
  



Práce s bylinami 
 

1. Každá bylinka má svou 1. základní vlastnost, kterou může bylinkář použít bez užití jakýchkoli pomůcek 
(vaření, destilování, drcení apod.). Stačí správně použít její květy, listy, stonky, kořeny nebo mlíčí 
(schopnost Základní práce s bylinami). Tuto základní schopnost při jiném zpracovaní, jako je vaření, 
destilování apod., bylinka neztrácí. 

2. Aby měl lektvar, mast, jed či lék některou z druhých a třetích vlastností, musí bylinkář zkombinovat 
minimálně dvě rostlinky se stejnou vlastností. 
Př. 
Chci získat mast na zástavu krvácení, tak zkombinuji tyto rostlinky s tukem: 
Heřmánek – 1. základní vlastnost = dočasně ulevuje od nemoci, 2. vlastnost = zástava krvácení z malých 
ran, 3. vlastnost = otupení smyslů (zpomalení) 
Šípková růže – 1. základní vlastnost = po bodnutí se o její trny upadá dotyčný do dočasného spánku, 
2. vlastnost = oslepnutí, 3. vlastnost = zastavení krvácení z malých ran 
Pak bude mít mast tyto schopnosti: 
1. dočasně uleví od nějaké nemoci 
2. dotyčný upadne do dočasného spánku 
3. zastavuje krvácení z malých ran 

3. Efekt lektvarů, mastí, jedů a léků mohou ovlivnit některé suroviny získané ze zvířat. 



 

Jitrocel 
Kategorie: 1. 

 

 

Místo výskytu - Jitrocel je obyčejná a velmi běžná 

rostlinka, vyskytuje se téměř všude. 

 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - jitrocel zvyšuje srážlivost 

krve, stačí přiložit jeho listy na 

menší ránu.  

2. vlastnost - Dezinfekční účinky 

3. vlastnost - Oslepnutí (po dobu 5 min)  
 



 

Břečťan 
Kategorie: 1. 

 

 

Místo výskytu - Břečťan je popínavá rostlinka, která 

se nejčastěji pne po stromech, 

skalách, ale vídáme ji i na stěnách 

domů. 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - listy břečťanu mohou po 

jejich snězení zpomalit průběh 

otravy až napolovinu. 

2. vlastnost - Neutralizace jedů 1. kategorie 

3. vlastnost - Průjem (každé dvě minuty po dobu 20 

min) 

 

 



 

Prašivka 
Kategorie: 1. 

 

 

Místo výskytu - Prašivka je obyčejně vypadající 

rostlinka, lehce zaměnitelná za plevel. 

Roste na travnatých pláních, slunných 

i stinných místech. 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - potřete-li se jejím mlékem, 

způsobí vám na místě potření 

svědivou vyrážku 

2. vlastnost - Nevolnost (po dobu 10 min) 

3. vlastnost - Dezinfekční účinky 

 

 



 

Pampeliška 
Kategorie: 1. 

 

 

Místo výskytu - Tato běžná rostlinka není náročná 

na půdu, má však ráda slunná místa. 

 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - mléko pampelišky je schopno 

vyléčit vyrážky a opruzeniny. 

2. vlastnost - Únava (po dobu 10 min) 
3. vlastnost - Neutralizace jedů 2. kategorie) 

 

 



 

Ostropestřec 
Kategorie: 1. 

 

 

Místo výskytu - Ostropestřec je krásná rostlinka, 

která roste hluboko v lesích, 

nejčastěji u kmenů stromů. 

 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - ze stonků této rostlinky teče 

mléko, které znecitlivuje 

chuťové buňky. 

2.vlastnost - Oněmění (po dobu 10 min) 

3.vlastnost - Léčba lehkých nemocí a viróz 

 



 

Heřmánek lékařský 
Kategorie: 1. 

 

 

Místo výskytu - Tato nenáročná avšak v léčitelství 

velmi oblíbená rostlinka roste 

nejčastěji jako plevel v obilí či 

vyšších porostech. 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - květy heřmánku jako 

zázrakem ulevují dočasně od 

nemoci hned po jejich snězení. 

(po dobu 15 min) 

2. vlastnost - Zástava krvácení z malých ran 

3. vlastnost - Otupení smyslů (zpomalení po dobu 10 

min) 

 



 

Meduňka 
Kategorie: 1. 

 

 

Místo výskytu - Meduňka je velmi odolná bylinka, 

má ráda chráněná slunná místa 

s propustnou humózní půdou 

v blízkosti hadovek. 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - po rozžvýkání jejích listů má 

dotyčný pocit únavy (po dobu 

10 min) 

2. vlastnost - Léčba lehkých nemocí a viróz 

3. vlastnost - Šílenství (5 min agrese) 

 



 

Máta 
Kategorie: 1. 

 

 

Místo výskytu - Máta je velmi rozšířená, má ráda 

vlhká nebo mokrá místa. 

 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - po rozžvýkání jejích listů má 

dotyčný pocit návalu energie 

(po dobu 2 min) 

2. vlastnost - Průjem (každé 2 min po dobu 20 min) 

3. vlastnost - Vidění magie 

 

 

 



 

Chlupatec sedmibřitý 
Kategorie: 2. 

 

 

Místo výskytu - Tato rostlinka je takový parazit, 

uchycuje se na umírajících stromech 

a čerstvých pařezích, které pak 

vysává, až uschnou. 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - poskytuje pocit úlevy při 

popáleninách, které se musí 

posypat jejími květy. 

2. vlastnost - Dezinfekční účinky 

3. vlastnost - Krvácení z nosu, uší a očí 

 

 

 



 

Fambule střapatá 

Kategorie: 2. 

 

 

Místo výskytu - Fambule má ráda mokřady, její 

dužina potřebuje mnoho vody, roste 

tedy téměř vevodě. 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - Po rozžvýkání jejích kořenů 

poskytuje pocit euforie (po 

dobu 2 min) 

2. vlastnost - Léčba těžkých nemocí a viróz 

3. vlastnost - Šílenství (5 min pomatení) 

 

 

 



 

Hadovka 
Kategorie: 2. 

 

 

Místo výskytu - Hadovka se vyskytuje v trsech na 

slunných svazích, ojediněle na lesa. 

 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - její zapáchající mléko 

odpuzuje hmyz i drobnější 

zvířátka. 

2. vlastnost - Neutralizace jedů 2. kategorie 

3. vlastnost - Nevolnost (po dobu 10 min) 

 

 



 

Šípková růže 
Kategorie: 2. 

 

 

Místo výskytu - Tato růže, též známá jako růže psí, 

roste slunných stráních, mezích, 

v příkopech a na okrajích lesů. 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - stačí se jen bodnout o její trny 

a upadnete do dočasného 

spánku (po dobu 30s). 

2. vlastnost - Oslepnutí (po dobu 5min) 

3. vlastnost - Zástava krvácení z malých ran 

 

 



 

Kapradí 
Kategorie: 2. 

 

 

Místo výskytu - Tato rostlinka roste na vlhkých 

polo-stinných místech s výživnou 

půdou. 

 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - kapradí zbavuje tělo křečí, je 

třeba rozžvýkat jeho kořeny. 

2. vlastnost - Otupení smyslů (zpomalení po dobu 10 

min) 

3. vlastnost - Neutralizace jedů 1. kategorie 

 

 



 

Konvalinka vonná 
Kategorie: 2. 

 

 

Místo výskytu - Tato aromatická jedovatá liliovitá 

rostlinka má ráda světlé lesy, 

křoviny a horské louky. Roste na 

kyprých půdách, ale často i na 

půdách vápnitých. 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - tomu, kdo si přičichne ke 

květům svůdné konvalinky, se 

začne motat hlava (po dobu 1 

min) 

2. vlastnost - Ohluchnutí (po dobu 10 min) 

3. vlastnost - Únava (po dobu 10 min) 

 

 



 

Lilie 
Kategorie: 2.  

 

 

Místo výskytu - Tato okrasná rostlinka 

upřednostňuje kyselejší humózní půdu 

s dostupnou vláhou, roste na 

slunných i stinných místech. 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - když se někdo dotkne jejího 

květu, dostane do postižené 

končetiny křeče (po dobu 1 

min) 

2. vlastnost - Vidění magie 

3. vlastnost - Oněmění (po dobu 10 min) 

 



 

Strunovka fialová 
Kategorie: 2.  

 

 

Místo výskytu - Strunovka roste v trsech na skalách 

ve vyšších polohách. Vyskytuje se 

hned ve dvou barevných variantách a 

to jak fialová, tak sytě růžová. 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - po snězení jejích okvětních 

lístků způsobí dotyčnému 

hlubokou depresi (po dobu 5 

min) 

2. vlastnost - Zapomnění (dvě rostliny = 1 herní 

blok, čtyři rostliny = 2 herní bloky, šest 

rostlin = 3 herní bloky) 

3. vlastnost - Léčba těžkých nemocí a viróz 

 



 

Rudožláz houževnatý 
Kategorie: 3. 

 

 

Místo výskytu - Rudožláz houževnatý je popínavá 

rostlinka, která se nejčastěji pne po 

stromech a skalách. 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - mléko rudožlázu 

houževnatého působí jako 

lepidlo, kterým k sobě lze 

dočasně slepit otevřenou ránu. 

2. vlastnost -Šílenství (5 min agrese) 

3. vlastnost - Nevolnost (po dobu 10 min) 

 

 



 

Paličkovník 
Kategorie: 3. 

 

 

Místo výskytu - Paličkovník je velmi obtížné získat, 

jelikož nejčastěji roste veprostřed 

bažin, ale občas se vyskytne i na 

jejich okrajích. 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - mlíčí paličkovníku vyvolává 

halucinace a schizofrenii. 

2. vlastnost - Neutralizace jedů 3. kategorie 

3. vlastnost - Ohluchnutí (po dobu 10 min) 

 

 



 

Smrtonožka rudooká 
Kategorie: 3. 

 

 

Místo výskytu - Smrtonožka roste v lesích na 

místech, kde prosvítá sluníčko. 

Většinou jich roste více na jednom 

místě. 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - požití jejich malých 

červených květů zpomalí 

dotyčnému srdce natolik, že 

ztuhne a vypadá jako mrtvý 

(po dobu 1 min) 

2. vlastnost - Zastavení krvácení z velkých ran 

3. vlastnost - Zapomnění (dvě rostliny = 1 herní 

blok, čtyři rostliny = 2 herní bloky, šest 

rostlin = 3 herní bloky) 

 



 

Slunéčko 
Kategorie: 3. 

 

 

Místo výskytu - Jak už napovídá název, tato vysoká 

rostlina roste jedině na slunných 

místech s výživnou půdou. 

 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - po rozžvýkání okvětních 

lístků se dotyčný zbaví 

halucinací, nočních můr i 

schizofrenie. 

2. vlastnost - Krvácení z nosu, uší a očí 

3. vlastnost - Únava (po dobu 10 min) 

 

 



 

Půlnoční květ 
Kategorie: 3. 

 

 

Místo výskytu - Půlnoční květ, jak už z jeho názvu 

vyplývá, roste za teplých nocí o 

půlnoci u pařezů, na které svítí 

měsíc. Používá se jeho květ, který se 

o půlnoci rozevírá jen na pár minut, 

pak usychá a uvadá. 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - po snězení jeho květu 

poskytuje dotyčnému imunitu 

proti magii (po dobu 15 min) 
2. vlastnost - Šílenství (po dobu 5 min náruživost) 

3. vlastnost - Neutralizace jedů 3. kategorie 

 

 



 

Leknín 
Kategorie: 3.  

 

 

Místo výskytu - Tato rostlinka je velmi náročná na 

vlhkost, roste ve stojatých vodách. 

 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost - mléko této rostlinky je 

schopno dočasně zastavit 

průběh otravy (po dobu 10 

min) 

2. vlastnost - Šílenství (po dobu 5 min pomatení) 

3. vlastnost - Zastavení krvácení z velkých ran 

 



 

Slunozář 

Kategorie: 3. 

 

 

Místo výskytu - Tato velmi rostlinka roste na 

slunných paloučcích. Používá se její 

květ, který rozkvete na pár minut 

v pravé poledne. 

 

 

Vlastnosti 
1. základní vlastnost -když sníte její květ, vyléčí 

jakoukoli nemoc a neutralizuje 

jakýkoli jed. 

2. vlastnost - Oněmění (po dobu 10 min) 

3. vlastnost - Šílenství (po dobu 5 min náruživost.) 

 

 



 


