
PŘEHLED BYLIN 
PRO VYUŽITÍ V KUCHYNI



MAJORÁNKA ZAHRADNÍ (MAJORANA HORTENSIS)

Majoránka zahradní - tradiční bylinka naší kuchyně, bez které se neo-
bejde nejeden český pokrm (guláše, luštěniny, bramboráky aj.)

Původně zdomácněla ve Středomoří, odtud se pak rozšířila v 16. sto-
letí do zbytku Evropy.

Jako teplomilná bylina vyžaduje majoránka slunečné stanoviště 
s  propustnou zemí. Sklízí se několikrát do roka těsně před květem 
nebo v počátku květu. Seřezávejte ji asi na pět centimetrů, bohatě se 
rozvětví, vydrží na záhonech do zámrazu.

Používá se jako koření na dochucování polévek, omáček a masitých 
jídel. Díky svému blahodárnému účinku na trávení se přidává do po-
krmů z luštěnin, zelí či jiných tučných jídel. Využívat ji lze v čerstvém 
i sušeném stavu. Její předností je, že neztrácí aroma, které se výborně 
snoubí s ostatními druhy koření, např. tymiánem.

Povzbuzuje chuť do jídla a podporuje tvorbu žaludečních šťáv. Působí 
také protinadýmavě. Uvolňuje křeče a  posiluje nervový systém. Po-
máhá při ženských onemocněních, protože posiluje dělohu. Čaj z ma-
joránky může dokonce pomoci při bolestech hlavy nebo nachlazení.

BAZALKA PRAVÁ (OCIMUM BASILICUM)

Bazalka je nepostradatelná ingredience v  kuchyních celého Středo-
moří. Bazalka je také mnohdy označována za „ královnu bylin“, jelikož 
jméno je odvozeno z řeckého slova „ basileus“, neboli král.

Z magických schopností ji byly přisuzovány např. afrodisiakální účin-
ky, schopnost zahánět zlé duchy a  démony, přinést bohatství nebo 
byla symbolem věrné lásky a přátelství.

Ke konzumaci se bazalka sklízí řezem několikrát do roka v  počátku 

kvetení. Nejchutnější jsou čerstvě sklizené listy. Sušením listy pak 
ztrácejí značnou část silic.

Použití voňavé a chuťově výrazné bazalky v kuchyni vychází zejména 
z  tradičních pokrmů připravovaných v  Itálii, Francii, Thajsku a  Indii. 
Kromě známého „pesta“, je bazalka ideální na zeleninové saláty, pi-
zzu, těstoviny, polévky, různé druhy masa, sýry, do omáček, atd. Dá 
se říci, že ať přidáme bazalku do jakéhokoliv jídla, nic tím nezkazíme.

Kromě kuchyně poslouží bazalka i  jako léčivka uklidňující ledviny, 
působí také proti zácpě, při hadím uštknutí či bodnutí hmyzem nebo 
zmírňuje bolesti hlavy, zubů a uší.

Bazalka patří mezi medonosné rostliny a její květy jsou také jedlé

MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ (MELISSA OFFICINALIS)

Bez meduňky lékařské neexistuje bylinkový záhon.

Rod Melissa - meduňka, zahrnuje pouze tři druhy a několik kultivarů, 
pocházejících z Asie a Středozemí. Později byla po Evropě šířena kar-
melitány a stala se běžnou součástí klášterních a venkovských zahrad. 
V  současnosti je tato bylinka pěstována jako oblíbená okrasná, ale 
také léčivá, kulinářská a medonosná rostlina.

Meduňku pěstujeme jako trvalku, kdy obvykle na správném stanovi-
šti přezimuje bez problémů. Po odkvětu vždy provedeme zpětný řez 
až u země. Po pěti letech je dobré trsy rozdělit a zmladit tak porost. 
Meduňka v našich podmínkách je plně mrazuvzdorná.

Nejčastěji se lístky meduňky používají na čaj, ale můžeme je také při-
dávat do zeleninových nebo ovocných salátů. Typickou citronově me-
dovou vůní doplňuje chuť zmrzlin, pudinků a nápojů. Přidat se může 
do majonézy nebo kysaného zelí.

U nás se spíše uplatňuje jako léčivka potírající nespavost, bušení srd-
ce, podporující trávení, dokonce pomáhá od migrény. Obklady z me-
duňky urychlují hojení zhmožděnin.

Čerstvé listy se přikládají na místa poštípaná hmyzem, případně na 
různé pleťové defekty. Sušené listy se dávají do polštářku pro dobré 
spaní.

PAŽITKA (ALLIUM SCHOENOPRASUM)
Pažitka by měla být součástí každého správného bylinkového záhonu. 
Je velmi oblíbená díky svým silicím.

Pažitku pěstujeme jako trvalku  – je plně mrazuvzdorná, prospívá 
v každé dobré zahradní zemině na slunečném stanovišti a zjara spo-

lehlivě vyrazí ze země mezi prvními rostlinami

Lze ji také pěstovat v nádobách a v předjaří ji přirychlit v bytě.

Používá se jedině v syrovém stavu, nejlépe po dovaření pokrmu - ja-
kékoliv tepelné zpracování ničí železo a bílkoviny, obsažené v listech.

Nejlepší je čerstvě nasekaná na vařených bramborách či v tvarohové 
pomazánce. Používáme ji také do dresinků, salátů, smažených vají-
ček, na zdobení pokrmů. Konzumovat můžeme i květy. Listy lze sa-
mozřejmě také usušit nebo zmrazit.

Na jaře vykvétá výraznými fialovo - růžovými hlávkami květů, které 
můžeme použít do čerstvých řezaných květin, ale také usušit a využít 
do různých podzimních a zimních aranžmá.

LIBEČEK LÉKAŘSKÝ (LEVISTICUM OFFICINALE)

Už ve středověku libeček pěstovali zahradníci v klášterních zahradách. 
Později se rozšířil i do selských venkovských zahrad, kde až na výjimky 
setrval dodnes.

Prospívá na slunečném stanovišti v humózní zahradní zemině a v na-
šich podmínkách bez problémů přezimuje.Libeček má úžasné léčivé 
schopnosti - zlepšuje trávení, brání nadýmání a má močopudné účin-
ky.

Chuť aromatických listů libečku je přirovnávána k  maggi, takže se 
přidává hlavně do polévek.Plody libečku jsou výborné například do 
nakládané zeleniny, oddenky používáme ke kandování a jako koření 
například do polévek a omáček.

Svěží lístky přidáváme i  do salátových zálivek a  omáček.Zajímavou 
chuť dodá nádivce do kuřete. Jeho aroma se dobře snoubí s tvarohem, 
sýry či vajíčkovou pomazánkou.

Bylinka dodá chuť také skopovému a králičímu masu, zvěřině, rybám 

nebo rajčatovému salátu, výbornou chuť dodá také karbanátkům.

LEVANDULE LÉKAŘSKÁ (LAVANDULA OFFICINALIS)

Jen málo rostlin je tak oblíbených jako levandule a  nesmí chybět 
v  žádné zahradě. Používá se v  aromaterapii, na koupele a  lahodné 
čaje. Působí jako afrodiziakum, zmírňuje bolest, podporuje trávení, 
hojí rány, účinkuje proti křečím a revmatismu.

Její domovinou je Středomoří a severní Afrika, kde roste na slunných 
stráních. Levandule vyžadují slunečné stanoviště a  hlinito-písčitou 
sušší zeminu. Pro udržení pěkného kompaktního růstu je důležitý 
pravidelný každoroční zpětný řez, jinak vytvoří nevzhledné prosycha-
jící keře.

Rostliny dorůstají výšky 40- 55 cm, listy a  květy mají silnou levan-
dulovou vůni. Lékařská levandule je u nás plně mrazuvzdorná.

V potravinářství je silice používána jako aromatizační přísada do ná-
pojů, bonbónů, pečiva, čokolády, žvýkaček, pudinků apod. Z  květů 
lze připravit také lahodný čaj, kandovat je, přidat do ovocných sa-
látů nebo zmrazit v  kostkách ledu používaných k  ochlazení nápojů, 
kdy působí také dekorativně. Levandule má nepochybně repelentní 
schopnosti proti obtíženému hmyzu.

Jako koření se používají listy, nebo snítky s  květy při přípravě fran-
couzské, italské a  španělské kuchyně, a  to vždy v  malém množství 
spolu s rozmarýnem.

MÁTA PEPRNÁ (MENTHA PIPERITA)

Tradiční bylinka, která se sklízí opakovaně před květem.

Patří k  našim nejznámějším léčivkám. Je to mrazuvzdorná bylinná 
trvalka. Dorůstá do výšky 50 cm (s květem), ale sbírá se raději nižší 



kolem 20-30 cm, kdy obsahuje nejvíce mentolu. Všechny máty vyža-
dují slunné stanoviště či polostín a humózní půdu.

Při vnějším použití je výborná jako odvar na výplachy při bolestech 
zubů a dásní, přičemž zpříjemňuje a čistí dech. Čerstvé mátové lístky 
je možno přidat do vody na koupel, protože má osvěžující účinky.

Máta zaručeně pomáhá při všech druzích žaludečních potíží, uvolňuje 
křeče, zlepšuje žaludeční nevolnost při kocovině, zastavuje zvracení, 
léčí koliky a nemoci střev, zlepšuje chuť k jídlu, tiší bolesti při podráž-
děném žlučníku či žlučových kamenech, celkově zlepšuje vylučování 
žluče a  posiluje celou nervovou soustavu, má mírné afrodiziakální 
účinky. Pomáhá při impotenci a frigiditě, s rozmarýnem zlepšuje tě-
lesnou i duševní kondici.

Silně aromatické máty dobře chutnají v moučnících a nápojích. Mezi 
nejznámější koktejly patří Mojito. Přidat ji můžete také k zapečeným 
sýrům či těstovinovým pokrmům. Zvýrazní i tvarohové pomazánky či 
jogurtové zálivky na salát. Můžeme ji použít i do skopového a kuřecí-
ho masa, do tvarohu, do octu. Použijeme jen docela malé množství, 
protože je silně aromatická.

YZOP LÉKAŘSKÝ (HISSOPUS OFFICINALIS)

Yzop je prastará bylina, používaná už Hippokratem 460 roků př.n.l. 
jako koření a jako léčivá rostlina, která dokáže vyléčit například trávicí 
obtíže nebo pomáhá při léčbě močových cest.

Zemina pro pěstování yzopu má být zásaditá, propustná. Yzop do-
růstá výšky 20  – 60 cm, dobře snáší zpětný řez (rostlinu zakrátíme 
na 15 – 20 cm výšky), který provádíme každý rok na jaře. Rostlina je 
velmi medonosná.

Pro léčitelství je důležitá kvetoucí nať, která se dále suší ve stínu za 
teploty 40 °C. Vysušená bylina nachází velké uplatnění při léčbě prů-
dušek či při odstranění zahlenění. Zároveň také působí dezinfekčně. 
Roztok podávaný za studena zabraňuje pocení, čehož se někdy vyu-
žívá v léčitelství.

Yzop se také používá v kuchyni při přípravě omáček, polévek, můžeme 
jím okořenit zvěřinu, drůbež, skopové a mleté maso, přidat do vepřové 
pečeně, hovězích závitků nebo do zeleninových salátů a pomazánek.

KORIANDR SETÝ (CORIANDRUM SATIVUM)
Koriandr setý je jednoletá bylina, která planě roste ve Středozemí, 
avšak jejím původním domovem je Egypt. Koriandr má rád sluneč-
nou a teplou polohu, v takových podmínkách kolem sebe šíří zvláštní 
směs vůně připomínající šalvěj s borovicí a citronem.

U koriandru se sbírá plod a list, který se využívá jako koření. Koriandr 
podporuje tvorbu žaludeční šťávy, čímž příznivě ovlivňuje trávení. Čaj 
z koriandru pomáhá při bolestech břicha, pocitu plnosti či nadýmání. 
Obklady z koriandru pomáhají při revmatických potížích kloubů. Po-
užívá se dále k nakládání hub a zeleniny (červená řepa a okurky), do 
chleba, který tak činí stravitelnější, uzenářských výrobků, k přípravě 
jehněčího, vepřového a hovězího masa či ryb. Využití nachází také ve 
výrobě alkoholických nápojů. U  koriandru jsou poživatelné všechny 
části rostliny. Každá má své specifické aroma i chuť. Listy mají nepatr-
nou příchuť anýzu, semena jsou nasládlá, aroma připomínající pome-
rančovou kůru a kořen je intenzivnější verzí listu. Největší uplatnění 
našel koriandr v indické kuchyni, kde se používá jako tradiční přísada 
do kari. Stejně populární je i v ostré mexické, arabské a čínské kuchyni.

CITRONOVÝ TYMIÁN (THYMUS CITRIODORUS)

Tymián obecný je nízký polokeř původně ze Středomoří, který roste na 
slunných suchých místech. Ze Středomoří se tymián rozšířil do střední 
i východní Evropy, kde se však musí chránit před zimou. Při pěstování 
vyžaduje slunné stanoviště a  na živiny spíše chudou, sušší, hlinito- 
písčitou zeminu. Neprospívá v půdách těžkých, sléhavých a vlhkých. 
Po odkvětu je vhodné provést zpětný řez (u  keříkově rostoucích 
druhů) a zakrátit výhony na třetinu délky. Podpoří se tak rozvětvení 
a pěkný kompaktní vzrůst.

Tymián obsahuje důležité látky a  to v  poměrně velkém množství. 
Mezi ně určitě patří silice, třísloviny, hořčiny, flavony, aromatické a tri-
terpenické kyseliny. Díky tomu se tymián používá nejen jako koření, 
ale i ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

Existuje více druhů tymiánů, které se liší vůní, podle složení silice. Ně-
které voní citronově, jiné zas pomerančově.

Zlatý (citronový) tymián má své hlavní využití v kuchyni. Svěží citro-
nová vůně se skvěle snoubí s rybami. I zlatý tymián má dezinfekční 
a antiseptické účinky. Je výborný k výrobě sirupu proti kašli, zánětům 
průdušek a také na bolavé revmatické klouby.

Ve Středozemí je tymián hojně používaný pro svou výraznou chuť 
i vůni, bývá součástí směsí koření na ryby a zvěřinu, hodí se k drů-
beži i do sekaných mas. Smíchaný s bazalkou a oreganem (případně 
majoránkou) jedinečně ochutí pizzu s rajčaty a sýrem. Tymiánem se 
ochucují polévky, omáčky, pomazánky, všechny druhy masa, zeleni-
na, sýry, olivy, pečivo. Zajímavostí je, že tymián neztrácí delším vaře-
ním aroma a chuť, jako je tomu u většiny bylinek.

ROZMARÝN LÉKAŘSKÝ (ROSMARINUS OFFICINALIS)

Rozmarýna byla používána již od dob antického Řecka a Říma a obli-
bě se těší dodnes. Je to jak pro okrasné účely, ale hlavně pro její využití 
jako koření a léčivé schopnosti.

Pochází ze Středomoří, kde roste na slunných a  suchých místech. 
V našem klimatu rozmarýnu pěstujeme jako přenosnou rostlinu. Roz-
marýna prospívá na slunečném stanovišti, v propustné hlinito-písčité 
zemině. Velmi dobře se tvaruje zaštipováním výhonků a dobře snáší 
i řez.

Tradičně je rozmarýna používána v italské, francouzské, řecké a špa-
nělské kuchyni. Jako koření se užívají listy jehličkovitého vzhledu, su-
šené i čerstvé, celé i drcené či jemně mleté. Pomáhá lepšímu trávení, 
vylučování žluči a  moči, proti nadýmání, při nízkém krevním tlaku. 
Používá se buď samotná, nebo jako součást provensálského koření. 
Dodává jídlům trpce kořeněnou chuť, vůní se podobá kadidlu.

Listy se používají v čerstvém i sušeném stavu k ochucování pečených 
mas (při přípravě skopové a jehněčí pečeně, telecího masa, drůbeže), 
polévek (především rajské), omáček, zeleniny, sušenek, chlebu, ver-
mutu a jiných likérů. Vzhledem k opravdu silnému aroma stačí rozma-
rýnu jen špetka. Stejně jako levandule, i rozmarýn se dává do šatníků 
jako ochrana proti molům.

ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ (SALVIA OFFICINALIS)
Šalvěj je všestranná bylina a nesmí chybět v žádném záhonu.

Šalvěj pochází z  oblasti středomoří a  je známá již více než tisíc let. 
Pěstujeme ji jako trvalku (na stanovišti vydrží až 5 let) na slunečném 
místě nebo v květináčích na venkovním parapetu, snáší mráz do mi-
nus 30 stupňů.

Využití v léčbě najde především nať a listy rostliny. Z hlediska obsa-

žených látek jsou pro léčbu podstatné silice, které mají protizánětlivé 
a baktericidní účinky. Dále jsou v ní obsaženy třísloviny, hořčiny, sapo-
niny, glykosidy, vosky, aminokyseliny, vitamin C aj. Jejich účinků lze 
využít vnitřně (působí proti nadýmání, zvyšuje množství vylučované 
žluče, pomáhá proti stresu) i zevně (kloktadlo proti angíně, při boles-
tech zubů, proti aftě v dutině ústní). Její dezinfekční a stahující účinky 
jsou využity v čistících a zklidňujících pleťových vodách či přísadách 
do koupele. V  potravinářství je šalvěj součástí bonbónů, žvýkaček 
a léčivých pastilek.

Jako koření se šalvěj užívá jen v  malém množství, aby nepřehlušila 
vůni samotné potraviny. Vhodná je k ochucení pokrmů z ryb, zvěřiny, 
vepřového či skopového masa, do nádivek a  omáček. Používáme ji 
čerstvou, sušenou nebo i ve formě umletého prášku. Nejen však, že je-
jím použitím zvýrazníme chuť jídla, ale také podpoříme naše zažívání.

ESTRAGON (ARTEMISIA DRANCUNCULUS)

Estragon je známá a  nepostradatelná bylinka francouzské kuchyně. 
Estragon prospívá na slunečném stanovišti, kde díky slunci dosáhne 
nejvyšší obsah aromatických látek. Zasadíme jej do sušší propustné 
hlinito-písčité zeminy. Estragon je u  nás plně mrazuvzdorný. Pely-
něk kozalec, neboli estragon vytváří keře 80  – 120 cm vysoké, na 
záhonech potřebuje místo  – vzdálenost rostlin musí být nejméně 
půl metru. Je jednou z  nejvíce používaných bylinek ve francouzské 
a  arménské kuchyni. Používají se listy v  čerstvém i  sušeném stavu. 
Je neodmyslitelnou přísadou do známé dijonské hořčice a  omáčky 
Béarnaise, která se používá na vejce a chřest. Čerstvé listy se použí-
vají k přípravě kuřete na estragonu, omelet, pokrmů z hub, holandské 
majonézy, estragonového másla, do salátů, polévek a zálivek. Známý 
je také estragonový ocet. Čerstvé lístky se přidávají do pokrmů těsně 
před dovařením, protože aromatické látky se uvolňují během několika 
minut.



Pelyňky se užívaly odjakživa k  léčbě nachlazení, zánětů průdušek 
a k odčervování - vypuzuje střevní parazity, například škrkavky. Pod-
poruje tvorbu žluči a působí močopudně.

SATUREJKA INDIÁNSKÁ (SATUREJA DOUGLASII)

Saturejka je významná bylina nejen naší kuchyně. Bez ní se neobejdou 
luštěniny, pizza nebo dušená masa.

Saturejka má svou domovinu v  jižní Evropě, západní Asii a  severní 
Americe. Prospívá na slunečném stanovišti v propustné hlinito-písčité 
půdě, je mrazuvzdorná. Tento druh Satureja spicigera má pikantní os-
třejší chuť než saturejka horská. Vytváří dlouhé zelené převisy. Je de-
korativní sama o sobě svým převisem, uplatní se na terase, balkonu, 
zahradě v závěsné nádobě nebo v korytě. V létě vykvétá světle bílo –

růžovými květy.

Je doporučována jako bylina podporující trávení, zabraňuje tvorbě 
plynů v  zažívacím traktu, působí proti střevním parazitům. Proto je 
velmi oblíbeným kořením zejména do těžkých pokrmů z fazolí, tučné-
ho masa, vajec, používá se k marinování a přípravě čaje.

Jemně palčivá chuť vynikne zejména v luštěninových a obilninových 
jídlech (zvýrazňuje jejich chuť), vodových a bramborových polévkách, 
zelí, kapustě, houbách, nádivkách, rybí polévce, při nakládání zeleni-
ny v  octě. Je známá ze staročeské kuchyně při přípravě zvěřinových 
jídel a smetanových omáček. Použijeme jen malé množství lístků.

PETRŽELKA KUDRNKA (PETROSELINUM CRISPUM)

Snad každý zná petrželku zahradní – kudrnku. Pochází z jižní Evropy 
a u nás zcela zdomácněla. Už ve středověku byly oceňovány její léčivé 
účinky.

Petrželka nejlépe roste v propustné výživné půdě. Místo volíme po-
lostinné než plné slunce. Petrželka kudrnka je v našich podmínkách 
dvouletka. Po časném jarním (či podzimním) výsevu se sklízí listy, dal-
ší rok rostlina vykvete a hyne po dozrání semen. Dá se dobře pěstovat 
i v truhlíku nebo speciálním hrnci – petrželáku.

Čaj pomáhá při nemocích ledvin a močového měchýře, zpevňuje dás-
ně, obsahuje vitamíny, z nichž nejdůležitější A, zlepšuje zrak

Sklízíme listy k okamžité spotřebě nebo ke zmrazení. Zelenou petržel-
ku používáme do pokrmů krátce před dokončením.

KOPR VONNÝ (ANETHUM GRAVEOLENS)

Kopr vonný je jednoletá bylina. Rostlina dorůstá výšky až 1 m. Kvete 
od června do září malými žlutými květy složenými do velkých okolíků, 
v nichž dozrávají semena - dvounažky. Celá rostlina má výraznou cha-
rakteristickou vůni.

Ke zdárnému vývoji potřebuje slunce a teplo, vzhledem ke své křeh-
kosti by neměl být vysazován na větrných místech. Jinak je to rostlina 
na pěstování nenáročná, prospívá i ve velmi chudé půdě, naopak ne-
snáší půdy těžké a zamokřené.

Kopr se používá jako zelenina, koření a  jako léčivka. Užívají se celé 
rostliny kromě kořenů - nať, listy, kvetoucí okolíky, zralé i nezralé se-
meno.

Koprový čaj působí tišivě při zažívacích obtížích a  nadýmání. Díky 
svým močopudným vlastnostem je doporučován na ledvinová one-
mocnění. Kopr podporuje tvorbu mléka u kojících matek, podporuje 
tvorbu žaludečních šťáv, tiší kašel, pomáhá při nespavosti. Semena 
kopru obsahují vitamín C, A, dále silice, vápník, fosfor, železo a mnoho 
dalších minerálních látek. Koupel s koprovými semeny posiluje nehty. 
Žvýkání koprových semen způsobuje sladší dech.

V  kuchyni se bylina používá především jako dochucovadlo k  rybám 
a vařenému masu i syrové zeleniny, do mléčných omáček a polévek, 
pomazánek a salátů. Koprová nať je důležitou součástí jak bylinkové-
ho octa, tak nálevu na nakládané okurky, zelí a cibule. Pro zimní záso-
bu konzervujeme nasekané listy do soli či do octového nálevu. Zelený 
kopr se dobře mrazí, na sušení se nehodí – ztrácí barvu a drolí se na 
prach. K teplým pokrmům přidáváme kopr až těsně před podáváním.



Výukový materiál je součástí projektu, který je spolufinancován Jihomoravským krajem.


