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Zuzana Bloščicová (33) je moderní »bába kořenářka«, umí   

Paní Zuzana pomocí bylinek už 
léta úspěšně léčí nejen různé ne-
moci, ale i bolavou duši. 

 Krásně to tu voní! Copak 
to máte v těch sáčcích? 

„Jsou to čaje na nejčastější zdra-
votní problémy, kvůli kterým mě 
lidé vyhledávají. Záněty močo-
vého měchýře, virózy nebo poru-
chy menstruačního cyklu. Mám 
je tu připravené, aby byly po ruce. 
Když klient přichází s neduhem, 
vyslechnu ho a většinou nasadím 

nějakou osvědčenou směs bylin, 
kterou mu pak 

po dalších sezeních upravuji přímo 
na míru, podle toho, jak se cítí.“

 Jak jste se vůbec k bylin-
kám dostala? 

„Základ »bylinkové vědy« jsem 
převzala od babiček a rodičů. Od-
mala jsem trávila hodně času v 
lese, postupně jsem na to nabalo-
vala nové zkušenosti, přidávala 
studium a brzy jsem začala bylin-
ky i sama pěstovat.“ 

 A pěstujete je pořád? 
„Ano, mám svou zahrádku a pár 

bylinek mi roste na balkoně. Po-
máhají mi ale i rodiče, protože 
sama nestíhám vypěstovat tolik, 
kolik nakonec spotřebuju. Také 

jezdím sbírat rost-
linky do pří-

rody, nejraději do své rodné vlas-
ti, na Slovensko. Pod Tatrami je 
hodně míst, kam se často vracím. 
Dobře to tam znám, navíc vím, že 
všechno, co tam roste, má obrov-
skou kvalitu.“ 

 Takže vážně jde pěstovat 
bylinky jen tak na balkoně? 

„Jasně! Chce to jen hodně slu-
níčka – tedy u těch rostlinek, které 
si ho žádají – dobrou zálivku a lás-
kyplnou péči. Já s bylinkami do-
konce často rozmlouvám, říkám 
jim, co potřebuji. A používám i je-
den zajímavý postup, o kterém se 
zmiňuje homeopatie a prý i voo-
doo.“ 

 Prozradíte, o co jde? 
„Vždycky před tím, než zasa-

dím nějaké semínko do 
země, si ho vložím do 
pusy. Ono si vlastně 

PRAHA – Při vstupu do malého království terapeutky Zuza-
ny Bloščicové (33) mě vítá nejen usměvavá mladá žena, ale 
i příjemná, lehce omamná vůně. Stačí se letmo podívat do 
skříňky za dveřmi a jste doma! Pěkně v řadě tam totiž stojí 
vyskládané průsvitné pytlíčky plné bylinek.
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Ve své praxi se věnuje etikoterapii, 
komplexnímu přístupu, který klade dů-
raz na propojení somatických nemocí 
se stavem psychickým a duševním. Praxi 
doplňuje fytoterapií (bylinkářstvím), meto-
dami alternativní medicíny (např. tělové 
svíce, detoxikace), technikami duševní 
hygieny a relaxace. Více informací na-
jdete na www.harmonievnas.cz. 

Co 
je právě »in«?
Podle Zuzany se v poslední době 
do módy dostává divoká příroda. „Ob-
jevují se léčivé účinky různých plevelů, 
které zahrádkáři vytrhávali ze záhonků. 
Konkrétně se jedná třeba o popenec nebo 
pampelišky,“ vysvětluje terapeutka. „Hodně 
rychle se rozrůstají, ale ty jejich vlastnosti 
jsou úžasné.“ Oblibu si získávají i orientální 
rostliny. Dnes na zahradách běžně vídáme 
třeba kustovnici čínskou nebo rakytník. 
„Naše tradiční rostliny jsou ty, které čte-
náři potkají při běžné procházce lesem 
nebo parkem,“ upřesňuje Zuzana. 
„Na jaře to jsou hlavně kopřivy, 
podběl, později pak řepík nebo 

mateřídouška.“ 

Mgr. Ing. 
Zuzana 

Bloščicová
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Šťovík
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Posiluje imunitu 
Posiluje imunitu a osvěžuje organismus. Hodí 

a osvěžuje organismus. Hodí 
se do smetanových jídel. 

se do smetanových jídel. 

Čistí krev a játra, 
Čistí krev a játra, 

vynikající je do salátů 
vynikající je do salátů 

nebo v kombinaci 
nebo v kombinaci 

s ovocem. s ovocem. 

Uvolňuje křeče, čistí pleť 

Uvolňuje křeče, čistí pleť 

i rány. Zkuste ho přidat do 

i rány. Zkuste ho přidat do 

džemů či likérů.

džemů či likérů.

Podporuje laktaci, uklidňuje 

P
zažívání. Vynikající je 

zažbylinkové máslo s koprem. 

bylinko



PRAHA – O tom, že některé rostliny mají lé-
čivé účinky, věděli už naši předkové v pra-
věku. A ačkoli se na bylinky postupem času 
tak trochu zapomnělo, v současné době 
znovu objevujeme jejich kouzlo. Své místo 
si našly nejen v alternativní medicíně, ale 
také v kuchyni. Za jejich comeback může tro-
chu móda bio, inspirace evropskými kuchyněmi, 
farmářské trhy a další vlivy. 

nejen do kuchyně
Herbářrbář

+ PĚSTOVÁNÍ, 
PŘÍPRAVA, 

SKLADOVÁNÍ, 
TIPY

PRA
čivé
věk
tak
zno
si
tak
ch
far

Velký 
bylinkový 
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Bylinky jsou zkrátka trendy. Věděli jste třeba, že když koře-
níte maso majoránkou, prokazujete tím službu i svému zažívá-
ní? Jaké léčivé vlastnosti vlastně mají jarní kvítka? Kde je najít 
a jak je pěstovat? Připravili jsme pro vás malý herbář, kde najde 
odpověď každý bylinkář – začátečník! 

Co všechno dokážou? 
1. KOUZLIT V KUCHYNI

Bylinky obohatí každý pokrm, 
vaření si bez nich už snad ani 
nelze představit. Jídlům do-
dávají nezaměnitelné aroma a 
chuť, většina z nich navíc napo-
máhá správnému trávení. Hodí 
se k masu, do salátů, pomazá-
nek, ale i do buchet a koláčů. 

2. LÉČIT
Jarní únava? Bolesti hlavy? 
Nachlazení? Průjem, nebo zá-
cpa? Tak s těmito neduhy si 
léčivé býlí hravě poradí. Mno-

hé je navíc přírodními antibio-
tiky. Z bylinek lze připravit 
ozdravné čaje, odvary, obklady 
či masti. 

3. POMÁHAT 
PŘI HUBNUTÍ 

A ZKRÁŠLOVÁNÍ
Bylinky čistí organismus od 
škodlivých látek, což má příz-
nivý vliv nejen na naši váhu, 
ale i na kvalitu pleti, vlasů nebo 
nehtů. Zahánějí chuť na sladké 
a pomáhají nastartovat metabo-
lismus. 

Připravila Nikola STAŇKOVÁ



Na pěs-
tování je 
velmi ne-

náročná, navíc se 
hodí skoro do každého jídla. 
A skvěle chutná i jen tak – na 
krajíci čerstvého chleba. Je to 
trvalka, když se o ni bude-
te dobře starat, poroste vám 
skutečně dlouho. Navíc obsa-
huje velké množství vitaminů 
a minerálů, dokáže nahradit 
sůl a podporuje trávení. 

Jak na ni? Přesaďte ji do 
většího květináče a neza-
pomeňte dostatečně zalé-
vat. Pravidelně odstřihávejte 
zdřevnatělé listy. Pokud nať 
zasychá, přemístěte rostlin-
ku na několik dní do chladu 
(klidně i do lednice). Když 
ji přenesete do tepla, znovu 
obrazí. 

Omamně voní, krásně vypad
purově zbarvené květy čistí krev
hají při kožních chorobách, revm
i zánětech svalstva. Účinně ta
astma. 

Kde roste? Na okraji listnatých
šených lesů, u pot

zahradách n
dech.  

KAM PRO NĚ?
DO PŘÍRODY

Sluneční paprsky lákají vydat se za hranice velko-
města a nasbírat čerstvé bylinky na lukách a stráních. Je 
ale třeba dodržovat několik základních pravidel, abyste 
neublížili nejen přírodě, ale i sami sobě. 
❦  Nesbírejte je v blízkosti silnic, frekventovaných 

cest, továren a polí, která jsou chemicky hnojena. 
❦  Sběr neprovádějte po dešti ani brzy ráno, kdy jsou 

rostliny ještě vlhké od rosy. Musí být dokonale suché. 
❦  Nikdy netrhejte víc rostlin, než potřebujete. Na 

místě vždy alespoň jeden trs ponechejte, aby se 
vegetace mohla ještě rozmnožit. 

❦  Rostliny neukládejte do igelitových sáčků, vhodnější 
jsou proutěné košíky nebo plátěné tašky. Každý druh 
byliny by přitom měl mít svůj vlastní.  

❦  Poslední zásada je logická, ale neméně důležitá: Sbí-
rejte pouze ty bylinky, které stoprocentně znáte. 

DO OBCHODU
Již vypěstované bylinky lze v současné době koupit 

jak v zahradnictví, tak v každém větším supermarketu. 
Nemusí přitom jít jen o jednorázovou spotřební zále-
žitost. Budete-li se o byliny dobře starat, mohou vám 
vydržet klidně i několik měsíců. 
❦  Při výběru volte rostliny, které vypadají zdravě 

(nehnědnou, nečernají, rostou jim nové listy). 
❦  Po příchodu domů je nechte pár dní zvyknout, a pak 

je přesaďte. Z kořínků opatrně očistěte starou zemi-
nu, v níž byla bylinka zasazena, použijte nový kva-
litní substrát (přisypat můžete i trochu písku) a větší 
květináč nebo truhlík. Poté rostlinku dobře zalijte. 

❦  Nejprve ji postavte na stůl a pozorujte, zda si žádá 
více světla. Až pak ji přesuňte na okenní parapet. 
Zalévejte tak, aby měla stále vlhkou zeminu. 

❦  Bylinku zaštipujte až tehdy, bude-li mít 4 – 6 pater 
lístků vyrážejících ze stonku. Listy střihejte vždy 
shora, nikdy ne odspoda. 

❦ Po každé sklizni bylinku lehce oroste vodou.  
❦  V létě se léčivkám daří na čerstvém vzduchu. Pokud 

nemáte zahradu, stačí je »vyšoupnout« na balkon.

VYPĚSTOVAT JE
Největší radost budete z bylinek stejně mít, pokud si 

je »vypipláte« od semínka. Že je to moc složité? Omyl! 
Zvládne to i amatér. A teď je na sázení nejvyšší čas. 
❦  Semínka můžete sázet až do konce dubna, ale platí, 

že čím dřív, tím líp. Nejvhodnější pro jarní výsev jsou 
sazeničky pažitky, meduňky, tymiánu či oregana.  

❦  Semínka koupíte v zahradnictví. Stejně tak i takzva-
né sadbovače – plastové nádoby, které jednoduše na-
plníte semínky a zeminou, povrch opatrně zahladíte, 
lehce zalijete a pak už jen čekáte, až zelené lístky 
vyraší. 

❦  Čerstvě naplněné sadbovače uchovávejte při tep-
lotě od 15 do 18 °C. Vyšší teploty rostlinkám ne-
svědčí, napadají je pak houbové choroby. Zajistěte 
také dostatečný přísun světla a vody. 

❦  Až vypučí první lístky, dobře bylinky pozorujte. Jak-
mile uvidíte, že některé listy hnědnou, rostlinu v da-
ném místě i s kořínky vytrhněte. Nic se nestane, jen 
zabráníte šíření plísně na sousední listy. 

❦  Pokud budete chtít bylinky přesadit na zahradu, 
udělejte to až po 15. květnu. Do té doby totiž ještě 
hrozí mrazíky. 
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Česnek medvědí 
(Allium ursinum)

Tohle je bylinka na jaro jako dělaná! Ozdravu-
je trávicí trakt, což věděli už i medvědi, kteří ji 
po probuzení ze zimního spánku spásali, aby si 
pročistili střeva. Kromě již zmíněného detoxi-
kačního účinku pomáhá medvědí česnek snižovat 
krevní tlak, léčí kožní onemocnění a působí jako 
přírodní antibiotikum. 

Kde roste? V lužních a listnatých lesích, kolem 
potoků a na úpatí svahů. Pozor, nezaměňte ho s 
jedovatou konvalinkou. Poznáte ho podle charak-
teristického pažitkového odéru.

Co s ním? Z medvědího česneku používáme 
list. Sušíme ho šetrně, aby neztratil všechny zdra-
ví prospěšné látky. Ještě čerstvý se přidává do sa-
látů, lze z něj připravit ale i víno nebo vynikající 
pesto na těstoviny. 

Violka vo

SEDMERO BYLINEK,
Pažitka 

pobřežní (Allium 
schoenoprasum)

Maj
(Ori

Tak bez té
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nebo do gul
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Bazalka původně 
pochází z Indie. Do 
receptů ji využívá pře-
devším italská kuchy-
ně, své místo ale má 
už i na českém talíři. 
Je to jednoletá bylin-
ka, která mimo jiné 

uvolňuje stres a po-
máhá při nespavosti. 
Doma si zvládnete vy-
robit bazalkové pesto, 
čerstvé lístky se skvě-
le hodí i na rajčata s 
mozzarellou. 

Jak na ni? Pěstujte 
ji na su-
chém a 
svě t lém 

bezvětrném mís-
tě. Zalévejte ji pou-
ze do odtokové misky, 
nikdy přímo do sub-
strátu, zhruba každé 
dva dny. Pravidelně 

z a -
s t ř i h u j t e , 
nejpozději tehdy, pro-
roste-li do čtvrtého 
patra. 

dá. Pur-
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Co s ní? V kuchyni má všestran-
né využití. Zcela netradiční chuť dodá 
rizotu, kompotu nebo zavařenině. Oba-
lené květy v cukru zase ozdobí každý 
dort nebo koláč. Ale všeho s 
mírou. Ve velkém množství 
může u citlivých 
jedinců vyvolávat 
zvracení. 

Sedmikráska obecná 
(Bellis perennis)

Říká se jí také chudobka. To proto, že jí k růs-
tu stačí jen nepatrné množství živin. Je účin-

ným pomocníkem při boji s nachlazením, 
ale i při poruchách trávení. Její šťáva také 

ulevuje od pálení a svědění po bodnutí 
hmyzem. 

Kde roste? Na travnatých místech, 
na zahradách, v parcích i podél cest. 

Co s ní? Sbírat lze květy i listy sed-
mikrásky, které se přidávají do polé-
vek i salátů, výborně chutnají také 
na čerstvém chlebu s máslem. Kašel 

zmírní sedmikráskový čaj s medem.  
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MERO DARŮ PŘÍRODY

Prvosenka jarní 
(Primula veris)

Rostlinku, která je každoročním poslem jara, zná-
me spíše pod názvem petrklíč. Obsahuje látku sapo-
nin, která ředí hleny a usnadňuje vykašlávání. Pou-
žívá se také při léčbě neuróz, migrén i při poruchách 
spánku. 

Kde roste? Vyhledává sušší půdu a chladnější, 
méně světlá místa na loukách a v bučinách. 

Co s ní? Zpracovávají se nejčastěji květy, méně 
často pak listy, které skvěle dochutí každý salát. 

onná (Viola odorata)

, KTERÉ VYPĚSTUJETE V KUCHYNI

joránka zahradní 
ganum majorana)
éhle zelené mršky si snad ani nelze čes-

ni představit. Do bramboráčků, k masu 
láše – majoránka nádherně provoní ka-
obzvlášť, je-li čerstvá. I ona je pro začí-
cí pěstitele velmi nenáročná. Pro lidské 
infekční účinky, zklidňuje trávicí obtíže 

i? Majoránku umístěte na teplé stanovi-
ji chraňte před průvanem. Seřezávejte ji 

pět centimetrů vždy těsně před květem. 
ji můžete lehce orosit rozprašovačem. 

bezvětrném mís-
tě. Zalévejte ji pou-
ze do odtokové misky, ze do odtokové m

o sub-nikdy přímo do
k ždét át h b

z a -
s t ř i h u j t e ,
nejpozději tehdy, pro-

t li d čt téh

Bazalka pravá (Ocimum basilicum)

Tymián obecný 
(Thymus vulgaris)

Další středomořská kráska, tře-
ba na libovou zvěřinovou pečínku. 
Kromě toho tymián pomáhá při prů-
jmech, zánětech zažívacího traktu i 
bakteriálních onemocněních. A po-
zor: navnadí vaši chuť na sex! 

Jak na něj? Má rád suchá světlá 
místa, nesnese příliš vlhkou půdu. 
Pokud chcete zachovat jeho aroma, 
nehnojte jej. 
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Ve světě patří k nejvyužívanějším 
bylinám. Posiluje nervovou soustavu, 
známá je ale především díky svým 
příznivým účinkům na trávení. Kro-
mě toho osvěžuje dech a ulevuje od 
bolesti zubů a dásní. Při vaření se 
používá do rizot, dezertů, lze z ní ale 
také připravit vynikající sirup. 

Jak na ni? Má ráda polostín, 
proto ji nedávejte na okenní pa-
rapet. Dařit se jí bude třeba na jí-
delním stole. Zeminu promíchejte 
s pískem a pravidelně ji zalévejte. 
Jen dávejte pozor, aby půda neby-
la vlhká až moc. Opatrní buďte i s 
hnojivem. Díky pravidelnému za-

střihávání se vám rostlinka bude 
hezky košatit. 

V dětství jste se jí možná báli, 
protože nebezpečně žahala. Přesto 
je kopřiva jednou z nejčarovnějších 
rostlin, které u nás rostou. Čistí krev, 
snižuje hladinu cukru v krvi, má 
příznivý vliv na slinivku břišní i na 

střeva. Také se podává jako pod-
půrná léčba při různých virových a 
bakteriálních onemocněních. 

Kde roste? Vyhledává vlhko, na-
jdeme ji proto na pasekách, podél 
cest na kraji lesa, ale i v parcích. 

Co s ní? Na jaře lze zužitkovat 

celou rostlinku a v kuchyni si ji 
opravdu zamilujete. Skvěle chutná 
třeba kopřivový špenát, všem dobře 
známá nádivka, ale také třeba zape-
čené brambory s kopřivami. Dobře 
omyté listy 
osvěží kaž-
dý drink. 

JAK JE 
UCHOVÁVAT? 
VE SKLENICI S VODOU

Stonky seřízněte a ponořte na 
pár centimetrů do sklenice 
s čerstvou studenou vodou. 
Vodu často vyměňujte. Takto 
vám pár dní může vydržet 
čerstvá máta, petržel, kopr i 
libeček. 

V MRAZÁKU
Udělejte si zásoby na zimu už 
teď! Šťavnaté bylinky, jako je 
petržel a kopr, nasekejte na-
drobno a nasypte je do menší 
krabičky. Křehké bylinky, na-
příklad bazalku, nejprve na 
pár vteřin ponořte do vroucí 
vody, lehce osušte a poté na 
pečicím papíru dejte zmrz-
nout do mrazáku. Nakonec 
lístky nasypte do nádoby. 
Medvědí česnek zase v mra-
záku nejlépe vydrží zarolova-
ný v novinovém papíru. 

V LEDNICI
Bylinky zabalte buď do suché 
papírové utěrky, nebo do leh-
ce navlhčené látkové utěrky. 
Pravidelně kontrolujte, zda 
lístky nehnijí, a utěrky vymě-
ňujte. 

ravidelnému za hezky košatit. 

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)

SEDMERO BYLINEK, KTERÉ VYPĚSTUJETE V KUCHYNI

SEDMERO DARŮ PŘÍRODY

Plicník 
lékařský 

(Pulmonaria 
officinalis)

Jak už sám název na-
povídá, tahle by-
linka umí ulevit od 
dýchacích obtíží, ale i 
menstruačních bolestí. Ob-
sahuje také vitamin C, takže 
posiluje imunitu. 

Kde roste? Vyhledává spíš 
stín, najdeme jej proto na okra-
jích listnatých lesů a v křovi-
nách. 

Co s ním? Sbírá se celá nať, 
kterou můžeme použít do po-
lévek, salátů nebo domácích 
ovocných šťáv. Plicník nesmějí, 
kvůli obsahu alkaloidů, konzu-
movat těhotné ženy. 
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SEDMER

Plicníkk 
lékařskký 

(Pulmonanaria
officinaalis)

Bříza bělokorá 
(Betula pendula)

Neomylně ji poznáte podle strakatého kmene a 
trojúhelníkových listů. Bříza byla v pohanských kul-
turách velmi uctívaným stromem. Je účinným pomoc-
níkem při problémech s ledvinami, revmatismu, zlep-
šuje trávení a bojuje proti celulitidě. 

Kde roste? V listnatých a smíšených lesích nebo 
samostatně na skalkách. Vyžaduje dostatek světla. 

Co s ní? Sbírají se mladé listy a pupeny. Z nich lze 
připravit vynikající březové víno nebo chutný bylin-
kový čaj. Stromová kůra se používá na obklady při 
bolestech pohybového aparátu. 

třeba kopřivový špenát, všem dobře 
známá nádivka, ale také třeba zape-
čené brambory s kooooooooopřppppppp ivami. Dobře 
omyté listy 
osvěží kaž-
dý drink.

Bříza bělokorá

Máta peprná (Mentha piperita)
n, 
a-
í-
te 
e. 
y-
s střihávání se vám rostlinka bude 

U
V

St
pá
s 
Vo
vá
če
lib

JETE V KUCHYNI
)

Kopr vonný 
(Anethum graveolens)

Nehodí se jen do tradiční omáčky, ale také do dipů, 
pokrmů z ryb, salátů nebo ke kuřeti. Obsahuje řadu 
minerálních látek, například 
vápník a fosfor, které posilují 
nehty a vlasy. A pokud vás 
trápí škytavka, prý není 
nic lepšího než 
přežvýkat ko-
prová semena. 

Jak na něj? 
Kopr nemá žádné 
zvláštní nároky. Kvě-
tináč můžete postavit na 
okno k ostatním rostlinám. 
Zemina mu stačí obyčejná, co 
má rád, je dostatek vody. 

látek, například
or, které posilují
. A pokud vás
a, prý není 
ež

ko-
.
něj?
žádné
ky. Kvě-
e postavit na
ním rostlinám. 
tačí obyčejná, co 
statek vody. 

Rozmarýn lékařský Rozmarýn lékařský 
(Rosmarinus officinalis)(Rosmarinus officinalis)
Upravuje potíže spojené s nízkým krevním tlakem, 

zmírňuje nervové vypětí, má desinfekční účinky. 
Kromě toho může ženám pomoci vyvolat menstru-

aci, protože zlepšuje prokrvení vnitřních orgánů. 
Vynikající je k pečeným bramborám i do salátů. 

Provoní ale také králičí či telecí maso. 
Jak na něj? V domácím prostředí si musí zvykat 

postupně, proto ho nejdřív dejte na méně prosluněné 
místo a až později jej přesouvejte blíže k oknu. Nemá 
rád přemokření, proto pozor při zalévání. Rozmarýn 
také nesnese zimu. Pokud jej chcete dávat na balkon, 
počkejte raději až do začátku června.  

6
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  vyléčit chřipku i zánět močového měchýře a má magický recept

»načte« informace o mém těle, a 
až pak ho zasadím.“ 

 A vyroste taková bylinka 
na míru. 

„V podstatě ano. Stejným způ-
sobem to praktikuju i u dalších 
členů rodiny. Dokonce jsem ně-
kde četla, že když pravidelně cho-
díte bosky po zahrádce a třeba na 
ni i čuráte, půda nasává vaši esen-
ci, a rostliny tak přesně zjistí, co 
vašemu tělu chybí. Jsou známé 
případy, kdy takhle lidem na za-
hradě vyrostla rostlina, kterou vů-
bec neznali, ale když onemocněli, 
právě ona jim pomohla.“ 

 O léčivých rostlinách se 
toho teď píše skutečně hod-
ně. Čím si tenhle »bylinkářský 
boom« vysvětlujete?  

„Já myslím, že je to o celko-
vém návratu k příro-

dě, k alternativním zdrojům i ke 
kořenům medicíny. Je to takové 
znovuobjevení toho, co dříve sku-
tečně pomáhalo. Vždyť farma-
ceutický průmysl vlastně čerpá ze 
znalostí bylinek.“ 

 Dnes ale lidé nedají bez 
léků ani ránu. 

„Já jsem přesvědčená o tom, že 
to jde i bez chemie. Znám spoustu 
lidí, kteří fungují jen na přírodní 
léčbě. I já sama řeším zdravotní 
problémy nejdřív bylinkami a až v 
krajním případě sahám po lécích.“ 

 Zažila jste ve své praxi 
případ, kdy klasická medicí-
na selhala, ale bylinky byly 
úspěšné? 

„Můžu zmínit třeba jednu čty-
řiasedmdesátiletou klientku, která 
měla kameny v ledvinách. Z lé-

kařů měla 
strach, 

řekla 
m i , 

že buď ji z toho dostanu já, nebo 
prostě umře. Takže jsme nasadili 
bylinky, jednou týdně i terapii tě-
lovými svícemi, upravili jsme stra-
vu a pitný režim. A za šest týdnů 
se z ní doslova začal sypat písek. 
Za tři měsíce byla v pořádku, úpl-
ně bez obtíží.“ 

 Dá se tedy říct, že jen 
bylinky nepomůžou? 

„Věřím v propojení různých 
přístupů. Pokud se pokoušíme lé-
čit pouze bylinkami, bez nějaké 
úpravy životosprávy, tak ty vý-
sledky tam jsou, ale trvá to mno-
hem déle.“ 

 O které bylince se dá 
říct, že je »všelékem«?

„Takových je celá řada. 
Namátkou mě napadá kop-
řiva. Ta pročišťuje krevní 
i lymfatický systém, po 
zimě navrací tělo zpát-
ky k vitalitě. Nebo tře-
ba mateřídouška – ta je 

pr imár-

ně na dýchací cesty, ale já s ní 
mám velmi dobré zkušenosti i co 
se týče psychických problémů. 
Přidávám ji do směsí lidem, kteří 
postrádají takovou tu mateřskou 
péči, pohlazení.“ 

 Můžou bylinky i ublížit? 
„Samozřejmě. Tady víc, než kde 

jinde, platí: Sbírej jen to, co dob-
ře znáš. Sníst třeba takový vlašto-
vičník (je prudce jedovatý, pozn. 
red.), to rozhodně není dobrý ná-
pad.“ (smích) Nikola STAŇKOVÁ
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Proč 
dát bylinkám 

šanci? 
Obsahují velké množství vitaminů a minerálů, 

především nedostatkový hořčík a fosfor. „Je to 
to nejpřirozenější, co můžeme svému tělu dát,“ 
dodává Zuzana. „Živiny, které bylinky obsahují, 
umí naše tělo dobře zpracovat.“ Ano, můžete 
si koupit v lékárně vitamin C v tabletách. Ten 
se vám ale nikdy do těla nevstřebá tak dob-

ře.  „Bylinky navíc osvěží každý pokrm. Do 
kuchyně jsou to pomocníci k nezapla-

cení,“ směje se sympatická tera-
peutka. 

PetrželKopr
Tym

ián Ko
ria

nd
r

Posiluje zrak a působí 

jako afrodiziakum. Tvoří 

základ každé polévky. 

Pomáhá obnovit střevní 

mikroflóru. Skvěle chutná 

v grilované zelenině. 

Léčí zažívací probl
ém

y, 

povzbuzuje n
ervovou činnost.

 

Používá se p
ři sl

adkém 

pečení. 

Podporuje laktaci, uklidňuje 

žívání. Vynikající je 

kové máslo s koprem. 
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