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Úvod

Jest mnoho malých chorob a nevolností, ku kterým nemocnému nebo jeho okolí nezdá se 
vždy nutným povolati lékaře. Místo lékaře  přibíráme pak na radu svou zkušenost a 
osvědčené prostředky domácí, ale jest nutno znáti i upotřebení těchto, abychom jich mohli 
použíti s prospěchem. Také při vážnějších chorobách možno zručným a účelným použitím 
domácích prostředků zmírniti bolesti a při dobrém, rozumném větrání světnic a při naprosto 
nutné, každé chorobě přizpůsobené dietě docíliti opětovného uzdravení.
Při tom však neočekávejme, že jen  jednou použitý prostředek domácí ihned přinese úspěch 
při těžkých chorobách, k tomu jest náš organismus přes veškerou svou zdánlivou prostotu 
přece příliš složitým následkem toho, že všecky orgány do sebe zasahují. Nedostavovalo-li 
by se přes správné upotřebení prostředků těch žádné zlepšení, nutno ovšem přivolati lékaře.
Kniha tato sleduje především ten účel, aby bylas čtenáři rádcem při nahodilých nevolnostech 
a lehčích chorobách, jak se dají tyto zhojiti vhodnými prostředky.
Aby to bylo možná co nejpohodlněji, jsou mnohé léčivé byliny a jedlé houby přesně podle 
přírody vyobrazeny na přiložené tabulce rostlin, jichž cenu zná ten, kdo při dnešních 
poměrech hospodářských nesmí býti nemocen, neboť nemoc má bohužel za následek pro 
mnohé dlouho trvající neschopnost ku práci a hospodářské poškození.
Za účelem, všem lidem býti upřímným, milým přítelem, bylo sestaveno >>Lidové 
lékařství<<.
Dbá-li čtenář této knihy poněkud na své blaho tělesné, odříká-li se nadměrného požívání 
alkoholu a kouření, varuje-li se dívka, nastávající matka nadměrného stahování žeber a 
žaludku, dbají-li všichni lidé na čistotu svého těla, prádla, oděvu, lože, obydlí a místností 
pracovních, dále na rozumnou výchovu dětí, tu se při všech nepředvídaných, ještě 
nevyskytnuvších nevolnostech kniha tato hojně osvědčí svými pokyny.
Nutno dbáti toho, aby se tuto uvedených prostředků domácích užívalo správně a aby jich 
nebylo upotřebováno příliš často nebo příliš silně, neboť nemají to býti >>koňské léčby<<; 
tyto by tělo poškodily a také chorobu zhoršily.
V této knize vyjmenované rostliny léčivé mají následkem svých součástí zcela rozdílné 
účinky v lidském organismu i musí tudíž býti pečlivě voleny a přizpůsobeny stávajícímu 
stavu chorobnému; ku příkladu čaj z máty peprné nemůže nikdy býti prostředkem proti 
zánětům očním. V rostlinách obsažené kyseliny, jak asi všeobecně je známo, rozpouštějí a 
uvolňují chemické sloučeniny v lidském těle. Obsah vápna v rostlinách jest nezbytně nutným  
ke stavbě naší kostry.  Rostliny obsahují dále bílkovinu (hlavní látku pro naši výživu), síru, 
fosfor, železo, kyselinu křemičitou atd. . Vše to slouží ke stavbě, vzrůstu a obnovování 
našeho těla a právě proto máme my, jakožto produkt přírody, při svých chorobách v prvé řadě 
opět pomoci hledati u produktů přírody, u rostlin, z jichž součástí jest náš organismus 
zbudován.
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Rostliny a části rostlin
a jejich upotřebení k čaji (odvaru), výtažku, šťávě nebo 

práškům při nejrůznějších vnitřních a zevních chorobách a příhodách.

Aloë
(Prostředek pročišťující žaludek a střevo)

Aloe jest krásná  rostlina, domovem v horkých krajinách (v Africe), rostoucí divoce v jižních 
zemích evropských, kdežto u nás bývá často pěstována jako květina pokojová a dobře se při 
tom dařívá. Jako taková bývá dosti otužilou a málo citlivou vůči zimě, neboť,  ač jest pravým 
dítětem tropickým, dovede se velice dobře přizpůsobiti rozdílným teplotám. Kvete v měsíci 
červnu. Rourovité květy vyzářují do žluta a oranžově žluta a tvoří podlouhlý hrozen. Stonek 
dosahuje výšky dvou stop. Tmavozelené listy jsou tlusté, dužnaté a velmi šťávnaté. 
Nařízneme-li list, vytéká neb odkapává brzy tmavozelená, olejová šťáva. Tato obsahuje jako 
hlavní součásti neobyčejně hořkou látku extraktivní a pryskyřici, která činí ji lepkavou. Tato 
šťáva skrývá také v sobě specifické léčivé vlastnosti rostliny té. Dlouhé listy jsou při spodině 
stonku seskupeny růžicovitě. Chuť rostliny té jest velmi hořká a zápach zvláštní, odporný. 
Čeleď rostlin aloových má celé množství druhů, které všecky více nebo méně  poskytují 
zmíněnou šťávu aloovou, zvanou krátce >>aloe<<. Za tím účelem se rozřezané listy vylisují, 
šťáva vylisovaná se pak zahřátím zbaví látek bílkovitých a odpaří se do husta.
K účelům léčebným užívá se aloe přímo jako do husta odpařené šťávy, jako prášku aloového 
a jako tinktury aloové, která se prodává v lékárnách.
Aloe působí velmi energicky na orgány podbřišku, zvláště na střevo, pročišťuje žaludek a 
střeva. Používá se především jako projímavého prostředku ve případech úporné zácpy a 
zleněné stolice, ve kterých se jinak používá více nebo méně odporného oleje ricinového. 
Jedna nebo několik málo kapek aloové tinktury, kterou pro její velkou hořkost nutno silně 
zžediti vodou, stačí k docílení stolice. Aloový prášek v dávce 1-2krát na špičku nože, svařený 
ve 1/4 litru vody, působí silně projímavě. Jako důležité amarum (hořká látka) posilňuje aloe 
podobně jako jiné hořké prostředky žaludek a v jistých případech povzbuzuje chuť k jídlu. 
Svým povzbuzujícím a projímavým účinkem, jaký má aloe na žaludek, střevo a zároveň na 
játra, jeví se aloe léčivým prostředkem při znesnadněném  nebo se slabeném zažívání se 
zleněným vyprazdňováním stolice, při slabosti jater s nedostatečným nebo vadným 
odměšováním žluče, dále při ochablosti střev, při silném tvoření hlenu a kyseliny v rouře 
zažívací, při vleklém ucpání jater a při nahromadění hmot lejnových v tlustém střevě 
následkem zamezeného odměšování žluče a při úporné kolice se zácpou. Také účinkuje při 
hemoroidech, aby se prý způsobilo obvyklé, ale potlačené krvácení. Při popáleninách rozpůlí 
se list a přiloží se na místo popálené. Z listů získaná šťáva přiložení na otevřené rány působí 
hojivě.
Aloe upotřebuje se také s jinými prostředky rostlinnými. Při žloutence pije se čaj bezový 
nebo šeříkový, ke kterému se přidá aloe v dávce na špičku nože. Přidá-li se k čaji z řebříčku 
a třezalky něco aloe, působí to velmi dobře na opožďující se měsíčky. Dva díly práškované 
aloe a 1 díl práškované myrrhy v podobě zásypu na rány hojí nejzhoubnější výrůstky, píštěle 
a zapáchající vředy.
Poněvadž aloe není tak lhostejným prostředkem, jak se mnozí domnívají, nýbrž má účinek 
velmi energický, může se jí snadno způsobit škoda. Varuje se tedy jak před příliš dlouhým 
užíváním, tak před příliš velkými dávkami (za nejsilnější dávku jednotlivou pro dospělé platí 
1gr.); silnější dávky mohou zaviniti příznaky otravné, ano jsou známy i případy úmrtí po 
aloe.
Zvláštní opatrnosti je třeba při hemoroidech, katharu dělohy a v těhotenství, protože tu 
snadno může nastati krvácení. Aloe  má bližší vztahy k děloze s může vyvolávati velmi silné 
kontrakce (stahování) této, čím lze vysvětliti nemilé účinky na tento orgán. Vůbec jest ženské 
pohlaví vnímavější pro účinek aloe.
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Angelika
(Také andělika - Proti zahleňování.)

Nejznámější druh této čeledí jest Angelika sylvestris (Andělika lesní).
Jest to statná rostlina, vysoká 1-1.30 metru, kvetoucí v červnu a srpnu, vyskytující se na 
vlhkých loukách, a ve vlhkých křovinách v celém Rakousku a v největší části Evropy. 
Rostlina ta miluje tedy vlhkost půdy jako své stálé místo. Dlouhý, tlustý, dužnatý kořen 
podobá se ředkvi a květy tvoří velké, klenuté, husté hrozny. Veškeré části rostlinné mají 
kořenitou, mošusovitou vůni a chuť. Rostlina ta obsahuje silici, cukr, pryskyřici, kyselinu 
angelikovou, gummu a škrobovou moučku. Nejlepší doba ku sbírání jest srpen a září. Pro 
svou podobnost s jedovatým bolehlavem může být snadno zaměněna.
Angelika jest důležitá rostlina léčivá a působí pocení, podporuje močení, povzbuzuje nervy, 
působí bolesti porodní a čistí krev.
Svou cukrově nasládlou hlavní součástí angelikový kořen rozpouští hlen a znovu oživuje 
sliznici plic; také odstraňuje nepatřičné plyny, zahlenování v průduškách a orgánech břišních, 
dá se ho dále použíti při nadýmání a slabém zažívání jako prostředku dobře a jistě 
působícího. Kořen, semena a listy, utlučené na prášek, působící jako projímadlo a lze jich 
upotřebiti také proti pálení žáhy.
K čaji používá se tlučeného kořene angelikového v dávce 2krát na špičku nože; 3 minuty se 
nechá lehce vařiti, denně se pije jeden koflík. K naložení s červeným vínem možno užíti 
2krát denně jednu lžíci.
V Itálii používá se angeliky také proti svrabu a práškované plody, nasypány na hlavu, 
zapuzují prý hmyz cizopasný.

Anýz
(Při nadýmání)

V podobě čaje pit působí anýz proti kašli, nadýmání a křeči žaludeční. Olej anýzový, 4-6 
kapek na kousek cukru, jest bezpečným prostředkem proti zastaveným větrům a zevně použit 
usmrcuje zákožky svrabové.
Semeno anýzové odvádí hlen z prsou, čistí ledviny, u žen dělohu a povzbuzuje chuť k jídlu.

Arnika
(Také prha - proti obrnám mozkovým)

Botanické pojmenování zní Arnica montana (Prha chlumní).
Kořen jest zevně hnědý, vnitřně bílý, s hnědými a tenkými vlákny kořenovými, přímý stolnek 
jest prostý, válcovitý, pruhovaný, chlupatý a poněkud lepkavý; nese 1-4 objímavé listy a 
končí jedním nebo několika velkými zlatožlutými květy. Listy jsou nasedavé, obráceně 
vejčité, okraje rovného, světle zelené a na povrchu poněkud chloupky porostlé. Květy jsou 
zlatožluté neb oranžově žluté. Doba květu: červena srpen. Arnika vyskytuje se v hornatých 
krajích téměř celé Evropě.  V horách jest rostlina ta velmi nízká, v rovině větší.
Arnika má přímo vynikající síly léčivé a může se chlubiti, že jest nejpopulárnější rostlinou 
léčivou. Jest známa v městě i na venkově , mladí i staří dovedou o ní vypravovati. Především 
jest při zevním upotřebení výborným prostředkem na rány. Používá se jí v podobě čaje, 
lihového výtažku a v podobě tinktury arnikové, jakou prodávají v lékárnách. Tato poslední se 
musí silně zřediti vodou, neboť jinak silně dráždí kůži.
Tinktura arniková užívána po kapkách vnitřně, působí výborně ve všech horečnatých 
chorobách se značnou slabostí. Svým dráždivým účinkem na kůži přispívá tinktura arniková 
ještě velmi značně k vstřebání podlitin krevních.
Květy arnikové v podobě čaje povzbuzují soustavu nervovou a zrychlují dýchání a oběh 
krevní. Možno jich použíti také při otřesení mozku a při náhlém uleknutí. Během 2 hodin smí 
se však vypíti jen 2krát 1/2 koflíku, načež se vezme projímadlo nějaké.
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Květy arnikové naložené v žitné kořalce hojí rychle rány, navlhčí-li se plátno tímto roztokem 
a přiloží-li se pak. K témuž účelu možno užíti také tinktury arnikové, zředěné vodou. Arnika 
má vlastnosti přímo antiseptické a hojí rány bez hnisání.

Aron
(Při chorobách žaludečních a prsních)

Aron blamatý (Arum maculatum) má dužnatý, šťavnatý kyjovitý kořen, dlouhořapíkaté, 
šípovité, většinou skvrnité listy a kyjovitou korunu květní, obklopenou  ostře zašpičatělou 
pochvou. Rostlina kvete v dubnu a květnu a vyskytuje se ve vlhkých stinných lesích 
evropských.
Kořen obsahuje ostrou těkavou součást, pro kterou se ho užívá k účelům léčebným. Ve stavu 
čerstvém musí se kořen uschovati v nádobách, chráněných před přístupem vlhkého vzduchu. 
Kořen se suší (praží) a pak práškuje, to jest roztlouká na prášek. Z tohoto prášku bere se k 
vnitřnímu užívání dávka na špičku nože a sice všeobecně proti slabosti žaludku a prsou a 
zvláště při při zahleňování prsou a roury zažívací, zejména při zastaralém katharu, při 
dušnosti hlenové, při poruchách zažívacích, vzniklých následkem zahleňování, proti vleklým 
revmatismům, červům, útrobním a obtížím hypochondrickým. Čerstvý kořen slouží jako 
prostředek vytahující puchýře, ale smí se použíti jen slabě. Sušeného se užívá při vředech 
rakovinných.

Bladrián
(Také kozlík lékařský - při chorobách nervových)

Kvete červenavě od května do července, roste u potoků a bývá až 1 metr vysoký. Baldrián 
jest výtečný prostředek při slabosti nervové a při křečích. Zahřívá žaludek a vnitřnosti, 
působí výborně při nadýmání, křeči žaludeční, slabosti žaludeční, průjmech a při návalech 
krve k hlavě.
Upotřebení: Do koflíku vody dá se kávová lžička čaje, nechá se to 10 minut vařiti a 
denně, až do vymizení choroby, užívá se za 2 hodiny 1 lžíce. Dětem se slabými nervy 
dává se dle věku méně nebo více zředěný.

Bez černý
(Krev čistící)

Spaří-li se několik gramů květů černobobulového bezu v půl litru vařící vody a pak se asi 15 
minut nechá státi přikryté, má to týž účinek jako polní kmín a šeřík, ale nemá se to píti příliš 
horké.
K odstranění choroby jest třeba, aby se užívání dělo v posteli s následujícím pocením. Také 
povidla bezinková, tj. zahuštěná šťáva černých bobulí (bezinek) jest výbornou pochutinou a 
to velmi zdravou; jedí se na chléb nebo v polévce.
Sušené bezinky požívány v podobě čaje nebo nesvařené čistí krev a šťávy tělesné.

Bez nízký
(Při městnání krve)

Bez nízký (Sambulus ebulus) roste na kamenité půdě, na okrajích lesů a cest, ve strouhách, 
na polích s půdou hlinitou. Kvete od června do srpna; jeho listy jsou větší než u obyčejného 
bezu.
Používá se kořene, který se má vykopávati v říjnu, a sice nerozkouskovaného v podobě čaje 
nebo prášku. V lékárnách lze obdržeti jak kořen, tak i práškovaný kořen.
Vřele se doporučuje čaj proti městnání krve v břiše, proti chorobám dělohy a revmatismu, při 
vodnatelnosti vypuzuje s dobrým účinkem tekutinu, čistí ledviny, zbavuje tělo špatných  šťáv 
a vylučuje tyto močem.
Dávka prášku 2krát na špičku nože nebo i 1 kávová lžička kořene stačí na jeden koflík čaje; 
denně se užívají dva koflíky.
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Blatouch
(Při žloutence)

Listy a květy svařené ve víně, hojí žloutenku.
Květy a listy utlučené na prášek a pak smíšené s dobrým voskem  léčí výrůstky na kůži.

Borůvkové listy
(Při úplavici cukrové)

Chceme-li vyléčiti úplavici cukrovou (cukrovku), svaří se 3 lžíce listů borůvkových asi ve 4 
koflících vody  a pije se to denně. Také při revmatismu a chorobách ledvinových používá se 
listů borůvkových.

Borůvky
(Při průjmech)

Proti průjmům pojídá se čas od času několik usušených borůvek, které se musí dobře 
rozkousati. Podobně působí víno borůvkové.

Čekanka
(Také cichorie - Při žlučových chorobách)

Rostliny té se užívá v podobě polštářku květinového při tlačení v žaludku a bolestivých 
zánětech. Čekanku pijeme při zahleňování žaludku a nadměrném vyměšování žluče, dále  za 
účelem vyloučení všech chorobných látek močem. Čaj z čekanky odhání dokonce kaménky 
žlučové a ledvinné.

Divizna
(Při kataru)

Roste na pustých, suchých, písčitých, křemenitých místech a kvete od července do září. 
Stonek bývá 25-6 stop vysoký, listy jsou podlouhle vejčité a přišpičatělé, květy čistě žluté. 
Květy užívány v podobě čaje rozpouštějí hlen a zmírňují dráždění při katharech, cest 
dýchacích, průdušnice a plic. Upotřebuje se v podobě čaje také spolu s květy slezovými. 
Používá se také při chybění čmýry.

Dubová kůra
(Svírající)

Dub jest zajisté všeobecně známý strom, dosahující výšky 100 stop a průměru 6 stop. Listí 
dostává v květnu a kvete v půli května.
Hlavní účinek kůry je svírající. Dub jest pro svůj vysoký obsah kyseliny tříslové nejlepším 
posilujícím prostředkem při křivici (anglické nemoci), celkové slabosti, souchotinách 
plicních, rakovině žaludeční, rozšíření plic a srdce. Kůru dubovou možno  vřele doporučovati 
ke koupelím při otevřených ranách čerstvých i zhnisaných, při bolavých nohách nebo 
namrzlých končetinách. Jak k vnitřnímu užívání v podobě čaje, tak k zevnímu upotřebení v 
podobě koupelí nutno dubovou nebo nebo mladé výhonky dubové 15 minut dobře vyvařiti. 
Slabým povahám prospívá dobře čaj, kterého se má každý den ráno a večer užívati 2-3 lžíce. 
Čaj ten není odporný, pije se dobře  a sílí jako sotva který jiný prostředek. Přídavek trochu 
medu zvyšuje účinek ten.
Pro svůj účinek podává se odvar z mladé kůry vnitřně proti krvácení, kašlání krve a průjmům 
a vstřikuje se proti bílému toku.
Tříslové lázně, to jest lázně z kůry dubové (při 28°-29°R) osvědčily se i při úporných 
chorobách kožních. Pocení rukou možno odstraniti denními koupelemi  rukou v odvaru z 
dubové kůry, ke kterému účelu béře se hrst kůry dubové na 1 litr vody. Plody dubu, žaludy, 
jsou pražené a roztlučené nejlepší náhradou za kávu, hlavně pro nervově slabé a chudokrevné 
lidi, pro slabé děti i dospělé.
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Fenykl
(Proti křečím)

Tento čaj možno připraviti takto. Při vaření fenyklu přidá se tolik cukru kandysovaného a 
cukru obyčejného, až se stane sirupovitým, a pak se užívá v malých dávkách. Dětem podává 
se jen v podobě čaje obyčejného a sice s dobrým prospěchem proti nadýmání. Proti křečím a 
kolice vezmou se 2 kávové lžíce fenyklového čaje na půl litru vody a vaří se jen krátkou 
dobu; z toho pak se užívá za půl hodiny jedna lžíce. Dětem dává se toho čaje vždy jen dle 
věku a tělesného vývoje.

Fialky
(Proti kašli zádušnému)

Jsou prostředkem proti kašli, zádušnému kašli, astmatu, bolení hlavy a návalům krve k hlavě. 
Čaj fialkový koná také dobré služby zvláště tím, že rozpouští hlen při chorobách prsních. 
Také lze jej doporučeti za kloktadlo při zánětech krku. Dále se užívá fialek v podobě obkladů 
za prostředek proti trhání v údech, v kterém případě svaří se fialkové koření v octě.

Hermanův čaj
Tento čaj jest směs stejných částí sennesových listů, šeříku a fenyklu. Působí mírně 
projímavě, čistí krev podobně jako Harzský horský čaj a čaj z Alpských bylin.

Heřmánek
(Proti křečím a nadýmání břicha)

Vláknitý kořen vyhání stonek zvýši stopy. Větve stonku tvoří s květy klenutou plochu. Listy 
jsou dvojitě speřené. Květ sestává z bílých lístků zevních a žlutých kvítků vnitřních. Rostlina 
roste na polích a hromadách rumu a kvete od května do srpna.
Nejdůležitějšími léčivými součástkami jsou olej heřmánkový a hořká látka. Heřmánek 
uklidňuje, tiší křeče, odstraňuje nadýmání a žene na pot.
Užívá se obyčejně čaje, který se však nevaří, nýbrž pouze polévá, neboť jinak by aroma 
zmizela, a řidčeji oleje heřmánkového (tento jest velmi drahý) proti křeči žaludeční, kolice, 
bolestným průjmům, bolestné čmýře a křečím děložním.
Také se používá odvaru heřmánkového ke klystérům při kolice a podušek květinových při 
revmatických zduřeninách kloubních. Dále se připravují z heřmánku bylinné lázně (1 kilo na 
jednu lázeň), které účinkují zvláště dobře při celkových křečích. Vlažné obklady heřmánkové 
působí dobře při tlačivé bolesti na víčkách očních; tato bolest bývá někdy při procitnutí 
nejprudší , také mohou při tom víčka oční následkem zánětlivého podráždění míti hnědé 
vzeření. 

Hořec
(Při slabosti svalové a chorobách žaludečních)

Použíti lze ho při bledničce, slabosti žaludeční, kyselosti žaludeční, pálení žáhy, nadýmání, 
nepravidelné stolici, porušeném zažívání a slabosti svalové. Hořec odstraňuje vlhkost, proto 
se chválí jeho úspěšné upotřebení při vředech a nádorech.
Upotřebení: 5-8 gramů, stačící na několik koflíků, svaří se na čaj a během dne se z toho 
několikrát pije.

Hořký jetel
(Také jetel vodní - Při slabém zažívání)

Kvete červenavě bíle v květnu, roste v močálech a obsahuje hořkou látku, pro kterou působí 
dobře na zažívání, ale dětem podávejte jen menší dávky.
Upotřebení: Svaří se 2 kávové lžičky čaje v půllitru vařící vody, nechá se to přikryté nějaký 
čas státi a z toho se pak pije před každým hlavním jídlem jeden koflík.
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Vyluhují-li se sušené listy žitnou kořalkou, možno tekutiny té užívati po kapkách ve vodě 
cukrové s dobrým výsledkem při slabém zažívání.

Chrpa
(Po zánětu plic)

Dává  výborné koření (v podobě čaje) při chorobách plicních, hlavně po přestalém zánětu 
plic a při počínajících souchotinách plicních.

Jahoda
(Krev pročišťující)

Listy sbírané na jaře, povzbuzují neobyčejně chuť k jídlu, čistí krev a jsou nejlepší náhradou 
za drahý a často falšovaný čínský čaj.
Plody jsou známy jako výtečný prostředek při všech kaméncích, při horečce a jako ochranný 
prostředek proti revmatismu a dně. Při horečce značně schlazují a tiší žízeň.

Jalovec
(Proti chorobám žaludečním)

Jalovec jest keř, nabývajícího často stromového, a dosahuje výšky 1-10 metrů. Roste na 
lesnatých stráních, v hájích a zahradách. Kvete v dubnu a květnu. Listy jsou jehlicovité s 
píchající špičkou a stále zelené. Rezavě žluté jehnědy samčích květů vydávají mnoho pelu. 
Zprvu zelené, později černomodré bobule sedí těsně na větvích. Rostlina voní aromaticky 
(kořenatě) a obsahuje mimo jiné silici, jež podmiňuje hlavně léčivé účinky jalovce. 
Upotřebují se téměř jen bobule, někdy také mladé výhonky.
Účinek: Jalovec povzbuzuje chuť k jídlu, žene na moč, čistí krev. Močepudná vlastnost 
přísluší hlavně čaji z jalovce. Proto se doporučuje při vodnatelnosti a vodnatelných stavem, 
revmatismu, dně, písku močovém a zvláště při zánětu pohrudnice, aby se zbylý výpotek 
pohrudniční co možná rychle odstranil. Pije se ráno a večer po jednom koflíku.
Dobře účinkuje při chorobách krčních, hrudních a žaludečních šťáva z bobulí jalovcových.
Usušené bobule jalovcové používají se také jako prostředek proti nákaze tak, že se jich 
několik žvýká; dále odstraňují špatný zápach z úst a posilují zažívání.

Jitrocel
(proti chorobám plicním)

Staroznámý prostředek při chorobách plicních. Trhá se zelený, šťáva se vylisuje a pak se 
požívá smíšená s medem. Jitrocel se může připraviti v podobě čaje zelený i sušený. Požívání 
nedráždící stravy, jako polévky z mouky pšeničné, krupice atd. varování se alkoholu a 
tabáku, hojný pohyb na čerstvém vzduchu, lázně, oviny, atd. dávající nejlepší výsledky při 
onemocnění plic.

Jmelí
(Také jmelí bílé čili dubové - Krev stavící)

Je to cizopasná rostlina, rostoucí na stromech. Jmelí jest nepřekonatelný prostředek proti 
nadměrnému krvácení všeho druhu. Hlavně měly by ženy při krváceních píti tento čaj. 
Farářovi Kneippovi bylo jmelí universálním prostředkem v jmenovaných případech.

Kmín polní
(Potný prostředek)

Kmín polní zahřívá krev a žene pot. Je to již od starodávna oblíbené a zdravé koření na sýr, 
chléb, polévku, kyselé zelé a jiná jídla. Používáním kmínu lze odstraniti katarhy, 
revmatismus a onemocnění vznikající po nachlazení.
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Upotřebení: Lžíce zrnek kmínových svaří se dobře v trochu vody a pak se nasype do nepříliš 
řídké polívky chlebové, jež je horká. Pak se vezme horká lázeň na nohy a jde se ihned na 
lože.

Kokoška
(Krev stavící)
Tato rostlina má svírající účinek a používá se v podobě čaje při plivání krve, hlavně při 
nadměrné čmíře žen.

Koniklec
(Proti vředům)

K této čeledi rostlin patří různé druhy vytrvalých rostlin. Nejznámější z nich jest asi koniklec 
obecný (Pulsatilla vulgaris). Tato rostlina má několikrát zpeřené listy s čárkovitými třásněmi, 
chlupatý stonek a pěkně modrofialové květy. Roste v písečnatých krajinách  jižní a střední 
Evropy. Používá se při obrnách, kašli zádušném a jako potný prostředek při revmatických 
chorobách. Poněvadž však kaniklec jest jedovatou rostlinou, jest při vnitřním upotřebení 
třeba jisté opatrnosti. Vylisovaná šťáva vyčišťuje zapáchající zevní vředy a působí 
protihnilobně.

Kopřiva hluchá
(Také hluchavka - Proti bílému toku)

Květů hluchavky používá se v podobě čaje proti bílému toku žen, spolu s listy ořechovými 
při skrofuloze.

Kopřiva žahavá
(Také žahavka - prostředek čistící krev)

Jsou dva druhy kopřiv žahavých: velký a malý, které svým účinkem sobě se velmi podobají. 
Malá kopřiva žahavá (Urtica urens) působí ještě více dráždivě nežli velká. Že rostlina s tak 
velkým palčivým účinkem na zevní kůži má také léčivé vlastnosti, dalo se očekávati již 
předem a různé účinky ty jeví hlavně šťáva žahavých kopřiv. Vylisovaná šťáva čerstvých listů 
působí větší močení. Kořen také působí na ledviny a vyměšování moče, proto účinkuje 
výborně při vodnatelnosti a jest také užitečným při revmatismu.
Při popáleninách přikládá se na popálené místo plátno, namočené ve šťávě kopřiv, zředěné 
vodou. Tyto obklady přinášejí rychle úlevu, zvláště když při těžkých popáleninách vezme se 
vnitřně několik kapek šťávy, rozpuštěné ve vodě. Nápadno jest při tom, že rostlina ta hojí 
právě to, co sama působí.
Hlavní vlastností kopřivy žahavé jest to, že čistí krev a zlepšuje složení šťáv tělesných, 
pročež se její užívání zvláště doporučuje na jaře. Ale také proti jiným nemocem, jako nečisté 
krvi, zahleňování prsou a plic a nahromadění špatných látek v žaludku, jest kopřiva žahavá 
jistý, vyzkoušeným a při tom levným prostředkem léčebným.
Šťávy kopřiv používá se nadále k zastavení krve při vnitřním i zevním krvácení. Při krvácení 
z nosu namočí se jí vata a vpraví do nosu. Při krvácení z plic nebo žaludku užívá se za 2 
hodiny 1 čajová lžička šťávy kopřivové, zředěné silně vodou. 
Při krvácení z dělohy užívá se denně v obdobích 2 hodinových 1 čajová lžička šťávy 
kopřivové, zředěné vodou; neklamný, příznivý účinek se brzy dostaví.
Proti červům u dětí jest odvar z květů a kořenů dobrým prostředkem, který zároveň žene na 
moč.

Kostival
Používán jako čaj jest kořen ten výborným prostředkem proti kašli, katharu plicnímu, také 
proti plicním souchotinám. Naložen v žitné kořalce a zevně upotřeben působí velmi dobře na 
všechny otevřené rány.
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Krušinová kůra
(Projímadlo)

Tento čaj neobyčejně čistí krev a projímá. Vyrážka na všech místech těla byla tím odstraněna 
v nejkratší době. Upotřebení: 1 čajová lžička svaří se dobře ve 2 koflících vody po 10 minut 
a z odvaru užívá se za půl hodiny 1 lžíce.

Laštovičník
(Proti bradavicím)

Je to jedovatá rostlina a smí se používati jen zevně. Upotřebuje se k odstranění bradavic. 
Stonek se ulomí u uzliny a vytékající mléčnou šťávou potírají se častěji bradavice.

Léčivé byliny, různé
Zeměžluč, jalovcové bobule a pelyněk jsou tři výborné prostředky žaludeční a může se 
podávati každý sám o sobě nebo také pospolu svařené svařené. Jalovcové bobule možno 
žvýkati také syrové; na den stačí 10-12 bobulí. Všecky ty prostředky čistí žaludek, zbavují jej 
případného zahleňování a povzbuzují žlázy žaludeční k energetické činnosti a silnějšímu 
odměšování zažívací šťávy; také posilují žaludek.

Lipový květ
(Při nevolnosti)

Květ lipový v podobě čaje jest ode dávna znám jako prostředek vzbuzující pot a odstraňuje 
nevolnost.

Lněné semeno
(Proti kašlu a chrapotu)

Lněné semeno jest plod obyčejného lnu (linum), u nás hojně pěstované rostliny, která v 
Rakousku jen na málo místech roste divoce a kvete v červnu a červenci. Lněná semena jsou 
asi každému známa. Listy jsou podlouhlé a úzké, květy modré. Z vlákniny rostliny té se 
vyrábí plátno a ze semene lněný olej.
V podobě čaje, oslazeného cukrem, působí dobře při chrapotu, kašli průjmech. Svařeno s 
něco vody na kaši, pak zabaleno do váčku plátěného a přiloženo, rozhání zduřeniny, vředy a 
nežity; obklady ze lněného ze lněného semene působí dobře při chorobách žaludečních.
K čaji ze lněného semene za účelem zlepšení chuti možno přidati ještě fenykl a sladké dřevo.

Maceška
Je známa jako dobrý prostředek proti kožním vyrážkám a ekzému dětí, mimo to pročišťuje 
krev u mladých i starých.

Mák
(Také mák divoký - Vstřikování mírnící bolesti)

Mák divoký či vlčí (Papaver rheas), který dává známé makovice se zrnitým obsahem, roste v 
celém Rakousku na polích kvete v červnu a červenci.
Zahradní mák (Papaver somniferum) vyskytuje se v mnoha druzích a pěstuje se většinou jako 
ozdobná květina. Zvláštní a nápadné jsou u různých druhů krasné, velké a široké červené 
květové lístky.
Při chorobách ženské pochvy svaří se 10-20 makovic a tohoto odvaru upotřebí se k bolesti 
mírnícímu vyplachováním; možno ho použíti také v podobě obkladů.

Máta peprná
(Proti tlučení srdce)
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Možno ji použíti v podobě čaje při tlučení srdce a zvracení, dále také koná dobré služby, 
podporujíc zažívání. Možno ji použíti při zápachu z úst k vyplachování nebo kloktání. Dobře 
působí máta peprná, svařená v mléce, při bolestech břišních. Při zvracení krve užívá se s 
přídavkem octa v dávce jedné lžíce několikrát denně.

Medvědice
(Proti močení do postele)

Medvědice (Uva ursi) jest malý, v Rakousku v lesnatých pohořích rostoucí keř, jehož dřevitý 
stonek polehávající, rozvětvený, mechem krytý, jest opatřen četnými větvemi vzestupnými. 
Stále zelené, střídavě stojící, krátkou stopkou opatřené listy jsou obráceně vejčité, kožkovité, 
podobají se listům brusinek, s nimiž se snadno mohou zaměniti. Na hrotech větví stojí květy 
v krátkém svislém hroznu.
K účelům léčebným se užívá listů medvědice, které rozpouštějí součásti močové a zároveň 
posilují ledviny a ostatní orgány močové. Užívají se proti  chorobám měchýře močového 
(katar, křeč, močení do postele) v podobě čaje a proti vodnatelnosti. Béře se 1 lžíce listů na 1 
koflík čaje a nechá se 10 minut vařiti. Denně se užívají 2-3 koflíky po delší dobu.

Mochna husí
(Křeče tišící)

Botanické jméno jest Potentilla anserina. Rostlina sluje v ústech lidu mochnou husí proto, že 
se vyskytuje hlavně na husích pastvinách. Kvete až do pozdního podzima. Listy jsou zpeřené 
a dole hedvábnými chloupky porostlé, květy jsou žluté a pětilisté.
Čaj mochnový působí výborně při záchvatech křečových v žaludku a břiše; dobře jest při tom 
vyvařené, nepříliš mokré a nepříliš horké listy přiložiti v podobě obkladu na život. Při 
veškerých křečích, epilepsii, také zánětech očních a proti obličejovým vyrážkám u dětí 
vyzkoušena jest jako jistý a levný prostředek. Čaj se pije také smíšený s mlékem teplý.

Mochna nátržník 
(Také krevníček -Svírající)

Mochna nátržník čili krevníček (potentilla tormentilla) kvete žlutě, roste na okrajích lesů. 
Používá se v podobě čaje při silném krvácení čmýrném, kašlání krve a průjmech.
Při těchto nemocech možno použíti také kořene, naloženého v dobré kořalce žitné. 
Upotřebuje se dále k léčbě ran řezných i jiných. Také se užívá práškovaného kořene v 
červeném víně.

Netřesk
(Proti zánětu mandlí)

Netřesk působí v každém způsobu upotřebení neobyčejně chladivě. Vytlačená a pak přiložená 
šťáva jest proslulým prostředkem proti zánětu mandlí, vředům, zánětlivým nádorům, růži 
obličeje a ústním chorobám.

Ořechové listy
(Při skrofuloze)

Jsou výborným čajem pro děti, jsou-li tyto stiženy skrofulozou (krticemi), dále se doporučují 
v létě na místo rybího tuku, který děti nerady používají. Chceme-li jich účinek zvýšiti, 
přimísíme k nim stejný díl macešky.

Ovesný čaj
(Při kataru hrtanovém)

Jest výtečným lékem proti kašli, způsobenému nachlazením, a při katarech hrtanu a hltanu. 
Osvědčuje se také někdy při chřipce a zádušném kašli.

10



Upotřebení: Nařeže se suchá a čistá sláma obyčejného ovsa na řezanku a svaří se v trochu 
vody.
Tak vznikne hnědý čaj, jehož barva jest něco světlejší nežli barva kávy a k němu se přidá 
cukr. Lepší jest při vnitřních chorobách plicních přídavek čistého, dobrého medu; pije se ráno 
a večer jeden koflík čaje. Účinek tohoto prostého prostředku jest překvapující; po 3 neb 4 
dnech pozoruje se již pokračující hojení. Vedle toho má ovesný čaj ještě tu výhodu, že působí 
blahodárně v každém věku.

Pampeliškový kořen
(K měsíčkům)

Kořen pampelišky jest neocenitelným prostředkem k povzbuzení čmýry. Také při slabosti 
žaludeční a při velkém kašli koná kořen ten v podobě čaje dobré služby.

Pelyněk
(Prostředek žaludeční)

Při žloutence podává se v polévce pelyňka tolik, kolik se může uchopit mezi tři prsty. 
Pelyněk odstraňuje také v podobě kloktadla špatný zápach z úst. Slouží hlavně k 
povzbuzování chuti k jídlu a zažívání při slabosti žaludeční, zejména pije-li se spolu s 
puškvorcem v podobě čaje.

Plicník
(Při chorobách plicních)

Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) roste ve stinných lesích a houštích a kvete od dubna 
do května. Má kořen dřevnatý, stonek 1 stopu vysoký, listy kořenové srdcovité, listy 
stonkové přišpičatělé, drsné a bíle skvrnité. Koruna květu jest nálevkovitá, zprvu purpurová, 
potom modrá.
Plicník se usuší, roztluče na prášek a užívá se smíšen s medem při chorobách plicních a sice 
za dvě hodiny na špičku nože. Plicník může se upotřebiti také v podobě čaje.

Podběl
(Prsní čaj)

Podběl (Tussilago farfara) roste v celém Rakousku na březích řek a potoků, na písčitých 
vlhkých polích, na cestách a v zahradách a kvete v březnu a dubnu. Má kořen ztloušti prstu, 
kuželovitý, (mrkvovitý), velké stopkaté, srdčité listy, nahoře zelené, na spodu plsťové, a žluté 
květy, které tvoří hlávku. Téměř nezapáchající listy dlužno sbírati v květnu a červnu, chceme-
li jich použíti na čaj.
Podběl jest velmi užitečná rostlina, která vždy dává dobré výsledky jako prsní lék. Používá se 
ho při úzkých prsech, kašli, kataru plicním a zahleňování plic.
Upotřebení: Usušené listy a květy se spaří a čaj takto připravený se pije. Aby se docílilo ještě 
lepších výsledků, osladí se čaj dobrým medem. Poslední způsob upotřebení docílil úspěchu i 
při počínajících souchotinách. Horké, spařené listy podbělové v podobě obkladu hojí vředy, 
otevřené nohy, růži obličeje a červenku,

Proskurník
(Také altea (ibiš) - Proti kolice a úplavici)

Proskurník lékařský (Althea officinalis) roste na vlhkých místech, loukách, na březích řek, při 
plotech divoce a v Rakousku se často pěstuje v zahradách. Kvete v červenci a srpnu, někdy 
až do září. Kořen má tloušťku prstu, stonek je přímý, prostý, oblý, plstnatý, 1-1.4 metru 
vysoký. Listy jsou stopkaté a stojí střídavě, tvaru srdcovitě vejčitého, s ostrými zářezy na 
okrajích, velmi měkké, šedozelené a silně žebernaté (žilovité). Květy jsou také stopkaté a 
stojí v chomáčcích v úhlech listů. Okvětí jest sedlovitě rozprostřené a barvy žlutočervenavé 
nebo běložlutavé.
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Kořen se užívá v podobě čaje proti kašli se silným drážděním, proti průjmům, kolice a 
úplavici a zevně jako vodičky ústní a kloktadla při vředech a zánětech dutiny ústní, v podobě 
vstřikování při nucení na moč a pálení při močení. Masti proskurníkové lze upotřebiti při 
čerstvých ranách, popáleninách, při zánětu nosu, rtů a při oděrkách na rukou.

Prsní koření zelené
Utluče se po 60 gramech prášku z páleného rohu jeleního a vítodu hořkého, přidá se 15 
gramů lišejníku islandského, po 25 gramech anýzu hvězdičkového a sladkého dřeva a pak se 
uschová v suchu.
Upotřebení: 2 kávové lžičky této směsi dají se do vařící vody, přidá se kandisovaný cukr a 
ráno, v poledne a večer pije se jeden koflík.

Přeslička
Roste na polích bramborových a ovesných jako obtížná plevel; používá se jí také k cídění 
nádobí cínového a plechového.
Chceme-li žaludek zbaviti špatných látek, podáváme čaj z přesličky; tento zmírňuje také 
bolesti při bolesti při kamíncích a chorobách močových. Dobré služby koná čaj ten také při 
krvácení a zvracení krve. Mimo to jest přeslička výtečným prostředkem proti zastaralým 
úrazům, rakovinným vředům a proti vředům bércovým. V tomto případě se přikládá obklad, 
namočený v odvaru z přesličky, nebo přeslička se přikládá v čerstvém stavu na chorobná 
místa. Přeslička jest také výborným prostředkem proti příliš velký, ztrátám krve při čmýře.

Přímětník vlašský
(Také krásovlásek lékařský - proti chorobám jaterním)

Při  slabosti, zahleňování žaludku a při dlouhotrvajících chorobách jaterních svaří se v půl 
litru vody 4-8 gramů koření a denně se čaj ten vypije.

Ptačinec
(Proti horkosti)

Sluje také žabinec. Používá se ho v podobě čaje za projímadlo při vnitřní horkosti; bylinu tu 
možno položiti také zelenou na šátek a pak při bolení hlavy přivázati na čelo, chladí 
neobyčejně a odnímá horkost.

Pupava
(Proti chorobám žaludečním)

Výtečný prostředek proti pálení žáhy, zahleňování a prostředek sílící žaludek při slabém 
zažívání. Až 30 cm dlouhý kořen svaří se ve vodě, po každé se pije 1-2 koflíky čaje. Také jest 
usušený a utlučený kořen znám jako prášek pro koně, dále se ho používá při morech dobytka 
a chorobách vepřů.

Puškvorcový kořen
(Prostředek žaludeční)

Obyčejný puškvorec roste po celém Rakousku v bažinách, rybnících a potocích; kvete v 
červnu a červenci. Plazivý oddenek má tloušťku palce, listy zelené a mečovité, květy tmavě 
žluté, tvořící kuželovitý klas.
Osvědčuje se dobře při nechutenství, bledničce, krticích a vodnatelnosti.
Upotřebení: 3 koflíky vařící vody nalejí se asi na 15 gramů dobře rozřezaného kořene a nechá 
se to nějaký čas vařiti, pak se užívá čaj ten teplý, ráno na lačný žaludek a večer před spaním 
po jednom koflíku. Při jistých příznacích křivice přidá se ke každé lázni 80 gramů kořene.

Rdesno
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Hadí kořen
Velmi známé koření prsní a plicní.

Rozrazil
(Proti chorobám prsním)

Obyčejný čili rozrazil lékařský (Veronica officialis) roste v celém Rakousku v suchých 
lesích, hájích, na pastvinách, na slunečných místech a kvete od května do července.
Kořen jest vláknitý, stonek plazivý, listy vejčité, květy, které tvoří bezestopkaté klasy, mají 
tmavě fialovou barvu. Rozrazil jest krásná, něžná, úhledná rostlinka.
Rozrazil má se sbírati na jaře a rychle usušiti, slouží vnitřně proti chorobám prsním s hojným 
odměšováním hlenu a působí ještě s úspěchem při počínajících souchotinách. Čerstvé 
vylisovaná šťáva, užívaná v kozím mléce, chutná velmi dobře. Při vředech v krku používá se 
této šťávy, zředěné vodou, ke kloktání.
Upotřebení v podobě čaje: 30 gramů upotřebí se na 3-4 koflíky.

Řebříček
(Proti chorobám prsním)

Řebříček používá se úspěšně při  mnohých vnitřních chorobách a sice používá se ho v 
podobě koření do polévky, špenátu nebo čaje. Kdo pije každý den řebříček, bude se moci 
těšiti dlouhému zdraví. Řebříček, hojí choroby dýchadel, působí sílivě při ztrátách šťáv a při 
zahleňování prsou. Může se upotřebiti s úspěchem při chorobách ženských, kolikovitých 
bolestech, silném krvácení hemoroidním, při prudkém kataru průdušek a počínajících 
souchotinách, kašlání krve, hypochondrii, zahleňování střev, průjmech, bledničce, katarech 
střevních, křečích, onemocnění nervů břišních, nadýmání a kyselosti, při sesláblém zažívání, 
při návalech krve, spojených s tlučenám srdce, při chorobách soustavy vrátnicové, zevně při 
krváceních a zhoubných vředech.
Upotřebení: hrst listů svaří se  v půl litru vody a z toho se pije několikrát denně jeden koflík 
(teplého) čaje.

Řešetlák
(Pronajímá a močení podporuje)

Černé, lesklé, kulaté a jako hrách velké bobule, svařeny na čaj, působí na střevo silně 
projímavě a zároveň ženou na moč; proto se doporučují při vodnatelnosti, dně, městnání krve 
v břiše, vlhkých vyrážkách kožních.

Sennesové listy
(Projímadlo)

Známé listy sennesové používají se v podobě čaje při úporných zácpách a působí projímavě 
u dospělých i dětí.
Vaří-li se však příliš silně, působí dráždivě na orgány močové a může způsobiti ku příkladu 
velmi bolestivý akutní katar měchýře močového. Nutno tudíž výslovně, zvláště u dětí a žen, 
nabádati k opatrnosti. Také se nemá denně vypíti více nežli jednou koflík teplého čaje ze 
sennových listů. Dávka pro dospělé: tolik, kolik se může pojmouti mezi tři prsty, pro děti 
přiměřeně méně. U malých dětí nemá se vůbec používati.

Senný list
(Proti zánětům krčním)

Senným květem nazýváme krátké seno, které se na senicích zůstane ležeti a obsahuje květy, 
a semena travin.
Drží-li se zabalená hlava nad kouřícím hrncem se svařeným semenem senným, působí to 
dobře proti zánětům v krku a revmatickým bolestem zubů. Přídavek květu senného k lázni 
dětské jest velmi dobrým proti křivici (anglické nemoci).
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Přidá-li se košík květu senného k  horké lázni pro dospělého člověka a vezme-li se tato lázeň 
co možná horká, posiluje to seslabené údy. Lázně ze senného květu působí také velmi dobře 
při obrnách, revmatickém trhání v údech a proti oznobeninám nohou.

Slez
(Při chorobách krčních a ušních)

Má kořen vytrvalý, stonek silný a až 3 stopy vysoký, listy pilovité, květy velké a trsovitě 
stojící v úhlech listů, modravě červené s temnými žilkami. Roste na cestách, u plotů, v 
příkopech a hromadách rumu. Kvete od června do srpna.
Upotřebení: Při katharu průdušek a chorobách krčních použit v podobě vlažného kloktadla (5 
gramů na jeden koflík) působí co nejlépe. Při chorobách ušních, jako: hučení a píchání v 
uších, výtoku z ucha a při nedoslýchavosti následkem ztuhlého mazu ušního vezme se parní 
lázeň z květů slezových a sice 20 gramů svaří se ve 2 litrech vody, vezme se nálevka a tou se 
nechá pára do ucha pronikati, zahalí se však při tom dle možností hlava i nálevka.

Sporýš
(Při zahleňování)

Květina ta roste na suchých okrajích mezi ploty a kamením, kvete v červnu červenomodravě 
a používá se jí proti kašli, zahleňování plic a žaludku. Bylina ta se pije s babím hněvem také 
při vodnatelnosti v podobě čaje.

Světlík
(Při chorobách očních)

Tato malá, nepatrná, 15 cm vysoká rostlina kvete červenavě bíle, chutná slaně hořce a působí 
mírně svíravě hořkou látkou extrativní v ní obsaženou. Hlavním oborem působnosti této 
rostlinky jsou různé choroby oční, jako ochabnutí víček očních, oslabená síla zraková, vleklé 
záněty oční. Používá se jí zevně v podobě  oční vodičky, k jejíž přípravě se užívá čerstvé 
byliny nebo květu. Prášek světlíkový - nabytý z usušené rostliny - sílí žaludek a koná dobré 
služby při žloutence a slabosti žaludeční.

Šafrán
(Při chorobách břišních)

Osvědčil se jako prostředek změkčující, mírnící bolesti a křeče a podporující oběh krevní v 
cévách břišních, působí také velmi dobře při váznoucí čmýře, při kašli, zvracení a zánětech 
očních. Těhotné ženy musí šafrán používati opatrně, neboť jinak snadno by mohl nastati 
potrat.
Šafránu se užívá dle stavu sil příslušné osoby v podobě tinktury (5, 10 až 20 kapek) při kašli 
křečovitém, zádušném, k docílení čmýry, při hysterii, hypochondrii a melancholii. Ve větších 
dávkách povzbuzuje odměšování hlenu dýchacích orgánů. Zevně upotřeben působí šafrán 
jako prostředek změkčující, bolesti mírnící a hnisání podporující. Používá se ho k obkladům 
s vodou, mlékem nebo vínem, v podobě masti se sádlem vepřovým, olejem dřevěným, 
voskem, žloutkem nebo bílkem. Při slabém zraku a bolestech očních potírají se víčka 
tinkturou (5 gramů zředí se 100 gramů fenyklové vody).

Šalvěj
(Proti chorobám krčním a kašli)

Šalvěj jest vždy zelená rostlina zvýší 50-100 cm a patří ke květinám s květy pyskatými. 
Kvete v červnu a červenci. Větve a listy mají šedé chmýří, listy jsou kopinaté, květy modré a 
bílé.
Listů užívá se v podobě čaje ke kloktání při zánětech v krku a ústech, vnitřně při nočních 
potech souchotinářů, dlouhotrvajícím kašli a průjmech.
K šalvějovému čaji, určenému za kloktadlo, přidá se trochu medu.
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Šeřík
(Potní prostředek)

Při bolení hlavy, bolestech břišních a nachlazeninách čaj tento vnitřně užíván silně zahřívá a 
proto žene na pot. Takto způsobené vypuzování nečistých látek póry kožními odstraňuje 
jmenované nemoci.

Šípek
(Proti ledvinným chorobám)

Starodávný a osvědčený prostředek při chorobách ledvinných, obtížném močení, písku 
kaméncích. Šípek působí v každém způsobu přípravy žádoucí výsledek, častější užívání 
možno vřele doporučiti. Šípková jadérka mohou nahraditi čínský čaj.

Třezalka
(Krev tvořící)

Jmenuje se také krevníček, bylina SvatoJanská. Roste v celém Německu, Rakousku a 
Švýcarsku na horách, plotech, loukách, polích a křovinách a kvete od června do září. Kořen 
jest rozvětvený a polehavý, stonek přímý a větevnatý, listy protilehlé, nasedavé a tečkované, 
květy žluté, tvořící konečný hrozen. Celek tvoří pěknou rostlinu. Listy a květy používají se v 
podobě čaje při chudokrevnosti, bledničce, k ulehčení čmýry a při močení do postele, dále při 
dně, průjmech a krvácení.
Upotřebení: 5 gramů listů a květů v půl litru vody nechá se 5 minut vařiti. Ráno a večer se 
pije z toho po koflíku.

Vratička
(Proti červům)

Vratička roste v celém Rakousku na okrajích polí na cestách, mezích, v příkopech a na 
březích řek. Kvete od července do září. Kořen jest vytrvalý, plazivý a tvrdý. Stonek jest 
přímý, 0.5-1.20 metru vysoký, tvrdý, oblý a větvící se nahoře.
Listy stojí střídavě na stonku, jsou bez řapíku, objímavé, hladké, jemně tečkované, podlouhlé, 
kopinaté a dvojitě zpeřené. Květy jsou zlatožluté, kulovité a stojí v plochých hroznech na 
konci stonku a větví. - Celá rostlina má zvláštní, silný aromatický, ale nikoli zvláště příjemný 
zápach a chuť velmi hořkou, aromaticky ostrou.
Utlučené květy používají se jako bezpečný prostředek proti červům u lidí a zvířat. Dětem se 
dávají smíšené s medem.
Listy použité v podobě čaje působí jistě při seslabeném zažívání, průjmu a při zácpě. Čaj 
chutná velmi hořce a nutno jej tudíž učiniti chutnějším přídavkem medu nebo cukru 
kandysovaného.

Zeměžluč
(Při chorobách břišních)

Čaj ze zeměžluče odvádí ze žaludku plyny a kyseliny, tím odstraňuje pálení žáhy, podporuje 
a zlepšuje šťávu žaludeční, působí léčivě na játra a ledviny, při městnání krve a při 
chudokrevnosti. Používá se také také proti bolestné čmýře u mladých děvčat a žen. 

Pokračování Ženské choroby
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Ženské choroby

Hlavní příčiny chorob ženských nutno zpravidla hledati v poměrech osobních a základ k nim 
bývá položen většinou již v létech vývoje děvčat. Zvláště rušivě a zhoubě působí sedavé 
zaměstnání a nedostatek čerstvého zdravého vzduchu. Proto měli by rodiče míti stále na 
zřeteli tělesné blaho svých dcer nejen během školní doby, nýbrž také po ní. Především jeví se 
nutným včasné poučení o životě pohlavním a měly by dcery býti příslušně poučovány již 
před dostavením se dospělosti pohlavní o pochodech pohlavních a jich významu. Poučení to 
má se však vztahovati také na příčinu vznikání chorob a jich zamezování. Nošení šněrovačky, 
pobyt v místnostech zaprášených kouřem naplněných, nedbání zvláštních pravidel opatrnosti 
při dostavení se a během čmýry a nedostatečné udržování těla v čistotě a jiné ještě věci 
působí velmi škodlivě na život žen. Zdrojem mnohých chorob ženských bývá také duševní 
přepínání ve škole. Lékaři vypravují o tak zvaných školních bolestech hlavy.
V této knížce jsou jednotlivé choroby nebo pochody podrobněji popsány a uvedena celá řada 
prostředků k upotřebení proti nim. Ostatně budiž poukázáno ještě na předmluvu a úvod k této 
knize.
Jen ve zdravém těle může bydleti zdravý duch, jen zdravý člověk může míti radost ze života 
svého.

Těhotenství
Toto vyznačuje se nedostavováním se čmýry, změnou prsů, jako zduřením bradavek, 
ztemněním dvorce bradavkového, těkavým pícháním; zduření a tíha v prsech a vystoupení 
modravých žil považují se za pravděpodobné známky těhotenství. Bezpečnými známkami 
jsou jen tepot srdce a prvé pohyby dítěte, které lékař může již velmi záhy zjistiti.

Chorobné stavy nervů a svalů
Vyskytují se většinou záhy po početí u slabých a nervově chorobných žen. Choroba ta jeví se 
v nevolnosti, v mrazení střídajícím se sprchavým horkem, unavenosti a zemdlenosti a 
pocitem tíže ve stehnech a nohách. Dostavuje se dále mrzutá nálada, snadná zlost a pláč při 
nejmenší příčině.
Později objevují se bolesti zubů, obličeje, v uších a zádech a trhání v údech. U žen 
náchylných ke křečím dostavují se dokonce mdloby a křeče. Ke zmírnění nebo zhojení nutno 
dbáti na toto: každý den pohyb na čerstvém vzduchu, ať jest chladno nebo teplo. Po nastalém 
těhotenství ať požívá žena jen taková jídla, na která má chuť. Dostavuje-li se ráno na lačný 
žaludek kyselé, hořké krkání, náklonnost ke zvracení a skutečné zvracení, koná dobré služby 
sklenice čerstvé vody. Jestli nechuť proti kávě, mléku, čokoládě a polévce, spaří se dobře 
máta peprná nebo kadeřavá a čaj ten se pije nějakou dobu, až se dostaví živá velká chuť na 
dobrou potravu. Za jídla možno doporučiti jen taková, která jsou snadno stravitelná, jako 
rýže, krupice, kroupy (dobře vařené na měkko), polévka ovesná, housková a moučná. 
Přídavek vajec k těmto potravinám možno doporučiti jen při dobrém a silném žaludku. 
Vůbec není radno jísti nikdy mnoho najednou, nýbrž méně a častěji. Těhotné ženy mívají 
často chuti na nejpodivnější potraviny. Jestli zažívání zleněné, pomáhá kyselé mléko a 
podmáslí. Nachlazením vznikají záněty a křeče dělohy atd. Proti nastuzení jest nejlepším 
prostředkem stálé otužování, kdežto tlustý oděv, tlusté šátky na krk, nosené často dokonce ve 
vytopené světnici, působí škodlivě.

Trhání v údech
V té příčině nutno si povšimnouti léčivých prostředků, uvedených na různých místech této 
knihy. Kdo miluje mazání, tomu se doporučuje liniment a mravenčí líh, nebo směs směs 10 
gramů tinktury opiové, 10 gramů kafru, 10 gramu chloroformu a 80 gramů lihu, kterou se 
údy natárají. Při prudkých bolestech nutno častěji použíti mazání takového a potom se přiloží 
vata, namočená v oleji olivovém, která se připevní dobře přiléhajícím obinadlem. K 
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vnitřnímu užívání se doporučuje: 250 gramů vody z květů pomerančových, 2 gramy éteru 
sírového, 10 gramů oleje ricinového a 6 gramů syrupu. Tato směs se dle potřeby užívá po 
lžicích a doporučuje se také při křečovém škubání a záchvatech křečí.

Bolesti zubů
Nutno hleděti zjistiti, zdali zub jest vyžrán nebo jestli bolest původu revmatického. Jestli zub 
vykotlaný, pomůže jen zaplombování nebo vytržení; vše ostatní, čeho se užívá, jsou jen 
prostředky k omámení. Z prostředků k umírnění bolesti těch možno jmenovati chlorečnan 
draselný nebo dvojuhličitan sodnatý; také kreost, nakápnut na vatu a vložen do vykotlaného 
zubu, pomáhá; dále možno smísiti 4 gramy chloroformu, 4 gramy tinktury opiové a 80 gramů 
lihu máty kadeřové a tím natírati dásně i líce. (Další prostředek v knize.)

Křeče, škubání různé
V tomto případěš pomáhá mléko mandlové, které si můžeme sami připraviti. Vezme se 1/2 
litru svařené, vychladlé vody, roztluče se 30. gramů cukru, 8 gramů hořkých a 125 gramů 
sladkých mandlí, smísí se to, zahřeje a procedí se kouskem plátna. Podmínkou jest dobré, 
chladné místo k uschování mléka toho, jehož se pije denně 1-2 sklenice. Jiný prostředek jest 
tento: spaří se 30 gramů heřmánku nebo baldriánu asi třetinou litru vody a užívá se jako 
mléko mandlové, ale jen teplé.

Mžitky před očima, bolení hlavy, závrať, mdloby
K vnitřnímu užívání spaří se 300 gramů máty peprné, melissy nebo skořice 1/4 litrem vody. 
Při současné zácpě dávají se vlažné klystérky. Zevně natírání čela a spánků lihem kafrovým 
nebo octem.

Krvácení
Krvácení z rodidel dostavuje se zpravidla po zvedání těžkých břemen a po chybných krocích 
a při vadné poloze lůžka v těhotenství. Tu jest nezbytným neprodlené zakročení lékaře. 
Dostaví-li se u těhotných krvácení, uloží se žena až do příchodu lékařova vodorovně a podá 
se jí sklenice čerstvé vody s něco octa nebo slaná voda po doušcích, při čem nemocná nesmí 
se namáhati ani duševně ani tělesně. Není-li lékař hned po ruce, možno vstřikovati do pochvy 
horkou vodu a sice tak horkou, jak jen nemocná může snésti. Docílí se tím jistě úspěchu bez 
ohledu na příčinu krvácení; mimo to má tento prostředek tu nepodceňovatelnou výhodu, že 
nepůsobí bolesti. Také se může pochva vytamponovati (vycpati) jemnou vatou lékařskou.

Průjmy u těhotných
Průjmy mohou na průběh těhotenství působiti velmi škodlivě a zaviniti dokonce potrat. 
Nutno tudíž dbáti, aby na místě snadné stolice nenastalo nucení na stolici s krvácením. 
Dobrými prostředky proti průjmům takovým jest držení břicha v teple, na pot ženoucí čaj 
šeříkový, lípový nebo jemně roztlučený ořech muškátový v dávce na špičku nože, smíchaný 
se syrovým vejcem.

Zvracení
Při zvracení nebo trapném nucení ráno na lačný žaludek, při hořké chuti a pálení žáhy koná 
dobré služby sklenice čerstvé vody. Nestačí-li tato sama, odstraní se porušené zažívání tím, 
že se připraví silný nálev (čaj) máty kadeřavé, máty peprné nebo melissy a pije se. Účinek lze 
zvýšiti přídavkem několika kousků hřebíčku.

Zduření žil, křečové žíly
Tyto chorobné stavy dostavují se u žen hlavně v době těhotenství. Příčinou jest zvýšený tlak, 
který činí stísněná střeva na cévy. Tu jest hlavní věcí, aby žena věnovala pozornost svou 
pravidelné stolici. Viz také tuhá stolice. Hojný pohyb na čerstvém vzduchu zmírňuje tuto 
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chorobu. Stanou-li se bolesti nesnesitelnými, pak nutno nositi gumové punčochy, kterými se 
krev tlačí zpět do těla a usnadňuje se zpětný odtok. Není-li žádná gumová punčocha po ruce 
nebo zdá-li se cena jich příliš velkou, vezme se dlouhé, plátěné obinadlo a ovine se pevně kol 
onemocnělého údu; nutno dbáti toho, aby obinadlo pevně přiléhalo a aby smeknutí jeho bylo 
nemožné, neboť volným obinadlem se bolesti nezmírní.

Zduření nebo vodnatelný otok
Vyskytuje se u těhotných často a sice řidčeji na zevních rodidlech a břiše, častěji však na 
nohách; při tom vodnatelně oteče jedna noha, řidčeji obě nohy. Za příčinu lze označiti 
městnání krve v žilách dolní části těla následkem tlaku dělohy na cévy mízní a krevní a slabé 
nebo znesnadněné odměšování moče. Doporučuje se stálá poloha na znak, přiložení 
flanelového obinadla, které se navlhčí lihem kafrovým nebo nakouří jantarem nebo bobulemi 
jalovcovými. Také stále přikládané teplé obklady s vlněnými šátky jsou užitečné.

Bezděčné močení u těhotných
Toto téměř nikdy nezavdává příčinu k obavám, poněvadž při řádné péči tělesné po porodu 
samo sebou vymizí. Chceme-li odstraniti nepříjemný zápach a zameziti stálé znečišťování 
prádla tělesného a ložního, používáme nádržky na moč, kterou lze obdržeti ve všech 
obchodech s pomůckami chirurgickými. Příčinou odchodu moče jest tlak dělohy na měchýř 
močový; tlak ten bývá tak silný, že svěrač nemůže vydržeti silnější protitlak.

Obtížné močení
Při obtížném močení, opaku předešlého, pomáhá mléko mandlové, odvar konopný a lněné 
semeno, také studený čaj z penízku polního; dále působí dobře 10 gramů plavuně ve 30 
gramech syrupu nebo kořen petrželový v podobě čaje.

Nucení častější na moč
Při nevšímavosti přechází častěji v úplné zadržení moče a ochrnutí měchýře močového. 
Příznaky jeho jsou: častější s bolestmi spojené močení jen po kapkách. Tu pomáhá mazání 
krajiny měchýře močového olejem blínovým nebo známým prchavým linimentem kafrovým; 
dále se používají s úspěchem teplé lázně.

Prudké svědění kožní
Ke zmírnění jeho slouží tento prostředek: 5 gramů kyseliny karbolové smísí se s 10 gramy 
pálenky a 100 gramy vody, nebo 5 gramů chlorálhydrátu se rozpustí ve 100 gramech vody 
neb oleje  nebo 10 gramů boraxu ve 200 gramů odvaru heřmánkového. Tím se často omývá 
úd, postižený svěděním.

Tuhá stolice
Při tuhé stolici nejjistěji působí klystéry. K tomu se užívá teplé vody, ke které se může přidati 
něco mýdla nebo hrst soli.

Bolavé bradavky
U matek kojících dostavuje se tato velmi bolestivá choroba častěji. Ochranným prostředkem 
proti vzniku jejímu jest stálé čištění bradavek po kojení kouskem plátna, namočeného ve 
vlažné vodě; dále má se dítě přikládati jen k prsu naplněnému a při kojení má se prs střídati. 
Objevují-li se přes použití těchto ochranných opatření přece stroupky, vezme se máslo 
kakaové, zahřeje se a tím se potře bradavka a její okolí. Dobré služby koná také čistý, čerstvý 
olej tabulový, kterým se dobře potře bradavka a její okolí a přes to položí kousek plátna, 
navlhčeného teplou vodou. Dobře působí potírání balsámem peruánským, 3 gramů oleje 
olivového, 4 gramů gummy arabské a 3 gramů růžové vody nebo směsí 4 gramů balsamu 
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peruánského, 8 gramů oleje oleje mandlového, jednoho bílku a 2 gramů boraxu. Před 
kojením má se prs pokaždé očistiti.

Šestinedělí
Tím se rozumí doba po nastalém porodu a sice doba 6 neděl se považuje za nejdelší, když 
chce vše hladce probíhá. Není však žádnou vzácností, že některé ženy již za 3 dni po porodu 
opouštějí lože. Nutno ovšem rozhodně před tím varovati, neboť následkem toho často bývají 
dlouhotrvající těžké choroby a při sesláblém těle často i smrt. Během šestinedělí, tedy při 
klidném ležení na loži, děje se zpětně zavinování rodidel, které se jeví více či  méně 
bolestivými, často se vracejícími stahy v břiše. Příčinou jest pozvolné zmenšování se objemu 
dělohy, při čemž se natržené a tudíž otevřené cévy krevní opět uzavírají a vyteklá krev 
vypuzuje se pochvou na venek (očistky). Při tom nutno pečovati, aby šestinedělka měla 
pravidelnou stolici, jinak nutno napomáhati klystéry, k nimž se používá odvaru 
heřmánkového. Suché teplo, tedy teplé, vlněné roušky přikládané na břicho konají při tom 
dobré služby. Při prudkých bolestech vedle přikládání vlněných roušek možno ještě natírati 
břicho olejem mandlovým.
V příčině stolice šestinedělek nutno dbáti na toto. V době ležení šestinedělky budiž 
používáno tak zvané mísy k podporování stolice; nedostaví-li se během 3 dní po porodu 
žádná stolice, musí se rozhodně přivoditi uměle. Následkem poruchy měchýře močového při 
pochodu porodním dostavuje se častěji zadržení moče. Tu má porodní bába ihned zakročiti a 
při naplněném měchýři pomocí cévky (katetru) odtok zjednati. Že následkem silnějšího 
odměšování potu v šestinedělí jest odměšování moče menší nežli jindy, jest asi známo.
K ulehčení porodu doporučuje se ještě: nějaký čas před porodem častěji denně používati 
dobrý olej tabulový a rodidla mazati olejem olivovým. Při velké slabosti šestinedělky 
(krevnatost nebo náklonnost k zánětu nesmí v tomto případě býti přítomna) má se používati 
sladové pivo nebo víno s přídavkem skořice neb šafránu a to častěji denně v malých 
množstvích. Při obtížném močení po porodu má se namazati krajina měchýře močového 
teplým olejem tabulovým.

Horečka omladnic
Projevuje se celkovou lhostejností a slabostí v údech, stísněností prsou a bolením hlavy; 
místo mírného potu, posilujícího šestinedělky, dostavuje se neobyčejně silný a studený pot, 
který nemocnou seslabuje. K tomu se dostavují záněty, především zánět dělohy, a silná žízeň, 
nechutenství, zvracení, hořká chuť, povleklý jazyk, skleslost sil, zácpa a pak ke konci průjmy. 
Zhoršování nemoci projevuje se zrychleným tepem: 100 i více za minutu. Po tomto velmi 
seslabujícím záchvatu horečky se tep opět zmírní, pocení značně povolí a následuje zdánlivé 
zdraví, ale tu nutno se varovati sebeklamu (příliš časné vstávání může se státi osudným), 
neboť brzy potom objeví se druhý záchvat značně silnější nežli prvý. Hnědý, hustý hlen na 
jazyku, suchá ústa, špičatý nos, ochablé prsy, nadmuté břicho a zapáchající výtok z pochvy 
jsou dalšími známkami, že konec není daleký. Tu může zřídka ještě lékař sám pomoci, neboť 
následující záchvat bude ještě prudší a obyčejně jest smrt nevyhnutelnou.
Za účelem vyvarování se této nemoci buď též čtenáři opatrně upozorněni na úvod k 
chorobám ženským. Čistotnost a péče tělesná jsou nejúčinnějšími prostředky proti této 
chorobě. Nesmí se zapomenouti na tomto místě důtklivou prosbu vznésti na všechny báby 
porodní, aby dbaly nejúzkostnější čistoty svých nástrojů a tyto ihned po každém porodu 
důkladně čistily. Jako u mužů nečistotou holičů bývají přeneseny choroby vousů, tak je tomu 
i při horečce omladnic. Ale i šestinedělka má pro sebe požadovati pro sebe i své dítě čistotu 
a pečovati také před porodem o čisté prádlo ložní i tělesné. K odstranění špatného zápachu ze 
světnice stačí řádná ventilace, častější důkladné vyvětrání světnice, při čemž matka a dítě 
nesmějí býti vystaveny žádnému přímému tahu.

Onemocnění ženských prsou
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Tato mají celou řadu příčin, z nichž některé zde buďtéž uvedeny a probrány. Známky 
onemocnění jsou: úbytek chuti k jídlu, žízeň, zemdlenost, mrazení a prudké příznaky 
horečné, dále může býti také jedna strana prsou červená, velmi citlivá , horká a bolestivá.
Zhnisané místo nutno hleděti přivésti k provalení tím, že se dělají chladivé obklady tak 
dlouho, až místo to se provalí, pak se rána vymeje čistým kouskem plátna a vlažnou vodou, 
až vyjde zdravá krev. Pak se přiloží vlažný obklad, který se častěji obnovuje. Záněty prsů 
vznikají také při prudkém úderu do prsů, při pohmoždění a dále při městnání mléka u 
nekojících matek. Že při všech onemocněních žlázy prsní musí býti kojení zastaveno, jest 
samozřejmo.
Příčinou onemocnění žláz prsních bývá nadměrný přítok mléka k prsu a tu jest nejlepším 
ochranným prostředkem hubená, skrovná strava. V tomto případě se doporučují všecky lehké 
polévky, ovesná krupicová, housková a bramborová; za nápoje k uhašení žízně se doporučují 
slabé odvary šalvěje, heřmánku, proskurníku, šeříku a lipového květu. Dále nutno pečovati o 
pravidelnou stolici. Není-li stolice, vezme se lžíce ricínového oleje nebo hořká sůl v dávce 
několikrát na špičku nože. V úporných případech nutno sahnouti jen ke klystéru. Přítok 
mléka k prsům nemá se zamezovati. Odtéká-li mléko z bradavek přiloží se na tyto vlhký 
kousek plátna, ale nesmí se nechati vyschnouti a ztvrdnouti, poněvadž tím vznikají 
nevyhnutelně odřeniny, často dokonce těžké záněty bradavek. Nastalo-li by podráždění  
bradavek, jest radno bradavky častěji omývati teplou vodu.

Blednička
Příčiny její jsou: příliš málo pohybu na čistém vzduchu, porušené zažívání, zleněná stolice a 
vadná čmýra a vadné tvoření krve.
Doporučuje se ráno na lačný žaludek a večer před spaním pití po koflíku odvaru z kořene 
mochny nátržníku. Tento kořen obsahuje hojně železa a nahrazuje železitou tinkturu nebo 
železité pilulky, předepisované lékaři. S bledničkou bývá obyčejně spojena ještě 
chudokrevnost.

Bílý tok
Příčiny jeho jsou: veškerá dyskrastická onemocnění, tyf, městnání krve při chorobách 
srdečních a plicních, nervosa, slabost, podráždění nadměrnou souloží, tuhá stolice, červi, 
onanie, nákaza a nečistotnost. Známky výtoku jsou: bělavý, kalný, hlenovitý až hnisavě 
hlenový, často ostrý a leptající výtok, který pochází z kataru nebo zánětů pysků stydkých, 
pochvy, dělohy nebo trubice močové, při tom se pociťuje tlak a tíha v podbřišku, bolesti v 
kříži a nucení na moč. Příznaky průvodnými a následky bývají nechuť k jídlu, poruchy 
zažívání, vyhublost, vysílenost, nervosa a neplodnost.
Jako prostředek proti bílému toku byla požívána >>ossa sepiae<<, jež lze levně obdržeti v 
každém obchodu drogistickém; z těchto >>kostí sepiových<< seškrabe se ke každému 
upotřebení dávka na špičku nože a tato dávka se několikrát denně užívá. Je-li zároveň tuhá 
stolice, užívá se čaj ze sennesových listů nebo jiné projímadlo. Také byl s úspěchem 
používán olej z bobulí jalovcových, který se užívá po kapkách na cukru ve množství dle 
stupně choroby.
Jako další prostředek jest znám bílý květ jetelový a bílá kopřiva hluchá, která se spaří na čaj, 
jehož se pije ráno, v poledne a večer po koflíku.

Výhřez dělohy
Příčiny: mocné křičení, těžké porody, sedavý způsob života, trhliny hráze, bydlení nebo stálý 
pobyt ve vlhkých místnostech, zvedání břemen při nedostatečně podepřeném těle, námaha při 
stolici, tělesná slabost následkem přestálých těžkých chorob a příliš časné povstání v 
šestinedělí. Za účelem ochrany před výhřezem doporučují se při obtížné stolici klystéry z 
chladné vody a po vyprázdnění dává se ještě několik klystérů, ale v delších přestávkách; dále 
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působí dobře požívání silných a pevných potravin. Varovati se alkoholických a horkých 
nápojů a řídkých polévek.
Při nastalém těhotenství nemá žena opustiti lože dříve, až jest opět úplně zdráva a sesílila. Při 
bílém toku a nedokonalém ještě výhřezu dělohy používá se nejlépe svírajících prostředků a 
sice odvaru z kůry dubové, vrbové, kaštanové nebo z listů myrthových. Tyto odvary se po 
vychladnutí několikrát denně vstřikují do pochvy. Také možno houbu (při koupi žádat 
výslovně lékařskou houbu), nasáklou některou z uvedených tekutin, zaváděti do pochvy, ale 
houbu nutno opatřiti dobře připevněnou nití, aby se mohla z pochvy opět vyndati. Každých 
12 hodin nutno houbu vyměniti. K léčení pomocí houby možno upotřebiti ještě této směsi: 3 
gramy kamence, 5 gramů tanninu (kyseliny tříslové) a 30 gramů vody smísí se dobře 
vespolek a používá se jak uvedeno. Jestli choroba valně pokročila, nutno se obrátiti rozhodně 
k lékaři o radu, neboť zřídka může žena stav choroby přesně posouditi. Vkládání tak zvaných 
věnečků děložních nutno se co možná vyvarovati, poněvadž tlakem působícím na dělohu 
mohou býti způsobeny záněty. Ovšem někdy nelze se používání věnečku vyhnouti.

Městky žilné, otevřené nohy
Tyto vznikají většinou po porodech nebo nesprávným způsobem života, následkem prasknutí 
silně naplněné žíly nebo uzliny žilné (strhané žíly) Chtěli-li bychom takové otevřené 
otevřené nohy léčiti zevně mastí nebo náplastí, zhojená rána by se znova otevřela.
Připravíme si tuto směs: 3 díly vody, 2 díly dobrého červeného vína a vrchovatou lžíci soli 
Glauberovy v 1/2 litrové lahvi. Ráno na lačný žaludek užívá se vinná sklenice této směsi, 
před užitím řádně protřepané. Na ránu samotnou přikládá se kousek plátna namočený v oleji 
dřevěném, čímž se zmírňuje bolest a horkost. V noci se doporučuje nohu zavinouti a ve 
vyvýšené poloze držeti. Podvazků není radno užívati.

Velké břicho, zvěšení břicha
Vzniklá většinou po porodech tím, že se v podbřišku nahromadila voda.
Proti tomu pije se čaj ze směsi kořene bezu nízkého, květu trnkového, bobulí jalovcových a 
přesličky. Také možno přesličkou napařovati tj. nechají se páry z přesličky táhnouti na 
břicho.

Snadný porod
Toho docílíme tím, že se čajová lžička soli Glauberovy rozpustí ve sklenici vody, k tomu se 
přidá něco dobrého červeného vína, a od poloviny těhotenství vždy ráno na lačný žaludek 
pije se půl až jedna vinná sklenička. Směs ta působí dobrou stolici, čistí šťávy tělesné a 
rozšiřuje cévy.

Čmýra
K docílení čmýry vezme se zeměžluč, rozrazil a černobýl, každého stejný díl, připraví se z 
toho čaj a toho se pije po koflíku ráno, v poledne a večer. Dále se užívá šafrán naložený v 
červeném víně, z čehož se užívá každý večer malá lžíce. Velmi dobře působí také vlažné 
lázně nohou s talířem dřevěného popele, k němuž se přidá lžíce soli, ale nesmí se bráti příliš 
horké, neboť jinak stoupá krev k hlavě. Také jest prý dobře píti odvar z divizny.
Nebo se koupí v některém hokynářském nebo ovocnářském obchodě, drogerii nebo v lékárně 
pražené kdoulové řezy, dají se do hliněného hrnku, ve kterém se vaří s dobrým starým vínem 
červeným v přikrytém hrnku nechá se směs tak dlouho vařiti, až se vyvinuje silná vůně. Z 
toho odvaru pije se ráno na lačný žaludek a večer před spaním po vinné sklenici, až se 
dostaví pravidelná čmýra; i v úporných případech pomáhá tento prostředek.
Při prudce se dostavují čmýře  připraví se čaj z přesličky, kterého se ráno na lačný žaludek a 
večer pije po koflíku. Velmi dobře působí také čaj z kořene mochny nátržníku, kterého se 2-3 
dni před dostavováním čmýry pije denně 1 koflík.

21



Bílý tok
Tato choroba byla již v této knize projednána na stránce 58, ale budiž ještě jednou na ní 
upozorněno z jiného stanoviska.
Mnozí znamenití lékaři dali si práci s vyšetřováním hlenových sekretů mnohých žena dívek 
a co našli?
Že převážná většina žena dívek trpěla bílým výtokem. Této chorobě, která ruinuje ženy a 
dívky nejen tělesně, nýbrž i duševně, věnuje se málo pozornosti, ano choroba ta se považuje 
za chorobu módní. A kolik neštěstí způsobuje lhostejnost k této chorobě ženské!
Zde několik pokynů pro denní život.
Každé mladé děvče, které se vyznačuje nevlídným chováním k spolubližním, stále špatnou 
náladou, střídající se s nadměřenou, zcela náhle vzkypující se rozpustilostí, tělesným i 
duševním chřadnutím, chyběním každé skutečné a pravé radosti ze života, nelibostik práci a 
jinou lhostejností, budiž přesně vyšetřena svědomitým lékařem a jak bude zníti výrok tohoto 
lékaře?
Děvče trpí - býlím tokem!
Dále ať nechá také vyšetřiti každý manžel svou paní, která stále postonává a které chybí brzy 
to, brzy ono, která má dále nepěkné vlastnosti jako uvedená děvčata, která dále ukazuje k 
životu manželskému největší lhostejnost, s mužem a dětmi se vadí, jejíž chování často 
nepřispívá dostatečně k tomu, aby pečlivému otci rodiny život manželský byl zpříjeměn.
A jak bude zde zníti výsledek?
Paní ta trpí - býlím tokem.
A čím staly se takové okolnosti možnými? Nepravým studem a nevědomostí! Mnohdy se 
dokonce nepovažuje ani za neštěstí, trpěti býlím tokem, neboť sousedka, přítelkyně, švakrová 
trpí tím také; není prý žádného prostředku proti tomu, tu platí zásada - trpěti, tak slýcháváme 
bohužel často. Myslí se pošetile, že výtok při některém šestinedělí opět zcela sám sebou 
vymizí. 
Příznakem této choroby jest jedině bělavý, hnisovitý hlen, který neustále vylučuje ženská 
pochva. Výtok ten může pocházeti z pochvy, z hrdla děložního nebo také z dělohy samé a jest 
následkem chronického kataru rodidel.
Ve svém počátečním období nepůsobí choroba ta kromě výtoku z pochvy žádných větších 
obtíží. Může se však dostaviti nespavost, nechuť k jídlu, bledost, blednička, chudokrevnost, 
zemdlenost, zhubnutí a celková nevolnost. Spotřeba dobrých šťáv tělesných trvá déle a 
chudokrevnost nabývá značného stupně; dostavuje se celková slabost, také nervoza. Dalším, 
často osudným následkem bývá odpor proti pohlavnímu styku s manželem.
Zde počíná většinou doba, od které bývá tak mnohý život rodinný rozrušen, nepozná-li se 
základní příčina. Jak často z tohoto důvodu stává se muž k ženě a dětem lhostejným a uveden 
na jiné dráhy, zničuje život manželský a rodinu.
Hnisavým sekretem naplněná děloha nepřijímá při souloži mužské semeno přiměřeně do sebe 
nebo je sekret obaluje - manželství zůstává bezdětným a zoškliví tím často manželi jeho 
domov nebo děti přece zplozené jsou skrofulozní a mají vůbec chorobný základ. Tak mstívá 
se nevědomost a lhostejnost rodičů na dětech.
Pátráme-li ještě jednou po příčinách zmíněných okolností, dovíme se, že muž i žena často 
málo vědomostí o životě pohlavním si osvojují, dnešní člověk kulturní zná sice zařízení 
bezdrátové telegrafie, ale v příčině vědomostí o svém vnitřním složení stojí mnohdy na 
stejném stupni jako nejnevzdělanější černoch. 
Další příčinou bílého toku může býti příliš častá , příliš bouřlivá nebo také příliš 
prodlužovaná soulož; takové případy bývají příčinou katarů a jich následků.
V příčině léčení bílého toku budiž poukázáno na dřívější odstavec, dále na odstavec o pěstění 
kůže a těla a na často doporučovaný přirozený způsob života a diety. Není-li choroba příliš 
pokročilá, bývá žena nebo dívka ještě s to, sama se léčiti, ovšem patří k tomu vedle 
uvedeného návodu a přesného zachovávání jeho nezbytně ještě svlažovač (irrigátor) který 
ovšem nesmí vyseti neupotřeben na stěně, nýbrž má se ho pilně používati v tiché komůrce.
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Při pokročilé chorobě nutno rozhodně požádati o radu zkušeného lékaře.

Pokračování Dětské nemoci
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Dětské nemoci
Dětské choroby jsou velmi různé a uváděti je zde všecky, zaujalo by mnoho místa v této 
knize. Jest tedy pojednáno jen o všech těch, které se denně vyskytují a které lze při pečlivosti 
rodičů vyhojiti bez lékaře. Také u této kapitoly budiž rodičům položeno na srdce, aby co 
nejpřesněji si povšimli předmluvy a úvodu k ženským nemocem, neboť to, co tam jest 
uvedeno, může již mnoho přispěti k zamezení nemoci. Že nutno kojence v prvých týdnech 
života jich chovati v teple, jest asi dostatečně známo; že se mají každý den koupati, učí každá 
bába porodní, také nutno stále vyměňovati prádlo tělesné znečištěné nebo potem zavlhlé; že 
však má také vždy býti čistý vzduch ve světnici, na to zapomínají mnohé matky. Při koupání 
jest radnopřejíti od teplé vody ponenáhlu k vlažné, neboť zchoulostivěním a uzavřením 
zdravého vzduchu stávají se děti jen vnímavými pro nemoci dětské . Utrpělo-li novorozené 
dítě následkem těžkého porodu poranění na hlavě, budiž povolán na radu lékař, nezmizí-li 
poranění to v krátké době samo. Ponechá-li se dítě ležeti v mokrých plenách nebo nepřikryté, 
po případě v nedostatečném teple, dostavuje se zpravidla nachlazení; příliš těsné zavinování 
má za následek onemocnění pupku. Objeví-li se u dětí žloutenka, mizí při rozumném 
ošetřování kojence obyčejně sama sebou. Při onemocnění pupku nutno dávati obklady na 
břicho a podávati v malých dávkách čaj krev čistící.

Umělá výživa dětí
Často následkem nedostatečně vyvinutých prsů nebo nějaké choroby matčiny není matka s 
to, aby dítě kojila, a tu nutno sáhnouti k umělé výživě dítěte. Ode dávna známou náhradou za 
mléko mateřské jest mléko kravské. Poněvadž však toto obsahuje více bílkoviny, tuku a 
pevných látek nežli mléko ženské, jest mléko kravské ve stavu nezředěném kojenci v prvých 
týdnech jeho života příliš těžkým; nutno mléko tedy před požíváním zřediti svařenou vodou 
v poměru 1:1.  Při této příležitosti nutno ženy výslovně upozorniti na to, že voda přidaná 
nesvařená k mléku působí vážné choroby střevní a žaludeční, následkem kterých může 
nastati vysílení a dokonce smrt. Další náhradou mléka mateřského jest zhuštěné mléko 
švýcarské; u tohoto není následkem jeho velkého obsahu cukru potřeba žádného žádného 
přídavku cukru, ale nutno je zřediti asi desetinásobným množstvím svařené vody.
S podáváním potravy mají býti matky u kojenců velmi šetrny, neboť příliš mnoho potravy 
působivá u kojenců choroby střevní a žaludeční.

Křičení kojence
Křičení kojence mívá různé příčiny. K urovnání se jeho nutno dbáti tohoto. Aby se zažívání 
dítěte nerušilo, má se dítě zavinovati jen volně. Peřiny, do kterých se dítě jaksi zastrkuje, ruší 
vývoj dítěte, které potřebuje volného pohybu. Dítě nemá se zabořovati hluboko do peřin a do 
kočárků se záclonkami. Poloha budiž vždy vodorovná. Přílišné kolébání, nošení a vožení 
dítěte nemá účelu, ano škodí, připravujíc dítě a jeho pěstouna o klid, neboť zdravé dítě leží i 
za bdění klidně a hraje si se svými údy; křičí-li, spočívá příčina v nedbání uvedených tuto rad 
pro matky. Dalšími příčinami křičení jest horké nebo tlačící lože, nečistota, špatný vzduch ve 
světnici, bolavá místa a hmyz. Cvičí-li dítě své plíce, nemá se mu v tom zabraňovati, ale má 
se vždy přihlédnouti, nejsou-li toho jiné příčiny. Až do 6 měsíců potřebuje dítě spáti 14-18 
hodin; nutno starati se, jakmile dítě jeví se unaveným, aby byl klid ve světnici. Nespí-li dítě 
přes to, budiž mu dán teplý obklad na břicho, pak se dostaví klidný a zdravý spánek. Od 9 
hodin večer až do 5 nebo 6 hodin ráno má dítě zůstat bez potravy. Jestli zažívání 
nedostatečné a příčinou křičení, mají matky dbáti toto:
Neprospívá-li dítě a stále se vždy hojně pomočuje, jest podáváno mléko příliš řídké; má-li 
však obtíže břišní a ve stolici vločky sýrovité, jest mléko příliš husté; při zácpě pomáhají 
malé vlažné klystérky. Po nastalé stolici má se dáti poněkud chladnější klystér. Při zadržení 
moče dávají se teplé obklady na krajinu měchýře močového a pohlavní části a odstraní se 
přítomná snad místa bolavá. Až do čtvrtého měsíce může kojenec zažívati jen mléko. U úplně 
silně vyvinutých dětí jest na místě suchar se slabým čajem heřmánkovým, ale podávání 
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zrnkové kávy nutno se vyvarovati. Nechceme-li vychovati hlupce, blbce s děti křečemi 
stižené, nutno se u slabých kojenců varovati makovic, opia a jiných prášků uspávacích.
Tento předmět jest projednán poněkud podrobněji nežli všecky ostatní a při něm matkám 
důtklivě domluveno; spisovatel měl při tom přesvědčení, že každá matka, která bude dbáti 
těchto rad, bude srdečně se těšiti ze zdraví svého dítěte.

Opruzení dítěte
Opruzení možno odstraniti, věnuje-li se největší pozornost stolici a močení dítěte, udržují-li 
se plenky a tělesné prádlo v nejúzkostlivější čistotě a zasypává-li se dítě pudrem, práškem 
plavuňovým a výborně působící moučkou bramborovou. Vytvoří-li se následkem nečistoty 
vředy, nutno povolati na poradu lékaře. Opruzenina dětí hojí se tak rychle tím, že se po 
výměně plenek příslušné tělesné části lehce omyjí studenou vodou.

Moučnice
Při nepozornosti matek vzniká v ústech kojenců velmi snadno moučnice. Příčinou vzniku 
toho bývá to, že se zapomene několikrát denně čistiti gumový klobouček a vnitřek úst 
kojence. Má-li dítě zůstati ušetřeno moučnice, má matka gumový klobouček vkládati denně 
na několik hodin do čisté, horké vody; také nutno ústa kojence po každém pití nebo jiném 
přijímání potravy opatrně vytříti kouskem plátna, namočeným ve vlažné vodě. Vzniká-li 
následkem nedostatečné čistoty moučnice, nutno ihned a pak každou půl hodinu čistiti ústní 
dutinu kojence vlažnou vodou, ale plátno nutno po každém upotřebení zahoditi.

Těžké prořezávání zubů neb křeč zubní
Dítěti se při tom napomáhá potíráním lící olejem mandlovým. Také se mu má podávati tak 
zvaný kořen zubní (fialový) a uvnitř potírati dásně mírně zahřátým olejem tabulovým.

Zvracení dětí
Při zvracení dětí po pití podává se jim místo mléka čerstvá smetana, zředěná vodou. Přídavek 
koňaku (několik kapek na láhev zředěné smetany) posiluje žaludek. 

Vřídkovitý zánět sliznice ústní u dětí
Připraví se odvar ze šalvěje , heřmánku, přesličky nebo oslazený řídký odvar z kůry dubové 
a kouskem plátna, namočeným v takovém odvaru, vytírají se dítěti každou hodinu ústa, která  
se potom ještě jednou vytřou čistou.

Močení dětí pod sebe
Příčinou bývá nachlazení, postihující měchýř močový, pročež se pomočování dětí vyskytuje 
častěji v zimě než v létě.
Podává se odvar z třezalky, ale nemá být příliš silný. Také se s úspěchem používá odvaru z 
listů medvědice, který  se má  píti ráno a večer před spaním. Proti močení pod sebe možno 
ještě doporučiti odvar z černých šišek olšových.

Škrkavky a roupi
Tyto lze zjistit jen, odcházejí-li stolicí. Chceme-li děti této choroby zbaviti, smísíme 10 dílů 
oleje ricinové a díl santoninu, z toho se podávají dítěti denně 3 čajové lžičky nebo se jim 
dává častěji ráno na lačný žaludek 1 koflík čaje z květu vratičkovitého. U slabých dětí jsou na 
místě známé produkty proti červům.

Vyrážka na hlavě dětí
Při nenakažlivých vyrážkách na hlavě u dětí osvědčuje se jako dobrý prostředek čaj z 
macešky. Viz také ekzém stroupkovitý.
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Kašel zádušný
Tu pomáhá čaj z routy polní a odvar z osvědčeného kořene kostivalového; nebo se koupí po 
deseti haléřích tlučeného cukru kandýsového, tlučených bobulí jalovcových, prášku prsního 
a za 20 haléřů dobré moučky čokoládové, vše se smísí a užívá se za půl hodiny na špičku 
nože v kávové lžičce vody.
Jiným známým prostředkem proti kašli zádušnému jest čaj z macešky.

Záškrt
Tato choroba napadá již děti ve věku od 2 do 6 let. Příznaky jsou horečka, bolesti v krku a 
povlak v hltanu a hrtanu.
Při záškrtu nutno dbáti na to, aby se nezaměnil s pablanitým zánětem v krku (croup), proto 
nutno dbáti toho, že při croupu blánité usazeniny leží na sliznici, při záškrtu však ve sliznici. 
Po záškrtu se neodstraňuje žádná blána (pablána), nýbrž na místě odstraňování rozpadá se 
sliznice sama snětivě.
Dále rozeznáváme  záškrt (difterii) ústní. hltanovou, nosní a hrtanovou. Nejčastěji se 
vyvinuje záškrt po spalničkách, spále a tyfu. Vedle dětí onemocňují však tím také dospělí, a 
poněvadž choroba ta se snadno vrací, jest třeba řádného léčení.
Poněvadž záškrt je velmi nakažlivý, vystupuje také epidemicky, jest potírání příčiny hlavní 
podmínkou. Jisto jest, že původcem choroby té jest jistá plíseň (bakterie).  Vznik záškrtu se 
podporuje tělesnou nečistotou, špatnou nepřirozenou výživou, zchoulostivěním krku, atd. 
Často se dostavuje záškrt také po některé nemoci vyrážkové.
Předzvěstí záškrtu bývají zpravidla skrovné - trochu zemdlenosti, obtíže polykací, zřídka 
však třesavka a jiný příznak horečnatý. Také i na výši choroby bývá horečka mnohdy mírná 
a celkový stav nebývá zlý, takže okolí dítěte bývá často klamáno. Většinou vyskytuje se v 
pozadí krku zduření, zánět a konečně je viděti šedohnědý povlak na sliznici, který při 
odstraňování zanechává krvácející místa; povlak ten nedá se však snadno odstraniti. V dalším 
průběhu mění se povlak sliznice v tmavou, zapáchající hmotu, která sama odtéká nebo bývá 
vykašlávána - potom tvoří vředy, které po zhojení nechávají jizvy po sobě. Zduření mandlí a 
mízních žláz na krku a odporný zápach z úst vyznačují další průběh choroby.
Nastane-li smrt, jest příčinou její méně udušení, spíše vysílení a rozklad krve. Záškrt není 
chorobou místní, proto hrdlořez (tracheotomie) není také vždy operací zachraňující, jako při 
croupu. Jestli průběh choroby příznivý, odlučují se cáry tkáně chorobné a v 2-3 týdnech 
nastává uzdravení. Později dostavují se na patře, hltanu, očích a údech často obrny, které v 
krátké  době zase vymizí. Jsou známkou, že nebyl veškerý jed v těle ještě učiněn neškodným.
Léčení: Odváděti jed chorobný k zevní kůži, mírniti přítomnou horečku, často dávati studené 
obklady na krk a čelo, častěji kloktati slanou vodou nebo zředěným vínem červeným. 
Vsrkávati a vstřikovati tekutiny do úst a nosu, píti čerstvou vodu s hojně šťávy citronové. 
Dále každou půlhodinu chladné záviny krku a každé tři hodiny záviny dolní části těla. 
Dostavuje-li se skleslost, nutno podávati prostředky povzbuzující, při záchvatech dušení tření 
krku, žeber a trupu.
Dalším prostředkem proti difterii jest toto. Ze slanečka sní se polovička mlíčí, za 5-10 minut 
vezme se druhá polovička, ale zároveň se vezme 5-6 kapek terpentinu a později se kloktá 
vápennou vodou.

Spála
Tato choroba jest zánět kožní, provázený ze začátku silnou horečkou a bolením hlavy, při 
čemž se ponenáhlu zardí kůže.
Vyrážka spálová objevuje se nejprve na krku a šíří se odtud po celém těle. Obyčejně bývá již 
po 26 hodinách celá kůže pokryta červení spálovou. Z nemocného vychází zvláštní zápach, 
tep jest zrychlený, kůže suchá a při tom je palčivá horkost. V době nemoci musí zdraví býti 
přísně odloučeni od nemocných a jejich ošetřovatelů, poněvadž choroba jest velmi 
nebezpečná a nakažlivá. K zamezení dalších nákaz jest dobře vykropovati světnici vodou 
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karbolovou a větrati častěji okna, při čemž však nutno dbáti na to, aby na nemocného nešel 
žádný průvan. 
Když začíná uzdravování, počíná se kůže olupovati ve větších nebo menších šupinách.
Za nápoje možno doporučiti cukrovou vodu svařenou, ochlazenou limonádu, sliz ovesný, 
odvar z květu bezového, pampelišky nebo z heřmánku.

Spalničky
Spalničky jsou malé, červené skvrny na kůži celého těla. Příznaky nemoci jsou: zpočátku 
červené skvrny v obličeji, rýma spojená s bolením hlavy, silný kašel, slzení a světloplachost 
a horečka. Po 6. dni počíná se kůže olupovati a možno očekávati uzdravení.
Nemocného nutno chrániti přes jasným světlem denním a průvanem (Léčení viz  spála.)

Křivice (Anglická nemoc)
Nazývá se také dvojitým vzrůstem pro zdánlivé zdvojení konců kostních, vzniká následkem 
nedostatku vápna při výživě. Dalšími příčinami jsou, Dalšími příčinami jsou, jako při 
skrofuloze, zdědění skrofulozních a nezdravých šťáv nebo špatná a nedostatečná výživa, dále 
překrmení, zchoulostivění oděvem, špatným, tmavým, vlhkým  a špatně větraným obydlím, 
zanedbané pěstění kůže, nepřirozený způsob života.
Příznaky choroby té jsou: zkřiveniny žeber  a kosti hrudní (husí prsa) zkřivení páteře, pánve, 
údů v podobě nohou do O nebo X, šavlovitých rukou, naduření břicha, zvětšení a měkkost 
lebky. Pocen, porušené zažívání a průjmy bývají předzvěstí nebo vedlejšími příznaky. V 
dalším  průběhu může nastati úplné zkřivení a zakrnění těla, podobně jako při skrofuloze.
Léčení jest podobné jako při skrofuloze: hojný pohyb na světle a slunci, úzkostlivé držení 
těla v čistotě, denně  teplé lázně na nohy, v noci obklady na břicho a poloviční záviny, také 
lázně slunečné, spaní při otevřeném okně, nikoli na peřinách, nýbrž na slamníku nebo 
matracích nebo houních. Varovati se moučných jídel, zejména u malých dětí. Doporučuje se 
ovoce a chléb černý, žádné však lihoviny. Hlavní prostředek: rybí tuk s foforem.
Jiný prostředek proti křivici jest tento: vezme se za 20 haléřů rumu, asi 60 gramů másla, za 
10 haléřů benátského mýdla, za 5 haléřů bobulí jalovcových, směs ta se svaří na mírném ohni 
na mast, kterou se potírají chorobná místa. Této masti bylo použito s velkým úspěchem.

Katar žaludeční a střevní
Léčení: utřený ořech muškátový v dávce na špičku nože smíchá se se lžící bílku vaječného a 
sní se. Prostředek ten slouží dítěti zároveň za potravu.

Výživa dětí
Výživa dětí měla by nalézati pro vývoj člověka daleko větší pozornosti a péče, nežli se tak 
děje ve většině případů. Zde buďtež uvedeny jen některé diaetické pokyny. Domněnka, že 
pivo, víno, maso, uzeniny, masová polévka, káva atd. jsou silnými potravinami pro děti, jest 
bohužel ještě příliš silně rozšířena, poněvadž mnoho matek nezná ani výživné hodnoty ani 
účinky účinky těchto látek: Pivo, víno, vůbec všecky lihové nápoje, dále kávu, čaj a 
kořeněnou čokoládu neměly by děti vůbec dostávati, silně kořeněné polévky masové tím 
méně a maso jen výjmečně.  Všecky snadno stravitelné druhy mas a ryby nemají se podávati 
jako hlavní jídlo, nýbrž jen jako přídavek k dušené zelenině a ovoci. Hlavní potravou  mají 
býti především rostlinné věci: rýže, oves, čočka, chléb, moučníky, dále mléko, také vejce, za 
nápoj má sloužiti čerstvá voda studničná a alkoholu prostá šťáva ovocná a kakao s mlékem. 
Ovoce má se dětem popřáti po libosti, neboť dobré zralé ovoce nikdy neškodí , zejména 
používá-li se s kouskem chleba. Za přídavek ke chlebu dále možno doporučiti med, který 
není žádnou mlskou, nýbrž výbornou potravinou  pro děti, které si bohužel málo všímáme.

Polední spánek dětí
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Jest bohužel zvykem velmi rozšířeným, že se malé děti, které mají odpoledne spáti, kladou na 
lože oblečené. Ve většině případů je toho příčina nechuť, dítě svlíkati a zase oblékati. Kdyby 
matka věděla, jak tento zvyk jejímu miláčku škodí, jistě by jej vždy svlékla. Dítě, které 
usnulo ve svých šatech, probouzí se , potom jsouc vysíleno a zemdleno. Místo aby se 
spánkem cítilo osvěžené, jest ve špatné náladě. Někdy jen uvolněné, nikoli rozepjaté tkaničky 
a knoflíky tlačily ve spaní na orgány břišní a hrudní omezovaly jejich volný pohyb, 
znesnadňovaly dýchání a zažívání. Proto jest povinností matek, aby před spaním dětem vždy 
svlékly jejich šaty, po případě to nařídily osobám, kterým děti své svěřily.
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Lázně
Že k uzdravení mnoho přispívá lázeň, netřeba zajisté podrobněji vykládati, ale že při koupání 
nemáme mít naplněný žaludek, toho se dbá příliš málo. Jest přímo nebezpečno, koupati se s 
plným žaludkem, neboť  lázní žene se krev k zevním částem a ruší se zažívání, což může míti 
za následek závrať, mdlobu, zvracení, ano i záchvat mrtvice. Podobně máme se choditi 
koupati s prázdným žaludkem. Při naplněném žaludku jest koupající se v řece vystaven 
nebezpečí utonutí. I ve vaně koupací již lidé přišli takto o život.
Teplota vody v lázni má býti tato: studená lázeň 15 stupňů, vlažná lázeň 21-27 stupňů, teplá 
lázeň 27-30 stupňů Reaumura.
K celkové lázni béře se tolik vody, kolik se vejde do vany s koupajícím se; v lázni máme 
míti ovšem ještě možnost se pohybovati. 
Lázně z vonných bylin (aromatické lázně bylinné) 
mají se používati při příliš silné činnosti srdeční, stavech slabosti, revmatismu a křivici. K 
lázni takovým užívá se asi 500 gramů heřmánku, který se před tím svaří a odvar se vleje do 
lázně.
Železitá lázeň
Používá se proti chorobám měchýře močového, sleziny, posilnění u chudokrevných, 
nemocných bledničkou a nemocemi pohlavními, souchotinami a chorobami plicními. Z 
drogerie nebo lékárny koupí se sirník železnatý nebo železné koule, a uhličitan draselný 
(potaš) a sice asi 5 gramů a přidá se to k vodě ve vaně.
Jehličnatá lázeň
Osvědčuje se při skrofuloze, vyrážkách kožních a zánětech očních, vředech, zduřelých 
žlázách, zduřeninách kostních, výtoky z ucha, dně, křečích prsních a žaludečních.
Upotřebení: šišky smrkové nebo jedlové se špičkami jedlovými (semenné šišky) ve množství 
500 gramů se ve vodě a pak se to přilije do vody lázně.
Jodová lázeň
Používá se proti  zánětům děložním, syfilitickým onemocněním, bolestivým vředům, atd. 
Když se voda nalila do dřevěné vany, přidá se asi 10 gramů jodidu draselného (kalium 
jodatum). Z kovu nesmí býti vana, poněvadž jod poškozuje všechny kovy.
Otrubová lázeň
Používá se proti nachlazení, slabosti údů, revmatismu a hemoroidům. Upotřebení: 1/2-1 
kilogram pšeničných otrub a 1 talíř dřevěného popela svaří se ve 3-5 litrech vody a přidá se 
to k celkové lázni.
Louhová lázeň
Jako studená lázeň používá se při otylosti, chorobách žaludečních, hemoroidech, chorobách 
jaterních, katarech střevních, písčitosti ledvin a chorobách kožních. Vezme se 100 gramů soli 
kuchyňské a 150-200 gramů uhličitanu draselného (potaše).
Sladová lázeň
Doporučuje se při slabosti a pokleslé životní síle. Výborně se osvědčuje u dětí sesláblých, 
trpící chorobami střevními. K celkové lázni přidá se 1-3 kilogramy ječného sladu, který se 
před tím půl hodiny vaří ve vodě a procedí.
Syrovátková a mléčná lázeň
Používá se jen u nedráždivých nemocných, stižených chorobami prsními a plicními. Lázeň se 
připraví z poloviny vody a z poloviny mléka nebo syrovátky.
Sirná lázeň
Doporučuje se při chorobách kožních, lišejích, svrabu, zastaralé syfilis, dně, kloubních 
bolestech, hemoroidech, mírné zácpě a skrofuloze. Vezme se asi 100 gramů sirníku 
draselnatého na celkovou lázeň; za účelem sesílení možno přidati k lázni ještě 10 gramů 
kyseliny sírové. Lázeň sirnou možno připraviti jen ve dřevěné vaně.
Mýdlová lázeň
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Používá se při zduřeninách žláz původu skrofulozního, lišejích, svrabu a jiných chorobách 
kožních. Lázeň taková se připravuje tak, že se vezme asi 500 gramů ustrouhaného mýdla a 
přidá se asi 100 gramů lihu mýdlového.
Tříslová lázeň
Možno ji použít při omrzlinách, krvácení z dělohy, skrofuloze, zastaralých úrazech a slabosti 
končetin. Svaří se asi 500 gramů kůry jilmové, vrbové nebo dubové a odvar ten se pak přidá 
k lázni.
Vinná lázeň
Používá se u seslabených chorých dětí a novorozenců. Vezme se na 5 litrů vína 5 litrů teplé 
vody, svaří se něco benátského mýdla, hřebíčku a libečku (kořene opichového) v 1 litru vody, 
směs ta se procedí a pak přidá k lázni.
Rašelinné lázně
Na jednu lázeň béře se soudek rašeliny nebo 3-5 liber soli rašelinné. Lázně takové se výborně 
osvědčují při skrofuloze dětí a při stavech slabosti, dále hodí se dobře k povzbuzení a oživení 
výměny látek.

Následuje Léčebné prostředky proti nemocem, 
nejčastěji se vyskytujícím
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Léčebné prostředky proti nemocem, nejčastěji se vyskytujícím

Astma a krátký dech
Tu se s největší úspěchem používá čaje z květů podbělových. Léčivost květů podbělových 
dokazuje  tento případ; Jistá paní trpěla 5 let astmatem, všecky použité prostředky zůstaly bez 
účinku. Konečně začala píti paní ta čaj z podbělových květů a tím se choroby své úplně 
zbavila.
Dále se doporučuje toto: Nařeže se dobrá černá ředkev na destičky a nasype se na to něco 
kandysovaného cukru, pak se to důkladně promíchá a z toho se ráno a večer jí několik 
destiček. Lék ten rozpouští hlen a tudíž ulehčuje dýchání.

Blánitý zánět mandlí
Tento zánět postihuje mandle, ležící na obou stranách čípku, a jejich okolí. Mandle jsou dvě 
žlázy, které možno cítiti i při zevním ohmatání krku. Při tomto zánětu jest jedna nebo obě 
mandle silně zduřelé, tmavočervené a hlenem a hnisem pokryté. Při tom jsou bolesti a obtíže 
při polykání.
Choroba ta se při obezřetném léčení, které jest stejné jako při prostém zánětu v krku, zhojí ve 
3-7 dnech. Následkem toho onemocnění bývá často zvětšení a ztvrdnutí mandlí. 
Nebezpečným může se státi zánět mandlí, když jich silné zduření dýchání a výživu ztěžuje.
Dalším prostředkem proti zánětu mandlí jest okamžitý studený obklad na krk a na hrudník. 
Dále dává se nemocným dětem několik kapek medu, syrupu a cukrové vody. Jestli možno 
smísí se voda cukrová se šťávou citronovou.

Bolavé nohy
Puchýře na nohou, které vznikají někdy příliš úzkou obuví a dlouhými pochody, možno 
rychleji zhojiti, použije-li se glycerinu, k němuž se přidá arnika (asi 1 díl arniky a 3 díly 
glycerinu). Také mazání mastí kafrovou neb olejem kafrovým prý se dobře osvědčuje při této 
chorobě.

Bolesti břicha
Toto vzniká po nachlazení, po požívání těžko ztravitelných jídel a následkem nadměrného 
nahromadění plynů ve střevech a při čmýře žen. Bolení to odstraňují teplé obklady na břicho 
a čaj z baldryánu, melissy nebo máty peprné.
Dobrým prostředkem proti všelikým bolestem břicha jsou  horké obklady z lněného semene, 
také možno použíti s úspěchem ohřívačů břicha, naplněných horkou vodou, a horkých talířů.

Bolení zubů
Vyskytuje se u vykotlaných zubů při nachlazení, návalech krve k hlavě a při chorobách 
revmatických. 
Z bolení zubů mohou se lidé >>zblázniti<<. Proto jest na místě upozorniti na účinný 
prostředek proti této chorobě. Vezme se trochu práškovaného kamence na vatu a vloží se do 
dutiny bolícího zubu. Jakmile se kamenec rozpustí, bolesti vymizí. Vrátí-li se bolení znovu, 
upotřebí se prostředku toho tak často znovu, až bolení úplně vymizí. 
Kamenec jest vůbec dobrý prostředek pro choré a vyhlodané zuby, zamezuje hnilobu a tudíž 
další kazení se zubů. Proto měli by lidé, trpící bolením zubů, kamence častěji používati 
uvedeným způsobem.
Také se doporučuje horká lázeň na nohy z moučky horčičné a pak ihned jítí na lože.

Bolesti hlavy
Vznikají při návalu krve k hlavě, po nachlazení nohou, při nervové slabosti, při chorobách 
žaludečních a často také při nepravidelnosti čmýry u žen.
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Upotřebiti lze: konvalinky se naloží do octa a tím se natírá čelo, nebo také možno čelo 
potírati terpentýnovým olejem.
Dále: Z citronu se odřízne tenká destička žluté slupky a přiloží se na spánky. V krátké době 
vznikne červená skvrna, která palčivě svědí, a pak bolesti hlavy mnohdy v krátké době zmizí.

Bolesti v kříži
Tato choroba jest původu revmatického nebo také nervového.
Léčení: kousek flanelu namočí se do studené vody, opět se vyždímá a tímto vlhkým flanelem 
tře se krajina křížová tak dlouho, až kůže zčervená. Také jest dobře píti 2-3 koflíky čaje z 
lipového květu, dále se doporučuje masáže hřbetu, teplé lázně sedací, úprava diety a péče o 
řádnou stolici. Nemá-li léčení toto žádného účinku, jest radno povolati lékaře.

Bradavice
Vyskytují se většinou na prstech a rukou. Jsou to ztluštělé buňky pokožkové, které jsou 
nahoře zakulacené a hnědavě zbarvené.
Poznenáhla, ale důkladně a neškodně možno bradavice odstraniti, potírají-li se šťávou 
bolehlavu, prýšce nebo laštovičníku.
Bradavice vymizí také, potírají-li se ve dne šťávou z cibule a přiloží-li se na ně přes noc 
jemně rosekaná cibule.
Nejlepším ovšem dosti bolestivým prostředkem k odstranění bradavic zůstává Mehlova léčba 
sluneční. Paprsky slunce soustřeďují se pomocí čočky a nechají se dopadat na bradavici, 
která se tím doslovně spálí. Po uplynutí několika neděl bradavice úplně vymizí a na místě ní 
vytvoří se úplně nová kůže.
Před upotřebením tohoto způsobu jest radno v pijavém papíře udělati dírku, která má přesně 
objem bradavice. Papír pijavě přiloží se tak, aby ostatní kůže zůstala zakryta a byla viděti 
pouze bradavici. Tím se dosáhne, že paprsky čočkové, které při necvičených rukách snadno 
mohou padati vedle, dopadají jen na papír, nikoli však na kůži.
Vysoké bradavice vymizí také, když se podvážou hedvábnou nití a častěji potírají šťávou 
petrželovou.

Dna (podagra)
Tato choroba jest následkem poruch výměny látek a uloženin solí močových v kloubech. 
Záchvaty dny jsou ojedinělé a velmi bolestivé, většinou s horečkou. Usazováním se solí 
močových stávají se tak zvané dnavé uzle, jež působí ztuhlost a znetvoření kloubu. Dnou trpí 
více mužů než-li než, zejména lidé otylí.
Příčiny choroby té jsou: příliš bujný způsob života, požívání mnoho masa a lihovin. Dnou 
samotnou však zmírá málo lidí, více jich zmírá jinými chorobami, které se ke dně přidružily.  
Usazují-li se soli močové se zálibou ve kloubu palce nohy, nazývá se dna taková podagra 
(dna kožní), usazují-li soli v rukou, sluje to chiragra, v kolenech: gonagra, v ramenech: 
omagra. Vylučování solí močových děje se však také uvnitř těla, dokonce i v hlavě a působí 
těžká onemocnění.
Také tvoření se kaménků močových bývá dalším následkem dny.
Doporučuje se: dieta, nedráždivá strava, koupele a masáže kloubů. Ke zmírnění bolesti užívá
se lázně napařovací nebo sprch. Nutno se varovati těžko stravy a alkoholu, pití  mnoho vody 
a nejísti nic kyselého. Za čaj slouží směs heřmánku, eriky a mateřídoušky a pije se čaje toho 
3krát denně 1 koflík.

Epilepsie (padoucnice)
Proti této nemoci se doporučuje  přezimující kořen baldriánový (kozlíku lékařského) . Tento 
se vykope dříve ještě, než-li dostane stonek, usuší, roztluče na prášek, který se užívá v 
dávkách dle konstituce tělesné a vždy se zapije sklenicí čerstvé vody. 
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Jestli epilepsie spojena s kolikou, pije se čaj z tohoto kořene a z černobýlu a k tomu se vezme 
na špičku nože práškované cibule ocúnové.

Ekzem stroupkovitý
Tato nakažlivá vyrážka vzniká nákazou a může býti zaviněna nečistotností. Příznaky její 
jsou: suché, šedé příškvary na hlavě v průřezu asi 1/2-1 cm. Také ostatní části těla mohou 
býti zachváceny touto chorobou, která jest velmi úporná a nemá se nikdy zanedbávati; může 
se také dostaviti lysivost hlavy (pleš).
Léčení: příškvary se odstraňují tím, že se navlhčují  vlažnou vodou, když byly vlasy před tím 
ostříhány. Když se příškvary uvolní, odstraní se ještě přítomné vlasy. Omývání hlavy 
mydlinkami (zelené mýdlo) nebo líhem mýdlovým. Potom se používá mastí dle předpisu 
lékařova.

Hemoroidy
Vznikají váznutím oběhu krevního v spodní části břicha a jeví se v podobě  uzlíků u řitě, 
které drážděním působí trvalý katar konečníku. Svědění u řitě bývá většinou předzvěstí této 
choroby. Uzle mohou býti velké jako hrách, ale mohou nabýti až velikosti holubičího vejce; 
prasknou-li, odchází krev stolicí. Zanítí-li se uzlíky ty, což snadno zaviňuje trvalé tření při 
chůzi, jsou neobyčejně bolestivé.
Průvodními příznaky této choroby jsou bolesti v kříži, tuhá stolice, nechutenství, návaly krve 
k hlavě, celková slabost tělesná a špatná nálada.
Příjemné ulehčení působí klystéry z teplé vody. Hlavně se má píti ráno na lačný žaludek a 
večer před spaním sklenice vody, ve které jest rozpuštěna kávová lžička vinného kamene 
(cremor tartari) a lžíce tlučeného cukru.
Tento prostředek upravuje stolici a utišuje krev. Dobrým prostředkem proti hemoroidům jest 
také čaj z květele obecného. Užitečnými jsou tělocvik, hojný pohyb na čerstvém vzduchu, 
vycházky, lázně světelné i vzdušné.

Hlíza dásně
Vzniká obyčejně při vykotlaných zubech, zvláště při zánětu okostice kořene zubního. 
Přikládáním fíků, chleba nebo horkých šátků na tváře urychluje se uzrání hlízy a vyprázdnění 
hnisu. Bolesti se velice zmírňují vyplachováním úst vlažným rumem zředěným.

Horečka ranná
Vzniká při znečištění větších ran a vniknutí bakterií, následkem čeho vznikají záněty.
Nejlepším ochranným prostředkem proti této nemoci jest tudíž největší čistota. Arnika v 
dávce několika kapek jest výborným proti horečce ranné.

Horečnatá onemocnění
Horečkou rozumíme vždy teploměrem dokazatelné zvýšení teploty tělesné, provázené 
obyčejně mrazením, dokonce i třesavkou, načež následuje horkost a ve mnohých případech 
jest horečka celkovou chorobou, která postihuje celý organismus a má své sídlo v krvi a 
nervech. Tato horečka po nachlazení, katarová a horečka nervová. V jiných případech jest  
horečka zase příznakem, provázejícím prudkou poruchu některého onemocnělého orgánu 
tělesného, např. horečka při zánětu plic a pohrudnice, a trvá zpravidla tak dlouho, až porucha 
ta vymizí nebo nabude rázu vleklého onemocnění.
Hlavními příčinami horečkami jsou: nastuzení, záněty jednotlivých orgánů, otravy a 
nakažlivé nemoce (žlutá horečka, tyfus, chřipka, syfilis). Nákaza může se přihoditi šupinami 
olupující se kůže, chrchly a stolicemi při průjmech. Vlévají-li se takové stolice do záchodu, 
mají se učiniti neškodnými poléváním vápenným mlékem (vápno rozředěné vodou). Prádlo 
nemocného má se denně měniti a vždy vyvařiti. Nákazy jest se obávati jen tomu, kdo 
následkem nepřirozeného způsobu života přijal do sebe chorobné látky nebo kdo má nečisté 
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tělo, ostré a zvlhlé šťávy nečisté. Tím se také stává, že po horečnatých nemocech následují 
často ještě jiné poruchy. Horečnatá onemocnění dělíme v prvotné (primární) a druhotné 
(sekundární), tj. v samostatné a v takové, které se objevují v průběhu jiných onemocnění. 
Děti jsou jim nejvíce vysazeny. Celkem bývají epidemickými nemocemi postiženi více muži, 
kteří vůbec snáze onemocňují nežli ženy. To, že ženy počtem převládají nad muži a je přežijí, 
má hlavní příčinu ve větší zdrženlivosti k požitku lihových nápojů a tabáku a vůbec v 
mírnějším způsobu života.
Při vypuknutí epidemie dbáti nutno zdravotnických pravidel, uvedených na několika místech 
této knihy; dlužno zachovávati přísnou dietu, pečovati o čistý vzduch, jak je to jen možné, 
omývati tělo, kloktati a bráti lázně vodní i parní, tedy čistota zevně i vnitřně.

Houser
Houser jest většinou náhle se dostavující bolest v krajině bederní s příznaky ochrnutí 
následkem nezvyklého nosení nebo zvedání těžkých předmětů. Hlavní léčení spočívá v časté 
masáži, která se provádí dle možností ve stoje. Také jest radno omeziti se poněkud v dietě  a 
zadržovati se ve volné přírodě, ale varovati se tam usednouti. Velmi dobře působí mírný 
pohyb. Hojení podporuje mazání lihem kafrovým.

Hučení v uších
Jest-li v uších rychle pomine, není ničím závažným, poněvadž se vykytuje u mnoha lidí. 
Trvá-li však hučení v uších dny a týdny a jest-li provázeno bolením hlavy a mžitkami před 
očima, dostavil se nával krve k hlavě.
Proti tomu se doporučuje studené omývání záhlaví a horké lázně na nohy.

Cholera a cholerina
Možno ji vyléčiti v jejích počátcích odvarem z listů rozmarinových v horkém mléce, který se 
pije co možná nejteplejší, nebo kapkami cholerovými, jež lze dostati v lékárně.

Chraptivost
Vzniká-li chraptivost následkem mluvení, odstraní se vzetím 2-3 kapek tinktury arnikové na 
kousek cukru. Také pomáhá večer před spaním píti čaj ze šeříku a heřmánku, připravený s 
mlékem.

Infulenca čili chřipka
Při této chorobě bývá nemocný zachvácen mrazením, dostavuje se unavenost v údech, 
bolestivé pocity v kloubech, nechutenství a bolesti hlavy v krajině čela, často také škrábání v 
krku a průdušnici, kašel suchý nebo s chrchly. Obyčejně počíná nemoc silnou rýmou.
Pijse se čaj z řebříčku a do každého koflíku přidá se lžíce medu nebo se vezme ráno, v 
poledne a večer po sklenici grogu z rumu nebo koňaku, který se pije co možná nejteplejší, a 
zdržujeme se v posteli nebo v teplé světnici.

Kaménky močové a žlučové
Tyto odstraňuje přesně prováděná léčba citronová, která se osvědčila skvěle při dně, 
revmatismu, poruchách zažívacích a mnohých chorobách nervových.
Léčba provádí se takto: Prvého dne vezme se 1 lžíce šťávy citronové a přidá se každý den o 
jednu lžíci, až se dostoupí na množství 5lžic denně, pak se opět sestupuje stejným způsobem. 
Předpokládá se při tom prostředně silný organismus, slabší povahy zmenšují, silnější povahy 
zvětšují míru tu. Šťáva citronová  nemá se nikdy používati na lačný žaludek. Dostaví-li se 
nějaké obtíže žaludeční, zmenší se množství nebo se celé léčení přeruší na několik neděl. 
Množství, které se chce používati, rozdělí se na celý den.
O ceně citronové šťávy vyjádřil se známý lékař Dr. Lahmann takto: Užívání to jest 
neobyčejně zdravé a tudíž vždy na místě. Ocet se v naší kuchyni vždy nahrazuje šťávou 
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citronovou, neboť přirozená šťáva citronová podporuje zažívání, kdežto kyselina octová, 
vzniká kvašením, ruší vždy zažívání.

Kapavka
Je to hnisavý výtok z trubice močové, který vzniká nákazou při souloži a může míti za 
následek také zánět nadvarlete. 
Za několik dní po nákaze dostaví se zprvu vodnatý,  později hnisavý výtok z trubice močové. 
Kapavka působí nemocnému neobyčejně prudké bolesti. Žlázy tříselné někdy při tom zduřují.
Kapavka může se zhojiti rychle, ale také jindy velmi pozdě. Především nutno se vyvarovati 
piva a alkoholických nápojů vůbec. Vždy nutno se svěřiti do ošetřování lékařského. Při této 
nemoci nutno pečovati o nejpřísnější čistotu. Vnikne-li nejmenší částečka jedu kapavkového 
do oka, vzniká nebezpečný hnisavý zánět oční, který může míti za následek i ztrátu zraku.

Katar hrtanu
Vzniká zánětem sliznice hrtanu. Jest-li současně zachvácen také hltan, vzniká obtížné 
polykání. Hlavním příznakem kataru hrtanového jest chraplivost. Doporučuje se píti horký 
čaj z řebříčku s cukrem a střídavě cukrovou vodu s rozmíchaným žloutkem vaječným. Velmi 
dobře působí také čaj ze slámy ovesné s cukrem kandysovým. Za jídlo slouží nejlépe sliz 
ovesný s medem.

Katar měchýře močového
Léčení: Vezmou se 3 díly listů medvědice, 1 díl bobulí jalovcových, 3 díly rdesna (hadího 
kořene), 3 díly lněného semena, smísí se to dohromady a z odvaru této směsi pije se 
několikrát denně po 1 koflíku.

Kolika
Proti ní připraví a pije se čaj z 1 dílu zeměžluče, 2 dílů baldriánu a 8 dílů máty peprné.

Kopřivka
Je to vyrážka, která se objevuje náhle a prozrazuje se prudkým svěděním a pálením, při tom 
se objevují na kůži červené pupence.
Vlastní příčina kopřivky jest neznámá; kopřivka rychle přichází, rychle se ztrácí a často opět 
náhle se vrací. S dostavením se potu vyrážka tato často mizí.

Křeč v lýtkách
Křeč v lýtkách dostavuje se náhle, většinou  při sezení nebo ležení. Lýtko stáhne se při tom v 
nádor tvrdý jako kámen, při čemž cítí se velmi prudká, táhlá bolest. Při tlaku nebo natahování 
jest lýtko velmi citlivé. Toto bolestivé napětí trvá jen několik minut, pak svalstvo opět 
ochabne a zbývá jen delší čas pocit bolesti. Podobné stavy křečové se vyskytují také jen v 
palci nebo ve všech prstech nohy, řidčeji ve svalech žvýkacích a krčních. Příčinou bývá 
nezvyklé namáhání dolních končetin při tanci, plavání, slézání hor, atd., dále poruchy oběhu 
krevního, jaké se jeví v podobě „ztrhaných žil”, při čemž těsné podvazky usnadňují stav ten. 
Opakují-li se častěji, dokonce v téže noci, stávají se křeče lýtkové velmi obtížnou chorobou, 
která hlavně u starších osob působí škodlivě na zdraví tím, že ruší spánek a nutné zotavení. 
Prostředků vychvalovaných proti křečím lýtkovým jest celá řada: přitažení nohou k tělu, 
pevné opření se o postel, důkladné tření, přivázání studeného klíče (neb železa) na lýtko, 
vyskočiti z postele, atd. Jest-li choroba úpornější, nutno již večer vykonati ochranná opatření, 
spočívající v tom, že se lože prohřeje dobře zahřívacími láhvemi a lýtka se tlustě ovinou 
šatem vlněným nebo flanelovými obinadly. Před tím možno lýtka ještě zdola nahoru lehce 
masírovati, nikoli však při „ztrhaných  žilách”, při kterých  musí nohy  ležeti v posteli výše. 
Při správném provádění těchto opatření vymizí křeče lýtkové v krátké době.
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Křeč močového měchýře
Vezmou se dva díly přesličky, 2 díly trnky, 3 díly listů brusinkových, 2 díly rozrazilu, 3 díly 
řebříčku, smísí se dobře a připraví se ze směsi té odvar, kterého se pijí denně 2 koflíky. Vrací-
li se choroba ta častěji, jest dobře mimo to píti denně čaj ze šípků. Při křeči měchýře 
močového dlužno pečovati o vydatnou stolici a jest-li třeba, vzíti častěji klystýr z vlažné 
vody mýdlové.

Křeče
Vznikají náhlým bezděčným stahem jistým vláken svalových. Příčiny křečí jsou velmi různé, 
na příklad leknutí, zlost, mocné rozčilení a nehody. Při záchvatech křečí se má hned všechen 
těsný šat uvolniti, po případě odstraniti a nemocný má se pohodlně uložiti. 
Křečemi zachvácené části těla se důkladně trou a na chodidla se přikládá náplast hořčičná 
nebo černá ředkev. Jakmile křeče přestanou, pije se čaj z máty peprné nebo heřmánku.
Křečovité bolesti porodní nebo křečovité bolesti poporodní zmírní se dále, pije-li se čaj z 
modrých květů čekanky.
K zamezení záchvatů křečových připraví se čaj ze směsi 3 díly fenyklu, 3 díly mochny husí, 
2 dílů routy polní a 3 dílů baldriánu a z toho se dává píti koflík při známkách hrozících 
záchvatů.

Krvácení z nosu
Vzniká většinou při návalech krve k hlavě, čímž  se malé cévy přeplňují. Také záněty sliznice 
nosní mohou způsobiti krvácení z nosu.
Chceme-li zastaviti krvácení z nosu, vezme se kousek vaty, namočí se do šťávy žahavkové a 
vata ta na způsob zátky se vpraví do nosu krvácejícího, to zastavuje téměř  okamžité 
nejsilnější krvácení. Také  možno do nosu vtahovati studenou, s octem smíšenou vodu.

Krvácení z plic
Krev pochází z plic, když je smísena s vazkým hlenem nebo světlá a zpěněná. Krvácení z plic 
jest různého stupně: od malých chuchvalečků až do chrlení krve, které povstává při prasknutí 
větších cév. Krvácení z plic nesmí se nikdy podceňovati, neboť velmi často mívá za následek 
smrt. Jest známkou těžkého onemocnění plic a jejich sliznice, není-li zaviněno příčinami 
zevními, k nimž patří úder, tlak, nával krve, náhlá námaha nebo rozčilení a kašel. I při 
zevních příčinách může lhostejnost a zanedbání míti často nejtěžší následky. Příliš často 
bývají příčinou krvácení z plic pokročilé souchotiny.
Doporučuje se: v lehkých případech v noci obklad na břicho, zabalení nohou a bérců. Při 
silnějším krvácení jest třeba léčení ještě energičtějšího a dolů odvádějícího. Nastane-li plivání 
krve , nutno ihned odstraniti všecky tísnící šaty, dáti nemocného do polohy polosedící, 
varovati se zbytečného mluvení a zaopatřiti především čistý, svěží vzduch.
V teplých dobách ročních výborně působé lázně vzdušné a sluneční. Nezbytným požadavkem 
při chorobách plicních jest spaní při otevřeném okně, zejména spí-li v místnosti více lidí, 
pilné větrání peřin na slunci a časté měnění prádla ložního a tělesného. Nejlépe jest, když se 
nemocný při chorobách plicních odebéře do některého sanatoria pro plicní choroby.

Kuří oka
Ořezávati vrstvu jest nebezpečné, nutno se toho tudíž varovati. To smí prováděti jen 
operatéři. Cibule však, správně upotřebená, uvolňuje rohovitou vrstvu od zdravé kůže a 
zároveň místo to zhojí.
Cibule se nařeže na destičky jako stéblo slámy silné, noha se důkladně omyje v horkých 
mydlinách z draselného mýdla, usuší se a pak se destička cibule pomocí kousku plátna pevně 
přiváže na příslušný prst. Poněvadž se tato procedura vykonává večer před spaním, není tím 
člověk vyrušován při denní práci. V málo dnech - každé ráno se cibulová destička odstraní a 
večer nová přiloží - vrstva rohovitá změkne a může se téměř úplně odloupnouti. Místo pod ní 
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jest zdrávo. Vyzkoušený to předpis! K odstranění kuřích ok doporučuje se bráti ještě večer 
před spaním teplou lázeň na nohy a sice tak dlouho, až rohovitá vrstva změkne. Pakse nohy 
dobře osuší a kuří oka se natřou červenožlutou šťávou laštovičníku. Po několika dnech se dá 
zcela tvrdá vrstva bez bolesti odloupnouti.
Další prostředek: Noha se vykoupe v horkých mydlinách, aby svrchní vrstva rohovitá změkla 
a snáze se dala odstraniti, pak se přiloží na kuří oko polovička rozříznuté rozinky (jadérko 
nutno odstraniti) a sice stranou naříznutou a připevní se pomocí tenkého proužku plátna. 
Obnovuje-li se přikládání rozinky každý den, může se kuří oko již po 3 dnech odstraniti.

Ledvinné choroby
Vznikají často po silném nachlazení a mají za následek obyčejně obtíže při močení. 
Doporučuje se píti ráno na lačný žaludek koflík čaje ze šípků, listů ořechových nebo lipového 
květu. Vznikne-li krvácení z ledvin,nutno povolati lékaře.
Dle dlouholetých pokusů profesora  Dra Winternitza ve Vídni dává při chorobách ledvinných 
a při kaméncích močových velmi dobrý výsledek čaj z březových listů. Mladé listy se sbírají 
před nastalým létem, usuší a zapráškované se uschovají. V případě potřeby pije se po delší 
čas dvakrát denně po velkém koflíku odvaru, připraveného z kávové lžičky tohoto prášku. 
Účinek tohoto prý jest vždy velmi příznivý.

Lišeje
Lišeje jsou svědivé nebo žíravé vyrážky na hlavě, vleklé a nesnadno se hojící. Mokvavé lišeje 
jsou nakažlivé. Lišejů rozeznáváme několik druhů: ekzemem čili mokvavým lišejem 
nazýváme záněty povrchních vrstev kožních, které se objevují v lehčích nebo také velmio 
těžkých, často v sebe přecházejících tvarech.
Suché lišeje vznikají z různých příčin. Tvoří-li se uzlíčky, nazývá se to lišej uzlíčkový, tvoří-
li se malé bílé šupinky, nazývá se to lišej otrubovitý. Mokvavé lišeje nutno udržovati v suchu 
a přikládati na ně vrstvu plátna nebo vaty, po případě zasypávati otrubami nebo bramborovou 
moučkou. Okolí natře se hmotou mastnou, aby se zamezilo další rozlézání lišeje. Hromadí-li 
se pod stroupky hnis, setře se kolem plátna, namočeného v teplé vodě. Jest-li tekutiny 
nepatrně a zasýchají-li v příškvary, sluje to mléčné stroupky.
Zděděná syfilis jeví se u malých dětí často v podobě takových zdánlivě lhostejných stroupků 
mléčných. Také se tvoří puchýřky, naplněné tekutinou, a hnisavé neštovice. Často však bývá 
celá pokožka odchlípena hojně odměšovaným a velmi ostrým exsudátem. To sluje mazotok. 
Tento zjev vyskytuje se hlavně na bércích. Ostatně hlavními místy, kde se vykytují ekzemy 
(mokvavé lišeje), jsou hlava a obličej; jest-li vyrážka na vlasatých místech velmi silná, 
přidruží-li se k tmu nečistota a zanedbá-li se nemoc, slepí se vlasy dohromady a vzniká tak 
zvaný polský cop, jehož vznik je usnadňován kudrnatými, hustými vlasy.
Léčení: Špatné šťávy tělesné se odstraní dietou nedráždivou potravou, dle možnosti 
vegetarianskou a suchou, při žízni nepíti žádné kávy ani silného čaje, nýbrž jen vodu nebo 
mléko. Denně celkové omývání těla, tření nebo sprcha, cvičení paží nebo nohou, tělocvik 
dýchání, procházky a napařování dotyčného místa. Denně užívati šťávu z pryskyřnatých 
pupenců bezových neb šťávy vytékající z navrtané břízy (45-60 gramů). Tento prostředek 
vyrážku ze začátku ještě zvětší, ale pak ji zhojí. K podporování léčby té se doporučují lázně, 
do kterých se přileje odvar z bylin a kořínků. Dobrých výsledků bylo již také docíleno šťávou 
citronovou. Co se týče specielní léčení této choroby, je většinou nutno se obrátiti k lékaři, 
zejména u žíravého lišeje, který často rozruší celé části obličeje, a u mokvavého, který jest 
nakažlivý.
Nerozumí-li nemocný, stížený chorobou, přesně léčení,  ať je choroba jakákoli, má raději 
poraditi se s lékařem dříve, než-li choroba ta nesprávným léčením snad se zhorší.

Lýtková křeč
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Dostavuje se většinou v noci. Její příčiny jsou: dlouhé pochody, dlouhé stání a těsné 
uvazování podvazků. Křeč možná odstraniti potíráním francovkou a masáží. Již silné 
natažení nohy, popadané křečí, pomáhává ve většině případech.

Lupy na hlavě
K odstranění lupů hodí se omývání kůže hlavy francovkou nebo myt hlavy vlažnou vodou, ke 
které se přidá čajová lžička boraxu a kyselého uhličitanu sodnatého. Také se doporučuje mytí 
hlavy bay-rumem. Poněvadž však mytím kůže snadno vysýchá, jest dobře občas namazati 
kůži hlavy dobrým, čistým olejem olivovým.

Mandle zduřelé
Přikládáním lněného semene a ve vodě vařených kořenů proskurníkových (ibišových) a 
vdechováním horkých par možno zduřeniny rozehnati. Ostatní viz zduřelé žlázy.

Močení krve
Při močení krve svaří se stroužek česneku nebo čerstvý česnek (květina) a odvar se pije teplý, 
ale nutno tak činiti tak dlouho, až choroba úplně vymizí. 
Dále: ze všeobecně známé žahavky vytlačí se šťáva a z té, zředěné vodou, se trochu užívá 
několikrát denně.

Nápoje pro nemocné horečkou
Nejlepším nápojem jest čerstvá, dobrá voda studničná a, kde tato není, tedy dobrá filtrovaná 
voda z vodovodu. Kde není filtru, svaří se voda a nechá se na čerstvém vzduchu 
vychladnouti. - Dobrá kyselka nebo sodová voda - voda smíšená s dobrým vínem červeným 
- čerstvé podmáslí, tj. dovolí-li to lékař - citronová limonáda a šťávy ovocné jsou vhodnými 
nápoji. Nejlepší však jest čistá voda; tato tvoří nejhlavnější součást všech tekutin a tkání 
našeho těla, dodává výživnému materiálu vhodný tvar, aby mohl býti vstřebán; jest vhodným 
prostředkem k odstranění škodlivých látek z našeho těla. K vodě přidané kyseliny plodů, vína 
atd. jsou určeny jen k tomu, aby povzbuzovaly chuť, která u neméocných vždy potřebuje 
povzbuzení, a aby uklidňovaly nervy.

Nastuzení
Proti tomu působí dobře sklenice grogu, punče nebo čínského čaje s malým přídavkem rumu. 
Jest-li nastuzení těžkého rázu, pije se častěji denně několik koflíků hodně teplého čaje z 
květu bezového a lehne se do postele za účelem  zapocení.

Nervosa
Jeví se v příliš velké dráždivosti nervové soustavy. Nervosa vyskytuje se většinou u 
chudokrevných, slabých a žaludkem chorých osob. Doporučuje se píti čaj z baldryánu, 
mochny nátržníku a jitrocele, varovati se alkoholu, silné kávy, ale za to jísti hodně ovoce.
dalším uklidňujícím prostředkem jest: pravidelně před spaním požíti 2 kávové lžičky medu, 
jenž jest výživný, tvoří krev, uklidňuje nervosní osoby a působí příjemný spánek. Kdo nechce 
jísti samotný med, ať pojídá k němu bílý chléb nebo pije jej místo cukru v mléce a kávě, což 
působí stejně.

Nervové bolení hlavy
Jednostranné, nervosní bolení hlavy zlepší se často nápadně rychle přikládáním horkých 
obkladů, jest-li příčinou jeho chudokrevnost nebo průvan. Při návalu krve ke hlavě pomáhá 
teplá lázeň na nohy, trvající 10 minut, s následujícím poléváním kolen a bérců. Ve většině 
případů jest klid nejlepším prostředkem.

Nespavost
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Vyskytuje se většinou u nervozních lidí a bývá zaviněna špatným vzduchem, nedostatkem 
kyslíka, požíváním alkoholu, velkou chudokrevností, bolestmi, přepracováním, zvláště 
duševním, přeplněním žaludku a podobně.
Chceme-li se zabaviti této choroby, nutno se vyvarovati především čtení knih před spaním, 
pití čínského čaje a požívání dráždících jídel. Dlužno starati se, abychom šli na lože unaveni 
tělesnou prací. Účinnými prostředky proti nespavosti jest přikládání  studeného obkladu na 
šíji nebo píti čaj z baldryánu, teplá lázeň na nohy s přídavkem soli a nepoužívání peřin.

Nežit
Poněvadž takové nežity častěji se vyskytují, nutno zmíniti se několika slovy o příčině vzniku 
a léčení jich. Nežit (furunkl) jest zatvrdlý zánětlivý nádorek kožní, zvící oříšku lískového až 
vejce holubičího, barvy tmavočervené a provázený velkými bolestmi. Z vrcholku takového 
nádorku vychází jen málo hnisu, smíšeného s krví, v prostředku zbývá čep z odumřelé tkáně. 
Jest-li čep vypuzen, povolují bolesti a nádor se zmenšuje o ponenáhlu mizí. Nezřídka 
objevují se nežity ve velkém počtu, takže nutno je vysvětlovati z nějaké příčiny vnitřní.
Při nežitech osvědčilo se často potírání olejem terpentinovým nebo tinkturou jodovou.
Dbáti jest ještě diety, rozumného způsobu života, nejpřísnější čistoty celého těla, odstranění 
hnisu, vymývání znisalého místa a přiložení velkého obkladu.

Noční pocení
Jest známkou  slabosti nervové nebo souchotin. Tu pomáhá studené omývání horní části těla 
a večer před spaním píti čaj studený ze šalvějových listů a omývání horní části těla zředěným 
octem.

Noční tlučení srdce
Proti tomu působí uklidňujícím způsobem cukrová voda se šťávou citronovou. Také se 
používá rádo melissy, která navlhčena růžovou vodou, roztluče se a přiloží na krajinu srdeční. 
Nervový neklid bývá pak odstraněn záhy s dostavujícím mírným potem a dostavuje se 
spánek.

Obtíže při močení
Silným nachlazením nebo z nějaké jiné příčiny může býti znesnadněn výtok moče z trubice 
močové.
Neodchází-li moč, roztahuje se močový měchýř stále více. Nemocný pociťuje při tom veliké 
bolesti, šířící se po celém podbřišku až dolů do stehen. Prasknutím měchýře a vniknutí moče 
do dutiny břišní a do okolních tkání vzniká smrt.
Léčení: nutno ihned dávati horké obklady na krajinu měchýře močového. Pak nutno častěji 
píti koflík čaje z kořene petrželového. Také se často používá s úspěchem proti této chorobě 
čaj z ořechových listů a přesličky.

Omrzlé údy
Údy omrzlé se třou se důkladně sněhem. Hned po tření úd dobře usušiti, obaliti vlněným 
šatem a pak častěji tříti.
Dále: vezme se petrolej, ke kterému se přidá kousek kafru a tím se omrzlý úd častěji potírá. 
Také pilné koupání v odvaru z kůry dubové bývá úspěšné.
Při otevřených nebo hnisajících oznobeninách doporučuje se především čistota v tom smyslu, 
že se denně jednou neb dvakrát vymývají teplou vodou. Po opatrném osušení se rána po 
každé zasype jemně práškovanou kyselinou bórovou a chrání se obvazem proti přístupu 
prachu. Objeví-li se tak zvané >>živé maso<< (granulace), možno užíti k zasypání místo 
kyseliny borové jodoformu. Omrzlé údy nutno chrániti proti přílišné teplotě, tedy ani je příliš 
teple baliti nebo mýti, ani u kamen nebo v peřinách přehřívati.
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Dále se doporučuje glycerin buď čistý nebo smísený s různými léčivy. Účinek glycerinu se 
značně zvyšuje, přidá-li se k němu několik  kapek tinktury arnikové. Výborně účinkuje směs, 
připravená z 5 dílů glycerínu a 4 dílů žloutku vaječného. Tato směs je pevná jako med, při 
ohmatu mastná a na vzduchu se nemění.
Potřeme tím rány, tvoří se na nich fermežovitá blanka, která zamezuje přístup vzduchu a 
podporuje hojení. Tohoto prostředku možno použíti také při popáleninách.

Otevřené staré vředy a rány
Hojí se výborně, rozehřeje-li se kus másla velikosti ořechu, přimísí se žloutek z jednoho 
vejce a něco šafránu a tato mast se častěji přikládá.
Nebo konají se pilně lázně z odvaru kůry dubové a odvarem  tím se rána čistěji vymývá. Kůra 
dubová, obsahující hojně kyseliny tříslové, má mocný účinek léčivý.
Nebo velmi dobře působí lázně ze spařené přesličky; tyto lázně pomáhají dokonce při 
rakovinných vředech a kostižeru; při těchto uvaří se přeslička a přikládá se vlhká na chorá 
místa.

Otravy
Těžké otravy vyžadují pomoci lékařské. Až do příchodu lékaře nutno především hleděti 
požitý jed vymýtiti z těla tím, že se vzbudí zvracení.
Za tím účelem pije se hodně teplé vody smíšené s olejem nebo voda s máslem a koňak. V 
případě potřeby podporuje se zvracení tím, že se zavede do hltanu ukazovák nebo brk.

Pálení žáhy
Pálení žáhy vzniká porušeným zažíváním. Tvoří se kyselina v žaludku, která při krkání vniká 
do jícnu nebo dokonce až do úst a působí palčivý pocit. Mnohdy se pomůže polknutím 
studené vody. Při prudším pálení pije se čaj z máty peprné, nebo 15-20 kapek šťávy citronové 
na lžíci vody. Také se proti tomu užívá pálená magnezia nebo kyselý uhličitan sodnatý v 
dávce na špičku nože.

Pastilky proti zapáchajícímu dechu
Vezme se kávy práškované 30 gramů, práškového uhlí 10 gramů, práškovaného cukru 10 
gramů, vanilky 10 gramů a slizu gummového tolik, kolik je potřeba k setmelení této směsi, ze 
které se pak připraví pastilky, vážící jeden gram. Denně se mohou užívati 4-5 kusů.

Píchání po straně
Jeví se v podobě bodavé bolesti v krajině žeberní, které bývá zaviněno nadýmáním, 
revmatismem svalů hrudních nebo chorobami sleziny. Prudké, opakující se píchání  jest 
příznakem zánětu plic nebo pohrudnice.
Jest-li příčinou nadýmání, pije se čaj z heřmánku nebo máty peprné. Při revmatickém píchání 
přikládá se náplast hořčičná.

Píštěl zubní
Vzniká při hnisavém zánětu vnitřní blány dutiny zubní v čelisti. Hnis provalí se rád na venek 
a vzniká pak jizva. 
Jest-li se hnis provalil, jest choroba odstraněna. Potom jest dobře dáti chorý zub vytáhnouti.

Plivání krve
Proti plivání krve pije se ráno a večer koflík čaje z kůry vrbové, střídavě s čajem z třezalky.
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Pocení nohou
Pocení nohou nemá se nikdy násilně potlačiti, poněvadž dle zkušenosti tím vznikají snadno 
jiné neduhy. Nutí-li člověka povolání, aby se často vysazoval mokru a chladu, nutno nositi 
především tlustou obuv, která se pomocí tuku udržuje vždy vláčnou a nepromokavou, po 
případě vkládati do bot azbestové vložky. Také nutno punčochy a ponožky denně měniti a 
před praním usušiti.
Léčení nohou: Každý večer doporučuje se koupání nohou a vydrhnouti do sucha. Při 
opruzení zasypávají se bolavá místa bramborovou moučkou.
Nebo: po několik dní za sebou sype se do punčoch, po každé ráno a v poledne 
vyměňovaných, trocha tanninu. Tím se nejen odstraňuje zápach, nýbrž udržuje se tuhá kůže, 
aniž by pot příliš silně potlačoval.
Zapáchající pot nohou a podpaží kazí také barvu částí oděvních, dokonce i látku samu. Aby 
se této nepříjemnosti odpomohlo mají se nohy nebo dutiny podpažní mýti častěji zředěným 
roztokem kyseliny salicylové, dobře osušiti a zasypati zásypem salicylovým. Jest-li pocení 
nohou silné, svaří se dubová kůra a v odvaru tom, ke kterému se přidá něco vody, koupají se 
nohy. Tohoto prostředku užívá se také proti oznobeninám.
Zmizelo-li pocení nohou  náhle, nasypává se do punčoch roztlučené semeno hořčičné a pot se 
opět pak dostaví.
Bolí-li nohy při delších pochodech, natírají se bolestivá místa pálenkou.

Podvrtnutí
Jest-li při podvrtnutí přítomen prudký zánět, dávají se studené obklady s roztokem arniky a 
dráždivé záviny. Vymizí-li zduření, masíruje se úd mocně. Při vymknutinách velmi dobře 
působí obklady s horkou vodou a při vymknutí nohy doporučují se hodně teplé lázně na nohy 
a po dobu jedné hodiny.

Popáleniny
Stalo-li se někomu neštěstí, že utržil popáleniny, není lepšího prostředku, nežli popálená 
místa ihned zavinouti do obkladů s vodou třešňovou, kořalkou, atd. a obklady obnovovati tak 
dlouho, až přestane bolestivost a místo popálené více již nepálí. Tím se docílí, že kůže se ani 
nezanítí ani se nevytvoří puchýře a tudíž se zabrání nejhoršímu. Tento prostý prostředek jest 
všude po ruce. - Nebo se rána co nejrychleji pokryje asi 2 centimetry tlustou kaší z pálené 
magnezie a vody a obvaz ten se obnoví, jakmile spadne. To se provádí stále, až rána za 
přístupu vzduchu nebolí. Při spálení jest výborným prostředkem k okamžitému zmírnění 
bolesti a k docílení zhojení bez jizev silice máty peprné.
Při popálení prachem, sírou nebo jinými látkami podobnými vymyje se popálené místo ihned 
teplou vodou a přiloží se kvasnice z obyčejného piva, které se za 12 hodin obnoví; před tím 
se smyjí zatvrdlé kvasnice odvarem z teplého heřmánku.
Při opaření jest mouka účelným prostředkem léčebným. Je pohodlná a působí okamžitě , ale 
pomáhá jen tenkráte, když se upotřebí bezprostředně po nehodě. V tom případě jest však 
účinek mouky zcela neobyčejný. Vrstva mouky přiložená ve vrstvě ztloušti hřbetu nože na 
opařené místo, odstraňuje nejen každou bolest, nýbrž zamezuje vytvoření puchýře. Při 
snímání vrstvy moučné, což se může státi již za hodinu, bývá již sotva pozorovati slabou 
červeň na poraněném místě a i ta zmizí ve velmi krátké době, takže nezbude ani stopy 
nejmenší po úraze.
Dále pomáhají při opaření horkou vodou okamžité obklady s olejem tabulovým, na které se 
přiloží obinadlo, namočené do teplé vody. K rychlému a dobrému zhojení jest naprosto nutno 
častěji střídati a měniti obvazy takové. Nebo se rozmačkají  ihned syrové brambory, smísí s 
olejem tabulovým a tím se potře spálené místo.
Při popálení tuky a oleji potře se popálené místo ihned karbolovým olejem nebo moukou, 
která jest v každé domácnosti v zásobě.
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Nastalo-li hnisání, odstraní se ztvrdlá snad horní vrstva hnisu houbou nebo kouskem plátna z 
rány. Odstraňování hnisu provádí se tak dlouho, až se objeví čistá, zdravá krev. Pak se zhojí 
rány při opětovných obkladech s olejem a vodou při současné čistotě v cela krátké době. 
Možno také připraviti směs ze žloutku, vosku a oleje tabulového, která se dle potřeby natře 
na kousek plátna a přiloží na ránu.
Při velkých popáleninách zabalují se údy popálené do obkladů namočených v mléce.

Popíchání hmyzem
Bodnutí včel, vos, komárů, much, štěnic a blech mohou se snadno učiniti neškodnými, když  
se ihned po píchnutí příslušné místo potře čpavkem. K potření také možno použíti ostrého 
mýdla nebo čerstvé cibule. Prostředku toho se však nutno, jak řečeno již, použíti ihned, neboť 
brzy po píchnutí oteče příslušné místo, píchnutím vzniklý otvor se pevně uzavře a pak 
následuje  nevyhnutelně obtížné svědění.
Dále se doporučuje při bodnutí včel a vos na ránu nanésti tlustě kaši solnou. Také se 
osvědčila kyselina karbolová, která zředěna polovicí vody natře se na příslušné místo. 
Nezbytně nutno se vyvarovati místo místo poraněné škrábati špinavými nehty rukou.

Prostředky proti slabosti nervové
Proti slabosti nervové třesení svalů, příznakům ochrnutí, revmatismu, doporučují se teplé 
lázně z mateřídoušky. Čaj z mateřídoušky pomáhá ženám trpícím křečovitými obtížemi při 
čmýře. Teplé podušky z mateřídoušky při zevním upotřebení zmírňují bolesti a rozhánějí.

Proti žízni
K utišení žízně vaří se fenykl ve vodě a pije se to, také cukrová voda působí dobře.
Nebo se vezme půl libry vybraných hrozinek, roztlukou se dobře, nalejí se 3 litry vody, nechá 
se to zavařiti až do 2 litrů, procedí se a pije studené. 
Dále tvoří ovesný nápoj osvěžující, nervy posilující nápoj, zejména v horkých dnech letních. 
Zamíchá se 125 gramů ovesné mouky s něco studené vody, přilejí se 2-3 litry vařící vody a 
přidá se 75 gramů tlučeného cukru a po případě ještě trochu čerstvé citronové šťávy. Již 
nejslavnější lékař starověku Hippokrates doporučoval tento nápoj, který ovšem za tehdejší 
doby byl připravován ze syrových zrn ovesných.

Průjmy
Proti nim doporučuje se píti odvar z několika listů mochny jarní, který se má píti teplý a v 
kratších přestávkách tak dlouho, až průjmy přestanou.
Dále doporučuje se do husta uvařená kaše z mouky fisolové; při tom nutno se varovati všech 
tekutých jídel a všeho zbytečného pití i všeho ostrého koření, jež dráždí žaludek.
Dalším prostředkem proti průjmům, poruchám zažívacím a kašli jest fenyklové semeno, 
jehož se užívá v podobě čaje.

Revmatická bolest dnavá
Možno ji zmírniti mazáním z oleje jalovcového, oleje tabulového.

Revmatismus
Tato často se vyskytující nemoc vzniká nachlazením. Revmatismus zachvacuje klouby, 
šlachy, vazy a svaly, způsobuje velké bolesti a v horších případech dokonce ztuhlost údů.
Stále se uveřejňují nové objevy o léčivé síle nejrůznějších bylin proti této chorobě. 
Prostředky, které se dobře osvědčily, jsou tyto:
Uvaří se celer dobře na měkko a voda z něho se pije; pak se vyvařený celer ještě jednou vaří 
v čerstvém mléce s moukou a muškátovým ořechem na pánvi a tato směs se užívá.
Nebo: vezme se stejný díl květu lipového, máty peprné, heřmánku, šeříku a bobulí 
jalovcových, připraví se odvar, jehož se pijí denně 3 koflíky.
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Nebo: na začátku měsíce května nebo června v době, kdy vycházejí mladé výhonky, nasbírají 
se čerstvé větvičky borovice, jedle a smrku (stejným dílem) a rozřezají se nadrobno. Pak se 
naplní asi 3 litrová láhev francovkou nebo lihem silným a do něho vloží se na drobno 
rozřezané větvičky. Chceme-li účinek zvýšiti, přimísí se k tomu čerstvé kořínky arnikové; 
tyto mají se však vykopávati v době květu arniky a mají býti úplně očištěné. Tato směs nechá 
se na chladném místě uležeti. Po 6-10 dnech vzniká z této směsi velmi dobrý prostředek proti 
revmatismu. Takto získanou tinkturou  potírá se častěji choré místo. Čerstvé případy této 
choroby hojí se tím v nápadně krátké době. U starších případů však, u kterých nastalo již 
zduření kloubů, jest třeba vytrvalosti, neboť uplynou často měsíce, než nastane úplné zhojení.
Přes to však nemá nikdo dáti se odvrátiti od této léčby. Dále možno doporučiti:smísí se 
kafrový  a terpentinový líh stejným dílem a tím se náležitě potírají údy choré. Lázně zmírňují 
sice, ale neléčí přímo revmatismus.

Roupi a škrkavky
Proti nim pije se několik dní za sebou slaná voda a vezme se každý den ráno lžíce dřevěného 
oleje (obyčejného olivového oleje). Také pomáhá vytlačená šťáva řepy, která se pije ráno na 
lačný žaludek a večer před spaním po koflíku. Odešli-li červi, pije se několik koflíků čaje z 
heřmánku.

Růže
Růže jest zánět kožní, spojený často s horečkou, zduřením, napjetím a celkovým pocitem 
choroby.
Doporučuje se na onemocnělé místo přikládati spařené listy podbělové nebo mouku 
bramborovou, nasypanou na tabulku vaty. Palčivou bolest možno zmírniti potíráním 
zaníceného místa olivovým olejem. Při růži obličeje je nezbytno povolati lékaře.

Rýma
K odstranění rýmy vezme se do dlaně trochu žitné kořalky, která se vtáhne mocně do nosu. 
Prudké  pálení a zprvu rozmnožené odměšování hlenu brzy  poleví a nos zůstane delší čas 
suchým. Dostaví-li se znovu lechtání nebo kýchání, opět se vtáhne žitná kořalka nebo vodas 
octem do nosu.
Účinek žitné kořalky nebo vody s octem pozůstává v tom, že se sliznice nosní stáhne a zánět 
zamezí.
Dalším prostředkem proti rýmě jest kafrový olej. Koupí se v lékárně malá lahvička oleje 
kafrového, ponoří se do ní malý , čistý štěteček a tím se potřou vnitřní stěny nosní. Použije-li 
se tohoto prostředku prostého hned na počátku rýmy, zbavíme se jí brzy.

Skrofuloza
Doporučují se proti ní teplé lázně slatinné a píti denně čaj z listů ořechových.

Slinotok
Vzniká onemocněním slinných žláz dutiny ústní. Chorobu tu možno vyléčiti vyplachováním 
úst odvarem z kůry dubové nebo vodou, ke které se přidá trochu tinktury myrrhové.

Stavení krve
Otevřená rána potře se kollodiem, když byla před tím dobře očištěna. Jest-li příčinou 
krvácení seknutí nebo píchnutí, může prospěti náplast lepkavá nebo pevný obvaz. Také 
studené obklady se osvědčily.

Stísněnost hrudi
Pije se ráno sklenice čerstvé vody a večer se vezme vlažná lázeň na nohy ze svařeného 
senného květu. Po této lázni se vypije koflík čaje z ptačince nebo 2 koflíky čaje z řebříčku.
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Dále doporučuje se potírání prsou francovkou a solí.

Strupy na hlavě a mléčné strupy
Vznikají u kojenců nečistotou. Nedrží-li se hlava v čistotě, tvoří se z výparů hlavy šedožlutá 
vrstva, kterou nutno tabulovým olejem změkčiti a pak teplými mydlinkami řádně smýti.
Mléčné strupy jsou vyrážka na hlavě, která se může rozprostírati také po celém obličeji. 
Vyrážka ta se omývá odvarem z macešek a vnitřně se podává čaj z kořene žahavek.

Střevní choroby
Příznaky chorob střevních jsou velmi rozdílné. Zažívání jídla děje se nejen v žaludku, nýbrž 
i ve střevě, které se táhne od žaludku k řiti. Střevo se dělí na střevo tenké a tlusté, tenké opět 
na dvanáctník, lačník a vlastní tenké střevo; tlusté střevo se dělí opět na slepé střevo, tračník 
a konečník.
Při chorobách středního oddílu tenkého střeva vzniká kručení v břiše a vodnaté průjmy.
Katar tlustého střeva jeví se kolikovitými bolestmi břišními a hlenovitými průjmy, katar 
konečníku však nucením na stolici, hlenovitými výkaly, zácpou a palčivými bolestmi v řiti.
Proti těmto chorobám pomáhá denní omývání těla vodou a mokré obklady břišní (22 stupňů 
Reamumura) a sice dopoledne a odpoledne 1-2 hodiny. Při úporných průjmech má se jísti 
polévka ze slizu ovesného nebo rýžového a píti častěji rýžová voda, víno borůvkové, káva 
žaludová a odvar z kůry dubové. Také možno doporučiti čaj z květů trnkových a kořene 
andělikového (denně 3-4 koflíky).
Při zácpě mají se jísti vodnaté plody, jako okurky, řípa, melouny, bobulovité ovoce, jablkový 
kompot, černý chléb a píti podmáslí a teplou břečku ze švestek.

Studené nohy
V zájmu svého zdraví a za účelem vyvarování se nevolnosti a nemoci, musíme hleděti 
odstraniti nepříjemnou chorobu studenosti nohou. To se stane nejlépe a nejprostěji tak, že 
každý den večer před spaním  omyje pomocí houby studenou vodou nohy a pak hodně 
hrubým ručníkem do sucha vydrhneme, takže nohy brzo oteplí. Jdeme-li spáti, zabalíme nohy 
do hodně teplého vlněného šátku, aby se udržely teplými. Tato tak prostá metoda jest 
skutečným dobrodiním, zvláště pro takové lidi, kteří často pro studené nohy nemohou 
usnouti. Při vstávání ráno doporučuje se obléci čisté vlněné punčochy, které více teplo 
udržují nežli punčochy nosené již jeden nebo několik dní. Dostaví-li během dne obtíž 
studených nohou znovu, nelitujeme námahy, nýbrž oblečeme opět čerstvé punčochy a 
hleďme dle možnosti chůzí konati pohyby, aby krev, přirozený oteplovač těla, uvedla se v 
pohyb a tak do nohou vnikala.

Svrab
Svrab jest neškodná sice, ale nepříjemná nemoc, vznikají nákazou a nečistotou. Při řádném 
léčení možno se ho opět zbaviti v málo dnech. Vyrážka svrabová vyskytuje se hlavně hlavně 
na měkkých místech kůže, jako mezi prsy, u kloubu ručního, v zákolení, v bocích, ale také 
jinde. Svrab jest velmi nakažlivý pro jiné osoby. Onemocní-li v rodině někdo svrabem, 
mohou býti jím postiženi v krátké době všechni členové rodiny.
Léčení: nejrychleji zbavíme se svrabu, použijeme-li masti sírové nebo styraxové, kterou 
příslušné místo nebo celé tělo 2-3 dni za sebou natře a pak se vezme teplá lázeň k očištění, 
která se v následujících dnech může ještě několikrát opakovati. Použité části prádla a oděvu 
atd. nutno ihned dát do horké vody se sodou, nechati je tam asi hodinu a pak za tepla 
vymáchati. Jiný prostředek proti svrabu jest ten, že se tělo každý den třikrát důkladně myje 
teplou vodou a zeleným mýdlem a při tom se vyměňuje prádlo tělesné.
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Tasemnice
Osvědčeným prostředkem k odehnání tasemnice jsou kokosové ořechy. Ráno na lačný 
žaludek pije se mléko nebo šťáva kokosového ořechu, při čemž se pojídá jeho jádro dobře  
rozkouskované.
Jiný prostředek: uvaří se silný čaj z rezedových květů, ale vezmou se před před čajem 2-3 
lžíce ricinového oleje, ale nikoli najednou.
Dále možno doporučiti ještě jísti jádra tykvová. Jádra se usuší, zbaví slupek a jemně 
rozkousaná se používají. Při tom vezme se  několikrát lžička oleje ricinového.

Tlustý krk
Možno jej odstraniti potíráním jodovou mastí, dále potíráním ztluštělého místa olejem 
olivovým nebo tabulovým a denní masáží krku.

Tyfus
Je to choroba neobyčejně nebezpečná a nakažlivá. Nemocný cítí se mdlým a skleslým, má 
nechuť k jídlu a trpí nespavostí, obtížemi dýchacími, ztrátou vědomí, mamnými představami 
(deliriemi), tep jest zrychlený a při tom jest velká horečka. Tato nemoc trvá 6-8 neděl a ještě 
déle a mívá často za následek záněty plicní a pohrudniční. Léčení náleží jen lékaři.

Uhry
Vyskytují se hlavně v obličeji, nápadně často shledáváme je u chudokrevných  a vysílených 
lidí. Uhry jsou ucpané žlázy mazové, při čemž se tvoří malá černošedá zátka, která se má 
odstraniti vytlačením mezi dvěma prsty. Uhrům možno předejíti mytím obličeje mýdlem 
sírovým nebo dehtovým.

Úpal sluneční
Vzniká přímým účinkem horka slunečního na hlavu, čímž se poruší oběh krevní. K zabránění 
jeho má se nositi lehká pokrývka hlavy.
Nastal-li již úpal, nutno ihned odstraniti všecky tělesné části oděvu a nemocného pohodlně 
uložiti, dávati studené obklady, koupati nohy ve vlažné vodě a dáti klystér z čaje 
heřmánkového nebo bezového. Za nápoj podává se voda citronová nebo octová. Za 
prostředek ochranný se považuje přikrývání šíje a častější pití studeného čaje.

Úplavice
Úplavice liší se od průjmů tím, že při ní dostavují se nikoli silné a hojné průjmy, nýbrž velmi 
bolestivé a trapné nucení na stolici. Stolice je tedy poměrně nepatrná, ale většinou smíšená s 
krví a hlenem. Při tom  trápí nemocného prudké bolesti břišní a nucení na stolici se často 
opakuje. Příčinou úplavice jest požívání nezdravých jídel nebo nastuzení.
Chce-li se docíliti zhojení, ovinou se kol břicha vlněné šátky a podávají se denně třikrát teplé 
klystéry vodní, k nimž se přimíchá trochu pšeničné mouky.
Nebo: čerstvé slepičí vejce smíchá se s utřeným ořechem muškátovým v dávce na špičku 
nože a z toho se častěji užívá. Dále se mají požívati slizová jídla, jako sliz ovesný a zralé, ale 
svařené ovoce.
Také se doporučují sušené borůvky proti této nemoci jako úspěšný lék.

Uřícení
Po uřícení těla rozpustí se lžíce cukru ve sklenici vody, přidá se několik kapek pálenky a 
vypije se to pomalu.

Ušní choroby
Běží-li o záněty středního ucha, které zhnisají, vystřikuje se zvukovod odvarem z heřmánku 
a přesličky.
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Nebo uvaří se hrnec kůry dubové , nasadí se naň nálevka a touto nechají se páry táhnouti do 
ucha.
Po této proceduře vezme se kousek vaty, namočí se do francovky, nebo vata se potře 
balzámem peruánským a vpraví se do ucha.
Proti bolestem ušním, které nechtějí  ustoupiti žádnému jinému prostředku, osvědčila se 
účinnou směs stejných chloroformu a opiové tinktury, kterou navlhčí kousek vaty, jež se pak 
vpraví do ucha. Obyčejně mohou pak nemocní, které strávili celé noci beze spánku, klidně 
spáti.

Uštknutí hadem
Nejjedovatější jsou zmije v měsíci červenci, neboť uštknutí zmije v době velkých veder 
(psích dnů) má těžší následky nežli kousnutí tohoto hadu v květnu nebo září. Na jaře a na 
podzim jsou plazové ti daleko lhostejnější nežli v parném létě a za chladné doby noční není 
jich vůbec viděti. Stočeni v klubku leží pak ve svých skrýších mezi kameny, kořeny stromů, 
pod mechem, atd. Zmije nikdy nenapadá člověka, ale šlápne-li se na ní, jak se snadno může 
státi při sbírání borůvek a hub, hájívá se náhlým kousnutím a pak co nejrychleji utíká z místa. 
Rána kousnutá nezeje a lze ji často sotva poznati v podobě dvou píchnutí  jako špendlíkem, 
jichž okolí pak zčervená. Vysáti jed jest na místě jen tenkrát, když člověk sající nemá žádné 
rány v ústech a jed hned vyplije. Poraněný úd nutno podvázati, uštknutému se podává píti 
hojně koňaku a pošle se ihned pro lékaře.

Vodnatelnost
Vodnatelnost jest nahromadění vodnaté tekutiny v nejrůznějších místech těla pod kůží  nebo 
v dutinách tělesných. Je to nebezpečná nemoc, poněvadž konečně tekutina stále přibývající 
může způsobiti ochrnutí srdce. Povšechně lze rozeznávati jen vodnatelnost kožní a břišní, 
kdežto vodnatelnost hlavy, osrdečníků a hrudníku může zjistit jen lékař. Známým tvarem 
vodnatelnosti jest vodohlavost.
Nemocní, stižení vodnatelností, musí požívati spíše pevní jídla než tekutá. Zvláště dobře se 
hodí, již k vůli podporování močení chřest, petržel, ředkev, česnek a cibule. Doporučuje se 
hojný pohyb na čerstvém vzduchu a drhnutí kůže flanelem při vodnatelnost kožní.
Doporučuje se vzíti 3 díly kořene bezu nízkého, 1 díl rozmaríny, 3 díly přesličky nebo květu 
bezového a 1 díl bobulí jalovcových, z této směsi uvařiti čaj, jehož se pije 3 krát denně 1 
koflík.
Dalším vyzkoušeným prostředkem proti vodnatelnosti jest čaj z jeřabin. 24letá paní, která 
byla oteklá až k prsům, se tím zachránila. 
také bylo často s úspěchem použito čaje z prosných zrnek nebo kořene kopřiv žahavých a 
čaje z červenokvěté divoké vrby.

Vyrážky v obličeji
Možno je odstraniti odvarem třezalky a vitodu hořkého, ke kterému se po ochlazení přidá 
něco oleje provencálského (olivového). Touto Směsí se potírají chorá místa.
Dále: poněvadž vyrážky pocházejí jen ze špatné, nečisté krve, doporučuje se také píti čaj ze 
žahavek.

Zácpa
Proti zácpě připravuje se čaj ze směsi zeměžluče, bezu, jitrocele a anýzu a pije se ho ráno na 
lačný žaludek. Velmi dobré služby koná také sklenice čerstvé vody na lačný žaludek a pití 
podmáslí.
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Zahlenování žaludku
Při zahlenování žaludku vezme se asi půl litru dobré kořalky žitné a k tomu se přidá lžíce 
utřené černé ředkve, protřepe se to dobře, stočí se to a z toho se užívá denně ráno na lačný 
žaludek po jedné lžíci.

Záchvaty závrati
Bývají většinou následkem silného duševního rozčilení a různých chorob, působících na 
nervy mozkové. Kdo trpí závratí, má se varovati všech zahřívacích nápojů a duševního 
rozčilování. Doporučuje se hojný pohyb na čerstvém vzduchu, studené obklady na hlavu a 
teplé lázně na nohy, k nimž se přidá něco soli. Příznivě působí každodenní drhnutí těla a 
dobře působí každodenní drhnutí těla a dobře působí také píti večer studený čaj z baldryánu. 
Vzniká-li závrať náhlou chudokrevností mozku, jest hlavní podmínkou uložiti hlavu hluboko. 
Také dlužno pečovati o pravidelné zažívání.

Zakuckání
Jako osvědčený prostředek když někomu při jídle nebo pití zaskočí něco do  >>nepravé 
dírky<<, doporučuje se držeti paže vzpřímené vzhůru. Po vzduchu lapajícímu člověku 
vylézají oči skoro z hlavy, obličej zduřuje, jako každého dusícího se nebo dušností trpícího 
do tmavočervena a plíce, zápasící o vzduch, vytahuje každé jídlo zaskočené při dechu, který 
se stává možným jen z útrap, hlouběji do sebe.
Ovšem vzniká také ihned reakce; plíce nemůže a nechce nevhodné cizí těleso podržeti, nýbrž 
hledí mocným kašlem cizí těleso opět ven vypuditi. Drží-li  se paže vzhůru, zvedá se celý 
hrudník do výše a plíce nabudou tak okamžité jiné polohy, stávají se schopnými, zbaviti se 
cizího vetřelce snáze než-li by to bylo jinak možno. Často tímto způsobem již při prvém 
mocném zakašlání vyjde ven vše, co se dostalo do plic místo do jícnu, a nemocný jest 
vysvobozen.
Jmenovitě děti se snadno zakuckají. Většinou děje se to mluvením při jídle a kousání.

Zamezení popíchání hmyzem
K tomu se používá tohoto prostého prostředku: Koupí se v lékárně za 10 haléřů bobkového 
oleje, dá se do láhve a naleje se na to 90% líh; pak směs několikrát potřepe a nechá se usaditi. 
Natře-li se obličej a ruce několika kapkami, stačí to na půl dne k zapuzení hmyzu.
Upotřebení tohoto prostředku doporučuje se již proto, že mnohý hmyz  může v sobě 
obsahovati jed mrtvolný a bodnutí takového hmyzu může míti snadno v zápětí otravu krve.

Zánět bránice
Tento zánět jest velmi nebezpečný a dostavuje se zřídka samotný, většinou spolu se zánětem 
pohrudnice a pobřišnice. Prudká horečka, třesavka, trhavé a bodavé bolesti v bránici při 
dýchání, neuhasitelná žízeň jsou příznaky této nemoci. Kašel, mluvení, kýchání, polykání 
zvětšují bolest. Palčivá horkost v těle, zvracení a náklonnost ke zvracení značí pokrok 
nemoci, která se v 7 dnech rozhodne.
Píti obyčejnou vodu jest škodlivé, kdežto nějaké kyselka jest na místě. Doporučuje se píti 
cukrovou vodu se šťávou z květů pomerančových.
Za účelem odvedení zánětu přikládán se na krajinu bránice utřená ředkev černá nebo 
práškovaný zázvor s přídavkem pálenky nebo náplast hořčičná. Nutno povolati lékaře.

Zánět dásně
Tu přináší úlevu tento prostředek: tinktura myrrhové 10 gramů, eukalyptolu 0.25 gramu, 
menttholu 0.25 gramu, boraxu 10 gramů, destilované vody 200 gramů. Tím se 3krát  denně 
po několik minut vyplachují ústa.
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Zánět hrtanu
Je to stupňovaný katar hrtanu. Příznaky jeho jsou: chraptivost, drsný hlas, suchý kašel a pocit 
úzkosti.
Léčení: především velká dieta v jídle a pití a tělesný klid. Za nápoj slouží střídavě čaj z 
heřmánku a máty peprné nebo horké mléko s alkalickou kyselkou nějakou.

Zánět krku
Listy ostružiníku vaří se důkladně ve vodě, pak se přes hrnec nasadí nálevka a páry se 
vdechují do úst. Potom se tímto odvarem ještě častěji kloktá.

Zánět mozku
Příčinami tohoto těžkého onemocnění jsou: nachlazení, poranění, hnisání v uchu, otrava krve, 
atd.
Choroba ta jeví se především prudkými bolestmi hlavy a vysokou horečkou. 
Nemoc probíhá prudce, trvá několik dní neb týdnů a vede jistě k smrti, nepoužije-li se 
odváděcího léčení.
Podává se nedráždivá strava, ovoce, mléko, zelenina, chladivé obklady, kol hlavy a krku, v 
těžkých případech přikládá se vak s ledem.
Při nebezpečnosti této choroby a při chybící většinou vlastní zkušenosti jest nezbytné nutno 
povolati lékaře.

Zánět plic a souchotiny plicní
Pozvolné rozpadávání plic nazývá se souchotiny plicní, které vznikají často po 
předcházejícím  nezhojeném zánětu plic. Nemocný pociťuje píchání v prsou, dráždění ke 
kašli a rychle dýchá.
Souchotiny plicní postihují zvláště slabé nebo skrofulozní osoby a mohou vzniknouti často 
také zděděním nebo přenesením. Vyznačují se hnisavými a krví smíšenými chrchly, při kašli 
odcházejí v chrchlích nepatrné částečky rozrušených  sklípků plicních a tím vzniká 
rozpadávání plic. Nemocný má  se síliti dobrou stravou a varovati se všelikého rozčilování.
Doporučuje se píti čaj z kostivalu, žahavek, šalvěje nebo pampelišky ve větších dávkách. 
Také pití čaje, připraveného spařením listů ostružiníku, má léčivý účinek.
Z jídel se doporučuje především mléko, pak sliz ovesný, čočkový a hrachový, rýže, fisole a 
vajíčka.

Zánět pohrudnice
Je to zánět blány, která povléká plíce a vnitřní stěnu hrudníku. Příčinou zánětu bývá 
nastuzení, poranění, zánět plic, zánět osrdečníku a jater, tlak nádoru, počínající souchotiny 
atd.
Příznaky choroby té jsou: bolesti při hlubokém dýchání, kašel, stísněnost a píchání na straně. 
Na onemocnělé straně neslyšíme při přiložení ucha na hrudník žádného dýchání ani chvění 
hrudníku při mluvení, čehož příčinou jest nahromadění tekutiny ve vaku pohrudničním. Jest 
také ještě jiný tvar, totiž suchý zánět pohrudnice. Průběh choroby jest prudký, trvá totiž 10-14 
dní, a výsledek jest různý dle konstituce a základní příčiny.
Jako následek mohou se dostaviti vodnatelnost hrudní, choroby plicní, ztluštěniny a 
srostěniny obou listů pohrudnice, zkřivení páteře.
Doporučují se odváděcí lázně a záviny. Nejsou-li přítomny souchotiny plicní, provádějí se 
potné procedury a sice 3krát v týdnu parní lázně, suché záviny se třením těla, obklady na 
prsa. Jest-li přítomen zánět plic, léčí se tento. Při tom jest radno zachovávati dietu a požívati 
stravu co možná nejlehčí. Jako dodatečné léčení doporučuje se denní masáž prsou bez ohledu 
na dostavující se snad bolesti, jednostranné hluboké dýchání, cvičení paží, trupu, píti čaje z 
jalovce. Zánět plic a pohrudnice patří do ošetřování lékařského.

48



Zánět slepého střeva
Zánět slepého střeva prozrazuje se nejprve více nebo méně prudkými bolestmi na pravé 
straně břicha. Následuje horečka, která především musí býti zmírněna studenými obklady kol 
těla. Pak hledíme klystérem přivoditi stolici a nutno nezbytně ihned zavolati lékaře.
Za nápoj se doporučuje čaj z květele obecného (hledík) a dobré, svařené mléko co možná 
nejteplejší. Při tom nesmí se nic jísti, pouze koflík bujonu s vajíčkem, jakmile se dostaví chuť 
k jídlu.

Zapáchající dech
Zapáchající dech odstraňuje se nejlépe roztokem nadmangananu draselného. Za 10 haléřů 
stačí na 3/4 litrovou láhev vody, do které se nasypou tmavá zrnka nadmangananu. Třepáním 
nabývá tekutina ta nádherné barvy červeně fialové. Z toho roztoku stačí kapka nebo několik 
kapek, aby se sklenice vody zbarvila bledě růžově. Touto vodou se častěji vyplachují ústa. 
Příliš tmavý roztok mohl by zuby snadno zbarviti do tmava, kdyby se potom nečistily.

Ztvrdnutí jater
Toto se dostavuje po zanedbaném léčení zánětu jater. Příznaky jsou: tlak a bolest v krajině 
jaterní, zácpa, náklonnost ke zvracení, obtíže dýchaví, slabost, zhubnutí a tlak v žaludku.
Léčení: připraví se odvar z 10 kusů roztlučených bobulí jalovcových, přesličky a pelyňku a 
toho se pijí dva koflíky denně: dále jest výborným prostředkem čaj připravený spařením 
řebříčku vařící vodou.

Žaludeční katar
Vzniká často následkem dráždění sliznice žaludeční požíváním příliš horkých nebo příliš 
studených nebo těžko stravitelných jídel. Doporučuje se: čaj z máty peprné s přídavkem 10 
kapek baldryánu, dále dobře působí čaj z přesličky, jitrocele a podběle. Lehká strava jest 
nutná. Při kataru žaludečním a střevním se silnými průjmy nutno si vyžádati lékařskou 
pomoc.
Při vleklém kataru žaludečním a střevním doporučuje se užívati Karlovarskou sůl, které se 
béře ráno na lačný žaludek jedna kávová lžička, rozpuštěná ve 1/2 litru vody teplé.

Žaludeční křeč
Vzniká stažením svalů žaludečních.
Léčení: nutno pečovati o lehkou stolici, dávati suché teplé obklady na krajinu žaludeční a píti 
čaj z máty peprné, kořene pampeliškového nebo kořene baldryánového. Dále dobře působí 
odvar z plodů šípkových čistý nebo spolu s břečkou švestkovou.

Žaludeční obtíže
Tyto se vyskytují velmi často u chudokrevných a nervozních  a vyžadují ze strany 
nemocného velké trpělivosti, má-li se choroba odstraniti. Obtíže žaludeční vznikají 
následkem špatného zažívání a nepravidelné stolice. Z takových stavů vyvinují se však často 
choroby žaludeční, které nabývají mnohdy vážného rázu. Kdo chce bez lékařské pomoci 
bojovati proti  obtížím žaludečním, musí tak dlouho zachovávati prostou dietu, až úplně 
vymizí veškeré poruchy, jako povleklý jazyk, tlak a plnost žaludku, nadýmání, krkání a 
špatné zažívání. Nutno pečovati o teplé nohy a soustavné pěstění těla. Dobře působí večer 
chladné obklady na břicho, denně lehká masáž krajiny žaludeční a mírné napařování břicha.
Dalšími prostředky jsou šťáva z černé ředkve, kořen pampelišky, polní kmín, polní kmín a 
openec.

Žaludeční slabost
Vyznačuje se tlakem žaludku, nechutenstvím, a bolením hlavy, obtížnou stolicí, obtížemi po 
jídle při přeplněném žaludku.
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Má se jísti polévka řeřichová a mnoho zeleniny, především pak píti čaj z pelyňku s 
přídavkem kořene puškvorcového.

Žaludeční vředy
Vznikají hlavně na zadní stěně žaludeční, nemocný může často sám zjistit sídlo vředu.
Strava má sestávati většinou z teplého mléka, ohřátého podmáslí a lehké polévky masové. 
Také lze doporučiti požívání kyselého nebo mandlového mléka. 
Při zvracení pije se čaj z makových květů nebo zrnek. Také dobře působí teplé mokré 
obklady a užívání medu.

Žíly ztrhané
Tyto povstávají častěji u žen než-li mužů a bývají následkem tlaku holinek nebo podvazků, 
stálé chůze, potlačených hemeroidů, nepravidelné čmýry a těhotenství.
Doporučují se horké lázně s přídavkem odvaru z kůry dubové nebo vrbové.

Žlázy zduřelé
Žlázy zduřelé bývají většinou následky skrofulozy a objevují se již u dětí. Vyskytují se 
hlavně na krku a v břiše. Zhnisají-li zduřelé žlázy, stávají se bolestivými.
Po úplném očištění provalených žláz přiloží se na 1-2 dni náplast bolehlavová, dále se má 
užívati denně šťáva z listů zemědýmu lékařského a řeřichy potoční v dávce 15 gramů s 
cukrem.
Nebo se vezme šťávy z listů šalvějových 2 gramy, máty kadeřové 3-5 gramů, listů vochlice 2 
gramy, s přísadou cukru.
Dále se doporučuje ještě: šťávy z mladých listů pampeliškových 8 gramů, opence 8 gramů, 
petržele 8 gramů, šťávy vochlicové 8 gramů, citronomelissové šťávy 2 gramy, máty 
kadeřávkové 5 gramů, oslazené cukrem, píti každý den.
Veškeré šťávy lze obdržeti v lékárnách a částečně i v drogeriích.
Léčení šťávami bylinnými prospívá zvláště skrofulozním dětem, které mají těstovité, 
napuchlé, vzezření, tlustý nos a horní ret, dlouhé řasy oční, a slzavé oči, měkké, těstovité 
svaly, nafouklé břicho, křivé nohy, hloupý výraz obličeje a velkou hlavu, dále mnoho jedí, 
ano hltavými jsou, trpí zleněným zažíváním, mají zduřelé žlázy na krku, v tříslech a v 
podpaží, mimo to  vyrážky na obličeji, tenkou kůži, jsou duševně velice slabé a malé a mají 
síly a pohyby tělesně malé nebo zdlouhavé.

Žloutenka
Proti této chorobě se vezmou se 3 díly mařinky vonné, 2 díly jablečníku a 1 dílu pelyňku, 
smísí se to dohromady, připraví se z toho čaj, kterého se pije 3 krát denně půl koflíku.

Následuje Oční choroby, kůže a vlasy
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Oční choroby
Hlavní příčinou nejrůznějších onemocnění očních jsou: slabost nervová, nachlazení, návla 
krve k hlavě, překrvení mozku, ostré světlo, přepínání, dráždění nečistým nezdravým 
vzduchem, nebo cizími tělesy a nákaza.

Záněty očí
K nim se počítají také záněty duhovky, cévnatky a sítnice. Příznaky jsou: zduření, zardění 
celého oka a velká světloplachost. Záněty oční bývají zřídka znáti v jejich počátcích a dají se 
často také jen důkladným lékařským vyšetřením zjistiti. Léčení: prudké a katarální záněty 
možno nejspolehlivěji vyléčiti, když se odstraní základní příčina. Nedá-li se tato přesně 
zjistiti, nutno hleděti přírodě napomoci silným odváděním dolů. K tomu slouží sedací lázně 
25 stupňů Reaumura a lázně nožní a poloviční parní po dobu půl hodiny. Po nich následují 
střídavě lázně nebo studené lázně nožní, potom však studené tření nohou a drhnutí 
(frotirování) nohou každý večer. V noci se dává obklad na břicho a zabalují se nohy, ráno se 
umývá celé tělo a ulehne se potom ještě nějaký čas do postele. Místo choré vymývá se 
každou půl hodinu vlažnou vodou a přikládají se vlažné, často se měnící obklady jen z čisté 
vody.

Zánět oční novorozenců
Je to velice nebezpečná choroba, která se vyvinuje v prvních dnech po porodu velice rychlým 
následkem nákazy (kapavkové) během porodu. Zachvacuje obyčejně obě oči, jež jsou 
obaleny hnisem. Není-li po ruce rychlá pomoc od lékaře nebo porodní báby - tyto mají pro ně 
příslušný návod - jest ubohé stvoření úplně ztraceno, to jest oslepne po celý život. Známým a 
spolehlivým prostředkem jest vkapávání roztoku dusičnanu stříbrnatého. Odměšek takových 
očí jest velice nakažlivý a musí tudíž vše, co přišlo s nimi ve styk, s úzkostlivou péčí býti 
odstraněno a zničeno.

Zahřáté oči
Při zahřátých očích přikládá se v noci často vyzkoušený orsej vlhký na oči.
Při zhoubných chorobách očních nutno se vždy poraditi s lékařem.

Cizí tělesa z oka odstraňovati
Cizí těleso v očích odstraní se tak zvaným obrácením víček nebo vymýváním čistou vodou.
Podaří se to také, když se do oka nakápne kapka čistého oleje olivového. Tím se rychle 
odstraní prach, popel, vápno, ano i malé třísky atd.

Bolení očí
Bolení očí vzniká průvanem, když tělo v době klidu delší čas  na určitém místě jest vystaveno 
třebas jen jemnému průvanu vzdušnému. Jak může na příklad škoditi, když naše lože stojí 
přímo u okna špatně přiléhající a v noci táhne stálý, sotva citelný proud vzdušný přes náš 
obličej. Za takovýchto okolností mohou vzniknouti nejen revmatické bolesti oční, nýbrž i 
zduření, choroby ušní, vleklá rýma a vypadávání vlasů. Nejsnáze však může býti postiženo 
citlivé oko zvláště tehdy, když proudící vzduch jest značně chladnější nežli vzduch světnice.

Slzení a pálení očí
Slzení a pálení očí poukazuje na slabost oční a v takových případech se výborně osvědčil 
fenyklový líh, který lze obdržeti v lékárnách. Vezme se ho kávová lžička na vinnou sklenic 
vody a touto směsí se potírají oči každé ráno hned po vstání, načež se nesmí oči hodinu 
namáhati. Ještě lepší účinek vzniká, vezme-li se stejný díl líhu feniklového a rozmarinového.
Při slzení očí se doporučuje vřele také, používati tinkturu světlíkovou, ze které se vezme 20 
kapek na půl sklenice vody a tím se denně častěji vymývají oči. V noci přikládá se na oči 
obvaz, na močený v této směsi.
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Zánět spojivky oční
Zardělost očí, slzení, hlen a hnis v zevním koutku očním, který způsobuje často slepení víček 
v noci, jsou příznaky této choroby, která se léčí teplými obklady.

Ječné zrno
Ječné zrno je následkem čistě místního zánětu a pozůstává ve vytvoření se uzlíku na 
příslušném víčku očním a dá se účinné léčiti studenými obklady.

Šilhání
Šilhání lze odstraniti sílením svalstva očního, není-li choroba vrozenou. Příčinou bývá často 
obrna očních svalů. Nelze-li masáží a cvikem pohyblivosti oka ničeho dosáhnouti, má se na 
příslušném oko provésti operace, která jest bezbolestná a dle dnešního stavu chirurgie 
naprosto bez nebezpečí. Šilhání vyvinuje se rádo u dětí skrofulozních.

Poruchy zraku všelikého druhu
Jsou to: mžitky před očima, krátkozrakost, dalekozrakost a slabozrakost. Choroby ty mohou 
se zmírniti, po případě zhojiti co možná největším šetřením očí a nošením vhodných brejlí. 
Značnou pomoc přináší pravidelná pěstění kůže a častější koupání oka, při krátkozrakosti ve 
vlažné vodě, při dalekozrakosti ve studené vodě. Lidem s chorobami očními doporučuje se, 
aby častěji dali každé oko prohlédnouti lékaři, aby se včas poznaly, těžké poruchy organické.

Kůže a vlasy
Červené skvrny v obličeji

Tyto a jiné vyrážky v obličeji odstraní se každodenním pitím 1 koflíku čaje ze směsi 1 díl 
kůry krušinové, 1 dílu pampelišky, 3 dílů řebříčku, 3 dílů sladkého dřeva a 2 dílů šeříku.

Žlutohnědé skvrny v obličeji
Nepocházejí-li žlutohnědé skvrny na spáncích od některé choroby vnitřní, která se dá zjistit 
ovšem jen lékařským vyšetřením, možno je odstraniti mýdlem salicylovým, které slouží také 
k odstranění mastného potu. Nevedlo-li by toto léčení za nějaký čas k cíli, doporučuje se 
mocné natírání Hebrovým líhem mýdelným.

Do hněda opálená kůže
Vzduchem a sluncem do hněda opálená kůže může pozvolna opět zběliti jen tenkráte, když se 
varujeme těchto i jiných dráždících věcí. Poněvadž hnědé barvivo jest uloženo ve hloubi 
pokožky, nelze očekávati rychlý úspěch. Doporučuje se slunečník a široký klobouk, modrý 
závoj, atd., dále mýti mlékem, ke kterému se přidá něco boraxu, pečlivé osušení jemným 
utěradlem po každém obličeje, také po zpocení, vždy pak něco bílého pudru před vyjítím.

Dobrý mycí prostředek při drsné kůži
Do vinné láhve dá se lžíce práškovaného boraxu, přileje se k tomu asi vinná sklenice dešťové 
vody, dobře se zandá zátkou a postaví se na teplé místo. Druhého dne se doleje tolik vody, až 
jest láhev zpola naplněna, a třetího dne doleje se plná a ještě se přidá lžíce boraxu. Tohoto 
roztoku možno upotřebiti tak , že se k vodě, ve které se myjeme, pokaždé přidá tolik, až jest 
na obličeji při mytí cítiti hebkost. Vedle toho přidává se k vodě ještě několik kapek dobré 
tinktury benzoové. Pravidelné používání toho udržuje kůži velmi útlou a bílou.

Ztluštěniny kožní
Jsou-li malé žlutavé ztluštěniny kožní tvořeny uzlíky pokožky, možno je odstraniti nějakým 
mýdlem, rozpouštějícím rohovitou vrstvu kožní. Nejjemnějším mýdlem takovým jest  
mýdlem takovým jest mýdlo bórové, poněkud silnější jest mýdlo salicylové, nejsilnější 
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mýdlo draselnaté, jako draselnatoglycerínové mýdlo nebo mazlavé (zelené, žluté, černé) 
mýdlo.
Jest-li tím kůže příliš drážděna, dlužno se mýti čistou, měkkou vodou nebo dávati obklady z 
této vody.

Rozpukané ruce
Výborným prostředkem k odstranění rozpukaných rukou jest medová voda. Vezme se asi 
lžíce medu na litr vody a v tom se koupají ruce. Účinek ten možno ještě zesíliti tím, že se k 
tekutině té přidá ještě lžíce glycerínu. Tato směs odstraňuje drsnost povrchu kožního a činí 
kůži útlou a hebkou.
Dobře působí dále, třeme kůži jemně šťávou citronovou. Také při menších ranách působí 
šťáva citronová jako dezinfekční prostředek a podporuje hojení.

Začervenalé ruce
Proti začervenalým rukám doporučuje se třikrát denně koupati ruce v horkém roztoku 
kamencovém. Do umývadla nají se 2 litry horké vody a rozpustí se hrst kamence. Voda musí 
býti tak horká, co se dá rukama snésti, a ruce musí se v roztoku kamence ponechati až do 
vychladnutí.

Pocení rukou
Potící se ruce mají se častěji mýti ve vodě nepříliš studené, ke které se přidá něco vinné 
kyseliny a kamence. Po usušení mají se pak ruce trochu zapudrovati. Dlužno se varovati dle 
možnosti ruce nezavírati, nýbrž držeti je otevřené, aby na ně všude působil vzduch.
Proti přílišnému pocení rukou doporučuje se tato směs: boraxu 15 gramů, kyseliny salicylové 
15 gramů, kyseliny bórové 5 gramů, glycerínu 60 gramů, zředěného alkoholu 60 gramů. Tím 
se ruce 3krát denně natírají.
Pocení rukou odstraní se také denním koupáním rukou v odvaru kůry dubové (jedna lžíce 
kúry na jeden litr vody). Pak se ruce zapudrují rýžovou moučkou. Dobře působí také voda s 
přídavkem octa.

Proti vypadávání vlasů
Očistí se a uvaří se 50 gramů kořene lopuchového ve 2 litrech vody až na polovinu, procedí 
se, přidají se k tomu 4 lžíce francovky a uschová se to v zakorkované láhvi. Tím se každý den 
kůže hlavy silně natírá.
Výborným prostředkem proti vypadávání vlasů jest slabý odvar z kořene lopuchového, ke 
kterému se přidá něco pálenky a glycerínu. Zvláště však jest dbáti toho, aby použité kořeny 
byly co možná čerstvé. Hlava se myje večer teplým tímto odvarem. Tento prostředek 
zamezuje vypadávání vlasů a podporuje jejich vzrůst.

Proti temnění světlých vlasů
Mnohé blondýnky naříkají nad osudným temněním své obdivované okrasy vlasové a přece 
jest tak prostý prostředek, aby se dodal světlejší odstín. Dlužno si koupiti v obchodě 
drogistickém římský heřmánek a spařiti ho hrst litrem vařící vody, ke které jest přidán asi 
jako ořech velký kus sody. Touto tekutinou, přecezenou cedítkem, myjí se nejméně jednou 
týdně vlasy, při čemž však nutno dbáti toho, aby se pak vlasy dobře usušily. Vysušení vlasů 
docílí se dosti rychle zahřátými šátky nebo hřebenem >>Freya<<, který lze koupiti ve všech 
obchodech vlásenkářských. Také dobře jest, když se několikrát týdně vlasy před spaním 
pročísnou kartáčem, namočeným v uvedené tekutině. Takto ošetřované vlasy jsou nejen 
chráněny před ztemněním, nýbrž stávají se také velmi měkkými a volnými, což dámy se 
slabším vzrůstem vlasů pociťují dosti příjemně, poněvadž tím vlasy více odstávají a lépe se 
dají česati.
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Radikální odstranění chloupků
Nemilé chloupky v obličeji a jinde na těle odstraniti neškodným způsobem a bez velkých 
výloh radikálně, bylo dosud hádankou, jejíhož rozluštění si lidé trpící nejvroucněji přáli. 
Prostředků nabízených k tomu účelu bylo ovšem vždy s dostatkem, ale výsledek docílený tím 
neb oním prostředkem byl většinou nedokonalý. Nejlepším zůstávalo ještě elektrolytické 
léčení, které však bylo vždy neobyčejně zdlouhavé a ke kterému se lidé neradi obraceli pro 
značné výlohy a bolestivost této procedury, zejména když mnohdy ještě zbývaly po něm 
jizvy. Z té příčiny doporučujeme ochotně přípravek, vyráběný jednou z prvních firem 
(objednati lze prostřednictvím nakladatelství této knihy), který vzhledem ke své vlastnosti 
ničiti chloupky jest ojedinělý a v právem může býti označen jako senzační vynález. Cena 5 
marek = 6 korun jest vzhledem k vynikajícím vlastnostem tohoto prostředku úplně 
přiměřená.

Podporování vzrůstu vlasů
Rozmarinová voda jest posilujícím a povzbuzujícím prostředkem ke vzrůstu vlasů ve stavech 
slabosti po přestálých chorobách, při kterých se pozoruje vypadávání vlasů. Jest-li třeba 
nějakého silnějšího prostředku k oživení kůže hlavy, přidá se k rozmarinové vodě něco 
francovky a potaše.
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