
PORTRÉTY NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BYLIN
V ABECEDNÍM POŘÁDKU

slunné, teplé, chráněné před deštěm, půda 
propustná, bohatá živinami
jednoletá, až 30 cm
červenec až srpen
přímý výsev, sazenice
pravidelně zalévat, nevysa-                          
zovat ven před koncem května
středomořské kuchyňské koření 
do polévek, salátů, masa a ryb, sladkých 
jídel, těstovin, pesta

BAZALKA (Ocimum basilicum)

slunné, teplé, půda propustná
vytrvalá bylina tvořící trsy, až 30 cm
červen až červenec
přímý výsev
po odkvětu ostříhat, na jaře 
a po ostříhání přihnojit 
kompostem, 
asi po 3 letech rozdělit
k masu, sýru, na pizzu, 
k rajčatům, do grilovacích marinád, polévek, 
těstovin, texasko-mexické kuchyně, 
zeleninových pokrmů a letních salátů, 
čaj při bolestech hlavy a nevolnosti 
(1 čajová lžička na 1 šálek)

DOBROMYSL, OREGANO (Origanum vulgare)

slunné, teplé, chráněné 
před deštěm, půda propustná
jednoletá, až 30 cm
květen až říjen
přímý výsev, sazenice
průběžně sestříháváme a sušíme 
nebo používáme čerstvé
pizza, středomořské zeleninové pokrmy, 
saláty, omáčky, pečené pokrmy, luštěniny, 
klobásy

MAJORÁNKA (Origanum majorana)

slunné až polostinné, půdy vlhké, 
kypré, bohaté živinami
dvouletá, až 40 cm
červen až srpen
výsev v dubnu
mladé rostlinky chránit 
před slimáky, 
zabránit suchu
tradiční, mnohostranně použitelná byli-
na, bouquet garni*, k přílohám, omáčkám, 
polévkám, zeleninovým, masovým a rybím 
pokrmům, saláty, oblohy

PETRZELKA (Petroselinum crispum)

slunné, teplé, propustná půda, 
na zimu na suchém, chráněném místě
stálezelený středomořský polokeř, podmíněně 
zimovzdorný, až 40 cm
únor až duben
hřížení nebo řízky
přezimovat v domě 
na chladném a světlém místě,
ostříhat v pozdním jaru po odkvětu
nadrobená nebo pomletá k masu, drůbeži       
a rybám, ke grilovaným a pečeným pokrmům, 
dušené zelenině, do grilovacích marinád

slunné, půda propustná
stálezelený keřík, až 30 cm
červenec až srpen
přímý výsev, sazenice, 
dělení starších rostlin
po sklizni ostříhat, 
s mírou organicky hnojit

SATUREJKA HORSKÁ (Satureja montana)

DALŠÍ INFORMACE: w w w . p r i r o d n i z a h r a d a . e u

Rozmnožování

Vzrůst
Doba květu

Péče

Použití

Stanoviště
Vzrůst
Doba květu

Péče

Použití

Rozmnožování

Stanoviště

(Origanum majorana)

Rozmnožování

Vzrůst
Doba květu

Péče

Použití

Stanoviště

slunné až polostinné, půdy vlhčí
propustné, bohaté živinami
až 60 cm, pozor, vytváří výběžky
červenec až srpen

MÁTA PEPRNÁ (Mentha x piperita)(Mentha x piperita)

Vzrůst
Doba květu

Stanoviště slunné až polostinné, půdy vlhčí

až 60 cm, pozor, vytváří výběžky

slunné až polostinné, 
půdy bohaté živinami
víceletá, tvoří trsy
červenec až září
dělení starších rostlin
na jaře a po odkvětu ostříhat, 
na podzim zakrýt kompostem
tradiční osvěžující a uklidňující bylina               
k ovoci, salátům, syrové stravě, majonéze, 
tvarohu, divočině, drůbeži, lahodný čaj 
snižující horečku

MEDUNKA (Melissa off icinalis)

slunné až polostinné, půdy propustné 
jednoletá, až 50 cm
květen až říjen
přímý výsev 
od poloviny dubna
semenáčky chránit 
před slimáky
léčivka, květní plátky jako 
potravinářské barvivo do másla a pečiva,                 
do čaje, salátů a ke zdobení, listy k léčení 
povrchových kožních obtíží

MESÍCEK (Calednula off icinalis)

slunné až polostinné, 
půda bohatá živinami, vlhká
zimovzdorná trvalka, až 30 cm
květen až srpen
dá se snadno vypěstovat, 
přímý výsev, dělení starších rostlin
po odkvětu ostříhat 
a přihnojit zralým kompostem
tradiční bylina k sýru, do omáček a polévek, 
salátů, na obložení chlebů, do bylinné soli, 
pomazánky a másla

PAZITKA (Allium schoenoprasum)

dělení
po odkvětu ostříhat, vložit do země 
v plastovém květináči bez dna (výběžky!)
pravidelně přihnojovat kompostem
hasí žízeň a osvěžuje! Čaj, sladká jídla 
a čokoládové recepty, známý lék

Rozmnožování
Péče

Použití

Rozmnožování

Vzrůst
Doba květu

Péče

Použití

Stanoviště

na jaře a po odkvětu ostříhat, 
na podzim zakrýt kompostem

a čokoládové recepty, známý lék

Rozmnožování

Vzrůst
Doba květu

Péče

Použití

Stanoviště

Rozmnožování

Vzrůst
Doba květu

Péče

Použití

Stanoviště

Rozmnožování

Vzrůst
Doba květu

Péče

Použití

Stanoviště slunné až polostinné, 
půda bohatá živinami, vlhká
trvalka
květen až srpen
přímý výsev, 
dělení starších rostlin
po odkvětu ostříhat 
a přihnojit zralým kompostem
jemná náhrada za česnek do polévek, omáček 
a salátů

PAZITKA CÍNSKÁ (Allium tuberosum)

(Petroselinum crispum)

Rozmnožování

Vzrůst
Doba květu

Péče

Použití

Rozmnožování

Vzrůst

Doba květu

Péče

Použití

Stanoviště

Stanoviště

Rozmnožování

Vzrůst
Doba květu

Stanoviště

Péče

ÝNA (Rosmarinus off icinalis)ROZMAR

klasická bylina do luštěnin, zelí, kapusty 
a eintopfů

Použití

slunné, půdy propustné, písčité
stálezelený středomořský polokeř, do 15 cm
červen až srpen
přímý výsev 
řízky, dělení 
starších rostlin
na jaře mírně ostříhat, 
po odkvětu důkladněji
do tučných pokrmů, k dušenému masu, 
bouquet garni*, omáčky, polévky, drůbež, maso, 
k syrové stravě a luštěninám, středomořské      
zeleninové pokrmy, ovčí sýr, odhleňující čaj

TYMIÁN (Thymus vulgaris)
Stanoviště
Vzrůst
Doba květu
Rozmnožování

slunné, půda propustná, teplá, přezimování 
na chráněném nebo bezmrazém místě
víceletá, až 40 cm
červenec až září, 
ve žlutých trsech
semena, sazenice
během sezóny stříhat 
kvůli kompaktnímu 
vzrůstu, mírně hnojit
grilovací marinády, středomořské zeleninové, 
rýžové a masové pokrmy, polévky: větvičky 
povařit, před podáváním odstranit

SMIL ITALSKÝ neboli KARI KORENÍ (Helichrysum italicum)

Vzrůst
Doba květu

Použití

Stanoviště

Péče
Rozmnožování

slunné, půdy propustné, teplé
stálezelený polokeř, 30–50 cm
květen až červenec, fialové 
pyskaté květy, láká včely
přímý výsev, 
řízky, hřížení 
chránit na zimu lehkým 
nahrnutím, ostříhat 
na jaře mírně, 
po odkvětu důkladně
dekorativní kořenina, k uzeninám, pečeni, 
rybě, játrům, k salátům a měkkému sýru, 
polentě, jako čaj při bolestech v krku,                  
krvácení dásní a pocení

ŠALVEJ (Salvia off icinalis)
Stanoviště
Vzrůst
Doba květu

Použití

Rozmnožování

Péče

Péče

Použití

=„zdobená kytice“
= svazek bylinek, který se používá při přípravě polévek a vývarů

*bouquet garni 



Z A H R A D N Í  BY L I N Y
pro balkon a terasu

JAK BYLINY UCHOVAT

ABY BYLINKOVÝ TRUHLÍK HEZKY VYPADAL
Byliny mají skvělou chuť, úžasnou vůni a svými účinnými lát-
kami pomáhají zbavit se nejednoho neduhu. V této brožurce 
najdete návrh bylinkové kompozice pro balkony, terasy            
a malé zahrádky a popis jednotlivých rostlin. Nuže, sázejte, 
sklízejte a užívejte si!
Zvláště ve smíšené kultuře se rostliny vzájemně podporují a lá-
kají užitečný hmyz. Většinu bylin můžeme tímto způsobem 
jednoduše pěstovat a dlouho sklízet. Mnohé z představovaných 
rostlin patří mezi naše „staré známé“, některé zatím čekají 
na objevení.

SPRÁVNÁ ZEMINA, VHODNÉ STANOVIŠTE
Bylinám se velmi dobře daří ve žlabech, květnících                        
a truhlících naplněných zeminou, kterou si sami zhoto-
víme smícháním stejných dílů zahradní půdy, kompostu                     
a písku. U rostlin pocházejících ze Středomoří, například                 
u rozmarýny, bazalky nebo dobromysli, podíl písku prostě 
o něco zvýšíme, abychom získali propustnou půdu. V zásadě 
dáváme přednost světlým, slunným stanovištím. Dbáme-li na 
rozdílné požadavky bylin na prostředí, mohou tyto příjemně 
vonící rostliny výborně prospívat 
a plně tak rozvinout své aroma.

Mnoho bylin lze dobře suši t , aniž by přitom ztratily své 
aroma. K takovým patří právě rostliny s dřevnatými stonky 
(saturejka, dobromysl, rozmarýna, šalvěj a tymián), ale také 
pelyněk, libeček, meduňka nebo máta. Nejlepší je sklízet ne-
závadné části rostlin, dříve než rozkvetou, vždycky dopoled-
ne. Dobře uschnou svázané do malých svazečků a pověšené 
například na vzdušné půdě.

Bylinková sůl , která v ledničce vydrží několik měsíců, se sklá-
dá z estragonu, libečku, majoránky, petrželky a tymiánu. Byliny 
najemno nasekáme, smícháme se stejným množstvím soli a dobře 
upěchujeme do skleničky se šroubovacím uzávěrem.

Zamrazit  můžete kopr, pažitku a petrželku. 
Nezapomeňte nádoby dobře popsat!

Abychom získali byl inný ole j , zalijeme jednotlivé byliny nebo 
jejich směs (například dobromysl nebo tymián) a česnek nebo také 
čili kvalitním rostlinným olejem. Olej uložíme na tmavé a chladné 
místo; asi za čtyři až šest týdnů získá typickou chuť.

BYLINY NA MALÉM PROSTORU
ZAHRADNÍ BYLINKY PRO KUCHYNI A DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKU

   

M ísto na malý kousek přírodní zahrady se najde všude. 

Bylinám se daří i na minimálním prostoru a je mnoho 

možností, jak je začlenit do zahrady. Vedle toho jsou obohacením 

jídelníčku a prospějí i Vašemu zdraví. Projekt „Přírodní zahrady    

bez hranic“ Vám tímto nabízí překlad dolnorakouského letáčku 

z projektu „Příroda v zahradě“. V rámci tématu, věnovanému 

užitkové zahradě a nazvanému „Sázet, sklízet a užívat si“, se          

dozvíte, jak si i na balkoně a terase můžete splnit sen o čerstvých 

bylinkách. Jak může taková výsadba vypadat? Které byliny jsou         

k tomu vhodné? Jak vypadá optimální péče o vlastní voňavý by-

linkový biotruhlík a jak se tyto byliny dají uchovávat? Na všechny 

tyto otázky najdete odpověď v této brožurce. Realizační tým           

projektu Vám přeje hodně radosti s vaší bylinkovou zahradou.

ísto na malý kousek přírodní zahrady se najde všude. 

vonící rostliny výborně prospívat 
a plně tak rozvinout své aroma.
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máta

šalvěj

bazalka

pažitka

majoránka

pažitka čínská

tymián
smil italský 
(kari koření)

petrželka

rozmarýna


