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od mistrů bylinkářů





Patentováno 
přírodou



Rajecká dolina je 
certifi kovaná BIO lokalita 
pro volný sběr bylin.
Úcta k přírodě je součástí naší DNA. Abychom chránili čistotu panenské 
přírody a pramene naší vody Rajec, pečlivě dbáme na udržitelnost v Rajecké 
dolině. Všechny naše bylinky si pěstujeme co nejšetrněji, a to bez použití 
chemických látek. Spolu s místními hospodáři, obcemi a mistry bylinkáři 
LEROS jsme získali v roce 2020 pro Rajeckou dolinu certifikaci BIO lokality 
pro volný sběr bylin. Letos na jaře jsme také vysázeli 1 000 sazenic divokého 
černého bezu a 3 200 sazenic šípkových růžích.
Pro zachování biodiverzity máme v okolí našeho pramene dlouhodobě 
vlastní včelí úly, které dle staré tradice pomáhají vodu harmonizovat.

Jdeme tak za naším dlouholetým cílem, jímž je zajistit ochranu podzemních 
zdrojů vody, mít pod kontrolou kvalitu bylin, které používáme do našich 
nápojů, a přispět k rozkvětu unikátního ekosystému Rajecké doliny.



Staňte se mistrem 
bylinkářem.
Příroda je studnice plná pokladů a zázraků, kde i z toho nejmenšího 
semínka vyroste nádherný strom nebo léčivá bylinka. Okouzleni přírodou 
v chráněné Rajecké dolině naši mistři bylinkáři LEROS s láskou a péčí 
pěstují na vlastních políčkách mátu, šalvěj a mateřídoušku. Lesní cestičky 
je pak zavedou na panenské louky a stráně, kde rostou divoké žluté 
hlavičky pampelišek, rudé šípky a voňavé květy bezu. Mistři bylinkáři 
LEROS naslouchají přírodě a řídí se jejím rytmem.
Teprve až bylinky naberou svou plnou sílu, jsou pečlivě posbírány 
a stávají se duší pramenité vody Rajec Bylinka.

V originálním Rajeckém herbáři najdete rady a návod od mistrů bylinkářů 
LEROS, kde bylinky sbírat nebo jak si je vypěstovat doma a jakou v sobě 
skrývají léčivou sílu. V herbáři jsou připravené i volné stránky, kam si 
můžete doplnit svoje vlastní oblíbené bylinky.

Věříme, že vás bylinky okouzlí a vydáte se naslouchat přírodě, 
stejně jako my s našimi mistry bylinkáři LEROS.



O bylince:
Křovitá rostlina s typicky voňavými, drobnými, bílými květy
a černými plody, nazývanými bezinky. Běžně se vyskytuje v lesích, 
hájích, ale i podél plotů či v okrasných zahradách.

Pěstování:
Bez má rád výživnou, vlhkou půdu a polostín. Pravidelně jej 
zastřiháváme a odstraňujeme staré části. Z bezu využíváme 
zejména květy a plody. Na začátku léta sbíráme květy , na podzim 
zase plody bezu.

Využití:
Má protizánětlivé účinky, pomáhá při různých zánětlivých 
onemocněních, zácpě, horečce, rýmě či bronchitidě. Kromě čajů 
se používá i ve formě obkladů. Konzumace větší dávky může 
způsobit nevolnosti a průjem.

3.

Bez černý
Název: Bez černý, Baza čierna (lat. Sambuous nigra)
Rod: bez (Sambuous)
Čeleď: pižmovkovité
Lidový název: černý bez, psí bez, bezinka, kozičky



Místo pro váš bez černý

4.



5.

Místo pro váš heřmánek pravý



O bylince:
Heřmánek roste jako polní plevel na rumištích, u cest a plotů. 
Je vyhledávaný pro své léčivé účinky. Hojně se vyskytuje 
na Slovensku i v Čechách a je oblíbený nejen v domácnostech, 
ale i v kosmetickém průmyslu. Kvete od května do září.

Pěstování:
Má rád půdu s vysokým obsahem živin. Sbíráme právě rozvíjející 
se úbory květů s krátkým stonkem. Sušíme v tenkých vrstvách 
bez otáčení při teplotě okolo 35 °C.

Využití:
Heřmánek má uklidňující účinky, pomáhá při křečích, bolestech břicha, 
bolestivých ranách a zánětech. Využívá se při revma, rýmě, vředech 
a kožních problémech. Zmírňuje stres a tiší nervové napětí.

6.

Heřmánek pravý
Název: Heřmánek  pravý, Rumanček kamilkový (lat. Matricaria)
Rod: heřmánek (Matricaria)
Čeleď: hvězdicovité
Lidový název: heřmánek, rumánek, marunka, harmaníček, kamilka



7.

O bylince:
Mateřídouška je trvalý polokeř s načervenalými stonky dlouhými 
10–30 cm. Roste na slunných místech, zejména na polích, loukách 
a skalkách se suchou půdou. Kvete od dubna do září. Obsahuje 
esenciální oleje, díky kterým krásně voní.

Pěstování:
Bylinku sadíme do propustné, sušší půdy a pěstujeme 
na slunném místě. Vyžaduje mírné zalévání. Od května do 
srpna sbíráme kvetoucí nať. Odkvetlé výhonky je potřeba 
seříznout. Sušíme v malých svazcích ve stínu do 35 °C.

Využití:
Hodí se nám zejména lístečky a bledě fialové květy. 
Můžeme ji používat čerstvou nebo ji usušit. Lze z ní 
připravit čaj, olej, sirup, tinkturu, mast či odvar. Mateřídouška 
má antibakteriální a močopudné účinky, uvolňuje křeče 
a pomáhá při trávení či nachlazení.Konzumace větší dávky 
může způsobit nevolnosti a průjem.

Mateřídouška obecná
Název: mateřídouška obecná, dúška materina (lat. Thymus serpyllum)
Rod: mateřídouška (Thymus)
Čeleď: hluchavkovité
Lidový název: mateřídouška, dymiánek, mateřinka, žadovník



Místo pro vaši mateřídoušku obecnou

8.



9.

Místo pro vaši mátu peprnou



Máta peprná

O bylince:
Máta peprná je trvalá bylinka s dřevitým stonkem. Je typická svou 
výraznou mentolovou vůní. Ve volné přírodě ji už téměř nenajdeme, 
většinou se pěstuje. Kvete od července do září.

Pěstování:
Mátu vysazujeme do vlhké půdy, nejlépe v období března a dubna. 
Během růstu potřebuje pravidelné zalévání a světlo, v bytě ocení 
polostín. Sbíráme nať ve stínu při teplotě do 35 °C.

Využití:
Máta peprná má antiseptický účinek, zlepšuje trávení, 
uvolňuje dýchací cesty, pomáhá při zánětech ústní dutiny 
a při nachlazení. Můžete si z ní připravit osvěžující čaj 
nebo domácí sirup.

Název: máta peprná, mäta pieporná (lat. Mentha piperita)
Rod: máta (Mentha)
Čeleď: hluchavkovité
Lidový název: peprmint, fefrmincka, máta pepřová, větrové koření



11.

O bylince:
Meduňka je trvalá bylinka, která roste do výšky až 80 cm. Její lístky mají 
výraznou citronovou vůni. Pěstuje se převážně v zahradách, některé druhy 
můžeme najít i na polích.

Pěstování:
Doma ji pěstujeme v mírně vlhké písčitohlinité půdě, vysazujeme ji 
v květnu nebo v září. Kvete od června do srpna. Před kvetením 
sbíráme lístky a sušíme je ve stínu při teplotě do 35 °C.

Využití:
Z meduňky lékařské si můžeme připravit čaj, odvar nebo silici. 
Dokáže uklidnit a posilnit celý organismus. Pomáhá při vyčerpání, 
nespavosti, bolestech hlavy, poruchách trávení, povznáší 
náladu a snižuje krevní tlak.

Meduňka lékařská
Název: meduňka lékařská, medovka lekárska (lat. Melissa off icinalis)
Rod: meduňka (Melissa)
Čeleď: hluchavkovité
Lidový název: melisa, včelanka, matečník, citronelka, lemonka



12.

Místo pro vaši meduňku lékařskou



13.

Místo pro váš měsíček lékařský



14.

Měsíček lékařský

O bylince:
Měsíček je všestranná léčivá bylinka s bohatým větvením, 
podlouhlými lístky a žlutými nebo oranžovými květy, které se 
na noc zavírají. Kvete od jara do pozdního podzimu. Sbíráme 
oranžové kvítky, které mají nejvíce účinných látek.

Pěstování:
Pěstuje se jako letnička v záhonech na zahrádkách či na polích. 
Daří se mu v propustné hlinitopísčité půdě na slunci i v polostínu. 
Květy měsíčku sušíme ve stínu na suchém místě. Abychom zachovali 
jeho účinky, skladujeme je na tmavém místě při teplotě do 22 °C. 

Využití:
Má protizánětlivé účinky, pomáhá při léčbě kašle, astmatu a proti křečím. 
Podporuje činnost jater a žlučníku a pomáhá hojit rány. Mast z měsíčku 
se používá na ekzémy, popáleniny, křečové žíly, záněty, omrzliny, bakterie 
a plísně. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy.

Název: měsíček lékařský, nechtík lekársky (lat. Calendula off icinalis)
Rod: měsíček (Calendula)
Čeleď: hvězdicovité
Lidový název: sluníčko, kalendule, nechtík



15.

Pampeliška lékařská

O bylince:
Pampeliška je trvalka rostoucí v zahradách, u plotů, na loukách, 
dvorech i polích. Kvete od dubna do října. Jako jedna z mála bylin 
se dá využít úplně celá.

Pěstování:
Sbíráme kořen, listy nebo květy. Celá nať se sbírá na jaře před 
rozkvetením. Kořeny se sbírají na jaře nebo na podzim, kdy mají 
nejvíce účinných látek. Sušíme ji ve stínu při teplotě do 35 °C.

Využití:
Pampeliška se používá na pročištění krve, snižování krevního 
tlaku, při poruchách jater a zlepšuje metabolismus. Pomáhá při 
revma, dně a při potížích s klouby. Z květů pampelišky se 
připravuje med či víno. Mléčná šťáva z pampelišky může 
způsobit trávicí potíže.

Název:  pampeliška (smetanka) lékařská, púpava lekárska 
(lat. Taraxacum off icinale)

Rod: pampeliška (Taraxacum) 
Čeleď: hvězdicovité
Lidový název: pampeliška



16.

Místo pro vaši pampelišku lékařskou



17.

Místo pro vaši šalvěj lékařskou



18.

Šalvěj lékařská

O bylince:
Tato všestranná trvalka, podobná keři se stříbrnými lístky, pochází ze 
Středozemí. I u nás se jí proto daří na slunných a teplých místech. 
Narůstá do výšky 50–70 cm a kvete od května do července.

Pěstování:
Šalvěj potřebuje sušší půdu s mírnou závlahou. Krátce před kvetením 
sbíráme listy a vrchní části bylinky. Sušíme ji na tmavém místě 
při teplotě do 40 °C.

Využití:
Působí příznivě na trávicí soustavu a má protizánětlivý účinek. 
Používá se na zmírnění pocení, posílení nervové soustavy, dezinfekci 
ústní dutiny nebo jako obklad na špatně se hojící rány. Je nutné 
ji využívat s mírou, ve větších dávkách může mít až toxické účinky. 
Není vhodná pro těhotné ženy.

Název: šalvěj lékařská, šalvia lekárska (lat. Salvia off icinalis)
Rod: šalvěj (Salvia)
Čeleď: hluchavkovité
Lidový název: babské ucho, vlčí chvost



Růže šípková

O bylince:
Růže šípková je rozkošatělý keř. Vyskytuje se u cest, na okrajích lesů, 
na stráních i v hájích. Její růžové květy mají pronikavou vůni a šípky jsou 
po dozrání sladkokyselé. Plody sbíráme na podzim během září 
a října, kdy jsou dokonale zralé a červené.

Pěstování:
Šípkový keř si můžeme zasadit i doma. Potřebujeme však dostatek 
prostoru, a proto je vhodný na okraje zahrad. Na jaře rozkvétá 
růžovými květy, které se do podzimu změní na plody. Sbíráme světle 
červené, tvrdé šípky a sušíme je ještě před prvními mrazíky. Plody musíme 
sušit rychle, aby neztratily cenný obsah vitaminu C. Nejprve se suší na 
vzduchu v jedné vrstvě a dosuší se umělým teplem mezi 35–40 °C. 
Pozor, nesmí se připálit.

Využití:
Šípek je zdrojem mnoha cenných vitaminů. Má protizánětlivé pročišťující 
účinky, podporuje činnost srdce a ledvin. Posiluje imunitu, snižuje hladinu 
cholesterolu, upravuje krevní tlak a obsah cukru v krvi.

Název: růže šípková, ruža šípová (lat. Rosa canina)
Rod: růže (Rosa)
Čeleď: růžovité 
Lidový název: šípka, šípek, psí růže trnová



20.

Místo pro vaši růži šípkovou



21.

Místo pro váš yzop lékařský



22.

Yzop lékařský

O bylince:
Yzop lékařský je vždy zelený, trvalý polokeř s výraznou vůní. 
Jeho domovinou je Středozemí. U nás nejčastěji roste na rumištích, 
v příkopech či v okolí skalnatých stepí. Kvete od června do září. 
Sbírá se mladá kvetoucí nať těsně před kvetením.

Pěstování:
Yzop pěstujeme ze semínek, která sázíme na jaře v průběhu března 
a dubna. Rostlinka má ráda slunečná místa, propustnou půdu a nemá 
ráda přílišné zalévání. Sbíráme kvetoucí nať, kterou sušíme rozloženou 
nebo v trsech ve stínu při teplotě do 35 °C.

Využití:
Jeho účinky oceníme při chřipce či prochladnutí. Usnadňuje vykašlávání 
a působí antisepticky. Slouží na podporu obranyschopnosti, podporuje 
trávení, snižuje pocení, stabilizuje krevní tlak a zvyšuje chuť k jídlu. 
Pijeme maximálně dva šálky čaje z yzopu denně. Není vhodný pro 
těhotné a kojící ženy.

Název: yzop lékařský, yzop lekársky (lat. Hyssopus off icinalis)
Rod: yzop (Hyssopus)
Čeleď: hluchavkovité
Lidový název: izopek, hyzop, bylinka poslední pomoci



23.

Kopřiva dvoudomá

O bylince:
Kopřiva je u nás rozšířená na celém území. Najdeme ji zejména na 
rumištích, u plotů, v zahradách, na loukách a jiných výživných půdách. 
Je pokrytá tvrdými štětinami, které při dotyku nepříjemně dráždí 
pokožku. Kvete od června do září.

Pěstování:
Sbíráme zejména listy i nať, a to několikrát do roka. Sušíme při 
teplotě do 40 °C.

Využití:
Kopřiva má všestranné využití. Má protizánětlivý, antiseptický, 
antirevmatický a močopudný účinek. Obsahuje vitamin C. Čaj se využívá 
na pročištění organismu, podporuje tvorbu červených krvinek, pročišťuje 
krev, pomáhá při zácpě, žaludečních potížích i vypadávání vlasů. 
Jako salát ji znala už antická kuchyně.

Název: kopřiva dvoudomá, žihľava dvojdomá (lat. Urtica dioica)
Rod: kopřiva (Urtica)
Čeleď: kopřivovité
Lidový název: kopřiva, prhlava, pyhlavka, žahavka



24.

Místo pro vaši kopřivu dvoudomou



Rajecký herbář ilustrovala slovenská ilustrátorka a malířka Tina Minor. 
Její tvorba si získává obdiv nejen doma, ale i v zahraničí. 

Uskutečnila již několik výstav v Bratislavě i ve Vídni. 
Silou autorky je schopnost vidět kouzlo v neobyčejných, 

ale i vcelku obyčejných věcech, místech či lidských rysech.

V umění se soustřeďuje především na radost ze zachycení 
křehkosti a krásy okolo nás, kterou našla i v rajecké přírodě. 

Více z její jedinečné tvorby najdete na 
instagramu @tina_minor nebo na www.tinaminor.com





Ilustrace:
TinaMinor.com

www.rajec.com




