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Neuvěřitelných šest let uplynulo od doby, co funguje
projekt „Děláme si to doma sami“. Dnes držíte v rukou už třetí díl zhmotnění mého tvůrčího života.
Těch šest let pro mě neznamená jen tři knihy, je
to šest let naprosté životní transformace z hluboce
nešťastné manželky přes chudou samoživitelku tří
dětí, která se snaží z ničeho vyrábět kdeco, po spokojenou matku už čtyř dětí, která tvoří pro radost
svou i jejich. V obou dílech v úvodu jsem se rozepsala o tom, co bylo pro mě v té době zásadní. V prvním díle to bylo hlavně o mně a bylo to dost osobní.
Psala jsem o pocitech rozvedené ženy, samoživitelky. Byla jsem plná mizící bolesti a radosti z toho, že
jsem dokázala desetileté manželství ukončit a začít
volně žít. V druhém díle jsem se rozepsala o knize, o jejím názvu, jejím vzniku a o produktech v ní
uvedených. V tomhle úvodu bych chtěla zvěčnit to,
co pro mě bylo napříč všemi měsíci, dny a hodinami těchto šesti let naprosto nejzásadnější. Jsou to
mé čtyři nejdůležitější produkty, díky nimž vznikly
všechny ostatní.
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Krok 1: Sběr
Sber pro kosmetiku lekarnu a domacnost
Ne všechny byliny se sbírají stejně. V knížce proto uvádím doporučení ke sběru u každé
rostliny zvlášť. Ze všeobecných zásad bych vyzdvihla následující:
Bylinky nikdy nesbírejte v místech zamořených škodlivinami. Vybírejte čisté lokality,
daleko od prachu a znečištění, minimálně 100 metrů od nejbližší silnice. Pozor na nevinně
vyhlížející pole a lány. Bohužel hlavně ty jsou zdrojem zdraví škodlivého znečištění pesticidy. Těmto oblastem se vyhněte obloukem.
Když najdete místo, kde vámi vyhlédnutá rostlinka „bydlí“, nikdy nesbírejte všechny
její spolubydlící, mohlo by to znamenat, že na tom místě už nikdy nevyroste. Pokud trháte
jen část, například list, dělejte to šetrně tak, aby bylinka mohla dál růst.
Ke sběru vybírejte zdravě vypadající bylinky. Vyhýbejte se oschlým, skvrnitým rostlinám okousaným od hmyzu nebo slimáků.
Nesbírejte chráněné rostliny. Jsou-li chráněné, má to svůj důvod, tak to pojďme respektovat. U některých rostlin je sběr omezen, sbírat se tedy můžou, ale jen jejich část nebo
jen do určitého množství. V téhle knížce žádná chráněná bylinka není, což se může do
budoucna změnit. V případě nejistoty se raději informujte, co se sbírat aktuálně může a co
ne.
Stejně jako u hub, pokud si nejste jistí, raději nechte bylinku bylinkou a pokračujte
v jízdě. Není nic horšího než sobě nebo svým blízkým v dobré víře uškodit.
Začátkem jara nesbírejte, prosím, první květy, nechte je včelkám. Počkejte pár dní či
týdnů, než to naplno vypukne a holky medonosky budou mít dost jídla na výběr. Díky!
Bylinky nejsou všemocné. Nezdravě žijící člověk potřebuje udělat celý balík změn, aby
se mu doopravdy ulevilo.
Bylinky nejsou ani samospásné. Využijte dostupné léčebné metody. Myslete na své
zdraví s rozumem.
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Sber pro herbar
V knížce uvádím u každé rostliny zvlášť, jak ji nejlépe sbírat a lisovat do herbáře. Pro všechny obecně platí, že pro herbář sbíráme rostliny v suchý den, ne za deště. K lisování můžeme
použít i noviny či jiné tiskoviny. Po vylisování a vlepení bylinky do herbáře označte květinu
celým jménem, místem a datem sběru. Pokud je na stránce místo, můžete přidat i doporučení pro čtenáře, nápad, recept nebo příběh, který máte s bylinkou spojený.
Herbář je knížka podobná žurnálu, jen se netočí kolem jednotlivých dní a povinností, ale
kolem toho, co je důležité z jiného pohledu.

Krok 2: Zpracování bylinek
Zpracovan zacerstva
Někdy se do receptu hodí bylinka čerstvá, někdy sušená. V receptu to vždy uvádím, a pokud
ne, je možné obojí. Obecně platí, že čerstvé bylinky obsahují vodu, a proto mají větší objem
a jiné vlastnosti, například se mohou zkazit, znehodnotit nebo zplesnivět.
Každopádně pokud je doporučeno zpracování začerstva, nečekejte a vyrábějte bezprostředně po sběru.

Susen

Každý jsme jiný, to platí i o bylinkách. Jedna potřebuje sušení ve stínu, druhá na slunci.
Jedna rychle, druhá pomalu. Jedna potřebuje průvan, druhá pravý opak. Proto u každé byliny, potažmo její části uvádím, jak s ní správně naložit, aby bylo sušení úspěšné a neusušili
jsme, jak se lidově říká, hubu.
Bylinky nikdy nesušte na novinách, tiskařská čerň ještě nikomu na zdraví nepřidala.
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K sušení použijte síto nebo plech vyložený papírem na pečení. Někdy je možné bylinky sušit
zavěšené květem dolů. Na tuto možnost u jednotlivých bylinek vždy upozorním.
Sušené byliny si dobře popište – jménem a datem sušení a třeba i místem sběru. Věřte mi,
ne vše vypadá po usušení tak jednoznačně a záměnu opravdu riskovat nechcete.
Sušením prodlužujeme trvanlivost bylinky, ale samozřejmě ani tak nevydrží navždy, spotřebujte je tedy do 12 měsíců.
Při používání léčivých bylin se v prvé řadě musíte naučit rozlišovat mezi výluhem, nálevem
a odvarem. Ne všechny byliny lze totiž prostě přelít vroucí vodou. Tak si vyrobíte možná
dobrý čaj, ale pro potřeby domácí lékárny a kosmetiky je nutné posunout se na vyšší level.

Výluh
Výluh připravujeme z bylin, které se nesmí vařit. Varem by se v nich znehodnotily léčivé
látky. Potřebné množství bylin přelijeme studenou převařenou vodou a necháme louhovat,
obvykle 12–24 hodin. Poté scedíme.

Nálev
Nálev se nejvíce podobá přípravě čaje, jen s tím rozdílem, že voda by měla být vždy o něco
chladnější než 100 °C. Používá se u jemných částí rostlin, např. listů a květů. Louhujeme
vždy pod pokličkou, aby se účinné látky neztratily s párou.

Odvar
Aby i tužší části rostlin, např. kořeny, stonky či plody, uvolnily své léčivé látky a my z nich
mohli mít užitek, je nutné je zalít vodou, přivést k varu a následně určitou dobu vařit.

Teď už v tom máte jasno? Tak to pojďme ještě trochu zamotat.
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Macerace
Získávat účinné látky z bylin zastudena lze i pomocí jiných rozpouštědel, než je voda. Celému procesu se říká macerace. Macerovat můžete vodou – pak vám vznikne studený výluh,
nebo alkoholem – tím získáte tinkturu, nebo olejem – výsledkem bude olejový macerát.
K macerování lze použít i glycerin.

Vodný macerát – čerstvá bylinka
Vodný macerát formou studeného výluhu připravujeme u bylinek, kde není žádoucí, aby
se zahřívaly. Potřebné množství bylin zalijeme převařenou, vychladlou vodou s alkoholem
v poměru 4:1. Po 2 dnech se přecedí a dál se s ním pracuje. Většinou se podává rozpuštěný
ve vodě.

Tinktura (alkoholový extrakt) – čerstvá nebo sušená bylinka
Bylinku můžeme naložit do alkoholu a vytvořit si její extrakt. Jinými slovy tekutý bylinný výtažek. Alkohol je silný konzervant, a proto není třeba bylinky předem sušit. Bylinu
stačí naporcovanou naložit do alkoholu. Většinou vybíráme vodku (pro domácí lékárnu)
anebo kosmetický líh (pro domácí kosmetiku). Bylinky se nechávají louhovat minimálně
2 týdny. Poté se výtažek přelije přes jemné plátno, rostlinu vymačkáme a vyhodíme. Hotový extrakt pak používáme do dalších receptů.
Trvanlivost se odvíjí od doby spotřeby použitého alkoholu.
Na sklenici, v níž budete tinkturu skladovat, napište, co obsahuje a kdy jste její obsah
vytvořili. Pokud jste jako já, máte před sebou výrobu mnoha dalších extraktů a určitě je
nechcete zaměnit.

Olejový macerát (extrakt z byliny v oleji) – sušená bylinka
Macerace v oleji je proces podobný výrobě alkoholového extraktu, kde se místo alkoholu
používají rostlinné oleje. V tomto případě je nezbytné používat bylinku usušenou, protože
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Bez černý
Sambucus nigra

Jedná se o léčivý keř, který najdete prakticky v každém koutě naší země. Bujaře roste podél polí a zarostlých zahrad, často lemuje cesty obklopený hustou hradbou kopřiv, asi pro
lepší prožitek při sběru. Odtud, kde vyroste, ho dostanete jen těžce, otázkou je ale, jestli
vůbec budete chtít. Plusy bezinek těžce dominují nad jejich minusy.
„Keřo-strom“, který narůstá až do výšky 7 metrů, kvete bíložlutým sladce citronově vobelgick krajku roste v trsech po desítkách.
nícím květem. Drobný kvítek připomínající belgickou

SBĚR:
Květ:
květen–červen
Plod:
srpen–září
Pro herbář:
Lisuje se květ a list. Vyberte
si pěkně rostlý květ i s listem
a vložte ho ihned do lisu.
Jednotlivé kvítky se po
vylisování můžou drolit.
V herbáři bych doporučila
překrýt bylinku fólií.
p
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Každý květ je natočen ke slunci a snaží se vydobýt si pro sebe co nejvíc prostoru na slunci.
Plody – bezinky – jsou černé, bobulovité. V čerstvém stavu jsou mírně jedovaté, proto se
většinou dál tepelně zpracovávají.
V minulosti se v léčitelství používal téměř celý strom, včetně kůry. My se zaměříme na
květ a plod. V domácnosti se dá použít i list pro urychlení dozrávání kompostu a také jako
přírodní prostředek proti mšicím.
Bezem se dá i předávkovat. Proto se doporučuje vnitřní užití nepřehánět. Předávkování se
projevuje průjmem a vyrážkou.

LÉČIVÉ ÚČINKY:
Dýchací soustava: proti chřipce
a nachlazení, podporuje odkašlávání
Krev a oběh: čistí krev
Ženské tělo: pomáhá produkci
mateřského mléka
Trávicí trakt: čerstvé plody působí
projímavě, sušené plody naopak staví
Močové ústrojí: působí močopudně
Pohybový aparát: proti revmatickým
potížím a dně, mírní bolesti kloubů
Celkově: antibakteriální účinky, snižuje
horečku, mírní bolesti
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KOSMETICKÉ VYUŽITÍ:
Díky svým vonným silicím se používá k výrobě parfémů. V pleťových vodách osvěžuje unavenou pleť.
Do krémů a mastí se přidává pro zesvětlení,
osvěžení, hydrataci.

JAK SPRÁVNĚ
HLEDAT A SBÍRAT:
Sbírá se čerstvý květ v suchý slunný den, kdy
je plně rozvinutý. Pro sběr jsou ideální mladé
květy, které obsahují pyl i podstatně více vonných silic. Sušení nezanedbejte, pokud je prováděno správně, květ si zachová svou vůni i velké
množství léčivých látek. Pokud květ při sušení
zhnědne, ztrácí na kvalitě, proto ho raději vyhoďte a začněte znova.
Sušíme buď zavěšený na dobře větraném místě,
anebo na sítu vždy květem dolů.
Pokud se rozhodnete sušit plod, sušte na sítu
a stopky neodstraňte předem, ale až po důkladném prosušení bobulek.
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Bezove vonave
sumaky do koupele
B U D E T E P O T Ř E B OVA T :
50 g kukuřičného škrobu
50 g kyseliny citronové
100 g jedlé sody
15 ml kvalitního pěsticího
oleje – doporučuji meruňkový
10 ml vody
5 g sušeného květu bezu

Květ bezu připomíná belgickou krajku a v té
si můžete dopřát šumivou koupel.
1… Práškoviny smíchejte, přidejte bylinku,
olej a vodu. Zpracujte do hmoty, která
připomíná vlhký písek na dětském
pískovišti. Nacpěte ji do formiček
a nechte důkladně proschnout ideálně
3 dny.
2… Vhoďte do vany a užijte si trochu toho
šumivého klidu.
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Recepty pro domac

LÉKÁRNU
Ponozkovy bezovy zabal
proti horecce
B U D E T E P O T Ř E B OVA T :
čerstvé bezové květy
ocet

Horečku pomůže srazit zábal z čerstvých
bezových květů.
1… Nacpěte je do zavařovačky a zalijte
octem.
2… Uzavřete a nechte stát na slunci 3 dny.
3… Přeceďte, bezovým octem navlhčete
bavlněné ponožky a dejte si je na nohy.
Nechte působit 1 hodinu. Opakujte
3× denně.
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Recepty pro domac

Bezovy caj proti ryme

LÉKÁRNU

B U D E T E P O T Ř E B OVA T :
sušený bezový květ

Sušený bezový květ přelijte horkou vodou
a nechte 10 minut stát, pak přeceďte, přidejte
med a popíjejte.

Bezova ustn voda
proti paradentoze
B U D E T E P O T Ř E B OVA T :
30 květů bezu

1… V 1 litru vody 5 minut povařte 30 květů
bezu.
2… Přidejte špetku kyseliny citronové,
odstavte a nechte zcela vychladit. Poté
přeceďte.
3… Kloktejte 3× denně vždy po jídle.
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Vlastovicn kova koupel
proti pl sni nohou
B U D E T E P O T Ř E B OVA T :
3 kvetoucí stonky
vlaštovičníku
200 ml octa
vodu

Velmi příjemný způsob, jak zatočit s plísní
nohou, je dopřát jim vlaštovičníkovou
koupel.
1… Nálev si připravte tak, že stonek
vlaštovičníku pouze spaříte, ale
nevaříte. Poté nechte stát 20 minut.
2… Přelijte. Přidejte ocet v poměru 1:1
a 250 ml výsledné směsi vlijte do teplé
lázně na nohy.
3… Odpočívejte.
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Vlastovicn kovy caj
proti tinitu p skan
ci hucen v us ch
Pískání v uších, odborně tinitus, je peklo
na zemi a existuje jen málo metod, jak
postiženému ulevit. Jednou z možností je
využít léčivé síly vlaštovičníku a velmi
krátkodobě podat vlaštovičníkový čaj. To
mimochodem radí Marie Treben, jedna
z nejznámějších bylinkářek minulého
století. Na terapii si vyhraďte 1 den, během
něhož po doušcích vypijte dva až tři šálky
čaje z kvetoucí natě vlaštovičníku. Bylinu
nevařte, ale pouze ji spařte vroucí vodou.
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Vresovo matova ustn voda
B U D E T E P O T Ř E B OVA T :
10 stonků vřesu
10 lístků máty
200 ml měkké vody
50 ml vodky

Dezinfekční účinek vřesu využijeme i pro
výrobu ústní vody.
1… Vodu přiveďte k varu a odstavte. Vsypte
do ní vřes a mátu a nechte stát do druhého
dne.
2… Poté přeceďte a přidejte vodku.
3… Používejte k výplachům úst po vyčištění
zubů.
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