
Herbář 
neboli bylinář 

 
aneb pomocník 

každého správného 
bylinkáře a léčitele   



 
Ty, jenž ses vydal cestou poznání rostlinstva kolem tebe věz, 
že i já kráčel touto cestou. Dlouhé roky jsem zkoumal účinky 
a využití bylin v každodenním životě a rozhodl se ti některé 
své znalosti předložit v jednoduché formě. 
 
Pamatuj, příroda umí někdy mást, ale zkušenému oku 
hledače by mělo být vždy jasné, o jakou bylinu se jedná a jak 
ji správně sklidit.  
 
Důležitý je i záměr s kterým rostlinu získáváš neboť tam, kde 
lze obkladem z bylin léčit, tam je nezkušenému člověku se 
špatným záměrem i možno uškodit. 
 
Pamatuj, přiroda je silným spojencem, ale ti, kteří by ji 
zneuživali ve svůj chamtivý prospěch, vždy nakonec narazí. 
 
Směle tedy již vykroč k novému poznání a ať tě provází pouze 
úmysl pomáhat, kde je třeba. 
 

- Ondris Mathiolle, bylinkář, léčitel a poutník 

   



Smradlavka 
Květina rostoucí na mezích mimo les.  
Někomu může vonět, ale pro většinu lidí je nepříjemně cítit. 

 
výskyt: běžná 
účinky: uklidňující a léčivé   



Myší chvost 
Roste prakticky všude, je to plevel, který se roztahuje po 
kontinentu. Pravděpodobně jediná pozitivní věc na 
kataklyzmatech bývá, že zredukuje jeho výskyt. Využití mají 
pouze čerstvě vyrostlí a zároveň kvetoucí jedinci. 

 
výskyt: běžná 
účinky: působí nevolnost až halucinace   



Vlčí květ 
Pne se po starých stavbách, kde zapouští kořeny do 
poréznosti zdiva. Na místě svého výskytu běžná.

 
 
výskyt: ojedinělá 
účinky: povzbuzující a ochranná   



Chcípalka jedovatá 
Roste brzy z rána nebo navečer v temných koutech, vyjímečně 
ji můžeme v menším počtu najít i v pravé poledne ve stinných 
a vlhkých lesích, kam na ni nedosáhnou sluneční paprsky. 
Při sběru pozor, u téhle byliny obzvláště platí, že co je v 
malém množství lék, ve větším může být smrtelný jed. 

 
výskyt: ojedinělá 
účinky: jedovatá, způsobuje vize   



Stvořitelovy slzy 
Tato květina má ráda vodu a stín, roste od soumraku do 
úsvitu, když padá rosa.  

 
výskyt: ojedinělá 
účinky: ochlazuje a léčí   



Hvězdonoš 
Bylina rostoucí ojediněle po celou noc na okrajích cest. Dle 
legendy by bez ní nevycházely na noční obloze hvězdy. 

 
výskyt: ojedinělá 
účinky: zahřívá a zlepšuje smysly   



Sluneční květ 
Roste v místech, kde došlo k narušení rovnováhy světa či 
jiným výrazným magickým výkyvům. 

 
výskyt: vzácná 
účinky: hypnotické a očarující   



Mágovo oko 
Roste kdykoli přes den u pramenů esence či v místech se 
silnější koncentrací divoké esence. 

 
výskyt: vzácná 
účinky: pohlcující a esenciální   



Umrlčí hlavička 
Roste jen o půlnoci na místech, kde byl v minulosti někdo 
zabit, je nutné co nejdříve sklidit, jinak rychle po odkvětu 
uvadá. 

 
výskyt: vzácná 
účinky: zesilující a léčivé   



Čarovník 
Bylinka vyskytující se zcela nahodile. Nikdo ještě nepřišel na 
nějaká specifika jejího výskytu. Najít lze náhodně po celý den 
v lese. 

 
výskyt: vzácná 
účinky: způsobuje halucinace a vize   



Rychlá první pomoc z rukou přírody aneb jak 
bylinu využít ve své prostotě ihned: 
 
Utrženou a vhodně zachovanou bylinu postačí rozemnout v 
prstech dokud nezískáme mazlavou konzistenci. Poté ji 
můžeme rovnou aplikovat nejvhodnějším způsobem. 
 
 
Smradlavka  zpomaluje působení nemoci 
Myší chvost  vyvolává zvracení 
Vlčí květ  prodlužuje agonii o 5 minut  
Chcípalka jedovatka  navozuje neklidný spánek  
Stvořitelovy slzy  potlačuje bolest 
Hvězonoš  způsobí příjemné hřejivé pocity  
Sluneční květ  ovlivňuje esenci (kontaktuj orga) 
Mágovo oko  vyčerpá cíli 1 esenci k použití    
Umrlčí hlavička  potlačuje bolest    
Čarovník  způsobuje vize (u orga)  
   



 


