
                                               Medicus curat, Natura sanat 
                                              Lékař léčí - příroda uzdravuje. 
 
Začnu tento malý příspěvek o léčivých bylinách mojí  nejoblíbenější, a to Řebříčkem 
obecným, po slovensky Mačaci chvost, anglicky Yarrow, německy Jungfraukraut nebo 
Achilleskraut, francouzsky Herbe au Charpentier a latinsky Achillea millefolium. Jeho 
latinské, tedy vědecké jméno má zajímavou historii. Zatím co jeho druhové jméno  
“millefolium” si snadno přeložíme jako tisícelistý, jeho rodové jméno - Achillea má 
spíše mytologický původ. Kdo je zběhlý v Řecké Mythologii , ale i ten, co si ztěží 
vybaví hodiny dějepisu a povídání o trojské válce, jistě zná chrabrého to bojovníka na 
řecké straně oblehatelů Troje, známého pana Achillea, který přemohl a usmrtil 
Hektora, bratra Parisova. Pan Paris se dožral, a volaje na Achillea: “to si teda vypiješ”, 
z tetivy šíp vypustil. Netušil, že matka Achilova, ve snaze ochránit syna před 
smrtonosnými šípy, smočila jej, už co by robě, do řeky podsvětí – Styx. To učinilo 
Achilovu kůži odolnou šípům. Při smáčení do řeky jej matka držela jen za patu a tak se 
stalo, že celé jeho tělo bylo ostrým hrotům šípů odolné, s vyjímkou “Achilovy paty”, 
jež zůstala suchá. Potvora Apolo, který věděl o tomto impregnačním  triku dlouho před 
první neprůstřelnou vestou z kevlaru, svedl za války Trojské, šíp Parisův do paty 
Achilovi, čímž velkou ujmu na zdraví dotyčnému učinil. Jediný prostředek k hojení byl 
právě Řebříček. Proto je nazvaný “Achillea”. Než však bába kořenářka na svých 
revmatických končetinách přispěchala s kýženou bylinou, Achileus “kick the backet”, 
jak říkají američané od dob velkého požáru v Chicagu. Tedy, Achileus odešel na 
pravdu Boží, jak říkame my Češi, a to “pronto”, jak by řekl Talian. 
 
Vraťme se však zpět do praktického života. Řebříček je rozšířen po celé Evropě, 
Severní Asii a Severozápadní Americe včetně Kanady. Má též bratry, Řebříček 
Bertram a Řebříček Spanilý. Oba další druhy mají též léčivé účinky. Celá řada 
barevných kultivárů je rovněž známá. 
Použití Řebříčku, v medicíně lidské i zvířecí, je známo po staletí a snad i tisíciletí. Jeho 
účinek hojivý, protizánětlivý, desinfekční, protikolikový a stimulační, je založen na 
obsahu aromatických olejů  které obsahuji až 50% cinerolu, chamazulenu, a nejméně 
tuctu dalších účinných látek z rodiny terpenu, flavonoidu a alkamidu. Jeho účinek v 
léčbě neduhů jaterních, žaludečních a střevních, je podobný účinkům více známého 
heřmánku. Aromatické látky a hořčiny povzbuzují chuť k jídlu a podporují sekreci 
trávících štťáv. Mají hojivý účinek na výstelku střevní a výstelku žlučových cest. 
Neméně blahodárné je jeho zevní pouužití pro hojení a desinfekci ran. Já sám jej často 
používám když tábořím v přírodě a utrpím nějaké poranění. Mimo léčvého účinku, 
využívám často jeho aromatické vlastnosti a drsné, kartáčkovité listy jako prostředek 
na mytí rukou a odtranění pachu rybiny. Rovněž, pro rybáře-muškaře, je vhodný pro 
odstranění pachu postřiku proti komárům z rukou, který by určitě ovlivnil nástrahy 
nebo mušky. Postřik, nebo-li Repelent, totiž odradí i pstruha, který má vynikající čich. 
 



Nejběžnější forma k léčení vnitřních neduhů a trávících potíží, je čaj připravený z 
usušené, jemně nasekané rostliny /stvol,listy,kvet/. Dvě malé lžičky v šálku přelijeme 
vroucí vodou a ponecháme asi deset minut vyluhovat a pak zcedíme přes jemné sítko. 
Při použití čerstvého Řebříčku je třeba množství ztrojnásobit. Čaj z květů je nejsilnější. 
Výluh pijeme teplý nebo i vychlazený. Hořkou příchuť je možno upravit medem nebo 
cukrem. Též šťáva vytlačená z čerstvých rostlin, v dávce jedné až tří lžiček, podaná 
před jídlem, je blahodárná. 
Vlažný, neslazený výluh je používán k omývání čerstvých nebo zanícených ran. Prášek 
ze suchého Řebříčku je možno použít k zaprášení povrchových ran. Též sedací lázeň, 
připravená ze 100 gramů suchého Řebříčku a 20 litrů horké vody, doznala hojivého 
upotřebení při léčbě zánětů v perianální oblasti a v případě podrážděných hemeroidů. 
Rovněž preparát ve formě lotion, nebo masti či mediciálního krému, je vhodný k 
zevnímu použití. 
Veterinární lékařství používá Řebříček při léčbě a prevenci chorob krůt. Jeho hojivý 
účinek na játra, zažívací trakt, protikolikový, při potřebě hojení a výměny střevní 
výstelky, je znám už od pradávna. V práškové formě je používán k ošetření ran na 
končetinách domácích zvířat, zvláště koní. V malém množství zvyšuje chutnost suché 
píce pro byložravá zvířata. 
Bohužel, stejně jako u většiny léčivých rostlin a jiných léčiv, se může vyskytnout i 
nežádoucí reakce. Řebříček, stejně jako mnohé byliny spadající do čeledi 
složnokvětých - Asteraceaes, mohou zbůsobit kožní allergii ve formě svědivého zánětu 
a drobných puchýřků. V takovém případě jeho používání musí být okamžitě přerušeno 
a rána se má vypláchnout vlažnou destilovanou, nebo aspoň převařenou vodou. 
 
                                                                                          Váš kamarád z Viržinie  Evžen 
 
Adresa pro případné dotazy či doplnění poznatků z vašich vlastních zkušeností s 
Řebříčkem.  
 
Dr.Evžen Burian 
The Center for Animal  Surgery a Dentistry 
1033 Providence Sq. office park 
Virginia Beach,  VA 23464   USA 
 
 
Dnes si dovolím připsat jen velké poděkování Evženkovi za všechny jeho informace, 
dnes o Řebříčku a těším se na další spolupráci. Osobně sama bylinky nejen sbírám, ale 
používám je v dením životě, jak mnozí tady v Kanadě o mě vědí. Všem kdo věnovali 
čas ke čtení těchto užitečných řádek přeji, aby vám byly nápomocny k rozšíření 
vědomostí jako jsou i mě. 
 
                                                                                                 Dana – Tulačka – Toulavá  


