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Fytoterapie

Především by měl každý jednotlivec sebekritic-

ky zhodnotit vlastní zdravotní potenciál a jakkoliv 

neuváženě nepřepínat tělesné ani duševní síly.

První obtíže se mohou dostavit již krátce po za-

hájení cesty, a to v podobě kinetózy, resp. mořské 

nemoci. Subjektivně nepříjemné příznaky (vertigo, 

nauzea až emeze) účinně tlumí OTC přípravky se 

sušeným kořenem zázvoru (Avioplant cps.), popří-

padě zázvorová lízátka. Náplasti se skopolaminem 

(alkaloid blínu černého) nejsou v současnosti v ČR 

dostupné.

Hluboká žilní trombóza a embolie (až 

s odstupem dvou týdnů od letu) představuje ne-

bezpečnou komplikaci u všech pasažérů letadla. 

Cestující se dělí do tří skupin – s malým, středním 

a vysokým rizikem. Profylakticky se doporučuje do-

statek nealkoholických nápojů, elastické punčochy, 

event. aplikace nízkomolekulárního heparinu asi 2 

hodiny před cestou. U predisponovaných jedinců 

hrají významnou roli v prevenci trombózy a oto-

ků nohou rostlinné fl avonoidy (rutin a rutosidy, 

hesperidin – získávají se např. z jerlínu japonského, 

pohanky a citrusových plodů) a saponiny (aescin 

– z plodů kaštanu koňského), např. ve formě OTC 

přípravků Cilkanol cps., Aescin Teva tbl., Ascorutin tbl., 

Natures Bounty Rutin 50 mg tbl.

Takzvanou pásmovou nemoc, projevující se 

noční nespavostí v nové destinaci, ospalostí za dne 

a bolestí hlavy, se lze kromě režimových opatření 

pokusit zmírnit opakovanou inhalací vůně levan-

dulové silice.  

Účinná ochrana před bodavým a sajícím 

hmyzem je velmi důležitá zejména z hlediska zá-

brany přenosu bakteriálních, virových i parazitár-

ních nemocí na lidi. V úvahu přicházejí repelenty, 

insekticidy, vhodné oblečení a moskytiéry. Z éte-

rických olejů tyto členovce odpuzuje hřebíčková, 

anýzová, tymiánová a blahovičníková silice, které 

lze v lihovém roztoku aplikovat přímo na kůži. Ne-

výhodou je krátkodobé působení (maximálně de-

sítky minut), a tudíž nutnost opakovaného nanáše-

ní. Prostor stanu nebo místnosti je možné kromě 

sítí chránit zavěšením kytic kopretiny řimbaby (Py-

rethrum parthenium L.) nebo vratiče obecného (Ta-

nacetum vulgare L.). Repelentní působení vykazují 

také výtažky z listů tabáku viržinského (Nicotiana 

tabacum L.). Bolestivé a svědící štípance je vhodné 

potírat ethanolovou solucí mentholu a kafru s pří-

davkem kyseliny mléčné, calaminovou (= ZnCO
3
) 

suspenzí nebo tea tree olejem. 

Cestovatelské průjmy náležejí k nejčastějším 

problémům. Podle etiologie se rozlišují průjmy 

infekční (z kontaminovaných pokrmů a vody – 

kampylobakteriózy, salmonelózy, shigelózy) a ne-

infekční (ze změny prostředí, diety, stresu, dráždivý 

tračník). 

V případě průjmů infekčních je žádoucí, aby veš-

kerý střevní obsah opustil tělo a nedošlo ke vstře-

bání virových  a bakteriálních toxinů. K zabránění 

následnému metabolickému rozvratu je třeba na-

hradit ztracené tekutiny a ke zklidnění podrážděné 

střevní sliznice podáváme nepatrně osolené odva-

ry z karotky a rýže (obsahují pektiny). Žízeň dobře 

uhasí vychladlý nálev z rooibosu (má nasládlou 

chuť a ochotně jej přijmou i děti). 

Pokud jde o tzv. funkční (neinfekční) průjem, 

suverénním lékem je opiová tinktura (5–10 kapek 

na cukr). Dobrou službu vykoná také odvar z třís-

lovinných drog (sušené borůvkové plody, kořen 

nátržníku, nať mochny husí a řepíku). Hromadně 

vyráběné jsou pak směsi Tormentan a Mucolon.

Důsledkem změny pobytu však může být na-

opak zácpa, ať už z příčin psychogenních, nebo 

z nedostatku tekutin, zvýšeného pocení, excesu 

v jídle apod. Obvykle saháme jednorázově po sti-

mulačním laxativu (odvar z listů či plodů senny), 

nebo lze podat sliz získaný několikahodinovou 

macerací 2 lžic lněných semen ve 2 dl vlažné 

vody. 

Drobné spáleniny či nerozsáhlé plochy kůže 

poškozené sluncem ošetřujeme olejovým mace-

rátem z kvetoucích vršků nati třezalky tečkované 

(Hypericum perforatum L.), popřípadě směsí vá-

penné vody a lněného oleje nebo magistraliter 

mastí s taninem. Menší a nezávažné omrzliny 

se rychleji hojí po aplikaci masti s peruánským 

balzámem a kafrem (je výborným kapilarotoni-

kem). Malé rány, odřeniny a opruzeniny dob-

ře reagují na masti a krémy s výtažky z měsíčku 

lékařského (Calendula offi  cinalis L.). 
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Při současných možnostech prakticky až 

na výjimky neexistují geografi cké nebo 

politické hranice, které by limitovaly 

rozmanité cestovatelské záměry. Ale 

s turistikou spojené změny stravovacích 

návyků, časového pásma, klimatu, jiné 

hygienické poměry, výskyt obtížného hmyzu 

a v neposlední řadě riskantní chování 

představují zdroj nejrůznějších obtíží 

a chorob. Naštěstí i na tomto poli nabízejí 

léčivé rostliny pomoc. 

Rp. 

Ac. lactici 

Mentholi                 aa   1,0

Camphorae                   0,2

Spir. vini conc.   ad   100,0

M. f. sol.

D. S. Potírat štípance 

několikrát denně

Garant rubriky: Robert Jirásek

Řimbaba obecná odpuzuje hmyz

Zápalky z oblasti s výskytem malárie
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