
Meduňka / srpen 2015 www.mojemedunka.cz6

Jarmila Podhorná: 
Žene mě snaha 
pomoci

Meduňčin rozhovor

Do  výroby bylinných tinktur a  tink-
tur z  pupenů se u  nás pustila jako první 
v republice a učinila tak s vervou, která ji 
neopustila dodnes. Firma Naděje nyní na-
bízí více než sto druhů tinktur, doplňujícím 
sortimentem jsou kosmetické masti, oleje 
a  tinktury na  vnější použití. K  firmě také 
patří bylinková zahrada, ve které se pěstují 
bylinky rostoucí nejen u nás, ale i  v Číně 
a Vietnamu. 

V současnosti Jarmila Podhorná v Brod-
ku u  Konice buduje novou zahradu s cí-
lem získání pupenů, která byla nápadem 
ing.  Josefa Dostála, bývalého ředitele vý-
zkumu průhonického parku. Na ploše 2 ha 
mají růst stromy v keřovité podobě, z nichž 
se budou sklízet pupeny. Po  dobudování 
by tento sad byl ojedinělý nejen u nás, ale 
i na světě. 

Pozemek je již vykoupený, a jakmile jsou 
k dispozici prostředky, investují se do vý-
sadby stromů, keřů a  bylin. Na  pozemku 
nové zahrady by také už brzy měla stát 
nová budova skladu a úschovny mechani-
zace na obhospodařování zahrady a veške-
rých pozemků. Poté by Jarmila Podhorná 
ještě ráda vybudovala samostatné rege-
nerační centrum, kde by lidé mohli využít 
různé diagnostické přístroje, což by v kom-
binaci s bylinnými přípravky ještě znásobilo 
pomoc při zdravotních problémech. 

Do  vzniku zahrady českých a  cizokraj-
ných bylin, která již funguje a  kterou vy-
tvořila společně s  profesorem Pavlem 
Valíč kem, investovala nemalé finanční pro-
středky. Za necelých dvacet let dokázala 
vybudovat firmu, která je známá po celé ČR 
a za svoji činnost osvěty a rozvoje firmy zís-
kala v roce 2010 titul Živnostník Olomouc-
kého kraje a druhé místo obsadila i v rámci 
celé ČR. V  roce 2013 obdržela za marke-
tingovou činnost cenu Malý delfín. Jarmila 
Podhorná je členem Pelero – svazu pěsti-
telů a výrobců prostředků z léčivých rost-

lin při zemědělské fakultě v Brně a kromě 
toho také spolupracuje s přírodovědeckou 
fakultou v Olomouci a veterinární fakultou 
v  Brně. Dosud napsala knihy Byliny léčí 
a Pupeny léčí. 

Co však sama považuje za  svůj nej-
větší úspěch? To, že bylinné přípravky už 
pomohly tisícům lidí k návratu či alespoň 
vylepšení jejích zdraví. Jarmila Podhorná – 
věrná názvu své firmy – opět dala naději. 
V  lidech posílila důvěru a  lásku k přírodě 
a znovu je přivedla k jejím pokladům. 

Když jsme ji navštívili, ze všeho nejdříve 
vytáhla ze skříně objemný šanon, v němž 
uchovává dopisy plné vděku. Je z nich více 
než zřejmé, že tinktury pomáhají. „Když je 
mi ouvej, podívám se do některého ze čtyř 
šanonů dopisů, které mi mj. slouží jako 

evidence toho, co lidem u  jakých potíží 
pomohlo. Na naše bylinné přípravky jsem 
si chtěla udělat klinické studie, ale stá-
lo by to hodně peněz, a tak jsou pro mě 
studiemi právě tyto dopisy. Pomoc lidem 
je to, co mě žene kupředu. Největším bo-
hatstvím jsou pro mě totiž lidé, kteří mě 
obklopují,“ říká. 

Rozhovor s Jarmilou Podhornou 

▼  Jak vzpomínáte na dobu svých začátků?
Doba začátků podnikání byla hodně 

náročná, ale vzpomínám na ni v dobrém. 
Obnášelo to 24 hodin práce denně, ale 
mělo to smysl. Věděla jsem, že pokud fir-
mu nevybuduji a  nezabezpečím, můj cíl 
se nesplní. Vytvořilo se zázemí v podobě 
budov, výroben, kanceláří a zahrad, byla to 
doba vyřizování povolení k distribuci, ko-
nání přednášek a napsání první knihy. Cíl 
byl již splněn a všechno těžké a špatné je 
zapomenuto.

Různé bylinné a podpůrné prostředky, 
které u  nás v  devadesátých letech byly 
k dispozici, pocházely hlavně ze zahraničí 
a Ing. Jiří Janča jednou na přednášce řekl, 
že tady chybí naše vlastní kvalitní produk-
ty. Dodal, že kdyby někdo vyráběl tinktury 
z tuzemských bylin, byly by určitě lepší než 
ty dovozové, které byly navíc drahé. Byli-
ny rostoucí u nás mají totiž stejné vibrace 
jako naše těla. To mě nejen inspirovalo, 
ale byl to tak silný impuls, že jsem sklep 
ve svém rodinném domě přetvořila v labo-
ratoř a začala to zkoušet. Psal se rok 1998. 

▼  Jaký byl váš první výrobek?
Třezalková tinktura. Rozdala jsem ji 

známým a zajímalo mě, jestli funguje. Asi 
za měsíc jsem se dozvěděla, že jednomu 
známému pomohla se spánkem, další-
mu s  tenisovým loktem a  jinde přispěla 
ke zklidnění u diagnózy roztroušené skle-
rózy. Pak za  mnou lidé přicházeli s  dal-
šími problémy. Někdo měl třeba potíže 
s  močovými cestami, a  tak jsem hledala 
recepty a začala zpracovávat lichořeřišni-
ci. Další významný okamžik byl, když jsem 
tak dlouho hledala bylinu na boreliózu, až 
jsem našla informaci, že s  likvidováním 
borelií tělu pomáhají pupeny topolu. Záhy 
jsem se jako první v  naší republice pus-
tila do výroby gem moterapeutik, které se 
vyznačují účinky nejen léčivými, ale také 
vysoce regeneračními a přivedla na svět 
tinkturu z topolových pupenů. Gemmote-
rapie se nazývá medicínou třetího tisíciletí. 
A není to náhoda.

Ten dotyčný byl s diagnostikovanou bo-
reliózou už tři čtvrtě roku na neschopence, 
užíval antibiotika i další preparáty, ale stále 
mu nic nepomáhalo a jeho stav se nelep-
šil. Po užívání gemmoterapeutika z topolu 
nastoupil po  měsíci a  půl do  práce. Ná-
sledky ve formě potíží v nervové soustavě Fo
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Když v roce 1997 začala ve sklepě svého domu s výrobou třezalkové 
tinktury, ani zdaleka netušila, do jakých rozměrů se výroba jejích bylinných 
preparátů rozroste. Poté, co ovdověla a nastoupila do penze, si po celoživotní 
dráze učitelky vzala úvěr a pustila se do toho, co silně cítila jako správné 
a smysluplné.

↑ Při přednáškách zájemcům ukazuje 
naklíčené léčivky  – tyhle měla připravené  
pro natáčení v televizi.
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už máme ostružiníky, borovičky, jinde jed-
lé kaštany, jinany, ořešáky, oskeruše 

a postupujeme dál. Máme přes-
ný plán, co se kde bude pěsto-

vat. Na zahradě bude asi 35 
druhů. Pozemek se však 
nachází v nadmořské výš-
ce téměř 700 metrů nad 
mořem, a tak máme tro-
chu problém s  teplomil-

nými rostlinami. Chemické 
postřiky ale nepoužíváme 

a  snažíme se to zvládnout 
jinak, bylinnými prostředky, me-

chanickým obíráním atd. 

▼  Nyní pupeny vykupujete?
Většina pupenů je z  běžného prořezu. 

Stromy se prostříhají, lidé doma větve 
oberou a  my od  nich pupeny vykoupíme 
– cena je podle jejich velikosti. Když jsem 
začínala, všechno jsem si dělala sama. Vím 
dobře, že když jsem sbírala pupeny břízy, 
než jsem zaplnila skleničku od dětské výži-
vy, trvalo to téměř tři hodiny. 

▼  Kde jste vzala peníze na rozjezd firmy?
Měla jsem na  důchod ušetřených asi 

dvacet tisíc korun a  třicet tisíc jsem do-
stala jako penzijní připojištění. S tím jsem 
začala. Musela jsem nakoupit líh, glycerin 
a  laboratorní nářadí a  ostatní věci jsem 
sháněla co nejlevněji. Pak jsem si ještě  

a pohybovém aparátu však přetrvávaly, 
proto jsem hledala ještě něco další-
ho, co by pomohlo organismus 
regenerovat. Vznikla tak lé-
čebná kúra na  problémy 
s  pohybovým aparátem, 
kte rá se skládá z  topolu 
a  protizánětlivé třezal-
ky. Stejně jako olše, buk 
a  jasan pročistí klouby 
od kyseliny močové a bo-
rovice, jedle a  sekvoj zase 
tělu dodojí stopové prvky. 
A tak to šlo stále dál a dál. Prv-
ní prostředek, který mi pomohl pro-
razit, byla však právě tinktura z pupenu 
topolu, která zabírá nejen na borrelie, ale 
i na jiné jednobuněčné organismy. Pomoci 
při léčbě následků boreliózy tinkturou z to-
polu si cením asi nejvíc.

▼  Od vašich začátků uplynulo osmnáct 
let. Kolik přípravků vy rábíte dnes? 

Více než dvě stě a  stále přibývají dal-
ší. Nechci však, abychom se v tom ztratili, 
a také se stále snažíme, aby výrobky byly 
cenově dostupné. Potenciál bylin je ob-
rovský a dokážou řešit i obtížné diagnózy. 
A  kromě toho bylinky tělu dodávají po-
třebné vitaminy, stopové prvky, hormony 
a enzymy a výborně působí i preventivně. 
Farmacie je také potřebná, ale jde o to, aby 
nebyla nadužívaná zbytečně. 

Mgr. Jarmila Podhorná
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Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE  
objednávky na tel./fax: 582 391 207, GSM: 737 525 301 
poradna: 582 391 254  e-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu 
798 46 Brodek u Konice 3    www.nadeje-byliny.eu

    
     
      
    
     
     
      

▼ inzerce ▼

▼  Co vás nyní zaměstnává nejvíce?
Máme rozpracovaný unikátní projekt, 

a než se zrealizuje, do té doby ještě musím 
být na světě. Na ploše dvou hektarů sázíme 
stromy v keřovité podobě, z nichž se budou 
odebírat pupeny, protože při výrobě gem-
moterapeutik, tinktur ze zárodečných tkání, 
tj. pupenů, semen a klíčků rostlin, chceme 
převážně používat vlastní suroviny. Na pro-
jektu spolupracuju s ing. Josefem Dostálem. 
Prohlásil, že když se nám to podaří, půjde 
o unikát na celém světě. 

Před třemi lety, když jsme začali, to celé 
vycházelo na 23 milionů korun, takže vy-
sazujeme postupně. V současné době tam 
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předčasné smrti a také jsem od něj získala 
první recepty. Tvrdil, že nejvíce účinných 
látek z byliny vytáhne líh. Na bylinné tink-
tury musíme však napsat, že jsou nevhod-
né pro děti, ale když má dítě například šest 
let a dáte mu pět kapiček do trochu vody, 
lihu je tam minimálně a přitom tím do těla 
dostane účinnou látku, která mu pomůže. 
Vždy to záleží na rodiči, zda tinkturu dítěti 
podá.

▼  Co užíváte vy?
Když na  mě přichází viróza, nasadím, 

co je potřeba podle akutních potíží, a zá-
roveň něco na regeneraci těla. Když jsem 
měla problémy s dásněmi, brala jsem olši, 
lichořeřišnici, ale nutno říct že v  kombi-
naci s  působením plazmového přístroje, 
který organismus regeneruje a máme ho 
k dispozici v naší poradně. To byla kombi-
nace, která zabrala. Také používám různé 
detoxikační přípravky a procedury. Užívám 
Matuzalém – unikátní prostředek obsahu-
jící molekulu života – flavonoid s mohut-
ně regeneračními a  omlazujícími účinky. 
Dále v současné době využívám flavonoidy 
z  modřínu a  borovice – Dihydroquerce-
tin hlavně k  regeneraci cévního aparátu 
a denně používám i unikátní ruský Frolův 
přístroj na endogenní dýchání, kdy si buň-
ky samy vytvářejí kyslík. 

▼  S kým se radíte dnes, když už Jiří Janča 
ani Josef Zentrich nejsou mezi námi?

Především s doktorem Lubomírem Me-
ravým, a to nejen o bylinách, ale také mi 
pomáhá s vyřizováním povolení a s infor-
macemi ohledně výrobků. Nespostrada-
telným spolupracovníkem je pro mě i pro-
fesor Pavel Valíček, který mi mimo jiné 
věnoval semínka a sazeničky cizokrajných 
rostlin. A dále je to již zmíněný ing.  Josef 
Dostál.

▼  O jaké bylinky je největší zájem?
Jednoznačně o  lichořeřišnici, která ničí 

bakterie a  léčí močové a  dýchací cesty. 
Velmi populární je také již zmíněný topol 
a  rovněž eleuterokok, který má protiná-
dorové působení, zvyšuje imunitu a srov-
nává psychiku. Dovážíme ho především ze 
Sibiře. A  kromě toho je také velký zájem 
o tinkturu z  jadérek grepu, která likvidují 
viry, bakterie, plísně a do určité míry i jed-
nobuněčné parazity.

Abychom zvýšili účinnost, některé pří-
pravky jsou smíchány s glukany a jiné zase 
ošetřujeme včelím biopolem. 

▼   Jak se to dělá?
Hotové tinktury dáváme na pět týdnů 

do  včelína. Takto ošetřené přípravky za-
berou v  případě vážnějšího zdravotního 
problému rychleji. Bylinky jsou fantastické, 
ale ošetření ve včelím biopoli nástup jejich 
účinku urychlí.

moje asistentka. Těší mě, že se o bylinky 
zajímají už i  někteří lékaři, kteří mi posí-
lají dotazy, aby svým pacientům mohli 
pomoci i  jinak než jen chemickými léky, 
a zároveň podávají zprávy o účincích a vý-
sledcích léčebných kúr. A nyní o naše by-
linné preparáty dokonce projevili zájem 
 i v Japonsku.

▼  Jaká vlastně byla vaše cesta k bylinkám?
Studovala jsem Pedagogickou fakultu 

v Olomouci a mým zaměřením byl příro-
dopis, chemie a  pěstitelské práce. Třicet 

pět let jsem pak učila na  základní škole 
v  Brodku u  Konice a  přitom se po  celý 
život zabývám tím, jak pomoci lidskému 
organismu přírodní cestou bez vedlejších 
účinků. Zajímala mě akupunktura, akupre-
sura, různé druhy masáží a také detoxika-
ce i  léčebné využití hladovek. Tak to bylo 
až do doby, kdy jsem ve svých pětapade-
sáti letech odešla do důchodu. 

Ve  škole jsem také působila jako vý-
chovná poradkyně a přitom jsem sledovala 
zdravotní stav dětí v  souvislosti s  různý-
mi poruchami, jako je například dyslexie 
a  dysgrafie. K  prvním zajímavým ruským 
knížkám o přírodních terapiích jsem se do-
stala ještě před revolucí a také mě hodně 
ovlivnilo, když můj tatínek a poté i manžel 
zemřeli na rakovinu. Snažila jsem se o tom 
nastudovat všechno možné a  počátkem 
devadesátých let začala studovat alterna-
tivní medicínu v Praze na Univerzitě nové-
ho věku Milana Calábka. Tady jsem si rozší-
řila dosavadní znalosti a také se seznámila 
s  ing.  Jiřím Jančou a Josefem Zentrichem. 
S ním jsem pak spolupracovala až do jeho 

padesát tisíc korun půjčila a  pronajala si 
jednu místnost ve  zdravotním středisku. 
Postupně jsem jich tam měla pět – to se 
už začalo dělat ve větším. Měla jsem štěstí, 
ale bylo to i díky mojí houževnatosti. Nešlo 
jen o výrobu bylinných preparátů, ale také 
bylo třeba vymyslet a vyrobit etikety, získat 
všechna potřebná povolení atd. V té době 
jsem si všechno dělala sama, protože jsem 
neměla prostředky, abych zaplatila někoho 
jiného. Když jsme pak stavěli první oficiální 
výrobnu, pomoc přicházela odevšad a také 
jsme sledovali různé výprodeje stavebních 

materiálů. Když mi bylo 62 let, vzala jsem 
si úvěr na sedm milionů a o šest let pozdě-
ji ještě dalších pět milionů. Naštěstí to už 
máme splacené.

Stále v běhu

▼   Jak dnes vypadají vaše pracovní dny?
Když nejsem v kanceláři nebo na zahra-

dě, věnuju čas přednáškám po celé repub-
lice. Několikrát za  rok pořádáme seminá-
ře pro odbornou a  laickou veřejnost také 
u nás a přijíždějí na ně zájemci odevša d. 
Předloni jsem o gemmoterapii přednášela 
i na kongresu „Zdravý svět – zdravý člo-
věk“ na Jaltě a představte si, že tam o ně-
čem takovém slyšeli poprvé. 

Podívejte (přitom mi ukazuje popsa-
ný stolní kalendář – pozn. aut.), příští 
týden mám povídání v  rádiu, v  televizi 
a  kromě toho mnoho dalších povinností, 
jenom to přežít. Denně také po večerech 
vyřizuji kolem padesáti e-mailů. Odpověď 
napíšu zkratkami a  dopodrobna to pak 
všem tazatelům přesně na míru rozepíše 

↑  Paní Podhorná nás provedla i skladem, kde byl mimo jiné naložený kostival, tužebník a kaštan.
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dobré pomoci jejich vyloučení dalšími pří-
pravky a hlavně celkovou očistou.

▼  Předáváte svoje znalosti někomu  
z ro diny?

Pomáhá mi vnuk, ale zatím spíše po 
technické stránce. S tím ostatním mi jed-
nou snad bude pomáhat vnučka, ale to 
se teprve uvidí. Ve firmě mám však velmi 
šikovná děvčata, bez nichž by její chod ne-
byl možný, i když stěžejní záležitosti jsou 
na  mně. Není například jednoduché od-
hadnout, kolik se má čeho naložit, protože 
na jaře se musí naložit pupeny na celý rok 
a je třeba odhadnout, aby jich nebylo ani 
moc, ani málo. Stále je co dělat a co řešit.

▼  A jak funguje vaše ukázková zahrada?
Většinou přijede autobus návštěvní-

ků, kterým udělám přednášku o bylinách, 
a  poté je po  zahradě provede některá 
z našich zkušených zahradnic. Všechno, co 
je zajímá, jim vysvětlí, ukáže a také u nás 
mohou některé sazeničky zakoupit. Cel-
kem pěstujeme asi sto padesát léčivek. 
To, co se nám podařilo, je vlastně zázrak. 
Nejdůležitější však je, že to lidem opravdu 
pomáhá, a to je můj hnací motor.   ◆

Věra Keilová

keré alergie přitom velmi dobře zabírají 
pupeny keře černého rybízu. Zbavení se 
plísní a parazitů je opravdu klíčové. Když 
jsou v těle paraziti, jsou v něm i plísně. Pa-
raziti, bakterie a plísně tu byly a jsou stále, 
ale dříve si s nimi organismus dokázal po-
radit lépe, protože životní prostředí nebylo 
tak zatížené a lidé nežili v takovém stresu. 
Preventivně je dobré užívat bylinky na vy-
čištění organismu alespoň od  bakterií 
a virů a udělat si celkovou ozdravnou kúru.

▼  Jak by to konkrétně vypadalo?
Na  viry je špička vrba a  eleuterokok. 

Na  bakterie zase lichořeřišnice a  česnek 
setý i medvědí, který likviduje z 560 kme-
nů zlatého stafylokoka 500. Na plísňové 
projevy také zabírá penízovka. Dokonce 
může pomoci i  při chlamydiích. Poté, co 
jsem se vrátila z kongresu, který byl věno-
vaný pouze chlamydiím, jsem na chlamy-
die sestavila speciální směs. 

Pelyněk, hřebíček a  americký ořešák 
dokážou zlikvidovat hodně druhů parazitů, 
a když se tělo vyčistí, může pak s jakými-
koliv neduhy bojovat mnohem lépe. Josef 
Zentrich dokonce tvrdil, že tato kombina-
ce může likvidovat i některé druhy nádorů. 
Když se pak bakterie v  těle rozpadají, je 

▼  Mohou bylinky pomoci třeba  
i s bo lestmi zad?

Mohou, a protože vím, že lidi dnes su-
žují opravdu hodně, do  každé naší kúry, 
které jsou roztříděné podle potíží, dáváme 
i  topol. Bolesti zad totiž často souvisejí 
s  boreliózou a  borelie má v  těle zhruba 
80 % lidí podle slov lékařů i léčitelů, kteří 
pracují s různými přístroji. V každé sesta-
vě na zklidnění a proti zánětu je také olše 
a  na  pročištění jasan nebo buk, stopové 
prvky – borovice nebo sekvoj – a  také 
něco na  bolest a  na  to je nejlepší vrba. 
Pak to působí komplexně. Málokdo ví, že 
u  nás se vyskytují tři typy malárií, které 
také mohou způsobovat bolesti zad. Na-
padení malárií se projevuje únavou a dal-
šími problémy, jako je pocení či studené  
končetiny.

▼  Co pomůže na alergie a ekzémy?
Tam je nejdůležitější odplísnění a vyčiš-

tění jater. Rovněž doporučuji vyčistit tlus-
té střevo od parazitů, což je vhodné i při 
léčbě akné. 

Ve  své knihovně mám několik zajíma-
vých knížek, kde se píše, že celá řada ne-
mocí je způsobena právě parazitární zátěží 
a mezi ně patří i alergie a ekzémy. Na veš-

▼ inzerce ▼


