
Dongchongxiacao - čínský název pro houbu, kterou my známe jako 

CORDYCEPS. 

Podle terapeuta 

Tato specifická houba patří již po staletí mezi vynikající porstředky tradiční čínské medicíny, 

využívané k léčbě mnoha chorob. Český název pro tuto léčivou houbu je Housenice čínská, 

protože vypadá jakou housenka. Čínané se také domnívali, že jde o housenku, čemuž odpovídá 

i původní název "congcao" - housenka, letní tráva. 

Spojení s housenkami tam je větší než její podoba. Houba totiž roste tak, že parazituje na 

housenkách některých motýlů nebo larev hmyzu.  

Houba byla natolik vzácná a ceněná, že se užívala pouze v císařském paláci. 

 
Sběr houby v přírodě je velmi omezený a volně rostoucí houba se cenově pohybuje až kolem 

2500 amerických dolarů za kilogram drogy. 

V doplňcích stravy, které jsou běžně dostupné, je zdroj houby z pěstíren. Cyklus růstu houby 

je zde kratší (v přírodě je to cca 5-6 let) a lze tedy očekávat, že účinky nebudou tak silné, jak 

se popisuje ve starých čínských herbářích. Tak to prostě je. Nicméně i takto vypěstované houby 

jsou malým zázrakem a nutno podotknout, že i ve zdrojích z pěstíren je markantní rozdíl. 

  

Osobně produkty používám tak, že biomasu podávám při dlouhodobém užívání (delší než 1 

měsíc). Extrakt podávám na rychlejší efekt a krátkodobé podávání (do 1 měsíce). 

  

JAKÉ JSOU TEDY JEJÍ ÚČINKY? 

Nejdříve z pohledu naší západní farmakologie 

 

Cordyceps obsahuje cca 25% bílkovin, 8% tuku, 29% sacharidů, 18% vlákniny a 4% 

minerálních látek. Z řady dalších sloučeniny to jsou aminokyseliny, např. histidin, který je 

mimo jiné důležitý pro růst dětí. Dále obsahuje nukleosid adenosin a cordycepin 

s protinádorovými a antimikrobiálními účinky, peptid cordycepsin, kyselina cordycepsová (asi 

d-mannitol) zlepšují jaterní funkce. Mastné kyseliny jsou zastoupeny linolenovou a olejovou, 

dále je obsažen vitamin B12. Z minerálních látek železo, vápník, fosfor, hořčík a další. 

  

Použití hub z pohledu západní medicíny - tedy dle tohoto rozboru je čisté symptomatické - tedy 

Cordyceps např. na vyčerpanost a jatermí disfunkce. Jenže to nebude fungovat na každého. 
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Použití je omezeno znalostí západní medicíny o obsahových látkách a jen dílčími znalostmi 

o projevech v živém lidském těle, nemluvě o organismu konkrétního jedince. 

  

Teď pojďme zabrousit do východní filosofie-medicíny 

  

Houba má teplou povahu, chuť sladkou a tropismus k dráze ledvin a plic. Vyživuje yin plic 

(horkost nahoře) a posiluje ledviny - povzbuzuje jejich yang (chlad dole). Doplňuje čchi 

a esenci ledvin Jing (kořen života).Zastavuje krvácení, rozpouští hlen a likviduje kašel. 

  

Použití hub z pohledu TČM je dle syndromologie - tedy přijdete na příčinu problému - proč je 

organismus vyčerpaný. Je-li to z důvodu prázdnoty ledviny a plic a není přítomno v organismu 

nějaké nadměrné horko, je použití Cordycepsu vhodné. 

  

  

KDY TEDY PO HOUSENICI SÁHNOUT? 

Trochu tu zkombinuje západní i východní pohled + moje zkušenosti. Idelání je, když vhodnost 

nasazení hub a bylin zkonzultujete s terapeutem. Tak dosáhnete skutečného účinku. 

• Podpora imunitního systému (zde to souvisí s tím, že posiluje ledviny - kořen života 

a plíc, které jsou zdrojem tzv. weiqi - obranné čchi = obranyschopnost). 

• Ledviny - přítmonost bílkoviny v moči a otoky spojené s nedostatečnou čchi (energie) 

ledvin. Může tam být i účinek na časté pomočování u dětí. 

• Plíce - kašel, dušnost, alergie a hlavně ASTMA (kombinace účinku na ledviny a plíce 

je na astma ideální). 

• Přírodní antibiotikum - využívám to hlavně u opakovaných infekcí způsobenách 

různými koky. 

• Snižuje hladinu cholesterolu v krvi. 

• Hepatoprotektivní působení - doporučuji hlavně po nějaké větší lékové zátěži (akutní 

Prednison apod.) 

• Nádorová onemocnění - samozřjmě nelze říci, že houby mohou jako monoterapie léčit 

rakovinu, jsou však velmi výrazným činitel v tom, že zvýší šanci na uzdravení. Dobře 

zvolené bylinná terapie při onkologickém onemocnění zkvalitní život natolik, že 

pacient může být aktivní. 

• Podpora plodnosti zejména mužů, ale i žen - zde se využívá jejího působení na čchi 

ledvin - zlepšuje kvalitu spermatu ve všech aspektech - pokud je příčinou prázdnota 

esence ledvin. 

• Cordyceps má omlazující a obnovovací účinky - v textech se píše "obnovuje pokožku 

bez lesku". 

• Protistresové působení - malo energie čchi v ledvinách snižuje adaprabilitu na stres - 

silné ledviny = silný člověk. 

• POZOR účinek Cordycepsu může být i pokud vás trápí prokrastinace - ledviny jsou 

sídlem vůle zhi. Nabízí se použití i při depresích, které jsou spojené s únavou a bez 

vůle. 

Kontraindikace 

• Nedoporučuje se u mužů s androgen dependetními nádory prostaty. 

• Nepodávat pokud jsou předepsány imunosupresiva. 



• Opatrně s léky na krevní cukr a insulin - může mít aditivní vliv k hypoglykemickému 

účinku. 

• Ze zkušeností moc nedoporučuji podávat při zánětlivých onemocnění zažívacího traktu, 

kdy je přítomno horko (poznáte to podle toho, že "pálí" sotlice). V tomto případě jsou 

vhodnější jiné houby. 

  

ZÁVĚREM 

Snad jen to, že Cordyceps patří do ordinace každého terapeuta čínské nebo jiné celostní 

medicíny. První zmínky o této houbě jsou více než 2000 let staré a její účinky jsou ověřené 

staletými zkušenostmi. EU a její nařízení 1924/2006 však Cordycepsu nepřidělila jediné 

zdravotní tvrzení. 

Zatím můžeme o bylinách psát svobodně takto články, ale nesmí z nich jít odkaz na 

produkt. Produkt samotný se nesmí objevovat ani v žádném filtru nemocí nebo jakkoliv 

poukazovat, že by mohl pomáhat v léčbě nemocí. 
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