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LÉKOVÉ ÚPRAVY LÉČIVÝCH BYLIN 
 

Česky Latinsky Lékové úpravy Upozornění, Varování 

 

aloe 

stromovitá 

Aloe 

arborescens 
čerstvá šťáva: 1/2 až 1 čajová lžička denně   

aloisie trojlistá Lippia citriodora 

nálev: podávat 4 šálky denně 

 

tinktura: podávat 4krát denně 30-35 kapek 

  

andělika 

lékařská 

Archangelica 

officinalis 

nálev: z rozemletého nebo najemno pokrájeného kořene, 

vyluhovat 15 min., podávat 3 šálky denně 

 

víno: 1 díl byliny přelít 5 díly lihu, nechat v temnu louhovat po 

7 - 10 dnů, každý den protřepat, nakonec přecedit, podávat 1 

čajovou lžičku 1 - 3x denně 

CUKROVKÁŘI NEUŽÍVAT VNITŘNĚ. NE 

DLOUHODOBĚ VE VELKÝCH DÁVKÁCH - 

OVLIVŇUJE SRDEČNÍ ČINNOST, TK A 

DÝCHÁNÍ 

anýz vonný 
Pimpinella 

anisum 

nálev: 1-2 lžičky rozdrcených semen, šálek vařící vody, 10 

minut stát v zakryté nádobě, scedit 

 

mléčný odvar: 1 polévková lžíce semen, čtvrt litru mléka, 

povařit 10 minut, scedit, teplé vypít 

 

tinktura: 60 g semen, citronová kůra, půl litru lihu - všechny 

přísady do sklenice, pevně uzavřít, nechat stát 3 týdny na 

slunném místě, scedit, podávat 3krát denně 20 kapek 

  

arnika 

prha chlumní 
Arnica montana 

tinktura: 10-20 kapek do skleničky vody 2-3x denně 

 

homeopatická tinktura: z usušeného oddenku pomletého na 

prášek nebo z květů, macerovat v lihu 14 dní, ředit do potence 

D12, případně až D30 

VŠECHNA ZPRACOVÁNÍ MAJÍ RAZANTNÍ 

ÚČINEK, KONCENTROVANÁ TINKTURA JE 

TOXICKÁ, PROTO NEPOUŽÍVAT V ČAJÍCH, 

ODVARECH A NÁLEVECH 

bedrník 

obecný 

Pimpinella 

saxifraga 

sušený kořen - prášek: na špičku nože 2 - 3krát denně 

 

nálev: čajová lžička na šálek vroucí vody, 10 minut vyluhovat, 

pít 2 - 3krát denně 

 

macerát: čajovou lžičku kořene přelít sklenicí vroucí vody, 8 

hodin macerovat, scedit, původní kořen znovu přelít sklenicí 

vroucí vody, 10 minut louhovat, oba výluhy smíchat, osladit 

medem, po doušcích pít během dne 

  

benedikt 

lékařský 

čubet 

Cnicus 

benedictus 

nálev: běžná příprava, dávkování 3krát denně šálek 

 

odvar na urychlení metabolismu: 1 lžíce benediktu, 1 sklenice 

vody, povařit 5 min, pít 2-3krát denně 1/4 skleničky před 

jídlem 

vhodný pro starší lidi s chronickým 

katarem sliznic trávicího traktu a špatným 

vstřebáváním živin 

PŘI PŘEDÁVKOVÁNÍ VYVOLÁVÁ 

NEVOLNOST A PODRÁŽDĚNÍ LEDVIN, 

NEPODÁVAT PŘI TĚŽŠÍCH LEDVINOVÝCH 

PORUCHÁCH 

bertrám 

obecný 

řebříček 

bertrám  

Achillea 

ptarmica 

odvar: drcený nebo najemno nakrájený oddenek povařit 10 

min., 15 min., vyluhovat, scedit, podávat 3 šálky denně 
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bez černý Sambucus nigra 

nálev z květů: 2 lžičky čerstvých nebo sušených květů přelít 

šálkem vařící vody, 10 min vyluhovat, pít 3x denně 

 

šťáva z plodů: čerstvé plody povařit ve vodě 2-3 min, pak 

rozmačkat, pít 2x denně sklenici šťávy zředěné horkou vodou 

 

kloktadlo z květů na bolesti v krku: 15 g květů, 15 g listů 

šalvěje, čtvrt litru vařícího octa, 1 lžička medu, 15 min 

vyluhovat v horkém octě, scedit, přidat med, ochladit 

čaj ze samotné kůry může vyvolávat dávení 

- obvykle se nepoužívá 

bělotrn 

kulatohlavý 

Echinops 

sphaerocephalus 

homeopatická tinktura: ze semen v homeopatickém ředění D3 

nebo D4, podávat 3krát denně 6 kapek 

VE VELKÝCH DÁVKÁCH VYVOLÁVÁ KŘEČE. 

KONTRAIDIKOVÁNO UŽITÍ SE 

STRYCHNINEM. 

borovice lesní Pinus sylvestris 
odvar: borovice v oleji: čerstvé jehličí, větévky a šišky, 

mandlový olej, přísady zvolna povařit v oleji, scedit 
  

borůvka černá 
Vaccinium 

myrtillus 

odvar z listů: 15 gramů listů zalít 0,5 litru studené vody, 

přikrýt, 5 minut vařit na mírném ohni, dále nechat 10 minut 

louhovat, pít šálek 3krát denně 

 

odvar z plodů: 60 gramů sušených borůvek zalít 1 litrem 

studené vody, přirýt a vařit 5 minut na mírném ohni, potom 10 

minut vyluhovat, přecedit, pít po doušcích během dne 

listy sbírat před rozkvětem rostliny, později 

jsou neúčinné 

brambor 

obecný 

Solanum 

tuberosum 
čerstvá šťáva: 60 ml 4krát denně 

NEPODÁVAT PŘI PRASKLÉM ŽALUDEČNÍM 

VŘEDU. NEKOMBINOVAT S JINÝMI 

ROSTLINAMI. 

brčál menší 

barvínek brčál  
Vinca minor 

nálev: čtvrt litru vařící vody, 1 lžička sušené byliny, 15 min 

vyluhovat, scedit, 5krát denně 50 ml 

 

homeopatická tinktura: z čerstvé nati a kořene, 4krát denně 

20 kapek, zejména pro snížení krevního tlaku 

NEPODÁVAT PŘI CHOROBNĚ SNÍŽENÉM 

KREVNÍM TLAKU. NEPODÁVAT 

DLOUHODOBĚ. NEPŘEKRAČOVAT DENNÍ 

DÁVKY (bylina je mírně toxická) 

bršlice - kozí 

noha 

Aegopodium 

podagraria 

nálev z oddenku: v razantních dávkách 350 - 500 ml na dávku 

vždy před jídlem, po několik dnů 
 

brusinka 

obecná 

Rhodococcus 

vitis-idaea 

macerát: rostlinu zalít vroucí vodou a nechat vyluhovat po 8 

hodin, před použitím několik vteřin povařit, nechat odstát do 

pokojové teploty, scedit, podávat šálek 3krát denně 

odvar, čaj ani nálev nejsou účinné - účinné 

látky se nevylouhují 

brutnák 

lékařský 

Borago 

officinalis 

nálev: 2 lžičky sušené byliny, šálek vařící vody, 15 min 

vyluhovat, pít 3x denně 
  

břečťan 

popínavý 
Hedera helix 

tinktura: malé dávky  10-15 kapek na dávku, střední dávky  20-

25 kapek na dávku, vysoké dávky  30-35 kapek na dávku 

 

obklad: listy opláchnout studenou vodou a přiložit lícovou 

stranou na bolestivý kloub, obalit obvazem na max. 5 hodin 

nálev není příliš vhodný pro jistou toxicitu 

rostliny 

bříza bělokorá Betula pendula 
nálev: 1 polévková lžíce listů, přelít sklenicí vařící vody, 10 min. 

vyluhovat, pít 3krát denně mezi jídly 
  

bukvice 

lékařská 

Betonica 

officinalis 

nálev: 2 lžičky bukvice, čtvrt litru vařící vody, 15 minut 

vyluhovat, scedit 

 

odvar: 4 lžičky bukvice, čtvrt litru vody - vařit zvolna 10 min, 

scedit, podle chuti dosladit medem nebo cukrem 

  

celík zlatobýl 
Solidago 

virgaurea 

nálev: 3 - 6krát denně před jídlem ne samostatná bylina, ale ve 

směsi (při předávkování může díky vysoké účinnosti podráždit 

ledviny) 

Sbírat nať i květy těsně před rozkvětem, 

jinak odkvetou během sušení a ztrácí 

účinnost. 

Sbírat mezi 14 a 16 hodinou, jinak ztrácí až 

60% účinnosti. 
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cibule 

kuchyňská 
Allium cepa 

tinktura: z čerstvé cibule, 4krát denně 20-25 kapek 

 

šťáva z čerstvé cibule smíchaná s medem v poměru 2:1, 

podávat po lžičkách při kataru horních cest dýchacích a 

nachlazení 

NEUŽÍVAT PŘI AKTIVOVANÝCH 

ŽALUDEČNÍCH VŘEDECH 

čaga 

rezavec šikmý 

Inonotus 

obliquus 

čaj: přelít vlažnou převařenou vodou, 5 hodin macerovat, 

houbu pomlít, použitou vodu ohřát na 40-50°C, znovu nalít na 

houbu v poměru 1:5, vyluhovat 48 hodin, přecedit, usazeninu 

vylisovat přes několik vrstev gázy, získanou hustou tekutinu 

doplnit převařenou studenou vodou na původní objem, 

skladovat v chladničce max. 3 dny 

podávat 4 sklenice mírně ohřátého čaje denně nebo jako 

klystýr o objemu 15 – 200 ml na noc 

 

sirup: k dostání Befungin nebo domácí příprava 

léčba je dlouhodobá, realizuje se ve 

čtvrtletých cyklech s jednotýdenní 

přestávkou 

souběžně nepodávat antibiotika a čistou 

glukózu 

během léčby veganská dieta 

čajovník 

čínský 
Camellia sinensis 

nálev: vyluhovat 2 minuty zelený čaj, 3 minuty žlutý čaj oolong 

(polofermentovaný), 4 minuty černý čaj (fermentovaný) 

pro léčbu průjmů zdvojnásobit dobu vyluhování 

podávat 2-3 šálky denně 

 

tinktura: nejúčinnější forma léčení, podávat 30 - 35 kapek 

3krát denně 

 

homeopatická tinktura: 10g černého čaje povařit 5 minut na 

mírném ohni ve 20 ml vody, zředit v poměru 1:1 lihem, dále 

ředit do potence D2, užívat zejména na krevní oběh 

fermentace snižuje účinky čaje, proto je 

vhodnější používat čaj zelený 

čekanka 

obecná 

Cichorium 

intybus 

odvar proti zápachu z úst a na podporu tvorby mléka při 

kojení: 20g natě a drceného kořene na 0,5l studené vody, 

přivést k varu, odstavit, nechat 15 min vyluhovat, scedit, pít 

skleničku před každým jídlem po dobu 3 týdnů 

  

černohlávek 

obecný 
Prunella vulgaris 

prášek k hojení ran: sušená a mletá nať, ránu zasypat 

 

odvar: vařit 2 minuty - hemostatikum 

 

nálev: na záněty v trávicím ústrojí 

při dlouhodobém užívání možný vznik 

úporné zácpy 

černucha setá Nigella sativa 

semena prášek: 2-3krát denně na špičku kulatého nože 

 

semena nálev: dvě čajové lžičky drcených semen zalít 0,5l 

vařící vody, 15 min. louhovat, scedit, podávat po polévkových 

lžících během dne 

 

odvar v červeném víně: dvě čajové lžičky drceného semene 

povařit cca 1 min. v 0,5l červeného vína, 15 min. vyluhovat, 

scedit, podávat maximálně 7 lžiček během dne - výrazně 

razantnější účinek než nálev 

 

preventivní užívání jako koření v práškové formě do již 

hotových jídel 

předávkování může vyvolat žaludeční 

obtíže 

česnáček 

lékařský 

Alliaria 

officinalis 

nálev: jako kloktadlo, klyzma nebo pro vnější použití, vnitřně 

jen pokud je dobře snášeno česnekové aroma 

 

prášek: pro vnitřní použití 3-4krát denně na špičku kulatého 

nože 

prášek sušit v pyramidě, aby se neztrácelo 

česnekové aroma a tím nesnižovala 

účinnost: rychle usušit, pomlít a uzavřít ve 

vzduchotěsné nádobě 
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česnek setý 

česnek 

kuchyňský 

Allium sativum 

čerstvý: denně tři stroužky česneku nebo tři kapsle s 

česnekovou silicí 

 

česnek v mléku: až 12g denně 

 

tinktura: 1 čajová lžička 3-4krát denně 

 

homeopatická tinktura: z čerstvého česneku, ředění D3, 

podávat 3krát denně 6 kapek 

 

nálevy, maceráty a odvary se nepoužívají 

kdo normálně česnek nejí, začíná malými 

dávkami a postupně je zvyšuje, aby 

nedošlo k odloupnutí silnější vrstvy 

sklerotických usazenin a embolii 

NEPODÁVAT VĚTŠÍ DÁVKY V TĚHOTENSTVÍ, 

PŘI KOJENÍ A MALÝM DĚTEM 

čistec lesní Stachys sylvatica 

tinktura: 20-25 kapek 3krát denně 

 

odvary, čaje a nálevy pro nepříjemnou chuť byliny pouze ve 

směsích 

NEPODÁVAT DĚTEM DO 10 LET, DO 1 

MĚSÍCE PO INFARKTU MYOKARDU, 

NEPODÁVAT DLOUHODOBĚ ANI VE 

VYSOKÝCH DÁVKÁCH - VYVOLÁVÁ 

NEVOLNOST 

devětsil 

lékařský 

Petasites 

officinalis 

macerát, nálev, prášek: podávat před jídlem 

 

čerstvé listy: mírně naklepat, aby uvolnili šťávu nebo ponořit 

do horkého oleje, přiložit na oteklý kloub 

 

homeopatická tinktura: ředění D3, podávat 3krát denně 9 

kapek před jídlem po dobu 5 týdnů 

  

divizna 

malokvětá 

Verbascum 

thapsus 

nálev nebo macerát: podávat 4krát denně šálek 

 

homeopatická tinktura: ze směsi čerstvých květů a listů, ředit 

do potence D3, podávat 3krát denně 15 kapek 

  

divizna 

velkokvětá 

Verbascum 

densiflorum 

listy na obklady: naklepat, ponořit do horkého oleje, přikládat 

 

listový nálev na obklady: hrst sušených listů přelít 0,5l 

studené vody, 10 min. vařit na mírném ohni, scedit 

 

květ + list: smíchat v poměru 1:2, připravit jako nálev, podávat 

3krát denně šálek 

 

květ: nálev nebo macerace zastudena, podávat 3-4krát denně 

 

olej z květů: na ušní potíže (zánět zevního zvukovodu, 

středního ucha apod.) 

  

dobromysl 

obecná 

Origanum 

vulgare 

ústní voda nebo kloktadlo: 2 lžíce byliny, půl litru vody, 10 min 

vyluhovat 

 

vhodné formy užívání: tinktura, koření, nálev, inhalace, žvýkání 

listů (lze použít majoránku) 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati do ředění D5 

NEUŽÍVAT V TĚHOTENSTVÍ  

dřišťál obecný Berberis vulgaris 

tinktura z listů: ředit, protože působí razantně, podávat 3krát 

denně 25 kapek po max. 30 dní 

 

odvar z listů: 3krát denně 1dcl 

 

odvar z kůry: na žlučové kaménky: kůra dřišťálu 20g, 0,5l 

studené vody, přejít varem asi 1 min., 15 min. vyluhovat, 

scedit, pít během dne mezi jídly 

 

homeopatická tinktura: ze sušené kůry kořene, ředit do 

potence D2 - D8 

NEPŘEKRAČOVAT MNOŽSTVÍ A DOBU 

PODÁVÁNÍ - PŘI PŘEDÁVKOVÁNÍ 

NEVOLNOST, DÁVENÍ, PŘI SILNÉM 

PŘEDÁVKOVÁNÍ OHROŽENÍ FUNKCE 

LEDVIN, KŮRA SE PŘEDÁVKUJE SNADNĚJI 

NEPODÁVAT DĚTEM A TĚHOTNÝM 
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dub letní Quercus robur 

odvar z kůry: hrst dubové kůry do půl litru vody, zvolna vařit 

10 minut, scedit, pít 3 šálky denně 

 

sedací koupel při hemoroidech: 40g dubové kůry, 1 litr vody, 

připravit jako odvar s delší dobou louhování (do zchladnutí) 

 

tinktura z dubové kůry: dávkování 20 kapek 3krát denně 

NEUŽÍVAT DLOUHODOBĚ 

dvouzubec 

trojdílný 
Bidens tripartita 

odvar: krátký var (cca 1 min.), vyluhovat 10 min, podávat 4 

šálky denně 

 

tinktura: upřednostnit při lupénce, dávkovat 35 kapek 3krát 

denně 

  

eleuterokok 

ostnatý 

čertův kořen 

Eleutherococcus 

senticosus 

k dostání Eleuterosan - tekutý prostředek: podávat 2krát 

denně (ráno a v poledne) před jídlem, 30-40 kapek, nasazovat 

postupně pro hrozící intoleranci, večerní dávku podávat jen 

pokud není nespavost (3krát denně 20-25 kapek) 

kontraindikace: horečnaté stavy, enormně 

vysoký krevní tlak, stav do tří měsíců po 

infarktu myokardu 

estragon 

kozalec 

kořenný 

Artemisia 

dracunculus 

nálev: podávat po šálcích 

 

stupňovaný čaj: většinou v síle S9 

 

odvar při nadýmání: 1 lžička natě nebo listu na 1 šálek vody, 

krátce převařit, vyluhovat 10 min., podávat 1 šálek po jídle 

  

eukalyptus 

blahovičník 

kulatoplodý 

Eucalyptus 

globulus 

eukalyptová silice: lze koupit v lékárnách 

 

inhalace: 1 polévková lžíce listů nebo 2-3 ml silice na 0,5l 

vroucí vody 

 

při astmatu: živý eukalyptus v květináči trvale umístit do 

místnosti (ložnice) nemocného 

 

homeopatická tinktura: z listů, ředit do potence D3-D4, 

podávat 3-4krát denně 10-15 kapek 

PŘI PŘEDÁVKOVÁNÍ POŠKOZUJE JÁTRA A 

LEDVINY, MŮŽE ZPŮSOBIT TĚŽKOU AŽ 

SMRTELNOU OTRAVU (první příznaky 

otravy: žaludeční a střevní potíže, zánět 

sliznic, křeče) 

fazol obecný 
Phaseolus 

vulgaris 

odvar: 25g lusků bez semen vařit 2 hodiny v 1,5l vody, 

přecedit, doplnit vodu na 750ml, pít ve více dávkách během 

dne 

 

kašovité obklady z mletých fazolí: horké nebo studené při 

kožních chorobách, kombinovat s vnitřním užíváním odvaru 

 

nálev při poruchách srdečního rytmu: hrst vláken zelených 

fazolí přelít sklenicí vařící vody, 10 min. vyluhovat, pít 3 

sklenice denně max. 8 dní 

 

čaj při bílkovině v moči: hrst lusků vyluhovat přes noc v 1l 

studené vody, 15 min. vařit, 15 min. vyluhovat, pít během dne 

po šálcích 

SYROVÉ NEPODÁVAT VNITŘNĚ 

syrové (i sušené) fazole jsou toxické, 

toxicita se eliminuje pouze vařením 

fenykl obecný 
Foeniculum 

vulgare 

nálev: 30 g semen, půl litru vařící vody, 15 min vyluhovat 

 

prášek: max. 10g rozdělit do 3-4 denních dávek, podávat 

samotný nebo rozmíchaný v mléce 

 

homeopatická tinktura: z rozemletých semen, ředit do 

potence D4, dávkovat 3krát denně 15 kapek před jídlem 

  

hadí kořen  

rdesno 
Bistorta major 

odvar z oddenku: lžička oddenku na šálek vody, přivést k varu, 

odstavit a nechat 10 minut stát, pít 2x denně 
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hadí mord 

španělský 

černý kořen 

Scorzonera 

hispanica 

listy pouze zevně jako obklady: čerstvé nebo sušené 

 

kořen naložený v cukru: do vlažného cukerného sirupu ponořit 

kousky kořene, nechat zchladnout a 4 dny uležet, užívat 4krát 

denně 5g po dobu 10 dnů na posílení jater a látkovou výměnu 

  

heřmánek 

pravý 

Matricaria 

chamomilla  

čaj: 2 lžičky sušeného květu, 1 šálek vařící vody, 5 - 10 min 

vyluhovat, pít před jídlem, na výplach úst připravit nálev 

silnější 

 

výluh v oleji: 30 g čerstvých květů, čtvrt litru olivového oleje, 

květy ve skleněné nádobě přelít olejem, nechat 4 dny na 

slunném okenním parapetu, scedit, používat při masážích, do 

koupelí apod. 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D5, 

dávkovat 3krát denně 8 kapek 

  

hloh 

jednosemenný 

Crataegus 

monogyna 

nálev z plodů: šálek vařící vody na 2 lžičky plodů, 20 minut 

vyluhovat, scedit, pít po delší dobu 3x denně 

 

tinktura z květů: 3krát denně 30-50 kapek 

 

nálev nebo macerát z květů: 3 šálky denně 

lze podávat dlouhodobě, i preventivně 

hluchavka bílá Lamium album 

nálev z květů: dávkovat 3krát denně šálek 

 

homeopatická tinktura: z květů, ředit do potence D3, 

dávkovat 3krát denně 10 kapek 

  

hořčice rolní Sinapis arvensis 

čaj ze semínek:1 lžička rozdrcených semen, čtvrt litru vařící 

vody, 10 minut vyluhovat, scedit, vypít 

 

macerát ze semínek: 2 lžičky na sklenici vody, vypít během 

dne na 4krát 

NEUŽÍVAT PŘI ŽALUDEČNÍCH VŘEDECH, 

PORUCHÁCH LEDVIN A JATER 

hořec žlutý Gentiana lutea 

prášek: ze sušeného kořene, podávat 3krát denně na špičku 

nože 

 

odvar: vařit 5-7 min., podávat 3krát denně šálek, při 

nechutenství půl hodiny před jídlem 

  

hruška 

hrušeň obecná 
Pyrus communis 

čerstvá šťáva: 4krát denně šťáva z jedné hrušky 

 

odvar z plodů nebo křížal: plody nakrájet najemno, povařit 5 

min. ve 350ml vody, pít vlažné po doušcích během dne  

 

odvar z listů: vařit 2 minuty, podávat šálek 3krát denně 

 

homeopatická tinktura: z listů nakrájených nadrobno, ředit do 

potence D4, podávat 3krát denně 10 kapek při urologických 

obtížích 

NEUŽÍVAT SPOLU S MLÉKEM 

hřebíček 

hřebíčkovec 

vonný 

Caryophyllus 

aromaticus 

tinktura: dávkování 10-15 kapek 

 

prášek: 3krát denně na špičku nože před jídlem 

VNITŘNĚ NEPODÁVAT DLOUHODOBĚ 

NEBO VE VELKÝCH DÁVKÁCH 

chebdí 

bez chebdí 

Sambucus 

ebulus 

odvar z kořene: vařit cca 1 min., 1 lžička kořene, 0,4l vody 

 

šťáva z plodů: čerstvou šťávu převařit, na 1l šťávy přidat 1dcl 

vodky, 50g cukru a 1 lžičku kyseliny citronové, 15 min. 

sterilizovat, podávat 3-4 lžičky denně při astmatu a dně 

 

homeopatická tinktura: z kůry, kořene, listů, květů nebo 

plodů, ředit do potence D3, podávat 3krát denně 9-12 kapek 

PRUDKÉ PŮSOBENÍ, MOŽNÁ TOXICITA - 

NEPŘEKRAČOVAT DÁVKOVÁNÍ, 

NEPODÁVAT DLOUHDOBĚ 
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chmel otáčivý Humulus lupulus 

nálev nebo macerát z chmelových šištic 

 

prášek: 1g 3krát denně jako sedativum, při nespavosti 1g 

hodinu před spaním 

 

homeopatická tinktura: z čerstvých žlázek nebo šištic, ředit do 

potence D4, podávat 3krát denně před jídlem 10-15 kapek 

skladováním klesá účinnost, proto je 

nejvhodnější homeopatická tinktura 

chrpa modrá  
Centaurea 

cyanus 

nálev: 2 lžičky korunních lístků, čtvrt litru vařící vody, 10 minut 

vyluhovat, scedit 
  

ibišek 

súdánský 

Hibiscus 

sabdariffa  

nálev: podávat 4krát denně 1/4-1/2l při urologických obtížích, 

v ostatních případech podávat 4krát denně šálek 
  

jablečník 

obecný 

Marrubium 

vulgare 

nálev: 2 - 3krát denně před jídlem 

 

homeopatická tinktura: z listů, v ředění D3 pro chronické 

případy, D10 běžně 

  

jablko 

jabloň domácí 

Malus 

domestica 

čaj proti horečce: jablka omyjeme, oloupeme a lehce 

povaříme do měkka, scedíme a přidáme troch medu nebo 

surového cukru 

  

jahodník 

obecný 
Fragaria vesca 

šťáva z jahod: na zubech se ponechá několik minut, pak se 

vypláchne teplou vodou s trochou jedlé sody 
  

jalovec 

obecný 

Juniperus 

communis 

jalovčinky podávat syrové, ne více než 6 kusů denně 

 

homeopatická tinktura: z čerstvých jalovčinek, ředit do 

potence D4, užívat 3krát denně 7 kapek po jídle po 30 dnů 

ABORTIVNÍ ÚČINKY - NE V TĚHOTENSTVÍ! 

VELKÉ DÁVKY MOHOU POŠKODIT LEDVINY! 

KONTRAINDIKACÍ JSOU ONEMOCNĚNÍ 

LEDVIN 

jasan ztepilý 
Fraxinus 

excelsior 

nálev nebo stupňovaný čaj S10 - S12 

 

homeopatická tinktura: z rozmělněných čerstvých listů, ředit 

do potence D5, podávat 3krát denně 7 kapek  

  

ječmen 

dvouřadý 

Hordeum 

distichon 

odvar: 1 lžíci mletého ječmene vařit cca 5 min. v 0,3l vody, 

přecedit, podávat: 

při horečce 2-3 lžíce každou hodinu 

při nemocech jater a ledvin: 1 lžíci každou hodinu 

  

jehlice trnitá Onosis spinosa 

nálev: při dlouhodobém užívání po třech týdnech týden 

přestávka 

 

homeopatická tinktura: z kořene a kvetoucí natě, ředit do 

potence D4, podávat 3krát denně 10 kapek 

nepodávat dlouhodobě - zvyšuje 

vylučování některých minerálů 

jerlín japonský 
Sophora 

japonica 

odvar: vařit cca 2 min., 10 min. vyluhovat, podávat 2-4 šálky 

denně 

 

tinktura: podávat 25 kapek 3krát denně 

 

homeopatická tinktura: z poupat, ředit do potence D3, 

podávat 3krát denně 7 kapek 

  

jeřáb ptačí 
Sorbus 

aucuparia 

macerát nebo odvar z jeřabin: 2-3 sklenice 3krát denně 

 

sirup: šťávu z jeřabin smíchat s cukrem 1:1, pomalu vařit do 

zhoustnutí, podávat 3 lžičky denně 

 

sušené jeřabiny: pomlít na prášek, podávat lžičku několikrát 

denně proti průjmu 

 

homeopatická tinktura z květů: ředit na potenci D3, podávat 

3krát denně 6 kapek po jídle 
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jestřabina 

lékařská 
Galega officinalis nálev: podávat 3krát denně šálek   

jetel luční  
Trifolium 

pratense 

nálev: podávat 3 šálky denně 

 

homeopatická tinktura: z čerstvého květenství, ředit do 

potence D3, podávat 3krát denně 10 kapek před jídlem po 2 

měsíce 

  

jilm obecný Ulmus Laevis 

placky: pasta připravená smícháním jemně roztlučené kůry s 

horkou vodou 

  

odvar: 1 díl jemně rozdrcené kůry, 8 dílů vody, přivést k varu a 

zvolna vařit 10 minut, pít skleničku 3x denně 

  

jinan 

dvoulaločný 
Ginkgo biloba 

nálev nebo krátkodobě vařený odvar 

 

tinktura: 3krát denně 20-25 kapek - upřednostňovaná léková 

forma 

 

homeopatická tinktura: z listů, ředit do potence D5, podávat 

3krát denně 5 kapek po jídle 

  

jirnice modrá 
Polemonium 

coeruleum 

odvar: 5g sušeného kořene na 0,4l studené vody, povařit cca 5 

min., 15 min. vyluhovat, přecedit, pít 3krát denně po jídle 

 

homeopatická tinktura: z čerstvého kořene, ředit do potence 

D4 (3krát denně 8 kapek po jídle) nebo D10 (3krát denně 5 

kapek po jídle) 

  

jitrocel 

kopinatý 

Plantago 

lanceolata 

nálev: 4 sklenice denně 

 

sirup: 2-5 čajových lžiček denně 

 

čerstvá šťáva: 3-8 polévkových lžic denně 

 

homeopatická tinktura: z rozmixovaného čerstvého listu 

jitrocele většího, ředit do potence D3, podávat 3krát denně 8 

kapek 

  

jmelí bílé Viscum album 

prášek: z jemně mletých sušených listů, jednotlivá dávka max. 

1g, celkově max. 5g denně 

 

macerát: podávat 2-3krát denně šálek 

 

tinktura: z čerstvých podrcených listů, 20-40 kapek, 2-3krát 

denně 

 

homeopatická tinktura: z listů, ředit do potence D2 - D12, 

obvyklé dávkování 3krát denně 6 kapek před jídlem 

 

nálev: čtvrt litru vařící vody, 2 lžičky byliny, 15 minut 

vyluhovat, scedit, pít 3x denně 

NEPŘEKRAČOVAT DÁVKOVÁNÍ 

POUŽÍVAT POUZE LISTY A VĚTVIČKY 

BOBULE JSOU PRUDCE JEDOVATÉ 

kakost 

smrdutý 

Geranium 

robertianum 

homeopatická tinktura: z čerstvé kvetoucí nati, ředit do 

potence D3, podávat 3krát denně 7 kapek po jídle 

 

nálev: při neplodnosti, pít během dne po doušcích, muži 

celkem 350 ml denně, ženy 250 ml denně 

 

odvar: vařit 3 min., podávat při průjmech 

Pro nepříjemný zápach byliny je 

nejvhodnější lékovou formou 

homeopatická tinktura. 

Používat čerstvou bylinu, sušením velmi 

ztrácí na účinnosti. 
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karbinec 

evropský 

Lycopus 

europaeus 

nálev: 2-3krát denně šálek  

 

tinktura: 2-3krát denně 30 kapek 

 

homeopatická tinktura: z čerstvé nati, ředit do potencí D3, D4 

nebo D12, dávkovat 3krát denně 7 kapek před jídlem, D12 

užívat max. 4 měsíce během roku, D3 a D4 neomezeně 

Léčba je dlouhodobá, nástup účinků až po 

třech týdnech užívání, kůra trvá obvykle 4 

měsíce 

kaštan  

jírovec maďal 

Aesculus 

hippocastanum 

tinktura: v celkovém denním množství tolik kapek, kolik kg váží 

pacient, rozdělit do tří denních dávek 

 

homeopatická tinktura z květu: ředit do potence D2, podávat 

2krát denně 5 kapek po jídle po dobu 30 dní 

 

homeopatická tinktura ze semen: semena oloupaná a 

rozdrcená, ředit na potence D3, D4, D7 nebo D9, podávat 

3krát denně 5-8 kapek před jídlem po dobu 30 dní 

 

mast z kaštanů: kaštany oloupat a rozdrtit, zvolna povařit v 

oleji po dobu 30 minut a scedit, při nízké teplotě zahustit 

včelím voskem, nalít do čistých skleniček a nechat ustát 

dlouhodobá léčebná kůra: vždy dva měsíce 

ve čtvrtletí, 1 měsíc pauza 

kmín kořenný Carum carvi 
nálev: 1 lžička kmínu, 1 šálek vařící vody, 15 minut vyluhovat, 

scedit, pít šálek 3x denně 
  

kohoutek 

luční     

Lychnis flos-

cuculi 

nálev: podávat 2-3 šálky denně 

 

tinktura: podávat 3krát denně 20 kapek 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D6, 

podávat 3krát denně 8 kapek 

  

komonice 

lékařská 

Melilotus 

officinalis 

macerát: denní dávka cca 0,3l 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D3, 

podávat 3krát denně 7 kapek po jídle po 30 dní 

PŘEDÁVKOVÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT OTRAVU 

(ospalost, závratě, bolesti hlavy) 

konopička 

bledožlutá 

Dalanum 

segetum 

odvar: 3krát denně šálek 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D8, 

podávat 3krát denně 8 kapek před jídlem 

OBTÍŽNĚ SE SHÁNÍ - MOŽNO NAHRADIT 

KONOPICÍ POLNÍ 

kontryhel 

obecný 

Alchemilla 

vulgaris 

nálev: 1/4l vařící vody, 2 lžičky sušené byliny, 15 min 

vyluhovat, scedit, pít 3x denně  

 

odvar: 1/4l vody, 2 lžičky sušené byliny, nasypat bylinu do 

vody, přivést k varu, několik min. zvolna vařit a scedit 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D4, 

podávat 3krát denně 7 kapek před jídlem      

  

kopr vonný 
Anethum 

graveolens 

nálev: 2 lžičky rozdrcených semen nebo nati, 1/4 l vařící vody, 

15 min vyluhovat, scedit, pít 3krát denně před jídlem 

 

prášek ze semen: 2-4krát denně na špičku kulatého nože 

 

homeopatická tinktura: ze semen, ředit do potence D5, 

podávat 3krát denně 8 kapek před jídlem 

  

kopretina bílá 
Leucanthemum 

vulgare 
nálev: podávat 3krát denně šálek   
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kopřiva 

dvoudomá 
Urtica dioica 

nálev: 4 lžičky natě s listy, 1/2 l vařící vody, 10 min vyluhovat, 

scedit, podávat 3krát denně šálek 

 

odvar: razantnější působení než nálev, dávkování stejné  

 

homeopatická tinktura: z nati, ředit do potence D2 nebo D3, 

podávat 3krát denně 15 kapek po jídle 

  

kosatec 

německý 
Iris germanica 

nálev: podávat 3 šálky denně 

 

stupňovaný čaj: v ředění S9 

 

prášek z oddenku: podávat 3krát denně na špičku kulatého 

nože 

 

homeopatická tinktura: z čerstvého drceného nebo jemně 

krájeného oddenku, ředit do potence D3, podávat 3krát denně 

7 kapek po dobu 30 dní 

  

kostival 

lékařský 

Symphytum 

officinale 

odvar: 3 lžičky sušené byliny, 1/4 l vody, přivést k varu, zvolna 

vařit 15 min, scedit, podávat 3krát denně šálek (max. 150ml 

jedna dávka) 

 

prášek ze sušeného kořene: podávat 3-4krát denně na špičku 

nože 

 

homeopatická tinktura: z čerstvého kořene, ředit do potence 

D3, podávat 3krát denně 9 kapek po 3 týdny až max. 2 měsíce 

není-li k dispozici kořen, lze použít i list 

NEPODÁVAT VE VELKÝCH DÁVKÁCH ANI 

DLOUHODOBĚ - MÍRNĚ TOXICKÝ 

kozlík lékařský 
Valeriana 

officinalis 

tinktura: podávat max. 25 kapek jako jednotlivou dávku, při 

nespavosti podávat 1 dávku cca půl hodiny před spaním a 

druhou těsně před spaním 

POUŽÍVÁNÍ KOZLÍKU PO DELŠÍ DOBU MŮŽE 

ZPŮSOBIT BOLESTI HLAVY A ZTRÁTU 

TĚLESNÉ I DUŠEVNÍ AKTIVITY. 

kručinka 

barvířská 
Genista tinctoria 

nálev: podávat 3krát denně šálek, u citlivých osob 2krát denně 

šálek pro intenzivní působení byliny 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D4, 

podávat 3krát denně 10 kapek po max. 10 týdnů 

PŘI VYŠŠÍM DÁVKOVÁNÍ NEBO U 

CITLIVÝCH OSOB MŮŽE VYVOLAT NAUSEU 

krušina olšová Frangula alnus 

odvar: podávat 2-4 šálky denně, maximální denní dávka je 15g 

byliny 

 

homeopatická tinktura: z kůry, ředit do potence D5, 3krát 

denně 5 kapek, před jídlem, po každých dvou týdnech, dva 

týdny pauza 

NEPŘEKRAČOVAT DENNÍ DÁVKY PRO 

MOŽNÉ TOXICKÉ ÚČINKY 

NEPODÁVAT TĚHOTNÝM A KOJÍCÍM 

ŽENÁM 

křen selský 
Armoracia 

rusticana 

křenové placky: 3 díly čerstvě nastrouhaného křenu, 5 dílů 

hladké mouky, 1 díl sádla, přiložit na postižené místo na 15 - 

30 min. 

 

macerát v červeném víně proti žlučovým kaménkům: litrovou 

láhev naplnit do 1/5 strouhaným křenem, doplnit červeným 

vínem, 10 dní vyluhovat, přecedit, podávat 3krát denně 

polévkovou lžíci po alespoň 30 dní 

 

homeopatická tinktura: z čerstvého strouhaného nebo 

mletého kořene, ředit do potence D3, podávat 3krát denně 6 

kapek před jídlem 

NEPODÁVAT PŘI ŽALUDEČNÍCH NEBO 

DVANÁCTNÍKOVÝCH VŘEDECH 

TĚHOTNÉ ŽENY TRPÍCÍ LEDVINOVÝMI 

POTÍŽEMI BY NEMĚLY POUŽÍVAT VELKÉ 

DÁVKY KŘENU PO DELŠÍ DOBU 

ZEVNĚ NEPODÁVAT PŘI PŘECITLIVĚLÉ 

POKOŽCE 
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kuklík městský Geum urbanum 

odvar z oddenku: kávová lžička oddenku do šálku studené 

vody, přivést do varu a zvolna 5 minut povařit, pít 3x denně 

šálek 

 

prášek ze sušeného oddenku: podávat na špičku nože 4krát 

denně 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D2, 

podávat 3krát denně 6 kapek po jídle 

  

kurkuma 

dlouhá 
Curcuma longa 

prášek z mletého kořene: podávat v dávce na dvě špičky nože 

několikrát denně 

NEUŽÍVAT PŘI NEPRŮCHODNÝCH 

ŽLUČOVODECH, PŘI AKUTNÍCH ZÁNĚTECH 

JATER A ŽLUČNÍKU A PŘI ŽLUČNÍKOVÉM 

EMPYÉMU 

lapacho 

rudé lapacho 

Tabebuia 

impetiginosa 

odvar: 4 čajové lžičky na 1l studené vody, přivést k varu, vařit 5 

min., vyluhovat 15 mil, přecedit, pít po doušcích během dne, 

kůra trvá 6 týdnů, po měsíční přestávce se opakuje 

 

odvar k zevnímu použití: 5g kůry na 1l vody, vařit 15 min., 

vyluhovat 20 min., scedit 

 

homeopatická tinktura: z drcené nebo drobně pokrájené kůry, 

ředit do potence D6, podávat 3krát denně 9 kapek 

  

lékořice lysá 
Glycyrrhiza 

glabra 

nálev: podávat 2-4 šálky denně 

 

homeopatická tinktura: z mletého kořene, ředit do potence 

D3, podávat 3krát denně 7 kapek 

 

sirup: 150g mletého kořene přelít 1l červeného vína, 4 dny 

macerovat, přecedit a kořen navíc vylisovat, přidat 1kg cukru, 

vařit na mírném ohni do zhoustnutí, podávat 5 lžiček denně 

NÁLEV NEPODÁVAT DLOUHODOBĚ 

len setý 
Linum 

usitatissimum 

nálev: 2 lžičky sušené byliny, 1/4 litru vařící vody, 15 minut 

vyluhovat, scedit 
  

levandule 

pravá 
Lavandula vera 

nálev z květů: dávkovat 3krát denně šálek 

 

tinktura z květů: podávat 25 kapek 3krát denně 

 

homeopatická tinktura: z čerstvých květů, ředit do potence 

D3, dávkovat 3krát denně 10 kapek 

  

libeček 

lékařský 

Levisticum 

officinale 

nálev: 30 g byliny, 1/2 l vařící vody, 15 min vyluhovat, podávat 

šálek 2-3krát denně 

NEPODÁVAT PŘI TĚŽŠÍCH PORUCHÁCH 

LEDVIN 

NEKOMBINOVAT S JALOVČINKAMI 

BYLINA NENÍ VHODNÁ PRO TĚHOTNÉ A 

KOJÍCÍ ŽENY 

lichořeřišnice 

větší 

Tropaeolum 

majus 

nálev: 1/4 l vařící vody, 2 lžičky čerstvých listů, 15 min 

vyluhovat, pít 3x denně 

 

homeopatická tinktura: ze sušených pomletých semen, ředit 

do potence D6, podávat 3krát denně 10 kapek po jídle 

  

lípa srdčitá Tilia cordata 
nálev: proti nachlazení a na podporu pocení má největší 

účinky podávaný odpoledne po 15. hodině 
  

lnice obecná Linaria vulgaris 

nálev: 3krát denně šálek 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D2, 

podávat 3krát denně 5 kapek před jídlem, možno postupně 

zvyšovat až na 15 kapek 

MŮŽE VYVOLÁVAT NEVOLNOST 

NEPODÁVAT DLOUHODOBĚ 

NEPODÁVAT TĚHOTNÝM A KOJÍCÍM 

ŽENÁM 
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lomikámen 

zrnatý 

Saxifraga 

granulata 

nálev: při močových kamencích a zánětech močových cest, 

podávat 3krát denně šálek před jídlem 

 

odvar: při ledvinových kaméncích a písku, pít po doušcích 

během dne, vždy obden 

 

tinktura: při zbytnění prostaty, podávat 25 kapek 3krát denně 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D3, 

podávat 3krát denně 5, postupně až 10 kapek 

  

lopuch větší Arctium lappa 

odvar: 1 lžička kořene, 1 šálek studené vody, přelít kořen 

vodou, nechat pět hodin stát, pomalu přivést k varu a zvolna 

10 minut vařit, scedit a pít 1 šálek denně 

  

maceška 

violka 

trojbarevná 

Viola tricolor 

nálev: 3krát denně šálek 

 

stupňovaný čaj v potenci S3-S5: 3krát denně šálek 

 

macerát: 3krát denně šálek 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D3, 

podávat 3krát denně 10 kapek před jídlem  

NEPODÁVAT TĚHOTNÝM A KOJÍCÍM 

ŽENÁM 

majoránka 

zahradní 

Majorana 

hortensis 

nálev: 3krát denně šálek 

 

koření: ve vhodném množství do pokrmů 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D3, 

podávat 3krát denně 8 kapek před jídlem 

  

mařinka 

vonná 

Galium 

odoratum 

nálev: 2 lžičky rozdrcených listů a květů, 1/4 l vařící vody, 10 

min vyluhovat, scedit a pít 1 šálek denně 

 

homeopatická tinktura: z nati před rozkvětem, ředit do 

potence D2, podávat 3krát denně 10 kapek před jídlem po 

max. 6 týdnů 

VELKÉ DÁVKY MOHOU ZPŮSOBIT 

ZVRACENÍ A ZÁVRATĚ 

NEUŽÍVAT DLOUHODOBĚ 

NEPŘEKRAČOVAT DENNÍ DÁVKY 

maří list 

balšámový 
Balsamita major 

nálev z listů: podávat 3krát denně šálek 

 

sedací koupel: při hemoroidech, 10 lžic byliny na 10l vody 

(kombinovat s pitnou léčbou) 

  

máčka ladní 
Eryngium 

campestre 

nálev: 3krát denně šálek 

 

stupňovaný čaj v potenci S6-S9: při urologických obtížích 

  

máta peprná Mentha piperita 

nálev: 30 g sušené byliny, 1/4 l vařící vody, 10 min vyluhovat, 

scedit, podávat 3krát denně 

 

stupňovaný čaj: v potenci S3-S5 

 

tinktura: 25-30 kapek, 3krát denně 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D3, 

podávat 3krát denně 8 kapek před jídlem 

NEPODÁVAT PŘI ALERGII NA MENTOL 

NEPODÁVAT DLOUHODOBĚ  

NEPŘEKRAČOVAT DÁVKOVÁNÍ  

mateřídouška 

úzkolistá 

Thymus 

serpyllum  

nálev: 30 g sušené byliny, 1/4 l vařící vody, 10 min vyluhovat, 

scedit, podávat 3krát denně šálek 

 

stupňovaný čaj: v potenci S6 

 

tinktura: 2 lžičky tinktury přidat do 250 ml nálevu 

NEPODÁVAT DLOUHODOBĚ   
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meduňka 

lékařská 

Melissa 

officinalis 

nálev: 30 g meduňky, 1/2 l vařící vody, 10 min vyluhovat, ráno 

a večer vypít šálek 

 

homeopatická tinktura: z listu, ředit do potence D4, podávat 

3krát denně 9 kapek 

  

medvědice 

lékařská 

Arctostaphylos 

uva-ursi 

nálev: 2 lžičky sušených listů, šálek vařící vody, 35 min 

vyluhovat, podávat 3krát denně šálek 

 

odvar: vařit 2 minuty, 15 minut vyluhovat, podávat 3krát 

denně šálek 

 

tinktura: 2 lžičky tinktury přidat do 250 ml odvaru 

 

před vypitím nálevu, odvaru nebo lihovodného roztoku podat 

na špičku kulatého nože jedlé sody pro zvýšení 

protizánětlivého účinku byliny 

 

homeopatická tinktura: ze drcených sušených listů, ředit do 

potence D4, podávat 4krát denně 9 kapek po jídle 

DLOUHODOBÉ UŽÍVÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT 

POŠKOZENÍ JATER, ZÁCPU A ZVRACENÍ, 

NIKDY NEPOUŽÍVAT V TĚHOTENSTVÍ 

měsíček 

lékařský 

Calendula 

officinalis 

odvar: vařit 1-2 min., podávat šálek 3krát denně 

 

homeopatická tinktura: z čerstvých květenství, ředit do 

potence D4, podávat 3krát denně 8 kapek před jídlem 

  

mochna husí 
Potentilla 

anserina 

nálev: podávat 4krát denně šálek 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D3, 

podávat 3krát denně 9 kapek před jídlem 

DENNĚ NE VÍC NEŽ 1/2 L STŘEDNĚ 

SILNÉHO NÁLEVU 

mořena 

barvířská 
Rubia tinctorum 

odvar: rozdrcený oddenek vařit 5-7 minut, 15 minut vyluhovat, 

scedit, podávat 250ml 4krát denně 
  

nepatrnec 

rolní 

Aphanes 

arvensis 

odvar: vařit 3 min., vyluhovat 10 min., scedit, podávat 4krát 

denně 0,3l 

 

tinktura: podávat 3-4krát denně 30 kapek nejlépe do čajů 

stejně léčebně zaměřených 

  

netřesk střešní 
Semprevivum 

tectorum 

odtrhat z rostliny silné dužnaté listy, mohou se oloupat nebo 

vymačkat a přikládat přímo na postižená místa, při zánětech 

uší nakapat na smotek vaty a zavést do zvukovodu 

                                                                                nálev: 1 lžička 

čerstvých listů, 1/4 l vařící vody, 10 min vyluhovat, pít šálek 

denně 

  

olše lepkavá Alnus glutinosa odvar: povařit kousky kůry ve vodě   

oman pravý Inula hlenium nálev nebo odvar z kořene pít 3x denně   

orsej jarní Ficaria verna 

obklad z nálevu, mast, placka: přímo aplikovat na postižená 

místa 

 

čípky: zahřívat rostlinu s parafinem aby se do něj těkavé silice 

vstřebaly, přecedit přes gázu, po ochlazení vytvarovat do čípků 

 

nálev: (pouze pro zevní použití) - 3 lžičky květů, 1/4 l vařící 

vody, 15 min vyluhovat  

  

ořešák 

královský 
Juglans regia kloktadlo: svařením ořechových slupek s medem   
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osika 

topol osika 
Populus tremula 

odvar: z kůry, vařit 10 min., vylouhovat 15 min., používat jako 

kloktadlo  

 

tinktura: z pupenů, podávat 3krát denně 25-30 kapek 

 

homeopatická tinktura: z čerstvé kůry v ředění D5, podávat 

3krát denně 7 kapek 

  

ostropestřec 

mariánský 

Silybum 

marianum 

nálev: 1 čajová lžička na sklenici vody 

 

tinktura: podávat 4krát denně 30 kapek 

 

prášek z mletých plodů: smíchat s mléčným cukrem v poměru 

1:2, podávat 2-4 lžičky denně 

POZOR NA ŽLUKNUTÍ MLETÝCH PLODŮ, 

PŘIPRAVIT VŽDY JEN NA NĚKOLIK DNŮ 

DOPŘEDU, SKLADOVAT VE 

VZDUCHOTĚSNÉ NÁDOBĚ 

ostružiník 

křovitý 
Rubus fruticosus 

odvar z listů: 30 g sušené byliny, 1/2 l vody, zvolna přivést k 

varu, vařit 5 min, nechat 10 min vyluhovat, scedit, pít 3x nebo 

4x denně 

  

pampeliška 

lékařská  

smetánka 

Taraxacum 

officinale 

odvar z kořenů: 2-3 lžičky kořene do šálku vody, 15 min vařit 

mírným varem, pít 3x denně 

 

nálev z listů: 60 g listů, 1/2 l vařící vody, 10 min vyluhovat, pít 

3x denně 

  

pcháč rolní 

pcháč oset 
Cirsium arvense 

tinktura: 3-4krát denně 20 kapek 

 

homeopatická tinktura: z květů, ředit do potence D10, užívat 

3krát denně 10 kapek 

NEPODÁVAT DĚTEM, TĚHOTNÝM A 

KOJÍCÍM ŽENÁM 

JAKO NÁLEV NEBO ODVAR VŽDY POUZE VE 

SMĚSÍCH 

pelargónie 

růžová 

Pelargonium 

radens 

nálev: podávat 2-4krát denně šálek 

 

homeopatická tinktura: z čerstvých listů, ředit do potence D5, 

podávat 3krát denně 9 kapek  

  

pelyněk 

černobýl 

Artemisia 

vulgaris 
nálev z kvetoucí nati: 2-3 polévkové lžíce 4krát denně 

při předávkování vzniká nevolnost 

NEPOUŽÍVAT BĚHEM TĚHOTENSTVÍ 

pelyněk pravý 
Artemisia 

absinthium 

mast: 1 díl čerstvého pelyňku, 1 díl čerstvých květů bezu 

černého, 1 díl starčeku obecného, vazelína - nasypat přísady 

do hrnce, v troubě zahřát k varu, zakrýt poklicí, snížit teplotu a 

hodinu vařit, scedit do čistých sklenic 

 

nálev: podávat 2-3 polévkové lžíce denně 

 

tinktura: podávat 20-50 kapek několikrát denně podle potřeby 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D6, 

podávat 3krát denně 6 kapek 

NEPODÁVAT DLOUHODOBĚ 

NEUŽÍVAT BĚHEM TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ 

petržel 

zahradní 

Petroselinum 

crispum 

nálev: 1/4 l vařící vody, 2 lžičky kořene nebo listů, 15 min 

vyluhovat v zakrytém hrnku, podávat 4krát denně  

 

čerstvá šťáva: z kořene nebo směsi kořene a listů, podávat 

3krát denně 1 polévkovou lžíci 

NEVHODNÝ PRO TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY 

NEPOUŽÍVAT PŘI POŠKOZENÍ LEDVIN 

podběl 

lékařský 
Tussilago farfara 

odvar: 60 g sušené byliny, 1 l vody, přivést k varu, nechat 15 

min stát, scedit, podávat 3krát denně šálek, v případě potřeby 

zevně jako obklady 

 

nálev: jemnější působení než odvar, není proto vhodný na 

zevní použití 

 

homeopatická tinktura: z čerstvých listů, ředit do potence D4, 

podávat 3krát denně 10 kapek před jídlem 

SAMOSTATNĚ PODÁVANÁ NENÍ BYLINA 

VHODNÁ PRO DĚTI, TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ 

ŽENY, NEDOPORUČUJE SE ANI 

DLOUHODOBÉ UŽÍVÁNÍ 
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pohanka 

obecná 

Fagopyrum 

esculentum 

nálev: z kvetoucí nati, podávat 3krát denně šálek 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D8, 

podávat 3krát denně 10 kapek po jídle 

  

popenec 

obecný 

Glechoma 

hederacea 

nálev: dávkovat 3 krát denně šálek 

 

tinktura: dávkovat 20 kapek 3krát denně 

  

potměchuť 

popínavá 

Solanum 

dulcamara 

tinktura z ještě neolistěných větviček: dávkovat 3krát denně 

15 kapek , při dobré snášenlivosti až 25 kapek 

RAZANTNÍ PŮSOBENÍ, NEPODÁVAT 

DLOUHODOBĚ, ANI DĚTEM, TĚHOTNÝM A 

KOJÍCÍM ŽENÁM 

proskurník 

lékařský 

Althaea 

officinalis 

macerát: 30 g kořene, 1/2 l studené vody, rostliny namočit na 

8 hodin do studené vody, scedit a tekutinu mírně zahřát tak, 

aby se dala pít, kořeny je nutné předem oloupat 

 

mýdlo: kořeny uvařit a jako mýdlo používat sebraný škrob, 

který se usadí na povrchu vody 

  

protěženka 

bahenní 

Filaginella 

uliginosa 

odvar: podávat 3krát denně šálek 

 

homeopatická tinktura: z čerstvé kvetoucí nati, ředit do 

potence D5, podávat 3krát denně 8 kapek po jídle 

  

prvosenka 

jarní 
Primula veris 

nálev: 2 lžičky byliny, 1/4 l vařící vody, 15 min vyluhovat, 

scedit, vypít 
  

pryšec 

mandloňovitý 

Tithymalus 

amygdaloides 

odvar: 2-3 lístky byliny přelít sklenicí studené vody, zahřát k 

varu, vařit cca minutu, odstavit a nechat 10 minut vyluhovat, 

scedit, pít pomalu během zhruba čtvrt hodiny, podávat 2krát, 

při dobré snášenlivosti až 3krát denně 

 

odvar pro zevní použití: z celé nati, obklady vyměňovat po pěti 

minutách po dobu půl hodiny, postup opakovat dvakrát denně 

 

homeopatická tinktura: ze sušené nebo čerstvé šťávy 

("mléka"), ředit do potence D6, podávat 3krát denně 6 kapek 

po jídle 

NEPŘEKRAČOVAT DOPORUČENÉ 

DÁVKOVÁNÍ 

přeslička rolní 
Equisetum 

arvense 

odvar: podávat 0,75l denně ve 3-4 dávkách 

 

homeopatická tinktura: z čerstvých zelených lodyh, ředit do 

potence D3, podávat 3krát denně 8 kapek, hodí se spíše do 

směsí než k samostatnému podávání 

PŘI PODÁVÁNÍ SAMOSTATNĚ 

NEPŘEKRAČOVAT DOPORUČENÉ 

DÁVKOVÁNÍ 

pupava 

obecná 
Carlina vulgaris 

nálev: 1 lžička sušených listů, čtvrt litru vařící vody, 15 min 

vyluhovat, pít 3x denně 
  

pýr plazivý Elytrigia repens 

odvar: vařit 10 min, podávat 4krát denně šálek 

 

čerstvá šťáva: podávat 3-4 lžičky denně 

 

homeopatická tinktura: z čerstvých oddenků, ředit do potence 

D4, podávat 3krát denně 6 kapek 

  

reishi 

lesklokorka 

lesklá 

Ganoderma 

lucidum 

spórový prášek: 2g rozmíchat ve sklenici vlažné vody, podávat 

2krát denně po minimálně 20 dnů 
  

rdesno blešník 
Persicaria 

lapathifolia 

odvar: vařit 5 min, podávat 4 krát denně 250 ml 

 

homeopatická tinktura: z čerstvé nati, ředit do potence D4, 

podávat 3krát denně 7 kapek 
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rdesno ptačí 

truskavec 

Polygonum 

aviculare 

nálev: podávat 3-4krát 250 ml denně 

 

odvar: vařit cca 2 min., podávat 3-4krát 250 ml denně 

  

routa vonná Ruta Graveolens 

nálev: 1/4 l vařící vody, 1 lžička sušené byliny, 10 min 

vyluhovat, podávat 2-3krát denně 

 

tinktura: podávat 20 kapek 2-3krát denně 

 

homeopatická tinktura: z čerstvé nati, ředit do potence D4, 

podávat 3krát denně 10 kapek 

ČERSTVÁ BYLINA ZPŮSOBUJE KONTAKTNÍ 

DERMATITIDU, PROTO SBÍRAT V 

RUKAVICÍCH A K NÁLEVŮM POUŽÍVAT 

SUŠENOU 

rozchodnice 

růžová 
Rhodiola rosea 

tinktura: ze suchého mletého kořene, podávat 3krát denně 20 

kapek 

 

homeopatická tinktura: z čerstvého kořene, ředit do potence 

D5, podávat 3krát denně 9 kapek 

  

rozmarýna 

lékařská 

Rosmarinus 

officinalis 

nálev: 2 lžičky sušené byliny, 1/4 l vařící vody, 15 min 

vyluhovat, pít 3x denně 

 

macerát: nechat vyluhovat 6 hodin, podávat 3krát denně šálek 

 

homeopatická tinktura: z rozdrcených sušených listů, ředit do 

potence D4, podávat 3krát denně 7 kapek 

  

rozrazil 

lékařský 

Veronica 

officinalis 

odvar: vařit cca 2 min., podávat 2-4 šálky denně 

 

homeopatická tinktura: z čerstvé nati, ředit do potence D2, 

podávat 3krát denně 9 kapek 

  

rybíz černý Ribes nigrum 

plody: čerstvé nebo šťáva z čerstvých 

 

listy: odvar (vařit cca 2 min) nebo nálev 

 

odvar z kořene: 1 polévkovou lžíci sušeného kořene krátce 

povařit ve 250 ml vody, užívat 3krát denně před jídlem i po 

jídle po dobu 14 dnů 

  

řebříček 

obecný 

Achillea 

millefolium 

nálev: 30 g byliny, 1/2 l vařící vody, 15 min vyluhovat, podávat 

šálek 3krát denně 

 

tinktura: podávat 3krát denně 20 kapek 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati nebo jen z květů, ředit 

do potence D4, podávat ráno a večer 10 kapek po 30 dnů 

NEPODÁVAT DLOUHODOBĚ, 

NEPŘEKRAČOVAT DÁVKOVÁNÍ 

ředkev setá 
Raphanus 

sativus 

čerstvá šťáva z mletého kořene: podávat max. 125ml 3krát 

denně po dobu max. tří týdnů 

 

homeopatická tinktura: z čerstvé šťávy z kořene, ředit do 

potence D2, podávat 3krát denně 10 kapek 

NEPŘEKRAČOVAT DÁVKOVÁNÍ, 

NEPODÁVAT DLOUHODOBĚ 

NEPODÁVAT PŘI ŽALUDEČNÍCH VŘEDECH 

NEBO ZÁNĚTU ŽALUDKU 

řepa červená Beta vulgaris 
čerstvá šťáva: podávat 0,5l denně, pít během dne po doušcích 

po dobu 2-3 měsíců 
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řepík lékařský 
Agrimonia 

eupatoria 

nálev: 2 lžičky nasekané nati, 1/2 vařící vody, 10 min 

vyluhovat, scedit, osladit medem nebo surovým cukrem, 

podávat 3krát denně šálek 

 

odvar: vařit 2 minuty, dávkovat stejně jako nálev 

 

stupňovaný čaj: ředit do potence S9 

 

homeopatická tinktura: z čerstvých listů v době květu, ředit do 

potence D4, podávat 3krát denně 9 kapek 

  

řeřicha rumní 
Lepidium 

ruderale 

odvar: vařit cca 2 min., 10 min. vyluhovat, podávat 350ml 

4krát denně 

 

homeopatická tinktura: z čerstvé kvetoucí nati, ředit do 

potence D4, podávat 3krát denně 10 kapek 

  

řimbaba 

obecná 

kopretina 

řimbaba 

Pyrethrum 

parthenium 

čerstvé listy: pro dlouhodobou úlevu by se měla řimbaba 

užívat pravidelně, k dosažení maximálního účinku je třeba 

dvou až tří měsíců - denně jíst malé množství čerstvých listů (s 

chlebem, aby se předešlo vyrážkám v ústech) 

 

tinktura: při nástupu migrény 10 kapek každou půlhodinu, 

preventivně 3krát denně 15 kapek 

 

nálev: podávat 4krát denně šálek 

 

homeopatická tinktura: z čerstvé kvetoucí nati, ředit do 

potence D3, podávat 3krát denně 6 kapek 

  

sadec konopáč 
Eupatorium 

cannabinum 

tinktura: z čerstvých listů, podávat 10 kapek každé 2-3 hodiny 

při akutních virózách po dobu tří dnů, potom 15 kapek 4krát 

denně až do uzdravení 

NEUŽÍVAT DLOUHODOBĚ 

NEUŽÍVAT PŘI ONEMOCNĚNÍ JATER 

sedmikráska 

obecná 
Bellis perennis 

nálev: 1 lžičku sušených nebo čerstvých květů a listů přelít 

šálkem vařící vody, 10 min vyluhovat, pít 3 - 4x denně 

 

odvar: 60 g květů a listů, 1/2 l vody, 2 minuty vařit, odstavit, 

po 10 minutách scedit 

 

homeopatická tinktura: z květů, ředit do potence D4, podávat 

3krát denně 8 kapek nebo do potence D7 při menstruačních 

obtížích, dávkování je stejné 

  

senna 

kasie pravá 
Cassia senna 

prášek: podávat 1-2g jednou nebo dvakrát denně 

nálev: vyluhovat 3-5 min., podávat 2-3 šálky denně 

 

homeopatická tinktura: z rozmělněných listů, ředit do potence 

D4, podávat 3krát denně 7 kapek, neužívat déle než 4 dny  

NEUŽÍVAT DLOUHODOBĚ 

NEPŘIPRAVOVAT FORMOU ODVARU 

(vyvolává křečové bolesti břicha) 

skořice 

skořicovník 

čínský 

Cinnamonum 

cassia 

mletou kůru přidávat do čajů nebo jiných nápojů nebo pokrmů 

 

tinktura: podávat 4krát denně 20 kapek 

  

sléz 

(všechny 

druhy) 

Malva 
nálev: 1 hrst čerstvých korunních lístků, 1/2 l vařící vody, 15 

min vyluhovat, pít během dne po doušcích 

uvedeno je pouze rodové jméno, protože 

všechny druhy slézu mají obdobné účinky a 

je proto možné je v terapii zaměnit 

slunečnice 

roční 

Helianthus 

annuus 

odvar: 1 hrst semen, 1/2 l vody, vařit semena 20 min, scedit a 

osladit medem, podávat 3 šálky denně 

 

syrová semena: podávat v množství 3-4 lžiček denně 
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smil písečný 
Helichrysum 

arenarium 

nálev: 3krát denně šálek 

 

odvar: při žlučníkových kamenech, 3krát denně šálek 

 

homeopatická tinktura: z čerstvé kvetoucí nati, ředit do 

potence D3, podávat 3krát denně 10 kapek po jídle 

  

sporýš 

lékařský 

Verbena 

officinalis 

nálev: 2 lžičky sušené byliny, 1/4 l vařící vody, 15 min 

vyluhovat, scedit, podávat 3krát denně 
  

srdečník 

obecný 

Leonurus 

cardiaca 

odvar: vařit 2 minuty, vyluhovat, podávat 3 šálky denně 

 

tinktura: podávat 3krát denně 40 kapek 

 

homeopatická tinktura: z čerstvé kvetoucí nati, ředit do 

potence D4, podávat 3krát denně 7 kapek 

NEPŘEKRAČOVAT DÁVKOVÁNÍ, V 

TĚHOTENSTVÍ VOLIT DÁVKY NIŽŠÍ NEŽ 

DOPORUČENÉ 

světlice 

barvířská 

saflor 

Carthamus 

tinctorius 
olej: vyrábí se a je dostupný pod názvem Saflorový olej   

světlík 

lékařský 

Euphrasia 

rostkoviana 

nálev pro oční koupel: 30 g sušené byliny nebo 60 g čerstvé, 

1/4 l vařící vody, 20 min vyluhovat, použít vychladlý nálev 
  

svízel přítula Galium aparine 

nálev: 1 díl sušené nebo čerstvé nati nebo listů na 5 dílů horké 

vody, 10 minut vyluhovat, scedit, k ošetření pokožky nechat 

vychladnout, pít možno horký 

  

svízel 

syřišťový 
Galium verum 

nálev: 2-3 lžičky sušené byliny, 1/4 l vařící vody, 15 min 

vyluhovat, scedit, podávat 3 šálky denně 

 

stupňovaný čaj: v ředění S3-S5 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucích částí nati, ředit do 

potence D3, podávat 4krát denně 7 kapek po max. 30 dnů 

nejčastěji se používá svízel syřišťový, ale 

pro podobnost účinků může být nahrazen 

natí svízele povázky, svízele lesního, nebo 

svízele přítuly 

šafrán setý Crocus sativus 

tinktura: podávat 20 kapek 3krát denně 

 

homeopatická tinktura: ředit do potence D3, podávat 3krát 

denně 5 kapek 

NEPŘEKRAČOVAT DÁVKOVÁNÍ, V 

TĚHOTENSTVÍ VOLIT DÁVKY NIŽŠÍ NEŽ 

DOPORUČENÉ (VE VYSOKÝCH DÁVKÁCH 

ODPOVÍDAJÍCÍCH CCA 500 KAPEK MŮŽE 

VYVOLAT POTRAT) 

šalvěj lékařská Salvia officinalis 

nálev: 2 lžičky byliny, 1/4 l vařící vody, 15 min vyluhovat, 

scedit, podávat 3krát denně 

 

macerát pro zvýšení krevního tlaku: šalvěj macerovat 10-14 

dní ve vodce, přecedit, podávat 2 lžičky macerátu pro okamžité 

zvýšení krevního tlaku 

 

homeopatická tinktura: z čerstvých listů, ředit do potence D3, 

podávat 4krát denně 7 kapek 

NEPOUŽÍVAT VE VELKÝCH DÁVKÁCH A PO 

DLOUHOU DOBU 

šanta kočičí Nepeta cataria 

nálev: 2 lžičky byliny, 1 šálek vařící vody, 15 min vyluhovat, 

scedit, pít 2x denně 

 

tinktura: podávat 20 kapek denně 

 

stupňovaný čaj: v ředění S9-S12 při menstruačních obtížích 

  

šii-take 

houževnatec 

jedlý 

Lentinus edodes 

celé plodnice: podávat samostatně nebo např. do polévek, 

denní dávkování:  1 - preventivně  a k detoxikaci organismu, 2 - 

na podporu metabolismu, 3 - proti alergiím, 4-5 - při 

nádorovém onemocnění 

 

homeopatická tinktura: ze suchých rozmělněných plodnic, 

ředit do potence D5, podávat 3krát denně 9 kapek 
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šípky 

růže šípková 
rosa canina 

odvar: 1l vody, 4 lžíce rozdrcených šípků - rozdrcené šípky na 

24 hodin namočit, přivést k varu, zvolna 30 min vařit, scedit, 

možno osladit medem, pít podle chuti, dávkování není 

omezeno 

 

tinktura: drcené šípky louhovat 14 dní, podávat 30-35 kapek 

3krát denně 

 

homeopatická tinktura: z okvětních plátků, ředit do potence 

D3, podávat 3krát denně 5 kapek 

  

šišák bajkalský 
Scutellaria 

baicalensis 

tinktura: podávat 4krát denně 20 kapek 

 

odvar: podávat 3-4krát denně šálek 

 

homeopatická tinktura: z čerstvé nati, ředit do potence D6 

nebo D8, podávat 3krát denně 6-8 kapek 

  

šrucha obecná 
Portulaca 

oleracea 

nálev: 2 lžičky byliny, 1/4 l vařící vody, 15 min vyluhovat, 

scedit, podávat 3krát denně 
  

šťovík 

kyseláč luční 

Acetosa 

pratensis 

nálev: podávat 2krát denně šálek 

 

homeopatická tinktura: z čerstvého drceného oddenku, ředit 

do potence D3, podávat 3krát denně 6 kapek 

 

homeopatická tinktura: z čerstvých listů, ředit do potence D4, 

podávat 3krát denně 6 kapek 

NEPODÁVAT PŘI ONEMOCNĚNÍCH 

ŽALUDKU 

temnoplodec 

černý 

černá jeřabina 

Aronia 

melanocarpa 

odvar z listů: vařit cca 2 min. 

 

odvar ze sušených plodů: vařit cca 5-7 min. 

 

zasyrova připravený kompot z plodů: vrstvy jeřabin 

prosypávat vrstvami cukru, podávat 100-250g denně 

 

šťáva z čerstvých plodů: 200-700g denně 

 

tinktura: z plodů, podávat 1 čajovou lžičku 3krát denně do 

100ml vody nebo slabého čaje 

  

topol černý Populus nigra 

nálev: podávat 2krát denně šálek 

 

odvar při revmatismu: 30g čerstvých nebo 50g sušených 

pupenů, 1l studené vody, přivést k varu, vařit 3 min. na 

mírném ohni, 10 min. vyluhovat, přecedit, pít během dne po 

doušcích v maximálním celkovém množství 4 šálky 

 

homeopatická tinktura: z pupenů, ředit do potence D3, 

podávat 3krát denně 6 kapek 

VYŠŠÍ DÁVKY MOHOU ZPŮSOBIT 

ŽALUDEČNÍ NEVOLNOST 

 

topol černý může být pro podobnost 

účinků nahrazen topolem bílým nebo 

topolem osikou 

topolovka 

růžová 
Althea rosea 

macerát z květů: macerovat 8-10 hodin, podávat 4krát denně 

šálek, před podáváním ohřát na cca 30°C 

 

odvar při zánětu střev: 20g květů na 0,5l studené vody, vařit 

cca 1 min., vyluhovat 10min., scedit, pít po šálcích během dne 

 

homeopatická tinktura: z květů, ředit do potence D3, podávat 

3-4krát denně 9 kapek 

  

  



 
 

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

toten lékařský 

krvavec toten 

Sanguisorba 

officinalis 

odvar: podávat 3krát denně šálek nebo 1 polévkovou lžíci 

každou hodinu pro zvýšení antibiotických účinků 

 

tinktura: z mletého oddenku, podávat 3krát denně 40 kapek 

po jídle 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D4, 

podávat 3krát denně 9 kapek 

  

trubkovec 

tyčinkovitý 

Orthosiphon 

stamineus 
nálev: podávat 4krát denně 0,4l 

NEPODÁVAT PŘI NEPRŮCHODNOSTI 

MOČOVODU 

 

třapatka 

nachová 

Echinacea 

purpurea 

tinktura: z kořenů, květů nebo listů, podávat preventivně 1 

lžičku ráno na lačno, léčebně 1 lžičku 4krát denně 

 

homeopatická tinktura: z celé kvetoucí nati, ředit do potence 

D6, podávat 3krát denně 6-8 kapek 

  

třezalka 

tečkovaná 

Hypericum 

perforatum 

nálev: podávat 3krát denně šálek 

 

tinktura: podávat 3 krát denně 10-40 kapek podle stavu 

nemoci a snášenlivosti  

 

homeopatická tinktura: z čerstvé kvetoucí nati, ředit do 

potence D6, podávat 3krát denně 7 kapek 

 

olejový výluh: listy a květy nasypat volně do sklenice 

(nestlačovat), zalít po hrdlo kvalitním rostlinným olejem 

(slunečnicovým nebo mandlovým), sklenici zakrýt gázou, 

nechat stát na slunném okenním parapetu 3-4 týdny, dokud 

olej nezíská sytě červenou barvu, přecedit přes gázu do čisté 

sklenice a pevně uzavřít 

  

tužebník 

jilmový 

Filipendula 

ulmaria 

nálev: v celkovém denním množství 0,75l, rozdělit do 3-4 

dávek 

 

stupňovaný čaj: v potenci S3 

 

homeopatická tinktura: z květů nebo kvetoucí nati, ředit do 

potence D3, podávat 3krát denně 7 kapek 

NEPODÁVAT VYSOKÉ DÁVKY PŘI 

ZÁVAŽNÝCH PORUCHÁCH KREVNÍ 

SRÁŽLIVOSTI 

túje 

zerav západní 

Thuja 

occidentalis 

odvar: vařit 15 min., podávat 2krát denně 1-2 polévkové lžíce 

 

homeopatická tinktura: z čerstvých letorostů, ředit do 

potence D6, podávat 3krát denně 5 kapek 

NEPŘEKRAČOVAT DÁVKOVÁNÍ, 

NEPODÁVAT DLOUHODOBĚ, TOXICITU 

BYLINY SNIŽUJE DLOUHODOBÝ VAR, 

PROTO PODÁVAT JAKO ODVAR NEBO V 

HOMEOPATICKÉM ŘEDĚNÍ 

turanka 

kanadská 

turan 

Conyza 

canadensis 

odvar: vařit 3 min., 10 min. vyluhovat, scedit, podávat 3 šálky 

denně  

 

stupňovaný čaj: v ředění S9 

 

homeopatický tinktura: z čerstvé kvetoucí nati, ředit do 

potence D4, podávat 3krát denně 6 kapek 

  

violka vonná Viola odorata 

nálev: 1 lžička byliny, 1/4 l vařící vody, 15 min vyluhovat, 

scedit, podávat 2 šálky denně 

 

odvar: z drceného kořene, vařit 7-8 min., 10 min. vyluhovat, 

scedit, podávat 2 šálky denně 

 

homeopatická tinktura: z celé rostliny, ředit do potence D3, 

podávat 3krát denně 7 kapek 

NEPODÁVAT DLOUHODOBĚ, 

NEPŘEKRAČOVAT DÁVKOVÁNÍ 

pro podobné účinky lze nahradit violkou 

trojbarevnou nebo violkou rolní 
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vlaštovičník 

větší 

Chelidonium 

majus 

tinktura: podávat maximálně 15 kapek 3krát denně 

 

tinktura k zevnímu použití: v hmoždíři rozmělněné kvetoucí 

lodyhy, zalít lihem nebo vodkou, louhovat do druhého dne v 

zakryté nádobě, přecedit, přidat lžíci octa, potírat postižené 

místo podle potřeby 

 

odvar: z čerstvé nati kvetoucí nati, 2 polévkové lžíce byliny na 

0,5l vody, vařit cca 5-7 min., 15 min. vyluhovat, ke koupeli 

použít po vychladnutí na snesitelnou teplotu, koupel v délce 

10-15 min. opakovat 2krát denně 

PŘI VNITŘNÍM UŽITÍ POUZE DO SMĚSÍ 

NEBO VE FORMĚ TINKTURY 

NEPŘEKRAČOVAT DÁVKOVÁNÍ 

NEUŽÍVAT DLOUHODOBĚ 

vojtěška 

tolice setá 
Medicago sativa 

nálev: hrst nasekané zelené rostliny, 1 šálek vařící vody, 10 

min vyluhovat, scedit, pít 3x denně 

 

čerstvá šťáva: podávat 1 čajovou lžičku 4krát denně 

 

tinktura: ze pomletých semen, podávat 3krát denně 8 kapek 

po max. 30 dní 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D4, 

podávat 3krát denně 5 kapek 

  

vratič obecný 
Tanacetum 

vulgare 

nálev: vyluhovat 15 min., používat ke koupelím rukou nebo 

nohou 
TOXICKÝ - NEUŽÍVAT VNITŘNĚ 

vrba bílá Salix alba 

placky: povařením rozdrcené kůry ve smetaně 

 

odvar nebo macerát: na 1dl vody 1g kůry, podávat 0,6l denně 

 

homeopatická tinktura: z čerstvé kůry mladých větviček, ředit 

do potence D3, podávat 3krát denně 9 kapek 

NEPŘEKRAČOVAT DOPORUČENÉ 

DÁVKOVÁNÍ 

NEUŽÍVAT V TĚHOTENSTVÍ 

NEUŽÍVAT PŘI ŽALUDEČNÍCH A 

DVANÁCTNÍKOVÝCH VŘEDECH, PŘI 

KRVÁCIVOSTI, BRONCHIÁLNÍM ASTMATU 

NEUŽÍVAT PŘI ALERGII A SALICYLÁTY 

vrbka 

úzkolistá 

Chamaerion 

angustifolium 

nálev: podávat 3 šálky denně, v případě zánětu střev jako 

klyzma 
  

vrbovka 

malokvětá 

Epilobium 

parviflorum 

nálev: podávat 4krát denně 0,3l 

 

stupňovaný čaj: v potenci S3, podávat 2-4krát denně 0,4l 

 

homeopatická tinktura: z čerstvé kvetoucí nati, ředit do 

potence D4, podávat 3krát denně 8 kapek 

  

vřes obecný Calluna vulgaris 

odvar: vařit 2 minuty, vyluhovat 10 min., podávat 4krát denně 

0,3l 

 

homeopatická tinktura: z květu nebo kvetoucí nati, ředit do 

potence D6, podávat 3krát denně 7 kapek 

  

yzop lékařský 
Hyssopus 

officinalis 

nálev: podávat 3krát denně šálek 

 

stupňovaný čaj: v potenci S9 v množství 0,5l denně po šálcích 

 

homeopatická tinktura: z květů, ředit do potence D4, podávat 

3krát denně 8 kapek 

NEUŽÍVAT PŘI EPILEPSII 

zelí 

brukev zelná 

Brassica 

oleracea 
čerstvá šťáva: podávat 4krát denně 125g   
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zemědým 

lékařský 

Fumaria 

officinalis 

nálev: 2-3krát denně šálek 

 

tinktura: 3 krát denně 20 kapek 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D4, 

podávat 3krát denně 6 kapek 

PŘI DLOUHODOBÉM PRAVIDELNÉM 

UŽÍVÁNÍ SILNÉ SEDATIVNÍ ÚČINKY 

zeměžluč 

lékařská 

Centaurium 

erythraea 

nálev: lžička sušené byliny, šálek vařící vody, 10 min vyluhovat 

a pít 30 minut před jídlem 

 

tinktura: podávat 1 čajovou lžičku před jídlem 

 

homeopatická tinktura: z čerstvé kvetoucí nati, ředit do 

potence D4, podávat 3krát denně 6 kapek 

  

zimolez 

obecný 

Lonicera 

xylosteum 
nálev: podávat 3krát denně šálek   

žabinec 

obecný 

ptačinec 

žabinec   

stellaria media 

mast: 25 dkg žabince, 18 dkg vazelíny, 30 g včelího vosku - 

vazelínu a vosk rozpustit v misce vložené do hrnce s vařící 

vodou, přidat žabinec a 3,5 hodiny zvolna vařit, scedit do 

sklenice 

 

nálev: 1/4 l vařící vody, 2 lžičky sušené rostliny, 5 minut 

vyluhovat, scedit, pít třikrát denně 

  

žampion polní 
Agaricus 

campester 

prášek ze sušených žampionů: očištěné houby usušit v troubě 

(ne na slunci) při teplotě cca 50°C, nastrouhat a uchovat v 

dobře těsnící nádobě, podávat 6krát denně na špičku kulatého 

nože 

 

tinktura: z čerstvých plodnic, podávat 3-4 krát denně 1 lžičku 

nejlépe do vhodného čaje 

 

homeopatická tinktura: z čerstvých plodnic, ředit do potence 

D3, podávat 3krát denně 10 kapek při alergiích a jako 

antibiotikum 

  

žen-šen 

všehoj léčivý 
Panax ginseng 

odvar z kořene: 1 lžičku drceného kořene na 1dcl vody, vařit 

cca 10 min., 15 min. vyluhovat, pít 3-4krát denně 

 

homeopatická tinktura: ze sušeného kořene, ředit do potence 

D4, podávat 3krát denně 9 kapek 

  

židovská 

třešeň 

mochyně 

židovská 

Physalis 

alkekengi 

odvar: ze sušených plodů, vařit cca 5 min., podávat 4krát 

denně hrnek (250ml), na přípravu odvaru použijeme 25g 

sušených plodů denně 

 

homeopatická tinktura: z listů nebo rozemletých čerstvých 

plodů, ředit do potence D4, podávat 3krát denně 8 kapek 

NEPŘEKRAČOVAT DOPORUČENÉ 

DÁVKOVÁNÍ 

žluťucha 

orlíčkolistá 

Thalictrum 

aquilegifolium 

tinktura: podávat 2-4krát denně 20 kapek, při dobré 

snášenlivosti až 30 kapek 

 

homeopatická tinktura: z kvetoucí nati, ředit do potence D4, 

podávat 3krát denně 7 kapek 

 

odvar: pouze zevně k omývání nehojících se bércových vředů 

NEUŽÍVAT DLOUHODOBĚ 

NEPŘEKRAČOVAT DÁVKOVÁNÍ 

 


