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Horečka 
Horečka (při níţ se doslova spalují přebytečné a škodlivé mikroby), je zdravým 
a ţádoucím projevem obrany organismu při nákaze. Léky proti horečce tedy v tomto 
smyslu působí proti přirozenému obrannému aparátu člověka. Opravdu jsou nutné 
jen v ojedinělých případech. Nejčastěji pomohou chladivé (nikoli ledově studené) 
obklady. Horečka nebo zvýšená teplota trvající delší dobu však můţe signalizovat 
váţné onemocnění. 

 

Horečka u dětí 

Horečka je u dětí vysoce efektivním projevem obrany organismu proti nákaze. Pokud 
u dítěte horečka nepřekročí 390 C nebo pokud dítě nemá sklon k horečnatým křečím, 
je ve velké většině případů podávání léků proti horečce nejen zcela zbytečné, ale 
dokonce neţádoucí, neboť znemoţňuje nebo alespoň oddaluje proces skutečného 
vyléčení. Na tomto místě je nutno si uvědomit, ţe horečka není nemocí, ale projevem 
probíhajícího boje organismu proti nákaze. Je opravdu moudré tento boj uměle 
zastavit chemickým lékem? Chladivé obklady dokáţí horečku potlačit stejně dobře 
a nejsou pro organismus tak škodlivé jako léky. Pokud je však vašemu dítěti méně 
neţ tři měsíce a má horečku, pak se návštěva lékaře doporučuje v kaţdém případě. 

 

Potíže a příznaky  

Horečka spojená s celkovou malátností, kýcháním, rýmou (eventuálně s kašlem či 
nechutenstvím), vysušené rty. 

 

Co dělat 

Přikládejte chladivé obklady, uplatněte lýtkové zábaly. Dejte dítěti hodně pít. Pokud je 
dítě mladší neţ tři roky nebo pokud horečka vystoupí nad 390 C nebo potíţe nepoleví 
do týdne, pak je návštěva lékaře nutná.  

Aby se zabránilo odvodnění organismu, měli byste přijímat dostatek tekutin ve formě 
čaje z opraţené celozrnné rýţe Natural. Čaj kuzu má schopnost navracet tělesnou 
teplotu vţdy směrem k normálu. Pro děti je vhodný tento čaj připravit s rýţovou 
sladinkou (Pozor! Nikoli s medem ani s ječným sladem, javorovým sirupem či 
dokonce cukrem, to by teplotu ještě zvýšilo). 

Pro děti je také velmi vhodné nastrouhat malé zelené jablíčko a vymačkat z něho 
šťávu.Tu děcku podáváte po lţících, nebo přidáte do nápoje. Horečka klesne ihned, 
jak se jablečná šťáva dostane do tenkého střeva. Zbytek jablíčka krátce povařte 
a dejte děcku sníst. 

Silnější účinky na ochlazení horečky získáte při pouţití Daikonového nápoje 215 
nebo Shiitake nápoje 218. 

 

Daikonový nápoj: 

3 polévkové lžíce strouhaného daikonu či jiné ředkve 

1 polévková lžíce sójové omáčky Tamari 

1/4 čaj. lžičky čerstvě nastrouhané šťávy zázvoru 

2-3 šálky horkého čaje bancha  
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Smíchejte prvé tři ingredience a pak je přelijte horkým čajem bancha, pečlivě 
promíchejte a ještě teplé vypijte. Snaţte se vypít co nejvíce. Po vypití tohoto čaje 
jděte ihned spát nebo se alespoň pořádně zabalte do deky. 

 

Účinky nápoje: 

 Tento nápoj vás přivede k intenzivnímu pocení a tím značně sníţí vaši horečku. 

 Dobře pomáhá odvádět z krve jed pocházející z konzumace ţivočišných potravin. 

 Dobře se osvědčil při zánětu slepého střeva. 

 

Upozornění: 

 Děti mohou tohoto silného nápoje vypít nanejvýš půl šálku. 

 Nepodávejte daikonový nápoj příliš JIN osobám. 

 Daikonový nápoj je nejvhodnější zvláště pro silné zdravé lidi, kteří dostali horečku 
z nachlazení nebo jedením některých extrémních potravin (maso, cukr apod.). 

 Nikdy tento nápoj neuţívejte více jak třikrát denně, raději jen jednou dvakrát za 
den, neboť jeho účinek je velmi silný. 

 

Z důvodu komplikací, které někdy nastanou při nesprávném ošetřování spalniček, 
pokud je vaše dítě ještě nemělo, je lepší ošetřovat horečku jako by dítě spalničky 
právě mělo. Vyhnete se tak nebezpečí, ţe potlačováním horečky nasměrujete 
vylučování neţádoucích látek dovnitř do nitra organismu. 

Tělesná teplota dítěte nemusí být stále jenom 36,50 C. Lehce kolísá v závislosti na 
denní době a aktivitě dítěte. Nejniţší je obvykle brzy ráno a nejvyšší večer. Tělesná 
teplota je rovněţ častěji vyšší po nějaké tělesné aktivitě neţ po období klidu. Máte-li 
tedy určit, zda má dítě zvýšenou teplotu v důsledku nemoci, je třeba ji měřit aţ po 
určité době klidu nebo při minimální aktivitě. 

Normální teplota měřená v ústech je 370 C. Rektální teplota se normálně pohybuje 
kolem 37,60, neboť místo, kde se teplota měří, je více uvnitř těla. U starších dětí by 
se teplota měla měřit jiţ v podpaţí. 

 

Příčiny 

Horečky mohou být způsobeny nadměrným příjmem: 

 potravin typu jang, např. maso, ryby, ústřice, drůbeţ, vejce či sůl, nebo 

 potravin typu jin, např. cukr, zmrzlina, ovoce, ovocné šťávy a koncentrovaná 
sladidla, nebo 

 kombinace obou těchto extrémů jin a jang. 

 

Objeví-li se horečka, je nutné důkladně pozorovat doprovodné příznaky, abychom 
zjistili, jedná-li se o spalničky či rozvoji jiné specifické choroby. Vezmeme-li v úvahu 
celkovou kondici dítěte, můţeme určit hlavní příčinu problému a k tomu přizpůsobit 
správnou dietu a domácí péči. 

Dostane-li vaše dítě horečku bez dalších komplikací, je moţno pouţít mnoţství 
léčebných potravin a externích aplikací (např. obkladů), které ji sníţí. Horečky, které 
představují prosté vylučování (spalování) neţádoucích nadbytečných látek, jsou 
obyčejně výsledkem zácpy. Má-li dítě sklon k zácpě, klystýr velmi často přinese úlevu 
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a pomůţe sníţit horečku. V mnoha případech postačí jen tento postup. Ţádné další 
speciální zásahy nejsou nutné a horečka obyčejně odezní sama od sebe. 

Pro dítě je lepší, aby se v období horeček nekoupalo a bylo po celou dobu v teple. 

V určitých případech se dítěti můţe podat šťáva z kyselých malých jablíček. Jablko 
nastrouhejte, vymačkejte šťávu na malou pánvičku, přidejte několik zrnek soli, 
přiveďte do varu, sniţte plamen a lehce povářejte asi jednu minutu. Nechte 
vychladnout na teplotu těla a čajovou lţičkou podejte dítěti. Jedna nebo dvě lţičky by 
měly stačit. 

Jablečná šťáva pomáhá uklidnit veškeré poruchy v ţaludku, zatímco jablečná 
omáčka pomáhá sníţit horečku ve střevech. Malá kyselá jablka mají přednost, avšak 
v případě nutnosti můţete pouţít jakékoliv jablko. 

Abyste zabránili dehydraci (odvodnění) dítěte, v místnosti musí být dostatečná 
teplota a vzduch neustále vlhký. Dítě by mělo popíjet vţdy malé mnoţství rýţového 
nebo ječného čaje. 

Normálně se dítě po vypití šťávy nebo čaje zapotí. Ať je proto dobře oblečeno 
v bavlně a přikryto bavlněnou přikrývkou. Prádlo i povlečení je třeba vyměnit, je-li 
propocené. Pokud ruce či chodidla při horečce vychladnou, třete je jemně ţínkou 
namočenou v přiměřeně teplé vodě.  

Pamatujte: při horečce je nutné uchránit dítě před zimnicí. Projeví-li se horečka 
nejvíce na hlavě, udrţujte hrudník a oblast břicha v teple. Začíná-li dítě projevovat 
známky zimnice, na břicho se můţe přiloţit teplý solný obklad. Připravíme ho tak, ţe 
sůl nasucho opraţíme na pánvi, necháme poněkud vychladnout, nasypeme do 
bavlněné či lněné utěrky nebo ručníku, zabalíme a přikládáme na bříško. 

Dětem, kterým je více neţ jeden rok, můţeme podat poněkud silnější léčebný nápoj 
ke sníţení horečky. Můţe to být buď čaj z houbiček shiitake nebo čaj ze sušeného 
krájeného daikonu a shiitake. 

Čaj shiitake: Do šálku studené vody namočte 1 houbičku shiitake a nechte 10 min. 
nabobtnat. Pomalu přiveďte do varu a na mírném ohni lehce povářejte 5 minut. 

Čaj z daikonu a shiitake: Jednu sušenou houbičku shiitake a 1 pol. lţíci sušeného 
daikonu dejte do dvou šálků vody. Přiveďte do varu a na mírném ohni lehce povářejte 
tak dlouho, aţ zbude jen jeden šálek čaje. Kojenci nesmí mít více neţ jednu nebo 
dvě čajové lţičky tohoto čaje. Malé děti mohou dostat nanejvýš půl šálku. Běţně 
doporučovaný čaj pro sníţení horečky ze strouhaného daikonu, který se dává 
starším dětem a dospělým, je pro malé děti a kojence příliš silný. 

Překročí-li horečka 390 C, přikládáme na hlavu chlorofylový obklad (viz specifika). 
Pokud ani rozemleté či nasekané zelené listy teplotu dostatečně nesníţí, přistoupíme 
k obkladu tofu. Mějte však na paměti, ţe tofu je velmi chladivé a kromě výjimečných 
naléhavých případů je vhodné nechat ho působit déle neţ 10 minut. 

 

Poznámky: 

Shiitake, čti “šitaké” jsou dřevokazné houby podobné našim václavkám. Jsou 
proslulé tím, ţe na sebe poutají těţké kovy a záření. Proto se musí pěstovat jen 
v naprosto čistých oblastech či jako ţampiony ve sklepích. Jsou-li houby „hladové“, 
t+ţko kovy a záření pak účinně odnímají z lidského organismu. Shiitake houbičky 
jsou pro svou JIN schopnost uvolňovat vše zatuhlé velmi vhodné zvláště pro lidi, kteří 
holdovali masu, uzeninám, vajíčkům a sýrům (JANG). Mají schopnost ochlazovat. 
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Daikon je původem japonská 30 aţ 50 cm dlouhá bílá ředkev, velmi šťavnatá, 
nepálí, snadno dostupná v obchodech se zeleninou. Tradiční MB specifikum s mno-
hostranným pouţitím a dobrými výsledky, součást mnoha léčebných předpisů. 
Daikon je velmi vhodným doplňkem tučných, smaţených či masitých jídel, neboť 
podstatně usnadňuje jejich trávení a vstřebání. Pomáhá rovněţ vylučovat toxiny, 
které v těle v důsledku zmíněné stravy vznikají. 

 

Všechna uvedená specifika a sortiment s tím související si můţete snadno objednat 
zde (klik). Poměrně bohatá nabídka Školy Shiatsu Ki vás jistě nasměruje a uspokojí. 

 

Neprodejné. 

Studijní materiály Školy Shiatsu Ki 

www.bobdvorak.webnode.cz 

tel: 731 402 242 
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