou bílé 

až naražovělé okoliky, plodemje aromatická, 
šedozelená dvounažka, 

Používané části: Plody. 

kumina!. Díky těmto látkám kmín římský zvy
šuje chuť k jídlu, zlepšuje trávení a usnadňuje 
odchod plynů ze střev 0, 6, Cl.  

Kmín má rovněž galaktogenní účinky, což 
znamená, že podporuje tvorbu mateřského mlé
ka II kojících matek O, 6, Cl. 
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(urcuma 
Ion o L. 

Kurkuma dlouhá 
Ostré koření, které 
podporuje trávení 

M
OŽNÁ to zní zvláštně, ale ostré koře
ní a omáčky hrají velmi důležitou roli 
ve stravě lidí žijících v tropickém pod

nebí, protože uchovávání a trávení potravy jsou 
v tomto klimatu velmi obtížné. 

Kurkuma je důležitou ingrediencí kari omáč
ky, ostré omáčky, která obsahuje kurkumu, 
pepř, koriandr, zázvor, hřebíček, kardamom, 
kmín a muškátový ořech. Kombinace těchto 
koření může být pro lidi, kteří nejsou na ostré 
omáčky zvyklí, nepoživatelná. 

Vlastnosti a indikace 

Oddenek kurkumy obsahuje esenciální 

olej, barviva, hořčinu, organické kyseliny, 
Pryskyříci a škrob. 

't� 
"'-�) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 1 5-20 9 od
denku. Během každého jídla vypijte 1 šálek. 

€I Prášek. Užívejte 1 9 denně rozložený do 
tří dávek. 
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Popis: Vytrvalá rostlina z čeledi ZingiberaceaeJ 
která dorústá výšky 1 m. Má 5 až 10 velkých 
podlouhlých !istú s dlouhým řapíkem. Květy bílé 

nebo nažloutlé; oddenek tuhý o průměru až 10 cm. 

Používané části: Oddenek. 

Kurkuma podobně jako zázvor posiluje ža
ludek a zvyšuje produkci žaludečních šťáv, díky 
čemuž usnadňuje trávení v případě nechuten
ství či dyspepsie. Rovněž se použivá v případě 
chronického zánětu žaludku a hypochlorhyd
rie (snižené množstvi kyseliny chlorovodikové 
v žaludeční šťávě). 

Kurkuma též podněcuje vyprazdňování žluč
níku O ,  €I a usnadňuje odchod plynů ze střev 
O, €I. 



Genfiana lutea L. I 

Hořec žlutý 
Výrazně zlepšuje trávení 

P
ODíVEJ, vidíš tu dobře rostlou by
linu!"  říká poutník svému kamará-

" dovi. 

,,vidím, to je přece hořec," odvětí jeho druh, 
který má dobré znalosti botaniky. "Jeho kořeny 
mají výrazné léčivé vlastnosti." 

"Tak ho vytrhněme a odnesme ho domů." 

,y žádném případě," ohradí se muž, který se 
vyzná v rostlinách. "Možná tomu nebudeš věřit, 
ale hořec roste tak pomalu, že mu trvá deset let, 
než rozkvete, a může růst až padesát let. Nech 
ho tady. Pokud ho budeme potřebovat, můžeme 
si pro něj kdykoli zajít. Je docela možné, že nás 
všechny přežije." 

Takto se chovají lidé, kteří mají k přírodě 
kladný vztah. Ovšem někteří náruživí sběrate
lé léčivých bylin hořec žlutý málem vymýtili. Je 
škoda, že ohromné kořeny hořce, které mohou 
vážit až 6 kg, byly systematicky sbírány za úče
lem ovonění alkoholických nápojů. 

Alkoholické nápoje 

Nedoporučujeme pít alkoholické nápoje či 
lihoviny z hořce, protože negativní účinky al
koholu neutralizují blahodárné účinky této 
vzácné rostliny. 
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Popis: Vytf1Jalá až 1,5 m vysoká rostlina z čeledi 
Gentianaceae. Lodyha přímá,jednoduchá, dutá. 

Listy vstřícné přisedlé, eliptické, výrazně podélně 
žilnaté, až 30cm dlouhé. Květy žluté v paždí hor

ních listů svazečkovitě nahloučené. 

Používané části: Kořen. 
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.LJ! Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Studený výtažek. Ponořte kus kořene hoř
ce (asi 1 0  gl do 1 litru studené vody. Nechte 
4 až 5 hodin odstát. Během vylouhování do 
vody přidejte semínka anýzu, která pomo
hou odstranit nepříjemně hořkou chuť, ale 
neslaďte. Vypijte tři šálky denně, vždy před 
jídlem. 

8 Odvar. V 1 litru vody asi hodinu povařte 
lOg  kořene. Před každým jídlem vypijte půl 
šálku. 

CI Prášek nebo suchý výtažek. Doporučuje 
se uživat 0,5-1 g před každým jídlem. 

Dioskorides, velký řecký lékař a botanik ži
jící v 1. století, ve svém díle De Materia Medica 
napsal: .,Kořen hořce smíchaný s vodou pomá
há lidem trpícím nemocemi jater a žaludku." 
Dnes. tedy přibližně o dvacet století později. je 
názor řeckého učence stále platný a hořec patří 
k rostlinám, které jsou ceněny kvůli tomu, že zvy
šují chuť kjídlu a zlepšují trávení. 

Vlastnosti a indikace 
Kořen hořce žlutého obsahuje několik hoř

kých složek, z nichž nejvýznamnějšími jsou 
genciopikrin a amarogencin, nejhořčejší známá 
látka na světě. Když rozpustíte jeden díl amaro
gencinu v pěti milionech dílů rozpouštědla,jeho 
hořká chuťje stále patrná. Hořec navíc obsahuje 
několik druhů cukru, taniny a pektin. 

Má následující vlastnosti: 

• Posiluje žaludek. Hořké komponenty ko
řene hořce podněcují sekreci trávicích žláz, 
včetně slinných žláz. Díky tomu hořec zvyšu
je chuť kjídlu a zlepšuje trávení. Doporučuje 
se zejména v případě chronického zánětu ža
ludku spojeného s hypochlorhydrií (snížené 
množství kyseliny chlorovodíkové v žaludeč
ní šťávě), žaludeční atonii, špatném trávení, 
zvracení, nechutenství a při rekonvalescen
ci po horečnatých onemocněních O, 8, CI. 
Podle doktora Leclerka "hořec povzbuzuje, 
ale nedráždí{l. 

• Je choleretický a cholagogický. Podporuje 
produkci žluči v játrech ajejí odchod do dva
nácterníku. Doporučuje se při překrvení ja
ter a dysfunkci žlučníku O, 8, CI. 

• Snižuje horečku. Přestože jeho účinky ne
jsou nikterak výrazné, uplatňuje se při ma
lárii. Bylo potvrzeno, že hořec dokáže zničit 
jednobuněčné organismy, které způsobují 
malárii a napadají červené krvinky. Lze jej 
užívat spolu s chininem O, 8, CI.  

• Stimuluje činnost imunitního systému. 

Bylo potvrzeno, že kořen hořce podporuje 
tvorbu bílých krvinek, cožje žádoucí v přípa
dě oslabené imunity 0, 8, CI. 

Varování 

Hořec je možné si snadno splést s kýchavicí 
bílou (Veratrum album L.l, jedovatou rostli
nou, která roste v jeho blízkosti. Kýchavici po
znáte podle toho, že má střídavé listy, které jsou 
na vnitřní straně chlupaté, a bílé květy, které cel
kem nepfijemně zapáchají. 
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II/;c;um verum 
Hook. I 

Badyóník pravý 
Zlepšuje trávení 

B
ADYÁNIK svou krásou připomíná vav
řín a jeho květy se podobají  květům 
magnólie. Celá rostlina pak voní podob

ně jako anýz, ale mnohem výrazněji. Badyáník 
pravý byl do Evropy přivezen na konci 17. stole
tí, tedy v době, kdy se indické koření těšilo velké 
popularitě. 

Vlastnosti a indikace 

Přestože badyáník pravý patří k jiné čeledi 
než anýz, obsahuje stejnou účinnou látku: esen
ci bohatou na anetol. Díky ní má podobné léčivé 
vlastnosti jako anýz: zlepšuje trávení a usnad
ňuje odchod plynů ze střev. 

Uplatňuje se 0 , 49 v případě špatného za
žívání, hnilobných procesů ve střevech a nadý
mání. 

.o Příprava a použitJ 

Vnitřní použití 

O Nálev. K přípravě nálevu je potřeba menší 
množství badyáníku než anýzu, protože je da
leko koncentrovanější. Do jednoho šálku sta
čí dát 1 až 2 plody. Vypijte 2 až 3 šálky denně, 
vždy po jídle. 

49 Suchý výtažek. Doporučuje se užívat 1 00 
až 300 mg denně. 

Popis: Aromatický, stálezelený stromek z čeledi 
Magnoliaceae, který dosahuje výšky 2 až 5 mJ 
s šedobílou, hladkou kůrou. Listy lesklé, eliptic

ké, květy vyrůstajíjednotlivě,jsou žluté. Semena 
hladká, lesklá, ukrytá v měchýřcích. 

Používané části: Plody. 

Díky svým mírným protikřečovým účinkům 
uvolňuje křeče vnitřních dutých orgánů (žalu
dek, žlučník, střeva, děloha apod.). 
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iQSDn;a 
tutinosa l. D. C. I 1 3  Rostliny pro 

žaludek 

Jasonia glutinosa 
Léčí trávicí soustavu 

a povzbuzuje organismus 

TITO rostlina se ve velké míře používá ve 
španělské Aragonií. Nálev z ní přípra
vený svým aroma připomíná kafrovník 

a má mírně nahořklou chuť. Dají sejím nahradit 
černé čaje, ale na rozdíl od nich je nálev z Jaso

nta glutinosa mnohem zdravější. 

Díoskorides aní jeho současníci tuto rostlinu 
neznali, protože neroste ve východní částí Stře
domoří. 

Vlastnosti a indikace 
Její složení není zcela známé. ale bylo potvr

zeno, že neobsahuje kofein ani tein. Obsahu
je esenci, díky které rostlina zlepšuje trávení, 
a také velké množství taninů, které se uplatňují 
při léčbě průjmových onemocnění O. 

Aplikuje se v následujicích při pad ech: 

i::!I-..;;.;.�í���'!.a a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 20-40 9 
rostliny. Vypijte maximálně 5 šálků denně, a to 
vždy po jídle. 

Popis: Vytrvalá 
rostlina z čeledi 
Compositae. Báze 
stonku dřevnatá, 
vyrůstá z ní něko
lik stonků, které 
dorůstají výšky 
20-40 cm. Rost
linaje lepkavá, 
pokrytá drobný
mi chloupky. Květy 
jsou drobné, žluté. 

Používané části: 

Listy a květy. 

• Trávicí obtíže. Jasonia glutinosa se uplatňu
je v případě podrážděného žaludku, poruchy 
trávení, pomalého a obtížného trávení, průj
mu a hnilobných procesů ve střevech O. 

• Obtíže nervového původu. Stimuluje čin
nost nervového systému, ale na rozdíl od čaje 
či kávy nemá vedlejší účinky O. 
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lourus nobilis l. I 

Vavřín ušlechtilý 
Zlepšuje trávení a zmírňuje 

revmatické bolesti 
V 

R
IMŠTI vládci, atleti a vítězní válečníci no-
sili na hlavě vavřínové věnce, které je měly 
chránit před bleskem a mocnostmi zla. 

Vlastnosti a indikace 

Vavřín má léčivé účinky díky tomu, že obsa
huje esenciální olej. Jeho vlastnosti jsou násle
dující: 

• Zlepšuje chuť k jídlu a trávení a usnadňu
je odchod plynu ze střev. Doporučuje se li
dem, kteří trpí nechutenstvím, mají problé
my s trávením či nadmutý žaludek O .  

--D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 20-30 9 
vavřínových listů. Chcete-Ii dosáhnout silněj
ších účinků, přidejte hrst zralých plodů. Pro 
zlepšení chuti k jídlu vypijte šálek, a to vždy 1 0  
minut před jídlem. Pokud chcete zlepšit tráve
ní, vypijte šálek po každém jídle. 

Zevní použití 

f) Vavřínový olej. Studený výtažek přípravíte 
tak, že do 1 litru olivového oleje přidáte 30g vav
řínových listů a necháte 1 0  dní odstát na slunci. 
Aplikujte přímo na bolavé místo. Olej je rovněž 
možné použit jako repelent proti hmyzu. 

Popis: Stálezelený keř z čeledi Lauraceae, který 
dorůstá výšky 30 cm. Listy střídavé s řapíkem 1 cm 
dlouhým, tmavozelené, kožovité. Květy po několi
ka ve svazečcich nebo krátkých hroznech v úžlabí 
listu, dvoudomé, najedné rostlinějen tyčinkové, na 
jiné jen pestíkové květy. Plod je černá, vejcovitá, až 
2 cm dlouhá bobule. 

Používané části: Listy a plody. 

• Je mírně močopudný O.  

• Stimuluje a upravuje menstruaci O. 

• Má protirevmatické a protizánětlivé účin

ky; při zevních aplikacích je velmi účinný. 
Vavřínový olej f) a proti revmatický balzám 
připravené z vavřínových listů se používají 

k masirování v případě ztuhlé šíje, bederního 

ústřelu, ischiasu, vymknutého kotnlku a dal
ších bolestí kloubů či svalů. 
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Lippia triphylla 
Kuntze 

Aloisie troj l istá 
Zlepšuje trávicí obtíže 
a zkl idňuje nervovou 

soustavu 

�WISIE trojlistá je spolu s rajčaty, bram
borami a mnohými dalšími rostlinami 

arem americké flóry. V Evropě se pěs
tuje od 18. století. 

Vlastnosti a indikace 
Celá rostlina, zvláště její listy, obsahuje esen

ciální olej, který se skládá z více než jednoho sta 
látek, z nichž nejvýznamnější jsou citra/, Iimo
nen a karyofylen. Rostlina díky esenciálnímu 
oleji zlepšuje trávení, usnadňuje odchod ply
nů ze střeva má proti křečové účinky. 

Aloisie trojlistá se doporučuje v následují
cích případech: 

• Trávící obtíže: akutní a chronická porucha 
trávení a nadýmání O. 

• Menstruační bolesti, žlučníková a ledvino
vá kolika O. 

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 30 9 lístŮ. 
Vypíjte šálek horkého nálevu po každém jídle. 
Nálev má velmi příjemnou chuť. 

Pvpis: 
Keř z če
ledi Verbc-
naceae, 
který 
dorůstá 

Q 

výšky až 2 m. Listy 
podlouhlé, tvrdé, 
které po rozem
nuti mají silné 
citronové aro-
ma. K věty drob
né, červené nebo 
fialové, rostoucí 
\I trsech. 

Pvužfvané části: Listy. 

• Rovněž se uplatňuje v případě nervových 
onemocnění, zejména úzkosti 0 ,  protože 
v mnoha případech se sjejí pomocí dosahuje 
lepších výsledků než s chemickými sedativy; 
na rozdíl od nich totiž nemá žádné vedlejší 
účinky. 
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Mentha 
ule ium L. I 1 3  Rostliny pro 

žaludek 

Polej obecný 
Výrazně zlepšuje trávení 

M
NOHO let předtím, než se objevily in
sekticidy ve spreji, lidé používali polej 
obecný k hubení hmyzu. Své latin

ské označení pulegium (blecha) získala rostlina 
patrně proto, že starověcí Řekové a Římané její 
výpary používali k hubení blech. 

Léčivé vlastnosti polejejsou známé tisíce let. 
Dioskorides, věhlasný řecký lékař a botanik ži
jící v 1 .  století, o této rostlině říkal, že "doká
že zahřát, přispět ke snížení tělesné hmotnosti 
a zlepšit trávení". 

"Přejedl jsem se! Dám si šálek čaje z poleje, 
aby se mi lépe trávilo," řekl číšníkovi muž v re
staurací, když poobědval. 

"Já si dám také jeden. Polej pomáhá pročis
tit mozek, když to člověk přežene s alkoholem," 
přidal se k němu člověk sedící u vedlejšího stolu. 

Polej v těchto případech opravdu pomáhá, 
ale bylo by mnohem lepší, kdybychom jej ne po-

, Varování 

Polej je nutné užívat vždy s rozvahou a nikdy 
v případě akutních komplikací žaludečního 
vředu (krvácení, perforace). 

Vysoké dávky rostliny, zejména pak její esence, 
mohou být nebezpečné. 

Popis: Vytf1lalá, až 60 cm vysoká, roztroušeně 
chlupatá až olysalá rostlina z čeledi Labiatae. 
Lodyha vystoupavá, větvená. Listy krátce 
řapikaté, vejčité, téměř celokrajné. Květy krátce 
stopkaté, hustě nahloučené v bohatých, vzájemně 
oddálených lichopřeslenech. 

Používané části: Celá rostlina. 

. C- Příprava a použití 

Vnitřní použití 

. ""' 

O Nálev. Převařte litr vody, přidejte do ní  
1 0-20g poleje a nechte několik minut odstát. 
Nálev můžete osladit medem. 

Potřebujete-Ii zlepšit zažívání, po každém 
jídle vypijte šálek nálevu. Při nachlazení nebo 
menstruaci vypijte šálek každé dvě hodiny. 

Zevní použití 

I!I Výplachy úst. Provádějte je koncentrova
ným nálevem {30 9 na 1 litr vody}. 

«l Čištění kůže. Za tímto účelem se používá 
koncentrovaný nálev {viz výše), 
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ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

užívali k odstraňování příznaků. Je daleko ro
zumnější žít střídmě než léčit důsledky nestříd
mosti, a to i v případě, že k tomu používáme 
přírodní léčebné prostředky. 

Vlastnosti a indikace 

Rostlina obsahuje esenciální olej (0,5-1 %) 
na bázi pulegonu, nenasyceného ketonu. Rov
něž obsahuje menthon, Iimonen a další ketony. 
Má následující vlastnosti: 

• Posiluje žaludek a zlepšuje trávení. Polej 
podporuje trávicí procesy, zvyšuje produkci 
žaludečních, střevních a pankreatických šťáv 
a stimuluje činnost žaludku a tenkého střeva. 
Rovněž usnadňuje odchod plynů ze střev, 
zmírňuje hnilobné procesy ve střevech a tlu
mí bolesti hlavy, jejichž příčinou jsou zaží
vací obtíže O. Zvyšuje také vylučování žluči. 

Doporučuje se užívat vždy, když je nutné 
zlepšit trávení, například v případě hypochlor
hydrie (snížené množství kyseliny chlorovo
díkové v žaludeční šťávě), pomalém trávení, 
nadbytku plynů v žaludku a také při poruchách 
hybnosti žlučníku (dyskineze žlučových cest). 

• Usnadňuje vykašlávání a tlumí kašel. Uplat
ňuje se při nachlazení a dráždivém kašli O.  

• Podněcuje menstruaci a tlumí bolest, která 
ji provází O. 

• Vypuzuje parazity ze střev. V tomto případě 
pijte každý den po dobu pěti dnů šálek nálevu 
na lačný žaludek O .  

• Dezinfikuje. Nálev z poleje se používá k vý
plachům úst v případě páchnoucího dechu či 
hnisavého zánětu zubového lůžka €I. Rovněž 
jím lze omývat rány €). 

• Insekticid. Chcete-li se zbavit molů, dejte do 
svého šatníku několik malých sáčků s pole-
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jem. S jeho pomocí můžete též vyhubit pa
razity žijící v srsti vašich domácích miláčků; 
stačí jen potírat jejich srst koncentrovaným 
nálevem z poleje. 

Kromě toho, že po/ej podporuje trávení, rovněž 
tlumí menstruační bolesti, a to zejména u mla
dýchžen. 

Polej americký 

Polej americký (Hedeoma pu/egioides Pers.) 
roste v Severní Americe a svým vzhledem 
a vlastnostmi se podobá poleji obecnému. 

Původní obyvatelé Severní Ameriky používali 
tuto rostlinu ke zmírnění bolestí hlavy a men
struačních bolestí, jakož i k hojení ran. 



Origanum 
vul are l. 1 3  Rostliny pro 

žaludek 

Dobromysl obecná 
Podporuje trávení a má 
proti revmatické účinky 

DOBROMYSL obecná se podobá majo
ránce zahradní, ale na rozdíl od ní roste 
divoce v přírodě. 

Vlastnosti a indikace 

Rostlina je bohatá na esenciální olej, ktetý ob
sahuje tymol a karvakrol, látky, které uklidňují, 
usnadňují odchod plynů ze střev a mají proti-

""- -U Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Koření. Sušené listy dobro mysli jsou důle
žitou ingrediencí mnoha pokrmů. 

6 Nálev. V ,  litru vody vylouhujte 1 5-209 
rostliny, Vypijte 1 šálek po každém jídle. 

O Esence. Doporučuje se užívat 4-6 kapek 
třikrát denně. 

Zevní použítí 

O Inhalace páry. Do vroucí vody přidejte hrst 
rostliny. Apl ikuje se při nemocech dýchacího 
ústrojí. 

o Kataplazmata. Rozmačkaná rostlina se 
ohřeje v misce a zabalená v látce se aplikuje 
na bolestivou či zanícenou oblast. 

o Masáž. Na postižené místo se nakape ně
kolik kapek esence a jemně se vetřou do kůže, 

Popis: \!yt7lJalá, aro
matická, až 50 cm vysoká 
bylina z čeledi Labiatae. 
Lodyhy dole se sterilními 
listnatými výhonky, nahoře 
rozvětvené. Listy vstřícné, 

oválné, celokrajné, dolní řapí
katé, horní přisedlé. Květen
ství lata lichopřeslenů, Vf
cholová nebo na konci větví. 

Použivanéčásti: Květenství. 

křečové účinky. Dobromysl rovněž obsahuje fta
vonové látky a kyselinu ursolovou. Díky těmto 
dvěma látkám má protirevmatické vlastnosti. Ob
vykle se doporučuje v následujících případech: 

• Trávicí obtíže: porucha trávení nervového 
původu, nadýmání, křeče nebo kolika orgánů 
trávicí soustavy O, O. Díky tomu, že usnad
ňuje odchod plynů ze střev, je dobromysl 
vhodným kořením do pokrmů z luštěnin, 
jakož i na pizzu a do polévek O. 

• Nemoci dýchacího ústrojí provázené su

chým nebo dráždivým kašlem, jako například 
zánět hrtanu nebo dávivý kašel. Dobromysl 
rovněž usnadňuje vykašlávání a tlumí kašel, 
a tojak při vnitřním O. 6, O, tak zevním O 
použití. 

• Bolesti svalů, ztuhlá šíje a bederní ústřel. 
V těchto případech se dobromysl aplikuje 
zevně jako účinná látka kataplazmat 0 nebo 
se vtírá do těla při masáži 0.  
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Ouassia amara l. I 

Kvassie hořká 
Podporuje trávení 
a snižuje horečku 

Q UASSl, tak se jmenoval otrok z Guyany, 
který v roce 1756 prozradil holandskému 
důstojníkovi své tajemství léčby horečky. 

11m tajemstvím byla kvassie, guyanský keř. 

Vlastnosti a indikace 

Rostlina obsahuje pryskyřici, rostlinný sliz, 
taniny a alkaloid hořké chuti nazývaný kvassin. 
Je to nejdůležitější aktivní složka, díky níž má 
rostlina léčivé vlastnosti. 

• Posiluje žaludek, zlepšuje trávení a zvy
šuje chuť k jidlu. Kvassie zvyšuje produkci 
žaludečních šťáv a podporuje funkci žluční
ku O. Uplatňuje se při léčbě poruchy trávení 
(dyspepsie). 

�..,;) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Odvar nebo studený výtažek (5- 1 0  9 ků
ry a/nebo dřeva na 1 litr vody). Vypijte šálek 
před každým jídlem. 

Zevní použití 

f) Výplach střev (klystýr). Provádí se odva
rem určeným pro vnitřní použítí, a to jednou 
denně. Tímto způsobem je možné zničit střev
ní parazity. 
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Popis: Keř nebo 
strom z čeledi 
Simarubaceae s vel
kými červenými květy 
rostoucími po stra
nách stonku. Listy 
podlouhlé, na horní 
straně zelené, dole 
Jedé. 

Používané části: Kůra 
kmene a kořeny. 

• Snižuje horečku. Doporučuje se při tropic
ké horečce O . 

• Odstraňuje střevní parazity. Aplikuje-li se 
prostřednictvím klystýru, je schopná zničit 
roup dětský, který se většinou nachází v ko
nečníku a u řitního otvoru, tedy v místech, 
kde perorální aplikace nejsou účinné f). 

Varování 

Vysoké dávky této rostliny mohou vyvolat 
zvracení. Kvassie by se neměla užívat v přípa
dě gastroduodenálních vředů a během men
struace (vyvolává křeče v děloze). 



Pimpinello 
aniJum L. I 

Bedrník anýz 
Podporuje trávení 
a zvyšuje produkci 
mateřského mléka 

B 
EDRNIKU se také někdy říkalo "man
želé-jsou-zpět", protože manželé, kteří 
odešli z domu kvůli zapáchajícímu de

chu svých manželek, se poté, co jejich ženy začaly 
užívat bedrník, vrátili zpět. Za tímto účelem lze 
bedrník použít i dnes. 

Vlastnosti a indikace 

Rostlina za mnoho léčivých vlastností vděčí 

obsahu esence, anetolu, který - izoluje-Ii se 

� -Ut Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V šálku vylouhujte čajovou lžíci (3 g) 
bedrníku. Můžete vypít až 3 šálky horkého ná
levu denně, nejlépe po jídle. Nálev můžete 
osladit medem. 

e Nálev pro kojená batolata. Ve čtvrtlit
ru vody vylouhujte ' -2 čajové lžičky (3-6 g). 
Oslaďte lžičkou cukru (med není pro kojené 
děti vhodný). Podávejte během dne. 

() Esence. Doporučená dávka je , -5 kapek, 
dvakrát až třikrát denně. 

o Prášek. Můžete užívat až 2 9 denně. 
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Popis: Jednoletá, až 50cm vysoká pýřitá bylina 
z čeledi Umbelliferae. Lodyha větvená, podélně 

rýhovaná. Listy dlouhé, řapíkaté, okrouhle ledvi
nité, zastřihované, zubaté, Květy ve složeném 
okolíku s 5-15 paprsky. Plody dvounažky vefcovi
té, nahoře zúžené, 3-4 mm dlouhé, husté krátce 
štětinatě chlupaté. 

Používané části: Plod. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

od ostatních látek obsažených v bedrníku -
ztrácí své léčívé vlastností, a dokonce se stává 
toxickým (vyvolává křeče). Lihové nápoje ob
sahující tuto esenci nemají žádné léčivé účinky, 
nýbrž jsou toxické, protože obsahují alkohol 
a anetol. 

Na druhou stranu plody bedrníku v podo
bě, v jaké se nacházejí v přírodě, nemají žádné 
z účinků toxické látky, kterou obsahují. Plody 
vedle anetolu obsahují další látky, jako napří
klad fenol, kyselinu jablečnou, cukry a cholin. 

Mají následující vlastnosti: 

• Trávicí soustava: Bedrník anýz je a.rchety
pem rostli", které usnadňují odchod plynů 
ze střev, zvyšuji chuť k jídlu, podporují trá
vení a posil ují žaludek. Zabraňuje hnilob
ným procesům ve střevech a čistí je O ,  t) ,  
O .  Čaj připravený z bedrníku, kmínu, feny
klu a koriandru je čajem, o kterém Font Quer 
prohlásil, že mu neodolá žádné nadýmání. 

Dětem a kojeným batolatům pomáhá čaj z be
drníku anýzu v případě plynatosti a průjmu @ .  
Je dobré dávat kojeným dětem nálev z bedrníku 
pravidelně jako běžný nápoj. 

• Dýchací soustava: Bedrník anýz usnadňuje 
vykašlávání. Pomáhá odstraňovat hlen tím, 
že jej naředí. Je vhodný pro lidi trpící astma-

Dostává-Ii dobyrek bedrník 
anýz, produkuje více mléka. 
Taktéž kojící matky mohou 
využít tohoto účinku ke zvýšení 
tvorby mateřského mléka. Navíc 
mateřské mléko obsahující 
bedrníkje mnohem 
lépe stravitelné a nezpůsobuje 
nadýmáni. 

tem a nemocemi průdušek, jakož i pro ty, 
kdo chtějí přestat kouřit, protože působí jako 
protilátka nikotinu a dehtu, odstraňuje 
dráždivý hlen z průdušek a podporuje rege
neraci buněk sliznice O,  t), O. Navíc s jeho 
pomocí lze osvěžit dech páchnoucí po tabáku 
a dodat mu příjemné aroma. 

• Mléčné žlázy: Zvyšuje produkci mateřského 
mléka O,  t), O .  Chovatelé dobytka míchají 
bedrnik kravám a ovcím do krmiva. Protože 
bedrník anýzje z těla vylučován v mateřském 
mléce, kojící matky pomohou svým dětem, 
když ho budou užívat, protože se tím ujejich 
potomků zmírní tvorba plynů ve střevech. 

Doporučujeme pit ndlev či užívat esenci z bedr� 
níku anýzu, protože zmirňuji nadýmání a zlep
šuji trávení. Avšak lihoviny s příchutí anýzu 
kvůli obsahu alkoholu pít nedoporučujeme. 
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Rob;n;a 
seudoQcoc;O L. I • 1 3  Rostliny pro 

žaludek 

Trnovník akát 
Vhodný při překyselení 

žaludku 

T
RNOVNIK akát byl přivezen do Evropy 
v roce 1601 Jeanem Robinem, zahradní
kem francouzského krále. Odtud pochází 

její latinský název Robinia. Přestože je to okrasná 
rostlina, má zajímavé léčivé vlastnosti. Včely z je
jího nektaru produkují velmi chutný med. 

Vlastnosti a indikace 

Květy a listy obsahují flavonoidy, glykosidy 
(robinin), taniny a esenciální olej. Mají proti
křečové účinky (uvolňují křeče dutých orgánů), 
podněcují vyprazdňování žlučníku, zklidňují 
kůži a sliznici. Používají se v případě poruch 
trávení a žlučníkových dysfunkcí. Díky tomu, 
že mají zklidňující a hojivé účinky, chrání 
sliznici žaludku a jícnu při překyselení žalud
ku. Doporučují se při pálení žáhy, zánětu jícnu 
a gastroduodenálních vředech O. Používají-li se 
ke kloktání, zmírňují podráždění hrdla $. 

1- ) Příprava a použití 
Vnitřní použití 

O Nálev. V , litru vody vylouhujte ' 5-30 9 
květu. Denně se doporučuje vypít šálek po 
každém jídle. 

Zevní použití 

$ Kloktadlo. Provádí se výše uvedeným ná· 
levem. 
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Popis: Až 30 m vysoký strom nebo keř z čeledi 
Leguminoseae. Borka hluboce rozbrázděná, svět
le šedá až hnědošedá. Listy střídavé, až 30cm 
dlouhé, dlouze řapikaté, lichozpeř�né, se 4 až 10 
páry lístků. Květy uspořádány v převislém hroznu 
až 20em dlouhém, bílé nebo narů:lověfé, se žluto
zelenou skvrnou na pavéze. Lusky až 10 cm dlou
hé, vytrvávají na stromě až do dalšiho roku. 

Používané části: Květy a listy. 

Varování 

Přestože semena, kůra a kořeny mají naslád· 
lou chuť, jsou toxické a vyvolávají zvracení. 



Sontolina 
chama rissus L I 

Svatolína 
cypříškovitá 
Podporuje trávení 

a vypuzuje střevní parazity 

�TO rostlina, která má ráda slunné podne
bí,je výborným prostředkem k ochraně šat
stva, protože odpuzuje moly a další hmyz. 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina, zejména její květy, obsahuje až 
1 % esence, která je složena z ketonu (santoli
non) a fenolového esteru. Rovněž obsahuje tani
ny, pryskyřici a hořčinu. 

-io-�) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

Níže uvedenými apl ikacemi lze zlepšit trávení 
a vyvolat menstruaci: 

O Nálev. V šálku vody vylouhujte 6 až 7 květů. 

Vypijte šálek po každém jídle. 

8 Esence. Doporučuje se užívat 3-5 kapek 
třikrát denně. 

Níže uvedené aplikace se používají k vypuzení 
střevních parazitů: 

@ Nálev. V šálku vody vylouhujte polévkovou 
lžíci semen. Celý týden pijte vždy ráno šálek 
nálevu. Po měsíci tuto proceduru zopakujte. 

(I Prášek ze semen: 2-4g prášku smíchané 
s medem nebo ovocnou šťávou. 

Popis: \-ýtrvalý, až 50cm vysoký polokeř z čeledi 
Compositae. Listy úzké, šedozelené a silně aro
matické. Květy zlatavě žluté, rostou v úboru, silně 
aromatické a hořké. 

Používané části: Semena a Á'l'ěty. 

Díky těmto látkám má následující vlastnosti: 

• Tonizuje žaludek, podporuje trávení a uvol
ňuje křeče. Tato rostlina dokáže zlepšit trávení 
u lidí, kteří trpí žaludečními obtížemi O, 8. 

• Vypuzuje parazity ze střev. Uplatňuje se 
proti roupu dětskému a škrkavce, které se 
často vyskytují u dětí @, (I .  

• Vyvolává menstruací O ,  8 .  
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Trigonell. 
' •• num· r.Mlm L. I 

Pískavice 
řecké seno 

Zmírňuje záněty a je velmi 
chutná 

P
rSKAVICE patří k jedněm z nejdéle po· 
užívaných léčivých rostlin. V egyptském 
lékařském dokumentu, který je datován 

do 15. století př. Kr., se pískavice řecké seno do· 
poručuje na popáleniny. Rovněž u Hippokrata se 
vyskytují zmínky o jejích léčivých vlastnostech. 

Vlastnosti a indikace 

Semena piskavice jsou bohatá na rostlinný 
sliz a bílkoviny. Užívají-li se vnitřně, mají mir· 
ně projimavé účinky, a dále zmírňují záněty 
a chrání sliznici O, 8. Díky těmto vlastnostem 
semena pískavice zlepšují všechny trávicí funk· 
ce,jakož i metabolismus. 

Přestože dnes existuje mnoho povzbuzujících 
látek, mouka z pískavice řeckého sena se stále 

- -D �říprava a použití 
Vnitřní použití 

O Odvar. V šálku vody povařte polévkovou lží· 
ci mouky ze semen pískavice. Vzniklé pyré mů· 
žete osladit lžičkou medu či hnědého cukru. 

8 Suchý výtažek. Do každého ze tří denních 
pokrmů se doporučuje přidat 1 9 výtažku. 

Popis: Jednoletá, 
až 50cm vysoká rostlina 
z čeledi Leguminoseae. Se
mena (10-20 ks) jsou ulože· 
na v úzkých, dlouhých 
luscích. Rostlina 
má nepříjemné 
aroma. 

Používané části: 

Semena. 

doporučuje lidem, kteří trpí nechutenstvím či 
anémií, a také těm, kteří chtějí zvýšit tělesnou 
hmotnost O. Pískavice totiž zvyšuje chuť k jíd· 
lu a pomáhá přirozeným způsobem přibrat na 
váze. 

Zřejmě nejznámějším způsobem použití pís· 
kavice jsou zevní aplikace. 

Z rozvařených semen lze vytvořit pastu boo 
hatou na rostlinný sliz, která se uplatňuje při 
léčbě hemoroidů, kožních nemocí či bolavých 
kloubů. 
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VeronicQ 
officina/is L. I 1 3  Rostliny pro 

žaludek 

Rozrazi l  lékařský 
Náhražka černého čaje 

V SEVEROEVROPSKÝCH státech se ná
lev z rozrazilu používá jako náhražka čer
ného čaje. Je tomu patrně proto, že dokáže 

povzbudit, a přitom nemá žádné vedlejší účinky. 

Vlastnosti a indikace 

Rostlina obsahuje taniny a hořčinu (aucubo
sid), diky kterým má stahující a povzbuzující 
účinky, zvyšuje chuť kjídlu a zlepšuje trávení. 
Dále se v ní nacházejí saponiny a minerální soli, 
které usnadňují vykašlávání, jsou močopudné 
a pomáhají čistit organismus; a pryskyřice, ma
nitol a organické kyseliny, kterým rostlina vděčí 
za své hojivé a zvláčňující účinky. 

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 30-409 
rostliny. Vypijte 3 až 4 šálky denně. Pokud jej 
chcete použít ke zvýšení chuti, musíte jej pít 
před jídlem. 

6 Čerstvá šťáva. Před každým jídlem užívej
te 2 až 4 lžíce. 

Zevní použití 

Cl Obklady. V 1 litru vody 1 0  minut povařte 
30-409 rostliny. Aplikujte přímo na kůži. 

o Tonikum. Použijte výše uvedený odvar. 

Popis: vytrvalá, až 20 cm 
vysoká bylina z čeledi Sero
fulariaceae. Lodyha polé
havá, na dolních uzlinách 
kořenující, koncem vystou
pavá, chlupatá, se vzpříme
ným květenstvím. Listy vstříc
né, krátce řapíkaté, široce 
kopinaté až vejčité. Květenství 
hroznovité, stopkaté. 

Používané části: Celá 
rostlina. 

Aplikuje se v následujících případech: 

• Poruchy trávení: nechutenstvÍ, nadmutý ža
ludek. Rozrazil se rovněž uplatňuje při mi
gréně způsobené špatným trávením O, 6 .  

• Nemoci dýchacího ústrojí: zánět hltanu, katar, 
kašel, zánět průdušek a astma (s jeho pomocí 
lze předejít astmatickým záchvatům). Rovněž 
zmírňuje kašel a zklidňuje hrdlo O, 6. 

• Zvyšuje produkci moči, čistí a stimuluje 
organismus. Rostlina navozuje tělesnou i du
ševní rovnováhu 0, 8. 

• Kožní nemoci: Rozrazil sepoužívá komývání 
ekzémů, zmirňuje svědění, zklidňuje mra
zem vysušenou kůži; rovněž je dobrým kos
metickým prostředkem Cl, 0. 
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Rostl iny 
pro střeva 

Celý střevní trakt je citlivý na působení lé
čivých rostlin. Léčivé rostliny mají na sliznici 
střev dva základní účinky: 

• Projímavý: Podporují nebo zrychlují prů
chod potravy střevy a zároveň zklidňují 
jejich sliznici . 

• Stahující: Vysušují a stahují kůži a sliznici. 
Jelikož snižují sekreci sliznice, uplatňují se 
při průjmech. Rovněž zvyšují srážlivost kr
ve v cévách. 

Téměř všechny rostliny, které mají stahující 
účinky, vděčí za tuto svou vlastnost taninům. 
Taniny srážejí bílkoviny povrchových buněk, 
čímž vysušují a zmírňují zanícení kůže nebo 
sliznice. 

Většina rostlin, které působí na střeva, je 
schopna regulovat průchod potravy střevy, 
čímž zlepšuje celkový tělesný zdravotní stav 
a podílejí se na uzdravení, které je díky tomu 
celkové, nikoli jen symptomatické. Je však 
třeba si uvědomit, že má-li být léčba opravdu 
účinná, je nutné si vytvořit správné zdravotní 
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ROSTLINY PRO STŘEVA 

Dub lesní poskytuje dřevo, z nějž se vyrábí 
velmi účinné živočišné uhlí, které zastavuje 

průjmy a váže no sebe toxiny. 

Plynatost 
Příčiny 

Plyn ve strevech většinou vzniká v dusled
ku hnilobných procesu, ke kterým dochází 
kvulí netoleranci trávicího traktu na některé 
druhy potravin nebo kvulí změnám střevní 
bakteriální mikroflóry. 

Merlík vonný 
Fylolerapie 

Rostlíny, které zde uvádíme, mají karminativ
ní účinky, a proto usnadňují odchod plynu, jenž 
vznikl při hnilobném kvašení ve střevech. Rostliny 
za tyto účinky většinou vděčí obsahu aromatické esence. 

Ořevěné uhlí, ať už z dubu, topolu čí jiných 

. i '�Y0 

,�)" .)l\::--\ 
. 

stromu, též zabraňuje nadýmání, 
i když jiným zpusobem než léčivé rost

líny. Absorbuje, respektive váže na 
svuj povrch velké množství toxinu 

a plynu. 

Badyáník pravý 

Léčba 

Kromě užívání jedné nebo něko-
líka rostlin je při plynatosti nutné ze 
stravy vyřadit ty potraviny, které zpu
sobují tvorbu plynu ve střevech. 
Patří k nim mléko, luštěniny, bílé 
pečivo a sladkosti. 

Bedrník anýz 
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(esnek Odstraňuje ze střev bakterie, které 
kuchyňský _ způsobují nadýmání. 

Kmín kořenný _ÚČinně zabraňuje tvorbě plynu. 
Fenykl obecný Usnadňuje odchod plynu ze střev, 

�� Iuje peristaltiku. 
Heřmánek pravý Reguluje a normalizuje funkci střev, 

�adňuje odchod plynu ze střev. 
Máta peprná OdstraňUje plyn ze střev a zastavuje 

hnilobné procesy 
Majoránka Má protikřečové účinky a zlepšuje 

zahradní trávení. 
Saturejka horská Zvyšuje chuťkjídlu, má protikřečové 

_účinky a zlepšuje odchod plynu ze střev. 
Mertík vonný Tonizuje žaludek, zlepŠUje odchod 

ylynu ze střev. 
Kmín římský Zvyšuje chuťk jídlu. zlepšuje trávení, 

2!ep.šuje odchod plynu ze střev 
Badyáník pravý Podporuje trávení, zlepšuje odchod plynu 

. !:e střev a zmírňUje jeho tvorbu 
Polej obecný Zlepšuje odchod plynu ze střev, 

. .Ebraňuje hnilobným procesům. 
Dobromysl Uklidňuje, má proti křečové účinky, 

obecná �e�uje odchod plynu ze střev. 
Bedmíkanýz Usnadňuje odchod plynu ze střev, zvyšuje 

�uť k Fdlu. tlumí hnilobné procesy. 
Buk lesní Absorbuje, dezinfikuje, tlumí hnilobné 

J?rocesy a uvolňuje plyn. 
Řebříček obecný Tonizuje trávicí trakt, zmírňuje 

hnilobné procesy. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

procesy 
ve střevech 

Většinou je to důsledek nedostatku enzymů a trá,;i��� 
\�. 
Potrava putuje do tenkého střeva, kde je trávena, a 
něné živiny pronikají do krevního řečiště; do tlustého 
střeva pak obvykle pokračuje jen voda a nevstřebatelné 

látky, jako například otruby. 
Když tomu ale v důsledku nedostatku trávicích šťáv tak 
není, dostávají se do tlustého střeva i nestrávené živi
ny, které zde vlivem působení velkého množství bakterií 
začínají zahnívat. V důsledku toho začne vznikat plyn, 
dostavují se křeče, a dokonce se objevuje i kolitida. 

Léčba 

Níže uvedené rostliny 
několika způsoby zmír
ňují hnilobné procesy ve 
střevech a zlepšují funk
ej střev. 
Maso a živočišné produkty 
jsou hlavní příčinou hnilob
ných procesů ve střevech. 1ýmián obecný 

Dezinfikuje, je to účinný prostředek 
prevence hnilobný(�_er�esu ve střevech. 
AbsorbUje toxiny ve střevech. Blah;;;ičník 

kulatoplodý 
Badyáník p;;Ýy

". !-::Zle-pC'šu-je-trC'áv-eC'ní-, u
-
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-
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-
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hod plynu 

Bedrník anýz 

Buk lesní 

ze střev a zmírňuje jeho tvorbu. 
Zlepšuje odchod plynu ze střev, zvyluje 
chu(k jídlu, tlum_íhnBobné procesy, 
Absorbuje toxiny, dezinfikuje, zmírňuje 
tvorbu plynu �.e_ střevech. 

Lípa maJoJistá Regeneruje střevní mikrofiófU, upravuje 
hnilobné procesy ve střevech. 

Aebřiček obmý Tonizuje trávicí soustavu, zmírňuje 
hnilobné �r_ocesy ve střevech. 

Chinovník Zvyšuje chuťkjídlu, povzbuzuje, zmírňuje 
hnilobné procesy ve střevech. 

Tymián obecný ZmírňUje hnilobné procesy ve střevech, 
ke kterým dochází v důsledku narušené 
stře\tní mikronóry. 
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Střevní dysmikrobie 

Definice 

V tlustém střevu je obvykle velké množství mikroorga
nismů, které vytvářejí střevní mikroflóru. Tyto bakterie 
při tráveni plní několik nezastupitelných funkcí, napří
klad vytvářejí vitamin K. 

Příčiny 

Antibiotika, zvláště jsou-Ii užívána perorálně, a také 
kolitida způsobují změny střevní mikroflóry. Některé 
druhy bakterií se rozmnoží, jiné naopak své množství sní
ží nebo zcela zaniknou. 
Takovéto změny střevní mikroflóry se nazývají střev
ni dysmikrobie a dají se upravit s pomocí níže uvede
ných rostlin. 

Cesnek Harmonizuje střevní mikroflóru. kuchyňský��. _____ _ 

Blahovičník Absorbuje střevní toxiny. 
kulatoplodý, ______ _ 

Buk lesní Absorbuje toxiny, dezinfikuje 
a zmírňuje hnilobné procesy 
a tvorbu ply�u ve střevech. 
ZmírňUje hnilobné procesy ve střevech 
zapříčiněné nerovnováhou střevní 
mikroflóry. 

Dráždivý tračník 
Definice 

Funkční porucha tlustého střeva, "střevní neuróza'l, 
projevující se četnými obtížemi, zejména při vyprazdňo
vání, jako jsou nadýmání, průjmy, zácpa atd. 

Léčba 

Kromě níže uvedených rostlin lze použít i ty, které se po
užívají k léčbě nervozity a úzkosti. 

Kozlík lékařský Harmonizuje činnost autonomního 
nervového systému. 
Má mírně projímavé a protikřečové účinky, 
uvolňuje svalstvo tlustého stkva. 



ROSTLINY PRO STŘEVA 

Zánět tlustého střeva (kolitida) 
Zánět tlustého střeva obvykle vzniká v důsledku působe
ní škodlivých mikroorganismů, ale také jej mohou způso
bit některé léky, jako například antibiotika, a toxické látky 
jako kofein. 
Ke kolitidě může též doj� pří dlouhodobém užívání dráž
divých projímadel, jakož i v důsledku nežádoucích změn 
střevní mikroflóry a nerovnováhy nervového systému (viz 
dráždivý tračník). 

(esnek Upr20'i'uje střel/ní mikroft6ru 

kuchyňský a zachovává saprofyty 

Blahovičník Absorbuje střevní toxiny. 
kulatoplodý _____ _ 

Buk lesní Absorbuje toxiny, dezinfikuje a zmírňuje 
hnilobné procesy ve střevech . 

Vlašský ořech Má slině stahující účinky, podporuje trávení. 
Ostružiník křovitý Má stahující �činky, zastavuje průjmy. 

Tymián obecný Zmírňuje hnilobné procesy ve střevech vzniklé 
v dusledku narušení střevní mikrofióry. 

Noni OdstraňUje infťKcť il zahraňuje jťiich "miku. 

Střevní atonie 
Fytolerapíe 

Kromě toho, že všechny níže uvedené rostliny mají mímě pro
jímavé účinky, stimulují také pohyby střev, díky čemuž stolice 
rychleji prochází trávicím traktem. Všechny uvedené rostliny 
se doporučují zejména v případě d1ronid<é zácpy, která se 
vyvijela dlouhodobě a nedaří se ji odstranit jinými prostřed
ky. Účinky fytoterapie se projevují pomalu, ale jsou trvalé. 

Léčba 

Fytoterapie by měla být doplněna da�ímipřírodními proce

durami, jako napňldad koupelemi, cvičením, omýváním bříš
ní oblasti, a l1IIénou návyků spojených s vyprazdňováním. 
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Gastroenteritida 
Jedná se o

-
akutní zánět (eleho trávidho traktu způ

sobený infekcí nebo dietní chybou (složením, úpravou, 
množstvím potravy). Často k ní dochází při cestování do 
exotických oblastí. Projevuje se zvra(ením a průjmy, 
které po několika dnech odeznívají. 

V prvních dnech léčby je nutné se vyhýbat tuhé stravě. Je 
možnépft nálev či odvar z rostlin, které zde doporučuje
me, a to tak dlouho, dokud nebude trávicí trakt schopen 
přijmout tuhé potraviny, jako například jablko, mrk
vové pyré či maniok. 

-
Proskumík Má protlzánětlivé a hojivé účinky. 

lékařs,<'� ______ _ 

Má stahující a protizánětlivé účinky. 
Doporučuje se �ě�em. 
Má silné sta_hující účinky, zlepšuje trávení. 

Vstavač mužský Zklidňuje střeva. Uplatňuje se při dětských 
__ ""--pt::.ru::!:·jm:::e�chc ____ _ 

Ostružiník křovitý Má stahujicí úČin,y, zmirňuje průjem. 
Růže šípková Má mírně st�hující účinky, dezinfikuje. 

Noni Odstraňuje infekcE' a zabraňuje jejich vzniku. 

Střevní kolika 
Jedná se o stahy hladkého svalstva střev, které obvykle 
provázejí gastroenteritidu, kolitidu, dráždivý tračník, zá
cpu a další střevní nemoci. 
Rostliny uvedené níže uvolňují hladké svalstvo střev 
(protikřeéové ÚČinky) a zpomalují nadměrnou aktivitu 
trávicího traktu. 

Meduňka Má proti křečové účinky, zklidňuje, 
lékařská podporuje trávení. 

Mučenka pietní Uvolňuje kře{e dutých orgánů. 
Heřmánek pravý" Uklidňuje, má protik;;!ov; útinky, d podporuje trávení. 

�nt. kočičí Zmímuje pnljmy a stahy, které prujmová 
onemocnění obvykle provázejí. 

len � Zmírňuje bolesti pn kolice. __ 

Mochna nátrinlk . Má stahujíd úOnky, zmímuje bolesti 
při kolice a uvolňuj�řeče. 

Routa voJUlá Má proukřeiové účinky, dezin1ikuje. 



.' 
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ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Zácpa 
Definice 

Obtížné a méně časté vyprazdňování střev, Příčinou býva
jí špatné stravovací návyky (malý příjem vlákniny, teku
tin, opakované potlačování nucení na stolicí), které vedou 
k porušení vyprazdňovacího reflexu, Projímad/a, která 
zpočátku přinášejí úlevu, později celý stav ještě zhoršujL 
Pokud zácpa nezmizí poté, co jste tři či čtyři dny užíva-
li projímadla, je nutné vyhledat odbornou lékařskou 
pomoc, 
Léčba 

Většina rostlin, které zde doporučujeme, má fyziologicky 
projímavé účinky, Pokud je zácpa zpusobena atonH střev, 
je nutné užívat rostliny uvedené ve spodní části tabulky, 

Boldovník vonný Normalizuje funkce žlučníku a má mírně 
projímavé úČin�� 

__ _ 

Smetánka Má mírně projímavé a močopudné účinky. 
lékařská}-___ _ 

I:_ka"ka obemá Aktivuje pohyby trávic�o traktu, 
Kassie sennová Užívá-Ii se v malých dávkách, usnadňuje 

vyprazdňování bez toho, že by došlo k roz-
voji koliky .. ____ _ 

Kassie fistula Má mírně projímavé účinky, nedráždí 
střeva. 

Len setý Promazává trávicí trakt a přispívá k regene
faci stř���� mikroflóry. 

Sléz lesní Neagresivní projímadlo vhodné pro děti 
a seniory. ___ _ 

Jitrocel blešník Zvětšuje objem stolice, má mírně projíma
vé účinky. 

�ešetlák krušina Mírné projímadlo. Nezpůsobuje závislost. 
ob_má __ _ 

Rešetlák Purshův Silné projímadlo, ale velmi dobře přijímané. 

Len je velmi žádaná rostlina, protože se z ní vyrábí látka, 

Jeho semena jsou bohatá na pektin a rostlinný sliz, jakož i na 
minerálni soli a esenciální mastné kyseliny. Užívá se ve farmě 
nálevů či studených výtažků, ale lze jej konzumovat i syrový. 

Je to velmi účinné a přijemné projímadlo, které nejenže 
podporuje vyprazdňování, ale zabraňuje vzniku hnilobných 

procesů ve střevech. 
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Helmintóza 
Helmintóza je onemocnění vyvolané cizopas
nými červy, kteří mohou vegetovat jak v tlus
tém, tak tenkém střevě, Tato nemoc se vysky
tuje nejčastěji u dětí, které bývají infikovány 
roupy, U dospělýdt se objevuje škrkavka a ta
semnice, Parazitóza zpusobená měchovcem 
a bičíkovcem je v mírném pásmu dost vzác
ná, ale relativně často se vyskytuje v tropic- ' 
kých oblastecll, 
Roup: Bný, malý červ (hlíst), který je špatně 
viditelný a zpusobuje svědění řitní oblasti. 
Škrkavka: Červ (hlist) o něco větší než roup, který zpu
sobuje bolest v břišní oblasti, nevolnost a nechutenstvL ' 

Tasemnice: Existuje několik druhu tasemnice, nejčastěji 
se však vyskytuje tzv, tasemnice prasečí (která muže být 
až 5 m dlouhá) a tasemnice dlouho/lenná. 
Střevní paraziti žijí v lidských střevech a přichytávají se na 
jejich stěny drobnými přísavkami, které mají na hlavičce, 

Léčba 

Používají se rostliny s antihelmintickými vlastnostmi. 
Následně se aplikují rostliny s proíímavými účinky, kte
ré pomohou cizopasné červy odstranit ze střev, 

le;;;tl Je účinný zejména proti roupu dětskému 
kuchyňský ra",š::::krk:;:ac.;vc=e,. ___ .. 

Merlík vonný I Ničí stře��Lp��azity, zejména hlísty. 
Polej obecný Antihelmi�tikum, podporuje trávení. 

Svatolína J Antihelmintikum úČinné proti roupu 
cypřiškovltá. �ětském�<. ___ _  _ 

Pelyněk černobýl Antihelmintikum účinné proti roupu 
dětskému. 

Tymián obecný Antihelmintikum účinné zejména proti 
tasemnici. 



Cossio 
on ustifolio Vahl. I 

Kassie sen nová 
Projímadlo par excellence 

P
ŘIPADÁTE mi rozladěný a smutný. 
Pomohlo by vám, kdybyste vypil pro-

" jímadlo se sennou." 

"Já a projímadlo? Pročjako? Vždyť mám pra
videlnou stolici!"  

"Pochopte, Galén přišel na to, že projímadla 
nás zbavují nežádoucích tekutin, zejména čer
ného hlenu, který má na svědomí veškerou úz
kost a smutek." 

"Takže vy myslíte, že se s pomocí projímadla 
zbavím smutku, který mě tak sužuje?" 

,,11m si můžete být jistý. Pročistíte-li se kassií 
sennovou, váš duch se probudí a budete opět ra
dostný a šťastný." 

Varování 

Protože kassie sennová svým vlivem na hladkou 
svalovinu stimuluje činnost dutých vnitřních or
gánů (zejména dělohy a močového měchýře), ne· 
smíse užívot během těhotenství ani menstrua' 
ce. Rovněž nesmí být užívána při zánětu tlustého 
střeva (kolitido) ani zánětu močového měchýře 
(cystitida). 

V případě postiženi fitnl či onální oblosti (anál
ní trhliny, hemoroidy apod.) je nutné ji užívat 
uvážlivě a v malých dávkách. 

Popis: Až 1 m vysoký keř z čeledi Leguminoseae. 
Listy složené, lichozpeřené, s pěti až osmi páry 
elipčitých lístků. Květy žluté; plodemje plochý 
lusk, obsahujici šest až osm semen. 

Používané čdsti: Lístky a semena. 

Takto spolu lékaři a pacienti hovořili až do 
16. století. V oněch dnech, kdy teorie řeckého 
lékaře 2. století Galéna byly všeobecně přijímá
ny, se projímadla běžně používala k "odstranění 
nadbytečných tekutin". S pomocí projímavých 
látek se lékaři snažili vyléčit všemožné nemoci. 

Kassie sen nová, kterou do Evropy přivezli 
Arabové v 1 1 .  století, byla jednou z nejoceňo
vančjších proj ímavých rostlin. Tvořila součást 
drastické léčby šílenců, která však nepřinášela 
očekávané výsledky. 
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ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Vnitřní použití 

o Nálev. Nálev připravený z 1 až 8 g  prášku 
z mletých lusků kassie sennové se užívá v no
ci; k dosažení projímavých účinků většinou 
stačí jen 2 až 3 g, u dětí může tato dávka být 
dokonce poloviční. Nálev by se neměl užívat 
déle jak sedm dní. 

Abyste předešli rozvoji nežádoucích účinků 
pryskyřice, která je schopná vyvolat nevolnost 

a zvracení, doporučujeme vám, abyste listy kas
sie sennové na 48 hodin namočili do alkoholu. 
Po uplynutí této doby alkohol vylijte a z listů 
připravte nálev. 

tl Výtažek z kassie sen nové. Farmaceutický 
průmysl na trh nedávno uvedl sušené senosidy, 
které jsou součásti různých farmaceutických 
přípravků. Tyto připravky nemají žádné z ne
žádoucích účinků pryskyřice, a proto jsou ob
zvlášť vhodné pro děti a starší lidi. 

Zevní použití 

@ Výplach (klystýr). Z 20-30g kassie senno
vé na 1 litr vody připravte nálev, který použijte 
k provedeni výplachu. Účinky této procedury 
se dostaví okamžitě. 

V současné době je kassie sen nová jednou 
z nejčastěji používaných léčivých bylin; nepo
užívá se však k "odstraňování špatných teku
tin", nýbržjako účinné a bezpečné projímadlo. 

Vlastnosti a indikace 

Listy a semena kassie sen nové obsahují 2-3 % 
glykosidů, známých jako senosid A a B, dále rost
linnýsliz a flavonoidy, které zesilují projímavé účin-

ky rostliny, a dráždivou pryskyřici, která ve větších 
dávkách může vyvolat nevolnost a zvracení. 

Senosidy jsou ve své přírodní podobě neaktiv
ní. Procházejí žaludkem beze změn, jsou částeč
ně absorbovány v tenkém střevě a ve žluči vylou
čeny z těla. Když se však dostanou do tlustého 
střeva, jsou chemicky upraveny prostřednictvím 
některých enzymů produkovaných střevními 
bakteriemi (glykosidáza), které uvolňují genin 
(aglykon), aktivní složku senosidových molekul. 

Chemická reakce probíhá takto: senosid (gly
kosid) + enzym = genin (aktivní složka) + cukr. 

Aktivní deriváty senosidů vyvolávají projíma
vé účinky prostřednictvím dvou mechanismů: 

1. Stimulují aktivitu tlustého střeva, zrychlují 
peristaltiku. Rovněž mírně zvyšují svalový 
tonus močového ústrojí a dělohy. 

2. Snižuji propustnost sliznice střev, čímž ztě
žují absorpci vody, která se nacháZÍ v tlustém 
střevě. 

V závislosti na dávce má kassie sennová dva 
účinky: 

• Projímavý: Usnadňuje vylučování měkké sto
lice . 

• Pročišťující: Způsobuje vylučování řídké, 
průjmové stolice. 

Projímavé nebo pročišťující účinky se proje
ví šest až sedm hodin po užití rostliny a mohou 
trvat jeden nebo dva dny; nikdy se po nich nedo
stavuje reaktivní zácpa. 

Užívání kassie sennové se doporučuje v pří
padě zácpy způsobené cestováním, změnou 
stravy, porodem a chirurgickými zákroky O, tl, 
@. Kassie sennová účinně odstraňuje zvýšené 
napětí při vyprazdňování u pacientů trpících vy
sokým krevním tlakem nebo anginou pectoris. 
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Cassia listula t.' I 

Kassie fistula 
Jemné a velmi 

oceňované projímadlo 

T
ENTO strom zkrášluje tropické oblas
ti Ameriky. Běžně se vyskytuje v oblasti 
Tierra Caliente v Mexiku, a to od More

los a Guerrero až po Tabasco a Chiapas. Kassie 
fistulaje pro své projímavé účinky vysoce ceně
ná a tvoří součást mnoha projímadel používa
ných po celém světě. 

Vlastnosti a indikace 

Hustá černá dužina plodů kassie fistuly obsa
huje kromě několika druhů sacharidů a rostlin
ného slizu také malé množství derivátů glykosi
dů, z nichž nejdůležitějšíje rein. 

Díky této směsi aktivních složek má rostlina 
mírně projímavé účinky, které tlusté střevo ne
dráždí a nevyvolávají průjem. Z toho důvodu 
se kassie fistula uplatňuje při zácpě, a to přede
vším u dětí a starších nemocných lidí O, 6. 

� --� Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Rozpuštěná dužina. V 1 litru vody rozpusť
te 30-60g dužíny. Scedre a vypijte 1 až 2 šálky 
v rann ich hodinách. 

6 Dužina. Již 5 9 dužiny stačí k vyvolání žá
doucích projímavých účinků. 
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Popis: Strom z čeledi Leguminoseae, který dorůs
tJ výšky až 15 m. Květy růžové, rostoucf v převis
lých trsech. Plody cylindrické lusky, okrové nebo 
černé barvy, obsahující černou dužinu sladké 
chuti a semena. 

Používané části: Dužina plodu. 



(.,aton;a 
sil; uaL. I 

Rohovník obecný 
Vynikající prostředek 

k zastavení průjmů 

P
ŘESTOŽE se plody rohovníku obecné
ho ve Středomoří používají jako potrava 
tisíce let, jeho výrazné léčivé vlastnosti 

byly objeveny teprve nedávno. 

Vlastnosti a indikace 

Dužina plodů, karob, obsahuje velké množ
ství cukru (především sacharózu) a pektin, jakož 
i škrob (3,8 %), bílkoviny (4 %), tuky (0,5 %), ce
lulózu a minerální soli. Čerstvý karob má projí
mavé účinky, ale suchá karobová mouka průjmy 
naopak zastavuje a absorbuje toxiny nacházející 
se v trávicím ústrojí. Uplatňuje Se převážně při 
léčbě dětských průjmů a hojně se využívá u koje
ných dětí trpících gastroenteritidou O.  

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Mouka. Karobovou mouku, z které lze při
pravit příjemně vonící pyré, lze běžně koupit 
v lékárnách. Pyré je kromě toho, že dokáže za
stavit průjmy, velmi výživné. 

6 Guma. Prodává se v lékárnách ve formě 
kapslí či sáčků. Běžná dávka (pokud lékař ne
stanoví jinak), schopná vyvolat žádoucí účinky, 
se pohybuje od 0,59 do 1,5 9. Užívá se hodinu 
před každým jidlem a zapíjí se sklenicí vody. 

Popis: Stálezelený strom z čeledi Leguminoseae, 

který dorůstá výšky 10 m. Plod je tmavě hnědý 
lusk, obsahující 12 až 16 tvrdých semen, ulože
ných v sladké, tmavě hnědé dužině. 

Používané části: Plod (karob) a semena. 

Semena, z kterých se získává karobová gu
ma, jsou bohatá na rostlinný sliz. Když se tato 
hmota dostane do žaludku, stane se z ní lepkavý 
rosol, který absorbuje tekutiny, několikanásob
ně zvětší svůj objem a navodí pocit sytosti; díky 
tomu se semena využívají při redukčních die
tách 6. Ve střevech má karobová guma hojivé 
a projimavé účinky. 
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Vrbovka úzkolistá 
Pomáhá při průjmech 

a zánětech 

P
ŘEKRÁSNÁ rostlina rostoucí v evrop
ských horách, která kromě toho, že svými 
pestrými ba",ami zlepšuje náladu kolem

jdoucích, dodává čajům, jejichž je součástí, slad

kou chuť. V severní Evropě je velmí oblíbená ajejí 
mladá poupata se přidávají do salátů. 

Vlastnosti a indikace 

Rostlina obsahuje taniny, pektin a rostlinný 
sliz. Díky taninům má stahující účinky a díky 
pektinu a rostlinnému slizu má hojivé účinky 

(zklidňuje zanícení kůže a sliznice). Nejčastěji 
se aplikuje v následujících případech: 

• Průjmy, gastroenteritída a všechny typy zá
nětů sliznice orgánů trávicí soustavy. Kro
mě stahujících účinků má vrbovka také účinky 

--- . ..L..D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. Nálev připravíte z 50 9 sušených ko
řenů, květů a listů. Lerstvé květy by se k pří
pravě nálevu používat neměly. Vypijte 4 až 5 
šálků denně. 

Zevní použití 

6 Výplachy úst a kloktáni. K těmto účelům 
použijte výše uvedený nálev. 

Popis: Vytr
valá, 50až 
230 cm vysoká 
bylina Z čele· 
di Enotera-
ceae. Lodyha 
přímá,jen zřídka 
větvená, často čer
vené naběhlá. 
Listy střídavé, 
úzce kopinaté, 
na rubu se zřetel
ným žilkováním. 
Květni hrozen 
dlouhý, mno
hokvětý, stop-
ky mladých květll dolil 
sehnuté, květy růžově 
purpurové, zřidka bledě
růžové až bité, tyčinky do
lů sehnuté, všechny stejně 
dlouhé. 

Používané části: Sušené kvě

ty, listy a kořeny. 

protizánětlivé. Zastavuje průjmy a odstraňu
je nepříjemné pocity v žaludku O. 

• Zánět sliznice ústní dutiny (stomatitida), zá

nět dásní (gingivitida) a zánět hltanu. Použi
je-Ii se nálev z vrbovky ke kloktání či YÍ'Plachům 
ústní dutiny, má protizánětlívé účinky a navo
zuje v ústech příjemný chladivý pocit 6. 
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Fagus si/vatica L. I 

Buk lesní 
Živočišné uhlí z buku 

lesního je velmi účinné 

P
LODY buku lesního se nesmějí konzu
movat ve velkém množstvÍ, protože je 
v nich obsažena mírně toxická látka, kte

rá způsobuje bolesti hlavy. 

Vlastnosti a indikace 
Živočišné uhlí ze dřeva buku lesního je velmi 

účinné proti hnilobným procesům ve střevech, 
plynatosti, zánětu tlustého střeva a průjmu, 
protože skvěle absorbuje a dezinfikuje O. Rov
něž se používá jako zubní pasta a univerzální 
protilátka při jakékoli otravě. 

Zjeho dřeva se extrahuje kreosot, látka boha
tá na guaiacol, která se díky tomu, že usnadňuje 

--D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Živočišné uhlí. Pětkrát denně užívejte 
1 0-20 9 žívočišného uhlí, které můžete roz
pustit ve vodě nebo jen řádně rozkousat 
a polknout. V akutních případech je možné 
jednorázově užít až 1 00 g. 

8 Odvar z kůry. V l  lítru vody vařte 60g kůry 
tak dlouho, dokud se objem vody nezmenší na 
polovinu. Vypíjte 2 až 3 šálky denně. Pokud se 
chcete zbavit střevních parazítů, píjte 2 šálky 
denně po dobu S dní. 

Popis: Opadavý,jednodomý, až 40 m vysoký strom 

s kmenem o průměru i přes .1 m, z čeledi Fagaceae. 
Borka hladká, stříbřitě šedá. Pupeny štíhlé, až 
2,5 cm dlouhé, na konci špičaté a pýřité. Listy střf
davé, dvouřadé, krátce řapíkaté, celistvé, vejčité 
až eliptické. Květy jednopohlavné; samčí vyrůstají 
z paždí listů ve dlouze stopkatých, převislých sva
zečcfch, každý z drobných květů má 5 až 6 okvět
ních lístků a 5 až 15 tyčinek; samičÍ květy jsou 
trojčetné, vyrůstají ve dvojicích v načervenalých, 
chlupatých číškách. Plodem jsou nažky (bukvice) 
uzavřené po dvou v ostnité číšce. 

Používané části: Dřevo a kůra větví. 

vykašlávání a má dezinfekční vlastnosti, přidá
vá do mnoha sirupů. 

Kůra obsahuje velké množství taninů. Má 
stahujicí účinky (užívá se při průjmech a úpla
vici), vypuzuje střevni parazity a posiluje orga
nismus 6. 
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Jug/ansrogia L. 

Ořešák královský 
Zmírňuje zóněty kůže a sliznice 

O
D 18. STOLETí až do dnešní doby se 
prováděly výzkumy, na jejichž základě 
bylo zjištěno, že ořešák královský, ja

kož i vlašské ořechy, má mnoho léčivých vlast
ností. V současnosti víme, že vlašské ořechy 
mají velkou nutriční hodnotu; obsahují podob
né bílkoviny jako maso, ale na rozdíl od mas
ných produktů se v nich nacházejí mnohem 
kvalitnější tuky a více vitaminu a minerálů. 

1_ Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 1 0-209 
listů a/nebo zelené kůry plodů. Vypijte 3 až 
4 šálky denně. Nálev se nedoporučuje užívat 
spolu s léky, které obsahuji železité soli, želé, 
rostlinný sliz nebo alkaloidy, protože mohou 
neutralizovat jeho účinky. Nálev můžete pít 
neochucený nebo oslazený medem. 

f} Odvar. V 1 litru vody povařte 209 zelené 
kůry plodů. Chcete-Ii se zbavit střevních pa
razítů, vypijte 2 šálky denně. 

Zevní použití 

tl Odvar. V 1 litru vody 1 5  minut vařte 1 009  
listů a zelené kůry plodů. Odvar můžete použít 
k provádění výplachů pochvy a močové tru
bice, omývání očí (zánět spojivek), sedacím 
koupelím (hemoroidy), obkladům či omývání 
kůže nebo ke kloktáni (zánět hltanu). Procedu
ru doporučujeme provádět dvakrát denně. 

Popis: Opadavý, až 25 m vysoký, listnatý strom 

z čeledi luglandaceae. Borka šedá, v mládí hladká, 
ve stáří hluboce rozpraskaná. Listy střídavé, licho
zpeřené, s 5 až 6lístky, které jsou elipsovité, celo

krajné, převážně lysé. Květy jednopohlavné; samčí 
v až 15 cm dlouhých, převislých, žlutozelenýchjehně

dách; samičí přisedlé, vyrůstají po 1 až 5 na konci 
výhonu. Plodemje dobře známý vlašský ořech. 

Používané části: Listy a plody. 

Vlastnosti a indikace 
Listy stejně jako zelená slupka ořechů obsa

hují velké množství taninů, díky kterým má vlaš
ský ořech silné stahující účinky; rovněž obsahují 
chinony, z nichž nejvýznamnější je juglon, hořká 
substance, díky níž, vitaminu C a organickým 
kyselinám má vlašský ořech hojivé, posilující 
a antiseptické účinky, snižuje hladinu cukru 
v krví a vypuzuje střevní parazity. Nejčastěji se 
používá v těchto případech: 

• Poruchy trávení: Díky silným stahujícím 
účinkům se listy ořešáku královského a ze
lené slupky ořechů uplatňují při průjmech, 
zánětu žaludku a střev, zánětu tlustého stře
va, podráždění žaludku a nadýmání O. Jeho 
posilující účinky na orgány trávicí soustavy 
se projevují zvýšenou chutí k jídlu , zrych-
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ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

lením průchodu potravy trávicím traktem 
a zvýšenou sekrecí žluči a pankreatických 
šťáv. Lidé trpící dyspepsií a nechutenstvím 
nebo ti, kdo se zotavují po jakékoli nemoci, 
si mohou být jisti, že se konzumací vlašských 
ořechů zlepší jejich zdravotní stav. 

• Gynekologické obtíže: Vlašskýořech seuplat
ňuje zejména v případě poševního výtoku, zá
nětu sliznice děložního hrdla (cervicitida), zá
nětu pochvy (kolpitida) a vředu na děložním 
hrdle. Jeho protizánětlivé a dezinfekční účin
ky jsou ntjsilntifší, když se odvar z ořešáku po
užije k výplachu pochvy Cl. Je ale třeba mít na 
paměti, že dříve než zahájíte jakoukoli proce
duru, je nutné se poradit s gynekoÚJgem, který 
posoudí, zda se nejedná o postižení způsobené 
zhoubným nádorem. Výplachy nikdy neprová
dějte během těhotenství. Chcete-Ii dosáhnout 
silnějších účinků, doporučujeme pít nálev O 
a zároveň provádět výplachy. 

• Zánět močové trubice (uretritida) a zánět 
močového měchýře (cystitida): Prostřed
nictvím katetru zaveďte odvar z listů a/nebo 
zelených slupek ořechů Cl do močové trubi
ce a močového měchýře. Takto lze odstranit 
svědění a nepříjemný pocit při močení,jakož 
i zmírnit zanícení sliznice močového ústrojí. 

• Postižení kůže a sliznice: Stahujících, hoji
vých a proti zánětlivých účinků odvaru z listů 
ořešáku se využívá v následujících přípa
dech: ekzémy, impetigo (hnisavé kožní one
mocnění způsobené bakteriemi stafylokoky 
či streptokoky), folikulitida (hnisavý zánět 
vlasového míšku), dermatofytóza (infek
ce kůže vyvolaná dermatofyty) a špatně se 
hojící rány a boláky. Aplikuje-Ii se nálev Cl 
v případě omrzlin, zánětu krčních mandlí, 
zánětu hltanu, zánětu spojivek a hemoroidů, 
většinou docházi k výraznému zlepšenÍ. 

• Střevní paraziti: V tomto případě je účinněj
ší odvar připravený ze zelených slupek oře
chů než z listů @ .  
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• Diabetes: Jak listy, tak zelená slupka ořechů do
kážou nepatrně snížit hladinu cukru v krvi O.  
Přestože se s jejich pomocí diabetes nedá vyléčit, 
je možné je použít jako doplněk klasické léčby, 
protože s jejich přispěním lze snížit dávky léků. 

Semena plodů, tedy ořechy, obsahují  lS % 
bílkovin vysoké biologické hodnoty, 60 % tuků 
složených z linolových a linolenových kyselin 
a nezanedbatelné množstvÍ vápníku, fosforu 
a vitaminů A, Bl' B2 a B6' Když se dobře roz
mělní v ústech, jsou velmi výživnou potravou 
vhodnou pro sportovce, studenty a dospívajícÍ. 
Doporučují se lidem trpícím únavou, astenií 
a poruchami nervového systému. Rovněž se 
zjistilo, že pravidelná konzumace vlašských oře
chů snižuje hladinu cholesterolu v krvi. 

«) Vlašské ořechy 
a cholesterol 

Renomovaný lékařský časopis "New England lour
nal of Medicine" dne 4. března 1993 zveřejnil vý
sledky výzkumu vedeného dr. loanem Sabatéem ze 
School of Public Health při univerzitě v Loma Lindě 
(USA), které ukázaly, že konzumace vlašských oře
chů snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Díky tomu 
se zjisti/o, že diety určené ke snížení hladiny choleste
rolu v krvi, které zakazovaly konzumaci vlašských 
ořechů, vycházely z mylných předpokladů. 

Ačkoli vlašské ořechy obsahují 60 % tuků, sklá
dají se převážně z polynenasycených mastných 
kyselin (především kyseliny linolové a linoleno
vé), kterých je v nich obsaženo až sedmkrát větší 
množství než nasycených. 

Poslední výzkumy ukázaly, že nenasycené mast
né kyseliny, které jsou obsaženy převážně v rost
linách, snižují produkci cholesterolu. Z toho dů
vodu lze říci, že konzumace ořechů a dalších 
sušených plodů nejenže hladinu cholesterolu 
nezvyšuje, ale dokonce ji snižuje. 



Unum 
usitatissimum L. I 

len setý 
Zklidňuje kůži a sliznici 

L
EN SETÝ se ve Středomoří pěstoval před 
více než 4 000 lety. Zpočátku se z něj vy
ráběly látky. ale později, asi od roku 2500 

př. Kr., se začaly využívat ijeho léčivé vlastnosti. 
Hippokratés jej v 5. století př. Kr. doporučoval 
jako výborný prostředek k hojení ran. 

Vlastnosti a indikace 

Semena lnu setého obsahují velké množství 
rostlinného slizu a pektinu, díky kterým mají 
hojivé a projímavé účinky, dále obsahují mi
nerální soli a tuky vysoké biologické hodnoty 
(esenciální nenasycené mastné kyseliny). Len 
se aplikuje v následujících případech: 

• Chronická zácpa. Len promazává trávicí 
trakt a změkčuje stolici. Navíc podněcuje re· 
generaci střevní mikroflóry a zmírňuje hni
lobné procesy ve střevech O, $, €). Má tak 
výrazné účinky, že v případě hnilobných pro
cesů ve střevech dokáže znatelně zmírnit zá
pach stolice. 

Varování 

Protože olej obsažený ve lněných semínkách 
snadno žlukne a způsobuje podrážděni kůže, 
doporučuje se katap/azmata připravovat z čer-

\ stvě namleté mouky. 

252 

Popis: Jednoletá, 30-80 cm vysoká lysá bylina 
z čeledi Linaceae. Lodyha většinou pfímá,jen 
v květenství rozvětvená. Listy střídavé, úzce kopi
naté, až 4 cm dlouhé, špičaté. Květy jednotlivé na 

krátkých nebo dlouhých postranních větvích. Plod 

je kulovitá tobolka s 5 pouzdry, semena jsou p{o� 
chá, lesklá, hnědá, 5-6 mm dlouhá. 

Používané části: Lněná semínka. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

• Žaludeční a dvanácterníkové vředy. Len 
má protizánětlivé a hojivé účinky, díky kte
rým napomáhá regeneraci poškozené slizni
ce orgánů trávicí soustavy. Odvar ze lněných 
semínek se doporučuje užívat jako doplněk 
léčby všech výše uvedených postižení. 

• Zánět dýchacích a močových cest, a to pře
devším zánět průdušek a zánět močového 
měchýře; lněná semínka totiž hojí a zklidňují 
sliznici O, 8, C). 

Lněná semlnka mohou sloužit rovněž ja
ko potrava. Doporučují se zejména v případě 
cukrovky, protože obsahují nepatrné množství 
cukru a velké množství bílkovin a tuků. Lněná 

... ""'--'") Příprava a použití 

Vnitřni použití 

O Odvar. V 1 litru vody 5 minut povařte 30g 
lněných semínek. Vypijte denně 2 až 3 šálky 
oslazené medem. 

8 Studené výtažky. Do sklenice vody na 
l2 hodin namočte polévkovou lžíci lněných se· 
mínek. Každý den můžete vypít 2 až 3 sklenice. 

C) Semínka. Lžíci lněných semínek můžete 
jíst každých l 2  hodin. Semínka je nutné řádně 
roZŽvýkat. 

Zevní použití 

O Kataplazmata. Do vroucí vody přidejte 
tolik lněné mouky, aby vznikla hustá kašovitá 
hmota. Na 1 litr vody je potřeba asi 30 až 40 9 
mouky. Dříve než kata plazma aplikujete, do
poručujeme na kůži přiložit látku namočenou 
do studené vody, aby se zabránilo popálení. 

o Tonika s obsahem lněného oleje. Aplikuj
te přímo na postiženou oblast. 

semínka mohou také konzumovat lidé, kteří po
třebují zvýšit svou tělesnou hmotnost nebo ti, 
kteří trpí podvýživou C) .  

Kataplazmata z lněné mouky se aplikují v pří
padě, kdy je potřeba určitou oblast vystavit dlou
hodobému působení tepla: nachlazení a zánět 
průdušek, menstruační bolesti, chronické bolesti 
břicha (může jít o bolesti ledvin či žlučníku), kře
čev žaludku, bodnutí hmyzu, abscesy a nežity O. 
Mají proti křečové, sedativní a protizánětlivé 
účinky a navíc dlouhodobě zadržují teplo. 

Olej ze lněných semínek se používá ke zklid
nění kůže při ekzémech, vysušené kůži, leh
kých popáleninách a dermatózách 0.  

Horká kataplazmata ze lněné mouky jsou tra
dičním léčebným prostředkem, který má pro
kazatelné protizdnětlivé a sedativní účinky. 
Uplatňuji se při léčbě abscesů, nežitů a bodnuti 
hmyzu. Taktéž se používají při menstruačních 
bolestech, ledvinových či střevních kolikách 
a zánětu prfldušek. 
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Ma/va 
si/vestrls l. I • 

Sléz lesní 
Zklidňuje a zmírňuje záněty 

H lPPOKRATÉS doporučoval sléz lesní 
jako rostlinu, která hojí aje projímavá. 
Tyto dvě vlastnosti byly vědecky potvr

zeny a dodnes se využívají. 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina, zejména její květy a listy, obsa
huje velké množství rostlínného slizu. 

Sléz lesní se doporučuje používat v následu
jících případech: 

• Chronická zácpa: Působí jako neagresivní 
projímadlo, a to dokonce i ve velkých dáv
kách, které se užívají za účelem promazání 
trávicího traktu. Doporučuje se zejména dě
tem a starým lidem O. 

'-U Příprava a použití 

Vnitřni použití 

O Nálev nebo odvar. V 1 litru vody vylouhuj
te nebo povařte 309 květů a/nebo listů. Vypijte 
3 nebo 4 šálky horkého nálevu či odvaru denně. 

Zevní použití 

S Nálev nebo odvar. O něco koncentrovaněj
ší nálev čí odvar, než jaký se používá vnitřně, 
použijte ke kloktáni, výplachům pochvy čí střev 
a k přípravě obkladů, které se aplikují přímo na 
postiženou oblast. 

Popis: \fytr
valá, až .7,2 m 
vysoká, chlupa-
tá bylina z čeledi 
A1auvaceae. Lody
ha větvená, pflmá. 
Listy řapíkaté, 
okrouhlé, srd
čité, pěti/aloč
néaž sedmi
laločné. Květy 
ve svazečCÍch 
v paidí hor
nich listů. Plod 
poltivý, 1 cm široký, 
plůdky na hřbetě 
bradavčité. 

PouilvanUásti: 

Květy nebo listy. 

• Nemoci dýchacího ústrojí: Sléz lesní tiší 
kašel a usnadňuje vykašlávání, a proto se 
předepisuje v případě nachlazení, zánětu 
průdušek, dráždivého nebo suchého kašle 
a astmatu O. 

• Onemocnění sliznice a kůže: Při místních 
aplikacích sléz lesní zlepšuje záněty hltanu, 
pochvy, záněty anální a řitní oblasti, ekzé
my, akné, nežity a všechna povrchová po
drážděníS. 
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Orchis mascula L. 

Vstavač mužský 
Zastavuje dětské průjmy 

V
STAVAČ mužský patří do početné rodi
ny orchidejí, která čítá více než 20 000 
rostlinných druhů. Díky své kráse a bo

tanickým zvláštnostem se orchideje těší velké 
popularitě. 

Své jméno tyto rostliny získaly podle dvou 
podzemních hlíz, které připomínaj í  mužská 
varlata (latinské orquis znamená varle). 

Vlastnosti a indikace 

V arabských zemích se z mladých, fialových 
hlíz vstavače mužského vyrábí něco jako mou
ka, které se říká salep. Toto slovo je odvozeno 
z arabského djosa ata!eb, což v překladu zname
ná liščí varlata. 

Salep obsahuje 50 % rostlinného slizu, 25 % 
škrobu, 5 % bílkovin a 1 % cukru. Používá se 
ke zklidnění podrážděných střev, v případě 
průjmových onemocnění a k posílení trávicí-

..... , 

Příprava a použití 
�.� 

Vnitřní použití 

O Salep. Ze salepu je možné připravit bylinný 
čaj, pyré nebo polévku. V současnosti se tato 
mouka vozí z arabských zemí, protože orchi
deje jsou téměř ve všech zemích západní Ev
ropy chráněné. 

Popis: Vytrvalá bylina z čeledi Orchidaceae, \.)'
soká 25-50 cm. Báze lodyhy i přízemních listuje 
tmavě hnědočerveně tečkovaná. K věty jsou svět
le nachové, vzácně rl1žové nebo i bílé, pyskje na 
bázi nabělalý až bílozelený, s tmavě nachovými 

tečkami. 

Používané části: Hlízy. 

ho traktu. Doporučuje se při zánětu žaludku 
a střev, zánětu tlustého střeva a poruše tráve
ní. Salep je vhodným pokrmem v případě dět
ských průjmů O. 
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Plantago 
s lIiumL. I 

J itrocel blešník 
Rostlina s projímavými účinky 

S
EMENA této rostliny připomínala lidem 
ve starověku blechy (řecky psy/a). Diosko
ridesjitrocel blešník v 1. století po Kr. do

poručoval kvůli jeho hojivým účinkům a za tímto 
účelem se používal až do poloviny 20. století, kdy 
se zjistilo, že rostlina má rovněž mírně projímavé 
účinky. Dnes je jitrocel blešník součástí mnoha 
farmaceutických přípravků proti zácpě. 

Vlastnosti a indikace 

Semena rostliny obsahují velké množství rost
linného slizu (až 1 5  %), díky kterým mají pro
jímavé, hojivé a protizánětlivé účinky. Jitrocel 
blešníkjejednou z rostlin s největším obsahem 
rostlinného slizu. Rostlina rovněž obsahuje tuky 
s rostlinnými steroidy (sitosteroly), draselné soli 
a stopové prvky. Používá se v následujících pří
padech: 

• Obtíže trávicího ústrojí: Rostlinný sliz pů
sobí jako hydrofilní koloidní látka, tedy látka, 
jejíž molekuly na sebe vážou molekuly vody, 
čímž se zvětší její objem a stane se z ní měk
ká želatinová hmota. Proto má rostlinný sliz 
jitrocele blešníku dva účinky: 

� Vytváří ochrannou viskózní vrstvu, která 
pokrývá vnitřek trávicího traktu od žalud
ku po tlusté střevo. V důsledku toho do
chází ke zklidnění sliznice trávicího traktu 
a zmírnění jejího zánětu, cožje žádoucí 
v případě zánětu žaludku, žaludečních či 
dvanácterníkových vředů a zánětu tlus
tého střeva. Rostlinný sliz dále zmírňuje 
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Popis: Až 30 cm vy
sokd rostlina z čeledi 
Plantaginaceae. Lodyha 
přímá, květy drobné, bilé, 
v oválných latách. Plody 
obsahují dvě hladká, hnědá, 
3 mm velká semena. 

Používané části: 

Semena. 

pálení žáhy, jakož i žaludeční bolesti, od
straňuje kolikové bolesti a zastavuje prů

jmy vzniklé vlivem kolik. 

� Zvětšuje objem stolice a změkčuje ji, dí
ky čemuž není k jejímu průchodu trávicím 
traktem zapotřebí tak výrazných pohybů 
střev. Toto mírné projímadlo nezpůsobu
je podráždění střev, nevytváří se na něm 
závislost ani při jeho použití nedochá
zí ke ztrátě draselných nebo minerálních 
solí, tedy je zcela bez jakýchkoli vedlejších 
účinků. Rostlinný sliz obsažený v jitroceli 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

.... � . U Příprava a použit! 

Vnitřní použití 

o Studený výtažek ze semen. Semena roze
melte nebo rozdrťte a namočte je na hodinu či 
dvě do sklenice vody (lžice semen na sklenici 
vody). Získanou tekutinu sced'e. Pro zlepšení 
chuti můžete do výtažku přidat čajovou lžičku 
anýzových seminek. Jednu sklenici vypijte rá
no a další večer před spaním. 

Zevní použití 

f} Kataplazmata se semeny. Semena, která 
vám zbyla po scezení studeného výtažku, ohřej
te a připravte z nich kataplazma, které přiložte 
nejméně na 1 5  minut na postiženou oblast. Tuto 
proceduru opakujte dvakrát až třikrát denně. 

C) Výplachy střev (klystýry). Výplachy se 
provádějí tekutinou, kterou získáte při přípra
vě studeného výtažku. K výplachu stačí 1 00 až 
250 ml této tekutiny. Denně můžete provést až 
3 výplachy. 

blešníkuje možné užívat denně po mno
Iw měsíců, či dokonce let. Uplatňuje se při 
léčbě chronické zácpy a jejích důsledků, 
například hemoroidů či divertikulózy. 

Divertikuly neboli vychlípeniny uvnitř tlus
tého střeva vznikají vlivem nadměrného tla
ku, ke kterému dochází při průchodu tvrdé či 
suché stolice. Takováto stolice se vytváří v pří
padě, že člověk konzumuje převážně masitou 
stravu s malým obsahem zeleniny, ovoce a celo
zrnných potravin. Dochází přitom k zácpám 
a dalším komplikacím, z nichž nejvážnější je 
rakovina tlustého střeva. 

Z toho důvodu je důležité, aby léčbu rost
linným slizem provázela změna stravovacích 
návyků. 

Projímavé vlastnosti rostlinného slizu O se 
zesilují vlastnostmi hemicelulózy, vlákniny, kte
rá pokrývá povrch semen. 

Blahodárných účinků rostlinného slizu lze 
využít i tehdy, je-li součástí nálevu, jímž se pro
vádějí výplachy střev, které se doporučují v pří
padě zánětů anální či řitní oblasti C) . Tímto 
způsobem lze zmírnit zanícení hemoroidů a od
stranit nepříjemné pocity vzniklé v důsledku 
anální trhliny. Účinků rostlinného slizu se též vy
užívá při zánětu konečníku (proktitida) a zánětu 
tlustého střeva (kolitidě), a to dokonce i při ulce
rózní kolitidě. V tomto případě se však rostlinný 
sliz užívá pouze jako doplněk specifické léčby. 

• Obezita. Velké množství semen jitrocele 
blešníku konzumované během jídla a zapí
jené vodou navozuje pocit sytosti a snižuje 
chuť k jídlu O .  Tento účinek je důsledkem 
hydrofilních schopností rostlinného slizu, 
který ve vodě zvětšuje svůj objem. 

To vysvětluje, proč při užívání jitrocele bleš
níku dochází k úbytku hmotnosti. 

Navíc bylo potvrzeno, že rostlinný sliz snižuje 
hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi O .  
Pravděpodobně j e  to dáno tím, že v tenkém stře
vě absorbuje tuky. 

• Nemoci močového ústrojí. Rostlinný sliz 
jitrocele blešníku má protizánětlivé účinky na 
sliznici močového ústrojí. Pomáhá zmírňovat 
nepříjemné pocity objevující se v souvislos
ti se zánětem močového měchýře a zklidňuje 
podrážděnou sliznici O.  Většinou se aplikuje 
společně s jinými léčebnými prostředky. 

• Kožní nemoci. Aplikuje-Ii se jako obklad na 
postiženou oblast, zmírňuje zanícení kůže 
podrážděné ekzémem, dermatózou či vyráž
kou. Použije-Ii se na rány, popáleniny či bér
cové vředy, má hojivé účinky f} .  Rovněž se 
přidává do kosmetických přípravků, protože 
zlepšuje vzhled pokožky. 
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Portu/aca 
o/eraceaL. I 1 4 Rostl iny 

pro střeva 

v 

- ; 
Srucha zelna 

Má projímavé účinky 
a zklidňuje oči 

S 
RUCHA zelná se ve starověku používala 
jako ingredience do salátů, ale dnes j i  
mnozí považují za  plevel. Nicméně její 

léčivé vlastnosti se využívají dodnes. 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina obsahuje velké množství rost
linného slizu, který je její nejúčinnější látkou, 
díky níž má hojivé, protizánětlivé a projímavé 
účinky. Rostlina také obsahuje vitamin C, díky 
kterému se používá při léčbě kurdějí. Dále má 
močopudné a pročišťující vlastnosti, ale látka, 
které za to vděčíme, dosud nebyla objevena. 

Používá se v případě chronické zácpy. Díky 
svým močopudným a pročišťujícím vlastnostem 

Příprava a použití . 
"" 

Vnitřní použití 

O Jako zelenina do salátů, ochucená olejem, 
solí a citronovou šťávou. 

8 Odvar. V 1 litru vody povařte 1 00 9 čerstvé 
rostliny. Vypijte až 5 šálků denně. 

Zevní použití 

8 Kataplazmata. K jejich přípravě použijte 
čerstvou, drcenou rostlinu. 

Popis: Jednoletá, často poléhavá bylina písčitých 
půd teplejších oblastí, z čeledi Portulaceae. Sto
nekje masitý, pevný, často načervenalý. Květy ma
lé, nápadně žluté, přisedlé. 

Používané části: Listy a čerstvé stonky. 

se doporučuje při obezítě a tučné stravě. Pro své 
zklidňující a protizánětlivé účinky se využívá při 
zánětu močového měchýře a ledvinových ka
méncích O, 8. 

Zevně se šrucha aplikuje jako obklad v přípa

dě zánětu očního vička a spojivek 8. 
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Mochna nótržník 
Účinný pomocník 

při průjmech 

TITO ROSTLINA se používala ve středo
věku ke zmírnění toho, čemu se tehdy říka
lo "muka" (střevní kolika). Odtud pochází 

její anglický název tormenti! (angl. tormentmuka). 
A latinský název Potentilla dostala patrně proto, že 
má velmi silné účinky Oat. patentem silný). 

Vlastnosti a indikace 
Hlavni složkou oddenku mochny jsou tani

ny, které tvoří až 1S % jeho váhy. Oddenek rov-

Příprava a použití 
Vnitřní použití 

O Odvar. V 1 litru vody povařte 30 9 odden
ku. Vypijte 3 až 4 šálky denně, dokud průjem 
neodezní. 

8 Prášek. Denně se doporučuje užívat 2-4g 
prášku, a to ve formě kapslí. 

Zevní použití 

Cl Sedací koupele. Do koupele přidejte 1 -2 
litry odvaru, který by měl být koncentrovanější 
než ten, který se používá vnitřně (60-100 9 na 
1 litr vody). 

O Výplachy úst a kloktání. K tomuto účelu 
se používá výše uvedený odvar. 

o Výplachy nosu a tampony. K tomuto úče
lu se používá výše uvedený odvar. 

., • 

Popis: Víceletá, 5 až 60 cm 
vysoká bylina z čeledi 
Rosaceae. Lodyhy ve vice 
trsech, vystoupavé nebo 
poléhavé, málo větvené, 
chlupaté. Přízemní listy 
trojčetné, řapíkaté, rychle 
vadnoucí (nedožijí se často 
""étu), lístky zubaté. Lody
žní listy krátce řapíkaté 
až přisedlé, dlanitě děle
né, pětičetné, lístky zuba
té. Květy jednotlivé, dlouze 
stopkaté, čtyřčetné, vyrůstají 
v úžlabí listů, žluté. 

Používané části: Čerstvý 
oddenek. 

něž obsahuje glykosidy a hořkou kyselinu. Má 
silné stahující a protiprůjmové účinky a také za
stavuje krvácení. Doporučuje se v následujících 
případech: 

• Všechny druhy infekčnich průjmů. Zmírňu
je kolikové bolesti způsobené křečemi ve stře
vech, které průjmy většinou provázejí O, 8. 

• Hemoroidy. Když se aplikují lokálně (sedací 
koupele), zmírňují zánět hemoroidů a zasta
vují krvácení t). 

• Zánět slizníce ústní dutiny a zánět hltanu. 
Odvar z rostliny se používá k výplachům úst
ní dutiny a ke kloktání O. 

• Krvácení z nosu (epistaxe). Odvarem se buď 
provede výplach nosu, nebo se do něj namo
čí gáza, která se zasune do nosní dírky jako 
tampon 0 .  
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Rhamnus 
fran uloL. 

Krušina olšová 
Ideální projímadlo 

v případě chronické 
, zacpy 

�HLASNý renesanční botanik Andrea 
Mattioli vydal v roce 1554 komento
vanou edici Dioskoridovy De Materia 

Medica, ve které uvedl, že "močopudné účin
ky krušiny olšové lze využít k pročištění jater . . .  
Je ale nutné rostlinu užívat sušenou; je-li totiž 
čerstvá, vyvolává zvracení." 

Tento vědec si všiml nezvyklých procesů, kte
ré probíhají v kůře krušiny olšové. Je-li čerstvá, 
je toxická a vyvolává zvracení. Během sušení ale 
samovolně toxicitu ztrácí a získává výrazné lé
čivé vlastnosti. Po jednom roce sušení se z kůry 
krušiny olšové stane výborný léčebný prostře
dek, který se uplatňuje při léčbě zácpy. 

Dnes už víme, že jeden z enzymů obsažených 
v kůře krušiny olšové pomalu okysličuje svůj 

Varovóní 

Kůra krušiny olšové by nikdy neméla být uží
vána spolu s hydrogenuhličitanem sodným, 
hořčíkem ani žádnou jinou alkalickou substancí, 
protože by došlo ke zmírnění jejích účinku. 

Rovněž ji nedoporučujeme užívat během tě
hotenství, kojení, menstruace a v přlpadě záně
tu hemoroidů. 

Popis: Vytrvalý, 2 až 3 m vysoký keř z čeledi 
Rhamnaceae. Větve pokryti lesklou kůrou s mno
ha dýchacími otvory. Listy střídavé, vejčité. Plody 
peckovité se třemi semeny, které během zrání mění 

barvu ze zelené na černou. Květy drobné, bílé. 

Používané části: Suchá kúra kmene a větví. 

antrachinonový glykosid, který vyvolává zvra
cení, a mění jej na franguloemodin a rhamno
sin, dvě léčivé látky. Tento proces trvá jeden rok, 
ale s pomocí umělého zdroje tepla jej můžeme 
urychlit. 

Nevíme přesně, kdo tyto procesy odhalil jako 
první, ale díky vytrvalosti mnoha anonymních 
vědců, kteří na výzkumu této rostliny pracovali, 
dnes můžeme využít její léčivé účinky. 

Vlastnosti a indikace 

Jak jsme již uvedli, účinné složky krušiny 
olšové jsou glykosidy, díky kterým má rostlina 
následující vlastnosti: 
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" . ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

�_) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Odvar. V 0,5 litru vody vařte 20-30g mleté 
kůry po dobu 20 minut (kúra musí být nejmé
ně 1 rok stará). Chcete-Ii účinky odvaru zvýšit, 
nechte jej několik hodin odstát Následně jej 
scedte a vypijte 1 nebo 2 šálky, nejlépe v noci, 
aby se účinky projevily druhý den ráno. 

• Mírné, ale účinné projímadlo O. Nezpůso
buje křeče, řídkou stolici ani nemá žádnéjiné 
vedlejší účinky, kterými se vyznačují dráždi
vá projímadla. Pří užití krušiny olšové nedo
chází k úbytku draslíku či minerálních solí 
ani nevzniká zánět tlustého střeva. Dokonce 
se ani nezvyšuje tolerance tlustého střeva na 
aktivní látky, díky čemuž je možné krušinu 
užívat i dlouhodobě. Tyto vlastnosti z ní děla
jí ideální léčebný prostředek pro ty, kdo řadu 

let trpí důsledky nedostatečné peristaltiky 
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a vyzkoušeli už nejrůznější chemická projí
madla. Tito pacienti, kterými jsou především 
ženy, by měli jíst stravu bohatou na otruby, 

aby se těmto nepříjemným obtížím vyhnuli. 

• Zvyšuje vylučování žluči. Podle Mattioliho 
krušina olšová podporuje správnou funkci 
jater, protože stimuluje vylučování žluči. 
Lidé trpící akutní a chronickou hepatiti
dou, různými typy poruch funkcí ledvin, č i  
dokonce cirhózou by léčivých vlastností této 
rostliny měli rozhodně využít O . 

Krušina oIšovdje keř,jehož kůra má mír
né projímavé účinky. Uplatňuje se v případě 
chronické zdcpy, kterou velmi často trpí mla
déženy. 



Rhamnus 
ursh;ana D. C. I 

Řešetlák Purshův 
Silné projímadlo 

P
ODOBNĚ jako kůra krušiny olšové 
(Rhamnusfrangula L.), keře, který roste 
v Evropě, se řešetlák Purshův smí kon

zumovat až po roce sušení, protože čerstvý má 
toxické účinky. 

Vlastnosti a indikace 

Kůra tohoto stromu obsahuje antrachinono
vé glykosidy (emodin, chrysofin), podobné těm, 
které jsou obsaženy v krušině olšové, jakož i dal
ší glykosidy (aloin, chrysaloin). Silný projímavý 
účinek řešetláku, který je mnohem drastičtější 
než v případě krušiny olšové,je výsledkem spo
lupůsobení všech uvedených látek. 

Ačkolije to silné projímadlo, užívá-Ii sev ma
lých dávkách, je organismem velmi dobře přijí
máno a nevyvolává křeče ani kolitidu. Na rozdíl 
od chemických projímadel jej lze užívat dlou
hodobé. Proto se uplatňuje v případě chronické 
zácpy či ochablosti střev, a to zejména u star
ších lidí O, f}. 

"" ..... D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Prášek z kůry. Doporučuje se užívat 0,2-0,3 9 
dvakrát denně. 

f} Nálev. V 1 šálku vody louhujte 3 9  kůry. Vy
pijte až 3 šálky denně na lačný žaludek. 

Popis: Keř či strom z čeledi Rhamnaceae, dosa

hující výšky 2 až 6 m. Listy elipčité, žilnatina zpe

řená. Kůra našedlá, obvykle pokrytá lišejníkem. 

Používané části: Kůra kmene a větví (sušená). 

Rovněž mírně zvyšuje produkcí žluči a zlep
šuje trávení, čímž přispívá k vyprazdňováni 
žlučníku a usnadňuje zažlvání O, f} .  

262 



Rheum officína/e 
Baillon 

Reveň lékařská 
Posiluje organismus 

a má projímavé účinky 

REVEŇ lékařská je rostlina, která se 
k léčbě používá od dávnověku. Zmiňu
je se o ní například Chen-Nung, čínský 

vládce, vládnoucí v roce 2700 př. Kr. Do Evropy 
ji v 1. století po Kr. přivezl Oíoskorides. 

Vlastnosti a indikace 

Kořen rostliny obsahuje antrachinonové 
deriváty, díky kterým má rostlina projímavé 
účinky, a taniny, jež rostlině propůjčují stahují
cí, posilující a povzbuzující účinky a díky nimž 
rostlina zlepšuje trávení. Účinky závisejí na ve
likosti dávky: 

"'-
! .... �) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Prášek z kořene. Většinou jej lze sehnat ve 
formě tablet. Velikost dávekje uvedena v hlav
ním textu (viz část Vlastnosti a indikace). Léčbu 
doporučujeme zahájit malými dávkami. Maxi
mální dávky pro dospělou osobu jsou 3 g; pro 
děti nesmí dávky překročit 0,05 9 na jeden rok 
věku dítěte. 

& Nálev z kořene. V 1 litru vody vylouhujte 
5-10 9 kořene. Vypijte 0,5-3 šálky před spa
ním. Jeden šálek se přibližně rovná 1 9 prášku 
z kořene. 

Popis: Vytrvalá rostlina 

z čeledi Polygonaceae, která 
dosahuje výšky 1 až 2 m. Listy 
dlanito/aločné; oddenek mohut
ný, vydávající charakteristický 
zápach. 

Používané části: Kořen. 

• Malé dávky (0,1-0,5 g prášku z kořene O 
nebo půl šálku nálevu &): převládají stahu
jící účinky taninů. Zastavuje průjmy, zvyšuje 
chuť kjídlu a stimuluje funkce žaludku (zlep
šuje trávení) a jater (zmírňuje překrvení 
jater a zvyšuje vylučování žlučí). Zkrátka 
povzbuzuje, posiluje a reguluje činnost trávi
cí soustavy. 

• Střední dávky (0,5-1 g prášku z kořene O 
nebo šálek nálevu &): Převládají projímavé 
účinky antrachinonových derivátů. K defe
kaci, kterou neprovázejí křeče, dochází po 
8-10 hodinách od užití uvedené dávky. Re
veň lékařská v tomto množstvÍ rovněž zmír
ňuje překrvení jater. 

• Velké dávky (1-3 g prášku z kořene O nebo 
2-3 šálky nálevu &):  převládají projímavé 
a antihelmintické (vypuzuje střevní para
zity) účinky. 
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Ririnus 
communisL. I 

Skočec obecný 
Bezpečné projímadlo 

A
čKOLI D10SKORIDES o projíma
vých vlastnostech oleje této rostliny vě
děl už v J .  století po Kr., v Evropě se 

rostlina začala používat až v 8. stoleti. 

Vlastnosti a indikace 

Semena skočce obecného obsahují asi 50 % 
oleje, ricinin (alkaloid) a ricin, velmi toxický 
glykoprotein, který zpusobuje shlukování čer
vených krvinek, ale který po extrahování oleje ze 
semen rostliny zůstává v jejich dužině. 

Doporučené dávky oleje ze skočce obecného 
mají mírné projímavé vlastnosti, které se pro
jevují asi dvě hodiny po jeho požití. Olej není 
dráždivý a nezpusobuje křeče ani koliku. Účin
ně přispívá k léčbě jakéhokoli druhu zácpy, a to 
dokonce i u dětí O. V případě habituální zácpy 
doporučujeme změnit stravovací návyky, jakož 

.u Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Projímadlo. Dětem se podává 5-10g oleje 
a dospělým 1 5-30g, a to ráno na lačný žaludek. 

Zevní použití 

€I Tonikum s obsahem oleje se aplikuje při
mo na postižené místo. 

� Kataplazma. Připravuje se z čerstvých 
drcených listu. 

Popis: U nás jednoletá, at 
S m vysokd bylina 

z čeledi Euphorbia
ceae, v tropech V)ltr� 
vald, až 8 m vysoká 
stromovitd rostlina, 
obvykle do hnědo
červena naběhlá. 
Lodyha přímd, dutá. 
Usty střídavé, dlou
ze řapíkaté, obrovské, 
až 1 m dlouhé, dlanité 

loločnaté. Květen
ství latnaté, až 30cm 
dlouhé. Plodem jsou 
ostnité tobolky, které 
za zralosti pukají a vy
mršťuji semena o veli
kosti 1 až 2 cm. 

Používané části: Listy a olej 
ze semen. 

i začít užívat mírnější projímadla. Olej se roV
něž používá k vypuzení parazitů ze střev . 

Pokud se olej či semena aplikují zevně, mají 
hojivé vlastnosti. Uplatňují se v případě ekzé
mů, oparů, ran, popálenin, vyrážek, a dokonce 

při padání vlasu, a to jak ve formě pleťového to
nika €I, tak jako kataplazma �. 

Varování 

Tři semena skočce mohou způsobit smrt dítěte 
a 10-15 semen může přivodit smrt dospělého. 
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Tamarindus 
intiica L. I 

Tamaryšek indický 
Dokáže osvěžit a má 

mírné projímavé účinky 

V KARIBIKU a zemích Střední Ameriky 
se z dužiny tamaryšku indického vyrá
bějí nealkoholické nápoje, které mají 

sladkokyselou chuť. Kromě příjemné chuti má 
tato rostlina i několik léčivých vlastností. 

Vlastnosti a indikace 

Dužina, kterou jsou obalena semena tama
ryšku indického, je bohatá na cukr (60 až 65 %) 
a organické kyseliny (kyselina citronová,jableč
ná a vinná). Rovněž obsahuje pektin. 

Dužina se aplikuje v následujících případech: 

• Mírné projímadlo. Tyto účinky má rostli
na díky obsahu cukrů a pektinu. Většinou se 
podává společně s kassií sen novou (viz str. 
244), protože se tak zvyšují její účinky. Je
jí užívání usnadňuje defekaci a nezpůsobuje 
koliku O. 

Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Dužína. Rozpusťte 20 až 40 9 dužíny ve 
vodě; užívejte j i  až třikrát denně. 

6 Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 30 9 listů. 
Vypijte 3 šálky denně. 

Popis: Stálezelný, 
až 25 m vysoký 
strom z čeledi 
Legumino
seae. Listy 
Iichozpeře
né, 20-30cm 
dlouhé. Plo
dem jsou visící 
lusky, uvnitř 
vyplněné žlu
tou dužinou, 
která obaluje 
semena. 

Použivané části: 

Dužina a listy. 

• Zvyšuje produkci žluči a usnadňuje vy
prazdňování žlučníku. Doporučuje se v pří
padě poruchy žlučníku ajater, protože dokáže 
zmírnit překrvení jater a usnadnit vyprázdně
ní žlučníku O.  

• Občerstvuje a posiluje organismus. Do
poručuje se při horečnatých onemocněních 
a při zvýšené tělesné námaze O, @. 

• Listy tamaryšku indického mají antihelmin
tické (vypuzují střevní parazity) a stahující 

vlastnosti @. 
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Rubus 
fruticosus L. I • 

Ostruži n ík křovitý 
Zlepšuje stav hemoroidů 

a zastavuje průjmy 

D
IOSKORIDES před mnoha staletími 
doporučoval listy ostružiníku k léčbě 
hemoroid ll. Plody ostružiníku (ostruži· 

ny) jsou odedávna potravou, která je výbornou 
pochoutkou jak pro děti, tak dospělé. 

Známe okolo stovky rllzných druhll ostruži· 
níku, z nichž všechny mají stejné léčivé vlast
nosti. 

Vlastnosti a indikace 
Listy a mladá poupata ostružiníku obsahují 

velké množství taninll, díky kterým má rostlina 
stahující účínky a zastavuje krvácení. Plody kro
mě taninů obsahují také cukry (glukózu a le
vulózu) , provitamin A, vitamin C a organické 
kyseliny (kyselinu citronovou, jantarovou a sa
licylovou). Ostružinik se indikuje v následují
cích případech: 

o Poupata ostružiníku 
proti kouření 

Kouříte-Ii a toužíte-Ii se tohoto zlozvyku zbavit, 
můžete vyzkoušet nový způsob, jak s kouřením 
přestat. Vložte mezi rty mladé poupě a cucejte je. 

Sladkokyselá chuť poupat vytváří averzi vůči ta
báku a snižuje chuť na cigaretu. 

266 

Popis: Trnitý, až 4 m 
vysoký keř z čele-
di Rosaceae. Listy 
jsou řapikaté, dlani-
tě trojčetné až pětičetné, 
s různou velikostí i různým 
tvarem lístečktl,jež mohou být 
lysé nebo chlupaté. Květy vy
růstají pfevdžné v latdch,jsou 
pětičetné, nejčastěji bité až růžo
vé. Plodemjsoupeckovičky, které 
dohromady tvoří souplodí známé 
jako ostrutina. 

Používané části: Listy, mladá poupa
ta a plody (ostružiny). 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

--U Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Odvar. V 1 litru vody 10  minut povařte 30-50 g 
mladých poupat a/nebo listů. Denně můžete 
vypít až 3 šálky. 

f} Mladá poupata. Sbírají se na jaře a mohou 
se jíst rovnou při sběru. Jejich léčivé účinky se 
projevují ve chvíli, kdy poupata přijdou do sty
ku se sliznicí ústní dutiny. 

t) Ostružinová šťáva, Pije se čerstvá. Denně 
je možné vypít 1 až 3 sklenice. 

o Sirup. Připravíte jej tak, že do šťávy přidáte 
dvojnásobek hmotnosti cukru, nejlépe hnědé
ho, pak ji zahřejte a vaříte tak dlouho, dokud 
se cukr zcela nerozpustí. 

Jak do ostružinové šťávy, tak do sirupu se ob
vykle přidává odvar, který zvýší jejich účinky. 

Zevní použití 

o Odvar. Používá se koncentrovanější odvar 
(50 až 80 g na 1 litr vody), než jaký je určený 
pro vnitřní použití. Aplikuje se ve formě ob
kladů, sedacích koupelí, provádějí se jím vý
plachy úst nebo se používá jako kloktadlo. 

o Kataplazmata, Připravují se z drcených lis
tů a aplikují se přímo na postiženou oblast. 

• Hemoroidy. Odvar z listů a mladých poupat 
ostružiníku se zevně aplikuje na postiženou 
oblast prostřednictvím sedacích koupelí nebo 
obkladů; tímto způsobem lze zmírnit zanícení 
hemoroidů a předejít jejich krvácení 0. 

• Průjem, zánět žaludku a střev a zánět tlus
tého střeva. Při léčbě se využívá stahujících 
vlastností ostružiníku. Mladá poupata a listy 
O mají silnější stahující účinky než plody tl,  

Na obrázku vidite,jak se prováději sedací 
koupele s odvarem z listů a poupat ostružiníku, 
které jsou určeny k léčbě hemoroidů. 

Jemná masáž podbřišku prováděná žínkou zlep
šuje krevní oběh v pánevní oblasti, čimž rovněž 
přispívá ke zlepšení stavu hemoroidů. 

O, ale většinou se je doporučuje konzumovat 
společně, aby se dosáhlo silnějších účinků. 
Děti trpící průjmy mohou užívat ostružinovou 
šťávu t) nebo sirup připravený z této šťávy O. 

• Horečnatá onemocnění. Šťáva z plodů (os
tružin) je osvěžující a posilující, a proto se 
doporučuje zesláblým lidem nebo těm, kteří 
mají vysokou horečku tl. 

• Nemocí ústní dutiny a hltanu. Jak odvar 
z listů, tak mladých poupat O, mladých ze
lených pupenů f} a plodů t) má blahodárný 
vliv na boláky v ústech, jakož i na zánět dás
ní, zánět sliznice ústní dutiny, zánět hltanu 
a zánět krčních mandlí. 

• Poranění kůže, vředy a nežity. V těchto pří
padech se na postižené místo aplikují obkla
dy či koupele s odvarem 0 nebo kataplaz
mata s drcenými listy 0. TImto způsobem lze 
urychlit hojení povrchových ran a boláků. 
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Rostl iny pro 
močové ústrojí 

Téměř všechny rostliny působí na ledviny 
a zvyšují produkci moči. Tento diuretický úči
nekje zesílen vodou, z nížje bylinný čaj při
praven. 

11m, že rostliny zvětšují objem moči, pod
něcují funkci vylučování odpadních látek, 
kterou ledviny zastávají. Díky tomu pomáhají 
čistit krev a zbavovat organismus nečistot. 

Kyselina močová a urea jsou dvě odpadní 
látky, které naše tělo nepřetržitě vytváří a kte
ré z těla odcházejí močí. Fytoterapie využí
vá mnoha rostlin, jež vylučování obou těchto 
látek podněcují. 
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ROSTLINY PRO MOČOVÉ ÚSTROJí 

Rostliny účinně zvyšují rozpustnost mine
rálních solí, které se v moči obvykle rozpouštějí. 
Pokud se však nerozpustí, vytvářejí v ledvinách 
sraženiny, které nazýváme ledvinové kaménky 
neboli konkrementy. Existují dokonce rostliny, 
které ledvinové kaménky dokážou rozpustit (na 
rozdíl od močových kaménků). 

Mnoho účinných složek rostlin je vylučováno 
močí. Pokud tyto látky mají antiseptické či anti
biotické účinky, jsou schopné účinně pomáhat 
při léčbě infekcí močového ústrojí (od ledvin až 
po močovou trubici). 

Existují rovněž rostliny, které zvyšují tonus 
svalstva močového měchýře a zlepšují jeho funk
ci, čímž přispívají ke zmírnění enurézy (pomočo
vání) a inkontinence. 

Lomikámen zmoty 
je močopudná 

rostlina, která díky své 
schopnosti alkalizavat 

mačpomáhá 
rozpouštět močové 

kaménky. 
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Urolitióza 
Definice 

litiáza je tvorba kaménků v tekutině, v tomto případě 
v moči. Dochází k ní proto, že látky, které obvykle bývají 
v moči rozpuštěny, se srážejí a vytvářejí tuhé částice na
zývané konkrementy neboli kaménky. 
Velikost kaménků může být různá, od 
velikosti zrnka písku, které bývá 
snadno vyloučeno, až po velké 
kaménky, které musejí být 
odstraněny chirurgicky. 

léčba 

Uvedené rostliny účin
ně zabraňují tvorbě 
kaménků a některé do
konce dokážou již vytvo
řené kaménky rozpustit. 
Aby se účinky rostlin 
mohlyprojevit,je nutné 
je užívat delší dobu, a sice 
1 až 6 měsíců. Jejich užívá
ní je vždy třeba na jeden tý
den v měsíci přerušit. 

Bříza 
bělokorá 

Kopřiva , Podněcuje vylučování kyselých produktů 
dvoudomá ' metabolismu, z nichž se vytvářejí kaménky. 

Bříza bělokorá Podněcuje vylučování drobných konkre-
. mentil a zabraňuje formování ledvinových 

kaménků. 
Mořena ZmírňUje bolest, dezinfikuje a pomáhá rol

barvířská youštět močové kaménky. 
Lomikámen Pomáhá rozpouštět a vylučovat kaménky. 

zmalý 

Tužebníkjilmový �omáhá rozpouštět a vylučovat kaménky. 
Přeslička rolni Zvyšuje tvorbu moči, čistí organismus, po

máhá odstraňovat toxický odpad z těla. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

LedÝinovó kolika· 
Definice 

Někdy také nazývaná renálni ci nefrotická kolika, kte
rá se projevuje jako silná bolest v oblasti ledvin vystřelu- . 
jící k močovému měchýři, u mužů mnohdy až do varlat. : 
Bolest vzniká při průchodu ledvinového kaménku močo
vodem, spojujícím ledviny s močovým měchýřem. Bolest 
je způsobena spasmy drobných svalů tvořících stěnu 
močovodu, s jejichž pomocí se organismus snaží ledvi
nový kamének vypudit. 

Léčba 

K léčbě se používají rostliny, které mají protikielové 
účinky a zvyšuji produkci moči. Rovněž se doporuču
je zevně aplikavat horká kata plazmata s moukou ze 
lněných seminek. 

MUče'nk';-ple't,;r Má protikřeáJvé účinky, tlumí bolest 
m uklidňuje. 

Sporýš lékařský numí bolest 
Heřmánek pni'vý Uklidňuje, má protikřečové účinky. 

Aloisie trojlistá Má proti křečové účinky. 
Len setý "'Ukiidň;;j;�usobí protizánětlivě. 

Bříza bělokorá Je močopudná, usnadňuje vylučování 
drobný(ll..�ménku. 

Dmavec lékařský Je močopudný, působí protizánětlivě, 
_ _ !!:nadňuje..vylučováni drobných kaménku. 

Mořena Tlumí bolest, dezinfikuje, pomáhá 
barvířská rozpouštět kaménky. 

--- -_ . -Lomikámen Pomáhá rozpouštět a vylučovat kaménky. 
zmatý 

Mučenka pietní 
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Otok 
Definice 

Jedná se o nadměrné hromadění te
kutiny v buňkách, tkáních a orgánech, 
které může vést k jejich zvětšení 
a poruše funkce. Otok může vznik
nout jako důsledek zánětu ledvin 
(nefritida), kdy ledviny neproduku-
jí dostatek moči, nebo v důsledku špatného 
krevního oběhu. V obou případech dochází 
ke zvýšenému úniku a hromadění tekutiny 
II mimocévnim prostoru. 
Při otoku se zvyšuje tělesná hmotnost 
a snižuje se produkce moči. 
Níže uvedené rostliny maji mírně močo
pudné vlastnosti, diky nimž docházi 
k vyloučení tekutiny zadržené v tkáních. 

lovanský čaj 

Bříza bělokorá Je močopudná, zmírňuje zánět tkáně 
ledvin a podněcuje její regeneraci. 

Zlatobýl obemý . Zvyšuje produkci moči, zmírňuje zánět 
ledvin. 

Javanský čaj je močopudný, podněCUje vylučování 
�uťl �Y. 

Přeslička rolní Je močopudná, čistí organismus, 
podněcuje vylučování toxických produktu 
metabolismu ztěla. 

Anasarka (vodnatelnost) 
Definice 

Vodnatelnost, která se projevuje otokem celého těla. Do
chází k ní v důsledku srdečního selhání nebo vážné poru
chy metabolismu. 

LéČba 

Aplikují se rostliny, které jsou močopudné, vyvolávají 
pocení a zlepšují srdeční činnost. léčbu je možné pro
vádět pouze pod lékařským dohledem. 



ROSTLINY PRO MOČOVÉ ÚSTROJi 

Nefritida a nefróza 
Definice 

Nefritida je zánětlivé onemocnění ledvin, jako například 
glomendonefritida neboli zánětlivé onemocnění ledvin
ný<:h klubíček (glomerulu). Obvykle vzniká z autoimunitních 
pnčin a projevuje se malou produkcí moči, v které je obsaže
na krev, otokem obličeje a vysokým krevním tlakem. 
Nefróza je nezánětlivé onemocnění ledvin, ke kterému 
dochází tehdy, je-Ii zasažena propustnost filtrační mem
brány a do moči pronikají malé molekuly bnkovin. 

Léčba 

V obou případech je nutné vyhledat lékařskou pomoc. 
Níže uvedené rostliny podporují regeneraci poškozené 
tkáně ledvin. 

Bříza bělokorá Je mocopudná, zmírňuje zánět ledvín 
a pod��je _l"egeneracj poškozené tkáně. 

ZI.tobýl obecný Je mocopudný, podporuje správnou 
funkci ledvin. 

Infekce močového ústrojí 
Bakterie, které toto onemocnění zpusobují, jsou citlivé 
na chemicky syntetizovaná antibiotika, ale rychle se vuči 
nim stávají rezistentní. 
Rostliny s obsahem antiseptických a antibiotických látek 
sice mají slabší účinky než chemicky syntetizovaná antibio
tika, ale zato se vúči nim bakterie nestávají tak snadno 
rezistentní, nesnižují obranyschopnost organismu 
a zmírňují zánět orgánu močového ústrojí. Užívají-Ii se 
správně, dokážou vyéčit hned několik druhu infekcí močo
vého ústrojí, zvláště jedná-Ii se o chronické pnpady. 

lesnek"'": Ničí bakterie způsobující infekce 
kuchýňský , mocového ústrojí,)ako např�lad E. coli. 

Pýr pl.zlvý Má na molové ústrojí antiseptické 
a antibiotické úČinky.

_ 

Medvědi", ÚČinně dezinfikuje močové ústrojí. 
lékafská -

"..;;-------Zv)'luje obranyschopnost organismu. 

��-----------------.� Je molopudný a dezinfikUje molově ústrojí. 
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Noční pomočování 
Jedná se o nechtěné uvolňováni moo během spán
ku u dětí (případné dospělých), které jsou ve věku, kdy 
by již měly být schopny udržet moč (od 4. roku života). 
Příčinou této poruchy muže být infekce, vrozená vada či 
dětská neuróza. 

Léčba , .,' � •.. : 
Doporučují se takové rostliny, jako například cypřiš vel
koplodý, které zvyšují tonus svalů močového měchýře, 
čímž zlepšují schopnost zadržet moč. Rovněž se použivají 
rostliny, které harmonizují a povzbuzuji činnost ner
vového systému, jako například třezalka tečkovaná. 

Cypřiš . Zvyšuje tonus svalů mocového měchýře 
.elkoplodý a zlepŠUje ovládání tohoto orgánu 

nervovou soustavou. 

Třezalka Povzbuzuje a harmonizuje činnost 
te<kovaná nervové soustavy. 

Pyelonefritida 
Definice 

Jedná se o bakteriální hnisavý zánět led
vin, tedy zánět ledvinné pánvíčky (pye
litida) a ledvinného parenchymu. Akut
ní (prudká) pyelonefritida se projevuje 
bolestí v zádech, výraznými obtížemi při 
močení a celkovými příznaky (horečkou, 
nevolnostij. Chronická pyelonefritida 
má příznaky méně bouřlivé, ale muže 
postupně vést ke zhoršení ledvinných 
funkcí až k jejich selhání. 

Léčba lápašnicebřezová 
Základ tytoterapie tvoří rostliny, které mají 
na močové ústrojí a zvláště ledviny antibio
tické, antiseptické a protizánětlivé účinky. 

Medvědice Má silné dezinr.kční a protizánětliv! 
lék.fská ÚČinky na močové ústrojí. 

Zápašnke Je močopudná, má dezinfekční 
bfezová a protiZánětHvé účinky na močové ústrojí. 

Lidlofeřišnice Má výrazné účinky na močové cesty. 

věUI 



ENCYKLOPEDIE LÉČIVÝCH ROSTLIN 

Uretritida 
Jedná se o zánět močové trubice. Původce nemoci se 
obvykle zjišťuje obtížně, nejčastěji se vlak jedná o virus, 
gonokok (mikrob vyvolávající kapavku) nebo trichomo
nas vaginalis (bičenka polevnn. Uretritida není u mužů 
specifickým onemocněním, protože jediným příznakem 
bývá lehký hlenový výtok z močové trubice. 

Léčba 

léčivé rostliny, které se uplatňují při 
uretritidě, se většinou užívají perordlně 
a/nebo se aplikují zevně prostřednic
tvím katétru. 

Korajnl' lékařský 

• 
Vlašský ořech 1 Má stahující účinky, dezinfikuje 

a zmírňuje záněty. 
Pýr plazivý Dezinfikuje a zmírňuje zánéty 

močového. ústrojí. 
Medvědice ÚČinn..ě dezinfikuje močové ústrojí. 

lékařská 
----

lápašnice I Má antiseptické účinky, regeneruje sliznici 
březová I močového ústrojí. _ 

Korajnik Má antiseptické a protizánětlivé účinky na 
lékařský močové ústrojí; je účinný v případě kapavky. 

Močová inkontinence 
Definice 

Je to neschopnost udržet moč. Tuto poruchu rozdělu
jeme na stresovou (vyvolanou zvýšením nitrobřišního 
tlaku) a urgentní (charakterizovanou nedobrovolným 
únikem moči i při malém naplnění měchýře). 

Léčba 

V tomto případě se uplatňuje cypřiš velkoplodý, který se 
aplikuje jak vnitřně (nálev), tak zevně (sedací koupel). 

(ypIii Zvyluje tonuS l .. I" močového mě<hjře 
velkopledt allepšuje ovMdlní tohoto orgánu 

IOUSWOU.. 

Medvědice lékařská účinně 
dezinfikuje močové ústrojí. 
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Zánět močového měchýře 
(cystitida) 

Definiee 

Hlavní příčinou tohoto onemocnění je bakteriální 
infekce, která téměř vždy pochází ze střev. Onemocně
ní častěji posohuje ženy, protože jejich močová trubice 
je kratší (4-6 cm) než u mužů, a tedy skrze ni bakterie 
k močovému měchýři pronikají snadněji. 

Léčba 

. 5 pomoci níže uvedených rostlin lze těmto stavům velmi 
dobře předcházet. Rostliny se užívají 1 až 3 týdny po 
odeznění akutní fáze. 

-.,. Violka vonná Je bohatá na rostlinný �iZ, který má hojivé 
a protizánětlivé úďnky. 

Len setý Má protikřečové, uklidňující 
a protizánétlivé účinkyc... _� 

Jitrocel blešoik' ZmírňUje nepřijemné pocity při zánětu 
močového měchýň>, podněcUje regeneraci 

"'" podráždéné sliznice. 
Medvědice Má antiseptické účinky na močové ústrojí, 

lékařská zmírňuje pá!�ní v močové trubici. 
láp3Šnice Je močopudná, má antiseptické účinky na 

březová močové ústrojí, tlumí bolest při močení. 
Drnav& lékařský Zvyšuje produkci moči, má protizánětJivé 

� a sedativ"! úČin�_na močové ústrojí. 
Zlatobýlo� Je močopudný, má protizánětlivé účinky 

--.111 a mírní nepříjemné pocity při močení. 



Agave 
americana L. 

Agáve americká 
Močopudná rostl ina, 
která čistí organismus 

E
XISTUJE více než 150 druhů agáve. 
Všechny mají podobné vlastnosti a rostou 
v oblasti Mexika a Střední Ameriky. Azté

kové je používali k léčebným účelům. V 16. století 
byly přivezeny do Španělska a následně se rychle 
rozšířily po celé oblasti Středomoří. 

Vlastnosti a indikace 

Všechny druhy agáve obsahují glykosidy, 
z nichž nejvýznamnější je hekogenin, a saponi
ny. Kořen a listy mají díky těmto látkám močo
pudné účinky a čistí organismus. Uplatňují se 
při otocích a vodnatelnosti O. 

V Mexiku a v zemích Střední Ameriky se agá
ve tradičně používá pří infekčních onemocně· 
ních, poruchách trávení a hepatitidě. 

---. 1-1 Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 30 9 ko

řene nebo pomletých sušených listů. Vypijte 
denně 3 až 4 šálky oslazené medem. 

Zevní použití 

8 Obklady. Kousek látky namočte do mízy 
a přiložte na postižené místo. 

Popis: Rostlina z čeledi Amarillidaceae. Stonek 
dlouhý, dužnatý; listy kopinaté, až 1 m dlouhé, 
rostoucí u báze. Květy vyrústají na konci šesti
metrového stonku. 

Používané části: Kořen, listy a míza. 

Když se míza, která proudí uvnitř stonku, po
užije zevně, má hojivé účinky. Aplikuje se jako 

obklad na modřiny a drobné ranky 8. 
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AglOpytUnlTOjH!DS 
L. Beauv. I 

Pýr plazivý 
Je močopudný a hojí rány 

y:KNITÉ kořeny pýru plazivého, které 
mnozí zemědělci považují za plevel, se 
používají k výrobě košťat. Pýr plazivý 

však nejúčinněji "vymetá" krev a ledviny. 

Vlastnosti a indikace 

Oddenek rostliny obsahuje rostlinný sliz, triti
cin, jakož i antibiotické látky, draslík, křemík 
a několik cukru. Díky těmto látkám je močopud
ný, antiseptický a hojí rány. 

• Pro své antiseptické a protizánětlivé vlast
nosti se využívá v případě zánětu močového 
měchýře (cystitida), močové trubice (uretri
tida) a infekce močového ústrojí O . 

• Díky tomu, že hojí rány a je močopudný, se 
využívá v případě ledvinových kaménků, dny, 
artritidy a celulitidy O. 

• Jelikož podporuje pocení, uplatňuje se při in
fekčních horečnatých onemocněních (chřip
ka, nachlazení, spalničky, spála). 

r -- ) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Odvar. V 1 litru vody 1 0  minut vařte 30-50 9 
oddenku. Vypijte 2 až4 šálky denně. 

275 

Popis: Vytrvalá, 30 až 150cm vysoká bylina (trá
va) z čeledi Graminaceae s dlouhými podzemní
mi výběžky. Stébla jsou přímá nebo v kolénkách 
vystoupavá. Listy úzce čárkovité, max. 15 mm 
široké, mírně drsné, někdy chlupaté. Klásky jsou 
přisedlé, jednotlivé, ploché, 8 at 20 mm dlouhé, se 
3 až 8 květy a 2 plevami, vyrůstaji na protilehlých 
stranách vřetena klasu, ke kterému jsou přiloženy 
svou širši stranou. Plodem je pluchatá obilka. 

Použivané části: Oddenek. 



Medvědice lékařská 
Silné antiseptikum 

V DOBĚ, kdy na evropských horách žili 
medvědi, pochutnávali si na plodech 
medvědice lékařské, které svým tvarem 

i chutí připomínaly malá jablka. Přestože jsou 
tyto plody jedlé, léčivá síla rostliny je ukryta pře
devším v jejích listech. 

Medvědice lékařská se na severu Evropy 
k léčebným účelům začala používat před mno
ha staletími, ale starověcí řečtí a římští botani
ciji neznali. V 18. století sevšak po celé Evropě 
i Americe všeobecně vědělo, že medvědice lékař
ská dokáže vyléčit nemoci močového ústrojí. 

V současnosti byly léčivé vlastnosti této rost
liny potvrzeny vědecky a rostlina se stala důleži
tou součástí léčby nemocí močového ústrojí. Její 
účinné látky jsou obsaženy i v některýchjarma
ceutických přípravcích. 

Varování 

Medvědice lékařská by se neměla užívat déle než 
10 či maximálně 15 dní. Pokud je to nutné, lze 
léčbu po několika týdnech zopakovat. 

Někteff lidé, kteff mají citlivý žaludek, nemus[ 
dobře snášet taniny obsažené v listech medvě
dice lékařské. V takových případech se doporu
čuje nepřipravovat nálevy příliš koncentrované 
(pouze z 20-30 9 listů) a zároveň užívat živočíš
né uhli, které taniny absorbuje. 

Popis: Medvědice lékařská}e 10-25 cm vysoký, 
poléhavý keřík z čeledi Ericaceae. Její větve jsou 
plazivé, na koncích vystoupavé, 30-90 cm dlouhé. 
Listy střídavé, krátce řapíkaté, obvejčité, kožovité, 
na lici tmavé, na rubu bledší. Květenstvije chu
dý třfkvětý až sedmikvětý převislý hrozen, kališní 
lístky vejčitě kopinaté, koruna s nazpět ohrnutými 
cípy je bílá nebo růžová. Plodemje kulovitá pecko
vice tmavě červené barvy. 

Používané části: Listy. 

Vlastnosti a indikace 
Listy medvědice lékařské obsahují velké 

množství taninů, díky kterým má rostlina sta

hující účinky, llavonoidové glykosidy, kterým 
medvědice vděčí za mírné močopudné vlast
nosti, a mastné a pryskyřičnaté látky. Nejdůle
žitější účinnou látkou je však arbutín, fenolový 
glykosid,jehož složkouje hydrochinon. Tato lát
ka má silné antiseptické a protizánětIivé účin
ky na orgány močové soustavy. 

Hydrochinon je však účinný jedině při alka
lické reakci moče, protože v kyselém prostředí 

je neutralizován. Pokud se člověk stravuje vege
tariánsky, jeho moč je zásaditá a medvědice lé
kařská může projevit své léčivé účinky. Problém 
ale nastává u těch, kteří jedí masitou stravU, 

protože jejich močje kyselá. 
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" . .  ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Q Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Odvar. Namočte 50-60g listů na 3 až 4 hodi· 
ny do vody a následně je 1 5  minut vařte v 1 litru 
vody. Každé 3 až 4 hodiny vypijte 1 šálek. Medvě· 
dici je nutné užívat v kratších intervalech, protože 
její účinné látky jsou rychle vyloučeny v moči. 

8 Studený výtažek. Do 1 litru vody namoč· 
te 50-60g listů a nechte 24 hodin vylouhovat. 
Ziskaný výtažek sceďte a mírně ohřejte. Vypij· 
te 3 šálky denně. Tímto způsobem se vyhnete 
nežádoucím účinkům taninů, protože účinky 
studeného výtažku jsou mnohem slabší než 
účinky koncentrovaného odvaru. 

e Existuje několik farmaceutických přípravků 
s obsahem účinných látek medvědice lékařské, 
které vám v lékárně vydají na lékařský předpis. 

Z toho důvodu doporučujeme všem, kteří 
chtějí využít léčivých vlastností medvědice lékař· 
ské, aby na dobu léčby přešli na vegetariánskou 

stravu, jejíž základ tvoří ovoce a zelenina, které 
nejenže alkalizují moč, ale také mají pozitivni 
vliv na onemocnění močového ústrojí. 

Moč může být alkalizována také tím, že člo· 
věk uživá hydrogenuhličitan sodný, ale účinky 
této látky nejsou trvalé. 

Protože bakterie, které způsobují infekci 
močového ústrojí, se velmi snadno stávají re
zistentní vůči antibiotikům a antiseptikům, je 
medvědice lékařská vítanou alternativou léč· 
by tohoto typu onemocnění. V případě jakékoli 
ínfekce močového ústrojí je však vždy nutné 
vyhledat lékařskou pomoc. 

Medvědice lékařská, ať samotná, nebo jako 
doplněk jiných léčebných procedur, se doporu· 
čuje v následujících připadech O, 8, e: 

• Bakteriální hnisavý zánět ledvinné pánvič
ky, místa, v němž je skladována moč (pyelo
nefritida). Tato nemoc se projevuje výraz
nými výkyvy tělesné teploty, kalnou močí 
a bolestmi ledvin. Díky tomu, že účinné látky 
medvědice jsou vylučovány z těla v moči, mo
hou v močovém ústrojí projevit své antisep
tické a antibiotické vlastnosti. 

• Zánět močového měchýře (cystitida). Med
vědice lékařská zmírňuje bolest a pocity pá
lení při močenÍ. Je účinná zejména při chro
nické cystitidě, kterou se nedaři léčit jinými 
prostředky. 

• Zánět močové trubice (uretritida), který 
v některých připadech bývá způsoben po
hlavně přenosnými bakteriemi. 

• Zánět prostaty (prostatitida). Toto onemoc
něni je vždy zapříčiněno infekcí močového 
ústrojí. 

• Ledvinové kaménky. Přestože se někteří lidé 
domnívají, že medvědice lékařská dokáže 
rozpustit ledvinové kaménky, tato skuteč
nost nebyla dosud potvrzena. S jistotou lze 
ale říci, že medvědice lékařská přispívá k léč· 
bě těchto onemocnění, protože zabraňuje 
vzniku infekcí, ke kterým v případě ledvino· 
vých kaménků dochází. 

To, jestlije léčba medvědicí lékařskou účin
ná, poznáte podle toho, že se vaše moč při jejím 
užívání zbarví do zelena. 

Medvědice lékařskáje rosdina, kUráje účinná při 
léčbě všech infekcí močovélw ústrojí, a/ejen tehdy, 
je-li moč pacienta zdsaditá. Vopačném přfpaděje 
nutné přejit na vegetariánskou stravu s velkým ob
sahem ovoce a zeleniny, které moč alkalizuji. 
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Arundo donax L. I 

Třtina obecná 
Je močopudná 

a zastavuje laktaci 

D
IOSKORIDES. velký řecký botanik 
a lékař žijící v 1. století po Kr., dopo· 
ručoval třtinu obecnou ke zvýšení pro· 

dukce moči. Rostlina byla ve starověku za tímto 
účelem používána patrně proto, že rostla v blíz· 
kosti pramenů vod. 

Vlastnosti a indikace 

Oddenek a kořen třtiny obsahují cukr (sa
charózu) a mnoho derivátů křemíku. Díky tomu 
má rostlina následující dva účinky: 

• Je močopudná: Mírně zvyšuje produkci mo
či, podněcuje vylučování kyseliny močové 
a dalších odpadních produktů metabolismu. 
Doporučuje se v případě ledvinové koliky 
a při celkové očistě organismu O . 

• Zastavuje laktaci: Užívá-li se několik dní, 
zastavuje u kojících matek tvorbu mateřské
ho mléka. Tento účinek se uplatňuje v přípa
dě, že kojící matka chce z nějakého důvodu 
ukončit kojení O. 

C- ) Příprava a použití 
Vnitřní použití 

O Odvar. V 1 litru vody 1 5  minut vařte 50 9 
mletého nebo krájeného oddenku či kořene. 
Vypijte 2 až 4 šálky denně. 
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9 

Popis: Až 5 m vysoká rostlina z čeledi Gramineae. 

Oddenek plazivý, stébla dutá, dřevnatá; listy kopi

naté 60 až 90cm dlouhé. 

Používané části: Oddenek a kořen. 



BarosmQ� 
betu/inu Thumb. I 1 5 Ros�inypro 

mocove 
ústrojí 

Zápašnice březová 
Účinný prostředek léčby 

nemocí močového ústrojí 

D
ÍKY tomu, že dokáže léčit záněty orgá
nů močového ústrojí, rychle se rozšířila 
po celém světě. V současnosti je sou

částí nabídky mnoha bylinářů a tvoří součást 
mnoha !ytoterapeutických přípravků. 

Vlastnosti a indikace 

Listy zápašnice březové obsahují esenciální 
olej (dios!enol), který je hlavní účinnou látkou 
rostliny. Má náSledující vlastnosti: 

• Je močopudný. 

• Má antiseptické účinky na močové ústrojí. 

• Má protizánětlivé účinky na orgány močové
ho ústrojí, zejména na močový měchýř a pro
statu. 

i - I Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 l itru vody vylouhujte 50g listů. 
Vypijte 3 šálky denně. 

Zevní použití 

6 Výplachy močové trubice. Tato procedura 
se provádí v případě uretritidy, a to s nálevem 
určeným k vnitřnímu použití. 

Popis: Až 2 m vy
soký keř z čeledi 
Rutaceae. Listy 
proti/ehlé, vejči-
té, mírně ochlupené. 
Aroma rostliny pfi
pominá směs máty 
peprné a rozmarýnu 
lékařského. 

Používané čdsa: Listy. 

Zápašnice březová je spolu s medvědicí lé
kařskou jednou z nejúčinnějších rostlin, které 
dokážou vyléčit zánětlívá onemocnění orgá
nů močového ústrojí. Doporučuje se zejména 
v následujících případech: 

• Bakteriální hnísavý zánět ledvin (pyelone
fritida) O. 

• Zánět močového měchýře (cystitida): účin
ně tlumí bolest a zmírňuje pocity pálení při 
močení O .  

• Zánět močové trubice (uretritida), který mů
že, ale nemusí být zapříčiněn pohlavními cho
robami (kapavka). Rostlina podněcuje rege
neraci sliznice močového ústrojí a odstraňuje 
nepříjemné pocity, které jsou se zánětem spo
jené. Užívá sejak vnitřně O, tak zevně 6. 
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Betula alba L. I 

Bříza bělokorá 
Uplatňuje se při léčbě 

ledvinové koliky 

TENTO strom nachází mnohá využití. 

Březové dřevo má jedineč�é vlastnosti. 
Březová kůra nepropouštl vodu; proto 

ji pastevci používali k výrobě nádob a podrážek 
zimních bot. 

U Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 20-50 g 
listů a/nebo pupenů. Denně můžete vypít až 
1 litr nálevu. Protože nálev má mirně nahořk
lou chuť, je možné jej podle potřeby osladit 
medem nebo hnědým cukrem. Když se do ná
levu přidá lžička hydrogenuhličitanu sodné
ho, zvýší se jeho účinky, protože účinné látky 
obsažené v l istech a pupenech se lépe roz
pouštějí v zásaditém prostředí. 

8 Odvar. V 1 litru vody vařte 50-80g kůry tak 
dlouho, dokud se objem vody nesníží na polovi
nu. Vypijte denně 2 až 3 šálky oslazené medem. 

@ Míza. Rozpusťte ji v poměru 1 :1 ve vodě 
a pijte jako nealkoholický nápoj. 

Zevní použití 

O Obklady. Kus látky namočte do nálevu (viz 
vnitřní použitQ a přiložte na postižené místo. 
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Popis: Strom z čeledi Betulaceae dosahující výš

ky 20 až 30 mj s nepravidelnou vejčitou korunou. 
Kůra v mládí žlutavá, žlutavohnědá, později bílá 
nebo šedavá s černým nddechem. Tenké větve nej
častěji převislé, v mládí červenohnědé a lepka-

vé. Starší větévky s četnými voskovými žlázkami. 
Listy dlouze řapíkaté, čepele trojhranně vejčité, 

na ;krajích ostře zubaté. Jednodomá s typkkými 
samčímijehnědami po 2 až 3 na konci loňských 

prýtů s velikostí 3 až 7 cm. Plodem je podlouhle 
eliptická nažka s dvěma blanitými křidélky. 

Používané části: Listy, pupeny, míza a kůra. 



, 

ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

U mnoha žen při menstruaci dochází k zadržování tekutiny v tělesných tkáních a v důsledku toho k otokům 
nohou, dutiny břišní a prsů. V těchto případech se doporučuje pít nálev z listů a pupenů břízy bělokoré, 
kterýje močopudný, ale nezpůsobuje demineralizaci organismu. 

Vlastnosti a indikace 

Listy a zvláště pupeny obsahují flavonoidy 
(myricitrin a hyperosid), díky kterým má bříza 
výrazné močopudné vlastnosti, a dále pak hořči
nu, katechinové taniny a esenciální olej. 

Díky svému složení se listy a pupeny břízy 
bělokoré uplatňují v následujících případech: 

• Otok (edém). Pomáhají vyloučit tekutinu za
držovanou v těle, a to zejména v případě se
lhání ledvin či srdce O .  Při užívání nálevů 
z listů břízy bělokoré nedochází - na rozdíl 
od chemických diuretik - k vylučování vel
kého množstvÍ minerálních solí v moči ani 
k podráždění tkáně ledvin. Nálevy naopak 
podněcují regeneraci poškozené tkáně, zmír
ňujíjejí zánět a způsobují, že se močí vyloučí 
menší množství albuminu, než je v případě 
selhání ledvin a nefrózy typické. 

• Premenstruační syndrom O. Když se nálev 
z listů břízy bělokoré užívá několik dní před 
menstruací, zvýší se produkce moči a zmírní 
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se otoky tkání) a to zejména v nohou, dutině 
břišní a prsech. 

• Ledvinové kaménky. Nálev z listů a pupenů 
břízy bělokoré podněcuje vylučování ledvi
nového písku a zabraňuje tvorbě ledvino
vých kaménků O. V některých případech lze 
dokonce s pomocí tohoto nálevu ledvinové 
kaménky rozpustit. Nálev se doporučuje uží
vat v případě ledvinové koliky a při prevenci 
vzniku ledvinových kaménků. 

• Pročištění organismu. Listy a pupeny břízy 
bělokoré zbavují organismus toxických látek 
obsažených v krvi, jako například kyselina 
močová. Proto se je doporučuje užívat v pří
padě dny nebo artritidy O. 

• Kožní nemoci. Při chronických ekzémech 
a celulitidě se pokožka s pomocí nálevů z listů 
a pupenů břízy bělokoré zbavuje nečistot O. 

• Rány a boláky. Když se nálev aplikuje zevně 
jako obklad, díky velkému množství taninů, 
kteréje v listech a pupenech obsaženo, dezin
fikuje a hojí rány (». 



(opoif.,o 
ofticinolisl. 

Korajník 
lékařský 

Účinný lék proti 
kapavce 

V POVODI řeky Orinoko a Amazonka 
roste několik druhů stromů z rodu Co
paifera. Tyto stromy obsahují pryskyřici, 

z které se destilací získává takzvaný kopaivový 
balzám. Tato látka se už v 17. století používala 
k léčbě pohlavních chorob. 

Vlastnosti a indikace 

Kopaivový balzám O obsahuje esenciální olej 
a pryskyřici, jejíž nejdůležitější složkou je kyse
lina kopaivová. Tato kyselina je z těla vylučová
na v moči a má antiseptické a protizánětlivé 
účinky na sliznici pohlavních orgánů a močové
ho ústrojí. Uplatňuje se při léčbě kapavky, a to 
jak u mužů, tak u žen. Při této pohlavní chorobě 
dochází k zánětu a podráždění močové trubice. 
Kopaivový balzám se rovněž používá při záně
tu průdušek. 

--1 ..J  Příprava a použití 

Vnitfní použití 

O Kopaivový balzám. Užívejte čajovou 
lžičku (S g) balzámu jednou nebo dvakrát 
denně. 
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Popis: Až 20 m vysoký strom z čeledi Legumino
seae. Květy jsou bflé a rostou v latách. Plodemje 
tobolka oválného tvaru, II kteréjejednosemeno 
obalené dužinou. 

Používané části: Pryskyřice, která se získává 
z kmene. 



Eryngium 
CflDI •• trel. I 

Máčka ladní 
Je močopudná a zvyšuje 

chuť k jídlu 

P
ŘESTOŽE máčka ladní je rostlina z če
ledi Umbelliferae, svým vzhledem při
pomíná bodlák. Na podzim usychá, vítr 

jeji uschlé listy a stonky odnáší na jiná místa, 
kde rostlina opět zakořeňuje. 

Vlastnosti a indikace 

Kořeny máčky ladni obsahuji saponiny, tani
ny, cukry a eSepciální olej. Díky těmto látkám má 
rostlina výrazné močopudné vlastnosti, a proto 
se uplatňuje v následujicích případech: 

• Otok (edém), zejména otok dol nich končetin 
a kotniků 0, 6. 

, ..... � 1-1 Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Salát. Mladé listy a poupata ocení ti, kdo 
do salátů rádi přidávají divoce rostoucí rost
liny. 

f} Nálev. Do 1 litru vody dejte hrst drceného 
kořene (asi 30-40 g). Nálev nechte vylouhovat 
tak dlouho, dokud zcela nevychladne. Vypijte 
2 až 3 šálky denně. Nálev neskladujte déle než 
24 hodin, protože po této době se snižují je
ho účinky. 

Popis: Vytrvalá bylina z čeledi Umbelliferae s ma· 
hutným kulovitým kořenem, 30-50 cm vysoká, 
s přímou a větvenou lodyhou, dvakrát zpeřenými 
př{zemnÍmi a dolními lodyžními listy, kulovitými 
květními hlávkami a bělavě zelenými korunními 
lístky. 

Používané části: Kořen (sbírá se najaře nebo na 
podzim), mladé listy a květní hlávky (sbira)! se 
v létě). 

• Zvýšená hladina kyseliny močové (dnavá 
artritida) a písku v moči; v tomto případě 
rostlina pomáhá pročistít ledviny 0, 6. 

Je třeba zdůraznit, že diuretícké vlastnosti 
saponinů obsažených v máčce ladní jsou po
někud intenzivni, ale každým dnem slábnou. 
Z toho důvodu se rostlinu nedoporučuje uživat 
déle než2 až 3 dny. Po několika dnechje rostlinu 
možné začít užívat znovu. 
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Juniperus 
commun;sL. 1 5  Rost}iny pro 

mocove 
ústrojí 

Jalovec obecný 
Je močopudný 

a usnadňuje vykašlávání 

D
'OSKORIDES, botanik a lékař žijící 
v 1. století po Kr., znal léčivé vlastnosti 
plodů jalovce, které mají mnohem širší 

využití nežjen to, že sejimi ochucují alkoholic
ké nápoje. 

Vlastnosti a indikace 

Celý keř, a zvláště pak jeho jehličí, obsahuje 
esenciální olej bohatý na terpenické látk')', které 
maji následující účinky: 

• Jsou močopudné. Jalovcový esenciální olej 
působí přímo v glomerulech (ledvinných klu
bíčkách), a zvyšuje tak produkci moči. Pravi
delné užívání vysokých dávek účinných látek 
této rostliny může způsobit rozvoj zánětli
vého onemocnění ledvin (nefritida). Jalovec 
se doporučuje užívat v případě otoků,jejichž 

D Příprava a použití 
Vnitřní použití 

° Zralé plody. Užívá se 6 celých plodů po 
každém hlavním jídle (třikrát denně). 

$ Nálev. v ,  litru vody vylouhujte 309 plodů. 
Můžete vypít až 3 šálky denně. 

tl Esence. Doporučuje se užívat 2 kapky tii
krát denně. 

Popis: Až 3 m  
vysokýkef, 
zřídka malý 
strom, z čeledi 
Cupresaceae, 
sjedním 
nebo více 
kmeny. Koruna 
kuželovitá, 
válcovitá 
nebo nfzkd, 
rozložitá. 
Letorosty 
trojhranné, 
hnédavé. Listy 
jsou výhradně 
jehlicovité, 
v trojčetných 
přeslenech, 
odstálé, pichlavé, 
se středním bílým 
proužkem. Plody jsou 
bobulovité šištice, zrajíCÍ 
2-3 roky. 

Používané části: Plody. 

příčinou je srdečni selháni, a také tehdy, je-Ii 
potřeba snížit hladinu kyseliny močové v tě
le 0, 6, tl. 

• Usnadiíuji vykašlávání a dezinfikují prů

dušky. Jelikož velké množství esence j e  
z těla vylučováno plícemi, použivají se plody 
jalovce jako doplněk léčby jakéhokoli druhu 
onemocnění průdušek a plic, dokonce i tu
berku lózy 0, 6, tl. 

• Zvyšuje chuťk jídlu, posiluje žaludek a zmír
ňuje nadýmání 0, 6. 
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Porietario 
officíno/;s L. 1 1 5  Ros�iny pro 

mocove 
ústrojí 

Drnavec lékařský 
Zmírňuje ledvinovou koliku 

V ANTICKÉ botanické literatuře byla ta
to rostlina řecky označována jako helxi
ne a latinsky jako muralis herha (tráva 

ze zdi). Je to proto, že roste na zdech v blízkosti 
pramenů. 

Vlastnosti a indikace 

Jejími účinnými látkami jsou nitráty a flavo
noidy, díky kterým má rostlina močopudné 
vlastnosti, a rostlinný sliz, který jí propůjčuje 
protizánětlivé a hojivé účinky. 

• Aplikuje-li se vnitřně, pomáhá léčit nemoci 
močového ústroji: ledvinová kolika (pomá
há z těla vyloučit kaménky), zánět močového 

[J] Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 40-60 9 su
šené nebo lépe čerstvé rostliny. Vypijte 4 až S 
šálků denně. 

f) Čerstvá šťáva. Vypijte půl sklenice třikrát 
denně. Sťávu můžete ochutit citronem. 

Zevní použití 

8 Kataplazmata. Na postižené místo aplikuj
te čerstvou, drcenou rostlinu. 

Popis: Vytrvalá, 30-80 cm vysoká bylina z čele-
di Uricaceae s přímou, snadno lámavou lodyhou. 
Listy řapíkaté, střídavé, s čepelí vejčitou až široce 
vejčitou, kopinatou až podlouhlou. K věty drobné, 
pestíkové, s okvětím rourkovitým,jsou umístěny 
zpravidla v prvních rozsochách květenství. Praš
nfkové a oboupohlavné bývaji umístěny výše. Plody 
jsou v obrysu vejčité, lesklé, černé tobolky. 

Používané čdsti: Lodyha a listy. 

měchýře a snížené vylučování moči (oligu
rie) 0 , 8.  Kromě toho, že rostlina zvyšuje 
produkci moči, rovněž zklidňuje, uvolňuje 
a zmírňuje zánět orgánů močového ústrojí. 

• Aplikuje-li se zevně, účinně působí na rány, 
popáleniny, boláky na rtech, kůži a bradav
kách,jakož i na anální trhliny �. 
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Rub;. 
tinet.rum L. 

Mořena barvířská 
Je močopudná a má 

uklidňující účinky 

U
Ž HIPPOKRATÉS tuto rostlinu poUži
val pro její močopudné vlastnosti, které 
se využívají až dodnes. 

Vlastnosti a indikace 
Kořeny mořeny barvířské obsahují antra

chinonové glykosidy. díky kterým má rostlina 
močopudné vlastnosti, dále pak alkalické cit
ráty a kyselinu jablečnou a vinnou. Rostlina se 
používá kvůli následujícím vlastnostem: 

• Je močopudná. Doporučuje se v případě 
všech onemocnění ledvin (kaménky. kolika, 
infekce), jakož i v případě zánětu močového 
měchýře O, 8. 

• Zmírňuje bolesti a má antiseptické účinky 
na močové cesty. Díky tomu se uplatňuje při 
kolice O ,  8 .  Je prokázáno, že tato rostlina 
je schopná rozpustit některé druhy ledvino
vých kaménků. 

--
-1 Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Odvary. V 1 litru vody 10  minut vařte 30-40g 
mletého kořene. Vypijte 4 až 6 šálků denně. 

8 Prášek z kořene. Užívejte 2-4 9 denně, 
rozložené do tří dávek (0,6-1,3 g). 

Popis: Až 80 cm vysoká bylina z čeledi Rubiaceae 

s červeným výběžkatým, vytrvalým oddenkem, 
s lodyhou poléhavou nebo vystoupavou. Listy 
tuhé, světle zelené, krátce řapíkaté, kopinaté až 
podlouhle vejčitéjsou sestaveny do čtyřčetných až 

šestičetných nepravých přeslenú. Zelenavě žluté, 
většinou pětičetné květy jsou uspořádány do říd· 
kých vidlanovitých lat. 

Použfvané části: Kořen. 

• Zvyšuje chuťkjídlu O, 8. 

• Je choleretická. Její užívání se doporučuje 
v případě nemocí žlučníku O, 8. 

• Podporuje menstruaci a zmírňuje bolest O, 8. 

• Má projímavé účinky. Usnadňuje vyprázd
něni obsahu střev 0, 8. 
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Saxifroga , 
mnu/atol. I 1 5  Ros�iny pro 

mocove 
ústrojí 

Lomikámen zrnatý 
Účinný prostředek proti 
močovým kaménkům 

K
DYŽ tuto rostlinu vytrhnete i s kořeny, 
uvidíte u její báze malé cibulky, podle 
kterých rostlina získala latinské označe

ní granulata. Protože tyto cibulky svým tvarem 
připomínají drobné kameny, byla rostlina od sta
rověku používána k léčbě močových kaménků. 
"Ničí kaménky," napsal v 16. století ve svém ko
mentáři Dioskoridova díla Andrés de Laguna. 

I v dnešní době se lomikámen používá k těm
to účelům a je velmi oblíbený v zemědělských 
oblastech jižní Evropy. 

Vlastnosti a indikace 
Celá rostlina, zvláště pak její kořeny, obsahu

je taniny, pryskyřici, glykosidy a vitamin C. Má 
výrazné močopudné vlastnosti, a protože alka

lizuje moč, rozpouští a podněcuje vylučování 
močových kaménků. 

Doporučuje se ke zvýšení produkce a vylučo
vání moči, zejména v případě močových kamén
ků (ledvinových kaménků), písku v moči a led
vinové koliky O. 

.......... 1-' Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev nebo odvar. V l  lítru vody vylouhuj
te nebo vařte 40-60 9 rostliny. Vypijte 2 až 3 
šálky denně. 
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Popis: Vytrvalá, 10 až 50 cm vysoká bylina z čele
di Saxifragaceae s cibulkami na bázi lodyhy, kte
ráje přímá, hustě žláznatě chlupatá, někdy na
červenalá. Přízemní listy vyrůstají v růžici ajsou 
dlouze řapíkaté. Lodyžní listy se směrem nahoru 
výrazně zmenšují. Střední a horní listy jsou troj
klané až sedmiklané, krátce řapíkaté, nejhořejši 
někdy přisedlé. Květy vyrustají v tříkvětém až dva
cetikvětém vrcholíku. Plodemje tobolka. 

Používané části: Kořen, květy a listy. 



Solidogo 
vir Q-Qurea L. I 

Zlatobýl obecný 
Má blahodárné účinky 

na ledviny 

A
RNAU DEVlLANOVA (l 240-1311), 
jeden z nejváženějších profesorů stře
dověké lékařské fakulty na univerzi

tě v Montpellier a věhlasný španělsko-italský 
lékař, mezi jehož pacienty patřili králové a pa
pežové, jako první popsal léčivé vlastnosti této 

� D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Odvar. V 1 litru vody 5-1 0 m inut vařte 
30-409 květů. Můžete vypít až 5 šálků denně. 

f) Sirup. K léčbě dětských průjmů dopo
ručujeme použít sirup, který získáte tak, že 
v 1 litru vody budete vařit 30-409 květů tak 
dlouho, dokud se objem vody nezmenší na 
polovinu.  Do získaného odvaru přidáte med 
nebo hnědý cukr. Sirup se užívá po lžičkách. 

Zevní použití 

CI Obklad. Pruh látky namočte do odvaru 
(50- 1 009  květu na 1 litr vody) a přiložte jej na 
postižené místo. 

o Toníkum. Použijte koncentrovaný odvar. 

4:} Kat.plazma. Rozdrcenou rostlinu aplikuj
te na 1 5  minut na postižené místo. Proceduru 
opakujte dvakrát až třikrát denně. 
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Popis: Vytrvalá, i více než 1 m vysoká bylina z čeledi 

Compositae. Lodyha přímá, až do květenství ne

větvená, lysá nebo jen slabě chlupatá, dole obvykle 

doflalova naběhlá. Listy střidavé, kopinaté, dolní 
obvejčité nebo eliptické, harni pfisedlé, celokraj
né, kopinaté. Úbory uspořádány v hroznu, 10 až 
20 mm v průměru, žluté, se 6 až 12 jazykovitými 

květy, které jsou výrazně delšf než zákrov. 

Používané části: Horní část rostliny. 
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Nálev ze zlatobýlu obecného se ve Španělsku tra
dičně používá k zastavení průjmů u dětí, a to 
zejména těch průjmů, které děti postihují v létě 
nebo během prořezávání zubů. 

rostliny. Uvedl, že je to rostlina, která " výrazně 
zvyšuje produkci moči a ničí ledvinové kamén
ky". Dnes, tedy o sedm století později, se zlato
býl obecný používá ke stejným účelům a jeho 
vlastnosti byly vědecky potvrzeny. 

Vlastnosti a indikace 

Tato rostlina obsahuje taniny, které mají sta
hující účinky, saponiny, kumeriny a flavonoidy, 
díky nimž má rostlina močopudné vlastnosti. 

Aplikuje se v následujících případech: 

• Onemocnění ledvin. Zlatobýl obecný je 
močopudná rostlina, která kromě toho, že 
zvyšuje produkci moči, podporuje správ
nou funkci ledvin. Doporučuje se v případě 
otoků (zadržování tekutiny v tělesných tká
ních), zánětlivého onemocnění ledvin (ne
fritida), ztráty bílkovin v moči (proteinurie) 
a ledvinových kaménků (napomáhá jejich 
rozpuštění) O .  

• Zánět močového měchýře a onemocnění 

prostaty. Rostlina má proti zánětlivé účinky 
na orgány močového ústrojí O a odstraňuje 
nepříjemné pocity při močení. 

• Pročištční organismu_ Podněcuje vylouče
ní odpadních produktů metabolismu, jako 
například kyseliny močové. Doporučuje se 
v případě artritidy, dny, ekzémů a vždy, 
když je třeba zbavit krev toxických látek O.  

• Obezita. Díky tomu, že rostlina zbavuje orga
nismus odpadnich produktů a je močopud
ná, je vhodným doplňkem stravy těch, kdo se 
chtějí zbavit nadváhy O. 

• Průjmy a zánět tlustého střeva (kolitida). 
Díky tomu, že rostlina má stahující účin
ky, používá se k zastavení dětských průjmů, 
zejména těch, které děti postihují v letních 
měsících anebo v souvislosti s prořezáváním 
zubů 8. 

• Zevně, ať už jako obklad t) ,  tonikum O či 
kata plazma 0, se rostlina používá k hojení 
ran, vřídků a boláků. 

Díky svým překrdsným květůmje rostlina prá
vem nazývána z{atobýl. 
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Rostl iny pro 
reprodukční 

soustavu 

Léčivé rostliny mohou výrazným způsobem 
pozitivně ovlivnit zdraví žen. Dokážou zmírnit 
menstruační bolesti (dysmenorea), upravit 
nepravidelný menstruační cyklus a zmírnit 
krvácení při silné menstruaci. 

Stav mysli, emoce, a dokonce i charakter 
do určité míry závisejí na hormonální rovno
váze. V ženském těle pravidelně docházi k vel
kým hormonálním výkyvllm, které mohou více 
či méně často způsobovat výrazné a nenadálé 
změny nálad. 
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ROSTLINY PRO REPRODUKČNí SOUSTAVU 

Léčivé rostliny, o nichž v této kapitole pojed
náváme, neléčí jen příznaky, ale jsou schopné 
též pozitivně ovlivnit citlivý hormonální cyklus, 
který periodicky vyvolává menstruaci. V přípa
dě gynekologických onemocnění, stejně jako 
v jiných oblastech fytoterapie,jsou léčivé rostli
ny významným nástrojem prevence. 

Použijí-li se k výplachům vagíny, jsou schopné 
vyléčit nejrůznější infekce. Také v období tčho-

Nemoci prostaty 
U mladých mužu a mužu ve středním věku je nejčastěj
ším onemocněním prostaty zánět prostaty (prostati
tida), zatímco u mužu ve věku nad 50 let je to zbytnění 
(hyperplazie) prostaty. 
Fytoterapie má k dispozici několik rostlin, které jsou 
v obou případech velmi účinné. 

Serenoa 
plazivá 

Jírovec madal Zmenšuje velikost prostaty a podporuje 
vyprazdňování močo."ého měchýře. 

(ypřiš velkoplodý Zvyšuje tonus močového měchýle. 

Medvědl.ce Má výrazné antiseptické účinky na močové 
lékařská ústrojí. Uplatňuje se v případě zánětu 

prostaty. 
Zápašni(e Má antiseptické a protizánětlivé účinky na 

bfezová močollé ústrojí a genitáUe. 
Zlatobýt obecný Zmíníuje záněty močového ústroji, 

odstraňuje nepříjemné pocity při močení. 
Serenoa plazivá Zastavuje zvětšování prostaty a zmírňuje 

nepřijemné pocity při močenI. 
Trapatka Stimuluje imunitní systém, zmírňUje 

,-__ ��ch!!:o�v�áJ. překrveni prostaty. 

(enslví a kojení mohou ženám dobře poslou
žit. Některé rostliny například zvyšují produkci 
mateřského mléka a jiné ji zase snižují. Rovněž se 
uplatňují při léčbě onemocnění spojených s koje
ním,jako například zánět prsu (mastitida). 

Mnoho rostlin, které lidé považují za přírod
ní afrodiziaka, ve skutečnosti revitalizují a po
sílují organismus. Afrodiziakální účinky jsou 
spíše jen důsledkem zvýšené vitality. 

Muž�k6 pohlavní 
impotence 

Je to neschopnost dosáhnout erekce, popřípadě ne
schopnost dokončit pohlavní styk (impotentía (oeundl), 
a neschopnost ejakulovat (impotentia generandí). 

Příčiny 

Kromě psychických příčin muže být impotence způso
bena také těžkou cukrovkou a arteríosklerózou cév 
ve slabinách. 

Léčba 

Při léčbě je nutné se zaměřit na odstranění psychických 
a organických příčin. Rovněž se doporučuje aplikovat ní
že uvedené rostliny, které zlepšují erekci. 

Saturejka horská � ����inné afrodiziakum. 
Ženšen Stimuluje pohlavní žlázy, zvyšuje pohlavní 

aktivitu. 

Damiána Posiluje nervový systém, revitalizuje a má 
afrodiziakální účinky. 

Nadměrné pohlavní vzrušení 
Následujicí rostliny snižují pohlavní vzrušení. Dopo
ručují se zejména dospívajícím a lidem s psychickými 
poruchami. 

Chmel otáavý j Má �kli�ňující účinky, zmírňuje pohlavní i vzrusem. 
Vrba bílá Tlumí nervoznu, úzkost a nadměrné 

___ .... pohlavnl vzrušenÍ. 
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Mužská neplodnost 
Definice 

Pokud jeden mililitr spermatu neobsahuje více než 40 
milionů spermií a není z nich alespoň 60% pohyblivých, 
hovoříme o mužské neplodnosti. 

Léčba 

Níže uvedené rostliny nejenže zlepšují schopnost dosáh
nout erekce a ejakulace, ale také zvyšují množství a vi
talitu spermií. 

2enšen Zvyšuje produkci spermatu, stimuluje 

. �hlavní žlázy. 

Oamiána Zvyšuje počet a vitalitu spermií. 

Ženská neplodnost 
Definice 

Je to neschopnost otěhotnět při pra
videlném nechráněném pohlavnim 
styku. 

Příčiny 

Lenská neplodnost může mít řadu 
příčin: hormonální poruchy, one
mocnění vaječníků, vejcovodů a dal
ších pohlavních orgánů, psychické 
vlivy. (astá je kombinace několika 
faktorů. Některé poruchy způsobu-
jí absolutní, neodstranitelnou 
neplodnost, zatímco jiné mohou být 
léčeny a vyléčeny. Pupalka dvouletá 
Léčba 

léčivé rostliny se uplatňují jen v případech, které mohou 
být léčeny. Stimulují funkci vaječníků a harmonizují 
hormonální systém. 

Harmonizuje hormonální systém. 

�--------�.\ Stimuluje pohlavníllázy (vaje{n�y). 

"""'-... 

PosiluJe nervovou soustavu, revitalizuje, 
má afrodiziakální účinky. 

Harmonizuje hormonálnl systém. 
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Porucha funkce vaječníků 
Vaječníky jsou ženská párová pohlavní žláza, která je 
umístěna v malé pánvi. Plní dvojí funkci: Je místem, kde 

. dozrávají pohlavní buňky (vajíčka) a kde se tvoří ženské 
pohlavní hormony (estrogeny a gestageny). Níže uve
dené rostliny zlepšují obě uvedené funkce. 

Pupalka Harmonizuje hormonální systém. 
dvouletá 1 '----
Damiána Zlepšuje funkci lJaječn(k(i a up1muje 

menstruační cyklus. 

Vřídky na bradavce 
Definice 

Jedná se o malé kožní vřídky, které se 
objevují na bradavkách kojících žen. Tyto 
vřídky či ranky jsou jednou z hlavních pří
čin rozvoje mastitidy (zánět prsu). Proto
že se při mastitidě může objevit hnisavý 
výtok z bradavky, kvůli kterému je nutné 
ukončit kojeni, měly by ženy věnovat léč
bě vřídků zvýšenou pozornost. 

Léčba 

Je nutné dbát o hygienu postižené oblasti 
a užívat níže uvedenou rostlinu. 

Pískavice řecké seno 

Pískavice řecké Zvláčňuje a hojí postižené místo. 
seno 

Těhotenství 
Níže uvedená rostlina se uplatňuje během těhotenství, 
protože posiluje organismus a dodává mu potřeb
né živiny. 
Těhotenství velmi často provázejí nepříjemné otoky, 
které lze zmlrnit používáním močopudných rostlin, jako 
například Huperzia .. "ota (čínský mech). 
Těhotné ženy se musl vyhýbat všem rostlinám, které vy
volávají děložní stahy. 

Spirulina Má vysokou nutriční hodnotu, zvyšuje 
produkCi červených krvinek. 



ROSTLINY PRO REPRODUKČNí SOUSTAVU 

Předčasná ejakulace 
Kromě daminány se doporučuje užívat i rostliny posilu
jící nervový systém, které se uplatňují při vyčerpání 
a ochablosti. 

Damiána Posiluje nervový systém, revitalizuje 
� má afrodiziakální účinky. 

. Zadržování tekutiny 
v tkáních při menstruaci 

Viz také rostliny doporučované v případě otoku. 

Bříza bělokorá Zvyšuje množství moči a zmírňuje 
��kytkání. 

Bolestivá menstruace 
(dysmenorea) 

Definice 

Je to menstruace spojená se značnou bo
lestivostí a celkovými obtížemi, kte- -�""IIIbll 
ré se dostavuji těsně před menstruaci 
nebo v jejím průběhu. Někdy k ní dochází již od 
první menstruace, jindy se objevuje až později. 
O sekundární dysmenoreu se jedná v případě, 
že je zapříčiněna onemocněním pohlavních orgánů. 
Pokud tomu tak není, jedná se o primární dysmenoreu. 
Bolest vzniká v důsledku křečí v děloze. 

Léčba 

Doporučuje se užívat rostliny s protikřočovými účinky, 
které uvolňují dělohu, rostliny upravující menstruační 
cyklus a ty, které pomáhají udáovat hladinu hormo
nů vrovnováze, jako například pupalka dvouletá. 

Místně aplikovaná kataplazmata s moukou 
z lněných semínek jsou vhodným 
doplňkem protikřečových účinků 

rostlin užívaných perorálně. 

Vilín virginský 
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Menopauza 
Menopauza nebolí ukončení pravidelné menstruace 
u žen v klimakteriu se obvykle dostavuje po 45. roce ži
vota ženy. Přestože se nejedná o onemocnění, obvykle ji . 

doprovázejí různé zdravotní problémy. 
Menopauza nastává, když dojde k involuci (zmenšenQ 
vaječníků a snížení tvorby hormonů. 
Bylinné čaje připravené z níže uvedených rostlin mohou 
zmírnit obtíže provázejíci toto období života ženy . 

Cypřiš Zužuje cévy, zastavuje krvácení z dělohy 
velkoplodý v me�.opauze. 

Vilin virginský Zastavuje krvácení z dělohy, posiluje stěny 
vlásečnic a cév. 

Salvěj lékařská Pomáhá udržovat hladinu ženských 
hormonu v rovnováze. 

Pomerančovnik Má proti křečové účinky, uklidňuje. 
Meduňka Harmonizuje činnost nervového systému, 
lékařská . má protikřečové účinky. 

Mučenka pietní UvolňUje křeče v děloze, uklidňuje. 
Pupalka dvouletá Harmonizuje hormonálni systém. 

lékořice lysá Má proti křečové účinky, uvolňUje dělohu. 
Heřmánek pravý Normalizuje menstruaci, tlumí bolest 

Bazalka pravá Vyvolává menstruaci, zmírňuje bolest 
zpúsobenou křečí v děloze. 

Šafrán setý Upravuje menstruaci, zmírňuje 
menstruační bolesti. 

Aloisie trojlistá Má proti křečové účinky, zmírňuje 
menstruační bolesti. 

Polej obemý Vyvolává menstruaci, tlumí bolest 
len setý Má protikřečové a protizánětlivé účinky, 

uklidňuj!::e. ____ _ 

Mořena baM1ská Vyvolává menstruaci a tlumí bolest 
Pelyněk černobýt Normalizuje menstruaci, tlumí 

menstruační bolesti. 
- --

Měsíček lékařský J Uvolňuje bole�ivé křeče v děloze, uklidňuje. 
Šalvěj lékařská Vyvolává a upravuje menstruaci, tlumí .J menstruační bolesti. __ 

Vrba bn� numí boles� má proti zánětlivé účinky. 
ftebřiček obemý Má protikiečavé tKinky, tlumí menstruační 

___ .... bolesti. 
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Hypermenorea 
Definice 

Jedná se o silné menstruační krvácení s odchodem krev
ních sraženin, které pacientku ohrožuje značnými krevní
mi ztrátami s následnou anémií. Projevují se tak některé 
nemoci dělohy, ale í celková onemocnění, například vy
soký krevní tlak či krevní nemoci. 

Léčba 

Ooporučují se rostliny, které stahují kapiláry a cévy, za
stavují krvácení (zvyšují srážlivost krve) a vyvolávají sta
hy dělohy. 
Všechny níže uvedené rostliny se užívají perorálně ve for
mě odvaru nebo nálevu. 

Vodilk� Stahuje dělohu, zastavuje krvácení. 
kanadská 

---

Vilín virginský Zastavuje krvácení, posi luje stěny cév 
� kapilár. 

Kopřiva Stahuje cévy, zastavuje krvácení. 
dvoudomá 

Měsíček lékařský . �pravujeznenstruaci. 
Aebříček obecný _Zastavuje krvácení, zmírňUje hypermenoreu. 

Přeslička rolní Hojí krvácející tkáň. 

Nepravidelná menstruace 
Menstruační cyklus je závislý na hormonech, které jsou vy
lučovány hypofýzou a vaječníky. V určitých obdobích živo
ta ženy, jako jsou dospívání a menopauza, jsou poruchy 

menstruačního cyklu poměrně časté. Jejich příčinou je bud· 
vysoká, nebo nízká hladina pohlavních honmonu. 
Níže uvedené rostliny harmonizují činnost žláz s vnitřní 
sekrecí, které tyto hormony produkují, a významnou mě
rou normalizují menstruační cyklus. 

- .... Pupalka dvouletá Harmonizuje hormonální systém. �-
Vavřín ušlechtilý , Upravuje menstruační cyklus. 
Pelyněk če;;obýl Up"""je menstruační cyklus. 
Měsíček lékařský ->up;;;;;;;'r';'ční cy�us. 

Routa vonná � Stahuje dělohu, upr�vuje 
menstruační cyk�s. ___ _ 

Uchořenšnlce Up""uje menstruační �us. 
vělšr 
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Poševní výtOk (Ieukorea) 
Definice 

Jedná se o silný výtok z pochvy, který je ve většině pnpadu 
způ",bený vnitřní genitálníinfeká. Je-Ii v těle vše v pořádku, 
ve vaginálním hlenu se nacházejí laktobadli, kten' produkují 
kyselinu mléčnou, a tím vytvářeji mimořádně kyselé prostře
dí. Tak je zajištěna přirozená ochrana před jinými organismy. 
Jakmile se ale kyselé prostředí naruší a změní se v prostře
dí zásad�é, velmi často dochází k pomnožení prvoka Tnrno
monas vaginalis, kvasinek nebo jiných patogenních baktení. 

Léčba 

K léčbě se doporučuje několik rostlin, které se používají 
k výplachům pochvy. Všechny mají stahující účinky 
(vysušují a zmírňují zánět sliznice) a některé z nich jsou 
též antiseptické. 

Kořen ratanhy Má stahující a protizánětlivé účinky. 
Vodilka kanadská . Má stahUjící a protizánětlivé účinky. 

Vlašský ořech _ Má stahující a protizánětlivé účinky. 

Růže galská Má stahující, protizánětlivé, antiseptické 
. 

účinky. Je vhodná k intimní hygieně. 

Vrba bílá Má stahující účinky, zmírňUje infekce 

Zánět děložního hrdla 
( cervicitida) 

Definice 
Toto onemocnění může být spojeno se zánětem pochvy 
(kolitida) nebo zánětem děložní sliznice (endome
tritida). Projevuje se tupou bolestí v podbřišku nebo 
v kříži, výtokem, děložní čípek je zarudlý. Příčínou jsou 
nespecifické bakterie, ale i gonokoky. 

LéČba 

Obě níže uvedené rostliny, které se rovněž doporučují při 
bělavém poševním výtoku, jsou pro léčbu zánětu dě
ložního hrdla nejdůležítější, protože mají stahující, pro
tizánětlivé a antiseptické účinky. 
Poševní výplachy se nesmějí provádět během těho
tenství. 

Vlašský oředl Má stahující a protizánětlivé účinky. 
Růže galská Má stahující, protizánětlivé a antiseptické 

účinky. Je vhodná pro intimní hygienu. 



Artemisia 
vul Qris L. I 

Pelyněk černobýl 
Upravuje menstruaci 
a zvyšuje chuť k jídlu 

P
ELYNĚK ČERNOBÝL používali už 
antičtí Řekové. Dioskorides. otec fyto
terapie, ji znal a používal už v 1 .  století 

po Kr. Andrés de Laguna, uznávaný španělský 
lékař žijící v 16. století, který pracoval v Nizoze
mí, Bologni, Římě a Benátkách, o této rostlině 
napsal: "Jmenuje se Artemisia podle bohyně 
Artemis která se rovněž nazývala Diana, pro
tože stej�ě jako tato bohyně pomáhá ženám při 
porodu, aniž by kdy selhala." 

Pelyněk černobýl se používal vždy kvůli účin
kům na ženské pohlavní ústrojí. Francouzská 
lékařská škola v období renesance o pelyňku se 
svojí charakteristickou finesou prohlašovala: 
"Pelyněk černobýl pomáhá ženám znovu roz
kvést." 

Varování 

Vysoké dávky nebo dlouhodobé užívání (více 
než 1 O dnn pelyňku černobýlu, stejně jako pelyň
ku pravého, může mít nežádoucí vedlejší účinky 
na nervový systém. 

Těhotné ženy nesměji tuto rostlinu užívat, 
protože může vyvolat předčasný porod. Rov
něž kOjící matky by se jejlmu užívání měly vy
hnout, protože dodává mateřskému mléku hoř
kou chuť. 
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Popis: "Ytrvald, stříbřitě §edoplstnatá, 50 až 
150cm vysoká rostlina z čeledi Compositae. 
Lodyha hranatá, větvená, obvykle červeně naběh
lá. Dolnf listy dlouze řapíkaté, zpeřené, lodyžní 

listy pOloobjfmavé,jedenkrát až dvakrát zpere
né, úkrojky kopinaté. Obory v bohatě větvených 
latdeh, 3 až 4 mm v průměru, květy žlutavé, hnědo· 
žluté nebo hnědoťervené. 

Pouifvané části: Listy a květy v létě, kořeny na 
podzim. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 20-30 9 
květů nebo kořenů. Vypijte dva až čtyři šálky 
denně. 

€I V případě střevních parazitů musí pacient 
pít šálek nálevu na lačný žaludek a další dva 
před každým jidlem, a to po dobu tři dnů. Po 
týdenní přestávce lze léčbu opakovat. 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina obsahuje esenci, jejiž hlavni 
složkou je eukalyptol, a malé množství thujonu, 
taninů, rostlinného slizu a hořčiny. Má následu
jící vlastnosti: 

• Upravuje menstruační cyklus. Dokáže vyvo
lat menstruaci v případě amenorey (vynechá
ní menstruace) zapřičiněné poruchou funkce 
pohlavního ústrojí. Rostlina rovněž upravuje 
menstruační cyklus a tlumí menstruačni bo
lesti (dysmenorea) O. 

Ve starověku se tato rostlina aplikovala jako 
kataplazma na břicho ženy, která trpěla v dů
sledku těžkého nebo dlouhotrvajícího porodu. 

• Zvyšuje chuť k jídlu a podněcuje vypuzení 
žluči do žlučovodů. Díl.1' obsahu hořčiny má 
následujicí vlastnosti: zvyšuje chuť k jídlu, 
podporuje vyprázdněni žaludku (doporučuje 
se v případě ochabnutí žaludku), zlepšu
je trávení a normalizuje funkci žlučníku. 
Rovněž má mírné projímavé vlastností O. 

• Vypuzuje střevní parazity. Je především 
účinný proti roupu dětskému O .  V Severní 
Americe se této vlastnosti hojně využívá. 

V případě amenorey pelyněk černobýl \-)!Volává 
menstruaci. Tato rostlina se doporučuje přede
vším ženám trpícím nepravidelným menstruač
ním cyklem nebo dysmenoreou (zryšenou 
bolestivostí při menstruaci), protože upravuje 
a normalizuje menstruační cyklus. 

Dříve se tato rostlina používala jako sedativum 
k léčbě epilepsie a Parkinsonovy nemoci. Dnes 
se už ale k těmto účelům nepoužívá, protože její 
účinky nebylyv těchto případech potvrzeny. 

.... \ .. 
� .. -�' Příbuzné druhy 

V tropických oblastech Ameriky se nachází 
mnoho rostlinných druhů, které se svým vzhle
dem a vlastnostmi podobají pelyňku černo
býlu, jako například Artemisia dracunculus L., 
která se pěstuje v Severní Americe. 

o Koupele s pelyňkem 
černobýlem 

---------' 

V případě poruch menstruačního cyklu se dopo
ručuje pelyněk černobýl užívat nejen perorálně, 
ale také jej (asi hrst) přidat do horké koupele. 
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Ca/endu/a 
offidno/j, l. I • 

Měsíček lékařský 
Hojí rány a upravuje 
menstruační cyklus 

M 
ĚSIČEK lékařský je dokladem toho, 
že krása a užitečnost se mohou dopl
ňovat. Jeho květy se rozvíjejí pod do

tyky paprsku ranního slunce a vystavují na odiv 
své překrásné zbarvení. Navečer pak svou krásu 
opět skryjí. 

Lidé, kteří léčivé vlastnosti rostlin určovali 
podle jejich vnějších znaků,jako například Para
celsus a další renesanční lékaři, používali měsí
ček lékařský k léčbě žloutenky a nemocí žluční
ku, protože barva jeho květů připomínala barvu 
žluči. Tito průkopníci medicíny se zase tak moc 
nemýlili. V dnešní době, kdy jsou vlastnosti mě
síčku lékařského potvrzeny vědecky, se rostlina 
používá ke stejným účelům a také k mnoha dal
ším, o kterých se dříve nevědělo. 

Vlastnosti a indikace 

Květy měsíčku lékařského obsahují karote
noidy (provitamin A), hořčinu (calenden), fla
vonoidy, saponiny, pryskyřici, esenciální olej 
a malé množství kyseliny salicylové. Kombi
nace těchto látek dělá z květů měsíčku lékařské
ho vzácný léčebný prostředek. Má následující 
vlastnosti: 

• Upravuje menstruační cyklus. Měsíček lé
kařskýse uplatňuje v případě slabé menstrua
ce, jakož i v případě hypermenorey. Rostli
na totiž upravuje jak frekvenci, tak kvalitu 
menstruace. Rovněž zmírňuje menstruační 
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Popis: Jednoleld nebo dvou/etd, přibližně 50 cm 
vysokd bylina z čeledi Compositae. Lodyha přímá, 
obvykle větvená. Listy střídavé, chlupaté, kopinaté 
až úzce obvejčité. Úbory jednotlivě na konci větví, 
četnéjazykovité květy, terčové květy trubkovité, 
u některých zahradních odrůd přeměněné v květy 

jazykovité, barYa nejčastěji oranžová. 

Používané části: Květy. 



-. 
ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTlIN 

---.Jo.-') Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V šálku vody vylouhujte 1-2 květy. 
Vypijte denně 2 až 3 šálky oslazené medem. 

Zevní použití 

49 Obklady a koupele s odvarem (dvě hrsti 
květu na 1 litr vody). Aplikujte na postiženou 
oblast. 

@) Kataplazmata. Čerstvě natrhané květy se 
aplikují na postižené místo a ovinou bavlně
nou látkou. 

° Tonikum s čerstvou šťávou z květů. Apli
kuje se na postiženou oblast. 

o Olej. Je možné jej nanést přímo na kůži 
nebo jej přidat do koupele; dojde k příjemné
mu zklidnění pokožky. Příprava oleje je zná
zorněna na obrázku (viz nlže). 

(1) Krém. Připravíte jej tak, že přepasírujete 
1 00 9 čerstvých květů a získanou šťávu smí
cháte s 500 9 másla nebo jiné tučné látky. 

bolesti (dysmenorea), protože odstraňuje 
spasmy vnitřních dutých orgánů a má mírné 
sedativní účínky. Při těchto obtížích je nutné 
ji začít užívat týden před menstruací a užívá
ní přerušit až po jejím skončení O. 

• Zvyšuje tvorbu žluči a její vylučování. Do
poručuje se v případě selhání nebo překrve
ní a městnání jater O. 

• Uplatňuje se při léčbě žaludečních a dva
nácterníkových vředů O .  Chcete-li zesílit 
jeho účinky, užívejte jej společně s kopřivou 
dvoudomou a rozrazilem lékařským. Díky je
ho hojivým a protizánětlivým vlastnostem se 

rovněž uplatňuje v případě zánětu žaludku 
(gastritida), zánětu žaludku a střev (gastro
enteritida) a zvracení O. 

• Má protizánětlivé, antiseptické a hojivé 
vlastnosti. Díky svým výjimečným vlastnos
tem se rostlina používá na rány a podlitiny. 
Aplikuje-Ii se na poraněné místo, dokáže vý
razně urychlit hojení ran, zvláště pokud jsou 
zanícené, jakož i boláků, popálenin, nežitů 
a ekzémů 49, @), O.  Použije-Ii se na klouby, 
má protirevmatickévlastnosti 49, @).  

• Odstraňuje bradavice. Aplikuje-li se  na  
bradavice virového původu (běžné bradavi
ce), díky obsahu kyseliny salicylovéje dokáže 
odstranit 49, 0, 0.  

• Zklidňuje pokožku. Měsíčkový olej zklid
ňuje a hydratuje pokožku 0 .  Doporučuje 
se v případě suché nebo citlivé pokožky. Je 
vhodný i pro děti. Jak olej 0, tak krém (1) je 
vhodný na popáleniny a ekzémy. 

Mt!s{čkový olej připravíte tak, že květy měsíčku 
zalijete olejem. Po nlkolika dnech, až olej získá 
čef1lenou baf1lu, květy scedíte a olej uskladníte ve 
sklellětté tdhvi. 
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(aps.lla 
bursa· astoris L. I 

Kokoška pastuší 
tobolka 

Zastavuje krvácení 
a upravuje menstruaci 

S
VÉ JMÉNO rostlina získala podle toho, 
že její plody lidem připomínaly tobolky 
pastevců. Je to jedna z nejrozšířenějších 

rostlin. Roste na mořských pobřežích i v nad· 
mořské výšce 2 000 m, a to jak v chladném pod· 
nebí střední a severní Evropy, tak v tropickém 
podnebí Ameriky a Asie. 

Má se za to, že rostlina pochází ze Středo· 
moří, ale díky tomu, že její semínka dokážou 
překonávat velké vzdálenosti a mají schopnost 
adaptovat se na jakýkoli druh pUdy, rostlina se 
rozšířila po celém světě. 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina obsahuje biogenické aminy 
(cholin, acetylcholin, tyramin atd.), které ovliv· 
ňují autonomní nervový systém a způsobují 
kontrakce tepének, dělohy, střev a dalších duo 
tých orgánů. Má následující vlastnosti: 

• Zastavuje krvácení. Látky, které rostlina 
obsahuje, stahují krvácející tepénky. Navíc 
je kokoška pastuší tobolka bohatá na flavo· 
noidy diosminového typu (účinná složka 
mnoha farmaceutických přípravků), které 
zvyšují odolnost stěn kapilár a usnadňují ná· 
vrat krve do srdce. 
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Popis: Jednoletá nebo dvouletá, až 40 cm vysoká 
bylina z čeledi Cruciferae. Lodyha přímd, někdy 
poléhavá, trsnatá. Listy v přízemní růžici v obrysu 
podlouhlé, fap/katé, často kraCDvité nebo peřeno· 
klané. Lodyžní listy kopinaté až čárkovité, obvykle 
objlmavé, všechny listy chlupaté. Květy v řidkém 

hroznu s koncovým vrcholíkem. Plodenství pro
dloužená, šešulkY trojúhelnlkovité až podlouhle 
kUnovité, nahoře největší. 

Použivané části: Celá rostlina. 



'. 
, .< ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

1- ) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 l itru vody 1 0  minut louhujte 
30-60 9 rostliny. Vypijte 3 až 5 šálků denně; ni· 
kdy během jídla. V případě nemocí spojených 
s menstruací je nutné nálev začít užívat týden 
před menstruací. 

Zevní použití 

49 Obklady. Kus látky namočte do nálevu (viz 
výše) a přiložte na postižené místo. 

c) Tampon. Tampon namočte do nálevu (víz 
výše) a zasuňte do nosu. 

• Stahuje dělohu a uzavírá cévky. které způ
sobovaly nitroděložní krvácení. 

• PosHuje trávicí trakt. Kokoška pastuší to-I 
bolka obnovuje tonus svalstva střev a zlepšu-
je jejich peristaltiku (pohyby, které posouvají 
obsah střev). 

Díky těmto zajímavým terapeutickým vlast
nostem se kokoška pastuší tobolka uplatňuje 
v následujících případech: 

• Krvácení z ženských pohlavních orgánú 
mimo menstruační cyklus (metroragie), 
protože zmírňuje silnou menstruaci, která se 
někdy dostavuje u dospívajících dívek krátce 
po menarche (první menstruaci), a zastavu
je nítroděložní krvácení objevující se u žen 
v období menopauzy O.  Lze tedy říct, že ko
koška pastuší tobolka je vhodná pro matku 
i pro dceru. 

V těchto případech je ale vždy nutné pod· 
stoupit gynekologické vyšetření, které vyloučí, 
že příčinou krvácení není zhoubný nádor či jiné 
patologické změny. 

• Krvácení z nosu (epistaxe). V tomto případě 
lze nálev z rostliny užívat perorálně a apliko
vat jej i přímo na postižené místo. Do nálevu 
namočíte tampon, který vsunete do nosu C). 
Nálev je též možné použít na poraněnou kůži 
a krvácející ranky 49. 

• Atonie dělohy O. Púsobí podobně jako ergo
lamin, alkaloid, který se získává z paličkovice 
nachové, ale nemá tolik vedlejších nežádou
cích účinků. 

• Atonie střev. Kokoška pastuší tobolka se 
uplatňuje pří atonii střev, která se dostavu
je v období rekonvalescence po horečnatých 
nebo infekčních chorobách. Rovněžjí lze po
užít v případě opakované zácpy zapříčiněné 
nedostatečnými pohyby střev O. 

• Nízký krevní tlak. Doporučuje se lidem tr
pícím nízkým tlakem, zvláště pak hubeným 
ženám O. 

Tampon namočt:ný do ndlevu z kokošky pastuší 
tobolky je dobrým prostředkem k zastavení 
krvácení z nosu. 
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Panax glnseng 
C.A. M • •  r 16 Rostliny pro 

reprodukční 
soustavu 

Ženšen 
Rostlina s širokým využitím 

O
DBORNÝ název Panax je odvozen od řeckých slov pan (vše) a axos (uzdravení). Pro Číňany je ženšen opravdovým všelékem, který dokáže člověka zbavit všemožných neduhů. Díky svým afrodiziakálním účinkům se stal oblíbený v západních zemích světa, v nichž stres, tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky jsou čím dál častější překážkou sexuálního života. 

Vlastnosti a indikace 

Chemické složení účinných látek kořene ženšenu je natolik složité, že se tyto látky doposud nepodařilo syntetizovat. Nazývají se ginsenosidy a jsou to po chemické stránce steroidové glykosidy, které patří do skupiny triterpenových saponinů. Za své léčivé vlastnosti ženšen vděčí zejména těmto látkám, ale jejich účinky jsou ze
síleny dalšími složkami: minerály a stopovými prvky, z nichž nejvýznamnější jsou síra, mangan, hořčík, germanium, vápník a zinek; vitaminy B,. B" B6, biotinem a kyselinou pantotenovou; fytosterolem, enzymy a mnohými dalšími látkami. 
Ženšen má na lidský organismus řadu účinků O: 

• Posiluje organismus. Ginsenosidy zlepšují 
fyzickou výkonnost a vytrvalost. Tento účinek není vyvolán dráždivými látkami typu kokain, kofein či tein, ale tím, že dochází ke zlepšení metabolických procesů. Ženšen zrychluje enzymatický proces glykogeneze 
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Popis: Rostlina 
z čeledi Aralia
ceae, dosahující 
výšky 20 až 50 
cm. Lodyha přímá; 
ovoce červené, lesklé, 
podobá se ptáčnici. Kořen 
dužnatý, našedlý nebo bílý, 10 až 
15 cm dlouhý, vážící v průměru 200 g. Roste v Asii 
a též v Americe na lesnatých vrších. 

Používané části: Kořen (po 5. roce života). 

Varování 

Vysoké ddvky mohou způsobit nervozitu . 

Nikdy ženšen neužívejte společně s kávou nebo ča
jem, neboť mohou vyvolat podrážděn;' a rovněž 
se vyhněte lékům obsahujícim železo, protože ten
to minerál snižuje účinky aktivních látek ženšenu. 



". 
1 ,; ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

'��.� D Příprava a použití 

Vnitřni použití 

o Ženšen se většinou užívá ve formě farma
ceutických přípravků (extrakt, kapsle, tekuti
na apod.). Obvyklá dávka je 0,5-1,5 9 prášku 
z kořene denně, kterou je možné užívat najed· 
nou nebo na několikrát. 

Účinky ženšenu jsou pomalé, ale kumulují se. 
K viditelnému zlepšení zpravidla docházi až 
po dvou či třech týdnech užívání. 

Ženšen doporučujeme užívat 2 až 3 měsíce, 
následně udělat jednoměsíční nebo dvoumě
síční přestávku a znovu v léčbě pokračovat. 

(tvorba 15lykogenu z cukru) a glykogenolýzy (štěpení glykogenu ve svalech na glukózu); snižuje koncentraci kyseliny mléčné, která způsobuje ztuhnutí svalů; zvyšuje produkci ATP (adenosintrifosfát), látka, která je akumulátorem a přenašečem energie v buňkách; zlepšuje využití kyslíku v buňkách; zvyšuje syntézu bílkovin (anabolický účinek); stimuluje produkci krve v kostní dřeni, a to zvláště po krvácení. Všechny tyto účinky byly experimentálně potvrzeny. Díky těmto vlastnostem ženšen posiluje a povzbuzu
je organismus, ale nezpůsobuje závislost ani 
podráždění, protože zvyšuje produkci energie v buňkách. 

• Nervový systém. Má antidepresivní a anxio
Iytické (zmírňuje úzkost) účinky a také zlepšuje intelektuální schopnosti: zlepšuje paměť 
a soustředění. 

• Endokrinní systém. Díky tomu, že zlepšuje schopnost organismu přizpůsobit se fyzické 

a psychické zátěži, pomáhá zvládat stres. Při výzkumu prováděném na zvířatech se zjistilo, že ženšen stimulujejak hypofýzu, tak nadledvinky. 
• Kardiovaskulární systém. Ženšen pomáhá vyrovnávat krevní tlak. 
• Reprodukční soustava. Ženšen zvyšuje tvorbu spermatu, stimuluje pohlavní žlázy (mužské i ženské) a zvyšuje tvorbu hormonů. Rovněž zkvalitňuje pohlavní život: zlepšuje četnost a kvalitu mužské erekce a vyvolává excitaci ženských pohlavních orgánů. Není to v pravém slova smyslu afrodiziakum, protože nezvyšuje sexuální touhu, ale zlepšuje funkci pohlavních orgánů. 
Ženšen se používá v následujících případech: 

• Únava, jako například tělesná slabost (astenie), vyčerpání, nedostatek energie, zotavování se po nemoci nebo chirurgickém zákroku. 
• Sport. Ženšen nepatří mezi zakázané dopin· gové látky. 
• Stres, psychosomatická onemocnění (gastritida, kolitida, migréna, astma, palpitace). 
• Psychická únava, deprese, úzkost, nespa

vost. Ženšen jevhodný pro studenty ve zkouš· kovém období. 
• Předčasné stárnutí, senilita. 

• Vysoký nebo nízký krevní tlak. 

• Anémie. Ženšen je schopen nahradit ztrátu krve po krvácení nebo jejím odběru. 
• Poruchy pohlavního ústrojí. Impotence, frigidita, hormonální nedostatečnost, mužská nebo ženská neplodnost. 
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Rosa gallica L. I • 16 Rostliny pro 
reprodukční 
soustavu 

Růže galská 
Zklidňuje, zmírňuje infekci 

a posiluje organismus 

Z 
LÉKAŘSKÉHO pohleduje růže galská 
(Rosa gallica L.) růží, která má nejvíce 
léčebných vlastností. 

Vlastnosti a indikace 

Přestože se někteří lidé domnívají - zřejmě 
spíše z poetických než vědeckých důvodů -, 
že okvětní lístky růže galské jsou téměř univer
zálním léčebným prostředkem, ve skutečnosti 
mají jen stahující, protizánětIivé a antiseptic
ké účinky. Rovněž zklidňují nervový systém. 
Používají se v těchto případech: 

• Gynekologická onemocnění. Nálev z okvět
ních lístků růží se používá k výplachům 

o Příprava a použití 
� < 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 20-30g 
okvětních lístků. Vypijte 4 až 6 šálků denně. 
Nálev můžete osladit medem. 

Zevní použití 

Nálev určený k vnitřnímu použití (viz výše) je 
možné také použít takto: 

8 Kloktadlo, výplach úst a nosu. 

Cl Omývání očí. 

O Výplachy pochvy. 

Popis: Až JODem vysoký, prutnatý keřík z čeledi 
Rosaceae. Výhony jsou většinou ostnité, ostny 
převážně přímé, na mladých větévkách červené 
zbarvené. Listy mívají 1 až 3 páry lístků. Líst-
ky jsou kožovitě tuhé, vejčité až eliptické. Květ je 
velký, někdy až lOem v průměru. Květy jsou zbar
veny tmavě rzlžově a intenzivně voní. Plodemje 
úzce vejčitý až kulovitý šipek. 

Používané části: Okvětni listky. 

pochvy v případě poševního výtoku (Ieuko
rea), zánětu pochvy (kolpitida) a zánětu 
děložního hrdla (cervicitida). Nálev je rov
něž vhodný k hygieně zevních ženských po
hlavních orgánů O. 

• Poruchy tráveni. Okvětní lístky růže jsou 
účinné v případě průjmových onemocnění, 
zvláště letních průjmů O. 

• Onemocnění horních cest dýchacích. Ná
lev O z okvětních lístků užívaný perorálně 
nebo ke kloktání, výplachům úst a noSu tl 
se uplatňuje při léčbě nosních katarů, zánětu 
vedlejších dutin nosních (sinusitida), zánětu 
hltanu (faryngitida) a ochraptělosti. 

• Nemoci očí. Nálev z okvětních Iístkůjevhod
ný k omývání očí v případě podráždění nebo 
zánětu spojivek (konjunktivitída), a to zejmé
na u dětí Cl. 
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Ruto 9roveolens l, 16 Rostliny p�o , reprodukcnl 
soustavu 

Routa vonná 
Upravuje menstruaci 

VE STŘEDOVĚKU se tato rostlina pěstovala v zahradách klášterů, protože se o ní soudilo, že snižuje sexuální touhu, 
V současnosti se používá k léčbě několika gynekologických onemocnění. 

Vlastnosti a indikace 

• Gynekologická onemocnění_ Routa vonná je bohatá na methyl-n-nonylketon, který způsobuje stažení dělohy a upravuje menstrua
ci. Proto se používá v případě amenorey (vynechání menstruace), která však nesmí být způsoberia těhotenstvím, a také v případě slabé, nepravidelné či bolestivé menstruace 
(dysmenorea) O. 

.,r.... ' U Příprava a použití 
• ,,;< � • .,..' . 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 2-5 9 rost
liny. Vypijte 2 šálky denně. V případě obtíží 
spojených s menstruací začněte nálev užívat 
týden před menstruací. 

8 Esence. Doporučuje se užívat 2-3 kapky 
denně. 

Zevní použití � Obklady. Kus látky namočte do koncentro

vaného nálevu (1 0-20g na 1 litr vody) a přilož
te jej na postiženou oblast. 

Popis: Modravě 
zelený, nepříjem
né páchnoucí, žláznatě tečko-
vaný, 20 až 60cm vysoký polokeř z čeledi Rutaceae. 
Lodyha přímá, větvená, lysá, v dolni části dřevna
tějicí. Listy střídavé, peřenosečné, slabě dužnaté, 
proti světlu světle tečkované, úkrojky Jednoduché až 
trojsečné, dolní listy řapíkaté, horní krátce řapíka
té až přisedlé. K věty v koncových vidlanech . 

Používané části: Květy. 

• Díky tomu, že routa vonná má protikřečové a antiseptické účinky, používá se ke zmírnění bolesti při žaludeční kolice 8. 

• Zastavuje krvácení. Routa vonná obsahuje rutin (vitamin Pl, který zvyšuje odolnost kapilár a je schopen zastavit některé případy 
vnit�ního krvácení 0,8. Dříve než ale routu začnete užívat,je nutné určit příčinu krvácení. 

• Revmatické nemoci. Routa vonná účinně 
tlumí revmatické bolesti �. 

• Kožní nemoci. Uplatňuje se v případě těchto kožních onemocnění: lupénka, ekzém, svrab CI. 
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Salvia 
officinalís L. 

Šalvěj lékařská 
Ideální rostlina pro ženy 

O
DBORNf NÁZEV šalvěje je odvozen 
od latinského slova salvare (zachra
ňovat), protože se věřilo, že rostlina 

dokáže vyléčit všechny nemoci s výjimkou smr
ti. Díky vědě dnes její skutečné vlastnosti už 
známe a můžeme je správně využít. 

Vlastnosti a indikace 
Šalvěj lékařská obsahuje esenci (až 2,5 %), 

která je bohatá na thujon, látku, díky níž rostlina 
zabraňuje pocení, upravuje menstruaci a je anti
septická; flavonoidy a fenolové kyseliny, které 
mají protikřečové a choleretické vlastnosti, a dá
le látky s podobnými vlastnostmi jako folikulin, 
estrogenní hormon,jenžje vylučován vaječníky. 
Šalvěj se používá v následujících případech: 

• Gynekologická onemocnění. Protože šal
věj upravuje menstruaci a má protikřečové 
vlastnosti, je schopná stimulovat a zároveň 

Varování 
, 

Ve velkých dávkách je šalvějová esence toxic
ká Q vyvolává křeče. Proto se nedoporučuje 
užívat šalvěj déle než jeden měsíc. 

Vnitřní ulívání se nedoporučuje v těchto pN

padech: kojení (zastavuje laktaci), těhotenstvF 
(lze užívat až v posledním měslci), stovy podrál
děnosti. 
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Popis: Vytrvalý polokeř z čeledi Labiatae, vyso
ký 20 až lOem, silně aromatický. Lodyha přímá, 
obvykle nevětvená, olistěná, šedoplstnatá. Listy 
vstřícné, řapíkaté, podlouhlé až eliptické, jemně 
vroubkované. Lichopřesleny čtyřkvěté až dese
tikvěté, koruna dvoupyská, světle fialová, občas 
bílá, korunní trubka v ústf chlupatá, horní pysk 
vyklenutý, dolní trojlaločný. 

Používané části: Listy a květy. 



'. 
, ., ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

f- Příprava a použití . 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 1 5-30g lis· 
tů a květů, Vypijte až 4 šálky denně, V případě 
obtíží spojených s menstruací se šalvěj užívá 
týden před menstruací, 

8 Esence. Doporučuje se užívat 2-4 kapky 
třikrát denně, 

Zevní použití 

c) Obklady a tonikum. Používá se odvar 
z 80-100 9 listů na 1 litr vody, 

o Výplachy úst a kloktání. Používá se výše 
uvedený odvar, 

o Výplachy pochvy. K tomuto účelu se rov· 
něž používá výše uvedený odvar, ale je nutné 
jej řádně scedit. 

o Ko�pel. Do vody přidejte odvar (viz výše), 
díky kterému bude mít koupel blahodárné 
účinky na vaši pleť, 

regulovat menstruaci, zmírňovat menstruač
ní bolesti a odstraňovat poruchy menstruace 
0 , 8 ,  UŽívá·1i se měsíc před porodem, sti
muluje porodní kontrakce. Šalvěj rovněž po
máhá v ženském těle udržovat hormonální 
rovnováhu, čímž může zlepšit plodnost. Do
poručuje se v případě vaginismu (náhlé a bo
lestivé stažení svalstva pochvy a pánevního 
svalstva) a frigidity. Výplachy pochvy nále
vem z šalvěje zmírňují poševní výtok 0 .  

• Posiluje a povzbuzuje nervový systém. Šal· 
věj mírně stimuluje nadledvinky, a proto se 
doporučuje při depresi, astenii, nízkém krev
ním tlaku, třesu, závratích ajiných projevech 
nerovnováhy nervového systému O, 8. 

• Zmírňuje pocení. Šalvěj je patrně rostlina 
s nejsilnějšími antiperspiračními účinky, Po 
dvou hodinách od užití šalvěj zmírňuje pace· 
ní, zejména v noci, v případě infekčních one
mocnění, tuberkulózy a některých degenera
tivních onemocnění O, 8 ,  Rostlina rovněž 
snižuje horečku. 

• Cukrovka. Šalvěj snižuje hladinu cukru 
v krvi, čímž umožňuje užívat menší dávky 
antidiabetik 0, 8, 

• Poruchy trávení. Šalvěj podporuje trávení 
a zmírňuje tvorbu plynu ve střevech, Rov
něž má proti křečové a antiseptické účinky, 
díky nimž pomáhá zmírňovat zvracení, prů
jmy a bolesti při žaludeční kolice O. Protože 
zvyšuje vylučování žluči, zmírňuje městnání 
v játrech a podporuje trávení O. 

• Nemoci ústní dutiny a hltanu. Díky stahují
cím a antiseptickým účinkům se šalvěj uplat
ňuje při léčbě zánětu dásní (gingivitida), aftll, 
zánětu krčních mandlí (tonsilitida) a zánětu 
hltanu (faryngitida). Použije-li se ke kloktání, 
tlumí škrábání v krku a kuřácký kašel 0. 

• Kožní nemoci. V případě kožních onemoc
nění šalvěj zmírňuje infekci a má hojivé 
účinky. Používá se na rány, vředy, abscesy, 
nežity a bodnutí hmyzu C), Koupele s šalvěji 
pomáhají udržovat pleť na obličeji hebkou 
a svěží 0, 
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Serenoa repen. 
Bartram. 16 Rostliny pro 

reprodukční 
soustavu 

Serenoa plazivá 
Zabraňuje zbytnění prostaty 

P
LODEM této malé americké palmy je 
druh datlí, který se už  dlouhou dobu 
konzumuje v Georgii, Floridě, Louisianě 

a dalších zemích na jihovýchodě Spojených stá
tů. Původní obyvatelé této oblasti znali léčivé 
vlastnosti serenoy plazivé, a dokonce její plo
dy používali jako afrodiziakum. Nedávno byly 
v plodu této rostliny objeveny zajímavé látky, 
které se v současnosti přidávají do mnoha far

maceutických přípravků. 

Vlastnosti a indikace 

Mastný výtažek získaný z plodu rostliny po 
rozpuštění v tucích obsahuje několik fytostero
lů, zejména betasitosterol; triterpenový alkohol 
(cykloartenol) a mastný alifatický alkohol vyso
ké molekulární hmotnosti. Všechny tyto látky 
mají protizánětlivé účinky na prostatu. Působí 
prostřednictvím hormonů a zabraňují zvětšová
ní androgenů ve tkáni prostaty. 

........ �. �"', . U < Příprava Cl ' použití 

° Čerstvé zralé plody. Denně můžete sníst 
50-100 9 plodů. 

8 Odvar z plodů (50-100 9 na 1 litr vody). 

c) Výtažky, které jsou součástí mnoha farma
ceutických přípravků. 

Popis: Až 3 m vysoká palma z čeledi Palmaceae. 
Listy dlanitě mnohočetné, květy slonovinové bar
vy. Plodemje 2 cm dlouhá peckovice, která má po 
dozrání černou barvu. 

Používané části: Zralé plody. 

• Má blahodárné účinky na prostatu. Sere
noa plazivá se uplatňuje v případě zbytnění 

prostaty nebo adenomu (nezhoubný nádor) 
0, 8, C). Rostlina zabraňuje zvětšování pro
staty a výrazně snižuje nepříjemné příznaky 
prostatického syndromu: obtížné a bolestivé 
močení (dysurie), časté nucení na moč (pola
kisurie) a permanentní nucení na moč. Rov
něž se doporučuje při zánětu prostaty (pro
statitida), a to jak akutní, tak chronické. 

• Je močopudná. Kromě toho, že příznivě 
působí na prostatu, zvyšuje také množství 
vyloučené moči. Rovněž se používá při léčbě 
nemocí horních cest dýchacích 0, 8.  
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TurnerD 
diffusQ Willd. 16 Rostliny pro 

reprodukční 
soustavu 

Damiána 
Posiluje organismus a má 

afrodiziakální účinky 

P
Ř1JEMNĚ aromatické listy damiány se v Mexiku používaly jako náhražka čaje a prosluly svými afrodiziakálními účinky. 

Vlastnosti a indikace 

Listy obsahují esenciální olej a glykosid. Rostlina má následující léčivé vlastnosti: 
• Povzbuzuje a posiluje nervový systém. Damiána se uplatňuje při astenii, ochablosti, psychickém i fyzickém vyčerpání a stresu O, 

6. o'protijiným stimulujicím látkám má damiána mírné účinky a nezpůsobuje závislost. 
• Stimuluje pohlavní orgány. Zjistilo se, že damiána zvyšuje počet a vitalitu spermií. 

U žen upravuje menstruační cyklus a stimuluje funkci vaječníků. Dále revitalizu
je činnost obou pohlaví a působí na ně jako 

D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 60-90 9 lis
tů. Vypijte 2 nebo 3 šá lky denně. 
6 Výtažky. Výtažky jsou k sehnání v lékár
nách ve formě různých farmaceutických pří
pravků. 

Popis:Až2m 
vysoký keř z čeledi 
Turneraceae. Lis
ty podlouhlé, krátce 
řaplkaté. Květy malé, 
žlutél vyrůstající v paždí 
hornfch listů. 

Pol/žívané části: Listy. 

afrodiziakum, které na rozdíl od chemických afrodiziak nemá žádné vedltifší účinky. Doporučuje se v případě impotence, předčasné eja· kulace a samovolného úniku semene O, 6. 

• Je mírně močopudná O. 
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Rostl iny pro 
metabolismus 

Metabolismus neboli látková přeměna je sou
bor chemických reakcí umožňující zpracovat 
a syntetizovat velké množství látek a získávat 
energii. Obecně lze říci, že veškerá strava, kterou 
sníme, je metabolizována, protože se zapojuje 
do biochemických procesů, které v těle neustále 
probíhají. 

Při metabolismu látek v těle probíhají dva 
protichlldné procesy: 

• Anabolismus: Vytváření složitějších a vět
ších molekul a ukládání energie do zásoby 
(například syntéza bílkovin) . 

• Katabolismus: Rozklad složitějších látek 
k získání energie potřebné k zachování života. 

Metabolické procesy jsou regulovány hor
mony, zejména těmi, které produkuje štítná 
žláza a slinivka břišnÍ. Existují rostliny, které 
působí na obě žlázy: zvyšují nebo snižují čin
nost štítné žlázy a zvyšují ve slinivce břišní 
produkci inzulinu, který způsobuje snížení 
hladiny cukru v krvi. 

V důsledku metabolismu látek vznikají od
padní produkty, které musejí být vyloučeny 
z těla. Většina z nich způsobuje okyselování 
organismu, jako například kyselina močová 
a močovina. Zde se uplatňují rostliny, které 
odpadní produkty, jež se v těle nepřetržitě tvo
ří, pomáhají z organismu vyloučit. Dochází 
k tomu zejména prostřednictvím potu a moči. 

31 1 



ROSTLINY PRO METABOLISMUS 

Obezita je jednou z nejrozšířenějších poruch 
metabolismu, kterou lze léčit následujícími typy 
rostlin: 

• Rostliny s uklidňujícími účinky, které zmír
ňují úzkost. Úzkost s obezitou úzce souvisí, 
protože vede k nekontrolovanému přejídání. 

• Rostliny snižující chuť k jídlu. Rostliny s tě
mito vlastnostmi většinou nemají žádné vedlej
ší nežádoucí účinky, které jsou charakteristické 
pro syntetická anorektika odvozená z anfeta
minů. Tyto rostliny obsahují velké množství 
rostlinného slizu, jako například řasy, a jsou 
schopné v žaludku absorbovat velké množství 
vody. V důsledku toho se zvětší jejich objem 
a dojde k navození pocitu sytosti. Rostliny se 
užívají většinou před jídlem nebo kdykoli, kdy 
je nutné potlačit pocity hladu. 

• Močopudné rostliny. Tyto rostliny zabraňují 
zadržování tekutiny v těle, ke kterému ob
vykle při obezitě dochází. Nedoporučuje se 
ale hubnout tak, že se s pomocí chemických 
diuretik z těla vyloučí tekutina. Tímto způ
sobem v těle dochází k nerovnováze složení 
organických tekutin a elektrolytů. Při použi
tí močopudných rostlin ovšem toto nebezpe-

Nízká hmotnost 
Příčiny 
Nejčastějšími příčinami úbytku hmotnosti jsou: trávicí ob
tíže, vysoké horečky, střevní paraziti, nadměrná tělesná zá
těž a hormonální poruchy, jako například hypertyeróza. 
Pn rychlém hubnutí je nutné se bezpodmínečně a co nej· 
dřívepodrobitlékařskémuvyietření, aby mohly být odstra
něny příďny a vyloučeny možnosti zhoubných onemocnění. 

léčba 

Doporučuje se užívat rostliny, které jsou bohaté na živiny 
a podporují jejich asimilaci. 

Zvyšuje chuť, jídlu a způsobuje zvýšení 
tělesné hmotnosti. 
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čí nehrozí, a proto je  lze použít jako součást 
redukčních diet. Kromě výše popsaných 
účinků tyto rostliny také podporují vylučová
ní odpadních produktů metabolismu. 

Obezita 

Jako doplněk redukčních diet je možné použít rostliny, 
kteté snižují chuť k jídlu, aktivují metabolické pro<e' 
sy, zlepšuji využití přijatých kalorií a podněcují vylučo
vání tekutiny zadržené v tkáních. 

Sporýš Iék.BItý Má uklidňující úČin,y, je mírně močopudný. 

Ceruk Aktivuje metabolismus, podporuje vylučo
kud1yňslcý váni od adních produktu metabolismu. 

Jitrocel blešník "I Navozuje pocit sytosti, snižuje chuťk jídlu, 

�rucha zelená \ Má projímavé a �očopudné účinky, čistí 
organism�. _ _ _ 

Zlatobýl obe01ý Je močopudný, čistí organismus, pomáhá z krve 
odstraňovat odp.ldní produkty metabolismu. 

Chaluha Navozuje pocit sytosti, snižuje chuťk jídlu. 
bublin.tá ---

lepelnatka Stimuluje metabolismus, navozuje pocit sytosti. 

Bulimie 
Definice 

Jedná se o nezvladatelnou chuťkjídlu, která je obvyk
le zapřičiněna úzkostí či jinými psychickými poruchami. 

léčba 

Doporučuje se užívat rostliny, které mají uklidňující 
účinky, jakož i ty, které navozují pocit sytosti, například 
čepelnatka (řasa). 

Lodka Má uklidňující účinky, zmírňuje nervové 
I(ompasová vzrušení. 

K"zlll< lékaislcý Má uklidňující účinky, zmirňuje úzkost 
doporučuje se při poruchách autonomního 
nervového systému. 

Majoránka Má uklidňující účinky, zmírňuje ÚZKost 
zahradqf 

Chaluha bubIinaIiI Navozuje pociť sytosti, sniŽUje chuťK jídlu. 

( Stimuluje metaoolismu� �a�ozuje pocit 

,-5\'tÓsti . 
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Cukrovka Dna 
Definice 

Diabetes melUtu, je porucha metabolismu cukru, kte
rá je v hospodářsky vyspělých zemích světa stále častější. 
Onemocnění je způsobeno absolutním nebo relativ
ním nedostatkem inzulinu, hormonu, který pomáhá 
glukóze proniknout do buněk. Nedostatek inzulinu vede 
k tzv. hladovění buněk - stavu, kdy jsou tělesné buňky 
obklopeny cukrem, ale nedokážou jej metabolizovat 

Léčba 

Níže uvedené léčivé rostliny jsou doplňkem dietetické 
léčby cukrovky. Jejich účinky mohou podpořit účinky an
tidiabetik užívaných perorálně. 
Během užívání hypoglykemických rostlin, jako jsou ty, 
které uvádíme níže, musí pacient docházet na pravidel
né lékařské prohlídky, na kterých se kontroluje hladina 
cukru v krvi. 

lesnek kuchyňský NormaliZUje.. hladinu cukru v krvi. 
Vlašský ořech �i�uje hladinu cukru v krvi 

Šalvěj lékařská Snižuj�hladinu cukru v krvi. 
Lopuch větší Obsahuje inulin, sacharid vhodný \ 

J'!"jiabetik1 _ 

Noni Vyrovnává hladinu cukru II krvi 
a je to antioxidant 

POdvýživa (malnutrice) 
Příčiny 

Bývá zapříčiněna nedostatečným přísunem živin ne
bo neschopností jejich využitI. 

Léčba 

Doporučuje se užívat rostliny bohaté na živiny, jako na
příklad tolice setá nebo spirulina, a ty, které podporují 

jejich využití tím, že posilují organismus a stimulují 
trávicí procesy, jako například kopřiva. 

Spi. 
� 

Kopřiva dvoudomí 
Len sttj 

");, 

Dodává tělu nezbytné živiny, vitamin B12' 
železo a minerály. ___ _ 
PosUuje organismus, z..Tírňuj� anémii. 
Zásobuje organismus velkým množstvfm 
bflkovin a tuků. 
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Jedná se o metabolickHloubní onemocnění zpusobené po
. ruchou metabolismu a vylučováni kyseliny močové. 

Příznaky 

Dna se může projevit dnavým záchvatem. Nejlastěji bývá 
zasažen bazální kloub palce u nohy (metat4rzofalangeální 
kloub). Projeví se akutní bolestí, zarudnutím a zduře
ním. Příčinou je přítomnost krystalu kyseliny močové ve 

. výpotku a výstelce kloubu. Dnou nejčastěji trpí ženy po me
nopauze a muži v pokročilém věku. 

Léčba 

Níže uvedené ro$!liny účinně pomáhajíe/iminovatkyseli
nu močovou, protože zvyšují množství ryloučené moči 

Potočnice Listí krev, je močopudná. Doporučuje se 
drobnolistá· v případě dny. 

Kopřiva Listí a alkaUzuje organismus, je mo<o
dvoudomá pudná, pOdněCUje vylučování kyseliny 

močové. 
Smetánka Je močopudná, čistí organismus, podně

lékařská cuje vylučováni odpadních látek meta-
t:>; bofísmu. 

Bříza bělokorá Je močopudná, čistí organismus, podně
cuje vyl.učování.kyseliny močové. 

Jalove<obecný Ostí organismus, podněcuje vylučováni 
kyseliny močové. 

Tužebníkjilmový Má protizánětlivé účinky, tlumí bolest, 
zmírňuje bolesti kloubu. 

Jasan ztepilý Je močopudný, čistí organismus, má projí
mavé účinky, podněcuje vylučováni kyse

�ny m�.ové. 
Harpagofyt Má protizánětlivé a protirevmatické účinky, 

ležatý podn��uje vylučování kyseliny močové. 
Lopuch větší Je močopudný, čistí organismus, vyvolá� 

vá pocení, podněcuje vylučování kyseliny 
močové 

Pokud je fytoteropie doplněno 
vhodnou dietou, dosohuje le 

s její pomocí v případě obezity 
dobrých výsledku. 



Fucus 
vesiculosus l. 

Chaluha bublinatá 
Pomáhá při obezitě 

a celulitidě 
V 

R
ASY jsou vodní rostliny obsahující chlo-
rofyl či jiné barvivo, jejichž velikost se 
pohybuje od mikroorganismů Qedno

buněčné řasy) až po řasy vysoké jako pozemské 
rostliny (mnohobuněčné řasy). V Japonsku a Čí
ně se řasy již celá staletí používají jako potrava. 

Když průkopníci fytoterapie pozorovali mě
chýřky chaluhy bublinaté naplněné vzduchem, 
na základě teorie o vnějších znacích se začali 
domnívat, že by se tato rostlina mohla dát využít 
v případě takových onemocnění, jako jsou pří
ušnice nebo skrofulóza (zánětlivé zduření pod
kožních mízních uzlin). 

Moderní věda tyto účinky chaluhy bublinaté 
potvrdila a dále zjistila, že tato rostlina je díky 
svým jedinečným vlastnostem nejúčinnější 
v případě obezity a celulitidy, nemocí, které jsou 
v západním světě velmi rozšířené. 

Vlastnosti a indikace 

Chaluha bublinatá, je-Ii sušená, obsahuje 
65 % cukrů, z nichž je nejvýrazněji zastoupena 
kyselina algová (12-18 %) a dále fukoidin (sli
zovitý polysacharid). Dále obsahuje 15 % mi
nerálních solí, zejména jód, draslík a brom; 5 % 
bílkovin a 1-2 % tuků, jakož i vitaminy A, B, C 
a E. Rostlina pravděpodobně též obsahuje malé 
množstvÍ vitaminu B12' protože na ni obvykle ci
zopasí mikroskopické řasy, které tento vitamin 
produkují. Díky tomu je chaluha bublinatá vel
mi důležitá pro lidi, kteří se stravují vegansky. 

Popis: Řasa z čeledi Fucaceae. Je tvořena pásy, 
které mají většinou párové vzduchové bubliny 
a na špičce houbovitě nafouklá plodová tělesa, 
která obsahují samčí a samičí rozmnožovací buň
ky. Diskovitý přfsavný orgán slouží k přidržování 
na skalách, dřevě či mušlích. Řasa často vytváří 
husté porosty. Při odlivu leží ochable a dostává 
černé zbarveni, při přílivu sejí vrací zpětjejf žluto
hnědá barva. 

Používané části: Stélka. 

Chaluha bublinatá se uplatňuje při léčbě kur
dějí, je výživná, remineralizuje a čistí organis
mus a má mírně projímavé vlastnosti. Její nej
větší předností je však to, že pomáhá snižovat 
hmotnost, je účinná proti celulitidě a stimuluje 
štítnou žlázu. Má tyto vlastnosti: 

• Zmírňuje pocity hladu. Kyselina algová 
ajejí soli (algináty), jakož i další slizovité lát
ky, které rostlina obsahuje, dokážou absor
bovat až šestkrát více vody, než kolik samy 
váží. Díky této vlastnosti v žaludku několika
násobně zvětší svůj objem a navodí pocit na
sycenosti. Proto se chaluha bublinatá uplat
ňuje v boji s obezitou vzniklou v důsledku 
přejídání O, tl, ll. 
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""-l.21 Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Čerstvá řasa. Lze j i  konzumovat syro
vou, ačkoli její chuť nemusí být každému 
příjemná. 

f.I Odvar nebo nálev ze suchého výtažku 
z chaluhy bublinaté (1 5-20g na 1 litr vody). 
Vypijte 3 až 4 šálky denně. 

t) Prášek. Užívá se ve formě kapslí. Doporu
čená dávka je 0,5-2g, kterou lze užívat až tři
krát denně. 

Při redukčních díetáchje nutné chaluhu v ně
které z výše uvedených forem užívat 1 5  minut 
před jídlem. Tak se využije jejích schopností 
snížit chuť kjídlu. 

V ostatních případech je chaluhu možné uží
vat při jídle nebo po něm. , 
Zevní použití 

E) Obklady. Látku namočte do horkého od
varu a aplikujte na postižené místo. Proceduru 
opakujte dvakrát nebo třikrát denně, a to po 
dobu 1 0-15  minut. 

o Kataplazmata s čerstvou chaluhou pře
dem ohřátou v nádobě s vodou. Na postižené 
místo ji apl ikujte horkou a nechte 1 0-15  mi
nut působit. Proceduru můžete opakovat tři
krát až čtyřikrát denně . 

• Remineralizuje, dodává potřebné živiny 
a uplatňuje se při léčbě kurdějí. Chaluha 
bublinatá dodává tělu minerální soli. vitami
ny a další výživné látky, které v případě dlou
hodobého hubnutí zabraňují rozvoji podvý
žívy O, f.I, t).  

• Slabé projímadlo. Díky vysokému obsahu 
rostlinného slizu má chaluha bublinatá pro
jímavé účinky, které zesilují její vlastnosti 
uplatňující se při obezitě 0, f.I, t). 

• Stimuluje činnost štítné žlázy. Tato řasa obsa
huje velké množství jódu a organickýchjódo
vých solí: 150 mg na 1 kg řasy (stejné množství 
jóduje obsaženo v 3 000 litrech mořské vody). 
Jód potřebuje štítná žláza k tomu, aby mohla 
vytvářet thyroxin, hormon, který ovlivňuje lát
kovou výměnu v buňkách. 11m dochází k akti
vování metabolických procesů. 

Díky obsahu organického jódu se rostlina vy
užívá jako doplněk léčby hypertyreózy, a to bez 
ohledu na to, je-Ii spojená se strumou, či nikoli. 
V těchto případech je nezbytně nutné vyhledat 
lékařskou pomoc. Při hypertyreóze se chaluha 
bublinatá užívá perorálně O, 6, t) a na krk se 
aplikuje obklad namočený v odvaru O. 

• Má hojivé účinky. Když se chaluha bublina
tá aplikuje zevně na kůži jako obklad ° ne
bo kata plazma @I, má hojivé a protizánětlivé 
účinky, podněcuje vylučování chloridových 
solí a pomáhá zmenšovat objem tukovitých 
tkáni. Díky všem těmto vlastnostem je účin
ná proti celulitidě, vráskám, striím a ochab
losti kůže 0, @I. 

Díky tomu, že snižuje chuť kjídlu a urychluje 
metabolické procesy,je chaluha bublinatá 
jedinečným prostředkem ke sníženi tělesné 
hmotnosti, který nemá žádné vedlejší účinky. 
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Laminario 
saccharina Lam. I 1 7  Rostl iny 

pro 
metabolismus 

� 

Cepelnatka 
Zmírňuje pocity hladu 
a posiluje organismus 

V 

R
ASY, které jsou nepostradatelnou sou-
částí tradiční čínské a japonské ku
chyně, se stále častěji používají i v zá

padních zemích světa. Existuje několik druhů 
čepelnatek, které mají podobné vlastnosti (na
příklad Laminaria digitata Lam. a Lamina
ria hyperborea Foslie.). Z nich se po vymačkání 
a usušení připravuje směs kombu, která se při
dává do mnoha orientálních jídel. 

Vlastnosti a indikace 
Čepelnatka obsahuje algináty (rostlinnou 

želatinu. která se získává z řas), cukry (sachari
dy), minerály (zejména jód) a vitaminy A a B. 

""-D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Jako dresink nebo přísada do salátů a dal
ších jídel. 

f} Odvar. V 200 ml vody 5 minut vařte 30 9 
řasy. Získaný odvar pijte před každým jídlem. 
Můžete užívat odvar či řasu nebo obojí záro
veň. 

Cl V lékárnách lze sehnat různé farmaceutic
ké přípravky z této řasy. Použití a dávkování 
je uvedeno na příbalovém letáku. 

Popis: Až 3 m dlouhá řasa z čele
di Laminariaceae. Drobné úponky 
slouží k přichycení ke skále. Sté/kaje roz
dělena do několika pásů, které se v závislosti 
na druhu liší velikostí a tvarem. 

Používané části: Stélka. 

Algináty mají schopnost zvětšit až šestkrát 
svůj objem tím, že absorbují vodu. Díky této 
vlastnosti navozují v žaludku pocit sytosti, což 
se využívá při obezitě. Tato vlastnost se rovněž 
uplatňuje v gynekologii k rozšíření děložního 
hrdla. V tomto případě se postupuje tak, že se 
do dělohy vloží kus dezinfikované řasy. 

Čepelnatka stejně jako jiné řasy díky vysoké

mu obsahujódu stimuluje metabolismus. Proto 
se doporučuje obézním lidem a těm, kteří trpí 
hypertyreózou O, f}, Cl.  

Algináty se rovněž využívají ve farmakologii 
a chemickém průmyslu jako základ mastí a za
hušťovadlo. 
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Orthosiphon 
Ifamineus Benth. 1 7  Rostl iny 

pro 
metabolismus 

Javanský čaj 
Pomáhá snižovat 

tělesnou hmotnost 
i hladinu cholesterolu 

D
o EVROPY byl přivezen na konci 19. sto
letí holandskými obchodníky. Díky své
mu příjemnému aroma a výrazným léči-

vým účinkům se brzy rozšířil po celém světě. 

Vlastnosti a indikace 

Přestože složení této rostliny není dosud 
zcela známé, víme, že obsahuje velké množ
ství draselnrch solí, díky kterým je močopud
ná. a hořčinu, která jí propůjčuje cholagogické 
vlastnosti. Navíc jsou v ní obsaženy terpenické 
deriváty (ortosifonol), saponiny, cholin a esen
ciální olej. 

• Účínné diuretikum. Podněcuje vylučování 
dusičnatého organického odpadu (zejména 
močoviny). Doporučuje se v případě selhání 
ledvin, zadržování tekutiny v tkáních (otok 
a ascites) a ledvinových kaménků O. Javan
ský čaj se ale nejčastěji používá jako doplněk 
redukčních diet, protože je močopudný, 

U Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 20-309 lis
tů a květů. Vypijte šálek před každým jídlem. 
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Popis: Až 60 c m  vysoká, 
vytrvalá rostlina z čele
di Labiatae. Ladyha 
čtyřhranná, listy 
dlanitodílné, krátce 
řapíkaté až přisedlé. 

léči bité. 

Používané části: 

Listy a květy. 

čistí organismus a snižuje hladinu choleste
rolu v krvi O. Jakým způsobem však snižuje 
hladinu cholesterolu, se doposud nepodařilo 
zjistit. 

• Cholagogum. Používá se v případě onemoc
nění žlučníku způsobeného jeho atonií (tzv. 
líný žlučník). Díky svým cholagogickým 
vlastnostemjavanský čaj podněcuje vylouče
ní žluči O. 





Rostl iny pro 
pohybový systém 

Rostliny s protirevmatickými vlastnostmi 
lze aplikovat iak vnitřně, tak zevně. Jejich pů
sobení je pomalé, ale účinné a velmi bezpeč
né. Oproti chemickým přípravkům, které mají 
stejné vlastnosti jako ony (jsou protizánětlivé 
a tlumí bolest), ale mohou způsobit například 
eroze žaludeční sliznice, nemají léčivé rostliny 
žádné nežádoucí vedlejší účinky ajsou v přípa
dě, že se užívaji perorálně, organismem velmi 
dobře tolerovány. 

Rostliny, které mají schopnost odvádět krev 
z překrvené tkáně, zmírňují revmatické bolesti. 
Když se aplikují na kůži, způsobují její podráž
dění a zčervenání, čímž se zmírňuje překrvení 
a zánět vnitřních tkání. Dochází k tomu proto, 
že přebytečná krev je odvedena do kůže. 

319 



ROSTLINY PRO POHYBOVÝ SYSTÉM 

Pohmoždění (kontuze) 
Definice 

Jedná se o tupé, nep,onikojici poraněni kůže 
a podkožní tkáně, způsobené prudkým nára
zem do postižené oblasti. 

Prha chlumní 
Léčba 

Kromě toho, že se na postižené misto přikládají 
studené obklady, je možné též využit přimé
ho působeni rostlin, které maji hojivé účinky, 
zmirňují zánět tkáně a tlumí bolest (viz níže). 

levandule Má protirevmatlcké 
lékařská a proti zánětlivé účinky. 

Jedle bělokorá Má protirevmat1cké a protizánětlivé 
účinky na pohmožděnou tkáň. 

Plicník lékařský Má protizánětH,é účinky. 

Agáveamerická ..:Hc;:oLjí r:::;án:J.;y._ ......... __ . 

Prha chlumní Má protizánětlivé účinky, je to tradiční 
prostředek p�oti pohmožděninám. 

Aebříček obemý Hojí ránx a}ohmožděniny. 

Nopál obemý , Hojí rány, pohmožděniny a zklidňuje 
podráždění klíže. 

Osteoporóza 
Definice 

Jde o prořidnutíkostníhmoty při normálni mineralizaci (ob
sahu vápníku), které vede ke zvýšenému nebezpečí zlo
menin. Kosti začínají přirozeně řidnout v období mezi 40_ 
a 50. rokem života, ale o osteoporózu se jedná jen v přípa
dě, dosáhne-Ii úbytek kostní tkáně patologických hodnot. 

Příčiny 

Příčina nemoci není zcela jasná, vyskytuje se ve vyšším 
věku, u žen po menopauze, bývá následkem dlouhodobé 
nehybnosti, delší léčby kortikoidy nebo důsledkem ně
kterých vzácnějších chorob. Vliv má kouření, nadměr
ná konzumace kávy, zvýšený přijem bilkovin aj. 

Léčba 

Jako doplněk léčby je možné použít rostliny bohaté na 
křemík. 

Obsahuje kÍ1>m�, stlmuluje činnost buněk 
sJUídteně. 
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kloubu (luxace) 
Definice � 
Kloubní zraněni, pii němž se /doubnl plochy vydry/ují ze 
svého obvyklého postavení a nedotýkají se. Projevuje se bo
lestí, ztížením až nemožnosti pohybu a deformací kloubu. 

Léčba 

Nejprve je nutné kloub "eponovat (obnOVit 
obvyklé postavenQ a JlllIé jej znehybnit. Ná

. sledně je velmi prospěšné na něj zevně apli
kovat níže uvedené rostliny, a to ve formě 
tonika, obkladů a kataplazmat či prostřednic
tvím masáži. Každý z těchto způsobů aplikace 
je mnohem lepší a účinnější než analgetika 
nebo léky s protizánětlivými účinky, které mají 
nežádoucí vedlejší účinky. 

Vavřín ušlechtilý 
-

levandule Má proti revmatické 
lékařská a protizánětlivé účinky. 

Jedle bělokorá Má proti revmatické ÚČinky, zmírňuje 
záněty pora�ěný(h tkání. 

Vavřín UŠlech� Má protizánětlivé účinky, zmírňuje 
bolesti kostí a kloubU. 

- _ .. _ - -

prha chlumní j Má protizánětlivé účinky, je to 
tradiční prostředek proti poraněním 
a pohmožd�ninám. 

Rozmarýn Hojí rány, má protirevmatické účinky, 
lékařský uvolnuje sv,ly 

Sedmikráska Má protizánětlivé účinky, hojí rány. 
chudobka 

Křivice (rachitida) 
Definice 

Onemocnění způsobené nedostatkem vitaminu D 
v dětství. Tento vitamin je důležitý pro dostatečné vstře
bávání vápníku ze střev a pro jeho ukládání do kostí. Ne
moc způsobuje těžké nevratné deformity kostry. 

Léčba 

Níže uvedená rostlina je vhodným doplňkem léčby křivi
ce, protože zásobuje tělo důležitými živinami a zlepšuje 
ukládání vápníku. 

-.------Přeslička rolní Obsahuje křemfk, podporUje vstřebávání 
vápníku ze střev a jeho ukládání do kostí. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Revmatické bolesti 
Definice 

Jsou to bolesti, které postihují ja
koukoli část muskuloskeletál
ního sytému (kosti, svaly, vazy, 
klouby) zasaženou zánětem. 
Mezi onemocnění, která zpu
sobují tyto bolesti, nejčas
těji patří artróza (nezánět
livé onemocnění kloubů, 
při němž dochází k zániku 
kloubní chrupavky), artriti
da (zánět kloubu), kloubní 
revmatismus a svalová one
mocnění, jako například str
nutí šíje (tortikolis). 

Léčba 

Níže uvedené rostliny, které mají proti
revmatické účinky a odvádějíkrev z po
stižených tkání, tlumí bolest a zmírňují 
záněty. lze je užívat zevně i vnitřně. 

Tužebmk jilmový 

levandule numí revmatické bolesti kloubů i svall!. 
lékařská 1--------

Kozlík lékařský Tlumí bolesti svalů i kosti 
Borovice Odvádí krev z postižených tkání, zmírňuje 

přímořská záněty, tlumí revmatické bolesti. 
Heřmánek pravý Má protirevmatic.ké účinky. 

Máta peprná Zmírňuje revmatické a svalové bolesti. 
Majoránk;] Zmírňuje revmatické bolesti a uvolňuje 

zahradní -,s",va",ly,--, ____ _ 

Vavřín ušlechtilý Má protirevmatické účinky, zmírňuje 
bolesti svalů a kostí. 

Dobromysl Má protirevmatické účinky. 
obecná ______ -

Tužebníkjilmový Má protizánětlivé účinky, tlumí bolesti 
svalU i kostí. 

Rozmarýn Hojí rány, má protirevmatické účinky, 
lékařský ·-':!.vol�uje svaly. 

Noni 1 Má protirevmatické a protizánětlivé 
účinky, tlumí bolesti. 
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Bolest v kříži (Iumbago) 
Definice 

Jedná se o ndh/ébolesli vbedemllrnJjině spojené s kli,čí 
. zádových svalů. Tyto bolesti jsou někdy dávány do souvis

losti s neuralgií sedacího (ischiatického) nervu, a!e}pravi-
. dia je nemožné jejich skute<nou příčinu přesně určil. 

Níže uvedené rostliny, aplikované jak vnitřně, tak ze- . 
vni, pomáhají zmírňovat bolesti o zánět. 

-
, Kozlík lékařsY Tlumí bolesti svalů i kostí. __ 

Jedle bělokorá' Má protirevmatické účinky, zmírňuje zánět 
postižené bederní tkáně. __ 

Borovice Odvádí krev z postižené oblasti, má protiZá
přímořská nětlivé účínky, zmírňuje revmatické bolesti. 

Vaviin ušlechtilý Má protirevmatické účinky, zmírňuje "..I� bolesti kloubů a svalů, 
HarPag�fyt 1 Ma protlrevmatlCke a protizánětnvé účinky, 

ležatý čistí organis,mus. 
Rozmarýn j Má hojivé a proti revmatické ÚČinky, 

lékařský uvolňuje svaly, 

Dna (uratická artritida) 
Definice 

Metobolické kloubní onemocnění zpusobené poruchou 
metabolismu a vylučování Iryselinymočové. Kyselina mo
čová se v podobě drobných krystalku ukládá do kloubu 
i dalších vnitřních orgánu, např�lad ledvin, a poškozuje je. 

Léčba 

Při léčbě se využívá účinků močopudných rostlin, které 
vyvolávají zvýšené vylučování močoviny, čistí organis
mus, a rostlin s protirevmatickými účinky. 

lesnek Aktivuje metabolismus, podněCUje 
kuchyňský vylueování odpadní(� látek. 

Kopřiva Ostí a alkalizuje organismus, je močopudná, 
dvoudomá podněcuje vylučování kyseliny močové, 

Bříza bělokorá Je močopudná, čistí organismus, 
podně{Uje vylučování kyseliny močové, 

Tužebníkjllmovj J Má protizánědivé úeinky. tlumí kloubní bolesti. 
Harpagofyt Má protizánětlivé a proti revmatické účinky, 

___ �I�;;-",' podněcUje vylueování kyseliny močové, 



ROSTLINY PRO POHYBOVÝ SYSTÉM 

Ischias 
Definice 

Jedná se o bolest v kříži s vyzařováním do dolní konče
tiny, která bývá způsobena podrážděním nebo záně
tem sedacího nervu. Akutní fázi nemoci lze zcela vylé
čit, ale bolest se může opakovaně vracet. 

Léčba 

Níže uvedené rostliny, které lze aplikovat vnitřně 
i zevně, zmírňují neuralgické bolesti. 

Kozlík lékařský Tlumí bolesti kostí i svalu. 

sporýš lékařský Tlumí revmatické a neuralgické bolesti 
Kafrovník lékařský Tlumí revmatické a neuralgické bolesti. 

Vavřín ušlechtilý Má protirevmatické účinky, tlumí bolesti 
svalu a kostí. 

Brukev černá Odvádí krev z postižených tkání. 

Tužebníkjilmový . Tlumí revmatické bolesti kostí a svalů, 
jakož i neuralgii. 

Artróza 
Definice 

Artróza je degenerativní onemocnění kloubů, na je
hož počátku dochází ke změnám kloubní chrupavky, kte
rá se rozvlákňuje, rozrušuje a atrofuje. Posléze nastupují 
změny na kostech a kolem kloubních tkáních a dochází 
k bolestivému omezení hybnosti a deformaci kloubu. 

Léčba 

léčba bylinami nejen zmírňuje bolest, ale i zabraňuje 
degeneraci kloubů. Účinky rostlin jsou sice pomalé, ale 
při dlouhodobém už;v6n; se dosahuje uspokojivých 
a trvalých výsledků. 

Levandule numí leVmatidé bolesti kloubu i svalu. 
lékařská 

Piikavlce feck�ril-Zm-í-ni-Uje-za-' n-ět-�-OU-bú�zpilsoben-'�-
Y
"'" 

seno annízou nebo artritidou. 

Má protizánětlivé úiinky, tlumí bolesti 
svalu i Iwstí. 
Má protizánětlivé a protírevmatidré úiinky, 
listí 0f93Ilismus. 

Poranění dolních končetin 
- - -

Když se níže uvedená rostlina aplikuje na postiženou 
oblast, dokáže zmírnit mnoho běžných poranění dol
ních končetin. 
Hygiena dolních končetin je obzvláště důležitá v případě 
cukrovky a poruch krevního oběhu v dolních kon
četinách. V těchto případech se totiž i malá ranka nebo 
podlitina na nohou muže nebezpečně zanítit. 

Řebřiček ob;;ý Hojí rány, dezinfikuje, zmírňuje 
nepříjemný zápach a nadměrné pocení 
dolních končetin. 

Poranění při sportu 
Ačkoli jsou sportovní aktivity pro naše tělo převážně pro
spěšné, může při usilovném tréninku dojít k poškození 
organismu. 
Níže uvedené rostliny dokážou připravit naše tělo na 
nadměrnou fyzickou námahu a jsou pro sportovce 
účinnou pomocí. 

Vlalský ořech Je výživný. dodává tělll energii. Ideální 
doplněk stravy sportovcu. 

hnšen Zlepšuje tělesnou výkonnost a zvyšuje 

........ ____ odolnost proti únavt'. ____ --' 

Alkoholový výtožek z rozmorýnu lékořského získáte tok, že rozdr
títe hrst zelených listů rozmorýnu, vložíte je do nádoby se 100 ml 
ethylolkoholu o necháte tři dny odstát. Následně rozmorýn scedíte 
o alkoholový výtožek usklodníte v uzavírotelné lahvi. 

Výtožek, který se vtírá do kůže, dokáže zmírnit revmotické bolesti 
o bolesti svolů. 
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Arn;CD 
montana L. • 

Prha chlumní 
Tradiční léčebný 

prostředek na podlitiny 

V
ĚHLASNÉHO botanika Fonta Quera 
překvapilo, když zjistil, "že velcí antičtí 
lékárníci neznali tak rozšířenou rostli· 

nu, kterou po celá staletí používali jak lékaři, tak 
prostí lidé,jako je prha chlumní". 

Vlastnosti a indikace 

Rostlina obsahuje esenciální olej, fenolové 
látky, flavonoidy a taniny. Prha chlumní má 
výrazné povzbuzující účinky na srdce a krevní 
oběh, are pro nervovou soustavu je jedovatá 
a její vnitřní užívání se dnes už nedoporučuje. 
Řadí se mezijedovaté rostliny. 

Když se však aplikuje zevně na kůži jako tink· 
tura, účinně hojí rány a má proti zánětlivé účin· 
ky. Díky těmto vlastnostem se tradičně používá 
na podlitiny, pohmožděniny, podvrtnuté klouby 
a herna torny O .  Rovněž ji lze použít na nežity 
a abscesy. 

Příprava a použití 

Zevní použití 

O Tinktura. Kousek látky nebo gázy namoč
te do tinktury rozpuštěné ve vodě a při ložte 
na postižené místo. Neředěná tinktura může 
podráždit kůži. 

IÍ __ _ 

Popis: Ai 50cm vysoká, vytrvalá bylina z čeledi 
Compositae, s plazivým oddenkem, chudé větvenou 
lodyhou, s listy v přízemni rlÍžici přisedlými, celo
krajnými, na lodyze s 1 až 3 páry listlÍ vstřicných, 
úbor je Žlutý až žlutooranžový. 

Používané části: K věty a kořeny. 

Tinkturu z prhy chlumní připravíte tak, že 
20g sušené rostliny namočíte na 15 dní do 100 ml 
devadesátiprocentního ethylalkoholu. Místo 
alkoholu je možné použít i olej. 
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Brassica nigra 
L. Ko,h I 

Brukev černá 
Účinný prostředek proti 

bolestem hlavy 

M
ALÁ SEMÍNKA brukve černé, která 
člověk pouhým okem snadno přehlé
dne, jsou názorným příkladem toho, 

jakou sílu mohou mít drobné věci, když je jim 
umožněno rozvinout svůj potenciál. 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina obsahuje glykosid (sinigrin), 
z nějž se působením enzymu stane siřičitý esen
ciální olej, jehož prostřednictvím lze z posti
žených oblastí odvést krev do kůže. Semínka 
rostliny obsahují rostlinný sliz s hojivými vlast
nostmi. 

--U Příprava a použití 

Zevní použití 

o Kataplazmata. Smíchejte mouku z bruk
ve černé s moukou ze lněných semínek (tím 
zabráníte přílišnému podráždění kůže) a apli
kujte na postižené místo. Kataplazmata lze 
aplikovat maximálně dvakrát denně, na 1 0-15  
minut (při delším působení se  mohou na  kůži 
začít tvořit puchýřky). 

e Koupele dolnÍ<h končetin. Ve 2-3 litrech 
horké vody rozpusťte 1-2 lžíce mouky z bruk
ve černé. Provádějte 2-3 koupele nohou den
ně. Koupel by měla trvat 5-1 0  minut. 
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Popis: Až 1 m vysoká rostlina z čeledi Cruciferae. 
Lodyha větvená. Dolní listy lyrovité peřenodílné. 
Květy žluté v malých hroznech. Semena oválná 
o průměru 1 mm. 

Použivané části: Semena. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Tradiční koupele nohou s moukou z brukve 
černéjsou stále velmi oblíbeným léčebným 

prostfedkem, který je účinnou pomoci v případě 
bolesti hlavy, zejména těch, kteréjsou způsobeny 

nachlazením, chřipkou a zánětem vedlejších 
dutin nosních. Používají se též ke sníženi 

lysokého krevního tlaku. 

Mouka z brukve černé se převážně aplikuje 
zevně. S její pomocí se z hlubších oblastí odvádí 
krev do kúže, čímž se zmírňuje překrvení vnitř
ních orgánů a tkání. Aplikuje-li se jako kata
plazma, je účinná proti revmatismu, ischiasu, 
neuralgiím, městnání v oblasti plic a akutní
mu zánětu průdušek O. 

Koupele nohou s moukou z brukve černé jsou 
léčebným prostředkem, který se tradičně využí
vá ke zmírnění dvou obtíží: 

• Bolesti hlavy. Bolesti hlavy zmírňuje tak, 
že odvádí krev z hlavy do dolních konče
tin. Koupele nohou se doporučují zejména 
v případě silných bolestí hlavy způsobených 
virovou infekcí horních cest dýchacích (nosní 
katary, zánět vedlejších dutín nosních, chřip
ka) nebo vysokým krevním tlakem 6. 

• Vysoký krevní tlak. Brukev černá způsobuje 
rozšíření cév v končetinách, čímž dochází ke 
snížení krevního tlaku 6. 

Varování 

Brukev černá v jakékoli formě je velmi dráždivou 
přísadou, kterou je lépe nepoužívat vnitfně. 
Měli by se jí vyhnout zejméno ti, kdo trpí poru
chami trávení (dyspepsie) nebo gastroduode
ná/ními vředy. 
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Příbuzné druhy 

Kromě brukve černé známe další dva příbuz
né druhy: 

• Hořčice bílá (Sinapis alba l.) s většími se
meny bílé barvy, z nichž se vyrábí hořčice 
(ochucovadlo). 

• Hořčice polní (Brassica arvensis Rabenh.), 
jejíž semena jsou velmi malá. 

Oba druhy mají podobné účinky jako brukev 
černá, ale daleko slabší. 



Filipendula ulmana 
L. Maxim. I 

Tužebník j i lmový 
Čistí organismus a má 
protirevmatické účinky 

J
ELIKOŽ listy tužebníku svým tvarem při
pomínají listy jilmu. získala rostlina přívlas
tek jilmový. Od 17. století se tato rostlina 

používá ke zmírnění revmatických bolestí a ne
dávno vědci objevili její další léčivé vlastnosti. 

Vlastnosti a indikace 

Květytužebníku a v menší míře také listyobsa
hují glykosidy: monotropin, který se při hydro
lýze v čerstvé rostlině mění v methylsalicilát 
a z něj se pak po usušení stane kyselina salicylo
vá a alkalické salicyláty. Všechny tyto salicylové 
složky, podobně jako kyselina acetylsalicylová 
(aspirin), mají protizánětlívé účinky, tlumí bo

lest a snižují horečku. Rostlina rovněž obsahuje 
flavonoidové látky, díky nimžje močopudná. 

- - . D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Nálev (čaj). V 1 litru vody vylouhujte 30-40g 
květů. Můžete vypít až 5 šálků denně. 

Zevní použití 

e Obklady. Do koncentrovaného nálevu (80g 
květů na 1 litr vody) namočíte látku a aplikujete 
ji na 1 0  minut na bolavé místo nebo na oblast 
s celulitidou. Proceduru opakujte dvakrát až tři
krát denně. 
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Popis: lIytrvolá, 50 oi 200 cm vysoká bylina z če
ledi Rosaceae. Lodyha přímá, y horní části trochu 

větvená, hranatá. Listy přetrhovaně lichozpeře
né, přízem nf a dolní řapíkaté, s 1 až 5 jařmy líst
ku, které jsou vejčité nebo kosnikovité. Květenství 

v hustých vrcholícich, kvfty bílé až narůžovělé. 

Používané části: Květy. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Tužebnikjilmový, protože obsahuje prekurzor acetylsalicylové kyseliny (aspirin), má protizánětlivé 
a analgetické vlastnosti. Zmírňuje bolesti kloubů a kostí (například strnutí šije, bolesti v bederní oblasti 
a bolesti zad),jakož i neuralgické bolesti. 

Nálev z tužebníkuje dobré aplikovat nt jen zevně na postižené místo, ale zároveňjej užívat i vnitřně. 
Zesílí se timjeho účinky. 

Aplikuje se v následujících případech: 

• Revmatické bolesti zapříčiněné artrózou, 
akutním kloubním revmatismem nebo dnou 
(dnavou artritidou) O. 

• Různé druhy bolestí. Rostlina rovněž tlu
mí bolesti kloubů a kostí (bolesti v kříži, 
strnutí šíje, bolesti zad) a neuralgické bolesti 
(ischias, bolesti hlavy) . Účinky tužebníku tlu
mící bolest se zesílí, když se nálev užívá nejen 
vnitřně O,  ale aplikuje se na postižené místo 
jako obklad tl.  

• Díky svým močopudným vlastnostem se 
uplatňuje při celulitidě, otocích (zadržová
ní tekutiny v tkáních) způsobených selháním 
srdce, které se nejčastěji objevují na kotnících 
a dolních končetinách, a v případě přítomnos
ti volné tekutiny v dutině břišní (ascites) O. 

• Dna. Thžebníkjilmový zvyšuje vylučování 
kyseliny močové ajejích solí prostřednictvím 
ledvin a pomáhá tyto látky, které způsobují 
dnu a revmatické bolesti, odstraňovat z krve 
O.  Tyto vlastnosti a také to, že zmírňuje zá
nětya tlumí bolest, z ní dělají ideální rostlinu 
pro lidí trpící dnou. 

• Ledvinové kaménky. Rostlina je vhodná 
pro lidi trpící ledvinovými kaménky, zejmé
na pokud se vytvářejí ze solí kyseliny močo
vé, protože je pomáhá rozpouštět a vylučovat 
z těla O.  

• Celkové posilení organismu. Rostlina zvy
šuje chuť k jídlu, zlepšuje tonus srdečního 
svalstva a navozuje pocit tělesné i duševní 
svěžesti. Doporučuje se užívat v případě na
chlazení, chřipky a také v případě onemoc
nění pohybového systému O.  

327 



Frax;nus 
excelsior L. 1 8 Rostliny p�o 

pohybovy 
systém 

Jasan ztepilý 
-
Učinný prostředek proti 

artritidě 

Vlastnosti a indikace 

L
ISTY jasanu ztepilého obsahují tlavonové 
glykosidy (kvercetin), kumarin, kyselinu 
jablečnou, měď, železo a taniny. Díky 

těmto látkám má strom močopudné a projíma
vé vlastnosti a čistí organismus. Doporučuje se 
užívat v případě dnavé artritidy (zánět kloubu za
příčiněný zvýšenou hladinou kyseliny močové), 
dny a ledvinových kaménků (listy podporují vy
lučování urátových a oxalátových krystalů, které 
vytvářejí kaménky),jakož i zácpy O. 

Klira jasanu ztepilého obsahuje glykosidy 

(fraxin) a také různé druhy cukrů a pryskyřic. 
Díky těmto látkám snižuje horečku a má sta· 
hující vlastnosti; v minulosti se používala jako 
náhražka chininu. Rovněž zvyšuje chuť k jídlu 
a podporuje trávení 6.  

c-- Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Odvar nebo nálev z lislú. V 1 litru vody 
vařte nebo vylouhujte 30 9 listů. Chcete-Ii zvý
šit účinky odvaru, přidejte do něj citronovou 
šťávu. Vypijte 3 šálky denně. 

6 Odvar z kúry. V 1 litru vařte 409 kůry. Vy
pijte 2 až 3 šálky denně. 

Popis: Opadavý, 
až 40 m vysoký 
strom z čele-

di Oleaceae, 
s kmenem a prů

měru až 1 m. Borka v mládí hladká, 
ve stáří podélně brázditd, zprvu šedá, 
později at šedočerná. Listy vstřícné, 
fichozpeřené, téměř přisedlé, jen konco-
ry lístek řapíkatý. Pupeny černé, sameto
vé. Květy na jednom stromu oboupohlavné 
ijednopohlavné jsou uspořádány v latách 
vyrůstajících z postranních pupenů. 

Používanéčásti: Listy a kůra. 

Z mízy dvou druhů jasanu, které pocházejí 
z jižní Itálie a Sicílie (Fraxinus ornus L. Uasan 
zimnář] a Fraxinus rotundifolia Miller. Uasan 
okrouhlolistý]), se tuhnutím získává velmi účin
ná projímavá látka příjemné vůně, kteráje vhod
ným projímadlem pro děti. 
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Anthyllls 
vulneraria L. I 1 8  Rostliny pro 

pohybový 
systém 

.. , 

Uročnlk 
bOlhoj 
Hojí rány 

VE FYTOTERAPIl se jako hojivé 
označují všechny rostliny, které 
zklidňují rány a podporují tvorbu 

jizevnaté tkáně. Úročník bolhoj se díky svým 
výrazným vlastnostem používá už od renesance 
k hojení ran a je považován za hojivou rostlinu 
par excellence. 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina obsahuje saponiny, taniny a fla
vonoidy. Nálevy z ní se používají k omývání ran, 

1 - l Příprava a použití 

Zevní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 1 0-20 9 
rostliny. Vypijte 2 až 3 šálky denně. 

Zevní použití 

e Odvar. V 1 litru vody nejméně 3 minuty 
vařte 20-30g rostliny. Získaný odvar se po
užívá k omývání ran. Rány omývejte třikrát až 
čtyřikrát denně. 

Popis: Dvouletá až vytrvalá, 10 až 65 cm vysoká 
bylina z čeledi Leguminoseae. Lodyha přímá, vy
stoupavá nebo poléhavá, obvykle chlupatá. Listy 
řapíkaté, lichozpeřené, koncový lístek obvykle delší 
nežli lístky postranní, lístky eliptické až čárkovi
té, celokrajné, na rubu obvykle chlupaté, na líci 
lysé. Květní hlávky úžlabni nebo koncové, podpůr
né listeny dlanitě trojčetné až dlanitě sedmičetné. 
Koruna světle žlutá, zřídka bělavá nebo růžová. 

Používané části: Celá rostlina. 

čistých i infikovaných, jakož i obtížně se hojí
cích boláku a vředů, odřenin a podlitin. Podně
cuje tvorbu jizevnaté tkáně a rychlou epitelizaci 
po raněné oblasti e .  

Ve Švýcarsku a dalších zemích střední Evro
py se nálev z rostliny používá k pročištění krve 
a rostlina se přidává do takzvaných očistných 
bylinných směsí (čajů) O. 
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1 8 Rostliny p�o 
pohybovy 
systém 

Harpagofyt 
ležatý 

Má silné protirevmatické 
vlastnosti 

P
ANE Menherte! Vzpomínáte si na toho těžce raněného vojáka, o němž ně" mečtí lékaři tvrdili, že ho nedokážou vyléčit?" zeptal se domorodý sluha svého pána. 

"listě že si vzpomínám. Chudák, určitě to má užza sebou!" 
"Kdepak, pane Menherte! Uzdravil se díky rostlině, kterou mu přinesl šaman." 
"Opravdu? Tak to musím zjistit, co je to za rostlinu." 
K tomuto rozhovoru došlo v Jižní Africe, nedaleko pouště Kalahari, severně od řeky Orange. Psal se rok 1904 a právě vypuklo povstání Hotentotů proti německým kolonizátorům. Menhert byl německý osadník, který tvrdě pracoval na své farmě a s domorodci udržoval dobré vztahy. 
"Požádám šamana, aby mi ukázal rostlinu, která dovede vyléčit tak těžká poranění," řekl si Menhert. "Jsem si jist, žeji v Evropě nikdo nezná." 
Hotentotský šaman ale své tajemství neprozradil. Osadník proto vycvičil svého psa, aby šamana sledoval a rostlinu mu přinesl. Když na-

Popis: Vytrvalá rostlina z čeledi Pedaliaceae. Lis
ty proti/eh/é, řapíkaté, vroubkované. Květy zvon
kovité, červené, rostoucí samostatně v paždí listů. 
D,�evnaté plody s háčky vyrůstají u báze rostliny. 
Kořenemje dlouhá hlíza s drobnými postranními 
kořeny, které jsou velmi kyselé a mají léčivé účinky. 

Používané části: Postranní kořeny. 

konec Menhert získal několik kořenů této léčivé rostliny, která byla později identifikována jako 
Harpagophytum procumbens, poslal je do Německa k provedení podrobné analýzy. 
Od té doby věhlas této rostliny výrazně vzrostI. V současnosti patří k ntjúčinnqším léčebným 

prostředkům, které má fytoterapie při léčbě rev

matických onemocnění k dispozici. 
Vlastnosti a indikace 

Na začátku 20. století byl harpagofyt ležatý analyzován, a to zejména v německých laboratořích, kde byl podroben důkladnému výzkumu. V jeho kořeni bylo objeveno více než 
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ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

(- ) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 0,5 litru vody vylouhujte 1 5  9 (po
lévkovou lžíci) prášku z kořene. Nechejte 30 až 
60 minut odstát. Vypijte 3 až 4 šálky denně. 

6 Kapsle. Prášek z kořene se rovněž prodává 
v kapslích. Uživají se 3 až4 kapsle denně. 

Doporučujeme vám, abyste nálev nebo farma
ceutické přípravky z harpagofytu ležatého uží
vali před jídlem. 

Zevní použití 

@ Obklad. Do nálevu, který může být kon
centrovanější než ten, jenž se užívá vnitřně, 
namočte obklad a přiložte jej na postiženou 
oblast. Proceduru můžete opakovat několikrát 
denně. 

40 účinných látek. z nichž nejvýznamnější jsou 
mono terpenické glykosidy ze skupiny iridoidů 
(glykoiridoidy). harpagin, harpagid a procum
bid. Díky těmto látkám rostlina tlumí bolest, 
má protizánětlivé a proti křečové účinky, hoji 
rány a snižuje hladinu cholesterolu a kyseliny 
močové v krvi. 

• Protizánětlivé a protirevmatické vlastnos

ti. Harpagolyt ležatý se doporučuje zejména 
v případě revmatických bolestí vznikajících 
vlivem artrózy. Velmi dobrých výsledků se s je
ho pomocí dosahqje při léčbě artrózy krční 
a bederní páteře, jakož i artrózy kyčlí a kolen. 
Po dvou až třech měsících léčby se výrazně 
zlepší hybnost postiženého kloubu a zmírní se 
jeho bolestivost. Rostlina je účinná ve všech 
případech kloubního revmatismu O, tl. 

Na rozdíl od jiných protizánětlivých léků 
harpagolyt ležatý nezpůsobuje podráždění trá-
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vicího traktu. Pokud se nepřekročí doporučené 
dávky, nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky. 

Protirevmatických účinků se dosahuje jak při 
perorálním užívání O,  &, tak i v případě, že se 
rostlina aplikuje zevně O ,  6 .  Vůbec nejúčin
nější je rostlina tehdy, když se zároveň aplikuje 
vnitřně i zevně @. 

• Očistné vlastnosti. Rostlina podněcuje vylu
čování kyselých produktů metabolismu,jako 
například kyselinu močovou, jejíž nadbytek 
způsobuje rozvoj dny a mnoho forem artriti
dy (zánět kloubů) O, 6. 

• Proti křečové vlastnosti. Rostlina uvolňu
je křeče a pomáhá při dráždivém tračníku, 
střevní kolice, žlučníkové a ledvinové kolice 
0, 6. 

• Snižuje hladinu tuků v krvi. Harpagolyt le
žatý snižuje hladinu cholesterolu v krvi a ob
novuje elastickou tkáň žilních stěn. Proto se 
uplatňuje při léčbě arteriosklerózy 0, 6.  

• Hoji rány. Aplikuje-Ii se zevně, účinně hojí 
všechny druhy ran a boláků @. 

Harpagofyt ležatý má výrazné protizánětlivé 
a protirevmatické účinky. Pokud nepřekročíte 
předepsané dávkování, neobjeví se žádné nežá
douci vedlejší účinky. Díky tomu se harpago.fyt 
těší stále větší oblibě. 



Rosmarinus 
offic;nali. L. I 1 8 Rostliny pro 

pohybový 
systém 

Rozmarýn lékařský 
Revitalizuje, povzbuzuje, 

omlazuje a zmírňuje záněty 

RrZMARýN lékařský je jednou z nej
rozšířenějších aromatických rostlin, 

teré mají mnoho léčivých účinků. Ve 
Středomoří na tuto vzácnou rostlinu narazíte na 
každém kroku. V zimě nám rostlina poskytuje 
své stálezelené listy a v létě příjemné aroma. 

Rozmarýn se používá po mnoho staletí. 
Egyptští faraonové si nechávali do svých hro
bek vkládat svazky rozmarýnu, aby jim svou 
vůní zpříjemnil cestu na onen svět. Ve 14. sto
letí se uherská královna Alžběta, která trpěla 
revmatismem, s pomocí této rostliny uzdravila, 
a dokonce se ji vrátil jeji mladistvý vzhled, diky 
kterému ji ve věku 72 let učinil nabídku k sňat
ku polský král. Od té doby je "voda uherské krá
lovny" uznávaným pojmem. Další známá žena, 
která trpěla revmatismem, Madame de Sevigné, 
dokonce napsala, že se do rozmarýnu bláznivě 
zamilovala, protožeji "zbavil všeho smutku". 

o Alkoholový výtažek 
z rozmarýnu 

Rozdrťte hrst zelených rozmarýnových lis
tů a vložte je do uzavíratelné lahve se 100-
1 50 ml ethylalkoholu. Nechejte 3 dny odstát 
a následně sceďte. 

Výtažek naneste na bavlněnou látku a masíruj
te jím bolavé místo. 

Popis: Stdlezelený, až 2 m vysoký, výrazné vonicí 
polokeř z čeledi Labiatae. Stonky hu:;té, větve
né, ve spodní části dfevnatějící, se šedavou kůrou. 
Listy vstřícné, přisedlé, úzce čárkovité, na okraji 
podvinulé, na spodni straně šedě plstnaté. Květy 
modré ažftalové, kalich dvojpyský. 

PauUvané části: Listy a květy. 

Vlastnosti a indikace 

Rozmarýn lékařský obsahuje esenci s terpe
nickými deriváty, kterým vděčí za většinu svých 
léčivých vlastností; Fenolové kyseliny, které jsou 
močopudné, a flavonoidy, jež mají protikřečo
vé účinky. 
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-.: 
ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

U Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev nebo odvar. V 1 litru vody vylouhuj
te nebo vařte 20-40 9 listů či květů. Vypijte 2 až 
3 šálky denně. 

8 Esence. Užívejte 3 až 4 kapky třikrát denně. 

Zevní použití 

t) Koupele a omývání. K tomuto účelu se po
užívá koncentrovaný odvar připravený z 80-
1 00 9 listů či květů na 1 litr vody, který se vaří 
20 minut. Odvar můžete aplikovat přímo na za
nícenou oblast nebo jej lze přilít do koupele. 

° Kloktadlo. Ke kloktání se používá výše 
uvedený odvar. 

o Masáže alkoholovým výtažkem. (Viz rá
meček na straně 332.) 

Cl) Tření esencí z rozmarýnu rozpuštěné v al
koholu/nebo oleji (2-5 ml  esence na 1 00 ml 
alkoholu nebo oleje). 

6 Horké obklady. Kus látky namočte do hor
kého koncentrovaného nálevu nebo do horké 
vody s esencí (1 5-20 kapek na 1 litr). 

Rozmarýn má následující vlastnosti: 

• Povzbuzuje organismus. Je to jeho nejvý

znamni{jší vlastnost. Lidé, kteří se zotavují po 
nemoci, trpí depresemi či vyčerpáním, jakož 
i starší lidé budou překvapeni výraznými po
vzbuzujícími účinky nálevu z rozmarýnu, který 
jim vrátí jejich ztracenou vitalitu, stejně jako to 
udělal v případě uherské královny 0, 8. 

Koupele s nálevem nebo odvarem t), masáže 
alkoholovým výtažkem 0 nebo esencí Cl) z roz
marýnu výrazně pomáhají při nízkém krevním 
tlaku či tělesném vyčerpání. 

• Močopudné a protikřečové účinky. Doporu
čuje sev případě ledvinové koliky, kdy je nutné 
z těla vypudit ledvinové kaménky O, 8. 

• Podporuje trávení. Díky tomu, že podněcuje 
vypuzování žluči ze žlučníku do žlučovodů, 
regeneruje poškozené ledviny a usnadňuje 
odchod plynů ze střev, výrazně přispívá ke 
zlepšení trávení. V tomto případě je nutné 
nálev z rozmarýnu pít po jídle O, 8. 

Zevní aplikace rozmarýnu jsou však ještě 
mnohem známější a rozšířenější, protože jsou 
rysoce účinné. 

• Zmírňuje bolest a má protirevmatické účin
ky. Díky tomu, že rozmarýn má silné pro
tizánětlivé vlastnosti, uplatňuje se v přípa
dě vymknutých kloubů, otoků, svalových 
a revmatických bolestí. Aplikuje se prostřed
nictvím masáže (alkoholový výtažek z roz
marýny) 0 ,  Cl) nebo horkých či studených 
obkladů 6 .  Horké obklady účinně uvolňují 
zádové svaly a zmírňují bolest krční, hřbetní 
nebo bederní páteře. 

• Hojí rány a dezinfikuje. Rozmarýn podně
cuje hojení ran, kožních vředů a ekzémů t). 
Pokud se nálev z rozmarýnu aplikuje jako 
kloktadlo 0, dokáže urychlit hojení aftů. 

Rozmarýn lékařský patří ve Středomoří mezi vel
mi oblíbené rostliny. Aje třeba říct, že právem, 
protože má spoustu významných léčivých vlast
ností. Koupele s nálevem či odvarem z rozmarýnu 
například celkově stimulují organismus. 
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SaJix a/ba L. ';' I 

Vrba bílá 
Tlumí bolest a snižuje horečku 

�BA byla jednou z léčivých rostlin, 
které se běžně používaly v Asýrii a Ba
bylonii. Ti, kteří určovali vlastnosti 

rostlin podle jejich vnějších znaků, od doby Dio
skorida, tedy od L století po Kr., věřili, že vrba 
bílá obsahuje látky, které jsou schopné vyléčit 
malárii (z italského mala aria - špatné ovzdu
ší), protože roste ve špatném ovzduší bažin 
a močálů, a zmírnit revmatické bolesti, kterými 
obyvatelé těchto oblastí většinou trpL Jelikož se 
vrba bílá v minulosti s úspěchem použivala jako 
prostředek ke snížení horečky při malárii a ji
ných horečnatých onemocněnich, začalo se jí 
přezdívat "evropský chinin". 

V polovině 19. století Felix Hoffmann, che
mik z Bayerovy laboratoře v Německu, expe
rimentoval s výtažky z kůry vrby bílé; několika 
chemickými procesy ziskal odvozenou látku, 
která tlumila bolest a snižovala horečku mno
hem účinněji než samotná kůra. 

Hoffmann podal tuto látku - acetylsalicylo
vou kyselinu - svému otci, který trpěl revma
tickými atakamí. Léčba touto látkou byla úspěš
ná a Bayerovy laboratoře se ji rozhodly prodávat 
pod názvem aspirin. A tato jednoduchá látka je 
dodnes nejpoužívanějším lékem v historii lid
stva. Každý rok se jí na celém světě spotřebuje 
přibližně 40 000 tun. 

Vlastnosti a indikace 

Kůra a v menší míře listy a květy vrby bílé 
obsahují taniny, které jim propůjčují stahující 
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Popis: Opadavý, dvoudomý, až 30 m vysoký strom 

z čeledi Salicaceae, obvykle pouze sjedním kme
nem o průměru až 1 m. Borka nejprve hladká, 
později podélné brázditá, tmavé šedá. Listy stří
davé, krátce řapíkaté, kopinaté, na svrchni straně 
tmavě zelené a lesklé, na spodní straně sivě bilé. 
Květy jednopohlavné, uspořádané v úzce válcovi
tých jehnědách. 

Používané části: Kůra, listy, květy. 



, .. ' ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Odvar. V 1 litru vody 1 5  minut vařte 30 9 
kůry a/nebo listů. Odvar nechejte dalších 
1 5-20 minut odstát. Vypijte 3 až4 šálky denně; 
můžete je osladit medem. 

6 Prášek. Získáte jej tak, že kůru stromu roze
melte na elektrickém mlýnku. Prášek rozpusť
te ve vodě, oslaďte medem a užívejte. Jedna 
dávka by neměla překročit 3-5 9 prášku (po
lévková lžíce). 

@) Nálev. V jednom šálku vylouhujte polév
kovou lžíci sušených květů. Vypijte 2 až 4 šálky 
denně, a to zejména před spaním. Nálev má 
silné sedativní účinky. 

Zevní použití 

e Obklad. Do koncentrovaného odvaru (70-
1 00 9 na 1 litr vody) namočte kus látky a při
ložte na postižené místo. 

o Omývání kůže. Použijte výše uvedený odvar. 

o Výplachy vagíny. Použijte výše uvedený, 
dobře přefiltrovaný odvar. 

a povzbuzující účinky, dále pak minerální soli 
a barvicí látky. Nejúčinnější látkou je však glyko
sid salicin, který se působením enzymu (glykosi
dáza) přeměni na glukózu a salygenin, z nějž se 
při oxidaci stane nejprve salicylový aldehyd a ná
sledně salicylová kyselina. Ze salicylové kyseliny 
se pak snadno získá acetylsalicylová kyselina či 
aspirin. 

Jelikož vrba bílá obsahuje salicin, tlumí bo
lest, snižuje horečku, má protizánětlivé a proti
revmatické, jakož i mírné proti křečové a uklid
ňující účinky. Díky těmto vlastnostem se používá 
v následujících případech: 

• Různé druhy bolestí. Protože má protikřečo
vé a uklidňující účinky, efektivně tlumí všech
ny druhy bolestí, zejména ty, které jsou rev
matického původu, jakož i bolesti provázející 
menstruaci (dysmenorea) nebo vyvolané dě
ložními spazmy (křečemi) O, 6.  

• Horečka. Je možné j i  použít v případě všech 
typů horečnatých onemocnění O, 6. Výho
dou vrby bílé je to, že díky obsahu taninů sti
muluje trávicí systém (zvyšuje chuť kjídlu, 
zmírňuje pálení žáhy a překyselení žaludku, 
zastavuje průjmy). 

• Nervová excitace. Díky sedativním účin
kům, které mají zejména květy, se vrba bílá 
uplatňuje v případě nervozity, úzkosti a ne
spavosti @) .  Mnoho staletí se používala ke 
zmírnění sexuálního vzrušení. Lidé se domní
vali, že když vrba bílá dokáže zmírnit horeč
ku, musí také být schopná utlumit sexuální 
žádostivost. 

• Infekce kůže a sliznice. Zevně se vrba bílá po
užívá k omývání ran a boláků e, 0 a také 
k výplachům pochvy v připadě poševního vý
toku 0. 

Přestože se může zdát, že s objevem aspiri
nu se vrba bílá přestala používat, ve skutečnos
ti tomu tak není. Synteticky odvozené látky sice 
rychleji snižují horečku a tlumí bolest, ale dráždí 
žaludek a mohou způsobit poškození žaludeční 
sliznice a přispět k rozvoji gastroduodenální
ho vředu, což při použití vrby bílé nehrozí. Vrba 
bílá naopak trávicí ústrojí stimuluje a kromě 
toho, že tlumí bolest, má i sedativní účinky. 

Odvar z vrby 
bílé má silné 
protirevmatické 
účinky, protože 
obsahuje 
safián, 
prekurzor 
aspirinu. 
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Rostl iny pro kůži 

Naše tělo je pokryto téměř dvěma čtvereč
ními metry kůže, o jejíž stav se zajímáme pře
vážně jen proto, abychom zlepšili svůj vzhled, 
Kůže však plní důležité funkce, které přímo 
ovlivňují naše tělesné zdravÍ. 

• Chrání naše tělo před mechanickým, tepel
ným (nenadálé změny teploty) a biologic
kým (mikroorganismy, které nás obklopují) 
poškozením, 

• Kůží se z těla neustále vylučuje pot, který 
má podobné složení jako moč, ale je méně 
koncentrovaný. Obsahuje vodu, močo
vinu, chlorid sodný a další látky. Protože 
kůží z těla odchází velké množství odpad

ních produktů metabolismu, někdy se o ní 
hovoří jako o "třetí ledvině". 

• Smyslové funkce. Je v ní tolik nervových 
zakončení, že se jí někdy přezdívá "externí 
mozek". Proto platí, že stav nervového sys
tému přímo ovlivňuje zdraví naší kůže. 
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ROSTLINY PRO KŮŽi 

Zdraví a vzhled kůže jsou rovněž přímo závis
lé na stavu vnitřních orgánů. S pomocí léčivých 
rostlin či dalších léčebných prostředků, které 
se aplikují zevně na kůži, nelze dosáhnout vý
razných výsledků, pokud je v těle příliš mnoho 
odpadních produktů metabolismu, strava je 
složena převážně z živočišných bílkovin a tuků 
a nenrový systém je v nerovnováze. 

Z těchto důvodů se často nedaři vyléčit ek
zémy nebo dermatitidu (zánětlivé onemocně
ní kůže) jen prostřednictvím vnějších aplikací 
(obklady, tonika, kataplazmata), které jsou sa
mozřejmě účinné, ale je nutné je doplnit vnitř
ním užíváním rostlin, které mají následující 
vlastnosti: 

• Čistí organismus. Například bříza bělokorá 
nebo maceška zahradní podněcuji vylučová
ní odpadních látek obsažených v krvi, které 
maji tendenci ukládat se v kůži. 

• Zlepšujífunkci jater. V játrech probihá mno
ho procesů, při nichž dochází k vylučování to
xických látek obsažených v krvi. 

• Jsou projímavé. S jejich pomocí se zabraňuje 
autointoxikaci, ke které dochází při chronic
ké zácpě. 

Bradavice 
Drobné kožní výrůstky vzniklé růstem buněk pokožky. 
V mnoha připadech jsou virového původu a mohou se 
přenášet na jiná místa. Objevují se často například na 
obličeji, okolo kolen, prstů apod. 

Léčba 

Když se niže uvedená rostlina aplikuje na postižené mís
" to, má antimitotické (zabraňují dělení buněk, mitóze) 
. a zklidňuji ci účinky na kůži. 

...... Měslček lékafský Pomáhá odstraňovat oodavice; obsahuje 
salicylovou kyselinu. i<terá oodavke 

, změkču' , ._ 
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Popraskaná klíže 
Definice 

Na kůži se objevuji malé, obvykle bolestivé trhliny, které 
narušují epidermis (povrchová vrstva kůže) a horni část 
dermisu (hlouběji ležící vrstva), Trhliny se nejčastěji tvoří 
na dlanfch a chodidlech, Příčinu jejich 
vzniku nelze většinou přesně 
určit, ale může souviset s aler

gií na určité chemické příprav
ky a 5 nedostatkem vitaminů 
či stopových prvků, 

Léčba 

Kromě toho. že je nutné odstranit pří-
činu vzniku trhlin, doporučujeme 
na postižené misto aplikovat niže 
uvedené rostliny, které obtíže 
pomohou odstranit 

Plkmk lékařský 

Dub zimní _�y�šyje, hojí a zmírňuje zanícení kůže. 
Plicník lékařský _Má ?t.ahující účinky, hojí trhliny kůže. 

Drnavec lékařský _ M� protizánětlivé účinky, hojí rány. 
Aloe vera Dodává kůži krásu a zvyšuje její odolnost. 

Mozoly 
Definice 

Je to ztvrdlá kůže, která vzniká v důsledku zvýšeného 
tření nebo tlaku, Obvykle se tvoří na prstech, dlaních 
a chodidlech, 

Léčba 

Aplikuje-Ii se níže uvedená rostlina na postižené místo, 
dokáže je změkčit, protože obsahuje látky, jako je ky
selina salicylová, které jsou schopny narušit ztvrdlou 

vrstvu kůže, 

Měsíček lékařský Protože obsahuje kyselinu salicylovou, je 
možné s jeho pomocí odstranit Kuří oka 

a mozoly. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

Rány a vředy 
Definice 

Rána je porušení celi<rvosti kůže způsobené úrazem. 
O porušení celistvosti kůže či sliznice se jedná i v případě 
vředovitých onemOO1ění, ale s těmito rozdny: 
• Postižená tkáň (kůže nebo sliznice) odumírá. 
• Vředy se oproti ranám nehojí spontánně. 
Nejčastějším případem vředovitého onemocnění jsou 
bércov,; vředy, které se tvoří na dolních končetinách 
a bývají spojeny s poruchami krevního oběhu. 

Léčba 

K léčbě obou postižení se používají rostliny, 
které mají antiseptické a hojivé účinky. 
Je-Ii rána čistá, má větlinou sklon se hojit spon
tánně. Je tedy třeba ji jen omývat nálevem nebo 
odvarem z rostlin, které mají hojivé a antiseptic
kéůčinky. 
V případě zanícených nebo otevřených ran, 
které se pomalu hojí, se doporučuje níže uvedené 
rostliny aplikovat jako obklady nebo kataplazmata. 
V případě vředů se rovněž doporučuje postiže
né místo čistit nálevem z rostlin, které maji hojivé 
a antiseptické účinky, a aplikovat na ně kataplazmata 
a obklady. Rovně! je vhodné použít rostliny se stahují
cími účinky, které postižené místo vysuší a zabrání odu
mírání kůže. 

Aepik lékařský PodněcUje hojení ran a viedů. Doporučuje se 
v popadl, že se �ny nebo vledy hojí pomalu. 

Náprstník červený Podněcuje hOjení ran. 
Potomice Podněcuje tvorbu nové kUže. 

drobnolistá 
----

Heřmánek pravý Hoji rány. změkluje a dezinfikUje. 
Vlašský ořech Má sta.t!ující účinky, hojí rany a dezinfikuje. 

Měslček lékařský Urychluje hOjeni ran a vledů. 

Rozmarýn Má antiseptické úéinky, ury<hluJe hojení 
lékařský ran "ledů. 

Řebříček obecný Hojí a dezinfikUje rany. Účinný prostředek 
_K hojeni ran a vředů. 

Třezalka Zmírňuje zánět tkáně okolo ran a podlitin 
tečkovaná 2,. podněcuje epitelizaci, 

Kostival lékařský "yrychluje hojení ran a vředů. 
Třapatka Hojí rány, odstraňuje infekce a podněcuje 
nachová regeneraci tkáně. 
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Nadměrné pocení 
Může být způsobeno akutní nebo chro
nickou Infeká, postižením nervové
ho systému apod. Dří.e než začne
te užívat níže uvedenou rostlinu, 
je nutné, aby lékař zjistil příčinu 
těchto obtíži. 

Šalvěj lékařská Zmírňuje 
nadměrné 
pocení, a to 
zejména v noci. 

Třezolka tečkovaná 

Šalvěj 
lékařská 

Některé léčivé byliny jsou velmi efektivni 
pro péči o pleť a hygienu 



ROSTLINY PRO KŮŽi 

Ekzém 
Definice 

Ekzém je zánět horní vrstvy pokožky, který mohou do
provázet otoky, zrudnutí, výpotky, puchýře, popřípadě ' 
všechny uvedené příznaky současně. Na kůží se také někdy 
utvoří strupy, které postupně usychají a odpadávají, nebo se 
proces může zhoršit a přerůst v neurodermatitidu (chronic
ká svědivá kožní vyrážka). 

Příčiny 

Příčin vzniku ekzému je mnoho; některé 

jsou známé a jiné nikoli. Kromě.gresiv

nich f.ktorů, které působí přímo na 
kůži, jako například chemické látky, 
záření, bakterie, viry, plísně a paraziti, 
může ekzém vzniknout i v dOsled
ku vysokého obsahu toxických 
látek v krvi, které jsou z těla vy
lučovány kůží a způsobují její po
dráždění. 

Léčba 

Z výše uvedených důvodů vyplývá, 

že pří léčbě ekzémů je nutné: 
lékořice lysá 

• Aplikovat rostliny na postižené místo ve formě toni
ka, obkladů nebo kata plazmat. 

Kožní mykózo 
Definice 

Kožní mykóza neboli infekce zapříčiněná plísněmi je 
nakažlivé onemocnění, které se obvykle přednáší z jedné 
osoby na druhou ve společných sprchách, umývárnách, 
plaveckých bazénech, lázních či převlékárnách. Také ji 
mohou přenášet domácí zvířata, především psi a kočky. 

Léčba
' 

Doporučují se rostliny, které ničí plísně. 

Ničí plísně a má antiseptické účinky. 

Podněcuje regene",ci kUže, zklidňuje 
'ji a ničí plísně a kožní parazity. 

Podněcuje r<generad kUže, ničrkožní 
. � 

• Vnitřně užívat rostliny, které pomáhají organismus 
zbavovat odpadních produktů metabolismu, jako 
například bříza bělokorá, a podporuji funkci jater, ja
ko například smetánka lékařská a zemědým lékařský. 

. ........, b zimnl Du 
P 

dv 
Po 

upalka 
ouletá 

točnice 
nolistá drob 

K 
dvo 

léko" 
Heřmáne 

Zem 
le 

opřlv. 
udomá 
ce lysá 

k pravý 
ědým 

'kaiský 

etánka Sm 
lé kalská 

Vysušuje a hojí kůži, zmírňuje jej í zánět 
ňujevy-Dodává kOži důležité živiny, zmír 

ráž,y. 

Podněcuje regeneraci kůže. 

Zklidňuje kůži. Doporučuje se v případě 
chronických kožních onemocněn 
Zmírňuje ekzémy. 

Má protizánětlivé a antiseptické účinky, 

bené hni
áslednému 

ZabraňUje autointoxikacj zpuso 
lobnými procesy ve střevech a n 
rozvoji ekzému a vyrážek. 

--

Je projímavá, listí organismus a 
autointoxika� zP9sobené zácpo 

zabraňuje 
u. 

Jitrocel blešník Chrání podrážděnou kůži a zmírňUje její 
zánět. 

Bříza bělokorá . Je močopudná, v případě chronického ek
zému zbaVUje kůži nečistot 

Rebříček obemý Hojí rány, má antiseptické a protizánětli-
, vé účinky, ___ _ 

Aloe vera Hojí rány, zklidňUje, posilujf' imunitní systém. 

Strie 
Definice 

Jsou to trhliny na kůži vznikající jejím napínáním, ke 
kterému dochází v důsledku rychlého zvětšení přísluš
né části těla. Obvykle se objevují během těhotenství 
anebo v důsledku výrazného zvýšení tělesné hmotnosti. 

LéČba 

Když se níže uvedené rostliny aplikuji na postižené mis
to, výrazně pomáhají zmírňovat nebo odstraňovat strie. 

ChaIUba 
bublinatá 

Zklidňuje podrážděnou kůži a má proti
zánětlive účinky. Uplatňuje se v případě 
celulitidy, �ní a ochablosti. 

, . 
Revitalizuje Ruli a zlepš�� jejrvzhled. 

Zmírňuje ochablost kllže a dodává jí heb
-1» 
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Podróždění kůže 
. Definice ' 

Může vznikat v důsledku niec'Ha:riického (podlitiny), 
chemického (dráždivé látky) nebo fyzikálního (slu
neční záření a další druhy zářenO dráždění. 

Léčba 

Zevní aplikace rostlin, které mají hojivé a zvláčňující 
účinky, pomáhají zklidnit pokožku a vrátit j í  její původní 
vzhled a hebkost. 

Lípa malolistá� Zmírňuje zánět pokožky a zklidňuje jL 

Sléz lesní 1 Zmírňuje p�rážděníkaže a sliznice. 

Měsíček lékařský Zklidňuje kOži, doporučuje se II případě su.� neb� citlivé pokožky. 

Nopál obemý �rňu)e podráždění kůže. 

Kostival lékařský Zvláčňuje a hojí kQži, obsahuje alantoin. 

Akné 
Definice 
Je to kožní onemocnění charakterizované zánětem ma
zových žláz, které se nejčastěji objevuje u dospívajících. 
Na pokožce se vytvářejí vřídky, které často zasahuje su
perinfekce (infekce, která se rozvíjí v průběhu jiné, již 
probíhající nákazy). 

Příčiny 

Příčíny vzniku akné jsou dosud neznámé. V organismu 
však dochází k hormonální nerovnováze, při které es
trogeny začnou převažovat nad gestageny a androgeny. 

Léčba 

Když se níže uvedené rostliny aplikují na postižené 
místo, pomáhají je vysušit a zlepšují vzhled pokožky. 

.-
Pupalka Dodává kOži důležité živiny, pomáhá 

dvoulet4 zmírňovat vyrážky. 

Řebříček obe01ý Hojí rány, je antiseptický, čistí kůži. 

Aloe vera Hojí rány, zklidňuje pokožku, stimuluje 
imunitní systém. 

Lopudl větší Antibiotikum. Uplatňuje se v připadě akné 
a kožních vyrážek. 

Bez černý Vyvolává pocení, čistí organismus. Použivá 
__ .... se v případě ekzému, furunklů a akné. 
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Suchá kůže 
Aby se z kožních tkání příliš rychle nevypařo
vala voda a v důsledku toho nedocházelo 
k vysychání a praskání kůže, jsou pokryty 
tukovou vrstvou. 
Níže uvedené rostliny chrání a udržují pod
kožní tukovou vrstvu, čímž zabraňují vy
pařování vody a napomáhají hydrataci 
kaže. 

Jírovec maďal 

Lípa malolíná Otevírá póry, zklidňujea hydratuje kuží 

Pupalka Dodává kůži důležité živiny, odstraňuje 
dvouletá suchou kůži a zn:�ňuje 'oIyrážky. 

Jírovec madal Zklidňuje a�ání kůži. 

Rozrazil lékařský Zklidňuje kůži vysušenou mrazem. 

Len setý Zkl idňuje a hydratuje kuží 

Jitrocel blešník Chrání kůži, ��írňuje její zánět. 

Měsíček lékařský Zklidňuje a hydratuje kůži. Používá se 
'ol případě suché nebo citlivé pokožky. 

Celulitida 
Definice 

Výraz celulitida se používá k označení dvou rozdílných 
poruch: 
• Infekce podkožní tkáně způsobená poraněním a ji

ným poškozením kůže. Celulitida tváře a krku bývá 
například způsobena zubní infekcí. 

• Záněty nebo změny podkožní tkáně, které nejsou 
výsledkem infekce a objevují se zejména u obézních 
žen. Pokožka zdrsní a svým vzhledem připomíná po
merančovou kůru. Je to spBe estetická vada. 

Léčba 

K léčbě se zevně používají rostliny, které dokážou kůži 
zbavit nečistot, a vnitřně ty, které podněcují vylučování 
nadbytečného množství tekutiny a čistí krev. 

(istí organismus, zlepšuje funkci jater, 
zabraňuje autointoxikacÍ, _ 

Od�raňuje neiisMy, které vznikají 
při celulitidě. 

Pomáhá snižovat objem tukové tkáné. 



ROSTLINY PRO KŮŽi 

Krása pokožky 
Když se níže uvedené rostliny aplikují le
vně, pomáhají přirozeným způsobem čistit 
a zklidňovat pokožku. Krása pokožky je však ne
jen závislá na jejím vnějším stavu, ale také na 
zdraví celého těla. Proto je pro udržení svěží 
pleti nutné se správně stravovat a pečovat 
o nčistotu krvtU, Aloe vero 

Chrpa modrá Dodává unoveným o�ím jiskru. 
lípa malolistá I Otevírá páry a čistí pokožku, 

odstraňuje nepřijemné následky 
působení v�tru a mrazu na kůži, 

Vilín virginský Zlepšuje prokrvení pokožky, hojí ranky 
II má sta�ující účinky. 

Rozrazil lékařský Zklídňuje suchou kůži. 
Růže galská Listí pleť, p?Siluje ji II odstraňuje vrásky. 

Aloe vera Revitalizuje kůži, dodává jí krásu a zvyšuje 
její odolnost. 

Lupénka (psoriáza) 
Definice 

Je to dědičné onemocnění projevující se ostře ohraniče
ným zarudnutím a olupováním stříbřitě lesklých šupin 
na různých částech těla (loktech, kolenech, temenu hla
vy, hrudníku apod.) 

LéČba 

Dosud nebyl objeven lék, který by lupénku dokázal zce
la vyléčit. Níže uvedené rostliny mají blahodárné účinky 
na kůži, a proto mohou pozitivně ovlivnit vývoj tohoto 
onemocnění. 

Lékořice lysá Pomáhá při ekzémech. 
Boro'ien Zvlátňuje a h;j[kuži 

přimoř5ká 
Routa vonná Odvádí krev z překrvených orgánu, tkání 

a kůže. Zm(rňuj�kutn( stav lupénky. 
Aloe vero Hojí rány, zklidňuje pokoiku a stimuluje 

imunitní systém. *=:::c:2='--___ _ ModIyně Hojí rány, zmirňuje záněty, zmírňuje akutní 
stav lupénky. 

___ _ 

rropatlca Hojí rány, regeneruje tkáně, �imuluje imu-

Vypadávání vlasů (alopecie) 
Definice 

. Vypadávání vlasů neboli alopede se nejčastěji vyskytu
je u mužů a obvykle souvisí s produkcí androgenů (muž
ských hormonů). 

PříČiny 

Toto postižení obvykle mívá obecné příčiny, jako napří
klad nedostatek živin, nadbytek toxinů, systémové one
mocněni ti nervové napětí. 

Léčba 

Když se níže uvedené rostliny aplikují zevně, stimulují 
a posilují vlasové míšky, z kterých vlasy vyrůstají. 

Potoénice Regel1eruje kůži, zabraňuje vypadává
drobnolistá nívlasO. 

Kopřiva Zabraňuje vypadávání vlasů. 
dvoudomá 
Chinovník Posiluje vlasy. 

lékař5ký 
Lichořeřišnice Posiluje kořínky vlasů a zlepšuje kvalitu 

větší vlasu. 

Mezi prsty často vznikaji plisně, které jsou způsobeny patogenní
mi kvasinkami. 

Vhodným doplňkem léčby jsou rostliny uvedené v tabulce, které se 
na postižené místo nanášejí způsobem znázorněným na obrázku. 

nitní systém�. _ ........................ .Jj 
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Nežity a abscesy 
Definice 

Nežity: Hnisavé onemocnění kuže, při němž zhnisá celý 
vlasový míšek a jeho okolí. Nebezpe<né jsou nežity v obliče
ji Izejména na horním rtu), které zvláště při nešetrné mani
pulaci ohrožují postiženého přestupem infekce na mozkové 
splavy s možnou trombózou a infekcí v mozku. 
Absces: Chorobná dutina vzniklá zánětem a vyplněná hni
sem. Může vzniknout v jakémkoli orgánu, zpusobuje jeho 

poškození a vyvolává i celkové příznaky Ihorečku, hub
nutí, nechutenství aj.). Lze říct, že nežity jsou dru

hem abscesu. 

Léčba 

Doporučuje se používat rostliny, které mají 
hojivé a antiseptické účinky, pomáha-
jí nežitum či abscesum dozrát, odvádějí 

z nich hnis a regenerují postiženou tkáň. 

Pískavice Cistí pokožku. 
řecké seno ___ _ 

Ostružiník Hojí nežity a vředy. 
křovitý ___ _ 

Řebříček obecný Hojí rány, má antiseptické účinky. Uplatňuje 
se 1/ případě nežitu a infekcí. 

Třapatka Přírodní antibiotikum, hojí rány, 
nachová regeneruje tkáně. 

Lámavost nehtů 
Definice 

Nehet je zrohovatělá destička kryjící hřbetni stranu kon
ce prstu rukou a nohou. Nedostatek vitaminu a mi
nerálu, zejména železa a křemíku, zpusobuje změknutí 
nehtu. V některých případech muže být poškození nehtu 
příznakem vážnějšího onemocnění. 

Léčba 

Níže uvedené rostliny, aplikované vnitřně i zevně, zvy
šují tvrdost nehtu. 

Pupalka �odává kUŽi duležité živiny, odstraňuje lá-
dvouletá � mal/ost nehtu. __ _ 

PřesJKI<. roInl Podněcuje regeneraci tkáni, zejména pod

_____ ... "kožnich ..... _ ......... __ ........ 
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Svrab (skabies) 
Definice 

Parazitám í  kožní onemocnění vyvolané roztočem zákož
kou svrabovou (Sarcoptes scabiei). Samička vrtá v kuži až 
několik milimetru dlouhé chodbičky, v nichž klade vajíč
ka. Člověk se nakazí obvykle nepřímo lna příklad ložním 
prádlem). Po inkubaci (2-6 týdnu) se objeví silné svědě
ní, které zesílí po ulehnutí. 

Boroyic� Regeneruje kLíŽi, zvláčňuje ji a hojí, ničí 
přímořská IJ�_!i��_ě� .. k�ž�í parazity. 

Tymián obecný Má silné antiseptické účinky, ničí parazity. 

Kruhový lišej (tinea capitis) 
Definice 

Dermatofytóza vlasové části obličeje, která se nejčastěji 
vyskytuje u dětí. Puvodcem jsou vláknité houby z čeledi 
dermatofyta, nejčastěji rodu Trichophyton a Microspo
rum. Typická ložiska jsou kruhovitá a ostře ohraničená, 
s olupujícím se povrchem a ulámanými vlasy. V těžších pří
padech vznikají zánětlivá až hnisající ložiska a dochází 
k vypadávání vlasů (alopecie). 

Léčba 

Když se níže uvedené rostliny aplikují na postiženou ob
last, ničí původce onemocnění. 

Vlašský ořech Má stahující účinky, hojí rány, 
zmírňuje záněty. 

Aloe vera Regeneruje kůži, ničí mykózy. 

Opar (herpes) 
Definice 
Onemocnění zpusobené herpetickými viry. Projevuje se 
jako místní zánět kuže Ipopřípadě sliznice či rohov
ky), nejprve se svědivými či palčivými puchýřky, kte
ré postupně praskají a zasychají. Virus v těle přežívá 
a muže dojít k opakovanému výsevu oparu. 

Léčba Meduňka lékařská 

Níže uvedená rostlina je v případě oparu velmi 
účinná, protože ničí viry a zklidňuje kůži. 

Meduňka lékařská Má antiseptické účinky, ničí plísně a viry. 



Achi/lea 
mi//efo/ium L. I 

Řebříček obecný 
Mytická rostl ina s hojivými 

účinky 

V
OBDOBí trojské války v antickém Řec
ku byl chrabrý bojovník Achilles, sym
bol síly a mužnosti, zraněn otráveným 

šípem, který vystřelil jeho nepřítel Paris. Rána 
byla hluboká a krvácení nešlo zastavit. Pověst 
praví, že bohyně Afrodita mu ránu omyla nále
vem z řebříčku, který byl na počest tohoto hrdi
ny pojmenován achillea. 

Přestože Achilles použil rostlinu, která nyní 
nese jeho jméno, svému zranění podlehl. Z řeb
říčku či achillei se však stala oblíbená rostlina 
vojáku a bojovníku, kteří s její pomocí léčili utr
žená zranění. Uznávaný španělský lékař Andrés 
de Laguna o ní v 16. století prohlásil, že ,je vel
mi užitečná při léčbě válečných zranění". 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina obsahuje 0,8 % esence bohaté 
na cineol a azulen, díky kterým má protizá
nětlivé a hojivé účinky, které jsou velmi silné, 
protože rostlina neobsahuje taniny. Dále je v ní 
obsažena hořčina (achillein), která posiluje 
a povzbuzuje činnost trávicího ústrojí, a také 
flavonoidy a glykosidy, díky kterým má proti
křečové vlastnosti. 

Rostlina se používá k mnoha účelUm, proto
žeji lze aplikovat jak zevně, tak vnitřně. 

• '&ávicí ústrojí. Díky obsahu hořčiny řebříček 
povzbuzuje trávicí ústrojí; zvyšuje činnost jed
notlivých orgánu a také sekreci šťáv potřeb-

Popis: Vyt71Jalá, až 80 cm 
vysoká bylina z čeledi 
Compositae. 
Lodyha přímá, 
nahoře větvená, 
často na bázi hra-
natá, chlupatá. Listy 
střídavé, přisedlé, zřídka 
krátce řapíkaté, v obry
su úzce kopinaté. Kvě-
ty uspořádány v cho
cholíku, jazykovité 
květy nejčastěji v počtu 
4 až 6, bílé nebo růžové, 
trojzubé květy žlutobílé. 

Používané části: 
Květy. 

ných pro správné trávení. Má velmi silné účin
ky na žaludek (zvyšuje sekreci trávicích šťáv) 
a na játra (zvyšuje sekrecí žluči). Protože má 
rovněž antiseptické vlastnosti, zmírňuje hni· 
lobné procesy ve střevech. Uplatňuje se v pří
padě zánětu žaludku (gastritida), sníženého 
množství kyseliny chlorovodíkové v žalu
dečni šťávě (hypochlorhydrie), poruše tráve
ní (dyspepsie), selhání ledvin, křečí trávicího 
traktu a nadýmání O. Když se řebříček užívá 
před jídlem, zvyšuje chufk jídlu. 

• Krevní oběhový systém. Řebříček je účin
ný prostředek k čištění krve, zároveň ji ředí 
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f '- ) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 20 9 květů. 
Vypijte 3 až 4 šálky denně. Nálev je lépe při
pravit z čerstvých květů, protože květy krátce 
po natrhání ztmavnou a získají nepříjemně ky
selou chuť. 

Zevní použití 

8 Omývání a koupele. K těmto účelům se 
používá nálev z 30-40 9 květů na 1 litr vody. 

t) Tampon do nosu. Gázu namočte do nále
vu nebo čerstvé šťávy z rostliny. 

° Tonikum. Na postižené místo apl ikujte 
čerstvou šťávu z rostliny. 

o Kataplazmata s drcenými rostlinami za
hřátými v hrnci. 

o Obklady s horkým nálevem. 

a zlepšuje její oběh. Díky těmto vlastnostem 
se využívá v případě arteriosklerózy O . 

• Ženské pohlavni ústrojí. Řebříček upravuje 
menstruaci v případě, že je nepravidelná, 
a zmírňuje bolesti při menstruaci (dysme
norea). Rovněž zmírňuje krvácení, a proto 
pomáhá v případě silné menstruace a nitro
děložního krvácení O. 

• Když se řebříček aplikuje zevně, má výrazné 
hojivé, jakož i antiseptické a hemostatické 
(pomáhá zastavovat krvácení) účinky. Dia
skorides prohlásil, že se uplatňuje v přípa
dě "krvotoku a čerstvě utržených ran". Je to 
zkrátka účinný prostředek k hojení ran, vře
dů, boláků, nežitů, omrzlin a popraskané 
kůže. Messeguéji nazval "jodovou tinkturou 
z luk a hájů". 

Díky svým vlastnostem se řebříček používá 
v následujících případech: 

• Krvácení z nosu (epistaxe). V případě krvá
cení z nosu namočte kousek obvazu do nále
vu nebo čerstvé šťávy z řebříčku a vsuňte jej 
do nosu t). 

• Nadměrné pocení a zapáchající chodidla. 
Koupele nohou s nálevem z řebříčku pomá
hají zmírňovat zápach chodidel a jejich nad
měrné pocení 8 .  

• Hemoroidy. Řebříčekje účinným prostřed
kem v případě zánětu hemoroidů. Když se 
hemoroidy zvětší a začnou svědit, s pomo
cí řebříčku lze zmírnit jejich zánět a zmenšít 
velikost 8, 0. 

• Akné a ekzém. V těchto případech se dosahu
je dobrých výsledků, když se rostlina aplikuje 
přímo na postižené místo O ,  0 a zároveň se 
užívá vnitřně O. 

• Péče o pleť. Řebříček podněcuje vylučování 
toxinů kůží, čímž ji čistí 0, 0 ,  zlepšujejejí 
vzhled a zklidňuje ji. 

Obklady s nálevem z řebříčkujsou účinným 
prostředkem proti nepřijemnému akné. 
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Alo.vera 
L. W.bb. I 

Aloe vera 
Povzbuzuje organismus, 
zklidňuje kůži a hojí rány 

NOE VERA patří k rostlinám, které do-
, 

kážou poměrně rychle uzavřít trhliny na 
. 

vých listech, čímž zabraňují úniku šťávy, 
kterou obsahují. 

Aloe vera se od nepaměti používá k hojení 
ran. Řečtí vojáci, římští panovníci a bojovníci 
z mnoha zemí světa byli s pomocí této rostliny 
léčenÍ. 

Vlastnosti a indikace 

Z dužnatých listů aloe se získávají dvě látky: 
hořká aloe a aloe gel. 

Hořká aloe. Když se nařízne povrch listů jaké
hokoli druhu aloe, z rány vyteče žlutá šťáva hořké 
chuti, která při odpařování tuhne a stává se z ní 
hořká beztvará hmota hnědé barvy. Této hmotě 
se říká hořká aloe. 

Její použití se liší podle velikosti doporučené 
denní dávky O. 

• Do 0,1 g zvyšuje chuť k jídlu, má blahodár
né účinky na žaludek, podporuje produkci 
a vylučování žluči, čímž zlepšuje trávení. 

• Od 0,1 g má projímavé účinky a upravuje 
menstruaci. 

• Dávka 0,5 g (maximální denní dávka) má 
silné projímavé účinky a vyvolává stahy dě
lohy. 

Popis: Víceletá, až 4 m vysoká rostlina z čeledi 
Liliaceae. Listy dužnaté, kopinaté, s drobnými 
ostny na okrajích. Květy trubkovité, červené nebo 

žluté. Kořeny světle hnědé, vláknité a velmi silné. 

Používané části: Šťáva z listů. 

Aloe gel nebo šťáva. Dužina listů obsahuje té
měř čirou, lepkavou tekutinu, která nemá žád
nou chuť. Díky této šťávě, zejména jejím léčivým 
účinkům na kůži, proslul aloe gel po celém svě
tě. Obsahuje acemanan, látku, která stimuluje 
imunitní systém. Na rozdíl od hořké aloe nemá 
aloe gel projímavé účinky. 
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1-- I Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Hořká aloe. Užívá se ve formě tabletek jako 
projímadlo. Jeho působení je pomalé, a proto 
se užívá před spaním, aby se účinky projevily 
v průběhu následujícího dne. 

& Aloe gel nebo šťáva. Užívejte 1 až 2 lžičky 
dvakrát až třikrát denně rozpuštěné ve vodě, 
ovocné šťávě nebo mléce. 

Zevní použití 

CI Obklady se šťávou aloe. Nechte je na po
stižené místo působit celý den; vždy když 
uschnou, znovu je namočte. Na noc můžete 
postižené místo potřít olivovým olejem nebo 
hydratačním krémem, protože aloe vysušuje 
kůži. 

o Tonikum s obsahem aloe. Aplikujte dva
krát nebo třikrát denně na postižené místo. 
Doporučujeme zároveň použít nějaký zklidňu
jící prostředek, například ol ivový olej. 

o Krémy, masti a další farmaceutické pří
pravky s aloe vera. Tyto přípravky většinou 
obsahují nějakou hydratační složku. 

Když se aloe gel nebo šťáva aplikují zevně 
na postižené místo, mají mnoho blahodárných 
účinků. K těm nejdůležitějším patří: 

• Hojí rány bez ohledu na to, jestli jsou zaní
cené či nikoli. Šťáva z aloe se aplikuje jako 
obklad CI nebo se může na postižené místo 
přiložit celá dužina. Aloe ránu čistí, urychluje 
její regeneraci a zmenšuje velikost j izvy. 

• Popáleniny. Gel nebo šťáva aloe se na popále
né místo aplihuí dva dny poté, co došlo k úra
zu CI .  V případě popálenin prvního stupně 

jsou dva či tři dny dostačující, ve vážnějších 
případech je nutné se poradit s lékařem. Aloe 
urychluje regeneraci kůže a napomáhá k úpl
nému vyhojení postiženého místa. 

• Kožní onemocnění. Šťáva z aloe aplikovaná 
jako součást toníka je účínná proti lupénce 
a ekzémům, jakož i proti akné, kožním plís
ním a oparům 0. V těchto případech doporu
čujeme aloe užívat zároveň perorálně, proto
že tak lze dosáhnout lepších výsledků &. 

• Péče o pleť. Aloe revitalizuje pleť, zvyšuje její 
odolnost, hebkost a krásu. Když se aplikuje 
na kůži, zlepšuje vzhled jizev a trhlin. Rovněž 
se používá při péči o nehty a vlasy 0, €I. 

Když se šťáva z aloe užívá perorálně, čis
tí a posiluje organismus. Použivá se rovněž ke 
zvýšení chutí k jídlu a v případě žaludečních 
a dvanácterníkových vředů &. 

Vědecky bylo potvrzeno, že acemanan, který 
je obsažený ve šťávě z aloe, je schopen stimulo
vat imunitní systém 8. Když se užívá vnitřně, 
aktivuje Iymfocyty, buňky, které dokážou zničit 
rakovínné buňky, jakož í ty, které byly infiková
ny virem HlY. Stále se zkoumá, jakým způso
bem by se acemanan dal využít v boji protí těm
to dvěma nemocem, které dnes sužují moderní 
společnost. Dosud však nebylo dosaženo ko
nečných výsledků. 

Varování 

Aloe gel nebo šťáva mohou při aplikaci na kůži 
vyvolat alergické reakce. 

Hořká aloe se nesmí užívat v těhotenství nebo 
během menstruace, protože způsobuje městná
ní v pánevní oblasti a kontrakce dělohy. Nikdy 
neužívejte hořké aloe více než 0,5 9 denně. 
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A,dillm loppa L:' 

Lopuch větší 
Čistí organismus 

a vyvolává pocení 

T
;ro rostlina upoutá naši pozornost svými 
velkými listy, Po dlouhá léta se použivala 
k léčbě kožních nemocí, ale přesně se nevi, 

kdo a za jakých okolností její vlastnosti objevil. 

Vlastnosti a indikace 

Kořen a listy lopuchu většího obsahují mno
ho účinných látek, díky kterým má rostlina ná
sledující vlastnosti: 

• Přírodní antibiotikum. Artiopicrin, který je 
obsažen především v kořeni,je rostlinné anti
biotikum glykosidového typu, které se uká
zalo být účinné zejména v případě stafylo
koka, bakterie, která způsobuje různé druhy 
kožních infekcí, 

V případě kožní infekce způsobené stafylo
kokem (napřiklad absces, nežit, otok dásně, zá
nět žláz a infekce mazových žláz) se lopuch větší 
doporučuje užívat jak zevně, tak vnitřně 0, Cl, 

Rovněž se používá v případě chronických 
ekzémů a akné,jakož i infekčních vyrážkových 
onemocnění (spalničky, plané neštovice, spá
la) O,Cl. 

Protože účinné látky lopuchu většího jsou 
z těla vylučovány močí, využívá se jeho antibio
tických vlastností také v případě onemocnění 
močového ústrojí, a to především zánětu močo
vého měchýře (cystitida) a opakovaných infekcí 
močových cest a močového měchýře 0, 9. 

Popis: Až 2 m vysoká dvouletá 
rostlina z čeledi Compositae, 
s hustým, dužnatým kořenem. 

Lodyha vzpřímená, bohatě vět
vená, tlustá, vyplněná dření. 
Listy stfidavé, fapíkaté, špi
čatě vejčité, na svrchní straně 
řídce chlupaté, na spadu šedo� 
plstnaté. Přízemní listy mají 
50cm dlouhou čepel a asi 30cm 
dlouhý řapík. Úbory jsou uspofá
dány v řídkých květenstvích téměř 
v jedné rovině,jsou kulovité a přes 3 cm velké. 

Používané části: Cerstvé kořeny a listy. 

-D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

° Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 50g koře
ne. Vypijte 2 až 3 šálky denně. 

9 Studený výtažek. Do 1 litru vody na 6 hodin 
namočte 20-30g mletého kořene. Scedte a zís
kanou tekutinu uvedte do varu a vařte 1 minu
tu. Vypijte 2 až 3 šálky denně. Touto metodou se 
očistné vlastnosti lopuchu většího zesílí. 

Zevní použití 

Cl Obklad. Kus látky namočte do mírně kon
centrovaného nálevu, než jaký se používá vnitř
ně. Obklad na postižené místo aplikujte dvakrát 
až šestkrát denně na dobu 1 0-15 minut. 

• Čistí organismus. Díky obsahu esenciálního 
oleje a draselných solí lopuch větší vyvolává 
pocení a čistí organismus. Podněcuje vylučo

vání odpadních produktů metabolismu kůží, 
čímžji zbavuje nečistot. 

348 



Bixa Drellanal: 

Oreláník barvířský 
Prostředek proti 

popáleninám a kašli 

M
AYOVÉ a Aztékové, kteří měli velké 
fytoterapeutické znalosti, používali 
oreláník barvířský k léčbě lepry. My 

dnes už víme, že tato rostlina obsah uje látky, je
jichž složení se podobá složení látek obsažených 
v asijském stromě Hydnocarpus kurzii [King] 
Warb., z kterého se ziskává olej používaný k léč
bě lepry. 

D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vylouhujte lžíci semen. Vy
pijte 2 až 3 šálky denně. 

Zevní použití 

8 Kloktadlo. Ke kloktání se používá nálev ze 
40-509 listů na 1 litr vody. 

e Koupele a obklady. Používá se stejný ná
lev jako v předchozí proceduře, který se buď 
přidá do koupele, nebo se do něj namočí ob
klad. 

o Kataplazmata s práškem ze semen. 

Prášek ze semen získáte tak, že semena na 
4 hodiny namočíte do vody, následně je roz
mixujete a sušíte na s lunci tak dlouho, dokud 
se z nich všechna voda neodpaří. Jednu lží
cí prášku smícháte se 100ml olivového ole
je a aplikujete jako kata plazma na postižené 
místo. 

Popis: Až 5 m vysoký strom z teledi Bixaceae. Listy 
srdčité, řapikaté. Kůra na kmeni hnědá, větve mladé 
červeně tečkované; květy bledočervené a velké jako 
planá růže. Plodem}e 4 cm velká tobolka, pokrytá 
měkkými trny, která obsahuje několik semen. 

Používané části: Semena a listy. 

Vlastnosti a indikace 

Listy, protože obsahují velké množství tani
nů, maji stahujicí a hojivé účinky. S pomocí ná
levu z l istů, který se používá jako kloktadlo, lze 
zlepšit afty v ústech, zánět hltanu a zánět krč
nich mandlí 8. 

Při zevních aplikacích (koupele a obklady) 
má nálev z listů orelániku hojivé, zvláčňující 
a proti zánětlivé vlastností. Doporučuje se v při
padě infekčních kožních onemocněni, vyrážek, 
lehkých popálenin a celulitidy e. 

Semena obsahuji bixin (barvící látku) a prys
kyřici. Nálev ze semen usnadňuje vykašlávání 
v případě zánětu průdušek a astmatu O. Prášek 
ze semen rozpuštěný v oleji má zvláčňujicí, ho
jivé a zklidňujicí účinky. Když se aplikuje zevně, 
je skvělým prostředkem proti lehkým popále
ninám O. 
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Equ;setum 
arvenseL. I 1 

Přesl ička rolní 
Regeneruje tělesné tkáně 

P
ŘESLIČKA rolníje z botanického pohle
du prvotní rostlina. Je tajnosnubná jako 
kapradiny, rozmnožuje se výtrusy. Tyto 

výtrusy se nacházejí jen na lodyze, která roste na 
jaře a tvarem připomíná lodyhu chřestu. 

V současnosti je vysoce ceněná kvůli obsahu 
křemíku, minerálu, který hraje významnou roli 
v procesu regenerace tkání. 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina je bohatá na minerály, zejména 
křemík a draslík. Dále obsahuje saponiny (echi
setonin), flavonoidy, díky kterým má močo
pudné účinky, různé organické kyseliny a prys
kyřici. Přeslička rolní remineralizuje a čistí 
organismus,je močopudná, zastavuje krvácení, 
a když se aplikuje zevně, hojí rány. 

Nejlepších výsledků se dosahuje, když se 
aplikuje jak vnitřně (nálevy), tak zevně (na ků
ži). Používá se zejména v těchto případech: 

• Degenerativní procesy v kůži, pojivových 
tkáních a kostech. Poslední výzkumy tý
kající se vlivu křemíku na naše tělo ukáza
ly, že tento stopový prvek se nachází v kůži, 
nehtech, chrupavkách, kostech a vazech. Ve 
všech těchto tkáních řídí regeneraci ko/a
genových a elastinových vláken, z nichž jsou 
tkáně složeny. Křemíkje pro "přestavbu" či 
regeneraci našich tkání nezbytný, protože 
bez něj nemůže k syntéze kolagenu a elastinu 
vůbec dojít. 
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Popis: Vytrvalá, výtrusná bylina z čeledi Echiseta
ceae. Letní, neplodné lodyhy 10 a1 70 cm vysoké, 
zelené, přeslenitě větvené, větve vyrůstaji v přesle
nech, obvyklejednoduché,jen zřídka větvené. Jarní 
plodné lodyhy 10 až 30 cm velké, světle hnědé, po

chvy nafouklé, výtrusnicový klas válcovitý, do 4 cm 
dlouhý. Jarní lodyhy odumirajijdtě před vznikem 
letních, zelených lodyh. 

Použivané části: Nat: 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

� D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Odvar. V 1 litru vody vařte 40-50 9 rostliny 
po dobu 1 0  minut. Vypijte 3 až 5 šálků denně. 

6 Čerstvá šťáva z rostliny. Užívají se tři lžíce 
šťávy s každým jídlem. 

Zevní použití 

t) Obklady namočené v odvaru z přesličky 
(100-150g na 1 litr vody). Obklady seaplikují na 
postižené místo, například prsa nebo konečník. 

(» Tampon do nosu. Kousek obvazu namoč
te do odvaru (viz výše) a vsuňte jej do nosu. 

Přestože je křemík obsažen ve vnějším obalu 
zrn a v pivovarských kvasnicích, přeslička rolní 
je rostlinou s nejvyšším obsahem organického 
křemíku, který je v ní kombinován s bílkovinami 
(0,5-0,8 %). Naše tělo není schopno izolovaný, 
chemicky čistý křemík přijmout a využít. 

• Vrásky a strie vzniklé v důsledku stárnutí, 
obezity, těhotenství, svalového napětí apod. 
Rostlina zlepšuje kvalitu pleti bez ohledu na 
to, jestli se užívá perorálně O ,  6 ,  nebo se 
aplikuje jako obklad t). 

• Lámavé nehty 0, 6. 

• Ochablost prsů. Když se aplikuje jako obklad 
na prsa, posiluje a tonizuje jejich tkáně t) .  
Tento účinek se zesílí, pokud se zároveň užívá 
jako odvar O. 

• Bércové vředy, abscesy, zanícené rány, ekzé
my a zánět spojivek. Když se přeslička apli
kuje jako obklad na postižené místo, dosahuje 
se sjejí pomocí uspokojivých výsledků, proto
že dokáže hojit rány. 
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• Artróza (degenerace kloubní chrupavky). 
Protože obsahuje křemík a čistí organismus, je 
přeslička jedním z mála léčebných prostřed
ků, kterým lze toto degenerativní onemocnění 
léčit O. 

• Osteoporóza. Křemík stimuluje činnost 
fibroblastů a osteoblastů, buněk, které vy tvá
řejí základní hmotu pojivových tkání synteti
zující kolagenové tkáně a produkující kostní 
dřeň O. 

• Odvápňování, lámavost kostí, křivice. Kře
mík usnadňuje ukládání vápníku v kostech 
O. 

• Arterioskleróza. Nedávné výzkumy nazna
čily, že nedostatek křemíku může zapříčinit 
rozvoj tohoto onemocnění. Křemík se uplat
ňuje v jeho prevenci a pravděpodobně i při 
jeho léčbě, protože regeneruje elastická vlák
na ve stěnách tepen O. 

• Otoky (zadržování tekutiny v tkáních), led
vinové kaménky, záněty močového ústrojí, 
nadměrné množstvÍ kyseliny močové v tě
le a ve všech případech, kdy je nutné použít 
rostlinu s mírně močopudnými účinky 0, 6. 

• Krvácení. Přeslička rolní pomáhá zastavovat 
krvácení, a to ať se aplikuje zevně nebo se uží
vá perorálně. Při krvácení z nosu se do nas
ní dírky zasune obvaz na močený v koncent
rovaném odvaru (» .  V případě krvácejících 
hemoroidů se obklad namočený v odvaru 
z přesličky aplikuje na konečník t). V obou 
případech je pro zesílení účinků dobré odvar 
užívat i vnitřně O. 

Při silné menstruaci, krváceni žaludku (na
příklad v důsledku žaludečního nebo dvanác
terníkového vředu) nebo při krvácení průdu

šek (například v důsledku tuberkulózy) pomáhá 
nálev z přesličky rol ní vyhojit porušenou tkáň 
a zastavit krvácení O. Vždy je samozřejmě nutné 
obrátit se na lékaře. 



Hypericum 
erforatum l. I 

Třezalka tečkovaná 
Výborný prostředek 

na popáleniny 

T
ŘEZALKA tečkovaná jejednou z léč;
vých rostlin, které byly dohře známy už 
ve starověku a svůj věhlas si udržely až 

do dnešních dnI. Její latinský název je odvozen 
od řeckých výrazů hyper (nad) a eikon (před
stava), protože tato rostlina předčí naše před
stavy. 

Listy třezalky jsou pokryty sekrečními žláz
kami, které jsou viditelné proti světlu a vypadají 
jako malé otvory. Odtud její přívlastek per/ora
tum. V období renesance lidé, kteří vlastnosti 
rostlin určovali podle vnějších znaků, na zákla
dě těchto malých otvorů usoudili, že by rostlina 
měla být schopna hojit rány. V 1 8. století se rost
lině přezdívalo "vojenská rostlina", protože sejí 
používalo k léčbě zraněných vojáků. 

i- ) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 30-40g su
šené rostlíny. Po každém jídle vypijte 1 šálek. 

Zevní použití 

e Olej z třezalky tečkované. V současnosti lze 
v lékárnách koupit několik přípravků s obsa
hem třezalkového oleje. Olej na postižené mls
to (na ránu nebo popáleninu) naneste pomocí 
bavlněné látky a zakryjte obvazem. 
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Popis: Vytrvalá, 10 až l00cm vysoká bylina 
z čeledi Gutiferae. Lcdyha vystoupavá až přímá, 
obvykle nevětvená. Listy přisedlé až krátce řapíka
té, podlouhlé, vejčité nebo podlouhle kopinaté, na 

okraji podvinuté, s tečkovitými siličnými žlázkami 
a nádržkami. Květenstvi bohaté, květy v praměru 
15 až 35 mm, kalí.'ní listky trojúhelnikové nebo 

široce čárkovité, korunní lístky 8 až 18mm dlou
hé, nesouměrné, zlatožluté, při vrcholku žláznaté 
tečkované. 

Použivané části: Listy, květy ajejich olej. 



ENCYKLOPEDIE LÉCIVÝCH ROSTLIN 

Varování 

V případě, že užíváte třezalku tečkovanou, nevy
stavujte svou pleť přímému slunečnímu záření. 
Hypericin způsobuje fotosenzitivitu, v jejímž 

• důsledku po opa/ování dochází k nadměrnému 
zrudnutí kůže. 

Vlastnosti a indikace 

Listy a květy třezalky tečkované obsahu
jí esenciální olej ,  taniny, flavonoidy a červenou 
barvící látku hypericin. Rostlina má následující 
léčivé vlastnosti: 

• Hojí rány a podlitiny. Tento účinek je dán 
obsahem taninů a esence. Když se olej z rost
liny 8 nanese na postižené místo, projeví se 
několik jeho účinků, díky nimžje třezalka vý
borným prostředkem k léčbě ran a podlitin. 

� Zmírňuje zánětlivou reakci v tkáních 
v okolí rány nebo podlitiny. 

� Šetrně, ale účinně zmírňuje bolestivost 
postiženého místa. 

� Má antiseptické účinky. 

� Podněcuje regeneraci poškozené kůže 
(epitelizaci). 

K vůli těmto vlastnostem se třezalka tečkova
ná už vÍCe než 2 000 let používá jako prostředek 
k hojení ran, boláků a zejména popálenin. 

V případě popálenin prvního a druhého 
stupně je třezalkový olej mnohem účinni{jší než 

většina mastí vyrobených z chemicky synteti
zovaných produktů; v případě vážnějších po
pálenin je nutné, aby způsob léčby určil odbor

ný lékař. 

Při vnitřním použití O má třezalka následu
jící vlastnosti: 

• Protikřečové a zklidňující. Doporučuje se 
v případě astmatu, průduškového kataru 
a zánětu průdušek . 

• Zlepšuje trávení, zmírňuje překyselení ža
ludku, podněcuje tvorbu a vylučování žlu
či. 

• Povzbuzuje a harmonizuje nervový systém. 
Hypericin harmonizuje činnost nervového 
systému a bylo potvrzeno, že pomáhá při 
depresi či neurózách. Používá se v případě 
pomočování u dětí (enuréza). 

o Příprava 
třezalkového ole�j,.;;;.e---J 

Pokud si chcete připravit třezalkový olej sami, . 
řiďte se postupem, který vymyslel španělský bo
tanik Font Quer: 

Do zavařovací sklenice dejte 100 9 vrchních 
částí rostliny (květy se stonkem a listy), které 
by měly být utrženy poměrně nedávno, ale 
již suché, a přidejte 250g kvalitního olivové
ho oleje. 

. Láhev zakryjte a nechte 20 až 30 dní odstát, 
přičemž ji každý den protřepejte. 

Následně olej sceďte, nalijte do malých uzaví
ratelných lahviček a skladujte na chladném, 
stinném místě. 

Vždy když lahvičku s olejem otevřete, zbytek ne
použitého oleje vylijte, protože po otevření ztratí 
své léčivé vlastnosti. 
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I • 

Nopól obecný 
Listy mají hojivé účinky 

S 
TAROVĚcl obyvatelé Mexika si listy no
pálu přikládali na rány a podlitiny. Špa
nělští kolonizátoři rostlinu přivezli do 

Evropy, kde se vzápětí rychle rozšířila po celém 
Středomoří. 

Vlastnosti a indikace 

Plod má stahující účinky a lze s jeho pomocí 
vyléčit letní průjmy O. Šťáva z plodů se v Mexi
ku používá jako sirup ke zmírnění kašle 6.  

"o ......... l..!l Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Plod je nutné důkladně umýt a zbavit trnů. 
Lze jej jíst celý nebo z něj připravit sirup. 

6 Sirup připravíte tak, že plod nakrájíte na 
plátky a posypete hnědým cukrem. Necháte 
1 0  hodin odležet a získanou tekutinu přece
díte, abyste ji zbavili semen. Užívejte ji horkou 
po lžičkách. 

C) Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 20-30g 
květů. Vypijte 3-4 šálky denně. 

Zevní použití 

O Kataplazmata. Listy nařežte, ohřejte v trou
bě a přiložte na postiženou oblast. 

Popis: Rostlina z čeledi Cactaceae. Listy dužna
té, elipčité, obsahující velké množství šťávy. Plody 
oranžové nebo červené, pokryté bodlinami. 

Používané části: Plod, květy a listy. 

Květy jsou močopudné a mají protikřečové 
účinky, a proto se uplatňují při sníženém vy
lučování moči (oligurie) a zánětu močového 
měchýře (cystitida). 

Listy obsahují velké množství rostlinného 
slizu a celulózy, díky nimž mají hojivé a zklidňu
jící účinky. Přikládají se na rány, pohmožděni
ny a podrážděnou kůži O. 
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Physalis viSCDsa l. 

Mochyně 
Zmírňuje záněty kůže 

T
ATO malá rostlina roste u cest v Mexi
ku a na většině území Ameriky. Její plody 
jsou osvěžujícím darem pro kolemjdoucí. 

Vlastnosti a indikace 

Plody jsou močopudné a mírně projímavé. 

Stonek a listy obsahují saponiny a enzymy 
(peroxidáza). Odvar z listů a stonků mochyně 
se zevně aplikuje na vyrážky, protože má zklid
ňující a proti zánětlivé účinky f). Tonikum 8 
s obsahem mochyně se pOUŽívá při léčbě lu

pénky. 

Když se odvar z listu a stonků užívá perorál

ně, usnadňuje vykašlávání a tlumí kašel O. 

� ..J.-r) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Odvar. V 1 litru vody vařte 309 stonků a lis
tů po dobu 1 5  minut. Vypijte 2 až 3 šálky den
ně. Odvar můžete osladit medem. 

Zevní použití 

f) Obklady. Látku namočte do odvaru (viz 
výše) a přiložte na postižené místo. 

8 Tonikum. Aplikuje se na postiženou ob
last. 
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Popis: Až 50cm vysokd rostlina z čeledi Solanaceae. 

Listy elipčité, řapikaté. Plody velikosti třešně, žluté 
nebo červené,jedlé; mají příjemnou sladkokyselou 
chut: 

Používané čdsti: Plody, stonky a listy. 



Symphytum 
ofticino/is L. I 

Kostival lékařský 
Jeden z nejúčinnějších 
prostředků k hojení ran 

A
NDRÉS de Laguna, španělský lékař ži
jící v 16. století, ktetý přeložíl Díosko
ridovo dílo a napsal k němu komentář, 

o kostivalu napsal, že "je schopen scelit jakékoli 
trhliny". 

Lidé, kteří vlastností rostlin určovali podle 
vnějších znaků, se na základě těsného spojení 
listů a stonku domnívali, že kostival usnadňuje 
hojení ran a srůstání zlomenin. Pravdou je, že 
před několika desetiletími byla v kořenu kosti
valu objevena látka zvaná alantoin, která má 
výrazné hojivé účinky a v současnosti se přidává 
do mnohafarmaceutických přípravků. 

Vlastnosti a indikace 

Kořen kostivalu obsahuje alantoin (1-1,5 %), 
cukry (škrob, sacharózu, inulin), velké množství 
rostlinného slizu, glykosidy, alkaloidy, taniny, 
cholin a pryskyřici. Má následující vlastnosti: 

Varování 

Kořen, stonek a listy jsou při vnitřním použi
tí toxické, protože obsahují alkaloid symfytin, 
který je toxický pro játra. Dále obsahují glykosid 

, zvaný consofidin, který paralyzuje centrální ner
vový systém, a když se užívá ve velkých dávkách, 
může způsobit selhání dýchacího ústrojí. 
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Popis: l-ýtrvalá, drsně chlupatá, až 140cm vysoká 
bylina z čeledi Boraginaceae. Lodyha přímá, 
chlupatá, dole hranatě křidlatá, obvykle větvená. 
Lodyžní listy střídavé, sbihavé, vejčitě kopinaté 
až kopinaté. Květy v mnohokvětých dvojvijanech 
a vijanech vyrůstajícich v paždí hornich listů, 
modrofialové, vzácně ružové nebo bilé. 

Používané části: Oddenek a kořen. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

1- ) Příprava a použití 

Vnitřní použití 

Kořen kostival u  se aplikuje pouze zevně, a to 
na rány, vředy, podlitiny a popáleniny. 

o Obklady. V 1 litru vody vylouhujte 1 00 ne
bo 200 9 kořene a nechte několik hodin od
stát. Následně do nálevu namočte obvaz nebo 
kus látky a přiložte na postižené místo. Obklad 
dvakrát nebo třikrát za den vyměňte. 

f) Kataplazmata. Na ránu aplikujte čerstvý, 
pomletý nebo drcený kořen. Dvakrát nebo tři
krát za den jej vyměňte. 

c) Výplachy úst. K tomuto účelu použijte stu
dený nálev, který se používá k přípravě obkla
dů . 

• Hojí rány. Je to dáno obsahem alantoinu. 
Experimentálně bylo ověřeno, že tato látka 
stimuluje činnost fibroblastů, buněk vaziva, 
které produkují základní vazivovou hmotu 
(scelují rány) . Proto se kostival používá v pří
padě pomalu se hojících ran, boláků, vře
dů, popálenin a vždy, když je nutné stimulo
vat hojení po raněné tkáně O, f).  

Alantoin rovněž působí na  okostici, vazivo
vou blánu pokrývající zevní povrch kosti, a také 
na svalek (kalus), tkáň, která spojuje úlomky 
kostí po zlomenině a na jejímž základě se vyvíjí 
nová kost. Tato látka se však v traumawlogii ne

používá; je to dáno patrně tím, žeje velmi obtíž
né ji aplikovat na kost, a navíc existuje mnoho 
jiných prostředků ke scelování zlomenín. 

• Zklidňuje zanícenou kůži a sliznici, proto
že obsahuje rostlinný sliz. Podněcuje hojení 
ekzémů a vyrážek a zklidňuje podrážděnou 
a zanícenou kůži 0, tl.  

Diky obsahu alantoinu má kostival výrazně 
hojivé účinky. 

Vědecky bylo potvrzeno, že tatD rostlina wychluje 
hojeni boldků, vředů a popálenin,jakož i různých 
ran, zejména těch, k.reré se samy špatné Jwji. 

• M á  stahující účinky. Je to dáno obsahem 
taninů. Vysušuje sliznici a zastavuje krváce
ní kapilár. V případě zánětu sliznice ústní 
dutiny (stomatítida), zánětu dásní (gíngivi
tida) a zánětu hltanu (faryngitida) se dopo
ručuje použít studený výtažek z kořene kosti
valu k výplachum úst a ke kloktání. 

Když se kořen kostivalu užívá perorálně, za
stavuje průjmy a zmírňuje kašel, aleje lepší jej 
aplikovat jen zevně, protože při vnitřním použití 

může být toxický. 
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Rostl iny proti 
infekčním 

'V , 

onemocnenlm 

V této části se budeme zabývat rostlinami, 
které se nepoužívají k léčbě nemocí konkrét
ních orgánů, nýbrž k léčbě chorob postihují
cích celé tělo. 

Léčivé rostliny pomáhají tělu v boji s infekč
ními nemocemi třemi způsoby: 

• Antibiotické účinky. Přírodní antibiotika 
obsažená v některých rostlinách neúčinkují 
tak rychle jako syntetická, čistá antibiotika 
obsažená ve farmaceutických přípravcích. 
Tělo je ale mnohem lépe toleruje, protože 
zpravidla nemají žádné vedlejší účinky. Na
víc nepotlačují přirozený ozdravný proces 
a neoslabují imunitní systém, jako tomu 
bývá u syntetických antibiotik. Rostliny rov
něž obsahují antiseptické látky, které působí 
na kůži a sliznici . 

• Čistí organismus. Rostliny podněcují vylu
čování toxinů, které naše tělo neustále pro
dukuje, skrze játra, kůži a ledviny. 
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• Stimulují imunitní systém. Některé rostliny 
stimulují imunitni systém, který brání tělo pro
ti infekčním onemocněním. Tělo se nemocem 
brání dvěma způsoby: prostřednictvím buněk, 
leukocytů nebolí bílých krvinek, a tvorbou pro
tilátek. S pomocí léčivých rostlin lze zvýšit jak 
počet bílých krvinek, tak produkci protilátek. 

V boji proti infekcím působí léčivé rostliny pře
devším organicky: vytvářejí podmínky, aby se tělo 
mohlo virům bránit samo. Je třeba si uvědomit, že 
i ta nejúčinnější antibiotika selžou, pokud tělesný 
obranný systém nebude plnit svou funkci. 

Salmonelóza 
Definice 

Je to onemocnění způsobené bakteríemí rodu Salmone/-
10. Druh Salmonella typhi vyvolává břišní tyfus, jiné druhy 
průjmové střevní infekce. Onemocnění propukne obvykle 
do několika hodin po infekci. Projevuje se horečkou, bo
lestmi břicha, průjmy, zvracením. Průběh je někdy prota
hovaný. Po několika dnech nemoc ustoupí, ale vylučování 
salmonel stolicí může přetrvávat delší dobu. 

léčba 

Kromě níže uvedených rostlin lze využít i ty, které se doporu
čují v případě zánětu žaludku a střev (gastroenteritida). 

Česnek Antibiotikum, které nepoškozuje přirozenou 
kuchyňský střevní mikroflóru; zlepŠUje činnost 

imunitního systému. 

Tymián obemý , Antibiotikum; zastavuje průjmy. 

Bylinné čaje připravené z léčivých rostlin jsou vhodným doplň
kem léčby infekčních onemocnění, o to jok v akutní fázi, tak bě
hem rekonvalescence. 
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Oslabený imunitní systém 
Definice 

Oslabení imunitního systému bývá též označováno jako 
,�n�ená obranyschopnost organismu': Může k němu dojít 
v dusl\'<lku špatné stravy, n\'<lostatku tělesného pohybu, 
nadužívání antibiotik a také vlivem vážných onemocnění, 
jako naphldad AIDS nebo některé druhy rakoviny. 

léčba 

Kromě níže uvedených rostlin, které výraz
ně stimulují imunitní systém, je nutné 
odstranit vlivy, jež oslabení imunit- ..-:.,.�:--.. 
ního systému způsobily. Rostliny je 
možné použít jak v případě 
infekčních onemocnění, tak 
vždy, když je nutné posílit 
imunitní systém. 

ťe;nek
· Zvyšuje aktivitu obranných buněk 

kuchyňský �je to přírodní antibiotikum. 

Hoř.dluti' Zvyšuje produkci bných krvinek. 

Třapatka Zvyšuje tělesnou obranyschopnost proti 
nachová infekcím. 

Růže šípková Zvyšuje tělesnou obranyschopnost, 
doporučuje se proti všem infekčním 
chorobám. 

Cholera 
Definice 

Je to infekční onemocnění charakterizované bolestmi 
břicha, těžkými vodnatými průjmy, zvracením a rozsáh
lou dehydratací vedoucí až k šoku. 

léčba 

Níže uvedené rostliny jsou doplňkem léčby Dbtibioti
/ty. Rovněž je možné použít rostliny doporučované k léč
bě ga5troenteritidy. 

Česnek Přírodní antibiotikum, neničí 
kuchyňský přirozenou střevní mikroflóru, zvyšuje 

obranyschopnost těla 

Kopřiva Má stahující účinky. Uplatňuje se v piípadě 
dvoudomá cholery a úplavice Idysentérie). 
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Rekonvalescence 
Definice 

Je to období po překonání nemoci, kdy se obnovují pů
vodní sfly. Může být různě dlouhé v závislosti na proběhlé 
nemoci, komplikacích a celkovém stavu organismu (věk, 

• jiné nemoci apod.). V tomto období je třeba organismus 
postupně zatěžovat a nevystavovat přílišné námaze. 

Léčba 

Léčivé byliny, které zde uvádíme, pomáhají období re
konvalescence co nejvíce zkrátit. Jsou doplňkem dal
ších důležitých faktorů urychlujícich rekonvalescenci, ja
ko například diety či tělesné rehabilitace. 

Spirulina Dodává tělu důležité živiny, posiluje 
�evital izuje organismus. 

ženšen �_� ul� or9anismus. 
Tužebníkjilmový �siluj! organismus, zvyšuje chuťk jídlu. 

Rozmarýn Posiluje a revitalizuje organismus. 
lékařský 

Sedmikráska Vyvolává pocení, snižuje horečku, 
chudobka usnadňuje vykašlávání, podněcuje 

_vylu�ování toxinu. 
Růže šípková Stimuluje imunitní systém. Doporučuje se 

při všech Infekčních onemocněních. 

Břišní tyfus 
Definice 
Je to závažné infekční bakteriální onemocnění vyvola
né bakterií 5almallea typhi, které pastihuje jen člověka. 
K nákaze obvykle dochází znečištěnou vodou či potra
vinami. Nemoc začíná postupným vzestupem horečky, 
která pak přetrvává řadu dnů a nemocného velmi vyčer
pá. Někdy se objeví na břiše červená vyrážka (roseola), 
bývají bolesti břicha, zvětšená játra a slezina. Nelé
čená nemoc ustupuje po čtyřech týdnech. 

Léčba 

Níže uvedená rostlina zmírňuje příznaky a pomáhá 
rychlejšímu uzdravení. 

lřa;;�l Zvyšuje obranyschopnost organismu proti 
nacbov.l infekcím, podněcuje detoxika1ni procesy 

v játrech a ledvnách. 
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Horečka 
Definice 

Je to zvýšení tělesné teploty nad 38 'e. Do určité miry je 
obrannou reakcí organismu, protože za vyšší teploty pro
bíhají některé reakce rychleji a účinněji. Jelikož však vysoká 
teplota zatěžuje krevni oběh a vede ke ztrátě tekutiny poce
nim, může v některých připade<:h sama působit záporně. 

Léčba 

Níže uvedené rostliny jsou doplňkem léčby nemoci, která 
zvýšení tělesné teploty způsobila. Nezpůsobují jen její sní
žení, ale rovněž vyvolávají pocení, podněcuji vylučování 
toxinů, osvěžují a posilují organismus. Proto jsou lepší 
než chemické léky na snižování teploty (antipyretika). 

organism�: 
__ _ 

Ostružiník křovitý Osvěžuje, posiluje organismus. 
Pýr plazivý Vyvolává pocení, je močopudný, čistí 

organismus. 
Vrba bílá Jnižuje_horečku, stimuluje trávicí soustavu. 

Sedmikráska Vyvolává pocení, snižuje horečku, 
chudobka usnadňuje vykašlávání, podněCUje 

_vylučování toxinu. 
Chinovník Snižuje horečku, podněCUje vylučování 

lékařský . 2.0xinu potem a močí. 
Bez černý Vyvolává pocení a čisrí organismus. 

len;en 
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Malárie 
Definice 

Jedná se o parazitární onemocnění způsobe
né prvokem Plasmodium. Vyskytuje se v tro
pi(ký(h oblastech. Plasmodii existuje několik 
druhů 5 poněkud odlišným průběhem jejich 
životního (yklu, a tím i (horoby. V lidském tě
le se parazit vyvíjí v játrech a zejména v čer
vený(h krvinkách, které se jeho působením 
rozpadají. Klasickým příznakem je zimnice 
s následnou vysokou horečkou, která za ně
kolik hodin opět klesá. 

Léčba 

Léčivé rostliny hraji v léčbě malárie důleži
tou roli, protože všechna antimalarika jsou 
deriváty z chininu, látky, která se získává 
z kůry (hinovníku lékařského, po(házející
ho z Jižní Ameriky. 

Hořec 
žlutý 

Hořec žlutý Snižuje horečku. Ničí prvoka způsobujícího 
malárii, 

Chinovník Snižuje horečku, je to přírodní 
lékařský antimalarikum, podněcuje vylučování 

toxinů z krve močí a potem. 

Amebiáza 
Definice 

Jsou to onemocnění způsobená pr
voky amébami. Vyznačují se silný
mi průjmy (měňavková úplavice) 
a selhánim jater. 

Léčba 

Výtažek z hlavěnky dávivé (viz ní
že) se použivá k výrobě léků proti 
amebiáze. 

Hlavěnka dávivá 

l�ek Ničí améby, chrání střevní mikroflóru. 
kuchyňský_'}-------�

Hlavěnk;'dávivá Nič; améby lpŮsobujíd úpla�(i, vyvolává 

"'-____ 01 lV!a(eni. _______ ... 
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, Černý kašel (pertusse) 
Definice 

Je to infekční bakteriální onemocnění způsobené bakte
rií Bordetella pertussis, které se přenáší kapénkovou ná
kazou z nemocného člověka, Inkubační doba je obvykle 
1 až 2 týdny, Charakteristické jsou záchvaty intenzivního 
dráždivého kašle, který může vést i ke zvracení. 

Léčba 

Níže uvedené rostliny tlumi kašel a napomáhají uzdra
vení. Rovněž je možné použít rostliny doporučené k léč
bě kašle. 

Locik: " t  Uklidňuje, tlumí dráždivý kašel. 
kompasová ____ _ 

Pamětník rolní Má proti křečové a antiseptické účinky, 
tlumí kašel. 

Dobromysl Usnadňuje vykašlávání, tlumí suchý 
obecná či dráždivý kašel. 

Tuberkulóza (TBC) 
Definice 

Jedná se o závažné infekčni onemocněni, jehož vyvola
vatelem je bakterie komplexu Mycobaaerium tuber,"/o
sis, označovaná někdy také jako Ko(hův bacil. Tuberku
lózni bakterie napadaji nejčastěji plí(e (plicní TBC), dále 
mizni uzliny, hrtan, střeva, ledviny, kosti (kostní TBC), 
kůži (kožniTBC) a dalši orgány. Přitom vznikají uzlíky (tu
berkuly), které mohou v procesu hojeni zvápenatět nebo 
se rozpadaji a pokračuje dalši (horobný proces, 

Léčba 

Léčivé rostliny toto vážné onemocnění nedokážou vy
léčit, ale stimulují tělesné ozdravné mechanismy, které 
hrají v prevenci i léčbě tuberkulózy důležitou roli, 

Pukléřka numí kašel, usnadňuje vykašlávání. 
islandská Doplněk léčby tuberkulózy. 

lékořice lysá Usnadňuje vykašlávání, má antibiotické 
vlastnosti, zmírňuje zánět dýchacích cest. 

Plicník lékařský 1 Zklidňuje a zmirňUje zánět dýchacích cest 

Třapatka Zvyšuje obranyschopnost organismu proti 
nachová infekcím. 
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Chřipka (influenza) 
Definice 

Nakažlivé virové onemocnění, které postihuje převážně 
dýchací cesty a má výrazné celkové příznaky (horečka, 
bolesti svalů, kloubů, hlavy apod.). Je způsobeno 
virem ze skupiny ortomyxovirů, který existuje v několika 
typech s možností částečné proměny (mutace), což zhor
šuje vznik odolnosti proti zasažení jeho jiným typem. 
Mutace mohou rovněž vést k neúčinnosti očkování. Pře
náší se obvykle kapénkovou nákazou a jeho inkubace je 
poměrně krátká (několik hodin až 3 dny). 

Léčba 

Protože jde o virové onemocnění, neexistuje lék, který 
by působil přímo proti vyvolavateli. 
Níže uvedené rostliny aktivují tělesné procesy, které 
pomáhají organismu onemocnění snadněji překonat. 
Vyvolávají pocení, čímž podněcují vylučování toxinů, 
a zvyšují obranyschopnost proti infekcím. Rovněžsnižu

jí horečku a zmirňují nepříjemné příznaky. 

Sedmikráska 
chudobka 

lípa malolistá t Uklidňuje, má protikřečové účínky, �.!0�Le bolesti hlavy. 

Cypřiš velkoplodý Vyvolává pocení, snižuje horečku, má 

Jl
.ojivé účinky. 

Tužebníkjilmový Posiluje a čistí organismus, je močopudný 

�vyšuje chuťk jídlu 

Sedmikráska Vyvolává pocení, snižuje horečku, 
chudobka usnadňuje vykašlávání, podněcuje 

....::ylučování toxinů. 

Třapatka Zvyšuje obranyschopnost organismu proti 
nachová infekcím. 

Růže šípková Stimuluje imunitní systém, prevence 
infekčních onemocnění. 

Bez černý Vyvolává pocení a čistí organismus. 

Lichořeřišnice Přírodní antibiotikum, usnadňuje 
větší vykašlávání, posiluje organismus. 
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AIDS 
Definice 

Je to syndrom získané imunodeficience. Onemocnění 
způsobuje retrovirus HIV, který napadá buňky nezbytné 
ke správné imunitní odpovědi (některé bílé krvinky), ale 
i buňky v nervovém systému. Onemocnění nelze vyléčit. 

LéČba 

Uvedené rostliny nedokážou onemocnění vyléčit, ale 
zvyšují obranyschopnost organismu. Pokud se jejich 
působení podpoří zdravým životním stylem, je možné 
dosáhnout zlepšení průběhu onemocnění. 

Česnek 1 Zvyšuje činnost bílých krvinek, 
kuchyňský l� to přírodní antibiotikum. 

Třapatka Zvyšuje produkci protilátek, stimuluje 
nachová činnost bllých krvinek, zmírňuje toxicitu 

v játrech a ledvinách. 

Noni Zvyšuje obranyschopnost organismu, 
je to antioxidant. 

Aby naše těla bylo zdravé a dokázalo zvítězit nad infekcemi, 
nestačí se jen zaměřit na boj proti mikroorganismům. Je nutné 
si vytvořit správný životní styl pravidelně pobývat na čerstvém 

vzduchu, sportovat a užívat rostliny, které stimuluji činnost 
imunitmlJO systému. 



Bell;s perenn;s l. I • 20 Rostliny proti 
infekčním 

onemocněním 

Sedmikráska 
chudobka 

Posiluje a čistí organismus 

MA MĚ RÁD, nemá mě rád? Snad kaž
dý se alespoň jednou pokoušel s po
mocí sedmikrásky najít odpověď na 

tuto otázku. 

Kopretina chudobkaje krásná (bellis) a vitál
ní (perennis); zároveň je však houževnatá a ne
zdolná jako málokterá rostlina. Za chladného 
počasÍ, deště či ve sněhové vánici se sedmikrás
ka zavíjí, a když zemi ozáří sluneční paprsky, 
opět svými květy vítá slunce. Sedmikráska chu
dobkaje menším druhem sedmikrásky. 

L- • Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Jako přísada do salátů a dalších pokrmů. 

8 Nálev. V šálku vody vylouhujte lžíci květů 
a/nebo listů. Vypijte 2 až 3 šálky denně. 

Zevní použití 

() Obklad. Obklad namočte do  odvaru 
připraveného z květů a/nebo listů (50-60 9 
na 1 litr vody), které vařte 2 minuty, nech
te 1 5  minut odstát a sceďte. Obklad přilož
te na postižené místo a každou hodinu jej 
vyměňujte. 

Popis: Vytrvalá, až 25 cm vysoká bylina z čeledi 
Compositae. Lodyha přitiskle chlupatá, bezlistá, 
pouze sjedním květem. Listy v přízemní růžici, 
úzce obvejčité až kopinaté, vroubkované,jednožil
né, zúžené v široký řapík. Obor 1 až 3 cm v prumě
ru,jazykovité květy bílé až růžové, na špičce často 
červené, četné, terčovité květy žluté. Plodem je 
nažka asi 1 mm dlouhá. 

Použfvané části: Květy a listy. 

Na jaře se začínají jíst chutné saláty připra
vené z divokých rostlin, které čistí organismus. 
Sedmikráska chudobka je ideální ingrediencí 
do takových salátů. Její listy, které jsou sladké, 
lze zkombinovat s hořkými listy šťoviku a sme
tánky. Tak se dosáhne dokonalého souznění 
přírodních chutí. Přiště, až na jaře půjdete do 
přírody, pochutnejte si na vynikajícím a zdra
vém salátu z divokých rostlin. 

Řekli byste, že tato obyčejná rostlina vyvolala 
rozhořčení v německých vládních kruzích? N ě
mečtí panovníciji v 18. století chtěli zlikvidovat, 
protože se domnívali, že tato rostlina vyvolává 
potraty. Tato domněnka však nikdy nebyla po
tvrzena. 
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Vlastnosti a indikace 
Léčivé látky se nacházeji v listech a v ještě 

větší míře v květech. Patří k nim saponiny, tani
ny, organické kyseliny (kyselina jablečná, vin
ná, octová, šťavelová atd.), minerální soli, inulin 
a esenciální olej. 

Přestože od doby renesance byly sedmikrás
ce připisovány mnohé vlastnosti, které se nikdy 
nepotvrdily, my se dnes na základě jejího složení 
domníváme, že její hlavní využitíje následující: 

• Čistí organismus, je projímavá a mírně 
močopudná. 

• Zmírňuje pocení, snižuje horečku a usnad
ňuje vykašlávání. 

• Posiluje organísmus a zvyšuje chuť k jídlu. 

• Když se aplikuje zevně na rány a pohmoždě
niny, má hojivé účinky. 

Uplatňuje se v následujících případech: 

• Horečka a infekční choroby (chřipka, zánět 
průdušek, rýma, spalničky, spála, příušni-

ce atd.) O, $. Podněcuje vylučování toxinů 
a odpadních produktů metabolismu, které 
vznikají při infekci, zároveň posiluje organis
mus a zkracuje dobu rekonvalescence. Navíc 
snižuje horečku a usnadňuje vykašlávání. 
V případě vysoké horečky doporučujeme 
na čelo přiložit obklad namočený do odvaru 
z listů a/nebo květů «I, který je pro posilení 
účinků dobré užívat i perorálně. 

• Podlitiny, vymknuté klouby, nežity, boláky 
a všechny případy poranění kůže či měkké 
tkáně, při kterých je nutné použít léčebný 
prostředek s protizánětlivými a hojivými 
vlastnostmi «I. 

Obklad namočcný do odvaru z listů a květů 
sedmikrásky chudobky aplikovaný na čelo 

pomáhá snížit tělesnou tep/otu. Rovněžje dobré 
pít nálev ze sedmikrásky. 
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(inchona 
officina/is L I II 

Chinovník 
lékařský 

Snižuje horečku a posiluje 
organismus 

C
HINOVNIK lékařský je národním bo
hat�tvím andských států Jižní Ameri
ky. Ríká se, že Inkové o jeho výrazných 

schopnostech snížovat horečku věděli od pra
dávna, ale udržovali to v tajnosti, aby španělské 
dobyvatele oslabili malarickými horečkami. 

Hrabě z Chinchónu, který byl místokr:ílem 
Peru, přivezl v roce 1640 do Španělska velkou 
zásilku chininové kůry. Díky jejím výrazným 
schopnostem snižovat horečku a posilovat orga
nismus se brzy jako prášek, výtažek a odvar roz
šířila po celé Evropě. V roce 1920 se francouz
ským farmaceutům Pelletierovi a Caventouovi 
podařilo izolovat dvě účinné látky chininové ků
ry: dva alkaloidy známé jako chinin a cinchonin, 
jakož i několik dalších. 

Dnes chininovou kůru a její deriváty využí
vají miliony lidí, a to jak k prevenci, tak k léčbě 
malárie. 

Vlastnosti a indikace 

Chininová kůra obsahuje více než 20 alka
loidů, mezi které patří i dva páry izomerů: chi
nin-chinidin a cinchoin-cinchoidin. Díky těmto 
alkaloidům rostlina snižuje horečku, má proti
malarické a povzbuzující vlastnosti. Kůra dále 
obsahuje katechinové taniny, kterým vděčí za své 
stahující účinky, a také esenci, hořčinu a škrob. 
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Popis: Keř či strom z čeledi Rubiaceae, který 
dorůstá výšky 30 m. Kůra na kmeni načervenalá 
nebo okrová; listy protilehlé, řapíkaté, podlouhlé. 
K věty bílé, uspořádané do chocholíků. 

Používané části: Zejména rozemletá kůra kmene 

a větvi, ale také kůra kořene. 
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1 - . Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Studený výtažek. Namočte 20-30 9 kůry 
do 1 litru vody a nechte hodinu odstát. Vypijte 
šálek před každým jídlem. 

49 Nálev. V 1 šálku vylouhujte čajovou lžičku 
mleté kůry. Vypijte šálek před každým jidlem, 
nikdy však nevypijte vice než 4 šálky denně. 

Zevní použití 

Cl Obklad. V 1 litru vody 1 0  minut vařte 30-40 9 
kůry. Do odvaru namočte obklad a na 10  minut 
jej přiložte na vlasy. Proceduru opakujte třikrát 
denně. 

o Kloktání a výplachy úst. K těmto účelům 
použijte výše uvedený odvar. 

Kůra se aplikuje zejména v těchto případech: 

• Malárie. Je to patrně onemocnění, kterě su

žuje nt;;více lidí na svěíě. Projevuje se vysoký
mi horečkami, pocením, ospalostí, bolestmi 
hlavy, nevolností a anémií. Jeho vyvolava
telem je prvok Plasmodium. Když se prvok 
dostane do těla, nejčastěji při bodnutí infi
kovaným komárem, pronikne do červených 
krvinek, kde se začne vyvíjet. 

Alkaloidy obsažené v chininové kůře výrazně 

pomáhají zmírnit akutnífázi onemocnění. Sni
žují horečku, zmírňují bolestí hlavy a nevolnost 
a odstraňují nepříjemné pocíty, které maláríi 
většinou provázejí. K léčbě malárie se chininová 
kůra používá od dob Inků O, 49. 

Od poloviny 20. století se farmaceutickému 
průmyslu podařilo vyvinout syntetická antima

larika, jako například chlorochin a primachin, 
s jejichž pomocí lze tomuto onemocnění také 
předcházet. 

Chinin obsažený v chininové kůře se však 
stále k léčbě malárie využívá, a to především 
v chudých venkovských oblastech JižníAmeriky 
a Asie. 

• Horeč"a. Chininová kůra dokáže snížit ho
rečku způsobenou nejen malárií, ale i mno
ha jinými infekčními chorobami. Její blaho
dárné účinky jsou zesíleny tím, že chininová 
kůra rovněž podněcuje vylučování toxinů 
obsažených v krvi kůží a močí (čístí orga
nismus). Uplatňuje se při léčbě chřipky, vi
rových infekcí a ve všech případech chronic
kých infekcí O, 49. 

• NechutenstvL Všechny druhy chininové 
kury, zejména však kůra z chinovníku čer
veného, výrazně zvyšují chuť k jídlu a posi
lují organismus. Navíc podporují trávení 
a zabraňují hnilobným procesům ve stře
vech 49 . 

• Hojení ran. Když se chinin aplikuje zevně, 

má výrazné antiseptické účinky a urychlu
je hojení ran. Používá se v případě zánětu 
sliznice ústní dutiny (stomatitida), boláků 
v ústech, pálení žáhy a zánětu hltanu (fa
ryngitida) O. Lzejej také aplikovat najakou
koli ránu Cl. 

• Posiluje vlasy. Aplikuje-Ii se chinin jako ob
klad, lze s jeho pomocí dosáhnout dobrých 
výsledků v případě určitého druhu padání 
vlasu Cl. 

Varování 

Nikdy nepřekročte doporučené dávkování, 
protože chininová kůra užívaná vnitřně může 
způsobit nevolnost. 
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Echinocea 
on ustifolio D.C. 

Třapatka nachová 
Léčí a stimuluje imunitní 

systém 

P
OVODNI obyvatelé Nebrasky a Mis
souri používali třapatku nachovou k léč
bě zanícených ran a hadích uštknutí. Na 

konci 19. stoleti vlastnosti této rostliny objevil 

dr. Meyer při svém pobytu mezi indiány. Od té 
doby byla třapatka nachová předmětem mnoha 
výzkumů, které odhalily mnohé zjejích léčivých 
vlastností a prozkoumaly mechanismy působe
níjejích aktivních látek. 

-ti? Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Odvar. V l litru vody vařte 30-50g mletého 
kořene. Vypijte 3 až 5 šálků denně. 

€I Farmaceutické přípravky. Echinaceu je 
možné koupit v mnoha podobách: tekutý vý
tažek, tinktura, tabletky apod. Vždy je nutné se 
řídit instrukcemi na příbalovém letáku. 

Zevní použití 

4) Obklady. K přípravě se používá odvar urče
ný pro vnitřní použití (viz výše). 

Cl Tonikum. K přípravě se používá odvar ur
čený pro vnítřní použití (viz výše). 

o Farmaceutické přípravky: krémy, oleje 
apod. 
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Popis: Vytrvalá, až 110cm vysoká rostlina zče
ledi Compositae. Tvoří hustý pletenec světle hně
dých svazčitých kořenů. Stonekje přímý, rozvět
vený, místy purpurově naběhlý. Listy přf;vážně 
střídavé, oddáleně pi/ovité, široce kopinaté. Úbory 
zpočátku ploché, postupem kvetení se lůžko kuže
lovitě vyklene. Jazykovité květy až tmavě purpuro
vě, trubkovité květy tmavě purpurové. Plodem jsou 
nažky se zakrnělým chmýrem. 

Používané části: Kořen. 
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V současnosti je třapatka nachová součás
tí mnohafarmaceutickýcl! přípravků a řadí se 
mezi nejlépe prozkoumané rostliny. 

Vlastnosti a indikace 

Složení kořene je velmi komplexní. Bylo 
v něm objeveno mnoho účinných látek, k nimž 
například patří esenciální olej, který stimulu
je imunitní systém (zvyšuje obranyschopnost 
organismu). 

Jak už to ve fytoterapii obvykle bývá, výta
žek z kořene třapatky je mnohem účinnější než 
některá z účinných látek, když se izoluje. Je to 
dáno spolupůsobením všech komponent, které 
vzájemně zesilují své účinky. Rovněž je možné, 
že jsou v kořeni obsaženy další dosud neidentifi
kované účinné látky. 

Třapatka nachová má následující vlastnosti: 

• Imunostímulant. Zvyšuje obranyschopnost 
organismu, a to jak hormonální (produkce 
protilátek), tak buněčnou imunitu (fagocytó
za: pohlcování cizorodých organismů bílými 
krvinkami). Rovněž zvyšuje počet leukocytů 
v krvi. 

• Je protizánětlivá. Zabraňuje rozvoji infekce 
tím, že inhibuje enzym hyaluronidázu, kte
rý produkují některé druhy bakterií. Rovněž 
podněcuje růst granulační tkáně, která je zod
povědná za hojení ran, a stimuluje množení 
fibroblastů, základních buněk vaziva, produ
kujících základní vazivovou hmotu a podílejí
cích se na regeneraci tkáně a tvorbě jizev. 

• Čistí organismus. Stimuluje očistné procesy 
v játrech a ledvinách, při kterých jsou toxické 
a cizorodé látky pronikající do krve neutrali
zovány a vyloučeny z těla. 

• Je antibiotická a antivirová. Tento účinek 
byl experimentálně potvrzen in vitro (ve zku-

mavce) , ale uplatňuje se především in vivo 
(v živém organismu). 

• Je antikarcínogenní. Ničí maligní buňky 
(tento účinek byl potvrzen in vitro teprve ne
dávno). 

Díky těmto vlastnostem se třapatka nachová 
uplatňuje zejména při léčbě infekčních nemo
cí. Podporuje činnost imunitního systému, bez 
jehož podpory nic nezmůžou ani ta nejsilnější 
antibiotika. Protože působí na tělo trpící infek
cí, nikoli na vyvolavatele infekce, jsou její účin
ky slabší a méně viditelné než účinky antibiotik. 
Z dlouhodobé perspektivy se ale s její pomocí 
v mnoha případech dosahuje lepších a trvalejších 
výsledků. Třapatka nachová totiž nejen léčí, ale 
působí i preventivně a nemá žádné z vedlejších 
účinků, které se projevují při užívání antibiotik. 

Doporučuje se mimo jiné v těchto přípa
dech: dětská infekční onemocnění, chřipka 
(influenza), zánět vedlejších dutin nosních 
(sinusitida), zánět krčních mandlí (tonsilitida) 
a akutní i chronické infekce dýchacího ústro
jí, zejména jsou-Ii časté (preventivní účinek); 
břišní tyfus a všechny připady infekce krve 
(septikemie) 0, 8.  

Třapatka nachová se  společně s dalšími lé
čebnými prostředky také používá při léčbě AIDS 
a dosahuje se s její pomocí dobrých výsledků. 

Ani nejlepšf antibiotika nic nezmůžou, pokud 
imunitní systém nebude plnit svou funkci. 

Třapatka nachová výrazně zvyšuje 
obranyschopnost organismu tím, že podněcuje 
tvorbu protilátek a bílých krvinek. 
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Morindo 
citrito/io L. I 

Noni 
Výborný přírodní lék 

N ONI se na polynéských ostrovech po
užívalo v lidovém léčitelství celá dvě 
tisíciletí. Západní vědci se však o ně za

čali zajímat teprve před půlstoletím. 

Panuje přesvědčení, že první osadníci poly
néských ostrovů si tuto rostlinu do jihovýchodní 
Asie přivezli s sebou. Od té doby její plody, listy 
a kořeny používají jako přírodní léčebný pro
středek proti mnoha nemocem. 

Navzdory své mírně nepříjemné chuti slou
ží plody noni jako potrava obyvatel Myanma
ru (dřívější Barmy) a dalších oblastí ližní Asie, 
Indie, Austrálie a pacifických ostrovů. Světově 
proslulý kapitán Cook z britského námořnictva 
uvedl, že se noni na Tahiti používalo už v roce 
1700. První vědecký výzkum týkající se noni se 
uskutečnil až v druhé polovině 20. století. Dok
toři Levand a Solomon prosluli díky tomu, že 
zkoumali složení a vlastnosti této rostliny. 

....,;.. . . U Příprava a použití 
. ' _ .... -

Vnitřní použití 

o Šťáva z noni: 

• Jako prevence k udržení zdraví: 2 lžíce 
(30ml) každých 24 nebo 1 2  hodin. 

• K léčbě nemoci: 2 lžíce každé 2, 3 či 4 hodi
ny podle vážnosti stavu nemocného. 

Popis: Malý keř z čeledi Rubiaceae. Listy veLké, 
světle zelené, eUpčité. Zralý plodje mléčně bílý, 

měkký a masitý, má nepříjemnou žluklou vúni 

i chuť. 

Používané části: Plod. 

Složení 
Ve šťávě z noni bylo objeveno vice než 150 ak

tivních látek. Přestože účinky mnohých z nich 
nejsou dosud známy, za posledních pár let se 
ve výzkumné práci podařilo postoupit o hezký 
kus dopředu. Toto jsou nejznámější složky šťá
vy z noni: 

• Alkaloidy. V plodu noni bylo izolováno deset 
alkaloidů. Všechny mají důležité léčivé účin
ky na nervový, kardiovaskulární a imunitní 
systém, ale jsou zastoupeny ve velmi malém 
množstvÍ. 

• Antrachinony. Tyto látky jsou výjimečné 
svými proti zánětlivými a proti rakovinný
mi účinky. ledním z nejvíce zkoumaných je 
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damnacanthal, který neutralizuje účinky kar
cinogenů na buňky, a tím zabraňuje nádoro
vému bujení. 

• Escopoletin. Tato látka je středem vědecké
ho zájmu proto, že dokáže potlačit infekční 
choroby a stimulovat imunitní systém. 

• Živiny. Neobsahuje žádné bílkoviny ani tuky, 
pouze cukry jako fruktózu a glukózu. 

• Vitaminy. Betakaroten (provitamin Al, vita
miny skupiny B a vitamin C a E. 

• Minerály, zejména draslík. 

Vlastnosti a indikace 

Před několika lety noni vyvolalo na Západě 
vlnu nadšení a někteří jeho propagátoři o něm 
začali tvrdit, že je schopno vyléčit téměř jakou
koli nemoc. Dnes se díky vědcům, kteří se za
bývali jeho nejrůznějšími vlastnosti, podařilo 
identifikovat jeho pravé léčebné využití. Ačkoli 
je velmi široké, zdaleka není tak zázračné, jak se 
někteří domnívali. 

Plody noni nejvyšší kvality rostou na Tahiti. 

Toto jsou léčebné vlastnosti, které se dosud 
podařilo potvrdit: 

• Působí proti infekcím. Výtažky z čerstvých 
plodů noni se v laboratořích ukázaly být účin
né proti několika druhům mikroorganismů: 

� Bakterie způsobující kožní infekci, jako 
například Pseudomona aeruginosa. 

� Bakterie způsobující infekce trávicího 
ústrojí, jako například Escherichia coli, 
a bakterie rodu SalmoneUa a ShigeUa. 

� Mycobacterium tuberculosis, tzv. Kochův 
bacil vyvolávající tuberkulózu. Výtažky 
z rostliny noni, zejména zjejích listů, jsou 
in vitro schopné ničit bakterie vyvolávající 
tuberkulózu skoro stejně účinně jako anti
biotika Rifampicin. 

� Helicobacter pylori způsobující zánět ža
ludku a žaludeční vředy. Experimentálně 
bylo potvrzeno, že noni je schopno zasta
vit růst této bakterie. 

� Viry včetně viru HlY. 

Odborníci se domnívají, žeje to dáno velmi čistým ovzduším a půdou, kterdje bohatá na stopové prvky. 
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• Tlumí bolest a má proti zánětlivé účinky. Při 
pokusech na zvířatech se potvrdilo, že noni 
zmírňuje bolest a má mírně sedativní účinky. 
Podobným způsobem jako aspirin potlačuje 
enzymyCOX-I, které způsobují otoky. 

• AntihypertenzivUm. Výtažek z kořenů noni 
a v menší míře také z plodů vyvolává rozšíře
ní cév, protože reguluje produkci oxidu dus
ného, látky, která uvolňuje stěny tepen. 

• Imunostimulant. Díky tomu, že noni obsa
huje polysacharid, stimuluje produkci proti
látek a bílých krvinek typu T. Objem brzlíku, 
žlázy úzce spojené s imunitním systémem, se 
po 7 dnech užívání šťávy z no ni zvětšil o 70 %. 

• Antioxidant. Šťáva z noni zabraňuje působe
ní volných radikálů, agresivních chemických 
látek nacházejících se uvnitř našeho těla. 
llmto způsobem zabraňuje rozvoji rakoviny, 
arteriosklerózy a buněčnému stárnutí. 

• Působí proti rakovině. Noni působí proti 
rakovině hned několika způsoby: 

� Chrání DNA proti mutacím, které vyvolá
vají některé karcinogeny. 

� Zpomaluje růst nádorů tím, že podporuje 
zánik nádorových buněk. 

� Inhibuje angiogenezi (novotvorba cév) 
v nádoru, čímž zhoršuje prokrvení rako
vinných buněk a zpomaluje růst nádoru. 

� Stimuluje imunitní systém, zvláště bílé 
krvinky typu T, které ničí nádorové buň
ky . 

Dosud nebyly žádné z výše uvedených vlast
ností, které se prokázaly v laboratořích, potvr
zeny klinicky. Existuje však dostatek důvodů 
k tomu, aby se noni doporučovalo v následují
cích případech: 

, 

\, " 

Noni a rakovina 

V roce 7992 při jednom z prvních zasedání Americon 
Association for Cancer Research výzkumný pracov
ník 1 hovajské univerzity upozornil na skutečnost, že 
alkohol získaný ze šťávy noni, známý jako noni-ppt, 

· má protirakovinné vlastnosti. Přibližně u 75 % myší 
· trpících rakovinou plic se po podání šťávy noni pro

dloužila délka života v porovnání s pozorovanou sku
pinou myší, která šťávu noni nedostala. 

Rovněž se'ukázalo, 'Že šťáva noni je účinná proti 
leukemickým buňkám, protože způsobuje jejich 
odumírání. Další výzkumy potvrdily, že je rovněž 
účinná proti rakovinným buňkám slinivky břišní 
a tlustého střeva. Tyto protirakovinné vlastnosti 

· jsou připisovány dvěma glykosidům, které šťáva 
noni obsahuje. Při nedávných pokusech na my
ších se s pomocí šťávy noni podařilo vyléčit 25 až 
45 % zvířat se zhoubným nMorem. 

Zjistilo se, že šťáva 
noni účinky někte
rých léků používa
ných při chemotera
pii podporuje a jiných zpomaluje. 

• Léky, jejichž účinky noni zvyšuje: cisplatina, 
adriamycin, mitomyein C, bleomycin, etoposid, 
5-fluoracil, vincristin, camptothecin, Th 1 eyto
kin, imexon a interferon gamma. KaždÝ, kdo uží
vá některý z těchto léků, může zároveň užívat 
i šťávu noni, která podpoří protirakovinný úči
nek. 

• Léky, jejichž účinky noni snižuje: Th2 cytokin, 
MVE-2 copolymer, interleukin-2, 4, 10 0 12. 
U těchto léků se užívání šťávy noni nedoporu
čuje, protože je kontraproduktivní. 
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ŠťáJ'a z noni, kterou seženete v prod(jnách 
zdravé ryživy, se připravuje ve specializovaných 
laboratořích. Měla by být čistá a neměla by být 
připravena z koncentrátu. 

Chcete-li překrýt její nepříjemnou chuť, těsně 
před užívánímji zřeďte brusinkovou nebo hroz
novou šúívou. 

• Kožní infekce. Aplikuje se přímo na kůži. 

• I nfekce trávicího traktu (zánět žaludku 
a střev a zánět tlustého střeva). 

• Infekce obecně, zejména virového původu. 

• Vysoký krevní tlak, srdeční nemoci, arterio
skleróza, vysoká hladina cholesterolu. 

• Nemoci trávicího traktu, gastroduodenální 
vředy. 

• Artritida, revmatické bolesti kloubů a svalů, 
záněty vzniklé z různých příčin. 

• Cukrovka. 

• Deprese, senilita, předčasné stárnutí. 

• AIDS. 

• Rakovina. 

Toxicita a vedlejší účinky 

Ukázalo se, že pokusná zvířata na šťávu z no
ni reagují příznivě, pokud její denní dávka ne
překročí 80 ml na kilo jejich tělesné hmotnosti 
(asi 5 litrů denně u dospělého člověka). Díky to
muji lze k léčebným účelům bezpečně použít ve 
velkých dávkách, protože obvyklá účinná dávka 
je mnohem menší než 5 litrů. 

Nežádoucí vedlejší účinky jsou obvykle slabé 
a vyskytují se jen zřídka. Doposud byly hlášeny 
jen tyto: 

• Slabé říhání: objevuje se v 5 % případů a mi
zí po sníženi dávky. 

• Kožní alergie: v prvních dnech užívání šťávy 
z noni se objevuje slabá vyrážka, která spon
tánně mizÍ. 

• Hyperkalemie (zvýšená hladina kalia [dras
líku] v krvi) : 100 ml šťávy z noni obsahuje 
přibližně 100 mg draslíku, tedy méně než po
merančová, jablečná nebo ananasová šťáva. 
Přesto je nutné na tuto skutečnost pamato
vat, a to zejména u pacientů, kteří trpí selhá
ním ledvin nebo nekompenzovanou cukrov
kou, tedy onemocněními, při kterých může 
zvýšená hladina draslíku způsobit srdečni 
selhání. 

• Ojedinělý případ toxické hepatitidy, při 
které po 3 dnech užívání noni došlo v ját
rech ke zvýšené aktivitě enzymů amino
transferázy. 

Noni nemá toxické účinky na plod ani na ko
jené dítě, a proto je mohou užívat též těhotné 
a kojicí ženy. 

Noni je přírodní lék, který byl před několika 
desetiletími objeven na překrásných ostrovech 
v Pacifickém oceánu. M á  vynikající léčebné 
vlastnosti a nemá téměř žádné vedlejší účinky. 
Bezpochyby stojí za to je vyzkoušet. 
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Rosa canina L.� I 20 Rostliny proti 
infekčním 

onemocněním 

Růže šípková 
Přírodní zdroj vitaminů 

\TiITŘNI vrstva šípku je  pokryta svět
lými tvrdými chloupky, o kterých Font 
Quer řekl, že "vyvolávají svědění, když 

se dostanou pod košili. A to stejné člověk cítí 
v oblasti konečníku poté, co šípek snědl a drob
né chloupky prošly v neporušeném stavu celým 
trávicím traktem." 

........ D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Čerstvé plody. Toto je nejlepší způsob, jak 
využít vitaminy obsažené v šípku. Nasbírejte 
zralé plody, rozpulte je a pod tekoucí vodou 
omyjte, abyste je zbavili chloupků a semen. 
Každý den snězte plnou hrst. 

f) Odvar z plodů. V 1 litru vody vařte 50-60g 
plodů. Vypijte 4 až S šálků denně. Odvar sice té
měř neobsahuje vitamin C, ale je močopudný, 
čistí organismus a má mírně stahující účinky. 

c) Odvar z kořene a listů. Do 1,5 litru vody 
dejte 1 OOg kořene a/nebo listů a vařtetakdlou
ho, dokud se objem vody nezmenší na 1 litr. Vy
pijte několik šálků denně v případě průjmů. 

Zevní použití 

o Růžová voda. Do sklenice vody dejte hrst 
okvětních lístků růže a nechte 24 hodin od
stát. Následně okvětní lístky vyždímejte a za
hodle. Tekutinu použijte k omývání očí. 

Popis: Až 10m dlouhá liána nebo až 3 m vysoký 

keř z čeledi Rosaceae. Větve převážně trnité, trny 
obvykle hákovitě zahnuté, silné. Listy střÍdavé, 
řapikaté, lichozpeřené, lístky eliptické až vejčité. 
K věty stopkaté, růžové, vzácně bi/é, čnělky řidce 
chlupaté až lysé. Tři vnější kališní lístky zpeře
né, všechny žláznaté, po odkvětu dozadu uhnuté 
a před dozráním šipku opadávající. Plody (šipky) 
různých tvarů, obvykle 2 až 3 cm dlouhé, zprvu 
oranžové, později červené a měkké. 

Použivané části: Plody, květy, listy a kořeny. 

Vlastnosti a indikace 

Plod obsahuje různé cukry a organické kyse
liny, jakož i pektin, minerální soli, karoten (pro
vitamin A) a vitaminy B" B" C, E a P (flavonoi
dy). Ve 100 g šípku je obsaženo 600 až 800 mg 
vitaminu C, cožje mnohonásobné více než v ci
tronu, který ve 100 g obsahuje jen 50 mg. Díky 
tomu je šípek jednou z nejbohatších rostlin na 
vitamin C (obsahuje jej dokonce více než rybíz 
[ 181  mg] a kiwi [98 mg]). Růže šípková je dru-
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há za acerolou (Malpighia punicifolia L.), jejíž 
zralý plod obsahuje až 2 500 mg víta minu C na 
100 g a zelený dokonce až 6 000 mg. 

Plod růže šípkové má následující léčívé vlast
nosti: 

• Posíluje organismus a léčí kurděje. Šípky 
se doporučuje užívat v případě fyzického vy
čerpání, tělesné slabosti Uarní únava apod.) 
a rekonvalescence O, €I. Protože obsahují 
velké množství vitaminů, zejména vitaminu 
C, uplatňují se při léčbě kurdějí (avitaminóza 
z nedostatku vitaminu C), onemocnění, kte
ré se v západním světě téměř nevyskytuje. 

• Imunostimulant. Šípek se používá ke zvý
šení obranyschopnosti organismu, zejména 
jako prevence chřipky a nachlazeni. Dopo
ručuje se v případě všech infekčních one
mocnění, zvláště pak u dětí O, €I. 

• Je močopudný a čistí organismus. Šípek se 
doporučuje v případě otoků (zadržování te
kutiny v těle), jako doplněk stravy bohaté na 
maso a živočišné produkty, při dně a artritidě 
a vždy, když je nutné použít diuretikum, kte
ré pomáhá čistit organismus O, €I. 

Plod růže šípkové se uplatňuje (jí se celý) 
proti tasemnici a dalším střevním parazitům, 
ale tento účinek nebyl vědecky potvrzen. Ně
kteří lidé uvádějí, že šípky tasemnici vypudily 
proto, že obsahují chloupky, které tasemnice 
nesnáší. 

Okvětní lístky obsahují pektin, taniny, orga
nické kyseliny a malé množství esence. Stejně 
jako okvětní listky všech dalších druhů růžíjsou 
přísadou, z které se připravuje růžová voda; ta 
se s dobrými výsledky používá k omývání očí při 
zánětu spojivek a zánětu očního víčka O. 

Listy a kořeny obsahují taninové kyseliny a ma
jí stahující účínky. Používají se při slabých prů
jmech a v případě zánětu žaludku a střev Cl. 

Semena růže šípkové, která jsou velmi tvrdá, 
nejenže nemají žádný vliv na močové kamén
ky, jak se původně předpokládalo, ale navíc se 
z nich uvolňuje toxická esence, která negativně 
působi na nervový systém. 

Plod rtUe Iípkové, nazývaný šipek,je přírodní 
lék, který je vhodný jak pro děti, tak dospělé, 
a to nejen II případě nemoci, ale ijako nástroj 
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5ambucus 
ni rol. I 

Bez černý 
Uplatňuje se v případě 
horečky a nachlazení 

P
LODY bezu černého lidem sloužily jako 
potrava od dávnověku, a to i přesto, že 
aroma bezových listů je poměrně nepří

jemné. Při použití této rostliny je nutné si dát 
pozor, abychom ji nezaměnili s příbuzným dru
hem, bezem chebdí (Sambucusebulus L.),jehož 
listy a květy mají stejné vlastnosti jako bez čer
ný, ale jehož plody jsou jedovaté. Tady je několik 
podrobností, které nám pomohou tyto dvě rost
liny od sebe odlišit: 

• Bez černý má dřevnatý stonek a je to keř, za
tímco bez chebdí má stonek jako bylina. 

• Bez černý má lichozpeřené listy s 3 až 7 list
ky, zatímco bez chebdí s 11 a vice. 

• Zralé plody bezu černého vísí dolů, zatímco 
bezu chebdí trčí vzhůru. 

• Aroma bezu černého není zdaleka tak silné 
a nepříjemné jako aroma bezu ehebdí. 

Vlastnosti a indikace 

Květy, které jsou ve fytoterapii nejpoužíva
nější částí bezu černého, obsahují minerální 
soli (zejména dusičnan draselný), flavonové 
glykosidy (rutin a kvereehn) a organické kyse
liny, díky kterým vyvolávají pocení, jsou močo
pudné, čistí organismus a mají protizánětlivé 
účinky. Protože též obsahují rostlinný sliz, mají 
projímavé účinky. 
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Popis: \oýtrvalý, obvykle 1,5 
až 5 m vysoký keř z čeledi 
Caprlfoliaceae, občas také až 
10 m vysoký strom. Listy vstříc-
né, řapíkaté, lichozpeřené, s 3 až 7lístky,ježjsou 
kopinaté až vejčitě kopinaté. Květy uspořádá-
ny v hustých, vrcholových, plochých chocholícich 
o průměru 10 až 25 cm, pětičetné, bílé až nažlout
lé, vonné. Plodem je 5 až 8mm velká černá bobule, 
tzv. bezinka. 

Používanéčásti: K věty, plody a lýko. 

Varování 

Nikdy nejezte velké množství plodů bezu čer
ného, protože mohou způsobit nevolnost Q po
dráždit trávicí trakt. 
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"-..l...] Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev z květů. V 1 litru vody vylouhujte 
20-309 květů. Vypijte 3 až 5 šálků horkého ná
levu denně. 

f) Nálev z listů. V 1 litru vody vylouhujte 
1 0- 159 listů. Vypijte 3 až 5 šálků denně. 

� Odvar. V 1 litru vody vařte 70-1009 lýka. 
Vypijte 3 šálky denně. 

o Plody bezu černého se jedí čerstvé anebo 
jako výtažek. 

Zevní použití 

° Obklad namočte do nálevu z květů (50-609 
na 1 litr). 

o Čištěni postižené kůže nebo omývání očí. 
K tomuto účelu se používá koncentrovaný nálev. 

8 Výplachy úst a kloktáni. K tomuto účelu 
použijte výše uvedený nálev. 

Květy bezu černého jsoujedním z ntifúčinnifi

ších prostředků vyvolávajících pocení a podně

Clljících očistu organismu .. Doporučují se v ná
sledujících případech: 

• Katary, nachlazeni a chřipky. Vyvolávají 
pocení, podněcují očistné procesy a zmírňují 
překrvení orgánů. Rovněž tlumí kašel O .  

• Dětská vírová vyrážková onemocnění (spal
ničky, plané neštovice, spála). Jelikož květy 
bezu černého vyvolávají pocení, podněcují vy
lučování toxinů a dále pak snižují horečku O. 

• Krční nemocí. V případě zánětu hltanu (farin
gitida), zánětu sliznice ústní dutiny (stomati-

tida) a zánětu krčních mandlí (tonsilitida) se 
doporučuje kloktat a provádět výplachy úst 
nálevem z květů bezu černého 8. 

• Kožni nemoci. V případě nežitů, ekzémů, ak
né a dalších dermatóz se doporučuje aplikovat 
obklady a koupele s nálevem z listů bezu čer
ného 0, 0. 

• Zánět spojivek. Na oči aplikujte obklad a/nebo 
provádějte omývání očí s nálevem z květů bezu 
černého 0, 0. 

• Listy bezu černého mají podobné vlastnosti 
jako květy, ale kvůli jejich aroma jsou nálevy 
z nich méně příjemné f). 

Lýko, tedy vrstva nacházející se pod kůrou 
kmene a větví, má projímavé a močopudné 
vlastnosti. Od pradávna se používalo k léčbě 
otoků a vodnatelnosti, jakož i v případě přítom
nosti volné tekutiny v dutině břišní �. 

Plody bezu černého obsahují kyseliny, cukr, 
vitamin C a glykosid sambunignin, který může 
být toxický, ale pokud se užívá v přiměřených 

dávkách,je neškodný. Díky svému složení posi
Jují organismus ajsou projímavé 0. 

Plody bezu černého povzbuzuji organismus 
ajsou projímavé. Květy jsou zase nejlepším pro· 
středkem k vyvoláni poceni a podníceni očistných 
mechanismů; doporučují se v případě injekčních 
nemocí «jsou vhodnéjak pro děti, tak dospělé. 
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Thymus 
vul a';sl. I 20 RosW�ypr-:;ť 

nfekcr;; ;:j 
Cr"9 '"':"'. 8crěr;f'""1 

Tymián obecný 
Přírodní stimulant s výraznými 

antiseptickými vlastnostmi 

PŘíJEMNÉ aroma tymiánu si získalo 
pozornost starověkých Egypťanů, kteří 
z něj připravovali olej používaný k bal

zamování. Dnes víme, že díky obsahu tymolu 
a karvakrolu, dvou silných antiseptik, je tymián 
schopen zastavovat průjmy a množení bakterií. 

--1-' Příprava a použití 

Vnitřní použití 

O Nálev. V 1 litru vody vylouhujte 20-30g 
květů. Vypijte až 5 šálků denně. Je-Ii nálev 
koncentrovanější (50-60 9 na litr), stimuluje 
organismus podobně jako čaj nebo káva, ale 
nemá žádné vedlejší účinky. 

8 Esence. Užívejte 2-3 kapky třikrát denně. 
Toto množství nikdy nepřekročte. 

Zevní použití 

Cl Výplachy úst a kloktání. K těmto úče
lům se používá odvar. Do 1 litru vody přidáte 
1 00-120g květů a vaříte tak dlouho, dokud se 
objem vody nezmenší na polovic. 

e Inhalace páry s esencí. 

o Obklady a koupele s odvarem. 

@ Tonikum a masáže s odvarem či esencí. 

G Koupele: Ve 2-3 litrech vody vylouhujte 300-
500g květů. Nálev scedíte a přidáte do koupele. 

fl) Kataplazmata. Květy a listy tymiánu zba
vené stonků zaviňte do bavlněné látky, zahřej
te a aplikujte na bolavé místo. 

Popis: Iýtrvalý, ro:<větvený, vždyzelený polokeř z čele
di Labiatae, se stonky ve spodní části silně zdřevnatě
lými. Listy jsou řapíkaté, křižmostojné, s čárkovitou 

až eliptickou, celokrajnou, žláznatě tečkovanou čepe
lí, svrchu zpravidla lysou, vespod běloplstnatou. Kvě
tenstvíje tvořeno bledé nachovými květy. 

Používané části: Květenství. 

Vlastnosti a indikace 
Rostlina obsahuje 1-2 % esence bohaté na 

dva izomery, tymol a karvakrol,jakož i další mo
noterpeny, například p-cymene, borneol a gera
niol. Za většinu svých léčivých vlastnosti tymián 
vděčí této esenci. 

• Antiseptikum. Esence má silné antiseptické 
účinky, které jsou výraznější než účinky fenolu 

a peroxidu. V 19. století a na začátku 20. sto
letí, kdy antibiotika nebyla dosud známá, se 
o tymiánu říkalo, že je "dezinfekčním pro
středkem chudých". 

Antimikrobiotické působení esence je posíleno 
tím, že tymián stimuluje leukocytózu (zvyšuje po
čet bílých krvinek v krvi). Tento účinek byl potvr
zen experimentálně. Na rozdíl od antibiotik, kte
ré snižují obranyschopnost organismu, tymián ji 
zvyšuje tím, že stimuluje činnost bílých krvinek. 

Z toho důvodu se tymián doporučuje v přípa
dě všech infekčních onemocnění, zejména těch, 
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při kterých bakterie postihují trávicí, dýchací, 
rozmnožovací a močové ústrojí. 

• Trávicí ústrojí, Má proti křečové účinky, po
sHuje trávicí trakt a zmírňuje tvorbu ply
nů ve střevech. Zvyšuje chuť kjídlu, zlepšuje 
trávení a zastavuje střevní průjmy způsobené 
nerovnováhou střevní mikroflóry. 

Doporučuje se v případě zánětu žaludku 
a střev a zánětu tlustého střeva způsobených 
bakterií druhu Sa/monella, které jsou zodpověd
né za mnoho infekcí ze zkaženého jídla O, 6. 

• Střevní paraziti. Je zejména účinný v přípa
dě tasemnice. Rovněž je to dobrý insekticid 
účinný proti vším a blechám O, 6. 

• Nemoci hrtanu a ústní dutiny. Výplachy úst 
nálevem z tymiánu se uplatňují v případě bo
láků, hnisavého zánětu zubového lůžka 
a zánětu sliznice ústní dutiny. Použít nálev 
jako kloktadlo se doporučuje v případě záně
tu hltanu a zánětu krčních mandlí Cl. 

• Dýchací ústrojí. Díky tomu, že tymián usnad
ňuje vykašlávání, tlumí kašel, zklidňuje sliz
nici a je antiseptický, uplatňuje se v případě 
zánětu vedlejších dutin nosních, zánětu hrta
nu, průduškového kataru a zánětu průdušek, 
astmatu, dráždivého a dávivého kašle. V těchto 
případech doporučujeme vnitřně užívat nálev 
O nebo esenci 6 a inhalovat esenci O. 

Tymián doporučujeme užívat při chřipkové 
epidemii, a to jako nálev, tradiční tymiánovou 
polévku nebo jej přidat do zeleninových salátů. 

• Pohlavní a močové ústrojí. Díky močopud
ným a antiseptickým účinkům se tymián do
poručuje v případě nemocí močového ústrojí 
(zánět močového měchýře a ledvin) O, 6. 

Použije-li se nálev z tymiánu k zevnímu omý
vání, má příznivý vliv na infekce vnějších po
hlavních orgánů vzniklé v důsledku špatné 

hygieny, cukrovky a dalších příčin, a to jak u žen 
(zánět pochvy, zánět vulvy), tak u mužů (zánět 
žaludu a předkožky) 0. 

Když se aplikuje jako horké kataplazma, 
zmírňuje bolesti při ledvinové kolice a zánětu 
močového měchýře. 

• Revma. Aplikuje-li se zevně jako masáž, kou
pel nebo kataplazma, zmírňuje revmatické 
bolesti způsobené artritidou a dnou 0 , 8 ,  
«ll . Když se užíváperorá/ně 0, 6 má rovněž 
močopudné účinky a vyvolává pocení, čímž 
z krve odstraňuje kyselé produkty metabolis
mu způsobující artritidu a dnu. 

Aplikovaný zevně rovněž zmírňuje bolesti 
ztuhlé šíje, bolesti v bederní oblasti, bolesti 
při ischiasu, artróze apod. 0, 8, «ll. 

• Kožní infekce. Na infikované rány, boláky, 
bércové vředy, omrzliny, nežity, abscesy, vy
rážky apod. se aplikuje ve formě koupelí či 
obkladů 0.  

Díky tomu, že dokáže ničit parazity, je  mož
néjej použít proti svrabu, vším a blechám. 

• Posiluje vlasy. Když se prostřednictvím ma
sáže či jako tonikum aplikuje na vlasy, posilu
jeje a zabraňuje jejich padání 0. 

7jJmidnje bylina, která má mnoho prokázaných 
léčivých vlastností. Jako horký obklad či kata
plazma zmírňuje bolesti při zánětu močového 
měchýře a ledvinové kolice. 
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Tropaeolum 
ma·us l. I 

Lichořeřišnice větší 
Účinné přírodní antibiotikum 

M
NOHO antibiotik používaných k léč
bě je produktem plísní a bakterií. Lí
chořeřišnice jejednou z mála rostlin 

produkujících přírodní antibiotické látky, které 
oproti konvenčním antibiotikům mají následu
jící výhody: 

• Neničí bakteriální mikroflóru. Lichořeřiš
nice nezpůsobuje průjmy ani nerovnováhu 
střevní mikroflóry, dva nejčastější přízna
ky, které se objevují při perorálním užívání 
ostatních antibiotik. 

• Nevyvolává senzitivitu ani alergické reak
ce, což je při užívání antibiotik celkem běžné. 

• Její užívání je snadné a příjemné. Nepodává 
se ani injekčně, ani jako čípek. Je možné ji 
užívat v zeleninových salátech, kterým dodá
vá příjemnou chuť podobnou hořčici. 

Vlastnosti a indikace 

Celá rostlina obsahuje sirný glykosid glu
kotropeolin, který díky působení myrosinu, 
enzymu obsaženému v rostlině, uvolňujícímu 
se po jejím rozemnutí, vytváří kromě jiného 
sirný esenciální olej, který má silné antibiotic

ké vlastnosti. Po požití rostliny tento esenciální 
olej proniká do krve a je vylučován skrze dýcha
cí a močové ústrojí. V těchto orgánech se jeho 
koncentrace zvýší a projeví se jeho antimikro
biální účinky, díky kterým nemohou bakterie 
růst a množit se. Proto se používá zejména v ná
sledujících dvou případech: 
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Popis: U nás jednoletá bylina z čeledi Tropaeola
ceae, s plazivou lodyhou až 3 m dlouhou (ve své 
domovině až 5 m dlouhou). Listy s ovijivými řapí
ky, celokrajné nebo mělce laločnaté, lysé. Květy na 
dlouhých ovfjivých stopkách; kališní ostruha 
2 až 4 cm dlouhá, zakřivená, špičatá; kališnf 
lfstky okrouhlé, dolnf tři na bázi brvité, oranžově 
červené, horní s červenými pruhy. 

Použivané části: Listy, květy a plody. 



ENCYKLOPEDIE LÉČiVÝCH ROSTLIN 

D Příprava a použití 

Vnitřní použití 

o Salát (má posilující účinky a zvyšuje chuť 
k jídlu). Použijte mladé květy a listy. V kombi
naci s h lávkovým salátem je vynikající. 

8 Nálev nebo odvar. V 1 litru vody vylouhuj
te nebo vařte 30g květu, listu a plodu. Každou 
čtvrtou hodinu vypijte 1 šálek. 

Zevní použití 

Cl Sedací koupele. Hrst květu nebo plodu na 
1 litr vody. Koupel musí být horká. 

o Tonikum . Rozemelte dvě hrsti (20 g) lis
tu, květu a čerstvých semínek lichořeřišnice. 
Přidejte je do 0,5 litru ethylalkoholu a nechte 
2 hodiny odstát. Do tohoto studeného výtažku 
můžete přidat listy kopřivy, pět listů zimostrá
ze a lžíci rozmarýnu. Získanou tekutinu vtírejte 
do vlasů. 

• Infekce dýchacího ústrojí: zánět vedlejších 
dutin nosních, rýma a především zánět prů
dušek (akutní i chronický). Dr. Leclerc, zná
mý francouzský fytoterapeut, prohlásil, že 
lichořeřišnice "usnadňuje vykašlávání lidem, 
jejichž hleny v důsledku zánětu průdušek 
jsou více kapalné a obsahují hnis". Rovněž se 
uplatňuje v případě chřipky a nachlazení, pro
tože její účinná látka s antibiotickými účinky 
impregnuje celé dýchací ústrojí, zmírňuje pře
krvení průdušek a tlumí kašel O, 8 . 

• Infekce močového ústrojí: bakteriální hnisa
vý zánět ledvin (pyelonefritida) a zánět močo
vého měchýře (cystitida) O, 8.  Dr. Schneider 
popsal pokus, na jehož základě se ukázalo, že 
devět hodin po zkonzumování salátu z licho
řeřišnice jsou její účinné látky stále přítomny 
v moči. 
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Kromě antibiotických účinků má lichořeřiš
nice následující vlastnosti: 

• Zlepšuje funkce kůže. Je to dáno vysokým 
obsahem síry. Aplikuje-li se zevně, má hojivé 
účinky na rány a boláky. Regeneruje a zvláč
ňuje suchou kůži, stimuluje kořínky vlasů, re
vitalizuje vlasy, a dokonce podněcuje jejich 
růst. Proto je lichořeřišnice nejpoužívanější 

rostlinou při léčbě padání vlasů. Chcete-li 
zvýšit její účinky, měli byste si před aplikací 
vyholit hlavu O.  

• Posiluje a tonizuje. Je to zřejmě dáno vyso
kým obsahem vitaminu C (285 mg vitaminu 
Cll 00 g čerstvých listů), který je vyšší než 
v citronu (50 mg vitaminu Cll 00 g dužiny) 
0, 8.  

• Upravuje menstruací. Sedací koupele s kvě
ty nebo plody lichořeřišnice harmonizují 
a normalizují menstruační cyklus Cl. 

• Afrodiziakum. Říká se, a je možné, že na 
tom bude něco pravdy, že lichořeřišnice má 
afrodiziakální účinky O, 8. V některých ze
mích se jí dokonce přezdívá "rostlina lás
ky". Schválněji ochutnejte, uvidíte sami. 

Lichořeřišnicejejednou z nejúčinnějšich anti
biotických rostlin, které se uplatňuji při léčbě 
infekcí dýchacího a močového ústrojí. Navíc je to 
základní složka mnoha přípravků a šamponů, 
které revitalizuji vlasy. 



I 

Rejstřík odborných názvů i 
A 
Abies a/ba Miller (Jedle bělokorá) 152 

Aescu/us hippocastanum L. (Jírovec maďal) 131  

Agave americana L. (Agáve americká) 274 

Agrimonia eupa/oria L. (Řepík lékařský) 101 

Agropyrum repens (L.) Beauv. (Pýr plazivý) 275 

Achillea mi/lefolium L. (Řebříček obecný) 344 

Allium sativum L. (Česnek kuchyňský) 120 

A/oe vera (L.) Webb. (Aloe vera) 346 

A/thaea ofjicina/is L. (Proskurník lékařský) 96 

Anethum graveo/ens L. (Kopr vonný) 175 

Anthyllis vulneraria L. (Úročník bolhoj) 329 

Arctium /appa L. (Lopuch větší) 348 

Arctostaphy/os uva·ursi (L.) Spren. (Medvědice 

lékařská) 276 

Amica montana L. (Prha chlumní) 323 

Artemisia vu/garis L. (Pelyněk černobýl) 296 

Arundo donax L. (ntina obecná) 278 

B 
Barosma betulina Thumb. (Zápašnice březová) 

279 

Be/lis perennis L. (Sedmikráska chudobka) 364 

Berberis vu/garis L. (Dřišťál obecný) 196 

Betu/a a/ba L. (Bříza bělokorá) 280 

Bixa orellana L. (Oreláník barvířský) 349 

Brassica nigra (L.) Koch (Brukev černá) 324 

c 
Calendula ofjicinalis L. (Měsíček lékařský) 298 

Capsella bursa-pastoris L. (Kokoška pastuší 

tobolka) 300 

Carum ca rvi L. (Kmín kořenný) 176 

Cassia angustifo/ia Vah!. (Kassie sen nová) 244 

Cassiajistu/a L. (Kassie fistula) 246 

Ceanothus americanus L. (Zploděr americký) 

97 

Centaurea cyanus L. (Chrpa modrá) 62 

Cephae/is ipecacuanha A. Rich. (Hlavěnka 

dávivá) 212 

Ceratonia siliqua L. (Rohovník obecný) 247 

Cereusgrandiflorus Miller (Kaktus) 1 10 

Cetraria islandica L. (Pukléřka islandská) 154 

Cichorium intybus L. (Čekanka obecná) 214 

Cinchona ofjicinalis L. (Chinovník lékařský) 366 

Cinnamomum camphora (L.) (Steb. Kafrovník 

lékařský) 1 1 1  

Cinnamomum zey/anicum Blume (Skořicovník 

cejlonský) 216 

Citrus aurantium L. (pomerančovník) 72 

Copaifera ofjicinalis L. (Korajník lékařský) 282 

Coriandrum sativum L. (Koriandr setý) 218 

Crataegus monogyna Jacq. (Hloh 

jednosemenný) 1 1 2  

Crocus sativus L. (Šafrán setý) 219 

Cuminum cyminum L. (Kmín římský) 220 

Cupressus sempervirens L. (Cypřiš velkoplodý) 

1 34 

Curcuma /onga L. (Kurku ma dlouhá) 221 

Cynara sco/ymus L. (Artyčok zeleninový) 199 

D 
Digitalis purpurea L. (Náprstník červený) 1 14 

E 
Echinacea angustifolia D. C. (fřapatka 

nachová) 368 

Ephedra dystachya L. (Chvojník čínský) 157 

Epi/obium angustifo/ium L. (Vrbovka úzkolistá) 

248 

Equisetum arvense L. (Přeslička rolní) 350 

Eryngium campestre L. (Máčka ladní) 283 

Euca/yptus g/obu/us Labil!. (Blahovičník 

kulatoplodý) 158 
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Eugenia caryophyllata Thumb. (Hřebíčkovec 

vonný) 98 

Euphrasia officinalis L. (Světlík lékařský) 64 

F 
Fagus si/vatica L. (Buk lesní) 249 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (Tužebnik 

jilmový) 326 

Foeniculum vulgare Mill. (Fenykl obecný) 177 

Fraxinus excelsior L. (Jasan ztepilý) 328 

Fucus vesiculosus L. (Chaluha bublinatá) 314 

Fumaria officinalis L. (Zemědým lékařský) 

198 

G 
Gentiana lutea L. (Hořec žlutý) 222 

Geranium robertianum L. (Kakost smrdutý) 65 

Ginkgo bi/oba L. (Jinan dvoulaločný) 124 

Glycyrrhizaglabra L. (Lékořice lysá) 160 

H 
Hamamelis virginiana L. (Vilín virginský) 1 3 1  

Harpagophytum procumbens Oec. (Harpagofyt 

ležatý) 330 

Hibiscus abelmoschus L. (Ibišek čínský) 178 

Hibiscus sabdariffa L. (Ibišek súdánský) 179 

Humulus lupulus L. (Chmel otáčivý) 74 

Hydrastis canadensis L. (Vodilka kanadská) 

102 

Hypericum perforatum L. (Třezalka tečkovaná) 

352 

CH 
Chenopodium ambrosioides L. (Merlík vonný) 

213 

Chondrus crispus Lyngb. (Úrazník šídlovitý) 

155 

Chrysophyllum caimito L. (Zlatolist) 156 

I 
Illicium verum Hook. (Badyáník pravý) 224 

J 
Jasoniaglutinosa (L.) O. C. (Jasonia glutinosa) 

225 

Juglans regia L. (Ořešák královský) 250 

Juniperus communis L. (Jalovec obecný) 284 

K 
Krameria triandra Ruiz-Pav. (Ratan ha) 99 

L 
Lactuca virosa L. (Locika kompasová) 75 

Laminaria saccharina Lam. (Čepelnatka) 316 

Laurus nobilis L.  (Vavřín ušlechtilý) 226 

Lavandula angustifolia Miller (Levandule 

lékařská) 76 

Linum usitatissimum L. (Len setý) 252 

Lippia triphylla Kuntze (A1oisie trojlistá) 227 

M 
Malva silvestris L. (Sléz lesní) 254 

Matricaria chamomilla L. (Heřmánek pravý) 

180 

Medicagosativa L. (Tolice setá) 139 

Melissa officinalis L. (Meduňka lékařská) 78 

Mentha piperita L. (Máta peprná) 182 

Menthapulegium L. (Polej obecný) 228 

Morinda citrifolia L. (No ni) 370 

N 
Nasturtium officinalis R. Br. (Potočnice 

lékařská) 140 

Nepeta cataria L. (San!a kočičí) 183 

o 
Ocimum basilicum L. (Bazalka pravá) 184 
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Rejstřík odborných názvů 

Oenothera biennis L. (Pupalka dvouletá) 126 

Opuntiaficus-indica (L.) Miller. (Nopál 

obecný) 354 

Orchis mascu/a L. (Vstavač mužský) 255 

Origanum majorana L. (Majoránka zahradní) 

184 

Origanum vulgare L. (Dobromysl obecná) 230 

Orthosiphon stamineus 8enth. (lavanský čaj) 

317 

p 
Panax ginseng C. A. Meyer (Ženšen) 302 

Parietaria officinalis L. (Drnavec lékařský) 285 

Passiflora incarnata L. (Mučenka pIetní) 80 

Peumus bo/dus Molina (8oldovník vonný) 200 

Physalis viscosa L. (Mochyně) 355 

Pimpinella anisum L. (8edrník anýz) 232 

Pinus pinaster Soland (8orovice přímořská) 162 

Pistacia lentiscus L. (Řečí k lentišek) 100 

Plantago major L. (Jitrocel větší) 164 

Plantago psyllium L. (J itrocel blešník) 256 

Polygonum bistorta L. (Rdesno hadí kořen) 95 

Portu/aca oleracea L. (Srucha zelná) 258 

Potenti//a erecta (L.) Rauschel (Mochna 

nátržník) 259 

Prunus spinosa L. (Slivoň trnitá) 185 

Pu/monaria officinalis L. (Plicník lékařský) 

166 

Q 
Quassia amara L. (Kvassie hořká) 231 

Quercus robur L. (Dub zimní) 104 

R 
Rhamnusfrangula L. (Krušina olšová) 260 

Rhamnus purshiana D. C. (Řešetlák Purshův) 

262 

Rheum officina/e 8aillon (Reveň lékařská) 263 

Ricinus communis L. (Skočec obecný) 264 

Robinia pseudoacacia L. (frnovník akát) 234 

Rosa canina L. (Růže šípková) 374 

Rosagallica L. (Růže galská) 304 

Rosmarinus officinalis L. (Rozmarýn lékařský) 

332 

Rubia tinctorum L. (Mořena barvířská) 286 

Rubusfruticosus L. (Ostružíník křovítý) 266 

Rutagraveo/ens L. (Routa vonná) 305 

s 
Saccharum officinarum L. (Cukrová třtina) 167 

Sa/ix alba L. (Vrba bílá) 334 

Salvia officinalis L. (Salvěj lékařská) 306 

Sambucus nigra L. (Bez černý) 376 

Santo/ina chamaecyparissus L. (Svatolína 

cypříškovitá) 235 

Satureja montana L. (Saturejka horská) 188 

Saxifragagranulata L. (Lomikámen zrnalý) 

287 

Serenoa repens Bartram. (Serenoa plazivá) 308 

Si/ybum marianum (L.) Gaertn. (Ostropestřec 

mariánský) 202 

Sisymbrium officina/e Scopoli. (Hulevník 

lékařský) 103 

Solidago virga-aurea L. (Zlatobýl obecný) 288 

Spirulina ma,yima (set.-Gard.) Geiller 

(Spirulína) 142 

Symphytum officinalis L. (Kostival lékařský) 

356 

T 
Tamarindus indica L. (famaryšek indický) 265 

Taraxacum officinale Web. (Smetanka 

lékařská) 204 
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Thymus serpyl/um L. (Pamětník rolní) 168 
Thymus vulgaris L. (TYmián obecný) 378 
Tilia europaea L. (Lípa malolistá) 82 
7rigonel/afoenum-graecum L. (Pískavice řecké 

seno) 236 

Tropaeolum majus L. (Lichořeřišnice větší) 
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Thrnera diffusa Wi1ld. (Damiána) 309 

U 
Urtica dioica L. (Kopřiva dvoudomá) 144 

V 
Valeriana officinalis L. (Kozlík lékařský) 84 

Vanilla planifolia Andrews (Vanilovník 

plocholistý) 190 

Verbena officinalis L. (Sporýš lékařský) 86 
Veronica officinalis L. (Rozrazil lékařský) 237 

Viola odorata L. (Violka vonná) 170 

Z 
Zingiber officinale Roscoe (Zázvor lékařský) 

191 
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