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S HOMEOPATIOU 

NA CESTACH 



 

Stres na začiatku cesty 

 

Ignatia amara – 3 guľ. pred cestou a 3guľ. 

v priebehu cesty. Má dobrý účinok tam, kde človek 

cíti 

nespokojnosť, 

úzkosť, zlepšenie 

nastáva 

rozptýlením  a 

zábavou (dieťa 

kričí v aute, 

a potom zaspí). 

Aconit – náhly strach spojený s pocitom ohrozenia 

(čo ak sa niečo stane), búšenie srdca. 

Gelsemium – strach spojený s triaškou, potením rúk 

a svalovou slabosťou. Pocit ako pri tréme s vnútornou 

triaškou. 3x denne pred letom aj po lete. Môže sa 

objaviť až bolesť hlavy v zátylku,  potreba  stáleho 

močenia, pocit duševného vyčerpania, unavené telo, 

cíti sa ako omámený.  

Argentum nitricum – v prípade panickej hrôzy 

z letu,  takisto aj pred každým cestovaním, kedy 



prevláda netrpezlivosť (nervozita) a nepokoj 

s neustálym pobehovaním sem-tam. Môže sa objaviť 

hnačka a zvracanie, objavuje sa chuť na sladké. 

 

Cestovná horúčka 

 

Cofea cruda – liek na nespavosť z radostného 

očakávania, problém zaspať, častokrát sa objavuje u 

detí. 

Nux vomica – porucha spánku, spojená 

s neschopnosťou prepnúť na prázdninový režim, 

nestále myšlienky na prácu. 



Belladona – liek pre deti, ktoré vplyvom cestovania 

a pobytu v teple začnú mať narušený spánok a sú 

nepokojné.  

 

JET Let 

 

Coculus 

indicus 

– pocit 

únavy 

a nespavosti – podávať aspoň 2-3 dni po prílete – 

3gul. 2 až 3x denne. 

Kalium muriaticum – po výškových zmenách (napr. 

let lietadlom) pretrváva pocit preplnenia ucha 

s nepríjemnými pocitmi (tlak, bolesť ucha). 

 

 



 

Hnačky, zvracanie, tráviace 

problémy pri cestovaní, otrava 

jedlom 

 

Cocculus Indicus – liek na nevoľnosť pri jazde 

autom, vlakom, loďou. Nevoľnosť sa objavuje už pri 

pohľade na plávajúcu loď, alebo pohybujúci sa 

predmet. Zlepšenie nastáva na čerstvom vzduchu, 

jedlom a teplom. 

Tabacum – liek 

na morskú 

nemoc. Pocit na 

odpadnutie, 

žalúdok ako na 

vode. Zhoršenie 

nastupuje otvorenými očami, extrémnym teplom, ale 

i chladom. Nevoľnosť, búšenie srdca. Zlepšenie 

nastáva na čerstvom vzduchu, alebo zatvorením očí. 

Arsenicum album – hnačka po požití nie príliš 

čerstvých potravín (otrava jedlom) so zvracaním. 

Stolica je tmavá, páchnuca a bolestivá, sprevádzaná 

zvracaním. Veľké vyčerpanie, zimomrivosť. 



 

China – bolesti brucha s nafukovaním, hnačka bez 

kŕčov, s následným vyčerpaním a únavou. Liek 

reaguje na stratu tekutín – vyrovnáva ionty 

vnútorného prostredia a skracuje rekonvalescenciu. 

Podophylum peltatum – vodnatá, vyčerpávajúca 

hnačka s kŕčovitými bolesťami, po požití nadmerného 

množstva ovocia hlavne v teplých krajinách. 

Borax – postihnutý má žalúdok ako na vode – hlavný 

problém je pocit nevoľnosti pri pohybe hore a dole – 

loď, lietadlo, kolotoče, nerovná vozovka, výškoví 

rozhľadne.                               

Allium 

sativum – 

hnačka 

z vody. 

Nux vomica 

– rovnako, 

ako pri Arsenicu, hnačka a nevoľnosť je spojená so 

zimomrivosťou, avšak s nižšou intenzitou. Nálada je 

podráždená, hnevlivá. Využijete ju, aj keď to 

preženiete s alkoholom, a je treba organizmus 

detoxikovať. 

 



Veratrum alb. – silná vodnatá hnačka, postihnutý má 

tendenciu kolabovať, potí sa chladným potom. 

Petroleum – liek na morskú nemoc, keď sa 

nevoľnosť zlepšuje požitím  potravy alebo zavretím 

očí. Zhoršuje sa pri cestovaní chrbtom v smere jazdy. 

Okoubaka – hlavne vhodný do oblasti trópov. Pôsobí 

preventívne pri črevných problémoch, podporuje 

vylučovanie toxínov z tela.  

 

 

TIP: 

 Okoubaka – použiť v prípade poštípania kliešťom 

spolu s Ledum palustre, na vylúčenie toxínov z tela 

a prevencia zápalu. 

 

Ipecacuanha – liek na prudkú a vytrvalú nevoľnosť 

so zvracaním, či slinením s pocitom na vracanie. 

Človeku je stále zle, zvracanie neuľavuje. 

 

 

 



Poštípanie hmyzom a poprhlenie 

medúzou 

 

Apis mellifica – užíva sa v prípade, kedy dominuje 

pichavý, naružovelý opuch, 

zlepšený priložením chladného 

obkladu. Po pichnutí včelou, osou, 

poprhlením medúzou. Zabraňuje 

alergickej reakcii. 

Belladonna – začervenanie, 

bolestivosť, tepanie, až horúčava v mieste bodnutia.                                              

Ledum palustre – podávame po bodnutí hmyzom 

(muchnička, komár, kliešť), keď je okolo vpichu tuhé 

znecitlivenie. Liek lieči i zle hojace sa bolestivé 

ložiská, ktoré sú problémové v teplom, vlhkom 

podnebí.  

Lachesis – po poprhlení 

medúzou, keď sú na koži 

modročervené škvrny 

a postihnutý sa sťažuje na 

silné bolesti, akoby ho 

zasiahol elektrický prúd. 



Calendula off. - Poranenia kože, spôsobené medúzou  

alebo sasankou. Zlepšuje hojenie rán. 

 

Alergické prejavy 

 

Apis  mell. – pri alergii. Svrbivý opuch viečok, 

slizníc a kože. 

Euphrasia off. – zápal spojiviek so začervenaním, 

pocitom cudzieho telesa v oku, hojné a dráždivé 

slzenie. 

Histamínum – homeopatická podoba histamínu 

(Zodac, Claritin). 

 

 

 

 

 

 



 

Slnečná alergia 

 

Apis mellifica – pri výseve je koža posiata drobnými,  

svrbivými vyrážkami, ktoré sú ružové a opuchnuté. 

Zlepšnie nastáva ochladením postihnutého miesta. 

Belladonna – celá plocha je červená, vyžaruje teplo. 

Pálivé, bolestivé vyrážky. Môže sa objaviť aj bolesť 

hlavy z tepla. 

Je to dobrý 

liek na 

popáleniny 

zo slnka. 

Cantharis – 

je to 

najznámejší 

homeopatick

ý liek na 

akékoľvek popáleniny II.st. (horúcimi tekutinami, aj 

slnečnými lúčmi), s pocitom silného pálenia, ostrými 

bolesťami. Tak isto lieči aj otlaky z topánok, ktoré sú 

do živého, s obnaženou kožou po strhnutí otlaku.  



Muriatic acid  - alergická reakcia po slnení, objaví sa 

svrbivá, drobnoškvrnitá vyrážka, celkovo je pleť 

citlivá na slnečné lúče. 

Hypericum – preventívne pri slnečnej alergii, pri 

precitlivenosti na UV žiarenie. Takisto je to liek na 

poranenia ihlou, trieskou. Výrazne uľavuje od bolesti 

pri zranení oka a pri poraneniach, bohatých na 

nervové zakončenia – prstoch na rukách a nohách, 

nechtových lôžok, dlaní a chodidiel. Pôsobí na 

bolestivé otlaky a kurie oká. Poranenia chrbtice, pád 

na chrbticu. Preventívne pri citlivosti na slnečné lúče 

2x denne aspoň 9CH alebo 30CH. 

 

 

TIP: 

Muriatic acid + Belladonna  

– pri závažnom výseve slnečnej alergie pri mori, 

striedať obidva lieky.  

 

 

 



 

Herpes 

 

Rhus toxicodendrom – herpes vznikne zahriatím tela 

a jeho náhlym zachladením, svrbivý pľuzgier. 

Natrium muriaticum – keď cestujete k moru a viete, 

že zle znášate slnko a more. Pocit veľkého smädu. 

Môže sa objaviť aj bolesť hlavy.  

Apis – na začiatku svrbivý, páliaci, naružovelý 

výrazný opuch. 

Cantharis – veľký výsev, veľké pľuzgiere, naplnené 

čírou tekutinou, s pocitom pálenia, veľmi bolestivé. 

 

 

 

 



 

Úrazy a traumy 

 

Arnica – liek prvej pomoci 

pri poranení, zlomenine, 

odrenine, udretí, 

pomliaždenine, modrine, 

pádoch.     

Zastavuje krvácanie, 

zmierňuje bolesť, 

urýchľuje hojenie. 

Emocionálny šok aj 

fyzický. 

Preventívne pred operáciou 

a po.  Ideálny liek po pôrode. 

 

 

TIP: 

Otras mozgu  

 Arnica + Hypericum 

 



 

Symphytum – poranenia chrupaviek, väziva, kostí 

a mäkkých tkanív okolo kĺbov, poranenia kostí 

a fraktúra, urýchľuje hojenie zlomenín. 

Ruta graveolis – poranenia väzivového aparátu okolo 

kĺbov, zranenia zápästia, členku, ramenného kĺbu, 

kolena, napr. pri tenise, badmintone, futbale atď. 

Zhoršené preťažením, zlepšené ľahom (kľudom). 

 

 

Rhus tox – poranenia, natiahnutie svalov. Vyvrtnutie 

členka, ramena, kolena alebo iných kĺbov pri páde 

alebo námahe (šport). Stuhnutosť, strnulosť - zlepšená 

pohybom. Bolesť na začiatku pohybu. Zlepšenie 

teplom.  

 



 

 

Zápal močových ciest 

 

Cantharis - 

intenzívne 

pálenie pri 

močení, 

kedy každá 

kvapka páli 

ako 

kyselina. 

Neustále nútenie na močenie, no odchádza len pár 

kvapiek moču. Hlavným symptómom je bolesť. 

 

Nux Vomica - myslíme na ňu, ak hlavným 

symptómom je časté nútenie na močenie a pocit 

plnosti, ale odchádza len malé množstvo moču. K 

zlepšeniu dochádza teplými obkladmi alebo teplým 

kúpeľom. Človek má pocit, že moč je horúci. Nálada 

je podráždená a nepokojná. 

 

Pulsatilla - pri nepravidelnej záchvatovej bolesti. Čím 

dlhšie odkladáme vymočenie, tým je bolesť 

intenzívnejšia. K zhoršeniu symptómov dochádza 

https://www.homeopatia.sk/nux-vomica/
https://www.homeopatia.sk/pulsatilla-pratens/


studeným, vlhkým počasím a premoknutím nôh. 

Nechcený únik moču, po vymočení prichádza ostrá 

bolesť. 

 

Sarsaparilla - časté močenie, s najväčšou bolesťou ku 

koncu močenia, pri močení človek musí stáť. 

 

Apis - pálivé a pichavé bolesti hlavne na začiatku 

močenia, zlepšenie nastáva studenými obkladmi. 

 

Berberis - rezavé, pálivé bolesti, ktoré vyžarujú do 

močovej trubice, nutkanie sa zhoršuje pohybom, k 

zlepšeniu dochádza počas močenia. 

 

Staphysagria - cystitída po zákrokoch v 

močopohlavnej oblasti. Vhodné aj pre dámy, ktoré 

trpia cystitídou po sexuálnom „harašení“ – ženy na 

svadobnej ceste. 

 

TIP: 

Na posilnenie močového mechúra sa 

odporúča Equisetum 5 CH. Nie je to nič iné, ako 

praslička v homeopatickej forme. Je známa svojím 

blahodarným účinkom na močový mechúr, 

posilňuje ho a podporuje jeho správnu funkciu. 

Má tiež odvodňovaciu schopnosť a podporuje 

https://www.homeopatia.sk/opuch-po-postipani/


vylučovaciu funkciu obličiek. Vďaka obsahu 

kremíka prispieva aj k spevňovaniu ochabnutého 

tkaniva daného orgánu. 

 

Vaginálny diskomfort 

 

Candida albicans – homeopatické izopatikum. 

Podávame pri  gynekologických problémoch. 

 

Hydrastis ˗ objaví sa žltý, hustý, povrázkovitý sekrét, 

svrbenie vo vulve. Výber lieku môže podporiť aj 

ostatné symptómy, ako vyčerpanie a problémy 

s trávením. 

 

Kreosotum - páchnuci, veľmi dráždivý, leptajúci 

sekrét. Zanecháva fľaky na spodnom prádle, je žltý, 

niekedy krvavého charakteru, vo vulve silné, pálivé 

bolesti. 

 

Pullstatila - výtok je hojný, premenlivého zafarbenia, 

krémovitý, cez veľké množstvo dráždi, môže 

pociťovať bolesť. 

 



Sépia - vo všeobecnosti málo žlto zeleného sekrétu. 

Napriek malému množstvu sekrétu veľmi silné 

svrbenie. Bolestivý pocit ťahania nadol. 

 

Homeokomplex Vaginálny diskomfort - 

gynekologické problémy, výtoky urogenitálnej 

sústavy, leukorrheaie mykotického pôvodu, aj 

zapáchajúce, silné a nepríjemné svrbenie, bolesť, 

pálenie často sprevádzané začervenaním a opuchom 

sliznice, popraskaná koža, infekcie, zápal a pridružená 

bolesť v podbrušku.  

Liekové formy: perorálne kvapky. 

  

 

Cestovné problémy dolných 

končatín 

 

Hammamelis 

virginiana – pocit 

rozboľavenosti, opuch, 

preplnenie, bolestivosť 

žíl. 

Vipera redi – pri počiatočnom zápale žíl s bolesťou, 

pocitom preplnenia a tlaku. 

 



TIP: 

Ako prevencia proti opuchu dolných končatín pri 

presune v dopravných prostriedkoch – 

Hammalmelis 5CH a  9CH 

 

Cuprum metalicum  – lýtkové kŕče a kŕče chodidiel. 

 

Na záver pár liekov pri prechladnutí 

 

Aconitum - ochorenie prichádza náhle, často po 

vystavení sa suchému chladu alebo studenému vetru. 

Veď viete... 

Babie leto, 

na slniečku 

je krásne 

teplo a v 

priebehu pár 

minút sa 

zamračí a 

fúka naozaj studený vietor. Prechod z plného zdravia 



do choroby vyzerá podobne. Ráno je dieťa fit a 

poobede má zrazu horúčku. Môže sa objaviť nádcha, 

či bolesť hrdla. Podstatné je, že všetko nastupuje 

rýchlo a prudko. 

 

Arsenicum album - chlad zvonka prenikol dovnútra 

do tela a tam aj zostal. Ochorenie prichádza z vlhka a 

chladu, napríklad po státí na zastávke v rannom 

chlade, alebo po sedení na studenom múriku. 

Prechladnutie sa prejavuje najmä silnou 

zimomrivosťou a slabosťou. V nose i očiach páli, 

nádcha je riedka, vodnatá a dráždivá. Chorý je často 

mimoriadne úzkostný a neustále potrebuje popíjať po 

malých dúškoch. 

 

Causticum - dieťa sa zrazu začne v noci pocikávať 

po tom, ako sedelo na studenej zemi. Môže byť 

prítomný chrapot a strata hlasu, alebo suchý 

a rachotivý kašeľ. Zaujímavosťou je, že vlhké 

a daždivé počasie sa chorému páči a aj sa mu vtedy 

lepšie dýcha. 



 

Dulcamara -  najbežnejšie homeopatikum na jesenné 

prechladnutia zo sychravého počasia. Prejavuje sa 

nádchou s hojným žltým výtokom. Môže sa pridružiť 

aj žltý výtok z očí, podráždené hrdlo alebo herpes na 

perách. 

 

Nux vomica - podobne ako pri Arsenicum album, 

vonkajší chlad sa presunie do tela, ale možno ešte 

intenzívnejšie. Často sa objaví taká silná zimnica, že 

chorého nedokáže nič zahriať, ani niekoľko 

prikrývok. Toto homeopatikum hravo rozpoznáme 

najmä ráno. Po ťažkej noci, keď vďaka upchatému 

nosu chorý nemôže takmer vôbec dýchať, sa ráno 

ozve nekonečné 

a úmorné 

kýchanie a 

konečne sa 

spustí číra 

nádcha.  

 

https://www.homeopatia.sk/dulcamara/
https://www.homeopatia.sk/nux-vomica/


Mercurius solubilis. - ochorenia z prudkých zmien 

teploty, z vlhkého počasia. Chorý je nepokojný, silno 

sa potí a sliní. Väčšinou sa jedná o zápaly hrdla, 

zelený soplík alebo bolesti uší. Objavuje sa zápach z 

úst alebo páchnuce výtoky. 

 

Phosphorus. - prechladne pri každej zmene počasia. 

Je zaujímavý tým, že počas ochorenia má hlad, 

nádcha veľmi rýchlo prechádza do kašľa a hrozí zápal 

pľúc. Napriek tomu však túži po ľadovo studených 

nápojoch. 

 

Pusatilla. - ochorenie prichádza z premočených nôh a 

je typické svojou premenlivosťou nálad aj 

symptómov. Pomerne ľahko ju spoznáme podľa toho, 

že dieťa je uplakané a mimoriadne prítulné. Potrebuje 

blízkosť mamy a najmä nehu. Objavuje sa žltý soplík, 

ktorý zateká a spôsobuje nočné kašle a oči môžu byť 

zalepené žltým hlienom. Typické pre ňu je, že chorý 

potrebuje čerstvý vzduch. Ak dieťa dôkladne 

https://www.homeopatia.sk/mercurius-solubilis/
https://www.homeopatia.sk/pulsatilla-pratens/


pozakrývame a otvoríme okno, zrazu sa mu uľaví a 

dokáže dýchať. 

 

Rhus toxicodendron. - prechladnutie z vlhkého 

počasia, najmä po premočení. Používa sa na 

chrípkové stavy, kedy je prítomná horúčka s bolesťou 

kĺbov. Napriek slabosti a pocitu dobitosti, chorý nevie 

vydržať v posteli, musí často vstať a rozhýbať sa. 

Keď sa predsa len pokúsi odpočívať, má nepokojné 

nohy a musí nimi často pohybovať. 

 

Silicea. - prechladne pri každom ochladení, alebo ak 

počas teplých jesenných dní sedí na studenej zemi. 

Nádcha sa veľmi rýchlo zastaví a hrozí zápal dutín. 

Môžu sa objaviť aj bolesti uší alebo bronchitídy. 

Dieťa odmieta teplé nápoje a často nás prekvapí, ako 

sa tomu rozkošnému malému stvoreniu potia nohy a 

páchnu. 

 

Sulphur. - ochorenia prichádzajú v zamračené dni 

a často cez víkend, typické sú najmä víkendové 



bolesti hlavy. Chorému je teplo, má horúce dlane aj 

chodidlá a červené pery. Môžu sa objaviť bronchitídy, 

bolesti uší alebo suché nočné kašle. 

 

 

 

 

 

Lieky vhodné k vybaveniu cestovnej lekárničky 
podľa typu cestovania a problémov. 

1. Cestovanie v zime do tepla: Aconitum, Belladonna, 
Arsen, Okoubaka, China, Arnika, Nux vomica 

2. Cestovanie v lete do tepla: Cocculine, Petroleum, 
China, Ipeca, Arsen, Belladonna, Hypericum, Cantharis, 
Muriaticum acidum, Podophyllum, Arnika, Borax, 
Ledum, Apis, Okoubaka, Aloe 

3. Cestovanie v zime do zimy: Aconitum, Rhus 
toxicodendron, Cantharis,Arnika, Natrum sulfuricum, 
Belladonna 

4. Cestovanie lietadlom: Borax, Argentum nitricum, 
Ipeca, Ferrum phosphoricum, Arnika, Vipera, Cocculus 
indicus, Kalium muriaticum 



5. Cestovanie loďou: Cocculus indicus, Ipeca, China, 
Petroleum, Tabacum 

6. Cestovanie autom: Cocculus indicus, Argentum 
nitricum, Ipeca, China 

 


