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POUŽITÍ LÉČIVÝCH BYLIN V LÉČITELSTVÍ 
  

Česky Latinsky Živel Použití v léčitelství Osvědčené směsi 

  

aloe 

stromovitá 
Aloe arborescens Voda 

dřeň listů přikládat na kůži při popáleninách, řezných 

ranách, odřeninách, i proti vráskám, placky k ošetření 

ekzémů, míst poštípaných hmyzem, zanícené a drsné 

kůže, šťáva je velmi silné projímadlo a zesiluje 

menstruaci 

pro razantní účinek neužívat ve směsích 

aloisie trojlistá Lippia citriodora Voda 

list při žaludečním a dvanáctníkovém vředu, při 

dyspepsii a nevolnosti s nutkáním na zvracení, ke 

zlepšení trávení a při nadýmání, dále při neklidu, 

depresích a migrénách 

pro zvýšení účinnosti míchat s listem 

meduňky 

 

nálev při depresích: 1 polévková lžíce 

meduňky, 1 polévková lžíce aloisie, přelít 

šálkem vařící vody, 10 min. vyluhovat, 

přecedit, osladit medem, pít 3 šálky denně 

 

nálev proti migréně: smíchat stejné díly květu 

heřmánku, aloisie, majoránky a lipového 

květu, 1 polévkovou lžíci přelít šálkem vařící 

vody, 10 min. vyluhovat, přecedit, pít 3 šálky 

denně 

andělika 

lékařská 

Archangelica 

officinalis 
Oheň 

kořen podporuje trávení a chuť k jídlu, proto proti 

nechutenství, ovlivňuje slinivku, zmírňuje bolest 

žaludku a střevní potíže, mírní bolest zubů a 

zabraňuje nadýmání, zevně na svrab, svědivost, rány 

a revmatismus, Rozdrcené listy proti cestovní 

nevolnosti - osvěžit jimi vzduch v autě 

směs na podporu slinivky: andělika 50g, kmín 

30g, fenykl 20g, pomlít na prášek, podávat po 

jídle na špičku kulatého nože, zapíjet vodou 

anýz vonný Pimpinella anisum Vzduch 

semena mají antiseptické a antiparazitní účinky, 

proto zevně k čištění ran, proti svrabu a vším. nálev 

ze semen nebo listů zabraňuje nadýmání a podporuje 

trávení, s medem proti kašli a nachlazení, zvyšuje 

tvorbu mateřského mléka. Svařené mléko s 

anýzovými semeny proti nespavosti a kolice. 

byliny vhodné do směsí s anýzem: lékořice, 

fenykl, andělika, puškvorec, podběl, jitrocel, 

petrklíč, šalvěj, rdesno ptačí, dobromysl, 

tymián, divizna, majoránka 

arnika 

prha chlumní 
Arnica montana Oheň 

květ podporuje prokrvení věnčitých tepen, podporuje 

srdeční činnost, zevně jako obklad na rány, vředy, 

zánět křečových žil, na kloubní artritické i artrózní 

záněty 

  

bedrník 

obecný 
Pimpinella saxifraga Země 

kořen na snižování soudržnosti a rozpadání 

ledvinových a močových kamenů, na detoxikaci a 

odplavení usazenin močí, podporuje metabolismus 

směs na podporu metabolismu: kořen 

bedrníku 30g, kořen všedobru horního 25g, 

nať ožanky 15g, užívat na jaře a na podzim 

jako třítýdenní kůru 

benedikt 

lékařský 

čubet 

Cnicus benedictus Oheň 

nať zlepšuje trávení, podporuje tvorbu žluče, 

antiseptikum, diuretikum, urychluje metabolismus, 

potlačuje kvašení a hnití ve střevech 

směsi na podporu metabolismu: benedikt, 

pelyněk, zeměžluč, čekanka, vachta trojlistá 

 

směs diuretická: benedikt, březový list, list 

černého rybízu, semeno petržele, kořen 

jehlice 

bertrám 

obecný 

řebříček 

bertrám 

Achillea ptarmica Oheň 

oddenek proti revmatickým bolestem, bolestem 

zubů, nadýmání a na povzbuzení činnosti střev, proti 

celkové vyčerpanosti a při ztrátě chuti k jídlu 
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bez černý Sambucus nigra Vzduch 

kůra proti bolestem hlavy, k vyvolání porodu a na 

obkladové placky, jako diuretikum při ledvinových a 

srdečních potížích, listy uvařené ve lněném oleji - 

zevně přikládat proti hemoroidům, suché listové 

zábaly při revmatických bolestech kloubů, proti 

zevním nádorům, vnitřní užití má laxativní a 

diuretické účinky, na čištění krve, šťáva na 

podrážděné oči, čaj z květů na snížení teploty - při 

léčení horečnaté chřipky z nachlazení, na sennou 

rýmu, zánět průdušek, zánět nosních dutin a katarů 

horních cest dýchacích, při nedoslýchavosti ze zánětu 

uší, na podporu laktace 

nejčastější směsi: bezový květ s květem lípy, 

natí brutnáku, s vrbovou kůrou nebo s květem 

tužebníku 

bělotrn 

kulatohlavý 

Echinops 

sphaerocephalus 
Oheň 

semena na svalové atrofie, periferní obrny, záněty 

nervů a poruchy vedení nervových vzruchů, stimulace 

srdečního svalu. 

  

borovice lesní Pinus sylvestris Země 

žvýkání pryskyřice při bolestech v krku, odvar z jehličí 

přidaný do koupele posiluje cévy, pomáhá při potížích 

s ledvinami a močovým měchýřem 

  

borůvka černá Vaccinium myrtillus Voda 

plody čerstvé i sušené proti průjmu, antibakteriální (i 

proti E coli a stafylokokům), na posílení cévních stěn, 

na regeneraci oční sítnice, proti šerosleposti, odvar z 

listů proti slabosti močového měchýře, odvar z plodů 

proti zánětu tlustého střeva 

směs při průjmu: každou půlhodinu 1 čajovou 

lžičku sušených plodů, k tomu na špičku 

kulatého nože práškového kořene mochny 

nátržníku, zapít nálevem z benediktu, podávat 

4-6krát denně 

brambor 

obecný 
Solanum tuberosum Země 

syrové jako projímadlo, čerstvá šťáva při zánětu 

žaludku a peptickém vředu. 
není vhodný do směsí 

brčál menší 

barvínek brčál 
Vinca minor Voda 

nálev snižuje krevní tlak, zlepšuje prokrvení srdečního 

svalu, regeneruje krev (vhodný při anémii, při 

psychické deprivaci, po těžkých úrazech a v 

rekonvalescenci), staví krvácení (při vykašlávání krve, 

při krvácení z nosu), při těžkých průjmech, pro snížení 

krevního cukru, na podporu působnosti trávicích 

enzymů, kloktadlo při bolestech v krku, placky z 

čerstvých listů proti křečím - přímo na postižené 

místo. 

macerát při vysokém krevním tlaku: květ a list 

hlohu 100g, nať barvínku 50g, listy jmelí 50g, 

nať meduňky 25g, nať saturejky 25g, podávat 

2-3krát denně šálek až 1 měsíc, při poklesu 

tlaku týden přestávka 

bršlice - kozí 

noha 

Aegopodium 

podagraria 
Země 

nálev z oddenku je výrazně močopudný, 

protirevmatický, proti dně, čištění krve, proti otokům, 

rozdrcené čerstvé listy jako horké obklady na bolavé 

klouby 

  

brusinka 

obecná 

Rhodococcus vitis-

idaea 
Voda 

macerát z listů nebo plodů při zánětech močových 

cest a při průjmech 
  

brutnák 

lékařský 
Borago officinalis Voda 

nať při stresu, protože napomáhá regeneraci kůry 

nadledvinek, květy a listy svařené ve víně k 

povzbuzení tvorby adrenalinu a ke zvýšení schopnosti 

zvládnout stresové situace, při horečce, v 

rekonvalescenci a k léčení zánětu pohrudnice, 

povzbuzuje tvorbu mateřského mléka, placky z listů 

ke zklidnění zánětů 

  

břečťan 

popínavý 
Hedera helix Voda 

tinktura z listů ve velkých dávkách způsobuje cévní 

dilataci, v malých cévní konstrikci, zpomalování tepu, 

dále podporuje játra a žlučník a slabou menstruaci, 

má kancerostatické účinky, podporuje vykašlávání, 

obklad z listů na bolestivé klouby 

tinkturu lze přidávat do krev čistících směsí na 

podporu metabolismu a vylučování 

odpadních látek 
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bříza bělokorá Betula pendula Voda 

list k hojení boláků v ústech, proti ledvinovým 

kamenům, má sedativní účinky, proto při nespavosti, 

dále při revmatismu a dně, listy mají diuretické a 

desinfekční vlastnosti, proto při infekci močových 

cest a při ledvinových kamenech - bříza nedráždí 

ledviny 

při bolestech svalů a kloubů s horečkami: 1 díl 

březového listu, 1 díl lipového květu, 1 díl 

květu bezu černého, 0,5 dílu natě 

mateřídoušky 

bukvice lékařská Betonica officinalis Oheň 

nať vnitřně při bolestech hlavy vyvolaných nervovým 

vypětím, posiluje CNS, ke zmírnění plicních potíží, 

bolesti v krku, astmatu, kataru, dně, revmatismu, 

pálení žáhy a dýchacích obtížích, v rekonvalescenci, k 

odstranění únavy a slabosti, na potíže močového 

měchýře a ledvin a proti nadměrnému pocení, při 

křečových žilách, proti střevním parazitům, zevně při 

plísňových onemocněních kůže 

  

celík zlatobýl Solidago virgaurea Oheň 

nať a květ na nemoci ledvin a močových cest, 

diuretikum, rozpouštění kaménků, podporuje 

metabolismus, tlumí krvácení v trávicím traktu, nálev 

ve směsi vhodný pro všechny urologické kombinace 

urologický nálev: 3 díly celíku, 1 díl rdesna 

ptačího (truskavce), 1 díl přesličky rolní, 1 díl 

rdesna blešníku (vrbice bílé), podávat 3krát 

denně sklenku + min. 3 litry tekutin během 

dne 

cibule kuchyňská Allium cepa Oheň 

čerstvá jako antibiotikum, pro zvýšení tvorby trávicích 

šťáv a žluči, sedativní účinky na nervový systém, na 

vykašlávání při větším zahlenění, antisklerotické 

účinky, střevní desinfekce 

sušená ztrácí účinnost, proto není vhodná do 

směsí 

čaga 

rezavec šikmý 
Inonotus obliquus X 

silné kancerostatické působení (zejména při nádorech 

trávicího traktu - do střev formou klystýru), při 

dlouhodobém užívání v malých dávkách se vytváří 

imunita proti všem nádorovým onemocněním, na 

záněty žaludku, žaludeční vředy, formou klystýru také 

na ulcerózní kolitidu a Crohnovu chorobu 

účinek je komplexní, proto nekombinovat s 

jinými bylinami 

čajovník čínský Camellia sinensis Oheň 

list rozšiřuje cévy a vrací jim pružnost, zpomaluje 

sklerotizaci, snižuje hladinu kyseliny mléčné, působí 

antibioticky, zlepšuje krevní oběh, diuretikum, 

vyvolává pocení, proti průjmům, chrání před UV 

zářením (i při radioterapii), nezvyšuje krevní tlak, 

směsi pro posílení nervové soustavy, při poruchách 

ledvin 

směs na posílení nervové soustavy: 250g 

zeleného čaje, 1 polévková lžíce máty, 1 

polévková lžíce dobromysli, 2 polévkové lžíce 

meduňky, 2 polévkové lžíce třezalky, 3 

polévkové lžíce srdečníku, užívat 3krát denně 

šálek nálevu 

 

směs při poruchách ledvin: 250g zeleného 

čaje, 3 polévkové lžíce celíku, 2 polévkové 

lžíce listu medvědice nebo listu brusinky, 1 

polévková lžíce celeru (muži) nebo kořene 

petržele (ženy), 1 polévková lžíce březového 

listu, 1 polévková lžíce natě rdesna ptačího 

(truskavce), podávat 4 šálky nálevu denně 

čekanka obecná Cichorium intybus Vzduch 

odvar z kořene při jaterních potížích, žlučníkových a 

ledvinových kamenech a zánětech močových cest, k 

léčení žloutenky, nemocí sleziny a jater, na pročištění 

trávicího ústrojí a močových cest, proti zápachu z úst, 

na tvorbu mléka při kojení 

 

žlučníkový čaj: čekanka, máta peprná, smil 

písečný, třezalka tečkovaná, vlaštovičník a 

řebříček, vše rovným dílem, 1 polévkovou lžíci 

zalít 0,5l studené vody, nechat přejít varem, 

15 minut vyluhovat, scedit, pít 3krát denně 

skleničku před jídlem 

  

http://www.magicbrinar.cz/


   

www.magicbrinar.cz          web o lidovém léčitelství a magii J.C.Brinar 

černohlávek 

obecný 
Prunella vulgaris Voda 

kvetoucí nať pro zvýšení srážlivost krve, hojení ran, 

proti zánětu (kloktadlo), při bolestech žaludku, 

zánětu hrtanu, zánětu žaludku, hemoroidech 

hemostatická směs: 3 díly natě řebříčku, 2 díly 

natě černohlávku a 1 díl natě pastuší tobolky, 

připravit jako silnější nálev, podávat 3 šálky 

denně 

 

trávicí ústrojí: směs černohlávku, ožanky a 

natě dobromysli, vše stejným dílem, připravit 

jako nálev, podávat 3 šálky denně 

černucha setá Nigella sativa Vzduch 

semena proti nadýmání, na podporu enzymatické 

činnosti slinivky, při poruchách sliznic, na podporu 

tvorby žluči, diuretikum, proti střevním parazitům, na 

zvýšení tvorby mateřského mléka, proti křečím, 

protinádorové působení (zejm. preventivně), při 

zažívacích obtížích a dyspepsiích 

směs při enzymatické poruše funkce slinivky a 

obtížně definovatelných střevních obtížích: 

kmín 50g, semeno černuchy 30g, oddenek 

puškvorce 20 g, pomlít na jemný prášek, 

podávat po vydatnějším jídle na špičku 

kulatého nože 

česnáček lékařský Alliaria officinalis Oheň 

kvetoucí nať k zevně k léčbě zhnisaných ran a zánětů 

pokožky, kloktadlo při zánětech v ústní dutině, 

paradontóze, a zápachu z úst, vnitřně při poruchách 

žlučníku a slinivky (zlepšuje spalování tuků), při 

zvýšeném tuku v krvi, proti arterioskleróze, při 

astmatu a zápachu z úst, klystýr při ulcerózní kolitidě 

pro česnekové aroma není bylina vhodná ke 

kombinacím do směsí 

česnek setý 

česnek kuchyňský 
Allium sativum Oheň 

antiseptikum, vhodný na kašel (zvláště černý kašel), 

nachlazení, chřipku, zánět průdušek, astma, 

pravidelné užívání reguluje střevní flóru, snižuje 

cholesterol a krevní tlak, příznivě ovlivňuje krev, proti 

průjmu, žaludečním křečím, nadýmání, pomalé 

činnosti střev, kandidóze, při revmatismu a artritidě, 

pro podporu štítné žlázy (zdroj jódu), pro podporu 

vylučování žluči 

do směsí není pro silné aroma vhodný 

čistec lesní Stachys sylvatica Oheň 

kvetoucí nať nebo samotné listy sbírané před 

rozkvětem snižují krevní tlak, staví krvácení, mírně 

zvyšují srážlivost krve při jejích poruchách, zmírňují 

menstruační krvácení, podporují srdeční činnost 

směs uklidňující: čistec, srdečník, vřes, 

meduňka, třezalka, chmel a kozlík 

 

směs proti krvácení: čistec, kořen krvavce 

totenu, kořen mochny nátržníku, řebříček 

 

směs pro podporu srdeční činnosti: čistec, 

hloh, máta, saturejka, rozmarýn 

devětsil lékařský 
Petasites 

officinalis 
Voda 

oddenek při horečnatých chorobách, jako diuretikum, 

při astmatu, dně a epilepsii, utišuje kašel, list na 

otoky kloubů 

pro nepříjemný zápach je vhodnější podávání 

ve směsích 

 

směs proti křečím žaludku, žlučníku a 

močového systému: devětsil, heřmánek, 

pelyněk, máta, meduňka 

divizna malokvětá 
Verbascum 

thapsus 
Voda 

květ jako tonikum pro dýchací ústrojí - omezuje 

záněty, usnadňuje vyměšování hlenu, při zánětu 

průdušek a plic, pohrudnice, při černém kašli, kataru 

a senné rýmě, mast k ošetření hemoroidů, popálenin, 

vředů, revmatismu, zánětu kloubů a omrzlin, olejový 

výluh proti kožním zánětům, rozdrcené čerstvé listy 

proti bradavicím 

vhodné průduškové kombinace s diviznou: 

jitrocel, prvosenka, lékořice, tymián, 

mateřídouška, dobromysl 
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divizna 

velkokvětá 

Verbascum 

densiflorum 
Voda 

květ podporuje vykašlávání, tlumí křeče průdušek 

(bronchiální astma), ovlivňuje slezinu, diuretikum, 

obklady na bércové vředy, téměř všechny ušní potíže, 

květ + list jako mírné projímadlo, list jako obklad na 

otoky, vředy apod., kořen proti hemoroidům a kýle 

květ v průduškové směsi: kombinovat se 

saponinovými bylinami (jitrocel, petrklíč, 

lékořice,…) a s antiseptiky (tymián, 

mateřídouška, dobromysl, bazalka, 

majoránka) 

 

koláčky proti hemoroidům a kýle: 15g prášku 

ze sušeného kořene divizny, jeden žloutek, 

trocha oleje, hladká mouka, vše zpracovat 

jako těsto, vytvarovat do koláčků cca 3 cm v 

průměru, upéct, jíst denně 3 koláčky 

dobromysl 

obecná 
Origanum vulgare Vzduch 

kvetoucí nať - nálev při nachlazení, bolestech hlavy z 

nervového napětí, na kašel, černý kašel, chřipku, 

vyčerpanost, menstruační křeče a podrážděnost, při 

dlouhodobém užívání zlepšuje náladu, 

antidepresivum, proti křečím kosterního i hladkého 

svalstva (včetně epilepsie), podporuje trávení a 

enzymatickou činnost slinivky, proti mořské nemoci, 

nespavosti, nervozitě, inhalace proti zánětu mandlí, 

kašli, astmatu a zánětu průdušek, ústní voda proti 

zánětu sliznic v ústech a ústním infekcím, žvýkání 

čerstvých listů proti bolesti zubů, homeopatická 

tinktura při hysterii 

směs na dýchací obtíže: dobromysl, podběl, 

plicník, fenykl, jitrocel, lékořice 

dřišťál obecný Berberis vulgaris Oheň 

kůra, list nebo plod na diskinézy žlučových cest, 

žlučníkové záněty, žlučové kaménky a všechny typy 

jaterních poruch 

směs při žlučových kaméncích: směs 

dřišťálové, artyčokové a vlaštovičníkové 

tinktury stejným dílem, 3krát denně 25 kapek 

 

jaterní směs: kůra dřišťálu30g, kůra krušiny 

olšové 30g, kořen pampelišky 20g, nať máty 

peprné 20g, 1 čajová lžička na šálek vody, 

vařit 10 min., 2krát denně šálek před jídlem 

dub letní Quercus robur Oheň 

kůra proti horečce a bolestem v krku, při průjmech a 

zánětech v trávicím ústrojí, zevně při hemoroidech, 

omývání boláků a podrážděné kůže 

Do směsí se obvykle nepoužívá 

dvouzubec 

trojdílný 
Bidens tripartita Oheň 

kvetoucí nať podporuje látkovou výměnu, diuretikum, 

proti chorobám látkové výměny, včetně lupénky, ke 

stimulaci funkce nadledvinek, antirevmatikum 

krev čistící směs: 2 díly natě dvouzubce, 2 díly 

natě violky trojbarevné, 1 díl listů kopřivy 

eleuterokok 

ostnatý 

čertův kořen 

Eleutherococcus 

senticosus 
Země 

kořen snižuje a odbourává cholesterol, snižuje 

hladinu krevního cukru, podporuje tvorbu enzymů, 

brání rozvoji metastáz, zmírňuje projevy následků 

radioterapie, snižuje toxicitu řady léků, zvyšuje 

imunitu, zlepšuje prokrvení myokardu a mozku 

(prevence ischemie myokardu a mozkových cévních 

příhod), celkové posílení při rekonvalescenci 

v kombinaci s mateří kašičkou: pro výrazné 

posílení účinků obou léčiv - Eleuterosan 

normálně, k tomu nativní mateří kašička 1krát 

denně nalačno pod jazyk 0,5g nebo tablety 2-

3krát denně 

estragon 

kozalec kořenný 

Artemisia 

dracunculus 
Vzduch 

nať podporuje tvorbu žluči, zlepšuje trávení, tlumí 

křeče trávicího traktu, při dráždivém tračníku, 

Crohnově chorobě a ulcerózní kolitidě, proti 

nadýmání, ve směsi na snížení cholesterolu 

směs při zvýšeném cholesterolu: 2 díly 

estragonu, 1 díl květu vřesu, 1 díl rdesna 

ptačího 

eukalyptus 

blahovičník 

kulatoplodý 

Eucalyptus globulus Vzduch 

nálev z listů - kloktadlo při bolestech a infekcím 

onemocnění krku, inhalace páry z vařených listů při 

ucpaném nose a dýchacích cestách 

směsi: pro vysoký obsah silic podíl listů ve 

směsi cca 15% 
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fazol obecný 
Phaseolus 

vulgaris 
Voda 

zralý lusk bez semen je diuretikum, snižuje krevní 

cukr, urychluje metabolismus, při močových 

kaméncích, při cukrovce, revmatismu a kožních 

chorobách, snižuje krevní tlak a kyselinu močovou v 

krvi (je-li vysoká), proti poruchám srdečního rytmu, 

při bílkovině v moči 

pro náročnost přípravy se do směsí používá 

předem připravený odvar 

fenykl obecný 
Foeniculum 

vulgare 
Vzduch 

rozdrcená semena proti zažívacím obtížím (nadýmání, 

kolika, nechutenství, bolesti žaludku), povzbuzuje 

chuť k jídlu, napomáhá trávení,  při léčbě 

chudokrevnosti, při zánětech nebo únavě očí 

(výplach), podpora kojení 

oční voda: drcený fenykl, květ měsíčku, nať 

světlíku, vše rovným dílem, připravit nálev, 

přecedit nebo lépe přefiltrovat, používat k 

výplachům očí 

hadí kořen 

rdesno 
Bistorta major Země 

odvar z oddenku při průjmu, úplavici, žloutence, 

zánětu kloubů, revmatismu, kašli, bolestech v krku, 

jako mírné sedativum a k výplachu úst při vředech, 

mast z lodyh a listů na ekzémy, vředy a lupénku, 

prášek ze sušených oddenků přímo na rány pro 

zastavení krvácení, včetně krvácení z nosu 

  

hadí mord 

španělský 

černý kořen 

Scorzonera 

hispanica 
Oheň 

kořen do stravy při poruchách enzymatických funkcí a 

při těžších zánětech slinivky, sušený kořen je 

diuretikum, při poruchách jaterních funkcí, při 

ekzémech i lupénce, list jako kašovitý obklad při 

bolestech kloubů 

komplexní kůra na podporu jaterních funkcí:  

4krát denně 12 kapek vlaštovičníkové tinktury 

v potenci D3,  

k tomu denně 0,75l čaje ze směsi kořene 

pampelišky s natí, natě čekanky a černého 

kořene, vše ve stejném poměru,  

k tomu 2krát denně před hlavním jídlem půl 

čajové lžičky prášku ze směsi mletého semene 

ostropestřce a mléčného cukru v poměru 1:2 

heřmánek pravý 
Matricaria 

chamomilla 
Vzduch 

čaj z květů je mírné sedativum vhodné i pro děti, při 

stresu a úzkosti, mírní nespavost, uleví při žaludečním 

kataru a poruchách trávení, k výplachu úst při 

zánětech ústní dutiny a jako oční lázeň při očních 

zánětech, kloktat při bolestech v krku, zevně k 

podpoře hojení ran a ke zmírnění jakéhokoliv zánětu 

vhodný do všech směsí proti zánětům, proti 

křečím trávicího traktu, na uklidnění 

hloh 

jednosemenný 

Crataegus 

monogyna 
Vzduch 

květ, list nebo plod povzbuzují činnost srdce a 

oběhového systému, vyrovnávají činnost srdce 

mírným způsobem, i pro dlouhodobou léčbu srdeční 

slabosti a bušení srdce, k léčbě vysokého krevního 

tlaku, anginy pectoris a arteriosklerózy 

směs pro harmonizaci srdeční činnosti a 

zlepšení kvality cévních stěn: 50% hlohové 

tinktury, 30% kaštanové tinktury, 20% 

jinanové tinktury, dávkovat 4krát denně 20-

35 kapek 

hluchavka bílá Lamium album Oheň 

květ proti zánětům, proti křečím, pro harmonizaci 

menstruace, zmírnění menstruačních obtíží, proti 

nadměrnému menstruačnímu krvácení, na podporu 

metabolismu, při urologických obtížích, při 

hemoroidech 

ledvinový čaj: 5 dílů celíku, 3 díly svízele 

syřišťového, 2 díly květu hluchavky (zejm. 

žluté), podávat 3-4krát denně čtvrt litru při 

močových zánětech, kaméncích, oslabené 

činnosti ledvin, zbytnění prostaty 

hořčice rolní Sinapis arvensis Oheň 

nálev ze semen vyvolává zvracení, proto se pije se v 

případě otravy, slabý čaj při zánětu průdušek a 

úporném kašli, nálev do koupele nohou (pro zahřátí a 

jako deodorant), placky ze semen proti revmatismu, 

zánětům kloubů, bolesti svalů a při bolestech na 

prsou 

do směsí se obvykle nepoužívá 

hořec žlutý Gentiana lutea Oheň 

kořen při nechutenství, při nadýmání, při žaludečním 

kataru a žaludeční slabosti, na povzbuzení činnosti 

žlučníku, proti hlístům 
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hruška 

hrušeň obecná 
Pyrus communis Voda 

list při zánětech močových cest, při močových a 

ledvinových kaméncích, šťáva z plodů zpevňuje cévní 

stěny, diuretikum, podporuje tvorbu a vylučování 

žluči, mírní žaludeční obtíže, na podporu srdeční 

činnosti, odvar z plodů proti horečce a zimnici 

urologická směs: nať celíku 100g, list hrušně 50g, 

kořen celeru 50g (muži) nebo petržele (ženy), 

tymián 25g, zelený čaj 25g, podávat 3krát denně 

čtvrt litru spolu se lžičkou šalvějové tinktury 

hřebíček 

hřebíčkovec 

vonný 

Caryophyllus 

aromaticus 
Oheň 

sušená květní poupata při žaludeční nevolnosti, 

zvracení a nadýmání, pro posílení srdečního svalu, ke 

zmírnění bolesti zubů vložit hřebíček do úst tak, aby 

se zubu dotýkal 

tinktura proti paradontóze: hřebíček 10g, půl 

tyčinky skořice, 0,5l lihoviny (např. vodka), 

vyluhovat 14 dnů, přecedit, masírovat dásně 

alespoň 4krát denně 

 

nálev proti paradontóze: 1 lžíce listů šalvěje, 2 

hřebíčky, přelít vařící vodou, vyluhovat 10 min., 

přecedit, používat k výplachu úst 

chebdí 

bez chebdí 
Sambucus ebulus Vzduch 

kořen jako silné diuretikum, proti zánětům močových 

cest, proti močovým kaménkům, při poruchách 

ledvin, šťáva z plodů při astmatu a dně 

pro prudké působení se nehodí do směsí 

chmel otáčivý Humulus lupulus Vzduch 

šištice jako sedativum, k povzbuzení chuti k jídlu a 

proti zažívacím potížím, proti žloutence, zmírňuje 

křeče při menstruaci a povzbuzuje tvorbu 

mateřského mléka, zevní použití při zánětu kloubů, 

revmatismu, vyrážce a pohmožděninách, polštářek s 

chmelovými šišticemi a listy navodí přirozený spánek 

a zmírní bolesti zubů a uší 

uklidňující čaj: 2 díly chmelu, 1 díl kořene kozlíku, 

1 díl nati meduňky, 1 díl květu vřesu, připravit 

jako nálev, podávat několik šálků denně 

chrpa modrá 
Centaurea 

cyanus 
Voda 

květ při poruchách trávení, při zánětlivých a 

hnisavých očních chorobách, jeden z nejlepších 

bylinných léků pro osoby trpící sennou rýmou 

odvar při očních zánětech: 2 díly květu chrpy, 1 

díl nati světlíku, 1 díl květu měsíčku, 1 díl 

drceného fenyklu 

ibišek 

súdánský 

Hibiscus 

sabdariffa 
Země 

květní kalichy jako diuretikum, k rozpadu a vylučování 

močových kaménků, k rozpouštění sklerotických 

usazenin, proti zánětům zažívacího ústrojí, ke snížení 

krevního tlaku, jako antibiotikum, ve vysokých 

dávkách i proti parazitům 

čaj proti ledvinovým kaménkům: ibišek 4 díly, 

rdesno ptačí 2 díly, vřes 2 díly, kokoška 1 díl, 

kořen anděliky 1 díl, připravit jako nálev, 

podávat 4krát denně 0,25l 

jablečník 

obecný 

Marrubium 

vulgare 
Vzduch 

kvetoucí nať jako chladný nálev při pálení žáhy, 

zažívacích potížích a proti střevním červům, teplý 

nálev při bolestech v krku, kataru, astmatu, zažívacích 

potížích, proti nechutenství, ke zmírnění kuřáckého 

kašle, při zánětech lymfatických žláz, zevně proti 

lupénce a ekzému 

  

jablko 

jabloň domácí 
Malus domestica Voda 

proti revmatismu, zácpě, vysoké hladině cholesterolu, 

také při trávicích potížích a průjmu nebo zácpě, čaj 

proti horečce, dušená jablka čistí střeva, čaj ze 

sušených slupek zmírňuje revmatické obtíže, samotné 

slupky proti pálení žáhy 

  

jahodník 

obecný 
Fragaria vesca Země 

nálev z listů při nervozitě, průjmu a potížích 

močových cest i žaludku, vhodné i pro děti, odvar z 

listů na afty, infekce ústní dutiny, rány, omrzliny a 

jako kloktadlo při bolestech v krku, jahody k 

zesvětlení pih, odstranění pigmentových skvrn, ke 

zklidnění pokožky spálené sluncem, nápoj z jahod 

snižuje horečku, šťáva z jahod k bělení zubů a 

odstranění zubního kamene 

  

jalovec 

obecný 

Juniperus 

communis 
Oheň 

jalovčinky pročišťují zažívací ústrojí, při bolestech 

kloubů a páteře 
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jasan ztepilý 
Fraxinus 

excelsior 
Oheň 

list jako diuretikum, k podpoře vylučování kyseliny 

močové a solí, proto při revmatismu a dně, při 

cukrovce 

protirevmatický čaj: 100g tužebníku (květ), 50g 

jasanu (list), 50g černého rybízu (list), 30g 

tymiánu (nať), 20g jehlice (kořen), připravit 

nálev, podávat cca 0,75l denně 

ječmen 

dvouřadý 

Hordeum 

distichon 
Země 

odvar z obilek: proti horečce, při onemocnění jater a 

ledvin, jako obklad na otoky 
  

jehlice trnitá Onosis spinosa Oheň 

kořen zvyšuje vylučování kyseliny močové, proto při 

léčbě dny a jako antirevmatikum, při zánětlivých 

procesech v ledvinách a močových cestách, na 

podporu lymfatického a endokrinního systému, zevně 

i vnitřně proti hemoroidům 

lépe než samostatně přidávat do směsí: s 

kořenem petržele nebo celeru, s natí svízele, s 

oddenkem pýru, s listem medvědice, s květem 

vřesu 

 

směs na podporu činnosti ledvin: 40g kořene 

jehlice, 30g listu břízy, 30g kořene lékořice, 

1čajová lžička na 1dcl vody, připravit odvar, 

podávat ráno nalačno po 8 týdnů, po každých 

třech dnech čtyři dny přestávka 

jerlín japonský Sophora japonica Vzduch 

květová poupata pro velký obsah rutinu na podporu 

cév: pružnost a pevnost cévních stěn, při křečových 

žilách, hemoroidech, bércových vředech, trombózách 

a zánětech žil 

vhodná kombinace: směs jerlínové tinktury a 

kaštanové tinktury 

jeřáb ptačí Sorbus aucuparia Oheň 

jeřabiny jako antirevmatikum, proti močovým 

kaménkům, jako diuretikum, při snížené funkci 

ledvin, na podporu vylučování žluči, jako antiseptické 

kloktadlo, vhodné při bolestech v krku, zanícených 

mandlích a chrapotu, odvar z kůry proti průjmu a k 

výplachům pochvy, homeopatická tinktura z květů k 

regulaci hormonálního systému, zejména u žen 

jeřabiny jsou vhodné do protirevmatických směsí 

jestřabina 

lékařská 
Galega officinalis Vzduch 

kvetoucí nať na podporu tvorby mateřského mléka, 

jako diuretikum, ke snížení hladiny krevního cukru 
  

jetel luční 
Trifolium 

pratense 

Všechny 

živly 

květenství k léčení zánětu průdušek a černého kašle, 

při průjmech, revmatismu, při oteklých lymfatických 

žlázách, při cukrovce 

  

jilm obecný Ulmus Laevis Země 

odvar z listů a kůry přidaný do koupele proti kožním 

nemocem, vnitřně je jedním z nejlepších regulátorů 

trávení, proti dyspepsii, zklidňuje žaludek a střeva a 

pomáhá při žaludečním kataru, vředech a zánětu 

tlustého střeva, může se pít i při průjmu, placky 

přikládat na abscesy a vředy 

  

jinan 

dvoulaločný 
Ginkgo biloba Voda 

list rozšiřuje cévy (zvláště v hlavě), proto prevence 

náhlých příhod mozkových, prevence infarktu 

myokardu, při ischemii dolních končetin, proti srdeční 

arytmii, proti alergii, při astmatu 

vhodná kombinace: jinanová tinktura v 

uvedeném dávkování a zelený čaj 3krát denně 

šálek 

jirnice modrá 
Polemonium 

coeruleum 
Voda 

kořen jako sedativum při nervozitě a nespavosti, při 

žaludečních a dvanáctníkových vředech, při 

bronchitidách, zánětu plic a dalších plicních 

onemocněních, klyzma při vředové chorobě tlustého 

střeva 

  

jitrocel 

kopinatý 

Plantago 

lanceolata 
Země 

list tlumí kašel, proti zánětu, čerstvá šťáva při 

žaludečních a dvanáctníkových vředech, na úpravu 

trávení, při vředových chorobách tlustého střeva, 

zevně na rány všeho druhu 

vhodné kombinace: s mateřídouškou, pelyňkem, 

dobromyslí, kmínem, fenyklem, zemědýmem, 

listem podbělu, vlaštovičníkem 
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jmelí bílé Viscum album Vzduch 

list snižuje krevní tlak, zmírňuje bolesti hlavy 

způsobené vysokým tlakem, uklidňuje nervový 

systém, mírní nervovou tachykardii a bolestivou 

menstruaci, potlačuje hyperthyreózu, protinádorové 

účinky 

pro snižování krevního tlaku je vhodná 

kombinace s květem hlohu a meduňkou 

kakost smrdutý 
Geranium 

robertianum 
Země 

kvetoucí nať při hematurii, proti krvácení zevnímu i 

vnitřnímu, proti průjmu (zejm. krvavému), při 

vykašlávání krve, při chronických zánětech střev, při 

neplodnosti, protinádorový účinek 

  

karbinec 

evropský 
Lycopus europaeus Země 

kvetoucí nať proti hyperfunkci štítné žlázy, jako 

kardiosedativum, při bušení srdce, tlumí 

metabolismus, působí protiplísňově 

směs při hyperthyreóze: karbinec nať 20g, 

srdečník nať 20g, kominice lékařská nať 10g, 

hluchavka bílá květ 10g 

 

při srdečních obtížích kombinovat s natí 

srdečníku 

 

NEKOMBINOVAT S MOŘSKÝMI ŘASAMI 

kaštan 

jírovec maďal 

Aesculus 

hippocastanum 
Oheň 

květ nebo semena proti zánětům a otokům, na 

podporu cévních stěn - proto při hemoroidech, 

bércových vředech, křečových žilách, zánětu žil, 

trombóze, na podporu periferního prokrvení, na 

podporu věnčitých cév, antisklerotický účinek - proto 

k léčbě i prevenci mozkových příhod, mast zevně na 

řezné rány a odřeniny, hemoroidy a kroužkový lišej  

do čajových směsí se pro odpornou chuť 

nehodí 

kmín kořenný Carum carvi Vzduch 

syrová semena žvýkat na podporu trávení, chuti k 

jídlu, proti nadýmání, nálev ze semen kloktat při 

zánětu hrtanu, jako nápoj při průjmu, při zánětu 

průdušek a jiných potížích dýchacích cest pít nálev 3x 

denně, k úlevě menstruačních bolestí a k větší tvorbě 

mléka kojících žen 

  

kohoutek luční Lychnis flos-cuculi Vzduch 

kvetoucí nať tlumí děložní krvácení, proto při 

dlouhodobé nebo příliš silné menstruaci, dále pro 

zvýšení plodnosti mužů i žen 

  

komonice 

lékařská 
Melilotus officinalis Vzduch 

kvetoucí nať pro snížení srážlivosti krve, proto jako 

prevence tromboembolií 
  

konopička 

bledožlutá 
Dalanum segetum Oheň 

kvetoucí nať k regeneraci tkání (zejména pojivových), 

proto proti kolagenózám (autoimunitním 

systémovým chorobám pojiva), reguluje krvetvorbu, 

proto při závažných krevních chorobách (např. 

leukémie), napomáhá rozpadu močových kaménků 

směs při chorobách krve: nať konopičky 100g, 

sušená červená řepa 50g, nať čekanky 50g, 

nať zeměžluči 25g, naň vachty trojlisté 25g, 

zpracovat jako nálev nebo jemný čaj, podávat 

0,8l denně po doušcích během dne 

 

směs na regeneraci pojivových tkání: nať 

konopičky 50g, nať rdesna ptačího 50g, list 

kopřivy 25g, nať přesličky rolní 25g, připravit 

jako krátce vařený odvar (cca 3 min.), 15 min. 

vyluhovat, scedit, po vychladnutí přidat 25 

kapek šípkové tinktury, podávat 3krát denně 

šálek 
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kontryhel 

obecný 
Alchemilla vulgaris Voda 

kvetoucí lodyhy a listy při nepravidelné nebo 

bolestivé menstruaci, při nadměrném menstruačním 

krvácení, pro vyvolání zpožděné menstruace, k 

regulaci menstruačního cyklu, k rozhánění 

ledvinových kamenů, při potížích s trávením - průjem, 

nadýmání, gastroenteritida, slabý nálev k vykapání 

očí při očních zánětech i zánětu spojivek, odvar k 

vyplachování úst při bolácích a aftech, a jako 

kloktadlo při zánětu hrtanu 

  

kopr vonný 
Anethum 

graveolens 

Vzduch 

Oheň 

semena snižují krevní tlak, zlepšují prokrvení 

srdečního svalu, proto k léčbě anginy pectoris a proti 

ischemické chorobě srdeční, dále proti nadýmání, k 

povzbuzení tvorby mléka u kojících žen, nálev pro 

uklidnění dětí a pro snadnější uspání, k zamezení 

škytavky a k léčení koliky, (látky přecházejí i do 

mateřského mléka), žvýkání semen pomáhá při 

zápachu z úst 

  

kopretina 

bílá 

Leucanthemum 

vulgare 
Voda 

nálev z celých rostlin proti černému kašli, astmatu a 

nervovému rozrušení, nálev z květů proti 

chronickému kašli a kataru průdušek 

  

kopřiva 

dvoudomá 
Urtica dioica Oheň 

list proti dně a revmatismu, k upravení menstruace a 

povzbuzení tvorby mateřského mléka, pro 

povzbuzení krevního oběhu, jako kloktadlo při aftech 

a bolestech v krku, jako obecné tonikum a k očistě 

organismu, samčí květy zlepšují mužskou plodnost 

  

kosatec 

německý 
Iris germanica Oheň 

loupaný oddenek na podporu vykašlávání, k ochraně 

zanícených sliznic, proto při kataru horních cest 

dýchacích, také jako diuretikum a na podporu 

vylučování žluči, homeopatická tinktura při potížích 

slinivky 

  

kostival 

lékařský 

Symphytum 

officinale 
Země 

kořen podporuje tvorbu červených krvinek, stimuluje 

mitózu, napomáhá srůstání zlomených kostí, hojení 

všech ran, otoků, vředů, výronů a pohmožděnin, sliz 

hojí dvanáctníkové a žaludeční vředy, pupeční kýlu a 

vředovitý zánět tlustého střeva, pomáhá zastavit 

krvácení, obklady ze sušených oddenků přikládat na 

záněty kloubů, výrony, vymknutí kloubů, 

pohmožděniny, popáleniny a opařeniny, výluh v oleji 

proti artritidě a revmatismu - nahřátý olej na 

postižená místa 

  

kozlík 

lékařský 
Valeriana officinalis Voda 

oddenek proti nespavosti, křečovým bolestem, 

střevním kolikám, menstruačním bolestem a 

revmatismu, k léčení všech nervových poruch včetně 

hysterie, závratí, migrény, bušení srdce, kozlík tlumí 

bolest, vyvolává spánek a výrazně snižuje stres a 

napětí. 

vhodné kombinace 

při nervozitě: kozlík, meduňka 

při nespavosti psychogenního původu: kozlík, 

chmel 

při tachykardii a srdeční arytmii: kozlík, 

srdečník, máta 

kručinka 

barvířská 
Genista tinctoria Voda 

kvetoucí nať jako diuretikum, proti otokům, při 

oběhové nedostatečnosti, při nízkém tlaku, podpora 

střevní peristaltiky, při hyperthyreóze 

směs na strumu: nať kručinky 20g, kořen 

pampelišky 20g, nať pampelišky 30g, nať 

čekanky 30g, připravit jako odvar, podávat 

3krát denně čajovou lžičku po jídle 

krušina 

olšová 
Frangula alnus Voda 

kůra jako laxativum, na podporu tvorby a vylučování 

žluči, proto zejm. při chronické zácpě se současnou 

jaterní či žlučníkovou poruchou, vhodná v geriatrii 

kombinace k redukci tělesné hmotnosti: 

krušina spolu s čekankou, pampeliškou nebo 

oddenkem pýru (metabolika) a meduňkou, 

heřmánkem nebo dobromyslí (sedativa) 
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křen selský Armoracia rusticana Oheň 

placky z čerstvě strouhaného křenu k ošetření 

omrzlin, ztuhlých svalů, při revmatismu a zánětu 

sedacího nervu, vnitřně k rozpuštění a vypuzení 

žlučových kaménků 

není vhodný do směsí 

kuklík 

městský 
Geum urbanum Oheň 

oddenek při poruchách trávení (průjem, žaludeční 

nevolnost a zvracení), při horečnatém nachlazení a 

katarech, bolestech hlavy a zimnici, jako kloktadlo při 

bolestech v krku a při zánětu sliznice dásní, prášek na 

podporu psychiky bez sedativních účinků 

kombinace na podporu psychiky: prášek z 

oddenku kuklíku v uvedeném dávkování, k 

tomu nálev ze směsi vřesu, dobromysli a 

květu měsíčku - vše stejným dílem 

kurkuma 

dlouhá 
Curcuma longa Země 

oddenek při poruchách jaterní činnosti, žlučníku a 

žlučových cest, zvyšuje tvorbu a vylučování žluči, 

tlumí záněty žlučových cest a žlučníkové koliky 

  

lapacho 

rudé lapacho 

Tabebuia 

impetiginosa 
Země 

kůra má protinádorový účinek při použití vnitřním i 

zevním, tlumí rozvoj leukémie 

čaj proti nádorům: lapacho 2 díly, měsíček 1 

díl, rdesno ptačí 1 díl, kořen kosatce 1/2 dílu, 

dobromysl 1/2 dílu, připravit jako nálev, 

podávat 1l denně po doušcích 

lékořice lysá Glycyrrhiza glabra Oheň 

oddenek snižuje tvorbu histaminu, proto proti 

alergiím, dále při všech gynekologických obtížích 

včetně neplodnosti 

  

len setý 
Linum 

usitatissimum 
Oheň 

nálev ze semen oslazený medem pít 3x denně při 

kataru, zánětu průdušek, infekci močových cest a plic, 

olej ze semen má uklidňující účinky, k léčení angíny, 

bolestí krku, kašle, nachlazení a zácpy, celá semena 

působí jako laxativum 

  

levandule 

pravá 
Lavandula vera Vzduch 

květ na podporu vylučování žluči a pro zvýšení tvorby 

enzymů slinivky, při bolestech hlavy, depresi, slabosti, 

vyčerpanosti, nespavosti, poruchách trávení, stresu, 

závratích, zápachu z úst, žaludeční nevolnosti, 

nadýmání a kolice, nachlazení, chřipce a vysoké 

teplotě, jako ústní voda při zánětu sliznic 

kombinace k sedativním účelům: levandule s 

meduňkou, kozlíkem a květem hlohu 

 

kombinace na podporu vylučování žluči a 

trávicích enzymů slinivky: levandule s 

heřmánkem, pampeliškou, mátou, měsíčkem 

nebo vlaštovičníkem 

libeček 

lékařský 

Levisticum 

officinale 
Oheň 

semena nebo oddenek k léčení koliky, zažívacích 

poruch a nadýmání, na podporu tvorby žluči, při 

zánětech dolních cest močových a močových 

kaméncích, má povzbuzující účinky a pomáhá z 

organismu odstranit nežádoucí zplodiny a toxiny 

  

lichořeřišnice 

větší 
Tropaeolum majus Voda 

listy mají vysoký obsah vitaminu C - nálev z nich při 

nachlazení a chřipce, při infekcích, plicních a 

průduškových potížích, rozdrcená semena vyluhovat 

a užívat při chřipce, infekci močových cest, zácpě, 

poruchách trávení 

do směsí se nehodí 

lípa srdčitá Tilia cordata Voda 

květ na podporu pocení, diuretikum, proto při 

nachlazení a chorobách močových cest, působí jako 

spasmolytikum a podporuje vylučování žluči, proto 

při křečích trávicího traktu a poruchách funkce 

žlučníku 

  

lnice obecná Linaria vulgaris Oheň 

kvetoucí nať výrazně tlumí křečové bolesti při 

průjmech a kolikách, žlučníkových a ledvinových 

kamenech, při dyskinezi žlučníku spojené s 

nadýmáním, na podporu funkce jater 

nálev nebo stupňovaný čaj S3-S5 při kolikách: 

řepík 100g, třezalka nať 50g, lnice 50g, drcený 

fenykl 25g, tymián nať 25g, podávat v 

průběhu dne po doušcích až šálcích 
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lomikámen 

zrnatý 
Saxifraga granulata Země 

kvetoucí nať proti močovým a ledvinovým kamenům, 

jako diuretikum, na podporu jater a sleziny, proti 

žlučovým kamenům, při zbytnění prostaty 

směs při žlučových kaméncích: nať 

lomikamene20g, list máty 15g, nať vlaštovičníku 

20g, nať řebříčku 15g, nať jablečníku 20g, 

připravit jako odvar, pít po šálcích během dne 

lopuch větší Arctium lappa Voda 

listy, kořeny a oddenky - placky na kožní vyrážky, 

vředy a rány, na křečové žíly, suchý ekzém a lupénku, 

nálev jako tonikum, k čištění krve a proti zánětu 

močových cest, odvar zevně na akné, ekzémy a 

lupénku 

  

maceška 

violka 

trojbarevná 

Viola tricolor Voda 
kvetoucí nať na podporu metabolismu, pro zvýšení 

usazování vápníku v kostech, proti alergiím a otokům 
  

majoránka 

zahradní 
Majorana hortensis Vzduch 

nať před rozkvětem na podporu trávení, proti 

nadýmání, překyselení žaludku, křečovým bolestem 

střev, proti zánětům, jako diuretikum a mírné 

sedativum 

  

mařinka 

vonná 
Galium odoratum Oheň 

kvetoucí nať jako sedativum, mírní stres, pomáhá při 

nespavosti, navodí klidný spánek, snižuje krevní 

srážlivost, působí protizánětlivě 

směs na podporu krevního oběhu: mařinka 100g, 

routa 50g, černý bez květ 50g, vřes 25g, řepík 

25g, podávat jako nálev 3krát denně šálek 

maří list 

balšámový 
Balsamita major Oheň 

list na podporu vylučování žluči, k léčbě žlučníkových 

kamenů a jiných žlučníkových obtíží, proti nadýmání 

a křečím, při hemoroidech 

žlučníkový nálev: maří list 2 díly, řepík 1 díl, 

jablečník 1 díl, třezalka 1/2 dílu, měsíček 1/2 

dílu, podávat 3krát denně před jídlem 

máčka ladní 
Eryngium 

campestre 
Oheň 

nať nebo kořen na podporu vykašlávání, jako 

diuretikum, proti močovým kamenům, proti zánětům 

močových cest, proti impotenci 

máčkové víno proti impotenci: 1l kvalitního 

bílého vína, 60g nati máčky, 50g rozmarýny, 15g 

hřebíčku, macerovat 7-10 dní, užívat max. 1dcl 

na jednu dávku 

máta peprná Mentha piperita Vzduch 

list proti křečím, antiseptické a anestetické účinky, 

slabší nálev jako sedativum, silnější nálev má 

povzbuzující a tonizující účinek, nálev při nachlazení, 

kataru, nespavosti a poruchách trávení, nadýmání, 

žaludeční nevolnosti, průduškových potížích, chřipce, 

astmatu a k utišení kašle, na podporu žlučníku a 

peristaltiky střev, odvar jako kloktadlo při bolestech v 

krku, aftech, bolesti zubů 

  

mateřídouška 

úzkolistá 
Thymus serpyllum Voda 

list nebo kvetoucí nať při špatném trávení, nadýmání, 

přejedení, ztrátě chuti k jídlu, žaludeční nevolnosti, 

nervozitě a depresi, menstruačních potížích, nálev 

oslazený medem při bolesti v krku, kašli, nachlazení, 

chřipce, černém kašli, astmatu a průduškovém 

onemocnění 

  

meduňka 

lékařská 
Melissa officinalis Vzduch 

list při kataru, bolesti hlavy, sníží teplotu, uvolní 

napětí, pomáhá při poruše trávení způsobené 

strachem nebo depresí, přináší úlevu při stresu, 

bušení srdce a depresi 

  

medvědice 

lékařská 

Arctostaphylos uva-

ursi 
Vzduch 

list má antiseptický účinek na močové cesty, zklidňuje 

močové cesty, posiluje je a zmírňuje jejich bolesti, 

vhodná při výskytu kamenů nebo písku v ledvinách a 

močovém měchýři, při léčbě zánětu močového 

měchýře 
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měsíček 

lékařský 
Calendula officinalis Oheň 

celé úbory mají fungicidní účinky, zevně proti 

popáleninám, zánětu spojivek, křečovým žilám, 

proleženinám, vředům, zánětu dásní, kuřím okům, 

bradavicím a vyrážkám, vnitřně při zpožděné a 

bolestivé menstruaci, na podporu jater a žlučníku, při 

astmatu a bušení srdce, při vředových chorobách 

trávicího traktu, má kancerostatický efekt (zejm. v 

trávicím traktu a oblasti ženských orgánů) 

  

mochna husí Potentilla anserina Oheň 

list tlumí křečové bolesti zejm. žlučníkového původu, 

podporuje vylučování žluči, zlepšuje trávení, snižuje 

teplotu, zvláště u chřipkových onemocnění, 

horečnatých zánětů a zánětů spojených s tvorbou 

hlenu, pomáhá také při léčení průjmu, zejm. 

krvavého 

vhodné kombinace 

 

při bolestech trávicího traktu: mochna s 

heřmánkem, tymiánem, majoránkou, 

meduňkou 

 

na podporu trávení a při nechutenství: mochna 

s pelyňkem, mátou nebo zeměžlučí 

 

při nadýmání: mochna s fenyklem, anýzem, 

bedrníkem nebo puškvorcem 

 

při žlučníkových obtížích: mochna s 

pampeliškou, zemědýmem nebo čekankou 

mořena 

barvířská 
Rubia tinctorum Oheň 

oddenek při zánětech močových cest a proti tvorbě 

močových kaménků, nálev z nati proti zácpě 

mořenové pivo: 5 dílů oddenku mořeny, 1 díl 

kuklíku, 1 díl jitrocele, 1 díl listů maliníku, 1 díl 

kvetoucí nati hluchavky bílé nebo nachové, 

všechny přísady svařit, scedit a podávat teplé 

nepatrnec 

rolní 
Aphanes arvensis Voda 

kvetoucí nať účinně snižuje soudržnost ledvinových a 

močových kaménků 

odvar proti ledvinovým a močovým kaménkům: 

rdesno blešník 2 díly, nepatrnec 1 díl, máčka 1 

díl, prvosenka 1/2 dílu, tymián 1/2 dílu, vařit 3 

min., 10 min. vyluhovat, scedit, podávat 4krát 

denně 0,3l  

netřesk 

střešní 

Semprevivum 

tectorum 
Vzduch 

list nebo šťáva na záněty, popáleniny, opařeniny, 

otoky, pohmožděniny, řezné rány, poštípání či 

pokousání a na vředy - má podobné vlastnosti jako 

aloe, nálev při bolestech v krku, vřídkách v ústech a 

zánětu průdušek 

  

olše lepkavá Alnus glutinosa Oheň 
rozdrcená kůra na horké obklady na revmatismus, 

odvar z kůry do koupelí ke zmírnění otoků 
  

oman pravý Inula hlenium Vzduch 
nálev nebo odvar z kořenů při kašli, bolestech v krku, 

astmatu, infekcích dýchacích cest a černém kašli 
  

orsej jarní Ficaria verna Oheň kvetoucí nať k léčení hemoroidů a křečových žil   

ořešák 

královský 
Juglans regia Oheň 

kloktadlo ze slupek při bolestech v krku, čaj z kůry při 

bolestech v krku, k vyplachování úst při aftech, nálev 

nebo odvar z kůry proti průjmu a k zastavení tvorby 

mateřského mléka 

  

osika 

topol osika 
Populus tremula Oheň 

účinnější než vrba při léčení horečnatých 

onemocnění, např. malárie, homeopatická tinktura z 

pupenů k léčení horečky, žloutenky a střevních červů, 

odvar z kůry proti kašli a jako kloktadlo při bolestech 

v krku 

  

ostropestřec 

mariánský 
Silybum marianum Oheň 

plody na ochranu jaterní tkáně a podporu jaterní 

činnosti, zvýšení tvorby a vylučování žluči, proto při 

jaterních a žlučníkových onemocněních 

  

http://www.magicbrinar.cz/


   

www.magicbrinar.cz          web o lidovém léčitelství a magii J.C.Brinar 

ostružiník 

křovitý 
Rubus fruticosus Oheň 

čaj z plodů proti průjmu, hemoroidům, zánětu 

močového měchýře a úplavici, nálev z plodů kloktadlo 

při bolestech v krku, bolestech dásní a zánětu hrtanu, 

čaj z listů jako tonikum močových cest 

  

pampeliška 

lékařská 

smetánka 

Taraxacum 

officinale 
Vzduch 

kořen nebo list jako velmi silné diuretikum, které lze 

užívat bez následné ztráty draslíku, hrozící při použití 

klasických léků, podporuje činnost ledvin a může se 

použít k regulaci retence vody i u osob, které mají 

potíže se srdcem, nálev z listů při revmatismu a 

zánětu kloubů (po dlouhé době z kloubů odstraní i 

usazeniny kyselin, které jsou jednou z příčin artritidy) 

  

pcháč rolní 

pcháč oset 
Cirsium arvense Oheň 

květy působí cytostaticky, proto při léčbě nádorů, 

zejména trávicího ústrojí a gynekologických, koupele 

nebo obklady z nati při plísňových onemocněních 

kůže 

onkologická směs: pcháč nať nebo květ 1/2 dílu, 

měsíček květ 2 díly, vřes květ 2 díly, připravit 

jako nálev nebo odvar v množství 750 ml, pít 

během dne po šálcích 

pelargónie 

růžová 
Pelargonium radens Vzduch 

list čistí cévy od sklerotických usazenin, jako 

kardiotonikum, jako sedativum, antidepresivum, pro 

navození hlubokého spánku 

směs na uklidnění a proti depresím: nať 

dobromysli 2 díly, list pelargónie 1 díl, nať 

třezalky 1 díl, květ vřesu 1/2 dílu, list vrbky 

úzkolisté 1/2 dílu, připravit jako nálev, pít 3krát 

denně před jídlem 

pelyněk 

černobýl 
Artemisia vulgaris Voda 

nálev při bolestivé a nepravidelné menstruaci a při 

menopauze, při poruchách trávení a žlučníkových 

obtížích, podrážděném žaludku, tlumí křeče (zejm. 

střevní), při chronickém zánětu průdušek, depresi, 

hysterii, napětí a revmatismu, pelyněk má 

pravděpodobně také antiepileptické účinky 

pro dýchací ústrojí: směs černobýlu a šalvěje v 

poměru 1:2-3 

 

pro trávicí ústrojí: směs černobýlu , puškvorce, 

zeměžluči nebo kořene anděliky  

 

pro zmírnění účinků černobýlu: směs s 

meduňkou a tymiánem 

pelyněk 

pravý 

Artemisia 

absinthium 
Vzduch 

nálev z kvetoucí nati silně podporuje tvorbu trávicích 

šťáv, činnost jater a žlučníku, proto při žloutence, 

potížích trávení a zácpě, na podporu chuti k jídlu a 

zmírnění křečových bolestí trávicího traktu, mast na 

dnu a revmatismus 

  

petržel 

zahradní 

Petroselinum 

crispum 
Vzduch 

nálev z kořene nebo listů je diuretikum, podporuje 

průběh menstruace, uplatňuje se při gynekologických 

a urologických obtížích, zmírňuje nadýmání i kolikové 

potíže a snižuje vysokou teplotu, je vynikajícím lékem 

na hemoroidy, odvar z kořene při ledvinových 

potížích a jako mírné projímadlo, čerstvá šťáva zmírní 

bolest zubů a napomáhá splasknutí otoků 

  

podběl 

lékařský 
Tussilago farfara Voda 

květy i listy mají tytéž vlastnosti, odvar nebo nálev při 

plicních obtížích, nachlazení, chřipce a astmatu, listy 

rozdrcené na prášek se šňupají při ucpané nosní 

dutině, obklady z nakrájených listů smíchaných s 

medem léčí vředy, rány z pokousání, boláky a křečové 

žíly a zanícenou a suchou kůži, kouř z listů prý 

pomáhá při astmatu a dýchacích obtížích 

  

pohanka 

obecná 

Fagopyrum 

esculentum 
Země 

nálev z kvetoucí nati k léčení kožních neduhů, průjmu 

a křečových žil, hemoroidech, bércových vředech, 

zejména ke zvýšení pevnosti a pružnosti cévních stěn, 

nálev smíchaný s podmáslím obnoví tvorbu mléka u 

kojících žen 

cévní směs: nať pohanky 2 díly, květ černého 

bezu 1 díl, nať meduňky 1 díl, nať routy 1/2 

dílu, list černého rybízu 1/2 dílu, připravit jako 

nálev, podávat 3krát denně 250ml 
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popenec obecný 
Glechoma 

hederacea 
Voda 

nálev z kvetoucí nati mírní bolesti hlavy nervového 

původu, povzbuzuje trávení a pomáhá při infekci 

močového měchýře a močových cest 

protirevmatická směs: nať popence 2 díly, 

kořen jehlice 1 díl, vrbová kůra 1 díl, nať 

tymiánu 1/2 dílu, květ vřesu 1/2 dílu, připravit 

jako nálev, 3krát denně 250 ml 

potměchuť 

popínavá 

Solanum 

dulcamara 
Země 

tinktura z větviček má protinádorové působení, při 

zevních i vnitřních nádorech 
  

proskurník 

lékařský 
Althaea officinalis Voda 

macerát z kořenů proti kašli, zvracení, bolesti hlavy 

při zánětu dutin, průjmu a nespavosti, škrob z kořene 

jako mýdlo při projevech kožních nemocí, včetně 

lupénky, listy namočené ve vařící vodě, zabalené do 

kousku gázy a přiložené na boláky a abscesy vytáhnou 

hnis, proskurník lze nahradit topolovkou růžovou 

  

protěženka 

bahenní 

Filaginella 

uliginosa 
Voda 

nať rozšiřuje cévy, snižuje krevní tlak, tlumí bušení 

srdce, vhodná k léčbě anginy pectoris 
  

prvosenka jarní Primula veris Země 
nálev z celé rostliny proti nervové bolesti hlavy, 

nespavosti a jako lék na kašel 
  

pryšec 

mandloňovitý 

Tithymalus 

amygdaloides 
Země 

nať má cytostatické účinky, proto při karcinomu 

zejména trávicího ústrojí, zevně při karcinomu kůže 
  

přeslička rolní Equisetum arvense Vzduch 

letní zelené lodyhy pro vysoký obsah kyseliny 

křemičité na regeneraci pojivových tkání (vazivo, 

chrupavka), na podporu kvality cévních stěn, proto 

proti arterioskleróze, proti zánětům, k prevenci a 

léčení močových kaménků a zánětů močových cest, 

na podporu hojení vnitřně i zevně, také na podporu 

plodnosti 

vhodné byliny do směsí s přesličkou: rdesno 

ptačí, konopička nebo konopice, kopřiva 

pupava obecná Carlina vulgaris Oheň 

kořeny a listy při obtížích močových cest, např. 

zánětu, studený nálev z celé rostliny pro zvýšení 

tvorby mateřského mléka, při bolestech hlavy, 

migréně, odvar z kořene zevně na plísňová 

onemocnění, na kožní potíže a rány, vhodné 

antiseptické kloktadlo, nálev ze sušených listů proti 

střevním parazitům 

  

pýr plazivý Elytrigia repens Vzduch 

oddenek k pročištění organismu, jako diuretikum, k 

rozrušení močových kaménků, ke zlepšení 

hospodaření s inzulínem 

nálev ke snížení cholesterolu: nať rozrazilu 2 

díly, nať zemědýmu 1 díl, oddenek pýru 1 díl, 

nať tymiánu 1/2 dílu, nať rdesna ptačího 1/2 

dílu, pít po doušcích během dne v celkovém 

množství 750 ml denně 

reishi 

lesklokorka lesklá 

Ganoderma 

lucidum 
X 

spóry zralých plodnic snižují hladinu krevního cukru, 

proto při diabetu, na podporu jater a ledvin, k 

posílení imunity, kancerostatické účinky 

  

rdesno blešník 
Persicaria 

lapathifolia 
Voda 

nať proti průjmům, do směsí proti močovým 

kaménkům, k desinfekci močových cest 

odvar proti močovým kaménkům: nať rdesna 

blešníku 100g, nať rdesna ptačího 50g, nať 

přesličky 50g, květ prvosenky, 30g, kořen 

jehlice 20g, vařit 5 min, 10 min vyluhovat, 

podávat 4krát denně šálek před jídlem 

rdesno ptačí 

truskavec 

Polygonum 

aviculare 
Voda 

kvetoucí nať k detoxikaci jater, jako diuretikum, k 

rozpouštění močových kaménků, k podpoře 

metabolismu 

  

routa vonná Ruta Graveolens Vzduch 

kvetoucí nať při zpožděné menstruaci, sníží vysoký 

krevní lak, uleví při svíravých bolestech střev, při 

bolestech hlavy, zlepší trávení a zvýší tvorbu žluči 

nálev proti bušení srdce: květ hlohu 50g, nať 

meduňky 40g, nať routy 10g, podává 0,5l 

denně ve dvou až třech dávkách 
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rozchodnice 

růžová 
Rhodiola rosea Oheň 

kořen chrání organismus proti účinkům stresu, 

podporuje rekonvalescenci, odstraňuje únavu, 

podporuje imunitní systém, snižuje hladinu krevního 

cukru, podporuje jaterní činnost, zvyšuje aktivitu 

štítné žlázy 

  

rozmarýna 

lékařská 

Rosmarinus 

officinalis 
Vzduch 

list při depresi, nespavosti, úzkosti, nervových 

migrénách, revmatismu a jiných bolestech kloubů, 

jako povzbuzující nápoj (lze pít denně), jako 

antiseptické kloktadlo a ústní voda, zevně k hojení 

ran, pohmožděnin, namožení svalů, podporuje krevní 

oběh a zmírňuje bolest, protože napomáhá prokrvení 

ošetřeného místa (podporuje oběh a trávení a 

zároveň tiší nervy - použít, když např. poruchy trávení 

jsou způsobeny nervovým napětím) 

  

rozrazil lékařský Veronica officinalis Země 

nať ke snížení hladiny cholesterolu, na rozpad 

močových kaménků a při zánětech močových cest, při 

bronchitidě a astmatu 

nálev ke snížení cholesterolu: nať rozrazilu 

50g, zelený čaj 30g, nať tymiánu 20g, podávat 

0,6l denně ve třech až čtyřech dávkách 

rybíz černý Ribes nigrum Země 

plody při únavě, proti stresu, v rekonvalescenci, listy 

jako antirevmatikum, na cévní onemocnění, odvar z 

kořene při zánětech jater, pupeny mírné 

kancerostatické účinky 

antirevmatická směs: list černého rybízu, květ 

tužebníku, vrbová kůra nebo nať violky rolní 

řebříček obecný 
Achillea 

millefolium 
Vzduch 

nedřevnaté části lodyh nebo pouze květy snižují 

krevní tlak roztahováním věnčitých cév, při zánětu 

močového měchýře, hemoroidech, inkontinenci, 

upravuje menstruační cyklus, vyvolává pocení, snižuje 

teplotu, pomáhá při kašli a pročišťuje celý 

organismus, mast na vředy, křečové žíly, odvar zevně 

na ekzémy, vyrážky, k vyplachování úst při zánětu 

dásní, čerstvý list žvýkat při bolestech zubů 

pro silné působení podávat spíše ve směsích, 

samostatně jako tinkturu, homeopatickou 

tinkturu nebo zevně 

 

gynekologický čaj: nať řebříčku 40g, nať 

kontryhele 30g, květ měsíčku 20g, list šalvěje 

10g, připravit jako nálev, podávat 500-750ml 

denně ve třech až čtyřech dávkách 

ředkev setá Raphanus sativus Země 

kořen výrazně podporuje trávení, působí silně 

žlučopudně, rozpouští žlučové kaménky, působí 

desinfekčně zejména v močových cestách, podporuje 

metabolismus 

nehodí se do směsí, podávat pouze 

samostatně formou čerstvé šťávy nebo 

homeopatické tinktury 

řepa červená Beta vulgaris Země 

čerstvá šťáva z kořene při chorobách krve, jako 

kancerostatikum, k detoxikaci jater, ke snížení 

krevního cholesterolu, protisklerotické účinky, 

zlepšuje trávení a metabolismus, při menstruačních a 

klimakterických obtížích 

šťávu z řepy je možné míchat s dalšími 

zeleninovými šťávami, ale ne s ovocnými 

 

vhodná léčebná směs: šťáva z řepy, šťáva z 

mrkve, voda, vše rovným dílem, pít 1 litr 

směsi během dne po šálcích 

 

směs při krevních chorobách a karcinomu: 

200g šťávy z řepy, 100g šťávy mrkvové, 100g 

šťávy zelné, 100g převařené šťávy z plodů 

černého bezu, 50g šťávy celerové pro muže 

nebo petrželové pro ženy, 50g šťávy z kořene 

pampelišky, směs pít během dne po doušcích 

řepík lékařský 
Agrimonia 

eupatoria 
Oheň 

kvetoucí nať podporuje činnost žlučníku a jater, 

zlepšuje metabolismus tuků a cholesterolu, dále k 

pročištění krve, jako kloktadlo při bolestech v krku, 

zánětu hrtanu a ústní dutiny, rozdrcené listy jako 

teplé obklady při bolestech kloubů při artritidě nebo 

revmatismu, polštářky naplněné sušeným řepíkem 

pomáhají při neklidném spánku 
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řeřicha rumní Lepidium ruderale Vzduch 

nať k rozrušení močových kaménků na jemná zrnka, 

jako diuretikum a k desinfekci močových cest, na 

podporu krvetvorby 

  

řimbaba obecná 

kopretina 

řimbaba 

Pyrethrum 

parthenium 
Voda 

nálev z kvetoucí nati k vyplachování úst při zánětech 

dásní nebo po extrakci zubu, také jako mírné 

laxativum, placky na pohmožděniny, drobné rány po 

bodnutí hmyzem, čerstvé listy proti migréně (u lidí, 

kterým při bolestech uleví teplo, nepomáhá tam, kde 

se úleva dostaví při chladu), zmenší bolesti při zánětu 

kloubů, homeopatická tinktura proti střevním 

zánětům 

směs při bolestech hlavy způsobených 

psychickou námahou: tinktura z řimbaby 50%, 

tinktura z levandule 30%, tinktura z kozlíku 

20%, podávat 20 kapek každých 15 min, 

dokud bolest neustane 

sadec konopáč 
Eupatorium 

cannabinum 
Voda list na podporu imunity   

sedmikráska 

obecná 
Bellis perennis Voda 

nálev při zánětech očí k očním koupelím, čerstvé listy 

žvýkat při vřídkách v ústní dutině ke zmírnění bolesti, 

odvar zevně na kožní nemoci, ztuhlý krk, lumbago 

(houser), vnitřně při silné nebo bolestivé menstruaci 

  

senna 

kasie pravá 
Cassia senna Oheň list a lusk jako účinné laxativum   

skořice 

skořicovník 

čínský 

Cinnamonum 

cassia 
Oheň 

kůra při žaludečních nevolnostech a zvracení, proti 

průjmu, proti nadýmání a plynatosti se přidává k 

jiným bylinkám 

  

sléz 

(všechny druhy) 
Malva Voda 

květ, list nebo kvetoucí nať obsahuje slizové látky 

vhodné pro léčení kašle a k ochraně sliznic 
  

slunečnice roční Helianthus annuus Oheň 

odvar ze semen při kašli, nachlazení, průjmu, černém 

kašli, zánětu průdušek a ledvin, syrová semena 

zlepšují ostrost vidění 

  

smil písečný 
Helichrysum 

arenarium 
Oheň květ při veškerých jaterních a žlučníkových obtížích   

sporýš lékařský Verbena officinalis Voda 

nálev z kvetoucí nati před spaním pro dobré trávení a 

uklidnění, pravidelně pro odstranění toxinů z 

organismu, jako močopudný přípravek, jako tonikum 

po nervovém vyčerpání, posiluje nervový systém a 

zmenšuje stres a napětí, jako kloktadlo při bolení v 

krku, angíně, zanícených dásních a infekcích ústní 

dutiny 

  

srdečník obecný Leonurus cardiaca Oheň 

kvetoucí nať má výrazné sedativní účinky, tlumí 

tachykardii, vhodný při srdeční ischemii se současnou 

hypertensí, dále při návalech v klimakteriu 

  

světlice 

barvířská 

saflor 

Carthamus 

tinctorius 
Oheň 

olej z květů výrazně snižuje hladinu cholesterolu v 

krvi, působí protiskleroticky, proto k léčbě a prevenci 

nemocí oběhového systému 

  

světlík lékařský 
Euphrasia 

rostkoviana 
Vzduch kvetoucí nať při očních zánětech, únavě očí 

vhodná je směs s květem měsíčku, květem 

chrpy a fenyklem 

svízel přítula Galium aparine Voda 

nať a čerstvá šťáva k povzbuzení lymfatického 

systému, zmírnění otoku mízních uzlin, čerstvá šťáva 

k ošetření kůže (boláky, vředy, puchýře, popáleniny, 

opařeniny), nálev ke zklidnění pokožky spálené 

sluncem, jako diuretikum a při zánětech močových 

cest 
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svízel syřišťový Galium verum Voda 

kvetoucí nať stimuluje lymfatický systém a pomáhá 

při otoku lymfatických uzlin (např. při angíně), čerstvá 

šťáva zevně pro zástavu krvácení, na rány a vředy, do 

mastí nebo placek na opařeniny, popáleniny, boláky a 

puchýře, nálev jako silné diuretikum, homeopatická 

tinktura při poruchách krevního oběhu, epilepsii, 

hysterii, bolestech hlavy z duševní námahy 

pro nepříjemné aroma je vhodnější 

kombinovat bylinu do směsí 

 

urologická směs: celík zlatobýl 50g, svízel 

syřišťový 30g, květ hluchavky žluté nebo 

nachové 20g, připravit jako nálev, podávat 4 

šálky denně 

 

ledvinový nálev: celík zlatobýl 100g, svízel 

syřišťový 60g, suchopýr 60g, popenec 

břečťanovitý 20g, mateřídouška 10g, podávat 

4krát denně 0,3l 

šafrán setý Crocus sativus Oheň 

blizny proti hysterii a vysoké podrážděnosti, horečce, 

poruchám trávení a křečím, při pozastavené 

menstruaci, na tlumení astmatických záchvatů 

  

šalvěj lékařská Salvia officinalis Vzduch 

nálev z listů při průjmu, depresi, revmatismu, anemii, 

menstruačních potížích, migréně, horečce, při 

špatném trávení, kašli a nachlazení, jako kloktadlo při 

bolestech v krku a jako ústní voda při aftech a 

krvácení dásní, 

nepřidávat do odvarů, protože varem 

účinnost šalvěje klesá, proto jen do směsí 

připravovaných jako nálev nebo macerát 

šanta kočičí Nepeta cataria Voda 

kvetoucí nať při nachlazení a horečce, protože 

podporuje pocení a snižuje teplotu, nálev nebo 

žvýkání čerstvých listů proti bolestem hlavy 

nervového původu, nálev pro podporu trávení, při 

podrážděném žaludku, nadýmání, může obnovit 

pravidelnou menstruaci 

nálev proti bušení srdce: srdečník 2 díly, květ 

hlohu 1 díl, šanta 1 díl, třezalka 1/2 dílu, 

sporýš 1/2 dílu, podávat 0,6 litru denně ve 3-4 

dávkách 

šii-take 

houževnatec 

jedlý 

Lentinus edodes Země 

plodnice mají silné účinky protivirové a 

protinádorové, podporují aktivitu imunitního 

systému, výrazně snižují hladinu cholesterolu a 

zlepšují metabolismus tuků, proto jako 

antisklerotikum, protihistaminové působení pro 

útlum alergií, dále na podporu metabolismu a 

detoxikaci organismu 

kombinace na detoxikaci a podporu imunity: 

denně 1 plodnice šii-take po dobu 15 dnů, k 

tomu 3krát denně 250 ml nálevu v kombinaci 

dobromysl 20g, vřes 30g, rdesno ptačí 50g 

šípky 

růže šípková 
rosa canina Voda 

plody zvyšují odolnost organismu proti nachlazení a 

chřipce, také k léčení úplavice, kašle, bolesti v krku, 

krvácení dásní a průjmu, tinktura na regeneraci 

pojivových tkání 

vitamín C i další účinné látky obsažené v 

šípcích se varem ničí, proto pro výraznější 

účinek, zejména v oblasti regenerace 

pojivových tkání upřednostněte tinkturu, 

kterou můžete podávat samostatně nebo ji 

přidávat do podobně zaměřených čajů po 

jejich zchladnutí 

šišák bajkalský 
Scutellaria 

baicalensis 
Vzduch 

kořen účinně snižuje krevní tlak, působí 

protialergicky, tlumí srdeční arytmie, snižuje hladinu 

cholesterolu a působí silně protirevmaticky 

směsi na snížení krevního tlaku: šišák a hloh, 

jmelí, meduňka 

 

směsi při srdeční arytmii: šišák a srdečník, 

kozlík, chmel, máta 

šrucha obecná Portulaca oleracea Voda 

List pro vysoký obsah vit. C vhodný při bolestech v 

krku a ústech, oteklých dásních a vypadávání zubů, 

také jako diuretikum, při suchém kašli a žízni 

  

šťovík 

kyseláč luční 
Acetosa pratensis Vzduch 

oddenek nebo list proti revmatismu, při potížích 

trávení a na kožní nemoci (např. ekzém, lupénku a 

akné, zevně na kroužkový lišej), pro vysoký obsah 

železa pomáhá při chudokrevnosti, prý zastaví 

začínající rakovinné bujení 
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temnoplodec 

černý 

černá jeřabina 

Aronia 

melanocarpa 
Oheň 

plody regulují činnost štítné žlázy (při hypo i 

hyperfunkci), snižuje chorobně zvýšený krevní tlak, 

proti arterioskleróze, list snižuje krevní tlak, je 

protizánětlivý, podporuje tvorbu žluči, podporuje 

vylučování odpadních solí (proti revma) 

čaj na podporu cévního systému: listy 

temnoplodce, hloh, pohanka, routa, květ 

černého bezu, vše rovným dílem 

 

plody se do směsí nehodí, maximálně sušené 

do čajů 

topol černý Populus nigra Voda 

pupeny jako účinné analgetikum zejm. při kloubním 

revmatismu, při lymské boreliose, při horečnatých 

onemocněních, jako diuretikum, na podporu 

vylučování kyseliny močové, desinfekční účinky v 

močových cestách, při zánětu prostaty 

  

topolovka 

růžová 
Althea rosea Země 

používají se nejtmavší květy k léčení zánětu sliznic, 

kašle, astmatu, bolestí v krku, chronického 

žaludečního kataru, střevního kataru a zácpy, při 

žaludeční nevolnosti, bolestech hlavy, průjmu a 

nespavosti, nálev zevně jako obklad nebo k omývání 

pokožky při kožních potížích, čerstvé listy zevně mají 

stejný účinek jako obklady z květového nálevu, 

topolovkou je možno nahradit proskurník lékařský 

topolovkový čaj: květ topolovky 50g, květ 

měsíčku 30g, kořen totenu 20g, zalít horkou, 

ale ne vařící vodou (cca 90°C), 20 min. 

vyluhovat, podávat 3krát denně šálek, do 

každého šálku přidat 1/2 lžičky šalvějové 

tinktury 

toten lékařský 

krvavec toten 

Sanguisorba 

officinalis 
Oheň 

oddenek k zastavení krvácení ze zanícených sliznic, k 

tlumení menstruačního krvácení 
jako čaj se obvykle podává ve směsích 

trubkovec 

tyčinkovitý 

Orthosiphon 

stamineus 

Všechn

y živly  

mladé koncové větvičky jako vynikající prostředek v 

urologii: proti otokům ledvinového původu, při 

bílkovině v moči, při ledvinových kaméncích, jako 

diuretikum, k vyloučení solí kyseliny močové 

  

 

třapatka 

nachová 

Echinacea 

purpurea 
Země 

celá rostlina ke zvýšení imunity, působí antibioticky a 

kancerostaticky 

není vhodná do čajových směsí, protože 

sušením ztrácí účinnost 

třezalka 

tečkovaná 

Hypericum 

perforatum 
Oheň 

květ při anémii, revmatismu, bolesti hlavy, nervových 

potížích, astmatu, kataru průdušek, nepravidelné 

menstruaci, nespavosti a depresi (obsahuje 

psychotropní drogu vyvolávající euforii), olej z květů a 

listů zevně na pohmožděniny, rány, křečové žíly, 

vředy a kůži spálenou sluncem 

nervový čaj: dobromysl 2 díly, třezalka 1 díl, 

vrbka úzkolistá 1 díl, vřes 1/2 dílu, měsíček 

1/2 dílu, připravit jako nálev, podávat 2-3krát 

denně šálek po 3týdny až 3 měsíce 

tužebník jilmový Filipendula ulmaria Voda 

květ proti pálení žáhy, překyselení žaludku, 

žaludečnímu kataru, vředům trávicího traktu, průjmu, 

horečce (způsobuje pocení), zejména proti 

revmatismu, dně, potížím ledvin a močového 

měchýře, k odvodnění organismu, na podporu 

metabolismu, odstraňování solí z organismu a proti 

obezitě, silný odvar z kořene na boláky a vředy zevně 

protirevmatický čaj: tužebník 100g, rdesno 

ptačí 50g, květ vřesu 50g, kořen jehlice 30g, 

meduňka 20g, připravit jako nálev, podávat 

3krát denně 250ml 

túje 

zerav západní 
Thuja occidentalis Oheň 

mladé větvičky působí silně protirevmaticky, tlumí 

nervové záněty a bolesti, také vliv kancerostatický 
  

turanka 

kanadská 

turan 

Conyza canadensis Oheň 

kvetoucí nať jako diuretikum (nedráždí ledviny), silně 

podporuje vylučování kyseliny močové, proto proti 

revmatismu a dně, podporuje metabolismus a tvorbu 

bílých krvinek, proto na podporu imunity, v 

homeopatickém zpracování proti veškerému krvácení 

metabolický nálev: turanka 100g, jehlice 50g, 

březový list 50g, tymián 30g, kořen celeru 

(muži) nebo petržele (ženy) 20g, podávat 

0,75l ve třech denních dávkách 

violka vonná Viola odorata Voda 

nálev z listů k léčení dny, zánětu průdušek, černého 

kašle, bolestí v krku a hlavy, nervozity, ekzému, 

revmatismu, infekčních onemocnění močových cest a 

nespavosti, jako kloktadlo při zánětu ústní dutiny, 

odvar z kořene jako laxativum 

průduškový čaj: květ prvosenky 4 díly, list 

violky 2 díly, yzop 2 díly, jitrocel 1 díl, 

proskurník 1 díl, připravit jako nálev, podávat 

denně 4 šálky oslazené medem 
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vlaštovičník 

větší 
Chelidonium majus 

Všechn

y živly  

kvetoucí nať na bradavice, které se potírají směsí 

šťávy s octem nebo tinkturou, silný odvar ke 

koupelím nohou při plísňových onemocněních, 

vnitřně při žlučníkových obtížích a kamenech 

žlučníkové kombinace: vlaštovičník, smil, 

čekanka, máta, dřišťál, lomikámen, řebříček 

vojtěška 

tolice setá 
Medicago sativa Země 

květ zlepšuje metabolismus, trávení a chuť k jídlu, 

odstraní zadržování tekutin a pomáhá při vředech 

zažívacího ústrojí i při žloutence, vynikající 

protirevmatická bylina 

  

vratič obecný Tanacetum vulgare Země 

kvetoucí nať k potírání míst zasažených 

revmatismem, pohmožděnin, vymknutých kloubů, 

otoků a k výplachům při bolestech zubů nebo uší 

  

vrba bílá Salix alba Voda 

kůra tlumí bolest (obsahuje salicin), odvar snižuje 

horečku, léčí bolesti hlavy a zmírňuje revmatické 

bolesti, kloktadlo proti bolesti v krku a bolesti dásní, 

zevně na boláky, kožní neduhy, rány a popáleniny, 

placky přikládat na vředy 

protirevmatický nálev: vřes 100g, 

mateřídouška 50g, vrbová kůra 50g, jehlice 

25g, rdesno ptačí 25g 

vrbka úzkolistá 
Chamaerion 

angustifolium 
Vzduch 

list proti psychickému napětí a úzkosti, nespavosti, 

bolesti hlavy z dušení námahy, chrání sliznice v 

trávicím ústrojí, proto při zánětech a vředech v této 

oblasti 

nálev proti depresi a úzkosti: dobromysl 100g, 

vrbka 50g, třezalka 50g, meduňka 25g, vřes 

10g, pít během dne po doušcích v celkovém 

množství 0,75l 

vrbovka 

malokvětá 

Epilobium 

parviflorum 
Oheň 

kvetoucí nať při zánětu prostaty a nezhoubném 

zbytnění prostaty, dále při zánětech ledvin a 

močových cest 

vhodné kombinace vrbovky při potížích s 

prostatou: s dobromyslí, kopřivou, 

zlatobýlem, vřesem, rdesnem ptačím, 

svízelem syřišťovým 

vřes obecný Calluna vulgaris Voda 

květ jako diuretikum, proto při otocích, dále k 

desinfekci močových cest, při zánětech ledvin a při 

močových kaméncích, k vyloučení solí kyseliny 

močové, proto při revmatismu a dně 

nálev při zánětech močových cest: zlatobýl 2 

díly, vřes 1 díl, medvědice 1 díl, jehlice 1/2 

dílu, tymián 1/2 dílu, vyluhovat 25 min., 

podávat 4krát denně 0,5l s jednou lžičkou 

šalvějové tinktury 

yzop lékařský 
Hyssopus 

officinalis 
Oheň 

kvetoucí nať proti kašli, kataru, revmatismu, bolesti v 

krku a jako prostředek napomáhající trávení, k léčbě 

plicních potíží a k povzbuzení chuti k jídlu 

průduškový nálev: yzop 100g, jitrocel 50g, 

divizna 50g, proskurník 30g, konopička 20g, 

podávat 4 šálky denně 

zelí 

brukev zelná 
Brassica oleracea Země 

šťáva z bílého zelí při žaludečních a dvanáctníkových 

vředech, při zánětech trávicího ústrojí, dále proti 

arterioskleróze, k detoxikaci jater a ledvin 

  

zemědým 

lékařský 
Fumaria officinalis Země 

kvetoucí nať zejména pro zlepšení metabolismu a k 

léčbě kožních nemocí, dále k léčení artritidy, 

vodnatelnosti a nemocí jater, zvláště žloutenky, nálev 

zevně k léčení ekzému 

dermatologický čaj: čekanka 2 díly, zemědým 

1 díl, lopuch 1 díl, vřes 1/2 dílu, rdesno ptačí 

1/2 dílu, připravit jako nálev, podávat 0,75l 

denně ve 3-4 dávkách 

zeměžluč 

lékařská 

Centaurium 

erythraea 
Oheň 

kvetoucí nať má povzbuzující účinky na žaludek a 

trávení, k léčení anorexie, poruch trávení a nemocí 

jater, žlučníku a žlučových cest 

pro velmi hořkou chuť se nehodí do směsí 

zimolez obecný 
Lonicera 

xylosteum 
Země nálev z květů k léčení kašle, kataru a astmatu   

žabinec obecný 

ptačinec žabinec 
stellaria media Země 

kvetoucí nať jako mast, placky nebo nálev na řezné i 

jiné rány, svědění nebo podráždění kůže, na lehce 

dráždivé ekzémy a na lupénku, nálev vnitřně proti 

revmatismu 

  

žampion polní 
Agaricus 

campester 
Země 

zralé plodnice jako sušený prášek proti kožním a 

průduškovým alergiím, jako tinktura má silné 

antibiotické působení 
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žen-šen 

všehoj léčivý 
Panax ginseng Oheň 

kořen proti účinkům stresu na organismus, k celkové 

harmonizaci, na podporu metabolismu, ke snížení 

krevního cukru, na podporu endokrinních žláz a ke 

zlepšení celkově nepříznivého stavu, v onkologii proti 

tvorbě metastáz 

  

židovská třešeň 

mochyně 

židovská 

Physalis alkekengi Voda 

plod ("třešeň" bez měchýřku) jako diuretikum, při 

revmatismu a dně, intenzivně odstraňuje soli a 

kyselinu močovou, na podporu ledvin a jako prevence 

recidivy ledvinových a močových kaménků 

ve směsích se většinou nepoužívá 

žluťucha 

orlíčkolistá 

Thalictrum 

aquilegifolium 
Vzduch 

kvetoucí nať působí silně antibakteriálně, 

antiviroticky, i proti plísním 
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