
12 Popenec břečťanovitý je znovu objevovanou aromatickou  
 bylinou jarního období
13 Ptačinec prostřední je na salát nejlepší než začne kvést

14 Houževnaté oddenky pýru plazivého mají posilující účinky
15 Rdesno ptačí je bylinou tradiční čínské medicíny 
 na detoxikaci organizmu

16 Sléz přehlížený má charakteristické okrouhlé listy a světle  
 růžové květy
17 Šrucha zelná je kyselejší ráno, kdy v ní dosahuje maxima  
 množství kyseliny jablečné

18 Durman obecný obsahuje vysoké dávky alkaloidů 
 tropanového typu
19 Jedovatá tetlucha by se při neopatrném sběru dala zaměnit  
 za petržel 

20 Vlaštovičník větší patří do širšího příbuzenstva máku a stejně  
 jako on obsahuje celou řadu alkaloidů
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Vlaštovičník větší Chelidonium majus

Vlaštovičník při utržení vylučuje oranžové mléko, které do-
káže při opakované aplikaci účinně potlačovat bradavice. 
Rostlina obsahuje okolo 20 různých alkaloidů, a proto se její 
laické vnitřní použití nedá doporučit, i když se ve fytoterapii 
s oblibou užívá.  

CO S NIMI?
Udržování polí a zahrad herbicidy je lákavou cestou jak se 
zbavit nepohodlných druhů. Ale takové řešení má i svá nega-
tiva. Vedle snížení druhové pestrosti je to postupné ukládání 
nežádoucích látek v půdě. Z tohoto pohledu se zdá být tole-
rantní přístup našich předků k plevelům inspirativní: S plevely 
nebojovat a využít je třeba pro zpestření jídelníčku.

DRUHY SE ŠPATNOU POVĚSTÍ 

Durman obecný Datura stramonium 

Krásná rostlina ze záludné čeledi lilkovitých je charakteristic-
ká svými dekorativními bílými květy a ostnitými tobolkami. 
Všechny části obsahují nebezpečné alkaloidy. V léčitelství se 
sušené listy užívaly k tišení křečí a léčbě astmatu. Užití dur-
manu se však nedá doporučit pro nežádoucí vedlejší účinky. 
Při vyšších dávkách může způsobit smrt. 

Tetlucha kozí pysk Aethusa cynapium 

Listy tetluchy mohou být snadno zaměněny s listy petržele, 
mezi níž tetlucha někdy roste. Alkaloidy obsažené v rostlině 
působí podobně jako u příbuzného bolehlavu plamatého na 
nervovou soustavu a dle dostupných informací mohou způ-
sobit obrnu svalstva až zástavu dýchání. Rostlina našla své 
místo v homeopatii, kde se užívá právě k léčbě nervů. 

Sléz přehlížený 
Malva neglecta (kvetoucí nať červenec)

Slézovité rostliny jsou známé vysokým obsahem slizů vyu-
žívaných ve fytoterapii. Sléz přehlížený je možná trochu ve 
stínu svého známějšího příbuzného proskurníku lékařské-
ho. V minulosti však patřil k druhům docela oblíbeným, a to 
nejen pro své účinky tlumící kašel, ale třeba i pro schopnost 
hojit záněty dutiny ústní. Dokonce byl konzumován jako lis-
tová zelenina.

Šrucha zelná Portulaca oleracea (listy léto)

Mírně kyselá a slaná chuť vynesla portuláku oblibu v jižní 
Evropě. V kuchyni se uplatní mladé listy do salátů. Je záso-
bárnou vitamínů a minerálních látek. Šťáva z čerstvých listů 
zklidňuje podrážděnou pokožku po popálení a přispívá k ho-
jení drobných ran.  
 Pozn.: Kromě planě rostoucí šruchy je možné pěstovat 
a  použít šruchu vyšlechtěnou, která bývá vzrůstnější a má 
o něco větší listy.  

Pýr plazivý Elytrigia repens (kořeny celý rok)

Pýr plazivý proslul jako úporný plevel. Méně známé je, že 
plazivé oddenky bohaté na rutin jsou jedlé a léčivé. Pýr 
pročišťuje a posiluje organismus, přispívá k detoxikaci 
jater a užívá se při rekonvalescenci. Podává se nejčastěji ve 
formě odvaru. Velmi účinná je i čerstvá šťáva připravená 
lisováním.  

Rdesno ptačí 
Polygonum aviculare agg. (lodyha s listy a květy léto)

Rdesno ptačí v létě dokáže neudržované záhony a málo po-
užívané cesty pohltit hustou spletí lodyh s drobnými listy 
a  květy. Rdesno se zdá být nedoceněnou léčivkou. Sušená 
nať se hodí do bylinných směsí na podporu látkové výměny 
a pročištění organizmu. 

a k přípravě jarní nádivky. Popenec má dezinfekční účinky, 
zlepšuje trávení a podporuje látkovou výměnu, proto je oblí-
bený v lidovém léčitelství.

Ptačinec prostřední 
Stellaria media (lodyha s listy a květy celý rok)

Pro ptačinec se vžilo jméno žabinec. S oblibou roste na dob-
ře prohnojených záhonech. Ač je to v očích zahradníků rost-
lina nežádoucí, má i své kladné stránky. Je vítaným zdrojem 
vitamínu C a E. Výborně se hodí do směsi bylin na jarní saláty 
nebo je možné z její šťávy, které mívá hodně, připravit chlo-
rofylový nápoj. Protože se jedná o rostlinu poléhavou, bývají 
její listy pokryté drobnými nečistotami. Vhodné je vybírat 
mladé a čisté rostliny, případně je dobře opláchnout. 

inspirativní škála chutí 
planých rostlin
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podzim nebo brzy z jara sbíraný rozdrcený upražený kořen 
čekanky. Cikorka samotná nebo smíchaná s dalšími ingredi-
encemi je bezkofeinovou alternativou kávy.

Kerblík třebule štětinoplodý 
Anthriscus cerefolia subsp. trichosperma 
(nať jaro)

Pro výrazné anýzové aroma je atraktivní jarní zeleninou. 
Roste planě především na okrajích keřových skupin, akátin 
a v  zahradách na jihovýchodním okraji Národního parku 
Podyjí. Pěstovaný příbuzný taxon, resp. nominátní poddruh, 
kerblík třebule pravý se liší drobnými znaky na plodech. Ve 
vůni a chuti jsou si podobné. Nať se využívá na ozdobu po-
krmů, na chleba s máslem nebo jako koření. Sušením ztrácí 
vůni, takže se kerblík konzumuje nejlépe čerstvý. 

1 2 3 4 5 6

 Plevel je rostlina, která roste na poli či zahradě proti vůli 
pěstitele. Vnímání plevelů pouze jako obtěžujících rostlin 
v protikladu k pěstované plodině však v minulosti nebylo tak 
jednoznačné. Některé druhy plevelů byly vedle cílové plodi-
ny na poli tolerovány a využívaly se k přípravě „špenátu“, po-
lévek či byly konzumovány syrové. Z jiných se připravovaly 
léčivé nálevy, odvary či masti.
 Na území NP Podyjí a Thayatal v současné době rozlišu-
jeme okolo 1 300 taxonů cévnatých rostlin, z nichž je možné 
jako plevel polí a zahrad označit až pětinu. V této netradičně 
pojaté publikaci věnujeme pozornost jen vybraným. Zařaze-
ny jsou zejména druhy použitelné v kuchyni a zmíněny jsou 
i ty, na které je dobré si dát pozor pro jejich možné nežádou-
cí účinky. Cílem skládačky je přiblížit veřejnosti způsob, jak 
se s plevely elegantně vypořádat.

Bršlice kozí noha 
Aegopodium podagraria (listy jaro)

Bršlice je houževnatá vytrvalá rostlina, zejména na vlhkých 
polích a zahradách se z ní stává obávaný plevel. Po posekání 
ale i přerytí její listy rychle znovu raší. Právě ty mladé rašící 
se dobře hodí do polévek, do nádivek a na „špenát“. Bršlice 
působí močopudně a dokáže z těla vyplavovat soli. Toho 
si všimli už naši předkové, kteří ji používali jako prostředek 
proti revmatismu a dně (odtud i její latinské druhové jméno).
 

Čekanka obecná  
Cichorium intybus (listy jaro; kořeny jaro, podzim)

Mladé listy čekanky jsou hořké chuti a přidané do salátu 
dodají pokrmu říz. Cikorka (z latinského Cichorium) je na 

Mák vlčí 
Papaver rhoeas (lodyha s listy jaro; semena léto)

Nálev z korunních lístků máku vlčího se používá na uklidně-
ní. Mladé listy se dají přidat do polévky, chutná jsou i drobná 
semena vyklepaná ze zralých makovic. Vzhledem k tomu, že 
alkaloidy v máku působí tlumivě, nemělo by se to s jeho kon-
zumací příliš přehánět. 
 Pozn.: V NP Podyjí najdeme kromě máku vlčího i m. bě-
lokvětý, m. časný, m. polní a pěstovaný m. setý. 

Merlík bílý  
Chenopodium album agg. (lodyha s listy jaro, léto)

Merlík bílý a některé další druhy z tohoto rodu jsou výtečné 
ke konzumaci, zejména jejich mladé šťavnaté listy a křehké 
lodyhy. Ty se hodí např. na přípravu klasického špenátu, kte-
rý je skvělý na těstoviny nebo zapečený v listovém těstě. 
 Pozn.: Kromě druhů z okruhu merlíku bílého stojí za 
pozornost například merlík zvrhlý. Experimentovat se dá 
i s dalšími zástupci rozsáhlé čeledi merlíkovitých. Pozor však 

na některé nepříjemně páchnoucí druhy, které sice nejsou 
jedovaté, ale ani dobré (například merlík smrdutý).

Mléč zelinný 
Sonchus oleraceus (listy jaro)

Po poškození vytéká mléčům z rány bílá tekutina, pro kterou 
dostal celý rod své jméno. Druhové jméno zelinný odkazuje 
na někdejší užívání v kuchyni. Mladé listy mléče zelinného 
jsou výtečné k přípravě salátu. Pokud jsou již tvrdé a ke kon-
zumaci nevhodné, stačí rostlinu seříznout a brzy se objeví 
listy nové a šťavnaté.

Mrkev obecná  
Daucus carota (listy jaro; kořeny podzim)

Planě rostoucí mrkev má oproti šlechtěné mrkvi menší svět-
lejší vláknitější kořen. Je sice jedlý, ale ke sběru příliš nelá-
ká. Zajímavější jsou dušená mladá květenství servírovaná 
k masu nebo semena jako koření. V kuchyni je upotřebitel-

ná i nať přidávaná do salátu nebo do polévek. Na místě je 
opatrnost při sběru. Hrozí záměna za jedovaté druhy jako je 
například tetlucha kozí pysk nebo bolehlav plamatý.

Pěťour Galinsoga sp. (listy jaro)

Tento úporný plevel původem z Jižní Ameriky stojí za pozor-
nost pro své desinfekční účinky – užívá se nálev z listů. Pě-
ťour je možné přidávat do směsi bylin na špenát. Má vysoký 
obsah bílkovin.
 Pozn.: Na území NP Podyjí se setkáme se dvěma příbuz-
nými druhy. Je to pěťour maloúborný a hustě odstále chlu-
patý pěťour srstnatý. 

Popenec obecný  
Glechoma hederacea (lodyha s listy a květy jaro)

Popenec je vytrvalá bylina rostoucí na dobře hnojených spí-
še vlhčích polích a zahradách. Hodí se jako koření do polévek 

9
1

3

5

6 10

2

7

11

8

< Titulní strana:  Pole vlčích máků
1 Listy bršlice kozí nohy jsou nejlepší brzy na jaře, později jsou  
 tuhé a příliš aromatické

2 Modré květy čekanky často zdobí v letních měsících  
 okraje cest
3  Rozemnuté listy kerblíku třebule voní intenzivně po anýzu

4 Vrcholky květenství kokošky pastuší tobolky se dají  
 konzumovat syrové přímo venku
5  Kopřiva je královnou jedlých jarních bylin

6 Drobné makovičky máku vlčího skrývají množství drobných  
 semen, navíc jsou dekorativní
7  Merlík bílý je příbuzný se špenátem a chutí se mu vyrovná

8 Šneky z listového těsta se špenátem z merlíku
9  Poupata mléče zelinného se dají naložit do nálevu podobně  
 jako kapary

10 Mrkev obecná po odkvětu charakteristicky stáhne  
 květenství
11 Jihoameričtí indiáni si účinků pěťouru maloúborného  
 považovali

Kokoška pastuší tobolka 
Capsella bursa-pastoris (listy jaro, podzim)

Jarnímu salátu dodají křehké listy kokošky pastuší tobolky 
příjemnou ředkvičkovou chuť. Nadměrná konzumace může 
způsobit zdravotní potíže. Druh podporuje srážlivost krve, 
čehož se využívalo k zastavování krvácení.  
 Pozn.: Podobnou charakteristickou chuť jako kokoška 
mají i další druhy z čeledi brukvovitých rostoucí na polích 
a zahradách, např. řeřicha rumní, hořčice polní, ředkev ohni-
ce, penízek rolní. Všechny uvedené druhy jsou jedlé.

Kopřiva dvoudomá 
Urtica dioica (lodyhy s listy jaro)

Nať kopřivy sbíraná na jaře ještě před kvetením je skvělá na 
přípravu jarní nádivky či „špenátu“. Ve fytoterapii se užívá 
čerstvá šťáva v kombinaci s dalšími bylinami k pročištění or-
ganizmu. Obdobně se užívá nálev ze sušených listů.
 Pozn.: Podobné účinky má i příbuzná kopřiva žahavka. 

4



podzim nebo brzy z jara sbíraný rozdrcený upražený kořen 
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Popenec je vytrvalá bylina rostoucí na dobře hnojených spí-
še vlhčích polích a zahradách. Hodí se jako koření do polévek 
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< Titulní strana:  Pole vlčích máků
1 Listy bršlice kozí nohy jsou nejlepší brzy na jaře, později jsou  
 tuhé a příliš aromatické

2 Modré květy čekanky často zdobí v letních měsících  
 okraje cest
3  Rozemnuté listy kerblíku třebule voní intenzivně po anýzu

4 Vrcholky květenství kokošky pastuší tobolky se dají  
 konzumovat syrové přímo venku
5  Kopřiva je královnou jedlých jarních bylin

6 Drobné makovičky máku vlčího skrývají množství drobných  
 semen, navíc jsou dekorativní
7  Merlík bílý je příbuzný se špenátem a chutí se mu vyrovná

8 Šneky z listového těsta se špenátem z merlíku
9  Poupata mléče zelinného se dají naložit do nálevu podobně  
 jako kapary

10 Mrkev obecná po odkvětu charakteristicky stáhne  
 květenství
11 Jihoameričtí indiáni si účinků pěťouru maloúborného  
 považovali

Kokoška pastuší tobolka 
Capsella bursa-pastoris (listy jaro, podzim)

Jarnímu salátu dodají křehké listy kokošky pastuší tobolky 
příjemnou ředkvičkovou chuť. Nadměrná konzumace může 
způsobit zdravotní potíže. Druh podporuje srážlivost krve, 
čehož se využívalo k zastavování krvácení.  
 Pozn.: Podobnou charakteristickou chuť jako kokoška 
mají i další druhy z čeledi brukvovitých rostoucí na polích 
a zahradách, např. řeřicha rumní, hořčice polní, ředkev ohni-
ce, penízek rolní. Všechny uvedené druhy jsou jedlé.

Kopřiva dvoudomá 
Urtica dioica (lodyhy s listy jaro)

Nať kopřivy sbíraná na jaře ještě před kvetením je skvělá na 
přípravu jarní nádivky či „špenátu“. Ve fytoterapii se užívá 
čerstvá šťáva v kombinaci s dalšími bylinami k pročištění or-
ganizmu. Obdobně se užívá nálev ze sušených listů.
 Pozn.: Podobné účinky má i příbuzná kopřiva žahavka. 
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podzim nebo brzy z jara sbíraný rozdrcený upražený kořen 
čekanky. Cikorka samotná nebo smíchaná s dalšími ingredi-
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12 Popenec břečťanovitý je znovu objevovanou aromatickou  
 bylinou jarního období
13 Ptačinec prostřední je na salát nejlepší než začne kvést

14 Houževnaté oddenky pýru plazivého mají posilující účinky
15 Rdesno ptačí je bylinou tradiční čínské medicíny 
 na detoxikaci organizmu

16 Sléz přehlížený má charakteristické okrouhlé listy a světle  
 růžové květy
17 Šrucha zelná je kyselejší ráno, kdy v ní dosahuje maxima  
 množství kyseliny jablečné

18 Durman obecný obsahuje vysoké dávky alkaloidů 
 tropanového typu
19 Jedovatá tetlucha by se při neopatrném sběru dala zaměnit  
 za petržel 

20 Vlaštovičník větší patří do širšího příbuzenstva máku a stejně  
 jako on obsahuje celou řadu alkaloidů

7 9 108 11

Vlaštovičník větší Chelidonium majus

Vlaštovičník při utržení vylučuje oranžové mléko, které do-
káže při opakované aplikaci účinně potlačovat bradavice. 
Rostlina obsahuje okolo 20 různých alkaloidů, a proto se její 
laické vnitřní použití nedá doporučit, i když se ve fytoterapii 
s oblibou užívá.  

CO S NIMI?
Udržování polí a zahrad herbicidy je lákavou cestou jak se 
zbavit nepohodlných druhů. Ale takové řešení má i svá nega-
tiva. Vedle snížení druhové pestrosti je to postupné ukládání 
nežádoucích látek v půdě. Z tohoto pohledu se zdá být tole-
rantní přístup našich předků k plevelům inspirativní: S plevely 
nebojovat a využít je třeba pro zpestření jídelníčku.

DRUHY SE ŠPATNOU POVĚSTÍ 

Durman obecný Datura stramonium 

Krásná rostlina ze záludné čeledi lilkovitých je charakteristic-
ká svými dekorativními bílými květy a ostnitými tobolkami. 
Všechny části obsahují nebezpečné alkaloidy. V léčitelství se 
sušené listy užívaly k tišení křečí a léčbě astmatu. Užití dur-
manu se však nedá doporučit pro nežádoucí vedlejší účinky. 
Při vyšších dávkách může způsobit smrt. 

Tetlucha kozí pysk Aethusa cynapium 

Listy tetluchy mohou být snadno zaměněny s listy petržele, 
mezi níž tetlucha někdy roste. Alkaloidy obsažené v rostlině 
působí podobně jako u příbuzného bolehlavu plamatého na 
nervovou soustavu a dle dostupných informací mohou způ-
sobit obrnu svalstva až zástavu dýchání. Rostlina našla své 
místo v homeopatii, kde se užívá právě k léčbě nervů. 

Sléz přehlížený 
Malva neglecta (kvetoucí nať červenec)

Slézovité rostliny jsou známé vysokým obsahem slizů vyu-
žívaných ve fytoterapii. Sléz přehlížený je možná trochu ve 
stínu svého známějšího příbuzného proskurníku lékařské-
ho. V minulosti však patřil k druhům docela oblíbeným, a to 
nejen pro své účinky tlumící kašel, ale třeba i pro schopnost 
hojit záněty dutiny ústní. Dokonce byl konzumován jako lis-
tová zelenina.

Šrucha zelná Portulaca oleracea (listy léto)

Mírně kyselá a slaná chuť vynesla portuláku oblibu v jižní 
Evropě. V kuchyni se uplatní mladé listy do salátů. Je záso-
bárnou vitamínů a minerálních látek. Šťáva z čerstvých listů 
zklidňuje podrážděnou pokožku po popálení a přispívá k ho-
jení drobných ran.  
 Pozn.: Kromě planě rostoucí šruchy je možné pěstovat 
a  použít šruchu vyšlechtěnou, která bývá vzrůstnější a má 
o něco větší listy.  

Pýr plazivý Elytrigia repens (kořeny celý rok)

Pýr plazivý proslul jako úporný plevel. Méně známé je, že 
plazivé oddenky bohaté na rutin jsou jedlé a léčivé. Pýr 
pročišťuje a posiluje organismus, přispívá k detoxikaci 
jater a užívá se při rekonvalescenci. Podává se nejčastěji ve 
formě odvaru. Velmi účinná je i čerstvá šťáva připravená 
lisováním.  

Rdesno ptačí 
Polygonum aviculare agg. (lodyha s listy a květy léto)

Rdesno ptačí v létě dokáže neudržované záhony a málo po-
užívané cesty pohltit hustou spletí lodyh s drobnými listy 
a  květy. Rdesno se zdá být nedoceněnou léčivkou. Sušená 
nať se hodí do bylinných směsí na podporu látkové výměny 
a pročištění organizmu. 

a k přípravě jarní nádivky. Popenec má dezinfekční účinky, 
zlepšuje trávení a podporuje látkovou výměnu, proto je oblí-
bený v lidovém léčitelství.

Ptačinec prostřední 
Stellaria media (lodyha s listy a květy celý rok)

Pro ptačinec se vžilo jméno žabinec. S oblibou roste na dob-
ře prohnojených záhonech. Ač je to v očích zahradníků rost-
lina nežádoucí, má i své kladné stránky. Je vítaným zdrojem 
vitamínu C a E. Výborně se hodí do směsi bylin na jarní saláty 
nebo je možné z její šťávy, které mívá hodně, připravit chlo-
rofylový nápoj. Protože se jedná o rostlinu poléhavou, bývají 
její listy pokryté drobnými nečistotami. Vhodné je vybírat 
mladé a čisté rostliny, případně je dobře opláchnout. 

inspirativní škála chutí 
planých rostlin
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Za jménem rostlin je uvedeno doporučené období sběru konkrétní části .

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyjí.cz
www.nppodyji.cz 

Pulsatilla z.s., Znojmo
pulsatilla@pulsatilla.cz
www.pulsatilla.cz

JEDLÉ A NEJEDLÉ 
PLEVELY

 NA POLÍCH A ZAHRADÁCH 
V PODYJÍ

16 18

20

14

15

17

12

13

19

Pulsatilla



12 Popenec břečťanovitý je znovu objevovanou aromatickou  
 bylinou jarního období
13 Ptačinec prostřední je na salát nejlepší než začne kvést

14 Houževnaté oddenky pýru plazivého mají posilující účinky
15 Rdesno ptačí je bylinou tradiční čínské medicíny 
 na detoxikaci organizmu

16 Sléz přehlížený má charakteristické okrouhlé listy a světle  
 růžové květy
17 Šrucha zelná je kyselejší ráno, kdy v ní dosahuje maxima  
 množství kyseliny jablečné

18 Durman obecný obsahuje vysoké dávky alkaloidů 
 tropanového typu
19 Jedovatá tetlucha by se při neopatrném sběru dala zaměnit  
 za petržel 

20 Vlaštovičník větší patří do širšího příbuzenstva máku a stejně  
 jako on obsahuje celou řadu alkaloidů

7 9 108 11

Vlaštovičník větší Chelidonium majus

Vlaštovičník při utržení vylučuje oranžové mléko, které do-
káže při opakované aplikaci účinně potlačovat bradavice. 
Rostlina obsahuje okolo 20 různých alkaloidů, a proto se její 
laické vnitřní použití nedá doporučit, i když se ve fytoterapii 
s oblibou užívá.  

CO S NIMI?
Udržování polí a zahrad herbicidy je lákavou cestou jak se 
zbavit nepohodlných druhů. Ale takové řešení má i svá nega-
tiva. Vedle snížení druhové pestrosti je to postupné ukládání 
nežádoucích látek v půdě. Z tohoto pohledu se zdá být tole-
rantní přístup našich předků k plevelům inspirativní: S plevely 
nebojovat a využít je třeba pro zpestření jídelníčku.

DRUHY SE ŠPATNOU POVĚSTÍ 

Durman obecný Datura stramonium 

Krásná rostlina ze záludné čeledi lilkovitých je charakteristic-
ká svými dekorativními bílými květy a ostnitými tobolkami. 
Všechny části obsahují nebezpečné alkaloidy. V léčitelství se 
sušené listy užívaly k tišení křečí a léčbě astmatu. Užití dur-
manu se však nedá doporučit pro nežádoucí vedlejší účinky. 
Při vyšších dávkách může způsobit smrt. 

Tetlucha kozí pysk Aethusa cynapium 

Listy tetluchy mohou být snadno zaměněny s listy petržele, 
mezi níž tetlucha někdy roste. Alkaloidy obsažené v rostlině 
působí podobně jako u příbuzného bolehlavu plamatého na 
nervovou soustavu a dle dostupných informací mohou způ-
sobit obrnu svalstva až zástavu dýchání. Rostlina našla své 
místo v homeopatii, kde se užívá právě k léčbě nervů. 

Sléz přehlížený 
Malva neglecta (kvetoucí nať červenec)

Slézovité rostliny jsou známé vysokým obsahem slizů vyu-
žívaných ve fytoterapii. Sléz přehlížený je možná trochu ve 
stínu svého známějšího příbuzného proskurníku lékařské-
ho. V minulosti však patřil k druhům docela oblíbeným, a to 
nejen pro své účinky tlumící kašel, ale třeba i pro schopnost 
hojit záněty dutiny ústní. Dokonce byl konzumován jako lis-
tová zelenina.

Šrucha zelná Portulaca oleracea (listy léto)

Mírně kyselá a slaná chuť vynesla portuláku oblibu v jižní 
Evropě. V kuchyni se uplatní mladé listy do salátů. Je záso-
bárnou vitamínů a minerálních látek. Šťáva z čerstvých listů 
zklidňuje podrážděnou pokožku po popálení a přispívá k ho-
jení drobných ran.  
 Pozn.: Kromě planě rostoucí šruchy je možné pěstovat 
a  použít šruchu vyšlechtěnou, která bývá vzrůstnější a má 
o něco větší listy.  

Pýr plazivý Elytrigia repens (kořeny celý rok)

Pýr plazivý proslul jako úporný plevel. Méně známé je, že 
plazivé oddenky bohaté na rutin jsou jedlé a léčivé. Pýr 
pročišťuje a posiluje organismus, přispívá k detoxikaci 
jater a užívá se při rekonvalescenci. Podává se nejčastěji ve 
formě odvaru. Velmi účinná je i čerstvá šťáva připravená 
lisováním.  

Rdesno ptačí 
Polygonum aviculare agg. (lodyha s listy a květy léto)

Rdesno ptačí v létě dokáže neudržované záhony a málo po-
užívané cesty pohltit hustou spletí lodyh s drobnými listy 
a  květy. Rdesno se zdá být nedoceněnou léčivkou. Sušená 
nať se hodí do bylinných směsí na podporu látkové výměny 
a pročištění organizmu. 

a k přípravě jarní nádivky. Popenec má dezinfekční účinky, 
zlepšuje trávení a podporuje látkovou výměnu, proto je oblí-
bený v lidovém léčitelství.

Ptačinec prostřední 
Stellaria media (lodyha s listy a květy celý rok)

Pro ptačinec se vžilo jméno žabinec. S oblibou roste na dob-
ře prohnojených záhonech. Ač je to v očích zahradníků rost-
lina nežádoucí, má i své kladné stránky. Je vítaným zdrojem 
vitamínu C a E. Výborně se hodí do směsi bylin na jarní saláty 
nebo je možné z její šťávy, které mívá hodně, připravit chlo-
rofylový nápoj. Protože se jedná o rostlinu poléhavou, bývají 
její listy pokryté drobnými nečistotami. Vhodné je vybírat 
mladé a čisté rostliny, případně je dobře opláchnout. 

inspirativní škála chutí 
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12 Popenec břečťanovitý je znovu objevovanou aromatickou  
 bylinou jarního období
13 Ptačinec prostřední je na salát nejlepší než začne kvést

14 Houževnaté oddenky pýru plazivého mají posilující účinky
15 Rdesno ptačí je bylinou tradiční čínské medicíny 
 na detoxikaci organizmu

16 Sléz přehlížený má charakteristické okrouhlé listy a světle  
 růžové květy
17 Šrucha zelná je kyselejší ráno, kdy v ní dosahuje maxima  
 množství kyseliny jablečné

18 Durman obecný obsahuje vysoké dávky alkaloidů 
 tropanového typu
19 Jedovatá tetlucha by se při neopatrném sběru dala zaměnit  
 za petržel 

20 Vlaštovičník větší patří do širšího příbuzenstva máku a stejně  
 jako on obsahuje celou řadu alkaloidů

7 9 108 11
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