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Využití rostlin
Člověk v přírodě vždy hledal pomoc proti nemocem
a rostliny se staly nejcennějším zdrojem léků.
Dnešní medicína potvrzuje mnoho jejich blahodárných účinků,
proto jejich léčivou moc stále využívejme k našemu prospěchu.

Fytoterapie
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Fytoterapie je vědní obor zabývající se využitím léčivých účinků rostlin pro
prevenci či léčbu různých onemocnění a bolestí. Jedná se o prastarou disciplínu,
člověk se ji snažil uchopit již v dobách prehistorických. Navíc se rostliny jako
léčivo používají prakticky ve všech kulturách, přičemž v některých stále představují
jedinou volbu. Také Světová zdravotnická organizace uznává hodnotu, s jakou tato
terapie přispívá k celosvětovému zdravotnickému systému. Pokud však chceme,
aby rostlinná medicína fungovala lépe, musíme ji praktikovat v holistické podobě,
tedy neléčit pouze příznaky, ale dobrat se příčin nerovnováhy, ať již tělesné, nebo
duševní.

Zpracování rostlin
Existuje více způsobů, jak zpracovat léčivé rostliny. U přípravků záleží
na zamýšleném účinku a koncentraci účinných látek. Jak uvidíme na následujících
stránkách, jedna rostlina může mít více způsobů využití, protože obsahuje
několik účinných látek, které jí propůjčují různé léčivé vlastnosti. Na tom, o jakou
část rostliny se jedná, také závisí, jaký neduh s ní budeme léčit. Navíc mají účinné
látky odlišnou povahu; některé existují jako složené lipidy, či jsou zásadité nebo
kyselé… proto vyžadují rozdílné způsoby vyluhování, některé totiž mohou být
rozpustné ve vodě a jiné zase ne.
Nesmíme zapomínat ani na to, že ačkoli jsou rostliny přírodní lék, neznamená to,
že jsou bezpečné. Účinné složky spolupůsobí s naším organismem za účelem
uzdravení, ale zároveň mohou reagovat s jinými látkami, především s léky, a mít
nežádoucí vliv, proto je musíme používat obezřetně. Vždy když užíváme nějaká
léčiva, poradíme se s odborníkem (lékařem nebo lékárníkem).
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Vedlejší příznaky: Léčivé rostliny mohou mít vedlejší
příznaky, většinou vzácně, přesto je musíme mít na paměti
a nakládat s rostlinami uvážlivě.
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Listy: Sbíráme především mladé, avšak
plně vyvinuté listy beze skvrn či jiných
poškození. Neměli bychom ostříhat
všechny listy z jednoho stonku či větve,
aby mohla rostlina dále růst.

Plody: Sbírají se zcela zralé. U bobulí
a dužnatých plodů si musíme dávat
pozor, aby nám nepraskly nebo se
nepomačkaly. Nejlépe je sbíráme
do proutěných košíků.

Nať: Je nadzemní část rostliny, tedy
stonky či větve s listy a/nebo s květy,
které sbíráme na začátku kvetení, kdy
rostlina obsahuje nejbohatší účinné látky.

Sušení

Květy: Mohou být
jednotlivéneboseskupené
v květenství. Sbíráme je
za sucha a zcela otevřené,
ale čerstvé, nejlépe kolem
poledne.

Kořeny a oddenky: Vykopáváme
je silné a plně vyvinuté, obvykle
po ukončení vegetačního období
rostliny, ale některé se sbírají
na jaře.

Kůra: Sběr se provádí na konci
vegetačního období nebo před
rozkvětem. Kůrustromůsbíráme na jaře,
zatímco z keřů na podzim.
Vždy je lepší ji loupat z mladých větví.
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Aesculus hippocastanum

Kaštan na křečové žíly
Převážně sedavý styl života zvyšuje riziko křečových žil, otoku nohou
či hemoroidů, ale jírovec maďal neboli kaštan koňský nám může
s těmito problémy krevního oběhu pomoci.

Zlepšuje krevní oběh
Spotřeba přípravků z jírovce je vysoká,
protože kompenzuje nedostatek
pohybu tak běžný v západní společnosti
a zmírňuje onemocnění cév.

Původ
Pochází z Malé Asie a rychle se rozšířil do
teplých oblastí i mírného pásma Evropy
a Ameriky.

Popis
Oblasti, kde půso

bí

Hlavní sousta
vy, na které
jírovec působí
, jsou:
• oběhová
• trávicí
• vylučovací

Opadavý strom s mohutnou korunou dorůstá
výšky 15–20 m. Až 15 cm velké listy se
skládají ze sedmi vejčitých laloků. Mají
zoubkovaný okraj a směrem od řapíku se
rozšiřují. Růžové nebo bílé květy se skládají
z pěti zvlněných okvětních lístků a tvoří
vzpřímené laty. Plodem je kulatá tobolka
s měkkými ostny.

Léčivé účinky
Zpevňuje cévy, zabraňuje krvácení, působí
protizánětlivě, vyvolává zúžení cév. Vhodný
na: křehké cévy, křečové žíly, unavené
nohy, hemoroidy, žilní nedostatečnost
a bolestivou menstruaci.
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Způsoby použití: Semena slouží k léčbě potíží spojených s chronickou
žilní nedostatečností. Kůra ulevuje od těžkých nohou způsobených lehkou
nedostatečností žil. Také se používá na zmírnění projevů hemoroidů.
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Dávkování
Na chronickou žilní nedostatečnost
se doporučuje užívat 300 mg extraktu
ze semen jírovce dvakrát denně. Dávka
obsahuje 50 mg aktivního saponinu
aescinu.

Způsob užívání: Vzhledem k tomu,
že čerstvá rostlina představuje určité
riziko otravy, bude bezpečnější dát před
vlastním sběrem přednost zakoupení
různých bylinkových přípravků (extrakt,
kapsle, tinktura, mast, krém, čípky atd.)
v autorizovaném zařízení.

Na těžké nohy: Díky bohatému obsahu
aescinu, který přispívá k dobré cirkulaci
krve v drobných cévách, kaštan velmi
účinně brání tvorbě otoků, ale také
působí preventivně proti křečovým
žilám, omezuje zánět a zmírňuje bolest.
Nejspolehlivější způsob užívání je forma
extraktu nebo tinktury.

sa
Přirozená kráry z jírovce

Nálev: Pro zlepšení krevního oběhu
přiveďte k varu ¼ litru vody. Přidejte
dvě lžičky sušených drcených kaštanů.
Nechte 3 minuty povařit a další 2 odstát.
Přeceďte a vypijte. Doporučuje se užívat
třikrát denně.

Využití kůry:
Hlavní účinnou látkou
obsaženou v kůře
je aesculin, ulevuje od
svědění a pálení při
hemoroidech.

Hemoroidy: Stahující účinky, za něž
jírovec vděčí obsahu taninů, z něj
činí silný lék na potlačení zánětu při
hemoroidech. Aplikuje se pomocí čípků
nebo mastí s vysokou koncentrací
účinné látky, tyto seženete v lékárně.

Opatrně se semeny:
Dávejte si velký pozor!
Kaštany se nesmí
konzumovat za syrova,
protože jsou prudce
jedovaté. Pro děti
i smrtelně.
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Kontraindikace: Lidé s chorobami
ledvin, děti a těhotné ženy by
přípravky z jírovce neměli užívat. Ve
zvýšených dávkách může vyvolávat
zažívací potíže a v kombinaci s léky
proti srážlivosti a léky s účinnou látkou
ibuprofen a diclofenac sodný může
způsobit krvácení.

Prostata: Jak užívání nálevu, tak extraktu léčí zánět prostaty v případech
benigní (nezhoubné) hyperplazie prostaty. Doporučuje se 30 kapek extraktu
v tekutině rozdělené na tři dávky v průběhu dne.

