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Předmluva: ASTMA – MÁTE NA VÝBĚR 

Tato knížka vám odkryje tajemství: 

 proč trpíte astmatem, co je ale důležitější, jak se astmatu 

můžete zbavit 

 jak uvolnit ucpaný nos 

 jak zastavit ustavičné sípání nebo kašel 

 jak odstranit chrápání či nespavost 

 jak si zlepšit stav spánku či energie 

 jak snížit nebo úplně vysadit úlevové a preventivní léky 

 jak správně postupovat během cvičení a tím snížit riziko 

astmatického záchvatu  

Díky změně ve způsobu stravování, odstraněním „spouštěčů“ astmatu 

či fyzickou aktivitou je možné snížit příznaky astmatu o zhruba 15%. 

Tato knížka se věnuje všem zmiňovaným aspektům. Dále se zabývá 

dalšími 85% této problematiky.  

K napsání této knihy mne vedly mé osobní zkušenosti s astmatem, 

jímž jsem trpěl přes dvacet let. Stejně jako vy, i já vím, jaké to je, cítit 

neustálé sevření v hrudi a většinu nocí se budit s tím, že bojujete o 
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svůj dech. A taky dobře znám ty stavy, kdy máte pocit, že se dusíte. 

Přičemž se do svého těla snažíte nasát více vzduchu a bez ohledu na 

to, kolik vzduchu jste vdechli, pořád máte pocit, že se dusíte. Velkou 

část svého života jsem byl nucen omezovat fyzickou aktivitu, nakolik 

jsem si nikdy nebyl jistý, zda to moje plíce zvládnou. Takový byl můj 

život a stejně může v současnosti vypadat i váš život.  

Na rozdíl od vás však znám, jaké to je dýchat naprosto svobodně bez 

nutnosti  brát léky proti astmatu. Dnes si život užívám naplno, každý 

týden chodím běhat bez strachu z kontrakce dýchacích cest. Každou 

noc spím bez toho, abych se budil s pocitem, že zápasím o vzduch. 

Můj způsob dechu už není boj ani nevyžaduje přehnané úsilí, plyne 

zlehka a sám od sebe. Hlavním cílem při psaní této knihy a nahrání 

DVD bylo poskytnout vám nástroje, abyste mohli dosáhnout totéž.  

V roce 1997 se můj život natrvalo změnil, když jsem objevil práci 

zesnulého ruského lékaře Konstantina Butejka, který si všiml 

spojitosti mezi objemem vdechovaného vzduchu a řadou potíží, 

včetně astmatu. Můžete si říci, že dechová cvičení jste už kdysi 

zkoušeli a že vám nepomohla. Může to být sice pravda, já jsem je 
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zkoušel také, Butejkův postup je ale diametrálně odlišný. Učí vás 

korigovat objem vzduchu, který dýcháte.  

Tato knížka vychází z 50 let trvajících výzkumů a z mých vlastních 

zkušeností, jak přirozeně převzít kontrolu nad svým dechem při 

instruování tisíců astmatiků na Klinice pro dýchání s Butejkovou 

metodou.  Metodu lze pochopit velmi snadno a navíc ji můžete lehce 

začlenit do svého života. Jediné, co potřebujete, je odhodlání a 

vytrvalost. Ale to ovšem potřebujete ke každé věci, která za to 

opravdu stojí. Metoda je vhodná pro děti od 4 let i pro všechny 

dospělé s různým stupněm závažnosti astmatu či CHOPN. Definition 

needed! 

Do 2 týdnů od začátku praktikování metody můžete očekávat snížení 

četnosti kašle, sípání či dušnosti o 50%. Nejedná se o žádné kouzlo 

ani zázračný lektvar. Metoda vychází z klasických fyziologických 

poznatků a hlubokého porozumění a pochopení spojitosti mezi vaším 

způsobem dýchání a astmatem. Butejkova metoda dýchání byla navíc 

ověřena v 6 nezávislých euro-amerických studiích a statisíci 

astmatiky z celého světa.  
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Profesor Konstantin Butejko (1923-2003) 

 

V této chvíli se asi ptáte: „Když je tato metoda tak skvělá, proč není 

známější?“ 

Odpověď není jednoduchá. Možná by stačilo říct, že léčba astmatu je 

primárně doménou lékařů a farmaceutického průmyslu. Pacienti 

chtějí rychlou nápravu stavu a doktoři jim předepíšou léky, jež spíše 

tlumí symptomy, aniž by řešili příčinu. Když vám lékař předepíše 

prášky proti astmatu, instrukce obvykle zní: “Tyto pilulky budete 

užívat po zbytek života.”  
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Další příčina tkví v tom, že většinu výzkumů v Evropě a Severní 

Americe provádějí farmaceutické společnosti. A v zájmu 

farmaceutických společností není zkoumat úspěšnou metodu, jakou je 

třeba Butejkova metoda dýchání, která ale k léčbě nevyužívá žádné 

léky.   
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KAPITOLA 1  

Příčiny astmatu 

 
Video k této sekci naleznete zdarma na 
www.ButeykoDVD.com 

 

 

„’Hlasité a hluboké‘ dýchání astmatiků se vždy považovalo za 

důsledek nemoci.  Nikdo nikdy nepojal ani nejmenšího podezření, že 

příčinou průduškového astmatu by mohlo být právě ‘hluboké 

dýchání‘ a zvýšená intenzita by mohla vést k projevům této nemoci.”                                        

MUDr. K. P. Butejko 
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Zeptáte-li se svého lékaře, co je příčinou astmatu, jeho odpověď bude: 

“Nevím.” 

Jediné co víme, je , že astma je rozšířenější v bohatých zemích. (1-4)
   

Tento fakt je obvykle vysvětlován hypotézou o hygieně. Lidé 

v bohatých zemích jsou prý z důvodů lepších životních podmínek 

v dětství méně vystaveni riziku infekcí. Nicméně, “v rozporu s touto 

hypotézou existuje rostoucí řada důkazů, že v mnoha bohatých zemích 

astma převládá zejména u lidí s nižším ekonomickým statusem. (5-14)
 

Tyto sociálně-ekonomické nesrovnalosti týkající se astmatu podporují 

tezi o roli environmentálních faktorů při jeho vzniku.” 
15

 

 

Jaké jsou tedy environmentální faktory a jak můžou způsobit 

astma?  

S tím, jak bohatneme, mění se i náš styl života. To výrazně ovlivňuje 

způsob, jakým dýcháme. Při moderním způsobu života jíme větší 

množství uměle zpracovaných potravin, přejídáme se, méně se 

věnujeme fyzickým aktivitám, jsme pod větším tlakem a v 

domácnostech udržujeme vyšší teplotu. Pracovní pozice, jež přináší 

moderní ekonomika, jsou orientovány spíše na služby. To ve výsledku 

znamená málo fyzického pohybu a bezpočet hodin mluvení. Mimo to 
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na nás působí nezdravé přesvědčení, které se uchytilo v tělocvičnách, 

sportovních kurzech, protistresových poradnách, ale taky v lekcích 

věnovaných západnímu stylu jógy, o výhodách hlubokého dechu. 

 

Moderní, západní způsob života má poměrně velký vliv na naše 

dýchání -  

PROHLUBUJE JEJ.  

 

V této knížce budu používat různé termíny jako těžkopádné a 

nadměrné dýchání, chronická hyperventilace či dýchání 

zhluboka. Všechny označují jednu věc a jsou jádrem příčiny 

vzniku astmatu a rýmy.   

 

Co to tedy nadměrné dýchání neboli chronická hyperventilace je? 

Když bych vám řekl, že jíte příliš, určitě byste věděli, o čem mluvím. 

Když se přejídáme, konzumujeme větší množství jídla, než kolik 

potřebuje naše tělo.  

Obdobně je to u nadměrného dýchání, kdy vdechujeme více vzduchu, 

než potřebujeme. Můžete říci, že nedýcháte nadměrně; ale mnoho lidí 

si tento stav neuvědomuje.  

13 



Níže uvádím výčet znaků, které jsou typické pro lidi, jež navštěvují 

moji kliniku. Kolik z příznaků se týká i vás?    

 Dýchání ústy 

 Hlasité dýcháni i během odpočinku 

 Pravidelné odkašlávání 

 Pravidelné popotahování nosem 

 Nepravidelné dýchání 

 Zadržování dechu (apnoe) 

 Hluboký nádech před promluvením 

 Hluboký nádech během zívání 

 Pohyby vychází z horní části hrudníku 

 Pohyby hrudníku je znatelně vidět 

 Poměrně obtížné dýchání 

 Těžké dýchání během noci 

 

Normální objem dechu: 

Dýcháte-li normálně, počet nádechů za minutu se pohybuje kolem 10 

až 12, přičemž objem každého nádechu je zhruba 500 ml. Takový 

způsob dýchání zabezpečuje zdravý objem vzduchu, 5 až 6 litrů za 

minutu, jak se uvádí v učebnicích pro mediky na kterékoli univerzitě.  
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Objem dechu typický pro astmatiky: 

Počet nádechů za minutu typický pro astmatiky je přibližně 15-20. 

Každý nádech má tendenci být o něco větší než běžný nádech a může 

se pohybovat od 700 ml do 1 litru. Tak se zabezpečí přísun 10 až 15 

litrů vzduchu za minutu. Četné studie zjistily, že u astmatiků byl 

průměrný objem vzduchu 14,1 litru (Bowler 1998), jiné studie zas 

prokázali až 15 (Johnson et al 1995) nebo 12 litrů (McFadden & 

Lyons 1968). 
(16-18)    

 

K tomuto těžkopádnému způsobu dýchání nedochází pouze 

v momentu, kdy se objeví průvodní jevy. Takovéto dýchání 

je chronické, což znamená, že k němu dochází každou 

minutu, každou hodinu a každý den. 

 

Lidé s astmatem, CHOPN a jinými dýchacími problémy dýchají dva 

až třikrát intenzivněji než je potřeba. Použijeme-li připodobení k jídlu, 

je to, jako byste za den snědli 10 jídel. 
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Bez jídla můžeme přežít několik týdnů, bez vody několik dnů. Ale 

bez vzduchu vydržíme pouze několik minut. Nicméně i vzduch, jenž 

je tak nezbytný k udržení života, musí mít určité parametry. 

Proč dýcháme nadměrně? 

Existuje spousta důvodů, proč dochází k nadměrnému dýchání, a ne 

všechny platí pro každého jedince. Následujících sedm faktorů 

obvykle najdeme v zemích s vyšší úrovní života, což zároveň vede 

k vysvětlení, proč zde astma a rýma převažují.  

1) Způsob stravování – Přejídání se zvyšuje objem 

vdechovaného vzduchu z důvodu extra práce, kterou tělo musí 

vykonat, aby zpracovalo a strávilo větší množství jídla. Kromě 

toho uměle zpracovaná jídla bývají obvykle kyselá. Tělo se 

pak snaží vhodnou hladinu pH v krvi udržet prohloubením 

dechu, aby se rychleji zbavilo kysličníku uhličitého.  

2) Když mluvíte, polykáte během nádechů mezi jednotlivými 

větami, velké množství vzduchu. Lidé, kteří pracují v 

prodejnách, jako telefonní operátoři či učitelé, jsou si 

pravděpodobně velmi dobře vědomi toho, jak unavení a 

„vyflusnutí“ se cítí po několika dnech mluvení.   
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3) Stres vyvolává reakci útěk anebo boj. Na stres, který přináší 

moderní doba, reagujeme stejným způsobem jako na predátory 

před tisíci let. Když jsme byli vystaveni konfrontaci s dravým 

zvířetem, měli jsme dvě možnosti – buď se pustit do boje 

anebo co nejrychleji utéci. V případě, že nastane obdobná 

situace, naše dýchání se zintenzivní, abychom byli připraveni 

na fyzický pohyb. 

4) Pohyb svalů vede k větší produkci CO2. V dnešních časech v 

důsledku nedostatku cvičení dochází k nižší produkci CO2 a 

tedy zvýšenému objemu dechu. Před padesáti lety se 

odhadovalo, že fyzickému cvičení denně věnujeme čtyři 

hodiny. Dnes jsme mnozí šťastní, když si v průběhu dne 

najdeme na cvičení půlhodinku.  

5)  Přesvědčení, že dýchat zhluboka je prospěšné zdraví. 

Poradny proti stresu, pohyboví instruktoři, trenéři a pracovníci 

médií, jež nejsou dobře informováni o správném objemu 

vzduchu při dýchání, často vedou cvičící k provádění velkých 

nádechů. Čím by se mělo zabezpečit, aby do těla proudilo 

větší množství kyslíku. Přesvědčení, že nadechnout se 

zhluboka znamená nadechnout se velmi, může být matoucí. 
17 



Hluboký nádech je jako dýchání miminek a lze jej sledovat na 

pohybech bříška. Velký nádech často probíhá ústy a většinou 

si vyžaduje pohyb horní části hrudníku. A to je doopravdy 

rozdíl.   

6) Příznaky astmatu. Dojde-li ke kontrakci našich dýchacích 

cest, začneme mít pocit, že se dusíme. V důsledku toho se 

naše dýchání zintenzivňuje, jelikož se snažíme tohoto pocitu 

zbavit. Toto zintenzivnění rozsahu dechu však dále vyvolává 

příznaky, jež vedou k ještě většímu stažení, a my se ocitáme v 

bludném kruhu. Později vám ukážu jedno snadné cvičení, jak 

se z tohoto cyklu vymanit. 

7)  Vyšší teplota v domácnostech zvyšuje intenzitu dechu. Další 

fakt je ten, že chodíme příliš dobře oblečeni, tudíž je naše 

schopnost regulovat teplotu kůží menší. Rovněž nás to vede k 

tomu, že se kvůli regulaci tělesné teploty vracíme k 

primitivnímu způsobu - těžkopádnému dýchání.   
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Nadměrné dýchání a genetická predispozice 

Lze argumentovat tím, že i dnes jsou geny s predispozicí k astmatu 

rozšířené u stejné části populace jako před mnoha lety. Naše evoluce 

probíhala několik tisíc let a astma se na naší planetě vyskytovalo už 

nějakou tu dobu před prvními písemnými zmínkami, vrátíme-li se 

zpátky ke starým Egypťanům. Do druhé poloviny dvacátého století 

bylo astmatem postiženo pouze malé procento populace. Výskyt 

případů astmatu, jež byli nahlášeny osobně, například ve Spojených 

státech mezi lety 1980 a 1996 vzrostl o 74%.
19

 Moderní způsob života 

znamenal velkou změnu v našem způsobu dýchání. To, jak nadměrné 

dýchání ovliňuje jednotlivce, závisí na genetické predispozici. 

Pokud v sobě nesete “geny pro astma” a zároveň dýcháte nadměrně, 

rozvine se u vás astma. Pokud jste nosičem “genů pro astma”, nemáte 

však ve zvyku dýchat nadměrně, astma se u vás nerozvine.  

A konec konců, když zapracujete na svém nadměrném dýchání, astma 

pomine.   
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Nejdřív si formujeme návyky, pak návyky 

formují nás. Přemožte své návyky, neboť 

jednou přemůžou oni vás.  

Dr. Rob Gilbert 
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Jde pouze o návyk 

Dobrou zprávou je, že nadměrné dýchání je pouze návykem. Část 

vašeho mozku (centrální chemoreceptory), jenž kontroluje množství 

vzduchu, jež dýcháte, si zvykla, že dýcháte přespříliš.  

V článku nazvaném Syndrom hyperventilace a astma Dr. Stephen 

Demeter říká, “Zdá se, že dlouhodobější hyperventilace (trvající více 

než 24 hodin) vede k zcitlivění mozkových receptorů a dalšímu 

prodloužení hyperventilace.”20
 Hyperventilace se stává zvykem 

popřípadě dlouhodobou záležitostí a toto chování zůstává i po té, co 

byla odstraněna jeho prvotní příčina.  

Skrze jednotlivá cvičení, jež jsou uvedena v této knize, vás naučím, 

jak snížit rozsah vašeho dechu na přirozenější úroveň a zbavit se 

astmatu.  

Jinými slovy – naučím vás, jak dýchat méně.  
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Jakým způsobem nadměrné dýchání vede k astmatu? 

V důsledku kombinace různých faktorů se vaše dýchací cesty zužují. 

Nejčastějším z nich je zánět, tedy opuchnutí vnitřních stěn vašich 

dýchacích cest. Dalším je stažení hladkého svalu, jenž obklopuje 

dýchací cesty a třetím z nich je zvýšená sekrece hlenu pohárkovými 

buňkami.  

Astmatickým záchvatem se myslí doba, během níž pociťujete potíže v 

dýchání. Záchvat může představovat pár zakašlání nebo mírné sípání 

v plicích až po život ohrožující zážitek.  
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Existuje řada teorií, proč nadměrné dýchání vede k zúžení dýchacích 

cest. Jednou z nich je, že dýchací cesty nastydnou a/nebo se 

dehydrují, mají-li se přizpůsobit tak velkému objemu vzduchu. (21-34)
  

Článek od Davise a Freeda, publikovaný v European Respiratory 

Journal uvádí, že “u psů, jež byli sledováni in vivo, způsobovala 

opětovná výměna suchého vzduchu neustálé problémy a záněty 
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dýchacích cest, ne nepodobné tým, jaké registrujeme u astmatu 

lidí”.
(33)

 

Profesor Butejko a další poukazují na úbytek kysličníku uhličitého 

(CO2). 
(35-39)  

 

V článku nazvaném Mechanismus kontrakce průdušek v důsledku 

hypokapnie u lidí, Sterling píše, “Hypokapnie (úbytek kysličníku 

uhličitého) jako důsledek dobrovolné hyperventilace způsobuje u lidí 

ztíženou inhalaci vzduchu”. Když subjekty inhalovaly směs vzduchu, 

jež obsahovala 5% kysličníku uhličitého, “předešlo se stažení 

průdušinek, čímž se ukázalo, že k němu docházelo v důsledku 

hypokapnie a ne v důsledku mechanických faktorů, jež jsou 

s hyperventilací spojovány.”41  

Proč je kysličník uhličitý tak důležitý? 

Kysličník uhličitý (CO2) je výsledným produktem oxidace tuků a 

uhlohydrátů, které jíte. CO2 se přenáší žílami do vašich plic, odkud je 

jeho přebytek vydechován. Vdechování správného objemu vzduchu 

vede k tomu, že plíce zadrží potřebné množství CO2.  Dýcháte-li 
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nadměrně, vydechujete příliš velké množství CO2 . A lidské tělo jisté 

množství CO2 potřebuje k tomu, aby mohlo normálně fungovat.  

“Ve skutečnosti je pro náš život kysličník uhličitý důležitější složkou 

než kyslík.” Citát od Yandella Hendersona uveden v článku Normální 

dýchání – Klíč k pevnému zdraví od Dr. Artoura Rakhimova. 40
 

Kysličník uhličitý není pouze odpadním plynem. Je nezbytný pro 

vícero životně důležitých tělesných funkcí, včetně následujících:  

Přenos kyslíku 

Kyslík není relativně moc rozpustný v krvi, a tak přibližně 98% plynu 

přenášejí molekuly hemoglobinu. Uvolňování kyslíku z hemoglobinu 

závisí na množství kysličníku uhličitého ve vaší krvi. Není-li v těle 

požadované 5% množství kysličníku uhličitého, kyslík se k 

hemoglobinu “přilepí” a neuvolňuje se do tkaniv a orgánů.  

Tuto spojitost objevil roku 1904 Bohr a je známá jako Bohrův efekt.  

Za normálních okolností je 75% kyslíku, jenž vdýchněte, vydechnuto, 

v případě, že vdechujete běžný objem vzduchu 4 - 6 litrů za minutu. I 

v průběhu intenzivního cvičení se předpokládá, že až 25% kyslíku, 
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jenž vdechneme, taky vydechneme. Vdechováním množství většího 

než je běžné, nezvyšujete množství kyslíku v krvi, nakolik jeho 

množství v těle je už na 97 - 98% saturováno. Místo toho snižujete 

hladinu CO2 nejdřív ve svých plicích, pak v krvi, tkáních a buňkách, 

čímž se snižuje přísun kyslíku z hemoglobinu z červených krvinek.   

     Čím větší je množství vzduchu, jenž do svého těla vdechujete, tím 

nižší je přísun kyslíku. 

Pokud by moderní člověk chtěl překysličit své tkáně a orgány, musí 

dýchat méně, ne více.  

Rozšíření cév a dýchacích cest 

Kysličník uhličitý uvolňuje hladké svaly kolem dýchacích cest, tepen 

a kapilár.  

Každá jedna kapka 1mmHg (norma je 40mmHg) arteriálního CO2 

například snižuje přítok krvi do mozku o 2%.42
 Jinými slovy, pokud 

dýcháte nadměrně, značně se snižuje prokysličení vašeho mozku. 

Není tedy náhodou, že mezi astmatiky jsou rozšířené symptomy jako 
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únava, zamlžení mozku, podrážděnost nebo chabá koncentrace, 

nakolik chronické nadměrné dýchání k něm všem přispívá. 

U lidí s genetickou predispozicí k astmatu způsobuje úbytek CO2 v 

plicích stažení dýchacích cest.  

Čím intenzivněji dýcháte – tím více podporujete své astma a další 

nemoci spojené s hyperventilací. Pokud dýcháte pokojně a tiše, vaše 

cévy a dýchací cesty se roztahují.  

Nadměrné dýchání zvyšuje možnost alergických reakcí. 

Během dlouhodobého nadměrného dýchání se zvyšuje hladina 

histaminu. 
(43-44) Histamin je látka, kterou vylučují žírné buňky 

v případě, že dojde k styku s alergeny. Tato látka způsobuje otoky 

(edémy), lokální záněty a stažení malých dýchacích cest (průdušinek). 

Platí to zejména u lidí se sennou rýmou a astmatem.  

Kolik z následujících příznaků hyperventilace můžete nalézt u sebe?  

 Respirační systém: sípání, dušnost, kašel, napětí v hrudníku, 

časté zívání, chrápání a spánková apnoe.  
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 Nervový systém: pocity točení hlavy, slabá koncentrace, 

ztuhlost, pocení, malátnost, závraty, brnění rukou a nohou, 

mdloby, tremor a bolesti hlavy.   

 Srdce: zrychlený srdeční tep, bolesti v hrudní oblasti, a 

vynechávající nebo nepravidelný tep srdce.  

 Mysl: určitý stupeň nervozity, napětí, deprese, špatné obavy a 

stres.  

Další obecné příznaky zahrnují sucho v ústech, únavu, špatné sny, 

noční můry, suchou svrbící pokožku, pocení dlaní, křeče, spazmy, 

zvýšenou potřebu na močení, a například i pomočování nebo 

pravidelné návštěvy koupelny během noci, průjem, zácpu, obecnou 

slabost a chronické vyčerpání.  

Kardiolog Claude Lum poznamenává: “Hyperventilace je řadou 

bizarních a často zjevně spolu nesouvisejících symptomů, které můžou 

postihovat různé části těla a různé orgány či systémy.”45
 

Slovy zesnulého profesora Butejka “Vydechování kysličníku 

uhličitého z organizmu způsobuje spazmus v průduškách, cévách, 

střevech a tak dále, co snižuje množství dodávaného kyslíku a vede k 
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jeho nedostatku. Jedinec je zároveň nucen k hlubším nádechům a 

vzniká bludný kruh.” 

Praktické příklady nadměrného dýchání, jež působí na astma 

Odhaduje se, že cvičení způsobuje zúžení dýchacích cest u 70-90% 

astmatiků.46
 Popravdě ještě jsem neviděl středně těžkého až těžkého 

astmatika, na něhož by cvičení nemělo žádný vliv. Dýchání se 

zintenzivní, jakmile začnete s fyzickou aktivitou. Čím více je vaše 

těžkopádné dýchání napojeno na potřeby vašeho metabolismu, tím k 

většímu zúžení dýchacích cest dochází.  

Jiným příkladem nadměrného dýchání, jež dokáže vyvolat astma v 

průběhu pár minut, je smích. Všichni máme přítele či příbuzného, 

kterého zdravý smích od srdce přivede k záchvatům kašle a sípání. 

Když se začnete smát, ústy vám proudí velké loky vzduchu. U 

některých jedinců stačí 30 vteřin smíchu, aby se u nich objevily 

příznaky.  

Ve zprávě publikované American Thoraic Society (Americkou 

společností pro onemocnění hrudníku) v květnu 2005 se uvádí, že 

smích vyvolává symptomy u 57% astmatiků.47
 V stejné zprávě Dr. 
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Garay, odborník na astma, říká, “Nikdo neví, jakým způsobem smích 

vyvolává astma, může to však být hyperventilací.”  

Otázka, kterou si zde musíte položit, tedy zní: když u vás pár minut 

smíchu nebo cvičení vyvolá záchvat, má nějaký smysl dýchat 2 - 3 

krát intenzivněji než je normálně třeba, zejména vyvolá-li to stejné 

symptomy?  

Proč je plavání tak užitečné? 

Doktoři už řadu let říkají, že plavání působí na jejich pacienty s 

astmatem úlevně přesto, že přesně nevědí, proč tomu tak je. Odpověď 

je jednoduchá: během plavání se vaše tvář nachází pod vodou, což 

snižuje objem dechu, který nabíráte do svých plic. Každých pár 

záběrů se sice můžete nadechnout ústy, objem vzduchu, který 

vdechujete, je však mnohem nižší, než kdybyste běhali nebo prováděli 

jiná cvičení.  

  “Při většině cvičení na souši, váš dech nic neomezuje. Objem 

vzduchu, jenž vydechujete, se zvyšuje úměrně s cvičením a přílivová 

tenze CO2 na závěr cvičení je buďto nižší nebo v normě. Nedochází 

zde tedy k žádnému hyperkapnickému stimulu k rozšíření průdušek a 
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astmatici jsou takřka ničím nechránění ... Jelikož u astmatiků nebyla 

přílivová tenze CO2 na závěr cvičení měřena, potencionálně ochranná 

vlastnost hyperkapnie mohla být přehlídnuta”. 

Když cvičíte, v důsledku činnosti metabolismu se produkuje CO2. To, 

spolu s omezením objemu vzduchu při plavání, zvyšuje hladinu CO2 a 

vede k rozšíření vašich dýchacích cest. Je na škodu, že astmatici-

plavci si toho nejsou vědomi a jakmile vyjdou z vody, nezřídka se 

vrací k těžkopádnému způsobu dýchání. 
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“Abyste své úsilí zúročili, jezte méně, dýchejte 

méně, méně spěte a více se věnujte fyzické 

práci. Taková cesta je správná. Jde o 

opravdovou změnu od základů, přičemž se 

budují základy nové. To je to hlavní, čemu se 

musíme v dnešní době věnovat.”  

Profesor Konstantin  Butejko 
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KAPITOLA 2  

ZÍVÁNÍM K SVOBONÉMU DÝCHÁNÍ 

 

Video k této sekci naleznete zdarma na  
 www.ButeykoDVD.com 

 

“Dokonalý člověk dýchá tak, jako by ani nedýchal.” 

 Filosof Lao Tzu, 6. století p.n.l. 
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Mým cílem při psaní této knihy bylo vyhnout se neužitečnému textu a 

nabídnout vám pouze ty informace, jež potřebujete k dosažení 

pokroku. Všechna dechová cvičení doprovázejí čárové diagramy. 

Klíčem k jednotlivým diagramům je následující přehled: 

 

Všechna dechová cvičení, včetně kontrolní pauzy, která pracuje se 

zádržováním dechu, jsou prováděna po výdechu. Zádrž dechu 

provedena po výdechu je z hlediska měření kompaktnější, lépe se 

porovnává a pro plíce představuje menší stres a napomáhá vyšší 

koncentraci CO2, což vede k uvolnění dýchacích cest.  

Měření objemu vzduchu, který vdechujete – Kontrolní pauza 

K změření objemu vzduchu, který vdechujete, je použit velmi 

jednoduchý test se zádrží dechu, nazvaný Kontrolní pauza (KP). Díky 

kontrolní pauze získáte přehled o stavu vašeho astmatu, jenž je 
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důležitý pro váš posun. Při KP měříte čas, během něhož dokážete svůj 

dech bez problémů zadržet. 

 

Budete potřebovat hodiny nebo hodinky s vteřinovou ručičkou.  

1. Proveďte malý, tichý nádech a malý, tichý výdech. 

2. Přidržte si nos prsty, abyste zabránili vniknutí vzduchu do 

vašich plic. 

3. Změřte, kolik vteřin trvá, než začnete pociťovat první známky 

nedostatku vzduchu. Můžete taky cítit, že v daném momentu 

vaší bránicí “škube” nebo je tlačena dolů.  

4. Uvolněte nos a nadechněte se nosem. 

Intenzita vašeho dýchání po zádrži dechu by neměla být větší než 

před provedením měření. Váš dech by měl být tichý a klidný. Pokud 
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dýcháte přerušovaně, pak jste dech zadržovali příliš dlouho a vaše KP 

tedy nebyla změřena správně.  

 

Je pár důležitých věcí, o kterých byste měli vědět, než začnete: 

1. Nádech přichází po pozvolném vydechnutí. 

2. Dech zadržujeme pouze do té doby, dokud se neobjeví první 

nutkání nadechnout se. Neměříme maximální dobu, během 

které dokážete svůj dech zadržet.  
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3. Při KP měříte pouze čas, kdy zadržujete dech. Sama o sobě 

není cvičením, jež by korigovalo vaše dýchání. 

Dbejte na to, abyste během KP zadržovali dech jen do té doby, dokud 

neucítíte první nutkání k nádechu. Máte-li potřebu po zadržení dechu 

nadechnout se zhluboka, pak jste dech zadržovali příliš dlouho. 

Nejlépe je, když KP měříte hned ráno po probuzení.   

Jaký má KP (čas bezproblémové zádrže dechu) význam? 

Je-li vaše KP kratší než 10 vteřin, pak: 

Stav vašeho astmatu je vážný. V průběhu dne nebo během noci se 

často objevují dušnost, sípání a/nebo kašel. Relativní objem vzduchu, 

vycházíme-li z tak krátké výdrže se zadrženým dechem, je velmi 

velký.  

Je-li vaše KP menší než 20 vteřin:  

 Objevují se u vás příznaky jako kašel, sípání, dušnost, 

záchvaty vyvolané cvičením, nachlazení, hrudní infekce či 

únava. Čím nižší je vaše výdrž při zadržení dechu, tím 

intenzivnější jsou příznaky.  
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Pohybuje-li se vaše KP mezi 20 a 40 vteřinami: 

 Hlavní příznaky už odezněli, tzv. „spouštěče“ je však můžou 

opětovně vyvolat. Riziko ohrožení je přímo úměrné délce vaší 

KP. Jako astmatik se budete cítit docela dobře a váš dech bude 

mnohem pokojnější. Kromě toho by se už u vás neměli 

objevovat žádné noční můry či záchvaty vyvolané cvičením. 

Stav vašeho nachlazení či hrudních infekcí by se měl taky 

výrazně zlepšit. 

Je-li vaše KP delší než 40 vteřin: 

 Nejsou u vás přítomny žádné příznaky astmatu. Budete se cítit 

velmi dobře, plní energie, s jasnou hlavou a skvělým 

dýcháním. Pro dosažení trvalých změn na fyziologické úrovni 

je nezbytné, abyste svou ranní KP udrželi po dobu 6 měsíců 

na úrovni 40 vteřin.  

Čím nižší je vaše výdrž při zádržení dechu, tím větší je objem 

vzduchu, jenž dýcháte i intenzita vašich symptomů. Kontrolní pauza 

těžkých astmatiků bude jistě kratší než 10 vteřin. Jejich dýchání bude 

jak během odpočinku, tak během fyzické činnosti slyšet. Astmatik s 
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ranní KP dlouhou 40 vteřin nebude trpět žádnými symptomy a jeho 

dech bude během odpočinku nepozorovatelný. Při fyzické činnosti u 

něj bude docházet k mnohem menší ventilaci než dříve a nejspíš se u 

něj nebudou vyskytovat žádné záchvaty vyvolané cvičením.   

Základní pravidla pokroku: 

 Pokaždé, když se vaše KP zvýší o 5 vteřin, budete se cítit 

lépe. 

 Pokud se vaše KP nezmění, nebudete se cítit lépe. 

 Vaše KP by se každý týden měla zvýšit o 3 - 4 vteřiny.  

 Nejpřesnější KP získáte hned ráno po probuzení. Během spaní 

totiž nemůžete svůj dech ovlivňovat. KP měřená hned po ránu 

je tedy nejpřesnější, nakolik se zakládá na objemu 

vdechovaného vzduchu, který byl nastaven respiračním 

centrem.  

 Kontrolní pauzy, které si budete měřit během dne, vám 

poskytnou informaci o aktuálním stavu vašeho astmatu v 

příslušném momentu.  

 Vaším cílem je dosáhnout KP delší než 40 vteřin a udržet ji na 

této úrovni alespoň 6 měsíců.   
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Tři kroky k prodloužení vaší KP 

KROK 1 

Zanechte hlubokého dechu  

a. Zavřete ústa 

b. Neodkašlávejte si – místo toho polkněte   

c. Začněte dýchat mírně, poklidně 

d. Během odpočinku by váš dech nikdy nemělo být slyšet 

KROK 2 

Technika ke snížení objemu dechu  

Provádějte 6 jednoduchých cvičení z kapitoly 3 – každé z nich 

má jiný účel.  

KROK 3 

Provádějte fyzické cvičení a správně při něm dýchejte  

(Abyste dosáhli prodloužení vaší KP z 20 na 40 vteřin, je nezbytné 

provádět fyzická cvičení. Více podrobností naleznete dále v textu.)  
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Základem je KROK 1. Natrvalo začněte dýchat nosem, přestaňte 

odkašlávat, buďte si svého dechu vědomi a ujistěte se, že ho během 

dne neslyšíte. Pravidelné odkašlávání stačí k tomu, aby u vás 

přetrvala chronická hyperventilace. Je proto nesmírně důležité zbavit 

se odkašlávání tím, že raději polkněte nebo zadržíte dech. Dokud 

nebudou vaše základy pevné, neuděláte velký pokrok. 

Pokrok se dostaví až tehdy, budou-li vaše ústa zavřená. Samo o sobě 

to však stačit nebude. Je taky nevyhnutné, abyste se vzdali zlozvyku 

dýchat nadměrně, který jste si již za ta léta vypěstovali.  

Chcete-li prodloužit svou KP na 10 - 20 vteřin, řiďte se KROKY 1 a 

2.  

Chcete-li prodloužit svou KP na 20 - 40 vteřin, uplatněte KROK 3.  
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Následující příklad ilustruje změnu v objemu vzduchu, který 

vdechujete, s tím, jak se prodlužuje kontrolní pauza 

S tím, jak objem vzduchu, který vdechujete, klesá na běžnější úroveň, 

vaše KP se prodlužuje. Následující příklad ilustruje vztah mezi 

změnou v objemu vašeho dechu a vaší KP.   

 

KP dlouhá 10 vteřin: dýchaní je hlučné, hlasité, nepravidelné, s 

velkým rozsahem, těžkopádné, proměnlivé a vyžaduje mnoho úsilí.   

 

KP dlouhá 20 vteřin: dýchání je těžkopádné ale pokojnější. Mezi 

jednotlivými nádechy dochází k přirozené pauze.   
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KP dlouhá 30 vteřin: dýchání je tiché a klidné. Přirozená pauza se 

prodlužuje. 

 

KP dlouhá 40 vteřin: dýchání je velmi tiché, pokojné a 

nepozorovatelné.   
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Porovnání našeho stylu života 

Před padesáti lety bylo běžné: 

Více fyzické aktivity 

Více přirozené stravy 

Méně přejídání 

Nižší teplota v domácnostech 

Méně rozhovorů na veřejnosti 

Méně stresujících, soutěživých tlaků, zdravější prostředí a příroda 

Výsledek: správný objem dýchání - delší KP – astma nebylo tak časté 

Dnes je běžné: 

Málo fyzické aktivity 

Více uměle zpracovaných jídel 

Přejídání se  

Vyšší teplota v domácnostech a teplejší šaty  

Mluvení se stalo značnou součástí našeho pracovního života 

Více stresu – umělé a hlučné, betonové prostředí a přemíra informací  

Výsledek: dýchání většího objemu vzduchu - kratší KP – astma je 
velmi časté 
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“Konečnou tečkou za lidským závoděním bude pravděpodobně až 

zánik civilizace.”  

Ralph Waldo Emerson 

45 



 

 

KAPITOLA TŘI  

CVIČEBNÍ POSTUPY DLE KLINIKY PRO DÝCHÁNÍ 

S BUTEJKOVOU METODOU 

Video k této sekci naleznete zdarma na 

www.ButeykoDVD.com 

“Když platí, že A rovná se úspěch, lze použít následující 

vzorec:  

A = X + Y + Z,  

X znamená práci.  

Y znamená zábavu. 

Z znamená, že budete zticha”.  

Albert Einstein 
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Mé zkušenosti s výukou tisíců astmatiků mi umožnily vyvinout velmi 

jednoduchý systém, jak astma překonat. Způsob, jakým jsou cvičení 

prezentována a popsána, je specifický pro Kliniku pro dýchání 

s Butejkovou metodou. Naše postupy budete používat snadno, dobře 

si je zapamatujete a snadno aplikujete ve svém životě. 

Všechna cvičení jsou v principu navržena tak, aby korigovala vaše 

dýchání a zbavila vás chronické hyperventilace. Co se dechu týče, 

cílem je, aby byl tichý, mírný, klidný a pravidelný – takový, jaký 

charakterizuje dlouhá KP. 

Dechová cvičení jsou nástrojem, který vás k němu dovede.  
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Všechna dechová cvičení, která budou detailně popsaná dále v této 

kapitole, mají společný jeden princip: dýchat méně v jednotlivých 

intervalech během dne, abyste se zbavili zlozvyku nadměrného 

dýchání.  

Držíte redukční dietu v dýchání. 

Pokud provádíte kterékoli z dechových cvičení, je nutné, abyste 

pociťovali subjektivní ’hlad’ po vzduchu. Míra potřeby vzduchu bude 

záviset na tom, které cvičení budete zrovna praktikovat. Cvičení 

poskytují zajímavý způsob zpětné vazby a jsou navíc nezbytná pro 

korekci zlozvyku dýchat nadměrně. Pocit zvýšené potřeby vzduchu 

vyvolává zvýšená hladina CO2 ve vaší krvi. Vaše respirační centrum 

reaguje na zvýšenou hladinu CO2 stimulací vašeho dechu a snaží se ji 

udržet na nižší úrovni. Po 9-12 minutách pocitů ‘hladu’ po vzduchu, 

zvýšený obsah CO2 zdolá bariéru, jež je vytvořená ve vašem mozku a 

respirační centrum se alespoň částečně přenastaví. Když si pár minut 

po skončení dechových cvičení (dlouhých 15-20 minut) změříte svou 

KP, odrazí se to na její délce.  
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Představte si, že každý den sníte 10 jídel. Pokud byste navštěvovali 

kurz na hubnutí a bylo by vám řečeno, ať vaši denní spotřebu potravy 

snížíte na běžnější množství – dvě až tři jídla denně, měli byste hlad. 

Množství, které byste jedli, by totiž bylo nižší než to, na které bylo 

tělo zvyklé. Tento pocit by se však za několik dnů vytratil a vaše 

celkové zdraví by se zlepšilo. Pokud provádíte korekci dechu, objem 

svého dechu záměrně snižujete a posunu dosáhnete pouze tehdy, 

budete-li cítit jistý nedostatek vzduchu. 

Pocit zvýšené potřeby vzduchu není dán tím, že by vaše tělo trpělo 

nedostatkem kyslíku. Vzniká kvůli tomu, že dýcháte méně jako 

obvykle. 

Existuje jedno jednoduché pravidlo, bez kterého neuděláte moc velký 

posun vpřed: dobrý způsob ověření si snížení objemu svého dechu 

je, pokud zaznamenáte zvýšenou potřebu vzduchu. 

Zvýšená potřeba vzduchu je stejný pocit, jako když vám vzduch 

schází. Někteří lidé to popisují, jako by se dusili. Prožívání dušnosti 

je podobné tomu, když vám při fyzické činnosti dojde dech.   
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Abyste si vyzkoušeli a pochopili, jaké to je cítit zvýšenou potřebu 

vzduchu, zkuste následující cvičení:  

 Proveďte malý nádech.  

 Zlehka vydechněte. 

 Chytněte si nos a počkejte, dokud neucítíte jasné ne však 

stresující nutkání nadechnout se.  

(Stupeň nedostatku vzduchu bude záviset na typu cvičení, které 

budete provádět.)  

Pokud budete dýchat méně – budete mít pocit dušnosti 
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Důležité upozornění 

I když jsou dechová cvičení naprosto bezpečná pro většinu lidí, pro 

některé jednotlivce můžou představovat riziko. Pokud si nejste jisti 

mírou rizika při dechových cvičeních, pak je raději neprovádějte a 

kontaktujte me na údajích uvedených v příloze. (Dotazy pište 

v angličtině.)   

Kategorie 1 - Nezkoušejte žádné z dechových cvičení, pokud 

trpíte anebo právě procházíte následujícími problémy/nemocemi:  

Aktuální léčba rakoviny 

Cukrovka typu 1 

Epilepsie   

Schizofrenie  

Nedostatečná hladina krevního tlaku  

Bolesti v hrudníku nebo kolem oblasti srdce 

Srpkovitá anémie 

Arteriální aneuryzma 

Jakékoli srdeční potíže v posledních šesti měsících 

Léčbou neupravená hypertyreóza 
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Tumor mozku nebo onemocnění ledvin. 

Kategorie 2 - Lidé, kteří by měli pracovat pouze s velmi mírným 

nedostatkem vzduchu:   

Těžcí astmatici a lidé s emfyzémem nebo CHOPN definition! 

Cukrovka typu 2  

Těhotné ženy (neaplikujte v prvním trimestru)  

Úzkost/deprese  

Migréna 

U lidí spadajících do kategorie 2 by nedostatek vzduchu nikdy neměl 

být větší než nedostatek vyvolaný lehkou chůzí. Praktikujte proto 

POUZE cvičení č. 2 a 6.  

Ještě lepší by bylo, kdybyste si našli zkušeného instruktora, který by 

vám s cvičením pomohl (viz. seznam instruktorů na konci této 

příručky). Pokud máte sklony k úzkostným stavům nebo migrénám, 

je dobré, když svou KP budete zvětšovat pouze zlehka. Při příliš 

rychlém zvýšení vaší KP, byste na krátkou dobu mohli zaznamenat 

zhoršení symptomů. Je to očistná reakce, a když odezní, ve vaší KP 

dojde k posunu. Pozvolné prodlužování délky KP zajistíte tím, že 
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budete pracovat pouze s nedostatkem vzduchu, jenž pro vás bude 

snesitelný.  

Očistné reakce 

Asi dvě třetiny lidí, kteří praktikují dechová cvičení, zaznamenají 

detoxikační neboli očistnou reakci. Zkorigování objemu dýchaného 

vzduchu zlepšuje průtok krve a prokysličení všech tkání a orgánů. 

Očistné reakce probíhají, když KP překonává jisté hranice jako 10, 20 

a 40 vteřin. Můžou se objevit taky tehdy, je-li hodnota KP 2-krát, 4-

krát či 6-krát větší než na začátku.  

K očistným reakcím zpravidla patří zhoršení symptomů, které může 

být mírné a probíhat pouze několik hodin anebo i několik týdnů. U 

většiny lidí jeho doba trvá den nebo dva.  

Mezi typické symptomy, v závislosti na jednotlivci, patří:  

 zvýšená sekrece hlenu z plic, pocit nachlazení a tekoucí nos,  

 průjem,  

 častější návštěva koupelny 

 ztráta chuti do jídla,  
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 zvýšená potřeba zívání a únava,  

 nespavost,  

 obecně se cítíte nepříjemně,  

 zápach kůže (zejména, pokud jste užívali velké dávky orálních 

steroidů),  

 krátkodobé bolesti hlavy,  

 zvýšená podrážděnost či úzkost, (pokud máte sklony 

k úzkostným stavům je lepší, když svou KP prodlužujete 

zpozvolna a pracujete pouze se snesitelným nedostatkem 

vzduchu),  

 kovová nebo měděná pachuť v ústech a zvýšená potřeba vody.  

Nebojte se. Je vysoce nepravděpodobné, že byste zaznamenali každou 

reakci. Procházíte-li velkou očistou, vaše tělo překonává důležitou 

fyziologickou změnu a poté se budete cítit mnohem lépe.   

Nedílnou součástí čištění je snížená chuť k jídlu, jezte proto jenom 

tehdy, máte-li hlad.  
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Z důvodu snížení intenzity a doby trvání očistných reakcí pravidelně 

pijte v průběhu dne teplou vodu a pokračujte v praktikování 

sníženého objemu dechu během odpočinku. (cvičení č. 2 a 6) 

Během doby čištění dojde k náhlému zkrácení vaší kontrolní pauzy. 

Když očistné reakce odezní, vaše KP se opět prodlouží a vy se budete 

cítit mnohem lépe. 

Pozitivní je to, že každý může pocítit známky zlepšení zdraví včetně 

méně intenzivnějšího sípání, kašle či dušnosti, pocitu většího klidu a 

koncentrace, lepšího spánku, vyšší hladiny energie a snížené chuti na 

kávu, čokoládu či jiné pochutiny. 
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Změna v dýchání - od úst k nosu. 

Všechna nově narozená miminka, a drtivá většina zvířat, dýchají 

nosem. Psi funí přes ústa pouze tehdy, regulují-li tělesnou teplotu. 

Jejich ústa však zůstávají z větší části zavřena.   

Mnoho lidí spí, kráčí, oddychuje anebo pracuje s otevřenými ústy. 

Zdá se, jakoby svůj nos měli pouze na ozdobu.   

Váš nos hraje důležitou roli v akomodaci vdechovaného vzduchu 

předtím, než je dopraven do plic. Mé zkušenosti praví, že když 

přesměrujete z dýchání ústy na dýchání nosem, stav vašeho astmatu 

se zlepší zhruba o 30%. Rád bych také dodal, že dokud nepřejdete na 

dýchání nosem, astmatu se nikdy nezbavíte.  
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VÁŠ NOS 

Filtruje: nos je propojen se sliznicí, která je odpovědná za tvorbu 

hlenu. 

“Odhaduje se, že tři čtvrtiny baktérií, jež se dostanou do prostoru 

nosu, se zachytí na vrstvě hlenu, čímž jsou zneškodněny. Hlen tak de 

facto vykonává jakousi anti-bakteriální činnost”. 1  

Nos také filtruje větší částečky, obvyklý spouštěč astmatu. (Často se 

děsím toho, když slyším, že rodiče, jejichž dětí trpí astmatem, utrácí 

značné sumy peněz, aby vyměnili koberce, závěsy či ložní prádlo a 

instalovali hi-tech vakuové systémy, které by snížili inhalaci roztočů. 

Pouze zřídka vedou své děti k tomu, aby dýchali nosem.)  

Ohřívá: nos otepluje vzduch na přijatelnější teplotu a tím snižuje 

riziko nachlazení dýchacích cest.  

“Vzduch se točením v nosních mušlích rychle ohřeje: když do nosu 

například vejde při teplotě 6 stupňů (43 stupňů F), ohřeje se na 

teplotu 30 stupňů (86 stupňů F) než se dostane do zadní části a když 

dojde k průdušnicím má už teplotu těla.” 2  
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Zvlhčuje: v nosu se nachází vlhká vrstva hlenu, která vdechovaný 

vzduch mírně zvlhčuje, čím snižuje možnost dehydratace.  

Reguluje objem: nosní dírky jsou svými rozměry opravdu menší 

vstupní otvor než vaše ústa. V konečném důsledku tak dochází k jisté 

setrvačnosti, co vede k tiššímu a klidnějšímu dýchání s menším 

objemem vzduchu. 

Když dýcháte ústy, vzniká v ústech sucho, které vytváří ideální 

podmínky pro bakterie, jež se snaží někde zakotvit. Přispívá to třeba k 

onemocněním dásní a zubnímu kazu. A navíc u všech dětí, které si 

zvykly dýchat pusou, existuje mnohem větší pravděpodobnost, že 

jejich zuby budou růst křivě.
 3
 

“Během mnohaletého pozorování jsem u dětí zaznamenal rostoucí 

tendenci příznaků chronického anebo pravidelného dýchaní ústy, což 

má negativní vliv nejenom na vývoj čelistí či tvar formující se lebky, 

ale také na skus a zdraví dítěte. V dostupné literatuře naleznete 

bezpočet důkazů, že dýchání ústy nemá na růst a vývoj tváře a čelistí 

dobrý vliv. Všechny děti, dýchající ústy, si vypěstují špatný skus.” 3
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Skus je vychýlení zubů a/nebo nesprávné propojení mezi zuby v 

rámci zubních oblouků. 

Dýchání ústy může vypadat odpudivě. “Dýchání nosem se 

považuje za sociálně přijatelnější, jste-li mezi veřejností, a mnohem 

atraktivnější než dýchání ústy”. 4 
 

Pokud si to potřebujete ověřit, podívejte se do zrcadla. Chcete-li 

vypadat atraktivněji, zavřete si pusu!!  

Mezi astmatiky je hodně rozšířená rýma. K jejím příznakům patří 

smrkání, ucpaný nebo tekoucí nos, dráždění v nosu, hrdlu, očích nebo 

uších. Až dosud naprostá většina mých pacientů přechod z dýchání 

ústy na dýchání nosem zvládla. Kromě toho jsem od svých pacientů 

slyšel pozitivní ohlasy na vymizení nosních polypů, které odešli 

několik měsíců poté, co natrvalo začali dýchat nosem. 
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“Muž, který dokáže bezpečně řídit auto, 

zatímco líbá hezkou dívku, zkrátka 

polibku nevěnuje pozornost, kterou by si 

zasloužil.” 

Albert Einstein 

Věnujte dostatečnou pozornost všem 

cvičením! 
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DECHOVÁ CVIČENÍ Kliniky pro dýchání s Butejkovou 

metodou 

CVIČENÍ 1: Jak uvolnit ucpaný nos a odstranit hlen. 

(nedostatek vzduchu – středně velký až velký)  

CVIČENÍ 2a a 2b: Jak snížit objem vašeho dechu. 

(nedostatek vzduchu – snesitelný)  

CVIČENÍ 3: Chůze se zavřenými ústy se záměrem vyvolat zvýšenou 

potřebu vzduchu. 

(nedostatek vzduchu - snesitelný)  

CVIČENÍ 4: Chůze se zádrží dechu. 

(nedostatek vzduchu – středně velký až velký)  

CVIČENÍ 5: KROKY (děti a zdraví dospělí) 

(nedostatek vzduchu – středně velký až velký)  

CVIČENÍ 6: Jak zastavit záchvat sípání a kašle. (Cvičení je vhodné, 

pokud trpíte různými symptomy, máte krátkou KP, jste senior nebo 

trpíte jinými potížemi.)  

(nedostatek vzduchu – mírný)  
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CVIČENÍ 1  

JAK UVOLNIT UCPANÝ NOS  

Video k této sekci naleznete zdarma na 

www.ButeykoDVD.com 

  

Pokud je vaše KP kratší než 10 vteřin, nebo trpíte některými z potíží 

uvedenými výše v sekci upozornění, dbejte na to, abyste svůj dech 

nezadržovali příliš dlouho. Raději praktikujte cvičení č. 6, jež vám 

pomůže s ucpaným nosem. 

Váš nos se ucpává při nadměrném dýchání. U krevních vlásečnic 

dochází k zanícení a taky dochází k sekreci většího množství hlenu, 

přes který se dýchá hůře. 

Vzniká tak bludný kruh.  Když se vám ucpe nos, začnete dýchat ústy, 

co se sebou nese ještě výraznější snížení hladiny CO2 a vede k ještě 

většímu pocitu ucpání.  
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Následující cvičení je velmi účinné, pokud svůj nos chcete v průběhu 

pár minut uvolnit.  

 Sedněte si rovně. 

 Pokud lze, proveďte malý nádech nosem a malý výdech. Když 

je váš nos ucpaný hodně, udělejte malý nádech koutkem svých 

úst. 
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 Chytněte si nos prsty a zadržte dech. Nechte vaše ústa 

zavřené. 

 Jemně povrťte hlavou anebo pohoupejte tělem, dokud necítíte, 

že dech už dále nemůžete zadržovat. (Držte si nos, dokud 

neucítíte vskutku velkou touhu nadechnout se.) 

 Potřebujete-li se nadechnout, uvolněte nos a zlehka se ním 

nadechněte a pak vydechněte, vaše ústa jsou pořád zavřena.  

 Zklidněte svůj dech, jakmile to bude možné. 

 

Pokud váš nos není ještě zcela uvolněný, počkejte přibližně 30 vteřin 

a pak toto cvičení proveďte znova. Váš dech se potřebuje trochu 

vzpamatovat.  

Po pár opakováních tohoto cvičení bude váš nos zcela průchodný. V 

důsledku rozšíření krevních vlásečnic vám může být horko nebo se 
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můžete cítit bdělejší. Toto cvičení je mimo jiné užitečné na 

uvolňování hlenu z dýchacích cest a ucpaného nosu. Pokud se 

potřebujete zbavit ucpaného nosu, proveďte několik kol cvičení se 

zádrží dechu, když sedíte na záchodě! 

Krátká KP znamená, že dýcháte nadměrně a váš nos se tedy znovu 

ucpe. Pouze tehdy, bude-li vaše KP delší než 20 vteřin, zůstane váš 

nos volný.  

Toto cvičení proveďte pokaždé, kdy máte ucpaný nos. Jste-li třeba 

nachlazeni, ujistěte se, že pořád dýcháte nosem. Pokud máte silnou 

rýmu, můžete být přesvědčeni, že nos nelze uvolnit. Když jste 

nachlazeni a bolí vás hlava, mějte během dne zavřená ústa a 

pokračujte ve snižování objemu dechu. (Snižování dechu bude 

vysvětleno později.) Jednak se tím zkrátí doba trvání rýmy, a taky se 

značně sníží pravděpodobnost, že by nachlazení pokračovalo dále do 

průdušek a plic. Měl jsem tu čest, pozorovat řadu astmatiků, u kterých 

se dramaticky snížila míra nachlazení či bolestí hlavy a zánětů v 

hrudní oblasti poté, co se naučili dýchat nosem a zkorigovali objem 

svého dechu.  
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Když poprvé začnete místo dýchání ústy dýchat nosem, sníží se 

objem vzduchu, jenž vdechujete. Vaše ústa jsou velkým otvorem, 

jímž může proudit velké množství vzduchu. Pokud jste řadu let žili s 

otevřenou pusou, vaše tělo se takovémuto těžkopádnému způsobu 

dýchání zcela jistě přizpůsobilo.  

Nosní dírky jsou méně prostorné a pro vzduch vstupující při nádechu 

představují větší překážku než ústa. Posléze se vám může zdát, že 

nemáte dostatek vzduchu. Tenhle jev je však pouze krátkodobý. Za 

několik dnů se vaše respirační centrum přizpůsobí novému a 

vhodnějšímu objemu vzduchu.  

Ať děláte cokoli, dělejte to se zavřenými ústy. Může se stát, že vaše 

tělo s vámi začne hrát hrátky. Zíváním, odkašláváním, funěním či 

částečným dýcháním přes ústa se vás bude snažit přesvědčit, ať 

dýcháte více. V takových momentech se snažte nezvyšovat objem 

vdechovaného vzduchu. 

Když se vaše potřeba zhluboka se nadechovat zintenzivňuje, 

například při odkašlávání, okamžitě polkněte. Přijde-li na vás nutkání 
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zívnout si, vynechte hluboké nádechy, jež zívání provází. Raději 

zívání potlačte polknutím nebo zavřenými ústy. 

Lidem, kteří ze zvyku dýchají ústy, trvá pouze pár dnů, aby natrvalo 

začali dýchat nosem. Klíčovými prvky, jež vedou k této změně, jsou 

pozornější sledování vlastního dechu a praktikování cvičení na 

snížení objemu vdechovaného vzduchu. 

Dýchat nosem byste měli celý čas a v průběhu všech činností. Mějte 

na paměti, že v momentech, kdy dýcháte ústy, přiživujete symptomy 

svého astmatu a zároveň se snižuje prokysličení vaší tkáně a orgánů!  

Poté, co jste se propracovali k dýchání nosem, bude pro vás dýchání 

ústy nepohodlné, nakolik budete vnímat studený a suchý vzduch 

proudící vašimi ústy. Lidé se pak často diví, jak to „sakra“ celý život 

vydrželi mít permanentně silně ucpaný nos; stav, jenž se běžně 

neúspěšně léčí spreji nebo kapkami do nosu a někdy také operací. 
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Solný roztok proti rýmě.  

Následující postup vřele doporučuji lidem, kteří trpí rýmou nebo 

hnisavým zánětem. Můžete jej použít jako doplněk ke cvičení č. 1 – 

Jak uvolnit nos.  

 Přiveďte do varu sklenici s vodou a počkejte, až vychladne a 

bude vlažná  

 Přidejte několik zrnek mořské soli a nechte je rozpustit ve 

vodě. (Přibližně 1/8 čajové lžičky, příliš velké množství by 

vás mohlo pálit)  

 Část vody si nalijte do dlaně a vtáhněte ji jednou nosní dírkou.  

 Chvíli počkejte a pak postup opakujte s druhou nosní dírkou.  

 Pokračujte ve vtahování roztoku oběma dírkami.  

Nakonec si nos utřete kapesníkem. Z vnitřní strany bude vás nos 

čistější a méně ucpaný. Budete-li mít čistý nos, omezí se taky zápach 

z úst, jenž je často způsoben zatékáním nosního hlenu do ústní části. 

(Doporučuji vám tuto proceduru vykonávat v soukromí!) 
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Klasickým postupem, při kterém si nos stále dokola foukáte a dýcháte 

moc zhluboka, můžete poškodit nosní sliznici a přispět tak k zánětům. 

Použití slaného roztoku je mnohem efektivnější.  

CVIČENÍ 2  

Jak snížit objem svého dechu (lehčí varianta)  

Toto je jednodušší verze cvičení, jak snížit objem dechu. Když se 

s konceptem, jak korigovat objem svého dechu, sblížíte a svůj dech 

budete sledovat častěji, můžete přejít na postup pro pokročilé (viz 

příloha osm).  

 

 Sedněte si rovně.  
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 Sledujte množství vzduchu, jež proudí skrze vaše nosní dírky 

tak, že si pod nos umístíte prst v horizontální poloze. Prst 

byste měli mít na úrovni vrchní linky rtů, dostatečně blízko 

nosních dírek, abyste cítili proudění vzduchu. Ne však tak 

blízko, abyste proudění vzduchu blokovali.  

 Zlehka vdechněte vzduch do ‘špičky nosních dírek‘. Pro lepší 

pochopení instrukce: vtáhněte tolik vzduchu, kolik zaplní 

pouze vaše nosní dírky, ale ani o kousek víc. Každým 

nádechem vdechněte kousíček vzduchu (zhruba 1cm).   

 Při vydechování vzduchu si představujte, že váš prst je jako 

pírko. Vydechujte vzduch směrem k vašemu prstu tak, aby se 

pírko ani nepohnulo. 

 Při výdechu platí, že čím je vydechovaný vzduch teplejší, tím 

intenzivnější je vaše dýchání. Abyste snížili teplotu vzduchu, 

kterou cítíte na vašem prstu, zaměřte se na zklidnění svého 

dechu.  

 Snížíte-li množství vzduchu proudící na váš prst, začnete 

pociťovat zvýšenou potřebu či touhu po vzduchu.  

 Snažte se udržet zvýšenou potřebu vzduchu po dobu zhruba 4 

minut. Dejte ale pozor na to, aby nebyla moc stresující. 
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Zvýšená potřeba vzduchu, kterou během 

tohoto cvičení pociťujete, by neměla být 

větší jako ta na konci kontrolní pauzy. 

Kdybych měl tenhle pocit popsat jinak, je to, jakoby jste během mírné 

chůze zažívali jistou míru dušnosti. Jediný rozdíl je v tom, že teď 

sedíte v klidu doma. To, že si tohoto stavu budete vědomi, vám 

pomůže eliminovat pocit paniky, jež by se mohla objevit. S panikou 

má problém řada astmatiků, jelikož se jedná o pocit podobný tomu, 

jenž se objevuje při záchvatu s dechovými potížemi. Avšak žádné 

obavy! Stačí krátká praxe a budete zvýšenou potřebu vzduchu 

schopni přečkat bez toho, že by se objevili úzkostní stavy.  

Zvýšená potřeba vzduchu by měla být zřetelná, ne však stresující. 

Necítíte-li zvýšenou potřebu vzduchu dost zřetelně, ještě více ztlumte 

objem vašeho dechu. Pokud je pro vás zvýšená potřeba vzduchu příliš 

stresující, svůj nádech opět mírně prohlubte a uvolněte tělo.  
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CVIČENÍ 2B  

Vyzkoušet můžete i toto jednoduché cvičení. Je docela 

pravděpodobné, že jedna z vašich nosních dírek bude ucpaná. Když 

chcete vyvolat zvýšenou potřebu vzduchu, snažte se dýchat přes 

částečně ucpanou dírku. Tím, že si zacpete normálně fungující dírku, 

snížíte objem vdechovaného vzduchu a může dojít k mírnému pocitu 

dušení. Snažte se cvičení vydržet po dobu 4 minut.   
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Efektivita tohoto cvičení bude záviset na tom, jestli u vás dojde 

k mírnému pocitu dušení, či nikoliv.   

Jak se cítíte v oblasti nostu (ucpaná dirka) po pár minutách 

intenzivního dechu? 

 

CVIČENÍ 2 – Běžný postup 
 

Změřte si pulz. 

Proveďte kontrolní pauzu. 

Na dobu 4 minut snižte objem dechu. 

Počkejte 2 minuty a proveďte kontrolní pauzu. 

Na dobu 4 minut snižte objem dechu. 

Počkejte 2 minuty a proveďte kontrolní pauzu. 

Na dobu 4 minut snižte objem dechu. 

Počkejte 2 minuty a proveďte kontrolní pauzu. 

Na dobu 4 minut snižte objem dechu. 

Počkejte 2 minuty a proveďte kontrolní pauzu. 

Změřte si pulz.  
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Délka KP měřená po 4 kolech by měla být o 25% vyšší jako na 

začátku.  

Výsledný pulz, měřený s 20-minutovým odstupem, by měl být oproti 

počátečnímu o pár tepů za minutu nižší. Pokud je váš tep vyšší, pak si 

na chvíli odpočiňte a zkuste jej změřit ještě jednou. Je-li pořád 

vysoký, znamená to, že jste během cvičení byli ve stresu. Když 

budete cvičení č. 2 provádět příště, ujistěte se, že cítíte nedostatek 

vzduchu, dbejte však více na následné uvolnění.  

Normální pulz dospělého člověka by se během odpočinkové fáze měl 

pohybovat mezi 60 až 80 tepy za minutu. Pulz dítěte je o něco vyšší a 

během dospívání se snižuje.  

Pokud je pulz dospělého člověka během odpočinkové fáze 100 a výše 

a jeho KP je 10 vteřin případně méně, je nezbytná návštěva lékaře. 

Stav vašeho astmatu je velmi nestabilní a nejspíš trpíte nedostatkem 

steroidů. 

Pokud chcete ve snižování objemu dechu dosáhnout dobrých 

výsledků, musíte dýchání se sníženým objemem vzduchu praktikovat 

během každého sezení 20 minut. (Po 4-minutových úsecích) 
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Scénář typický pro astmatiky je následující 

Pulz - 72 

KP - 8 vteřin 

Dýchání při sníženém objemu vzduchu po dobu 4 minut 

KP - 7 vteřin 

Dýchání při sníženém objemu vzduchu po dobu 4 minut 

KP - 9 vteřin 

Dýchání při sníženém objemu vzduchu po dobu 4 minut 

KP- 9 vteřin 

Dýchání při sníženém objemu vzduchu po dobu 4 minut 

KP - 11 vteřin 

Pulz - 68 

S postupným snižováním objemu dechu, vám začne být tepleji. Pokud 

vám není teplo, přesvědčte se, zda doopravdy zažíváte jistý 

nedostatek vzduchu a zda to taky pokaždé zvládnete po dobu 4 minut.  

Během cvičení dbejte na soustředěnost mysli k vytváření zvýšené 

potřeby vzduchu. 
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Vaší volbou pro zbytek života je buďto dýchat intenzivně a mít astma 

anebo zkorigovat svůj dech a dosáhnout zlepšení nemoci. Mým 

pacientům obvykle říkám: „Pokud se pro tento krok nerozhodnete i 

prakticky, zdá se, že ještě dost netrpěli! Jestli máte doprovodných 

příznaků astmatu plné zuby a toužíte po změně, pak tyto kroky 

zrealizujete i v praxi.“   

20 – 30 minut cvičení hned po ránu je ideálním způsobem, jak se 

zbavit funění po předešlé noci. Když procházíte vaše 4 kola po 4 

minutách, snažte se nedostatek vzduchu vydržet po dobu celých 4 

minut. Moc nepomůže, dýcháte-li prvních 30 vteřin méně a 

zbývajících tři a půl minuty opět těžkopádně.  

Dechové cvičení na snížení objemu vzduchu předtím, než půjdete 

spát, vám zaručí klidný a nerušený spánek a výbornou hladinu 

energie ráno po probuzení. 

Když budete cvičení dobře zvládat, můžete jej provádět kdekoli. 
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Nejlepší je, když sedíte zpříma. Vytvoření snesitelného nedostatku 

vzduchu je však přínosné v kterékoli pozici.  

Pro Vás bude prospěšné, když si co nejčastěji budete připomínat 

snížení objemu svého dechu , případně vytvořit snesitelný nedostatek 

vzduchu.. Objem vašeho dechu můžete snižovat kdekoliv, např. ve 

škole, v práci, nebo během sledování TV, čtení knihy či při 

vykonávání jiné činnosti, kdy nedostatek vzduchu v pohodě snesete. 
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CVIČENÍ 3  

Jak z fyzického cvičení vytěžit co nejvíce  

Video k této sekci naleznete zdarma na 

 www.ButeykoDVD.com 

 

Všichni astmatici, jež se věnují pravidelnému fyzickému cvičení, umí 

dle mých zkušeností svůj stav kontrolovat lépe než ti, kdo se nevěnují 

ničemu. Tato část knihy je věnována tomu, jak fyzická cvičení 

provádět bezpečně a co nejužitečněji.  

Význam cvičení 

Existují pouze dva způsoby, jak v lidském těle zvýšit hladinu CO2. 

Prvním z nich je snížit objem dechu a druhým zvýšit produkci CO2 

fyzickým cvičením. Většina astmatiků dělá v dnešní době pravý opak, 

dýchají těžkopádně a ze strachu z astmatického záchvatu cvičí málo 

anebo vůbec. 

Vnitřní dýchání generuje CO2 během procesu proměny jídla a kyslíku 

na energii. Práce svalů generuje více CO2 a podporuje tak uvolňování 

kyslíku z hemoglobinu do svalů. (Zapamatujte si: kyslík se z 
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hemoglobinu nacházejícího se v červených krvinkách uvolňuje díky 

přítomnosti CO2.)   

Pokud chcete zvýšit hladinu CO2, zaměstnejte své svaly! 

Dýchání nosem: 

Krátká KP je odrazem těžkopádného dýchání s vyšším rizikem 

astmatického záchvatu v důsledku fyzické činnosti. Je-li vaše KP 

kratší než 20 vteřin, nikdy nedýchejte ústy. (Pokud je vaše KP delší 

než 20 vteřin, můžete během sportování na malou chvíli pootevřít 

ústa.) 

Dýchat byste měli pouze nosem. Zpočátku vám to může připadat 

nemožné kvůli zlozvyku dýchat ústy, jenž jste si vypěstovali.  

Buďte však bez obav, lze se v tom snadno zdokonalit. V první chvíli 

můžete mít pocit, že při chůzi se zavřenými ústy nemůžete jít tak 

rychle, jako dříve, protože se objevují intenzivnější pocity dušnosti. 

Ty však během několika dnů odezní a vaše chůze se bude pravidelně 

zlepšovat. Jde spíše o kvalitu než o kvantitu.    
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Objem dechu se během cvičení může taky zvýšit. Pokud existují 

určité odůvodněné potřeby související s vaším metabolizmem, 

nejedná se o problém. Pravdou však je, že čím je vaše KP kratší, tím 

je jakékoli odůvodnění méně relevantní.  

Často mě navštěvují pacienti s vážným astmatem či CHOPN. Při své 

první návštěvě se docela zadýchají, ve snaze projít těch pár kroků ze 

svého auta do mé ordinace. To je příklad naprosto nerelevantní 

spojitosti s jejich metabolismem. Objem jejich dechu je hodně velký, 

ale fyzické pohyby jsou minimální. Po 10 minutách se jim dech ztiší a 

já obvykle změřím jejich KP. Zpravidla bývá dlouhá tak 5 nebo 6 

vteřin a poukazuje na výjimečně nadměrné dýchání.   

Zapamatujte si: 

Pokud je vaše KP kratší než 20 vteřin – dýchejte pouze nosem 

Pokud je vaše KP delší než 20 vteřin – můžete během fyzického 

cvičení v kratších intervalech dýchat i ústy 
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Největší riziko astmatického záchvatu 

Největší je riziko astmatického záchvatu 5 minut po začátku cvičení a 

10 minut po jeho konci. Mějte na paměti, že astmatický záchvat 

můžete dostat, pokud je objem vašeho dechu větší jako reálná potřeba 

těla.  

Jak předejít záchvatům na začátku cvičení 

Pokud se objem vašeho dechu zvyšuje rychleji jako hladina CO2  

generována metabolismem, dojde ke stažení vašich dýchacích cest a 

záchvatu. Chcete-li tomu předejít, musíte svůj dech během prvních 

deseti minut cvičení kontrolovat a jediný způsob, jak toho dosáhnout, 

je začít lehkou rozcvičkou.  

Správná rozcvička pozůstává z chůze anebo drobných pohybů 

spojených se zádrží dechu. Po deseti minutách se budete cítit 

svobodněji v oblasti plic a budete schopni zvětšit vaše kroky s menší 

pravděpodobností, že se objeví příznaky. Bez ohledu na to, jak dlouhá 

je vaše KP, prvních deset minut vždy začínejte pozvolna. 
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Jak předejít záchvatům na konci cvičení 

Astmatici dýchají intenzivně i po ukončení fyzického cvičení. Pokud 

jste už docvičili, ubezpečte se, že svůj dech máte pod kontrolou. 

Využijte svoji mysl a vyviňte vědomé úsilí ke ztišení dechu. Pokud 

máte pocit, že svůj dech nemáte pod kontrolou, proveďte vícero 

malých zádrží dechu, jak je popsáno v cvičení č. 6.   

Jak procítit zvýšenou potřebu vzduchu 

Pokud chcete fyzické cvičení využít na maximum, prociťujte 

zvýšenou potřebu vzduchu vědomě. Jinak řečeno, prociťujte stavy 

dušnosti.  

Pokud je vaše KP malá, váš dech snadno něco naruší. Buďte proto 

opatrní, postupujte pozvolna a netlačte se za hranici, kdy už nad svým 

dechem ztrácíte kontrolu. Zároveň se snažte procítit snesitelnou 

zvýšenou potřebu vzduchu. 
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Tři způsoby, jak během cvičení vyvolat zvýšenou potřebu 

vzduchu.    

1. Kráčejte rychleji, ústa stále zavřená 

2. Dýchejte méně během cvičení 

3. Provádějte zádrže dechu tak, jak je popsáno ve cvičení č. 4 

Pokud je intenzita zvýšené potřeby vzduchu příliš velká a vy pocítíte 

nutkání pootevřít ústa, zpomalte a ztište svůj dech. Když vydržíte se 

zavřenými ústy, budete se uzdravovat rychleji. Když se v rámci své 

fyzické aktivity věnujete chůzi, je lepší, pokud se jí věnujete sami. 

Anebo se se svým partnerem dohodněte, že během chůze nebudete 

mluvit. Mluvení by anulovalo jeho přínosnost.   

Jak zjistit, zda během fyzického cvičení dýcháte správně: 

 Před cvičením si změřte vaši KP 

 Proveďte fyzické cvičení 

 Změřte vaši KP 15 – 30 minut poté, co jste skončili 

 Vaše KP měřená 15 minut po cvičení by měla být větší než 

KP měřená před cvičením. 
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Dva body, na které byste neměli zapomenout: 

1. Pokud si KP měříte hned po cvičení, je pravděpodobné, že 

bude menší než   KP před cvičením kvůli právě prožitému 

nedostatku vzduchu.   

2. Pokud i 15 minut po cvičení zůstává vaše KP menší než její 

počáteční hodnota, během cvičení jste dýchali nadměrně.  

Plavání nebo jiná aktivita? 

Plavání bylo v léčbě astmatiků vždy považováno za přínosné. Při 

plavání pohybujete rameny i nohami, čímž se zvyšuje produkce CO2. 

Zároveň dochází k omezení dechu, jelikož většinu času je vaše tvář 

pod vodou. To vede k zvýšení hladiny CO2 a roztažení dýchacích 

cest. (Vyvarujte se však bazénů s chlórovanou vodou, nakolik ta 

může vyvolat záchvat.)  

Nemusíte se však věnovat pouze plavání. Teď, když už znáte teorii 

související s nadměrným dýcháním, můžete principy používané při 

plavání (např. snížený objem dechu) aplikovat i během jiné aktivity, 

kterou máte v oblibě.  
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KP a sporty 

Představte si osobu, jejíž KP je velmi krátká, třeba 5 vteřin. Dech této 

osoby bude i během velmi lehké chůze extrémně intenzivní. A teď si 

naopak představte člověka, jehož KP  je dlouhá 40 vteřin.  

Pokud byste seřadili sportovní tým a změřili KP všem jeho členům, 

hráči, jejichž KP by byla kratší, by se snadno zadýchali. Byli by 

rychleji unavení, produkce kyseliny mléčné by u nich byla vyšší a 

neměli by takovou výdrž jako hráči s delší KP. Čím je KP delší, tím 
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menší objem vzduchu potřebujete k zaběhnutí určité vzdálenosti v 

jistém tempu. S úměrným zvyšováním KP se zlepšuje i fyzický 

výkon.  

Jste-li trenér a čtěte tuto knížku, zkuste KP používat jako jednoduchý 

nástroj na měření výkonu vašich hráčů. Pokud chcete zvýšit jejich 

výkon, zvyšte jejich KP.  

Čím je vaše KP delší, tím lepší výkon během jednotlivých sportů 

podáváte. 

Čím je vaše KP kratší, tím nižší je váš výkon během sportů. 

Návod pro sportování ve zkratce 

1. Pro astmatiky je fyzické cvičení naprosto důležité. 

2. Cvičte dle svých možností.  

3. Pokud je vaše KP kratší než 20 vteřin, během cvičení nikdy 

nedýchejte ústy.  

4. Čím kratší je vaše KP, tím víc byste si měli při fyzickém 

cvičení dávat pozor.  
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5. Během fyzického cvičení vědomě prociťujte zvýšenou 

potřebu vzduchu. 

6. Třicet minut až jedna hodina fyzického cvičení denně je 

úžasným prostředkem ke zlepšení vaší KP. 

7. Nezapomeňte se prvních 10 minut věnovat lehké chůzi se 

zavřenými ústy. 

8. A taky nezapomeňte zklidnit svůj dech ihned po skončení 

cvičení. 

9. Kráčejte, nemluvte.  
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CVIČENÍ 4  

Zádrž dechu během cvičení 

Toto cvičení pracuje se zádrží dechu po výdechu, přičemž se můžete 

věnovat jakémukoli druhu fyzické aktivity. Zádrž můžete provádět 

během plavání, skákání na švihadle či trampolíně nebo během jízdy 

na kole, apod. 
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Cvičení je velmi účinné. Mimo jiné pomůže zabezpečit, aby váš dech 

nebyl během dne tak intenzivní, ale klidný a mírný. Délka zádrže se 

odvíjí od vašeho zdravotního stavu a KP. 

Upozornění 

Pokud trpíte některou nemocí či problémem uvedeným v upozornění 

v kapitole 2, je lepší, když cvičení č. 4 nebudete provádět. Místo toho 

můžete vyzkoušet cvičení č. 6 (Vícero malých zádrží dechu), 

postupně snižovat objem svého dechu, nebo se věnovat chůzi s 

mírným nedostatkem vzduchu. 

Zde je pár informací, jež stojí za zvážení: 

 Pokud je KP kratší než 10 vteřin, nebudete muset během 

fyzické činnosti pro vyvolání nedostatku vzduchu zadržovat 

dech. Dosáhnete to samotným cvičením. 

 Je-li rozpětí KP mezi 10 a 15 vteřinami, zádrž dechu by měla 

být spíše kratší. (Příklad najdete níže.)  

 V případě, že je vaše KP delší než 15 vteřin a vy netrpíte 

žádnými potížemi uvedenými v upozornění, pak může být 

vaše zádrž dechu krátká i dlouhá. (Příklad je uveden níže.)  
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Příklad fyzického cvičení s krátkou zádrží dechu – vhodné pro lidi 

s relativně krátkou KP: 

 

 Během chůze se nadechujte, vydechujte a provádějte zádrže 

dechu 

 Udělejte 10 kroků se zadrženým dechem 

 Opět začněte dýchat a pokračujte v chůzi   

 Po 30 vteřinách až 1 minutě chůze, při normálním způsobu 

dechu, znovu zopakujte zádrž dechu tak, jak jeto popsáno 

výše. 

 Krátkou zádrž dechu opakujte přibližně každých 30 vteřin až 

jednu minutu. 

Svůj dech mějte pečlivě pod kontrolou 

Fyzické cvičení se středně velkou až velkou zádrží dechu. (Pokud 

trpíte jakýmikoli potížemi uvedenými v upozornění nebo je-li vaše 

KP kratší než 15 vteřin, toto cvičení prosím neprovádějte.) 
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 Během chůze se nadechujte, vydechujte a provádějte zádrž 

dechu. 

 Udělejte 20 až 100 kroků se zadrženým dechem 

 Opět začněte dýchat a pokračujte v chůzi 

 Po 30 vteřinách až 1 minutě chůze, při normálním způsobu 

dechu, znovu zopakujte zádrž dechu tak, jak jeto popsáno 

výše. 

 Svůj dech mějte pečlivě pod kontrolou 

Nejlepší způsob, jak dosáhnout prodloužení KP z 20 na 40 vteřin, je 

vytvořit velký nedostatek vzduchu. 

Pokaždé, když během fyzického pohybu provádíte 

zádrž dechu, je nezbytné, abyste svůj dech měli pod 

kontrolou.  

Mimochodem chcete-li vykonávat zádrže dechu, nemusíte se věnovat 

pouze chůzi. Zádrž dechu můžete provádět i během jiných fyzických 
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činností. Někteří hráči kopané provádějí zádrže dechu během 

tréninku. Například, když sprintují, zadrží svůj dech po dobu několika 

kroků, aby vytvořili jistý nedostatek vzduchu.  

Dech můžete zadržovat, i když jedete na kole, hrajete golf či zvedáte 

činky. Toto cvičení lze mimo jiné s dobrými výsledky použít i při 

tesařských či zednických pracích, malování, omítání nebo roznosu 

nápojů či u zahradníků a v dalších profesích, kde je fyzická aktivita 

součástí zaměstnání.  

Neexistuje žádné pevně stanovené pravidlo, kolikrát můžete cvičení 

během dne provádět. Avšak čím jsou vaše zádrže dechu častější, tím 

lépe. Intenzivnější zádrže dechu můžou restartovat vaše respirační 

centrum a pomoci rozhýbat někdy tvrdošíjně nízkou KP.  
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CVIČENÍ 5  

Kroky 

Pokud trpíte symptomy jako sípání a kašel či zdravotními problémy 

uvedenými v upozornění, je lepší, když cvičení č. 5 nebudete 

provádět. 

Kroky pracují se středně velkou až velmi velkou zvýšenou potřebou 

vzduchu. Nejvhodnější jsou pro děti a lidi, kterým fyzická činnost 

nedělá problémy. Pokud během Kroků nebo chůze provádíte delší 

zádrže dechu, výsledky se dostaví rychleji z důvodu většího 

nedostatku vzduchu, který tak vyvoláte.  

 

Cvičení Kroky provádějte následovně: 

 Udělejte malý nádech a malý výdech. 

 Zadržte dech tak, že stlačíte prsty nosní dirky.  

 Udělejte tolik kroků, kolik zvládnete, dokud neucítíte silnou 

potřebu nádechu. 

93 



 

 Snažte se vyvolat velký nedostatek vzduchu tak, že uděláte 

tolik kroků, kolik zvládnete – samozřejmě bez toho, abyste to 

přehnali!  

 Když začněte opět dýchat, dýchejte pouze nosem a ihned 

zklidněte svůj dech.  

 Po konci cvičení Kroků bude váš první nádech pravděpodobně 

intenzivnější než normálně. Zklidněte svůj dech, jakmile to 

bude možné, tak, že potlačíte intenzitu druhého a třetího 

nádechu. 

 Z rychlého dýchání ze cvičení Kroků, byste se měli sklidnit 

během dvou až třech nádechů. Pokud to nedokážete, zádrže 

dechu, které jste prováděli, byly příliš dlouhé.   
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Vždy sledujte počet kroků, které uděláte, abyste zjistili své skóre. 

Každý den si skóre porovnejte s předchozím dnem, abyste viděli svůj 

pokrok. Na konci příručky najdete záznamový arch, kam si údaje o 

svém postupu můžete zapisovat. 
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I když se v Krocích pracuje se zádrží dechu, během níž byste měli 

pociťovat výrazně zvýšenou potřebu vzduchu, nikdy by to pro vás 

nemělo být stresující.  

Jako všechna dechová cvičení i Kroky byste měli provádět na lačný 

žaludek. Cílem prvních pár týdnů je dosáhnout 20 až 30 opakování 

Kroků denně. (Například 2 - 3 kola, každé kolo s 10 opakováními.)   

Kromě Kroků dbejte během zbytku dne na správné dýchání.  

Vaším cílem je zvýšit skóre v Krocích každý týden o 10 kroků. Za čas 

může dojít ke stagnaci, po pár týdnech se však vaše skóre opět 

rozhoupe.  

Před mnoha lety jsem zjišťoval, kolik kroků musí jednotlivec 

vzhledem ke své KP udělat. Mé poznatky docela přesně platí u 

většiny lidí. Například u dítěte nebo dospělého člověka se kašel, 

sípání a záchvaty vyvolané cvičením budou opakovat, dokud nebude 

jedinec schopen udělat 60 kroků najednou. Hlavní příznaky se vytratí, 

když se skóre v Krocích bude pohybovat mezi 60 a 80. Jakýkoli 

spouštěč je však opětovně vyvolá.  
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Vaším cílem tedy je udělat do jednoho výdechu 100 kroků. Znamená 

to několik týdnů práce, nečekejte proto zázraky přes noc. Postupujte v 

Krocích v rámci svých možností a dejte si pozor, abyste to 

nepřehnali. Pokud se u vás objeví sípání nebo máte-li záchvat kašle, 

Kroky neprovádějte. Mohli by narušit váš dech. Místo toho zkuste 

udělat Vícero malých zádrží dechu (viz cvičení č. 6). 

Níže uvedená tabulka vám pomůže při zaznamenávaní vašeho 

postupu.  

 

S KP dlouhou 10 vteřin, se vaše skóre v Krocích bude pohybovat 

někde mezi 20 a 40. Když bude vaše KP 40 vteřin, skóre v Krocích 

bude mezi 80-100. Spojitost mezi KP a skórem v Krocích je přesnější 

spíše u dospělých než u dětí.   
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KP nad 40 vteřin nebo skóre v Krocích nad 100 znamená, že se u vás 

nevyskytují žádné příznaky astmatu. 

Pouze cvičením Kroků dobrého stavu nedosáhnete. Důležité je taky 

tiché a mírné dýchání, jež můžete během dne zpestřit intervaly mírné 

až středně silné zvýšené potřeby vzduchu.  
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CVIČENÍ 6  

Jak zastavit kašel a sípání pomocí cvičení Vícero malých zádrží 

dechu. 

Video k této sekci naleznete zdarma na www.ButeykoDVD.com 

Toto cvičení je vhodné pro každého, speciálně pro starší lidi a ty, jež 

trpí těžkým astmatem, emfyzémem nebo indikacemi uvedenými 

v Upozornění, v kategorii 2. Účinně pomáhá při záchvatech paniky, 

astmatu či stresu. Jeho výsledky jsou podobné rychlým cvičením přes 

obědovou pauzu. Je však mnohem bezpečnější, nakolik se při něm 

udržuje stálá hladina kyslíku. 

Vícero malých zádrží dechu můžete praktikovat tisíckrát denně. 

Popravdě lidé se silným astmatem nebo emfyzémem by je měli 

provádět celý den a celou noc. Cvičení je šetrné, vhodné i pro starší 

lidi a značně snižuje výskyt příznaků.  
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Vícero malých zádrží dechu pro eliminaci symptomů (záchvatu) 

 

Udělejte vícero malých zádrží dechu, každá by měla být dlouhá 

přibližně 2-5 vteřin. 

 Nadechněte se, vydechněte a zadržte dech. 

 Zadržte svůj dech na 2-5 vteřin. Nesnažte se dech zadržovat 

déle než 2 až 5 vteřin, nakolik by to vedlo k jeho prohloubení 

a zhoršení symptomů. Maximální doba zádrže dechu by 

neměla být větší než polovina délky vaší kontrolní pauzy v 

daném čase. (Pokud je třeba vaše KP dlouhá 4 vteřiny, 

proveďte malou zádrž dechu trvající pouze 2 vteřiny.) 

 Po každé zádrži dechu, se na 10 až 15 vteřin vraťte 

k normálnímu dechu. Do průběhu dechu nezasahujte.  
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 Pokračujte v provádění malých zádrží dechu, po nichž 

následuje pozvolné dýchání po dobu 10 až 15 vteřin, dokud 

neodezní symptomy.  

V zásadě se astmatický záchvat, jenž je pouze jistou fází potíží s 

dechem, neobjevuje bez předchozího upozornění. Ve většině případů 

jednotlivec cítí stupňující se stahování dýchacích cest, zvýšené ucpání 

nosu, a/nebo začátek sípání, apod. Když zaregistrujete první známky 

záchvatu, je užitečné ihned provést cvičení Vícero malých zádrží 

dechu. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: UŽÍVEJTE LÉKY 

Dechová cvičení zmírní astmatických záchvat pouze během raných 

stadií symptomů. Pokud astmatický záchvat trvá déle než pět minut, 

bude daleko obtížnější dostat jej pod kontrolu pomocí dechových 

cvičení, zejména je-li vaše KP běžně kratší než 20 vteřin.   

Po 5 minutách trvání záchvatu, užijte své léky. (Máte-li těžký záchvat 

– užijte léky okamžitě). Pokud vaše léky do 5 minut nezaúčinkují, 

bezodkladně vyhledejte lékařskou pomoc.  
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Důležité upozornění: Všechny dechové techniky používejte v 

kombinaci s klasickou denní léčbou. Pokračujte v užívání 

preventivních léků a vezměte si úlevné farmakum vždy, kdy je to 

potřeba.   

Část B. Aplikace cvičení Vícera malých zádrží dechu k zastavení 

záchvatu kašle 

Jedním z příznaků astmatu je kašel. Lidově se sice mluví o 

“užitečném kašli”, nic takového ale neexistuje. Kašel pro tělo vždy 

představuje stres a může způsobit zlomení žeber či vyvolat zvracení 

nebo jiné těžkosti. Jestli ze svých plic potřebujete vykašlat hlen, 

proveďte cvičení č. 1 nebo 6, záleží, které vám líp vyhovuje.  

Některé osoby jsou náchylnější k záchvatům kašle než jiné. Jedno 

zakašlání nepředstavuje žádný problém. Problémem je epizoda kašle, 

kterou lze jen ztěžka zastavit. Záchvaty kašle bývají častější v noci 

nebo v skorých raných hodinách. Častý kašel hodně narušuje 

normální průběh dýchání. 

Pracoval jsem se spoustou lidí, jež většinu dne strávili kašláním, a u 

většiny z nich bylo příčinou nadměrné dýchání. Poté, co se tito lidé 
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naučili svůj dech korigovat a jejich KP se prodloužila, zmizel i kašel. 

Není podstatné to, jaký druh kašle máte – váš kašel může být suchý 

nebo vlhký – a taky nezáleží na tom, kdy ke kašli dochází, může to 

být uprostřed noci nebo během mluvení či denních aktivit. S tím, jak 

se bude vaše KP prodlužovat, by se četnost a trvání kašle měli zlepšit. 

Dokud vaše ranní KP nedosáhne hodnotu 20 vteřin anebo nebudete 

mít skóre v Krocích více než 60, bude u vás kašel docela častý. 

Vyvolání příznaků spouštěčem bude přetrvávat, dokud nebude vaše 

KP 40 vteřin a/nebo vaše skóre v Krocích 80-100.   

Cyklus kašle: 

Předtím než spustíte kašel, dochází k hlubokému nádechu. Ten vyústí 

v následný kašel, jenž je vlastně vynuceným výdechem vzduchu.  

Vynuceným výdechem se zvyšuje objem vzduchu při dalším 

nádechu, v jehož důsledku dochází k dalšímu zakašlání. Rozběhl se 

koloběh: další hluboký nádech, další zakašlání, další vynucený 

výdech a kolotoč se kroutí dokola.  
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Cyklus kašle můžete přerušit, když budete postupovat následovně: 

 Pokuste se svůj kašel potlačit a nekašlat úplně z plných plic. 

V hrdle pocítíte šimrání, ovšem po chvíli by nutkání na kašel 

mělo odeznít. Polknutí nebo zádrž dechu vám nutkání na kašel 

můžou pomoct ztlumit.  

 Nevynucujte vykašlávání hlenu ze svých plic. Hlen chrání 

dýchací cesty a má svou funkci v ochraně vašeho těla před 

úbytkem kysličníku uhličitého. Vynucené vykašlání, nedbající 

na váš dech, povede k zintenzivnění jeho tvorby.  

 Místo toho snižte objem svého dechu nebo proveďte zádrž 

dechu a hlen se přirozeně uvolní, když se dýchací cesty 

rozšíří. Následně jej můžete polknout, přičemž se neškodně 

rozpustí ve vaší žaludeční kyselině, nebo jej můžete 

vyplivnout – pokud to situace dovoluje. 

 Pokud si musíte odkašlat, snažte se kašlat pouze nosem. 

Nejdůležitější je, abyste si pamatovali, že intenzivní dýchání a 

vynucený výdech, které ke kašli vedou, periodu vašeho kašle jenom 

prodlužují. Budete-li si toho vědomi, pomůže vám to při eliminaci 

záchvatu.  
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Zapamatujte si, čím více kašlete, tím větší bude vaše potřeba zakašlat 

ještě jednou.  

 

Provádějte cvičení Vícero malých zádrží dechu, jak je popsáno výše, 

až dokud se váš záchvat s kašlem nezastaví. Může to trvat i několik 

hodin, zejména pokud kašel neustává. Zjistíte, že tohle cvičení vám 

značně pomůže zkrátit dobu kašle a snížit potřebu vzít si orální 

steroidy.   

Toto cvičení na mé klinice pomohlo zastavit záchvaty kašle u mnoha 

lidí. Důležité je, abyste vyvinuli vědomé úsilí na zklidnění nebo 

potlačení kašle. Během záškubů proveďte tolik malých zádrží dechu, 

kolik můžete, abyste kašel dostali pod kontrolu.  

Upozornění: 

I při silných záchvatech kašle, podobně jako u sípání, okamžitě užijte 

své léky a/nebo vyhledejte lékařskou pomoc.  
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KAPITOLA 4  

Životní styl, spánek a stravování   

 

Video k této sekci naleznete zdarma na www.ButeykoDVD.com 
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Spánek 

Důsledkem kratší KP, která je odrazem zvýšeného objemu dechu, je 

řada symptomů. Kolik z nich se týká také vás?  

 Chrápání 

 Spánkové apnoe  

 Přerušovaný spánek 

 Noční můry  

 Příznaky astmatu (kolem 3-5 hodiny ranní)  

 Potřeba jít do koupelny kolem 5 – 6 hodiny ranní  

 U dětí – noční pomočování se do postele 

 Ráno po probuzení jako první na vás dolehne únava  

 Sucho v ústech 

 Symptomy po probuzení – ucpaný nos, sípání, kašel nebo 

dušnost 

Během posledních padesáti let desítky tisíc lidí úspěšně použilo 

Butejkovu  metodu dýchání na odstranění svých problémů spojených 

se spánkem jako chrápání, spánkové apnoe či nespavost. Není divu, 
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že tyto problémy jsou u astmatiků velmi rozšířené, nakolik je jejich 

hlavním protagonistou nadměrné dýchání. 

 

K chrápání nemusí nevyhnutně docházet z důvodu zúžených 

dýchacích cest. Častější a pravděpodobnější příčinou je zvýšený 

objem dechu. Chrápání mívá dvě podoby. Lehčí variantou je 

nadměrné dýchání ústy, které způsobuje vibraci měkkého patra. 

Druhým typem je těžkopádní dýchání přes nos, které vyvolává víření 

vzduchu v nosní nebo ústní části hltanu, což způsobuje omezení 

proudu vzduchu pocházejícího z nádechu. 

 

Podívejte a zaposlouchejte se do dýchání chronicky chrápajícího 

člověka, je těžkopádné!  

 

Obstrukční spánkové apnoe je zastavením dechu během spánku. Za 

klinicky významné se považuje, když u někoho dochází k více než 

pěti zastavením během jedné hodiny. Dýchání skrze ústa a 

těžkopádné dýchání spojené s velkým objemem vzduchu je hlavní 

příčinou spánkového apnoe. (Přečtěte si knížku “Spěte díky 
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Butejkově metodě” od Patricka McKeowna o tom, jak použít 

Butejkovu metodu na odstranění potíží se spánkem). 

 

Pokud chcete odstranit nespavost, chrápání a spánkového apnoe, 

zajistit si hluboký posilující spánek, mít tišší dech či vyšší hladinu 

energie po probuzení, postupujte následovně: 

Postup 

 Čím je vaše kontrolní pauza delší, tím lépe. 

 Snižte objem svého dechu a vytvořte si snesitelný nedostatek 

vzduchu během 15-minutové relaxace v posteli. 

 Dvě hodiny předtím, než půjdete do postele, nejezte žádná 

jídla, nakolik jezení dech prohlubuje.  

 Nejlepší je spánek v chladné (ne však zcela studené) ložnici. 

Dobré je, pokud se v ložnici nenachází ústřední topení a taky, 

když vaše peřiny a povlečení nejsou přehnaně hřejivé. Vyšší 

teplota dech prohlubuje. A konec konců, nejlepší je vyvětraná 

ložnice.  

 Nespěte na zádech. Naopak, spěte na levé straně nebo na 

břiše. Spaní na zádech je snad nejhorší možná pozice, jelikož 
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tak nedochází k žádnému omezení dechu. Nejpreferovanější 

pozicí je spánek na levé straně, protože tehdy dýcháte méně.  

 Ujistěte se, že během noci spíte se zavřenýma ústy.  

 

Klíč k lepšímu zdraví - během noci NIKDY nedýchejte ústy. 
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Zamkněte si na noc ústa 

Dospělým a odrostlejším dětem doporučuji, aby si na noc přelepili 

ústa papírovou páskou, která by jejich rty držela zlehka pohromadě. 

Papírovou pásku dostanete ve většině papírnictví. Kvalitní značkou je 

3M, přičemž vhodná je šířka 2,5 cm. Pásku přilepte horizontálně tak, 

aby překrývala vaše ústa. Pokud se vám nedaří přilepit ji 

horizontálně, přilepte ji vertikálně. Před tím, než ji použijete, zahněte 

jednu část na kterémkoli konci, aby bylo její odlepování po probuzení 

snazší. Páska na noc přes ústa je základ pro kvalitní spánek a do 

značné míry napomáhá zvýšit hladinu energie po probuzení. Všechny 

výše jmenované příznaky se díky zavřeným ústům během noci 

zpravidla zlepší. U dětí mladších 5 let není přelepování úst páskou 

vhodné. 

Pásku taky nedoporučuji, pokud jste požili značné množství alkoholu 

nebo v případě nevolnosti.  

Je možné, že někoho zcela odůvodněně zachvátí při myšlence, že by 

si měl přelepit ústa páskou, pocit paniky. Pro překonání tohoto pocitu 

by vám mohlo pomoct, kdybyste si pásku přilepili půl hodiny 

111 



 

předtím, než půjdete spát. Tato doba by měla stačit na to, abyste si na 

pásku zvykli a překonali tak nervozitu. Prvních pár nocí můžete mít 

z pásky na ústech divný pocit. A taky vám může v průběhu noci 

sklouznout, ale alespoň pár hodin během noci strávíte dýcháním přes 

nos.  

Pásku používejte, dokud nedocílíte požadovanou změnu – dýchat 

nosem i během noci. To, jak dlouho to bude trvat, závisí na vás.  

Co dělat, když je váš nos ucpaný 

Příznaky mírně ucpaného nosu: 

Když jdete spát a váš nos je ucpaný, nejdřív jej pročistěte cvičením na 

uvolnění nosu a propláchněte solným roztokem, popsaným výše. 

Dokud budete přes noc používat pásku, váš nos se nikdy zcela 

neucpe. I když byste během noci dýchali zhluboka, zatímco máte na 

ústech pásku, může dojít pouze k částečnému ucpání nosu. Ucpání je 

obranný mechanismus těla, které se snaží zabránit nadměrnému 

dýchání. Nicméně pokud se váš nos částečně ucpe, v těle se zvedne 

hladina kysličníku uhličitého, co napomůže uvolnění nosu a tak dále. 
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Mějte na paměti, že váš nos bude zcela ucpaný pouze tehdy, vrátíte-li 

se zpátky k dýchání ústy. 

Příznaky silně ucpaného nosu 

V případě, že máte s ucpaným nosem velké potíže, budete muset 

aplikovat všechny následující kroky: 

 Půlhodiny před spaním proveďte dechové cvičení na snížení 

objemu vzduchu. (Popřípadě, pokud můžete, proveďte cvičení 

Kroky. Bude stačit 10 opakování.)  

 Budete si taky muset propláchnout nos mořskou solí a vodou, 

jak to bylo popsáno výše, a vzít si na noc pásku přes ústa.  

 Dalším nevyhnutným opatřením jsou náplasti na nos na noc 

třeba od firmy Breathe Right nebo jiné značky.  

 Nemusí být na vás zrovna vábný pohled se zalepenými ústy a 

náplastí přes nos, budete se však cítit mnohem lépe!  

Náplasti od firmy Breathe Right lze zakoupit v lékárnách či na 

internetu a při potížích s nosem jsou velmi účinné. Jedná se o 

plastové proužky, jež při umístění na venkovní část nosu zlepšují 

průchodnost vzduchu nosem. Tyto náplasti jsou dočasným opatřením. 
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Po čase, až se uvolnění vašeho nosu zlepší, je nebudete více 

potřebovat. Sami budete schopni mít zavřená ústa a to i tehdy, 

budete-li používat pouze pásku přes ústa. 

Kvalita vašeho spánku se výrazně zlepší a ráno budete vstávat se 

skvělou hladinou energie na rozdíl od pocitu únavy, jejž zažívá 

spousta lidí s těžkopádným dechem. 

Stručné shrnutí pro vyřešení potíží s nosem 

Půlhodiny před tím, než půjdete spát, procvičujte snižování objemu 

svého dechu. Velmi účinné jsou Kroky, jsou-li pro vás vhodné. Jinak 

proveďte kterékoli cvičení, které vám vyhovuje.  

Propláchněte si nos mořskou solí a vodou.  

V případě, že jsou vaše potíže s nosem velmi silné, použijte náplasti 

od Breathe Right nebo jiné firmy.  

Během noci používejte pásku na ústa. 

  

114 



 

Stravování 

Dvě stravovací zásady 

1. Všechny jídla vedou k prohloubení dechu. Hlídejte proto 

množství, které jíte. Jezte pouze tehdy, pokud máte hlad. Pokud 

vám stačilo, už nejezte. 

 

Je-li vaše KP kratší než 15 vteřin, věnujte speciální pozornost tomu, 

kdy jíte, kolik toho sníte a co jíte. Jídlo totiž může významně narušit 

plynulost vašeho dechu. Když začínáte pracovat se svým dechem, 

může se vám stát, že se vaše chuť k jídlu výrazně sníží, nakolik se 
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mění váš metabolismus. S menší chutí k jídlu zhubnete snadno a bez 

většího úsilí. (Potřebujete-li shodit pár kilo.)  

Pokud chcete dosáhnout rychlejšího prodloužení své KP, snižte 

konzumaci jídel 

2. K potravinám, jež vedou k prohloubení vašeho dechu, patří 

především uměle zpracovaná a “těžká” jídla, jako jsou zvířecí 

bílkoviny. Takovéto potraviny byste měli omezit, včetně cukru, 

čaje, kávy, bílého chleba, hovězího, vepřového a mléčných 

výrobků.  

Uměle zpracovaná jídla  

V 30. letech 20. století provedl Dr. Weston Price zajímavou studii 

týkající se původních komunit. Sledoval, co se s nimi stane, pokud 

přejdou na západní způsob stravování s uměle zpracovanými 

potravinami. Když Gálové žijící na Hebridách u skotského pobřeží 

přešli z tradičního způsobu stravování, v němž byly zahrnuty plody 

moře a jídla z ovsa, na moderní stravu jako koláče, bílý chléb a další 

výrobky z bílé mouky, džemy, zeleninu z konzervy, slazené ovocné 

šťávy, marmelády a cukrovinky, hned první generace jejich dětí 
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začala dýchat ústy a jejich imunnost vůči civilizačním nemocím se 

dramaticky snížila. 
1
 

Ukázalo se, že původní způsob stravování Gálům poskytoval 

přinejmenším čtyřikrát tolik živin, kolik potřebovali, zatímco moderní 

způsob stravování nedosáhl ani minimální kritéria.  

Uznání faktu, že u dětí došlo k dýchání ústy, bylo velmi významné. 

Ilustruje to souvislost mezi moderním způsobem stravování a 

chronickou hyperventilací. V případě, že se u dítěte objeví potřeba 

dýchat intenzivněji, otevře ústa, aby se nadechlo. Což má vážný 

negativní dopad na jeho zdraví. 

Uměle zpracovaná jídla podporují tvorbu hlenu a kyselin. Během 

evoluce byl náš způsob stravování z 95% zásaditý a z 5% kyselý. 

V současnosti je opak pravdou. Naše jídla jsou z 95% kyselá a z 5% 

zásaditá. Kyselinotvorná jídla jako mléčné produkty, maso, chleba, 

cukr, káva a čaj podporují tvorbu hlenu a překyselují krev. Tělo pak 

ve snaze o vyrovnání pH stimuluje dýchání, aby se zbavilo CO2. (CO2 

je kyselinotvorné.)  
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Mezi zásaditá jídla patří ovoce, zelenina a voda. Jsou to jídla příznivě 

ovlivňující správné dýchání. (Pozor však na citrusové ovoce, u 

astmatiků může vyvolat intoleranci.) 

Potravinová intolerance 

Konzumace jídel, na něž jste alergičtí, zkracuje délku vaší kontrolní 

pauzy. Nejčastěji potravinová intolerance u astmatiků vzniká u 

čokolády, mléka, vajíčkách, sýru a smetany, pšenici, citrusovém 

ovocí a červeném vínu.  

Nejproblematičtější je dle mých zkušeností čokoláda a bohužel to 

vypadá tak, že astmatici ji přímo milují. Příznaky se nemusí dostavit 

ihned po snězení čokolády, můžou se ale objevit později, třeba v 

průběhu dne nebo o den později. Pokud máte na čokoládu 

neodolatelnou chuť, je to příznakem toho, že vám chybí magnezium. 

Užívání magnéziových tablet po dobu několika měsíců, vám tuto 

chuť pomůže eliminovat. A navíc magnezium přirozeně rozšiřuje 

průdušnice a je velmi účinným prvkem při onemocnění průdušek. 

Pokud užíváte orální steroidy, je důležité, aby byly magnesium a 
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kalcium doplňkem vaší stravy. Pro správné využití kalcia je 

přítomnost magnezia nezbytná.  

Pro určení typu potravinové intolerance, sledujte, které potraviny 

způsobují stažení vaší hrudě. Cítíte třeba, že se váš hrudník stahuje 

nebo vykašláváte nekonečné množství hlenu po té, co jste vypili 

sklenici mléka nebo si dali pár skleniček červeného vína?  

Symptomy se nemusí dostavit ihned po konzumaci potraviny, na niž 

jste alergičtí, můžou se objevit následující den. Ty samé potraviny 

zpravidla ovlivňují i stav dutin. Pokud jste závislí na skleničce 

červeného vína nebo tabulce čokolády, zeptejte se sami sebe, zda vám 

stáhnutí hrudníku, jež poté následuje, za to stojí. 

Podle mého názoru a na základě pozorování tisíců astmatiků trpí 

intolerancí na mléčné produkty zhruba 50%. Pro prevenci 

osteoporózy stačí pít dostatek vody, věnovat se posilovacím cvičením 

jako jsou chůze nebo jogging, či jíst dostatek čerstvé zeleniny. Tímto 

způsobem funguje prevence vůči osteoporóze v zemích s nízkou 

produkcí mléka jako Čína. Křehké kosti jsou navíc mnohem častější 

v západních zemích, kde je spotřeba mléka na rozdíl od východních 
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protějšků obrovská. Ani divoká zvířata nemají s osteoporózou žádné 

problémy, přičemž žádné z nich nepije mléko poté, co byly odkojeny.  

Jak myslíte, že zvířata řeší prevenci? 

Stravování a KP 

Správná strava pozůstávající z ovoce, zeleniny, ryb, kuřecího masa, 

kaší a vody vám pomůže zlepšit délku KP. Syrová strava je pro vaše 

dýchání prospěšnější než vařená jídla.  

Strava chudá na živiny sestávající z uměle upravovaných potravin 

s vysokým obsahem proteinů a potraviny, na něž jste alergičtí, 

přispívají k vyššímu objemu dechu a zkracují délku KP. Na uměle 

zpracované potraviny, jež jsou zdrojem vyšších zisků, běží více 

reklam. Platí zde snadná rovnice. Čím víc jsou potraviny 

propagovány, tím více procesy prošly. Je lépe odvrátit zrak od reklam 

známých výrobců snídaňových cereálií, které bombardují nevinné 

děti a obsahují příliš velké množství čokolády a cukru, ovšem s 

výrazně nižší nutriční hodnotou. 

Kromě konzumace vhodného jídla se snažte zabezpečit, abyste každý 

den vypili dostatečné množství vody. Spotřeba vody závisí na mnoha 
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faktorech, včetně venkovní teploty, množství fyzické aktivity i 

způsobu stravování. Barva vaší moči je pravděpodobně nejlepším 

indikátorem, jak moc jste hydratováni.  V zásadě by její barva měla 

být světlá. Pokud je tmavá, znamená to, že byste měli zvýšit spotřebu 

vody.  

Snažte se během jezení a pití ze svého dechu nespustit oči. Během 

této doby je docela běžné, že se nadechujeme velkými doušky.  

Snažte se i během jezení dýchat potichu a dýchejte nosem. Jsem si 

jist, že vaši hosté budou taky rádi!  

Ve světle těchto skutečností snad chápete, proč je důležité, abyste 

kromě snižování objemu vzduchu, udělali také něco s vaším 

stravováním a zajistili tak kontrolu nad stavem vašeho astmatu.  
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KAPITOLA 5  

PŘIZPŮSOBTE SI METODY BUTEJKOVY KLINIKY 

VLASTNÍM POTŘEBÁM 

 

Video k této sekci naleznete zdarma na www.ButeykoDVD.com  

 

“Když víte, že díky tomu, že jste žili, se alespoň jednomu člověku 

dýchá lehčeji   – znamená to, že váš život stál za to”.  

Ralph Waldo Emerson 1803-1882 
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Výběr aktivit, které vám sednou nejlépe, záleží na aktuálním stavu 

vašeho zdraví a na tom, jaké cvičení byste rádi prováděli.  

A.   Necítíte se moc dobře, máte vyšší věk anebo je vaše KP 

kratší než 10 vteřin  

 Pořád, i během noci, dýchejte nosem  

 Když budete spát pouze ve vzpřímené poloze, bude se u vás 

objevovat méně příznaků 

 Přetrvávající těžkopádné dýchání, jež během vašeho spánku 

trvá i šest či sedm hodin, povede k stagnaci KP a její nízké 

úrovni. Na noc si tedy nastavte budík a svůj spánek každé dvě 

až tři hodiny přerušte. Vzbudíte-li se v noci, proveďte vícero 

malých zádrží dechu, abyste svůj dech dostali opět pod 

kontrolu.  

 Snažte se, aby byl váš dech vždy poklidný 

 Vyhněte se nadbytečnému mluvení nebo jiným aktivitám, 

které by objem vašeho dechu zvyšovaly 

 Konzumujte malá množství jídla 

 Nikdy se během cvičení netlačte za hranici, kde byste mohli 

ztratit kontrolu nad svým dechem. Ráno vstaňte z postele, 
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zvolna se z ní sešoupněte a pomalu přejděte do koupelny nebo 

do jiného pokoje. Když stoupáte po schodech, dělejte v jeden 

moment pouze jeden krok a odpočívejte tak často, jak je to 

nutné. 

 Provádějte během dne cvičení č. 6 (Vícero malých zádrží 

dechu) a ujistěte se, že dýcháte malými nádechy s mírným 

nebo středně velkým nedostatkem vzduchu. Ideální by bylo, 

kdybyste během dne provedli dva tisíce malých zádrží dechu a 

několik kol dýchání se sníženým objemem vzduchu po pěti 

minutách. (Nemusíte počítat každou jednu zádrž dech – místo 

toho se snažte udělat jich tolik, kolik jen lze.) Čím závažnější 

jsou vaše příznaky, tím vyšší počet zádrží dechu či kol 

s dýcháním při sníženém objemu vzduchu byste měli 

absolvovat.  

 Hned ráno, když vstanete, snižte objem svého dechu na 

minimum zhruba na půlhodiny (po překonání únavy po 

předešlé noci), a pak půlhodiny během dne a půlhodiny 

předtím, než půjdete do postele (pro správnější dech během 

noci). 
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 Každý den se věnujte chůzi v mírném tempu se zavřenými 

ústy.  

 Přínosnost jednotlivých aktivit závisí pouze od toho, co do 

nich vložíte.  

B.  Pokud jste dítě nebo mladistvý  

 Použijte cvičení na uvolnění nosu, je-li ucpaný 

 Ústa mějte vždy zavřená 

 Když se dostaví kašel nebo sípání, proveďte cvičení Vícero 

malých zádrží dechu 

 Pokud nemáte žádné kontraindikace, proveďte každý den 20-

30 opakování Kroků. (V ideálním případě 10 před snídaní, 10 

během dne a 10 předtím, než půjdete spát.) 

 Zaznamenávejte si dosaženého skóre v Krocích a snažte se 

každý týden zlepšit o 10 kroků 

 Mějte na paměti koncept dýchání se sníženým objemem a 

ujistěte se, že dýcháte potichu 24 hodin 7 dnů v týdnu 

 Provádějte dýchaní se sníženým objemem dle cvičení č. 2B 

 Věnujte se cvičení se zádržemi dechu  
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Když bude vaše dítě schopno udělat 80 - 100 kroků v Krocích, 

provádějte dostatek opakování, abyste tento výsledek udrželi. Po 

několika týdnech se může být dítě schopno udržet se na 100 krocích 

při nižším počtu opakování, například se 3 sériemi Kroků denně. 

Skóre v Krocích by se každý týden mělo zvýšit o 10, přičemž cílem je 

dosažení 80 až 100 kroků. 

Příklad, jakým tempem může dítě v Krocích dělat pokroky:   

Týden 1: 26 Kroků 

Týden 2: 35 Kroků 

Týden 3: 47 Kroků 

Týden 4: 60 Kroků 

Týden 5: 69 Kroků 

Týden 6: 80 Kroků 

Týden 7: 80 Kroků  

Týden 8: 70 Kroků 

Týden 9: 80 Kroků 

Týden 10: 100 Kroků 
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Když dosáhnete v Krocích vyššího skóre, je docela snadné si jej 

udržet. Záleží na tom, jak moc vaše dítě dbá na sledování svého 

dechu. Pokud dítě svému dechu nevěnuje dostatek pozornosti, často si 

odkašlává, dýchá ústy či příliš nahlas nebo je jeho dech založen na 

velkých pohybech hrudníku, pak bude jeho skóre v Krocích růst 

jenom pomalu. V téhle situaci pomáhá, když dítěti pravidelně 

připomínáte „SSS“. (Soustřeď se na svůj dech).    

Když se vám zdá, že vaše dítě v Krocích polevuje, je nezbytné 

věnovat cvičení během dne více času. Pamatujte si, že kdykoli něčí 

skóre v Krocích klesne pod 60, příznaky astmatu se vrátí. 

Jinou velmi účinnou pomůckou je provádění zádrže dechu během 

cvičení. Dítě může například provádět zádrže dechu během chůze, na 

trampolíně, při běhu, při jízdě na kole anebo jakékoli jiné fyzické 

aktivitě. Při cvičení by se dítě mělo snažit zadržet dech na tak 

dlouhou dobu, jak jen lze, bez toho, aby bylo v stresu. Na konci 

zádrže by mělo svůj dech zklidnit, jakmile to bude možné. 

Pokud nejste dítěti schopni vysvětlit principy zádrže dechu a Kroků, 

velmi nápomocnou je má knížka pro děti ‘ABC pro život bez 
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astmatu’ (‘ABC to Be Asthma Free’), jež vám pomůže vysvětlit jim 

cvičení formou vyprávění příběhů. Jedná se o ilustrovanou knížku, 

kterou si dítě můře pročítat, aby pochopilo program.   

C.   Jste velmi zaneprázdněným dospělým člověkem  

 Od prvního momentu, kdy se ráno probudíte, snižujte objem 

svého dechu. Například, zatímco ještě ležíte v posteli, snižte 

objem svého dechu a vyvolejte zvýšenou potřebu vzduchu. 

 Když se sprchujete anebo si myjete vlasy, zadržte při výdechu 

dech a vytvořte středně velkou zvýšenou potřebu vzduchu.  

 Zatímco řídíte do práce, snižujte objem svého dechu.  

 Než přejdete z auta do práce, proveďte pár zádrží dechu.  

 Je-li chůze součástí vaší práce, pak provádějte obojí – malé i 

větší zádrže dechu. 

 Během vaší obědové pauzy se jděte na 20 minut projít. 

V průběhu chůze proveďte několik zádrží dechu.  

 Každý den proveďte 20 opakování Kroků v případě, že 

nemáte žádné kontraindikace. (Podívejte se prosím do sekce 

Upozornění.) 
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 Při návratu z práce domů, snižujte objem svého dechu, 

zatímco sedíte v autě, sledujete TV anebo čtete knížku, apod. 

Ideální by bylo, kdybyste během dne strávili dohromady 90 minut 

snižováním objemu svého dechu a prováděním různých cvičení. 

Nejlepší čas k provádění snižování objemu dechu je hned po 

probuzení, v průběhu dne a konec konců také v noci.   

Věnujte svému dechu dostatečnou pozornost, aby se vaše KP 

prodloužila o další 4 vteřiny. Pokud ve vaší KP nedochází každý 

týden k posunu, pak věnujte svému dechu větší pozornost anebo 

jednotlivá cvičení provádějte formálně tak, že si na ně v průběhu dne 

vyhradíte dostatek času.  

Před pár lety byl na jednom z mých workshopů stavbař, jenž věřil, že 

má tolik práce a je moc netrpělivý na to, aby mohl provádět kterékoli 

z cvičení. Požádal jsem jej, ať zkusí snižovat objem svého dechu, 

zatímco řídí do práce a z práce a provádět zádrže dechu při výdechu, 

když obchází kolem staveniště, šplhá na lešení, pílí dřevo, apod. A 

samozřejmě ať má celý den zavřená ústa. Dále jsem jej poprosil, ať 

129 



 

snižuje objem svého dechu během sledování TV a kdykoli jej to 

v průběhu dne napadne. 

Když se stavbař o týden později objevil, jeho KP se prodloužila téměř 

dvounásobně z 12 vteřin na 23, a jeho kašel zmizel.  
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MÁTE DVĚ MOŽNOSTI 

Mít dlouhou KP 

ANEBO 

Trápit se s vašimi symptomy po zbytek života. Ignorujte 

symptomy na vlastní nebezpečí! 

 

Jak intenzivní posun můžu očekávat? 

Váš posun závisí na tom, kolik pozornosti věnujete během dne 

sledování svého dechu. Čím více pozornosti věnujete korekci svého 

dechu a zvětšování KP, tím bude váš posun rychlejší. 

Pamatujte si: 

Prodlužuje-li se vaše KP, vaše zdraví se začíná zlepšovat  

Zkracuje-li se vaše KP, vaše zdraví se zhoršuje 

Existují pouze dva způsoby, jak můžete svou KP zvětšit 
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1. Snižte objem svého dechu 

2. Zvyšte svou fyzickou aktivitu. (Dávejte si však pozor 

v případě, že je vaše KP zatím malá) 

V průběhu prvních týdnů lidi obvykle dosáhnou velkého pokroku, 

přičemž se střídají horší a lepší dny. S postupem času a 

s kontinuálností jednotlivých cvičení se bude počet dobrých dnů 

zvyšovat. Špatné dny jsou podobné těm, jaké jste díky svému astmatu 

zažívali, než jste se pustili do programu Kliniky pro dýchání s 

Butejkovou metodou. Když se vás drží řada špatných dnů za sebou, 

věnujte snižování objemu svého dechu tolik času, kolik jen lze. 

Použijte cvičení s malými zádržemi dechu a proveďte jej asi tak 500 

krát denně. Ze začátku budete muset investovat větší množství času, 

ale s průběhem měsíců zjistíte, že se to vyplatilo.  

I když může být postup relativně rychlý, nejedná se o zázračnou 

medicínu. Symptomy, které se u vás objevují, budou záviset na délce 

vaší KP. V momentě, kdy se konceptu dýchání s vhodným objemem 

dechu dostanete na kloub a budete jej schopni využívat, vaše KP by 

se měla zvyšovat tempem 3 až 4 vteřiny za týden. 
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Dokud bude vaše KP nižší než 20 vteřin, vaše astma se vás bude držet 

každý den. Jestli se vaší ranní KP pohybuje mezi 20 a 40 vteřinami, 

můžou se u vás objevit příznaky astmatu v důsledku alergické reakce. 

Pouze tehdy, když se vaše KP bude držet nad 40 vteřin po dobu 6 

měsíců, nebudete trpět žádnými příznaky.  

Stupeň závažnosti symptomů je přímo úměrný délce vaší KP. S tím, 

jak se vaše KP prodlužuje, symptomy budou odeznívat – neztrácejte 

tedy naději, jestli se u vás pořád drží nějaké ty symptomy. Dokud je 

KP poměrně krátká, jsou nevyhnutelné. 

Pokračujte se snižováním objemu svého dechu a různými cvičeními 

z této knihy.  

Po několika týdnech praktikování cvičení s KP dlouhou možná už i 

20 vteřin, můžete dosáhnout bodu, kdy se bude zdát, že nedochází 

k žádnému dalšímu zlepšování vašeho stavu či KP. Stát se to může 

bez ohledu na to, kolik času snižování objemu dechu věnujete. 

Nejlepším prostředkem pro prodloužení KP z 20 na 40 vteřin je 

věnovat se fyzickému cvičení. Pokud se délka vaší KP nechce 
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tvrdošíjně hnout z místa, zkuste omezit i množství jídla, které jíte. 

Napomůže to k jejímu rychlejšímu prodlužování.   

Běžné spouštěče astmatu jako zvířecí alergeny, nachlazení, studené 

počasí, cigaretový dým, sychravé počasí, roztoče, cvičení, smích, 

plísně, pyl, znečištěné ovzduší či silný zápach nejsou příčinou vašeho 

astmatu. Jsou pouze jeho startérem. Pokud dýcháte správně, délka 

vaší KP je obstojná a vaše tkáně a orgány jsou dobře prokysličeny. 

Tehdy už pro vás spouštěče nebudou problémem. 

Když jste dávali dobrý pozor, víte, že mezi symptomy astmatu patří 

dušnost, sípání a kašel. Každý ze symptomů zvětšuje objem dechu a 

těžkopádné dýchání se na oplátku zpětně promítá do vašeho stavu. 

S přibývajícím počtem symptomů se dostáváte do bludného kruhu. 

Jakmile je vaše dýchání těžkopádné, budete se u vás projevovat více 

symptomů. Z tohoto důvodu je lepší, když se budete spouštěčům 

astmatu vyhýbat, dokud je vaše KP krátká. 

Pouze malé procento pacientů tvrdí, že i přes praktikování cvičení na 

snížení objemu dechu nedosahují vůbec žádný pokrok. Prodlužování 

jejich KP stávkuje a ve stavu jejich astmatu nedochází k žádné 
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změně. Když to slyším, jsem odhodlaný zjistit, co se zatím skrývá. 

Když se s nimi opět setkám, sleduji, jak daná osoba dýchá během 

pohovoru se mnou. Problémem je, že na rozdíl ode mne oni sami si 

toho nejsou vůbec vědomi. Vždy se proto snažte být si vědomi svého 

dechu. Dokud tak neučiníte, váš posun bude minimální. 

Fungují metody Kliniky pro dýchání s Butejkovou metodou u 

každého? 

Procento úspěšnosti u korekce dechu je 90%. To je docela vysoké 

číslo, vezmeme-li v úvahu, že zcela závisí na angažovanosti pacienta. 

Žádná terapie nikdy nedosáhla 100% úspěšnosti, ani ty nejúspěšnější 

léky. 

Každý, kdo pochopí mechanismus chronické hyperventilace a začne 

s ní něco dělat, dosáhne posunu. Do dnešního dne jsem dostal stovky 

e-mailů od lidí z celého světa, kteří dosáhli vcelku dobrého pokroku 

díky mé knížce Život bez astmatu přirozenou cestou (Asthma Free 

Naturally).  

Korekce objemu dechu není pro vás přínosem pouze kvůli stavu 

astmatu. Všechny vaše orgány a tkáně, včetně mozku, budou více 
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okysličeny. Zvyšuje se taky vaše energetická hladina a vy se cítíte 

mnohem pokojněji, jste koncentrovanější a vaše schopnost vykonávat 

fyzickou aktivitu se lepší. Díky normalizaci vašeho metabolismu se 

taky snižuje vaše závislost na lécích.  

Bez ohledu na to z jakého prostředí pocházíme, všichni závisíme na 

pocitu, že se cítíme dobře a máme dostatek energie na užívání si 

života. 

Dokud je vaše KP malá, žijete pouze “na půl”, co ve vašem mozku 

vyvolává zamlžení, únavu, stres, kašel, sípání, dušnost a u mnoha lidí 

i úzkost. A to se nezmiňuji o vlivu chronické hyperventilace na 

vážnější problémy jako je zvýšený krevní tlak, angína, cukrovka, 

apod.  
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Slovo na závěr 

Přečtením této kniky jste udělali první krok k trvalému odstranění 

astmatu. Bude to chvíli trvat, buďte proto trpěliví. A také si to bude 

vyžadovat vaše odhodlání, buďte proto vytrvalí. A buďte taky 

pozorní, jelikož váš dech je potřeba sledovat.  

Mnohdy zůstávám v úžasu, v kolika terapiích a léčebních postupech 

se nabízí trvalé odstranění astmatu. Dle mých zkušeností ani s jednou 

z těchto metod nedosáhnete takové výsledky, jakých můžete získat 

díky informacím z této knihy. Kromě toho vaše astma nemáte ani 

kvůli znečištěnému prostředí, ani kvůli špatné hygieně, margarínu, 

stromům, broukům či jiným faktorům. Astma je způsobeno 

chronickou hyperventilací. Nechci však, abyste jen slepě věřili tomu, 

co říkám. Zkuste upravit své dýchání a sami se přesvědčte, co to 

s vámi udělá!  

Stálo by za to, vysvětlit, proč organizace jako Společnost pro 

astmatiky (Asthma Society), Asociace pro plicní nemoci (Lung 

Association) nebo GINA (Globální Iniciativa proti Astmatu) do 

dnešního dne neobjevili spojitost mezi chronickou hyperventilací a 

astmatem. Má intuice mi říká, že vysvětlením pro přetrvávající 
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neochotu k výzkumu účinných způsobů léčby, jež nejsou založeny na 

lécích, může být hřejivé partnerství mezi sponzorujícími 

farmaceutickými společnostmi a Společností pro astmatiky. 

Farmaceutické firmy mají v záloze miliardy dolarů, aby uspokojili 

všechny zainteresované strany. Lékaři a konzultanti pro respirační 

nemoci jsou mimo to primárně vedeni k lékařským zákrokům a 

nemají potuchy o jiných možnostech. A nejen to.  Mnozí z těchto 

“expertů” mají tendenci navštěvovat konference o astmatu po celém 

světě, jež jsou sponzorovány farmaceutickými společnostmi. Možná 

v tom hraje roli taky pořekadlo, že "Muzikanti pískají dle toho, kdo 

platí“. Je to škoda. Zejména když se tak děje na úkor milionů dětí a 

dospělých na celém světě. 

K dnešnímu dni neznám ani jednu Společnost pro astmatiky, jež by 

svým členům doporučovala dýchat přes nos. Dýchání nosem přitom 

nejenom dává smysl, ale je taky založeno na jasných fyziologických 

důkazech. Ve všech učebnicích pro mediky se píše, že nos má 

dominantní postavení při filtraci mikroorganismů, bakterií a 

vzduchem přenosných alergenů. Navíc se připouští, že při teplotní 
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akomodaci vdechovaného vzduchu nejsou ústa ani zdaleka tak 

efektivní jako nos. 

Pro to, abych obhájil dýchání nosem, není nutné provádět klinické 

studie. Lidská evoluce je během posledních dvou miliónu let je sama 

o sobě důkazem toho, jak je dýchání nosem důležité. Matka příroda 

nás vybavila nosem, používejme jej tedy! 

Tuto knihu uzavřu výzvou pro organizace jako je GINA či 

celosvětově působící Společnosti pro astmatiky, aby chronickou 

hyperventilaci a astma zkoumaly objektivně. Jedině tehdy můžeme 

udělat monumentální posun vpřed.  

 

“Nový vědecký světonázor netriumfuje díky tomu, že by své oponenty 

přesvědčil anebo jim ukázal lepší cestu, jak vidět tu správnou pravdu. 

Je to spíše proto, že jeho oponenti už vymřeli a mladá generace s ním 

již vyrostla.” 

Max Planck 1 
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Příloha 1: Buďte pečliví při užívání léků    
    

Léky jsou pro kontrolu astmatu velmi důležité. Následující informace 

se týkají léků a jsou založeny na častých dotazech, které dostávám od 

znepokojených čtenářů. Za prvé bych chtěl říct, že za žádných 

okolností byste neměli měnit nebo snižovat dávky léků, jež vám byly 

předepsány bez toho, abyste nejdříve svůj postup zkonzultovali 

s ošetřujícím odborným lékařem. 

Léčiva lze rozdělit na dvě skupiny: úlevové léky (bronchodilatantia) a 

preventivní léky (steroidy).  

Úlevové léky  

Úlevové léky se dále dělí na krátkodobě a dlouhodobě působící 

farmaka a jsou k dostání v šedých, zelených nebo modrých 

inhalátorech. Krátkodobě působící úlevové léky se používají pouze 

tehdy, jsou-li potřeba a jejich účinek trvá 3 – 4 hodiny. Běžně 

předepisované úlevové farmaka s krátkodobým účinkem obsahují 

látky Albuterol nebo Salbutamol – a jsou jimi Ventolin nebo 

Proventil. 
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Dlouhodobě působící úlevové farmaka jako Serevent, Spiriva, Oxis či 

Foradil se užívají pravidelně a jejich účinek trvá 10 hodin.  

Preventivní léky 

Při preventivních lécích se ve většině případů jedná o přípravky na 

kortikosteroidové bázi, které se užívají celou dobu dle lékařského 

předpisu. Preventivní léky jsou k dostání v červených, hnědých anebo 

oranžových inhalátorech. Běžně používanými farmaky jsou Flixotide, 

Azmacort, Becotide, Pulmicort, Qvar, Flovent, Asmanex a Aerobid.   

Léky s kombinovaným účinkem 

Inhalátory s kombinovaným účinkem obsahují dva typy látek proti 

astmatu. Inhalátor Advair například obsahuje účinnou látku farmaka 

Flixotide a úlevový lék Serevent s dlouhodobým účinkem. 

Oblíbeným prostředkem pro kombinovanou léčbu je inhalátor 

Symbicort, který obsahuje preventivní lék Pulmicort a dlouhodobě 

působící úlevový lék Formoterol. 
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Léky pro léčbu postižených buněk  

Modifikátory leukotrienů jsou farmakem určeným na perorální 

použití, které účinkuje na tkáně postižené zánětem. Jedná se o novější 

typ léků, mezi které patří Singulair, Accolate a Zyflo.  

Instrukce k návštěvě vašeho lékaře v případě, že chcete změnit 

typ nebo dávky léků, jež užíváte.  

Během let jsem se setkal se stovky astmatiků, jež snížili nebo úplně 

vysadili léky, jakmile začali postupovat podle pokynů uvedených 

v této knize. Předepsané léky byste měnili měnit pouze v spolupráci 

s vaším ošetřujícím lékařem.  

Předtím, než se s vaším lékařem začnete bavit o změně dávkování 

léků, je třeba, abyste splňovali následující kritéria: 

1) Vaše kontrolní pauza je už více než 4 týdny delší než 20 

vteřin. 

2) Nepotřebovali jste užít krátkodobě působící úlevový lék už 4 

týdny. 

3) Už 4 týdny netrpíte žádnými příznaky astmatu. 
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Léky proti astmatu byste nikdy neměli vysazovat najednou. Je to 

velmi riskantní. Léky proti astmatu by se naopak měli upravovat 

postupně dle pacientova stavu.  

Léky proti astmatu pomáhají prodlužovat vaši KP. Proto pokaždé, 

kdy mírně snížíte dávky, poklesne i délka vaší KP. Je tedy nezbytné, 

aby byla vaše KP dlouhá alespoň 20 vteřin předtím, než se odhodláte 

k nějakým změnám v dávkování léků. Je-li například vaše KP dlouhá 

13 vteřin a vy se rozhodněte ke snížení dávek léků, vaše KP by mohla 

poklesnout pod 10 vteřin, co by vedlo k velmi nestabilnímu stavu 

astmatu. 

Je taky velmi důležité, aby vaše KP předtím, než budete pokračovat 

z jedné fáze do druhé, byla opět 20 vteřin. (Níže jsou popsány tři 

fáze.) Jedině tehdy, když se vypořádáte s chronickou hyperventilací, 

budete moci snížit dávkování preventivních léků.  

Níže uvedené fáze závisí na tom, jaký druh léků berete. Když třeba 

užíváte pouze preventivní farmaka, přejděte rovnou na fázi 3. 

Užíváte-li Singulair a Advair anebo podobná léčiva, budete muset 

začet s fází 1. Pokud jste na perorálních steroidech, pak u vás níže 
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uvedené fáze nebudou fungovat. Raději se poraďte se svým lékařem 

nebo konzultantem, ohledně možné úpravy léků po té, co bude vaše 

KP už 4 týdny 20 vteřin.  

FÁZE 1 

Pokud netrpíte žádnými příznaky astmatu, neberete úlevové léky a 

vaše KP je už 4 týdny delší než 20 vteřin, pak požádejte vašeho lékaře 

o:  

 snížení anebo vysazení podpůrných léků jako je Slophylin, 

Accolate, Singulair či Zyflo.  

FÁZE 2 

Než přejdete k fázi 2, počkejte, dokud u vás neodezní veškeré 

příznaky astmatu, vaše potřeba úlevových léků nebude nulová a vaše 

KP se už 4 týdny nebude držet nad hranicí 20 vteřin, pak požádejte 

vašeho lékaře, aby: 

 Změnil užívání úlevových léků s dlouhodobým účinkem jako 

je  Serevent například na Ventolin nebo Bricanyl.  
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 Změnil užívání inhalátorů s kombinovaným účinkem, 

s obsahem preventivních i dlouhodobě působících úlevových 

látek na samostatné preventivní a krátkodobě působící 

úlevová farmaka.   

Pokud bude vaše KP více než 4 týdny delší než 20 vteřin a nebudou 

se už u vás vyskytovat žádné příznaky astmatu, bude vaše spotřeba 

úlevových léků mnohem menší. Inhalátory s kombinovaným účinkem 

jako je například Advair (Seretide) anebo Symbicort však obsahují 

velmi silnou úlevovou látku. Jelikož se jedná o kombinovaný lék, 

nelze ji zcela změnit dle vaší potřeby. Proto raději vysazujte tento lék 

pouze tehdy, když jej už opravdu nepotřebujete. Doporučuji také 

poprosit vašeho lékaře, aby vám inhalátor s kombinovaným účinkem 

vyměnil za samostatné preventivní a krátkodobě působící úlevové 

léky. Prohlédněte si prosím níže uvedené příklady:  

Nahraďte Advair a Seretide s Flixotidem nebo Ventolinem 

Nahraďte Symbicort s Pulmicortem nebo Ventolinem  

 

145 



 

FÁZE 3  

V tomto bodě budou vaše léky sestávat pouze z preventivních a 

krátkodobě působících úlevových farmak. Než přejdete na fázi 3, 

počkejte, až u vás odezní příznaky astmatu i potřeba používat úlevové 

léky. A taky dokud vaše KP nebude už 4 týdny delší než 20 vteřin. 

Pak svého lékaře požádejte, aby vám snížil dávky preventivních léků, 

které užíváte. 

Při snižování preventivních léků se řiďte návodem, vaše dávka by 

nikdy neměla být snížena o více než čtvrtinu aktuální dávky. 

Pokaždé, když se dávka vašich léků o něco sníží, počkejte až se vaše 

KP vrátí na úroveň 20 vteřin a udrží se na ní 4 týdny a taky dokud 

nebudete pociťovat potřebu preventivních léků a nebudou se u vás 

vyskytovat žádné symptomy. Až pak můžete navštívit vašeho lékaře a 

požádat ho o další snížení léků.  

Příklad snižovaní dávek z 1,000 mcg za den na 0 bude vypadat 

následovně: 

1,000 – 800 - 600- 500 - 400 –300 – 200 – 100 – 0. 
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Pokaždé, dojde-li ke snížení léků, počkejte až se vaše KP vrátí na 

úroveň 20 vteřin a zůstane na ní 4 týdny.  

Natrvalo už nebudete potřebovat léky, pokud bude vaše KP  delší než 

40 vteřin po dobu 6 měsíců. Hlavní průvodní jevy vašeho astmatu 

odezní, když vaše KP dosáhne délku 20 vteřin. Jakýkoli spouštěč je 

však může opětovně vyvolat.  

Nepřestávejte se sebou nosit úlevové léky s krátkodobým účinkem.   

Kdy zvýšit dávku kortikosteroidových inhalátorů? 

Přesto že je úžasné, že se svým lékařem spolupracujete na snižování 

dávek léků, jakmile se váš stav zlepší, ještě důležitější je zabezpečit 

přísun dostatečného množství steroidů v případě, že je vaše KP krátká 

anebo máte-li chronické potíže s dýcháním.  

Pokud je vaše KP kratší než 10 vteřin a/nebo během jednoho dne 

potřebujete více než 3 vstřiky, pak je to známkou toho, že množství 

steroidů není dostatečné.  

Nedostatek steroidů je indikován zvýšením pulzu na 100 a více 

v rámci posledních 24 hodin. V takovémto případě, doporučuji, 
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abyste navštívili obvodního lékaře, který by vám upravil léky, jež 

berete.  

S nedostatkem steroidů byste jen ztěžka mohli dělat pokroky 

v korekci dechu či prodlužování KP. Potřeba zhluboka se nadechnout 

by byla příliš silná. V těchto situacích radím navštívit lékaře a 

přehodnotit způsob léčby. 

Léky proti astmatu – jsme dostatečně informováni? 

Kolem léků proti astmatu vyvstalo během let vícero otázek. Jeden 

z inhalátorů pro astmatiky, Fenoterol, který se ve velké míře 

předepisoval v 70. letech, způsobil na Novém Zélandu a v dalších 

zemích mnoho úmrtí.
1-3

 Výzkumná skupina pro astma, sídlící ve 

Wellingtonu, v složení Richard Beasley, Carl Burgess, Julian Crane a 

Neil Pearce, jako první odhalila tuhle děsivou spojitost. Avšak dříve 

než byl jejich objev akceptován, jejich nálezy se stali předmětem 

velké kritiky a námitek ze strany výrobce Fenoterolu, firmy 

Boehringer Ingelheim. A co je ještě překvapivější, také Odboru pro 

léčbu astmatu (Asthma Task Force), který tehdy sestával z profesora 
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medicíny na Wellingtonské lékařské fakultě a tří odborných lékařů 

zabývajících se respiračními nemocemi.  

Boehringer investoval hodně do okázalých mezinárodních konferencí 

s pečlivě vybranými “experty” na astma, aby svůj lék uhájil a téměř 

všem novozélandským lékařům, lékárníkům a novinářům píšícím o 

zdraví rozeslal objemné reklamní balíčky. Balíčky obsahovali tablety 

a příbalové informace “jejichž cílem bylo demonstrovat chabou 

spojitost mezi prodejem Fenoterolu a úmrtími astmatiků.” 1 

Novozélandské ministerstvo zdravotnictví posléze zahájilo akci “a 

přísně omezilo jeho dostupnost, čímž umožnilo 'experiment prevencí'. 

Tato regulační opatření, jež Fenoterol na Novém Zélandu efektivně 

stáhly z trhu, provázel náhlý a značný pokles v úmrtnosti astmatiků. 

Co poskytlo další důkazy o kauzální roli Fenoterolu v lavině úmrtí 

astmatiků na Novém Zélandu”. 3 

V článku, jejž napsal profesor medicíny Evan J. Begg a jenž byl 

publikován v New Zealand Medical Journal, se uvádělo, že ”nakonec 

došlo k vítězství Neila Pearcea, jeho kolegů a astmatiků, jejichž životy 

byly zachráněny. Taky to znamenalo porážku pro novozélandský 
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Odbor pro léčbu astmatu a Boehringer Ingelheim, jejichž chování 

bylo trestuhodné. I když měli své důvody k tomu, aby nové nálezy 

zpochybnili, zejména pokud pocházeli z jiné strany. Agresivní použití 

vlivu a peněz za účelem popřít fakta, jež sebou neslo život ohrožující 

následky, není ale vůbec odůvodnitelné”. 2 

Údaje o současných lécích proti astmatu 

Astma se na naší zeměkouli vyskytuje už přes pět tisíc let. “V 19. a 

20. století, do roku 1920, byla v státních institucích úmrtí způsobená 

astmatem považována za vzácnost”. 4 

V dnešní době se setkáváme s naprosto jiným obrázkem. Za 

posledních 30 let vzrostl počet případů astmatu exponencionálním 

tempem, přičemž každý rok si vyžádal životy tisíců dětí a dospělých.  

Odhaduje se, že v roku 2004 umřelo ve Spojených Státech na astma 

3.816 lidí a roku 2005 jich bylo 3.857.
 5

 Ve Velké Británii to roku 

2005 bylo 1.300 lidí 
6 Celosvětové odhady říkají o 180.000 úmrtí 

ročně. 
7
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Neznamená to snad, že se současným způsobem léčby není něco v 

pořádku? Každý rok by přece vznik astmatu i úmrtnost měli klesat. I 

přes miliardové investice do výzkumů zabývajících se astmatem, je 

výsledek přesně opačný. Svědčí to o slabé sebereflexi světových 

organizací, jež se věnují otázkám astmatu a jenom ztěžka příběh 

s happy-endem. 

Nejsem odpůrcem léků, ale jako někdo, kdo trpěl astmatem velkou 

část života, se cítím lékařskou komunitou silně podveden. Přesto, že 

jsem jako dítě absolvoval návštěvy u řady lékařů, mě nikdy nikdo 

neukázal, jak mám správně dýchat nosem anebo provádět jednoduchá 

cvičení, jež by mě pomohli zkorigovat prohloubený dech. Kdybych 

ve svých 25 letech nenatrefil na tuhle metodu, jedině Bůh ví, v jakém 

stavu by dnes mé astma bylo. Léky hrají hodně velkou roli, ale stejně 

tak velkou hraje korekce chronické hyperventilace!  

O řadě moderních, hojně předepisovaných lécích navíc panují 

pochyby. Zdá se však, že pouze hrstka laiků si je toho vědoma. 

Přípravky jako je například Advair (Seretide), Symbicort, Serevent 

nebo Singulair byly Úřadem pro potraviny a léčiva USA (US Food 

and Drug Agency) označeny jako mírně riziková.  
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I přes výsledky horlivých vědeckých lékařských studií, jsou výsledky 

poněkud omezeny v důsledku časové náročnosti a počtu lidí. Pro 

uspokojení svých akcionářů musí farmaceutické firmy dostat 

produkty na trh, jakmile jsou vynalezeny. Otázkou zůstává, zda 

krátkodobé studie, jež zahrnují relativně malý vzorek populace, 

můžou nahradit a předvídat dopady, jaké bude mít užívání daných 

léků na miliony lidí během mnoha let?  

Níže shrnuji řadu pochybností ze strany expertů na léčbu astmatu a 

amerického Úřadu pro potraviny a léčiva ohledně aktuálně 

používaných farmak. Veškeré odkazy na jednotlivé studie, naleznete 

na www.buteykoclinic.com   

Advair (známý taky jako Seretide) 

“Když bychom tenhle lék stáhli z trhu, zabránili bychom 4.000 úmrtí 

ročně”, tvrdí Shelley Salpeter, profesor klinické medicíny na 

Stanfordské univerzitě. A zároveň dodává, že z oběhu by měli být 

stáhnuty i Advair a Serevent.”8
 Forbes News Magazine 
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Serevent 

“Dlouhodobá léčba inhalováním β2-agonistů může mít spojitost 

s oslabením schopnosti kontrolovat stav astmatu, nejspíš z důvodu 

návykovosti.” 
9 Chest Medical Journal. 

Salmeterol (látka nalézající se v Sereventu, Advairu a Seretide) 

“Adrenergní beta2 agonisty s dlouhodobým účinkem jako je třeba 

Salmeterol, jedna z účinných složek v Advair Diskus, můžou u 

astmatiků zvyšovat riziko úmrtí. Proto by lékaři při péči o lidi trpící 

astmatem měli Advair Diskus předepisovat pouze pacientům, jež 

nenesou dobře jiná léčiva pro kontrolu astmatu (např. nízké až 

střední dávky kortikosteroidových inhalátorů) anebo u nichž si stav 

nemoci jednoznačně nevyžaduje začít léčbu kombinací 2 udržovacích 

terapií ...”10  Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA, Březen 2006 
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Symbicort 

“U pacientů s astmatem můžou léčiva od společnosti LABA jako je 

Formoterol (jedna z účinných látek v SYMBICORT) zvyšovat riziko 

úmrtí spojeného s problémy týkající se astmatu. Dle obsáhlé studie o 

astmatu umřelo na problémy spojené s astmatem více pacientů při 

užívání prostředků od LABA v porovnaní s pacienty, jež léky od LABA 

neužívali. Informujte se u vašeho poskytovatele zdravotní péče na 

rizika a výhody spojené s léčbou vašeho astmatu SYMBICORTem.” 11 

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, USA, Říjen 2007 

Singulair 

“Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA informoval specialisty 

v oblasti poskytování zdravotní péče a pacienty o zjištění možné 

spojitosti mezi užíváním léku Singulair a změnami v chování/náladě, 

sklonům k sebevražednosti (sebevražedných myšlenkách a chování) a 

sebevraždách. Z důvodu komplexnosti prováděných analýz FDA 

předpokládá, že následné vyhodnocení výzkumů bude trvat zhruba 9 

měsíců. Jakmile bude tato studie hotova, FDA o jejích závěrech a 

doporučeních bude veřejnost informovat”. 12
 Úřad pro kontrolu 

potravin a léčiv, Březen 2008 

154 



 

Příloha 2: Odpovědi na vaše otázky 
 

Proč mně vždycky trenér říká, ať se nadechuji přes nos a 

vydechuji ústy? 

V naší kultuře se zakořenilo a posvětilo mnoho obecných mýtů, i 

když někdy nevíme vlastně proč. Obecně se předpokládá, že největší 

výhodou nádechu přes nos a výdech ústy je zbavit tělo toxinů, jež 

jsou akumulovány v plicích. Ačkoli když máte ústa při nádechu 

zavřená, v plicích se usadí mnohem méně toxinů. Je taky známo, že 

částečky, jež se přes ústa dostanou do plicních sklípků, v nich 

zůstanou 60-120 dnů, dokud se jich tělo nezbaví. Nevýhodou při 

výdechu ústy je, že z těla odchází vlhkost. Nosní skořepy udržují 

vlhkost, čímž snižují riziko dehydratace. Při dýchání ústy se to 

naopak neděje. 

 

Můj známý není astmatik, přesto je jeho KP pouze 15 vteřin. 

Proč? 

Jak už víte, hyperventilace může v různé míře postihovat všechny 

orgány či systémy. Někteří lidi můžou trpět chronickou únavou, 

zvýšeným krevním tlakem, úzkostnými stavy anebo řadou dalších 

potíží. I když váš známý zrovna teď netrpí žádnými příznaky astmatu, 

můžou se u něj během let objevit. Stejně tak jako astmatu předcházejí 

fáze, které se můžou a nemusí rozvinout, lze výsledný stav zpětně 

zvrátit korekcí dechu. 
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Můj známý je naprosto zdravý, a přesto je jeho KP pouze 15 

vteřin. Proč? 

I když je váš známý naprosto zdravý, trpí hyperventilací. Je tedy 

velmi pravděpodobné, že jeho zdraví se může zlepšit, začne-li 

s korekcí dechu. Tuhle otázku vždy vysvětluji následující analogií. 

  

Osoba č. 1  – Vydrží plavat pod vodou, udělá pár záběrů a pak 

lapá po vzduchu. 

Osoba č.2 – Pod vodou vydrží plavat čtyři až pětkrát déle než 

první osoba. 

Která z těch dvou osob má lepší zdraví? 

 

Většina lidí by řekla, že osoba č. 2. Jinak řečeno, KP osoby č.2  je 

dlouhá, zatímco osoba č.1 má KP krátkou. 

 

Mám změnit dávkování svých léků? 

Důrazně lidem říkám, aby neměnili své preventivní léky bez 

předcházející konzultace se svým obvodním lékařem. Pokud máte 

obdobnou potřebu, doporučuji užívat úlevové léky jako Ventolin. 

Úlevové léky vám pomůžou ulevit od problémů, když se dostaví 

symptomy.  

 

Můj lékař mě řekl, ať se snažím vykašlávat hlen. Proč? 
Ano, váš lékař si myslí, že když přinutíte vaše tělo ke kašli, dostanete 

z něj hlen ven. Pokud však praktikujete snižování objemu dechu, hlen 

se z vašich dýchacích cest dostává bezpracně. Můžete taky zkusit 

156 



 

vypít malinko mořské soli (1/4 čajové lžičky) v teplé vodě, která sníží 

množství vašeho hlenu. Pokud se ke kašli nutíte, svému srdci 

způsobujete nevítanou zátěž a navíc to narušuje plynulost vašeho 

dechu a může způsobit víc problémů než sípání. 

 

Určitě každý astmatik užívá nadměrné dávky preventivních léků, 

takže kdybych je vysadil, nemělo by to žádný vedlejší vliv, viz 

výsledky studií? 

Obě klinické studie zahrnovaly také kontrolní skupinu. Pacienti 

v kontrolní skupině byli s Butejkovou skupinou shodní věkem a 

rozsahem nemoci. Řídili se konvenčními léčebními postupy, jaké jsou 

provozovány v nemocnicích a u lékařů. Kontrolní skupina ani 

v jednom z případů nezaznamenala valné zlepšení zdravotního stavu 

či nižší spotřebu léků. Kdyby všechny subjekty účastnící se 

experimentu dostávaly větší dávky steroidů, než by skutečně 

potřebovaly – u kontrolní skupiny by se taky dostavila potřeba snížit 

dávky léků.   

 

Pokud je hluboký nádech tak uvolňující, co je na něm špatného? 
Ano, moment, kdy napínáte svaly a následně je uvolňujete, je 

příjemný. Při hlubokém nádechu se roztahujete prostor vašeho hltanu 

a následně se uvolňuje. Takováto kontrakce může být příjemná. 

Hluboký nádech ale taky snižuje hladinu kysličníku uhličitého a 

zvyšuje kortikální excitaci. 
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Musím snižovat objem svého dechu po celý den?  
Ne, celý den ne. Snažte se ale snížit objem vašeho dechu na pár minut 

pokaždé, když si na to vzpomenete. Je užitečné, když si budete svého 

dechu vědomi po celý den. Průměrně můžete během dne udělat 

20 000 - 30 000 nádechů. Závisí to na vaší KP. Zeptejte se sami sebe, 

jak jste na tom s vaším dechem, zdali je hluboký, hlasitý, 

nepravidelný anebo tichý, uvolněný a pozvolný. Kdykoli si na něj 

vzpomenete, snižte jeho objem. Kdykoli máte pocit, že je objem 

vašeho dechu příliš velký, ztlumte ho. 

 

Mohl bych si tím, že budu dýchat příliš málo, způsobit nedostatek 

kyslíku? 

Je mnohem pravděpodobnější, že vaše tělo bude trpět nedostatkem 

kyslíku, pokud budete dýchat nadměrně.  Vaše dýchání je přehnaně 

velké, dokud vaše KP není 40 vteřin, takže objem svého dechu 

můžete snižovat, až dokud nedosáhnete tuto hodnotu.  Poté, co 

dosáhnete 40 vteřin, už není důvod k tomu, abyste pokračovali se 

snižováním dechu.   

 

Kdybych pokoj naplnil kysličníkem uhličitým, pomohlo by to? 

To je diskutabilní. Zaprvé vaše tělo toleruje kysličník uhličitý pouze 

do míry, kterou vaše respirační centrum může realisticky tolerovat. 

Je-li hladina kysličníku uhličitého vyšší, budete dýchat intenzivněji, 

abyste se přebytečného kysličníku uhličitého zbavili. Některé studie 

prokázali jistý přínos v případě inhalování zvýšeného množství 

kysličníku uhličitého, jiné ne. 
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Praktikuji jógu a můj učitel mně učí dýchat zhluboka. Proč? 
V některých případech jsem se setkal s lidmi, kteří tvrdili, že jejich 

astma se zhoršilo v důsledku jógových dechových cvičení. Závisí to 

však na učiteli. Pokud vám instruktor doporučuje dýchat zhluboka, 

pak to není zcela dobré pro vaše astma. Pokud vám však na straně 

druhé instruktor doporučuje snižovat objem dechu malými zádržemi, 

pomalým dýcháním či správným držením těla, bude to pro vás pouze 

přínosem.  

 

Během celého týdne jsem nedosáhl žádného zlepšení 

Vždy se svých klientů ptám, zda se jejich KP zlepšila. Pokud řeknou, 

že ne, vhodnou odpovědí je následující vysvětlení: 

 

Dokud se vaše KP neprodlouží o více než 5 vteřin, nepocítíte žádné 

zlepšení. Během týdne byste měli věnovat svému dechu větší 

pozornost. 

 Dýcháte zhluboka? Máte během noci zavřená nebo otevřená 

ústa?  

 Dbáte na snižování objemu dechu v průběhu dne?  

 Dýcháte správně během fyzického cvičení?  

 Jaký je způsob vašeho života?  

 Mluvíte celý den? 

 

Když celý den mluvíte, abyste si obstarali obživu, znamená to, že celý 

den dýcháte intenzivně. Vysoká teplota prostorů, uměle zpracované 

jídlo, apod. – to všechno způsobuje intenzivní dýchání. Pokud na vás 
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vplývá vícero faktorů, které vás nutí dýchat zhluboka, pak musíte na 

korekci svého dechu pracovat usilovněji, abyste to vykompenzovali. 

Pokud třeba já mluvím celý den v důsledku charakteru mé práce, 

musím na oplátku provádět cvičení, abych to vykompenzoval. 

 

Když se věnuji fyzickému cvičení, dokážu jít se zavřenými ústy, 

pouze jdu-li pomalu. 
Může tomu tak být, ovšem užitečnější je kvalita cvičení, při kterém se 

vytváří zásoby kysličníku uhličitého. Pokud je vaše KP kratší než 20 

vteřin, je hodně důležité, abyste měli zavřená ústa. Máte totiž 

tendenci přejít k hyperventilaci i při malé zátěži. Pokud je KP delší 

než 20 vteřin, je pravděpodobnější, že metabolické zvýšení kysličníku 

uhličitého je větší než jeho úbytek.  Když je vaše KP dlouhá, můžete 

mít ústa otevřená. Když je KP příliš krátká, hrozí riziko záchvatu.  

Abyste mohli říct, že cvičení provádíte správně, KP by se jednu 

hodinu po cvičení měla zvýšit o 25%. 

 

Pořád cítím neustálou zvýšenou potřebu vzduchu. 

To je pravda, nakolik dýcháte zhluboka a snažíte se vtáhnout nosem 

velké množství vzduchu. S postupem času, jak se bude vaše KP 

prodlužovat, poklesne i objem vzduchu a pocit nedostatku vzduchu se 

vytratí. 
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Musím přestat se sporty, dokud se budu věnovat korekci mého 

dechu? 

Ne nezbytně. Snažte se svůj objem dechu snižovat i při sportech. Před 

zápasem udělejte sérii kroků, ubezpečte se, že vaše KP je relativně 

dlouhá a mějte zavřená ústa, nakolik to jen umíte.  

 

Je velmi těžké vyhradit si čas bokem na cvičení. 
Pokud je problém v tomhle, pak se snažte cvičení provádět 

neformálně. Zatímco řídíte auto, čtěte knížku nebo sledujete TV 

anebo pouze na někoho čekáte, zaujměte správnou pozici a snižujte 

objem svého dechu. Každý den se jděte projít. Zahrnuje-li vaše práce 

fyzickou aktivitu, pak aplikujte snižování dechu pokaždé, když je to 

možné. Provádějte mini kroky a zádrže dechu kombinované 

s fyzickou aktivitou. Sami budete cítit, zda to děláte dostatečně. 

 

Změna v počtu nádechů za minutu určitě povede k zlepšení mého 

dýchání? 
Nepovede. Spousta dechových cvičení se zaměřuje na snížení počtu 

nádechů za minutu. Například člověk, jehož KP je krátká, udělá 

přibližně 20 nádechů za minutu.  Když předpokládáme, že objem 

jednoho nádechu je 500ml, pak za minutu je to 10 litrů. Kdyby se 

počet nádechů za minutu snížil na 10, objem každého nádechu by se 

musel zvětšit na 1 litr. Jedině tehdy by objem zůstal stejný, tj. 10 litrů. 
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Jak budu vědět, která dechová cvičení jsou pro mě přínosná? 
Když se sníží objem dýchaného vzduchu, budete cítit zvýšenou 

potřebu vzduchu. Ve výsledku by se díky cvičením měla KP 

prodloužit. Pokud dechová cvičení vedou k vyšší KP, jste na dobré 

cestě.  

 

Jsou příčinou mého astmatu roztoče? 

Žádný roztoč není příčinou vašeho astmatu. Ohrožovat vás budou 

pouze tehdy, dokud vaše KP nebude delší než 40 vteřin. Je-li vaše KP 

delší než 40 vteřin, pak odezní veškeré alergické reakce. (V případě 

anafylaktické reakce může tahle teorie platit, ale je příliš riskantní 

zkoušet se o tom přesvědčit v praxi.) 

 

Značně jsem změnil způsob mého stravování, jím, když mám 

hlad, nejím mléčné výrobky, jím jenom málo masa a žádný cukr 

a moje astma stále přetrvává. 

Můžete se stravovat dokonale, a i když to může výrazně napomoct k 

zlepšení stavu vašeho astmatu, pouze tehdy, když vyřešíte své 

dýchání, přestane být astma problémem jako takovým.  

 

Můj syn před 6 měsíci přešel vaším kurzem, a když navštívil 

babičku na venkově, dostal silný záchvat. Do té doby si vedl 

dobře. 
Je pravdou, že KP vašeho syna se zvýšila, co vedlo k eliminaci 

hlavních symptomů. Pokud je však KP kratší než 40 vteřin, zůstávají 

alergeny problémem. Jedině tehdy, bude-li KP delší než 40 vteřin, 
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nebudou alergeny představovat žádné riziko a jedině tehdy, bude-li 

KP delší 40 vteřin po dobu šesti měsíců, bude astma jako takové 

vyléčeno. 

 

Může mně snižování objemu dechu pomoci s bronchiektázií, 

sarkoidózou, emfyzémem nebo bronchitidou? 

Ano, snižování objemu dechu napomáhá s jakýmikoli obtížemi, 

jejichž příznaky zahrnují kašel, sípání, dušnost, hlen, atd. 

Nejúčinnějším cvičením v případě velkých problémů s dýchacími 

cestami je dělat malé zádrže dechu v průběhu celého dne i noci, 

dokud nemáte svůj dech pod kontrolou a vaše KP není alespoň 20 

vteřin. Je-li vaše KP delší, je snadnější provádět jiná cvičení jako 

třeba snižování objemu dechu. Lidé, jež bývají často nemocní, můžou 

se snižováním dechu začít hned. I když instrukce zní – mít celý čas 

zavřená ústa - snažte se svůj dech taky tlumit, tak aby jej nebylo 

slyšet, ani když odpočíváte a denně provádějte 1000 malých zádrží 

dechu dlouhých 2 až 5 vteřin.  

 

Můj lékař říká, že tahle teorie není ničím podložena 

Má pravdu. Nikdo doopravdy neví, jak hyperventilace způsobuje 

astma a nikdo taky neví, co je prvotní příčinou astmatu. Když se 

vypořádáte s hyperventilací, výsledkem je méně symptomů a nižší 

spotřeba léků. V studii fakultní nemocnice zjistili, že objem vzduchu 

za minutu je 14,1 litru. Po 12 týdnech se tento objem zredukoval na 

9,6 litru a zjistilo se, že existovala přímá spojitost mezi snižováním 

objemu za minutu a relapsem syndromů.  
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Existuje mnoho teorií o tom, co se děje. Konvenční medicína vidí v 

dehydrataci epitelu, jednoho z důsledků hyperventilace, jeden 

z hlavních faktorů zúžení průdušek. Jiní mluví o významné roli oxidu 

dusnatého, který vzniká, když vzduch procházení nosem a jenž je 

díky nosu veden do průdušnic, které roztahuje. 

 

Proč bych měl zůstávat na steroidech? Určitě jsou doprovázeny 

řadou závažných vedlejších účinků. 

Steroidy jsou důležitou součástí kontroly stavu astmatu. Větší je počet 

smrtelných záchvatů z nedostatečného používání steroidů či z 

nadbytečného používání úlevových léků. Nadbytečné používání 

úlevových léků způsobuje nezvratné škody a zjizvení dýchacích cest. 

Pokud je vaše KP delší než 20 vteřin po dobu 4 týdnů a ani jednou 

jste nepotřebovali použít úlevový lék, pak navštivte svého obvodního 

lékaře a požádejte jej o mírné snížení preventivních léků.  

 

Jaký je nejlepší postup v případě silných astmatiků? 
Když se jedná o velmi silného astmatika, jehož tep se pohybuje 

během klidové fáze nad 100 – je to znakem toho, že jeho astma je 

výrazně mimo kontrolu, trpí nedostatkem steroidů a měl by proto 

navštívit svého lékaře. Je velmi nepravděpodobné, že by udělal 

nějaký krok vpřed, pokud by cvičil třeba i vícero malých zádrží 

dechu.  

 

Těžcí astmatici a lidé, jež trpí emfyzémem, plicní fibrózou, CHOPN a 

podobně, budou mít sklony dýchat zhluboka. Můžete to snadno vidět 
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a slyšet. Začněte tím, že svým studentům vysvětlíte koncept 

objemného dýchání a jak jej můžou identifikovat. Taky jim hned ze 

začátku vysvětlete, že je to právě hluboké dýchání, jež způsobuje 

jejich kašel a sípání, atd.  

 

Těžcí astmatici budou mít potíže s aplikováním sníženého objemu 

dechu.  Může se jim zdát, že se mírně dusí, což může vyvolávat stres. 

Jelikož jsou jejich nádechy příliš velké, i ta nejmenší redukce pohybu 

bude způsobovat silnou potřebu vzduchu. Přesto je dobré, když své 

pohyby monitorují rukama a snaží se je alespoň trochu zmenšit. Zvýší 

se tak jejich pozornost a povědomí o dechu během dne.   

 

Nejlepším cvičením, které můžete provádět, je vícero malých zádrží 

dechu dlouhých dvě až ti vteřiny. Tohle byste měli praktikovat celý 

den, tak často, jak jen lze. 

 

Pro rekapitulaci: silní astmatici by měli mít svá ústa zavřená celý den 

i celou noc. Jejich úkolem je provádět vícero malých zádrží dechu 

dlouhých dvě až tři vteřiny. Jelikož se cítí lépe, když je jejich KP 

delší, můžou také provádět snižování objemu dechu. Výhodou 

provádění vícera malých zádrží dechu je, že toto cvičení není tolik 

stresující, je šetrné a pomáhá vám posouvat se vpřed.     
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Jak zní základní pravidlo Butejkovy metody? 

Základní pravidlo si vaši pozornost nevyžaduje. Ostatní ano.  

1) Správné držení těla. Dosáhnete jej, když si sedněte na kraj židle 

do pozice, jakoby jste seděli na koni. Sedněte si rovně. Ramena 

uvolněte podél svého těla. 

2) Zpříma se opřete. Židle by neměla být příliš tvrdá (prohlubuje 

dech) nebo příliš měkká (není to dobré pro správné držení těla).      

3) Chodidla mějte pod židlí. Obě chodidla musí být skrčené pod židlí 

a výška kolen musí být nižší než úroveň bránice. Seďte zpříma, 

přičemž hlavou se díváte vpřed a nenakláníte ji dolů ani nahoru. 

4) Ústa jsou zavřená 

5) Oči jsou zavřené, ale dívají se nahoru, jakoby jste se přes vrch své 

hlavy dívali ven oknem. Prosím pozor, nezvedejte hlavu nahoru. 

Jedině děti.  

 

Jaká jsou další pravidla? 

1) Postupně snižovat intenzitu dechu (dýchat méně) uvolňováním 

bránice. Je velmi důležité, aby byla vaše bránice uvolněná. 

Bránice se uvolňuje skrze napětí. Nejdřív stáhněte svůj žaludek a 

prociťte stažení. Pak jej uvolněte. Je nezbytné, abyste přešli 

z dýchání hrudníkem na dýchání břichem. To vám pomůže 

k uvolnění bránice, jelikož ji začněte používat místo toho, aby 

byla stažená a nehybná. S tím, jak se nadechujete, se vaše břicho 

mírně vtahuje. Oblast břicha by vždy měla zůstat měkká. Pokud je 

bříško měkké, bude váš dech mnohem uvolněnější. Když vaše 
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břicho ztvrdne, zastavte na chvíli snižování objemu dechu a znovu 

se k němu vraťte.     

2) Vytvářet mírně zvýšenou potřebu vzduchu. (Musíte cítit mírně 

zvýšenou potřebu vzduchu, která by neměla být delší než je vaše 

KP)  

 

Udělejte pár neúplných nádechů. Představte si, že váš hrudník je 

sklenicí. Místo toho, abyste sklenici vrchovatě naplnili vzduchem, 

naplňte ji pouze do tří čtvrtin.  
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Příloha 3: Výsledky výzkumů věnovaných Butejkově 
metodě 

 

V západních zemích bylo provedeno šest studií s cílem prozkoumat 

účinnost Butejkovy metody dýchání pro astmatiky. Ještě předtím se 

v bývalém SSSR uskutečnilo několik pokusů, které podpořily tuto 

metodu. To vedlo k jejímu začlenění do sovětské zdravotnické 

doktríny. British Thoracic Society (Britská společnost pro nemoci 

hrudníku) v květnu 2008 v “Směrnici pro léčbu astmatu ve Velké 

Británii” zlepšila hodnocení Butejkovy metody na kategorii "B". 

Toto hodnocení znamená, že zde existují "systematické a koherentní 

studie vysoké kvality s nízkou pravděpodobností, že by se v nich 

vyskytovali zavádějící či tendenční data a s velmi pravděpodobným 

kauzálním vztahem."  

 

Výňatky z klinických studií si můžete přečíst níže (originální články a 

odkazy můžete najít na www.ButeykoClinic.com). 
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1. Respiratory Journal; 2008 Květen; 102(5):726-32. Epub 2008 

Leden 31. 

Kontrolované studie s náhodně vybranými respondenty při použití 

Butejkovy dechové metody jako doplňku ke konvenční léčbě astmatu. 

Univerzita v Calgary, Kanada. Cowie RL, Conley DP, Underwood 

MF, Reader PG 

Po šesti měsících došlo ve skupině, jež používala Butejkovu metodu:  

 Ke zlepšení kontroly astmatu z 40% na 79%   

 39% pacientů snížilo dávky kortikosteroidových inhalátorů 

 21% vysadilo kortikosteroidové inhalátory 

2. Thorax 2006;61:651-656 

Kontrolované studie s náhodně vybranými paralelními 

respondenty sledující dvě rozdílné dechové techniky pro léčbu 

astmatu (Slader et al, 2006) 

V 28. týdnu: 

 Snížila se potřeba úlevových léků o 86% 

 Snížila se potřeba kortikosteroidních inhalátorů o 50% 
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3. The New Zealand Medical Journal. 19 May 2006, Vol 119 No 

1234 (McHugh et al, 2006) 

Butejkova technika dýchání a astma u dětí: série sledovaných případů 

Po 3 měsících Butejkova skupina dosáhla: 

 Snížení úlevových léků o 66% 

 Snížení kortikosteroidových inhalátorů o 41% 

 

4. The New Zealand Medical Journal, Vol 116 No 1187   

Butejkova technika dýchání (BTD) pro astmatiky: účinný postup 

(McHugh et al, 2003) 

Po šesti měsících Butejkova skupina dosáhla: 

 Snížení úlevových léků o 85% 

 Snížení kortikosteroidových inhalátorů o 50% 

“Závěr: BTD je bezpečnou a účinnou léčební technikou proti astmatu. 

BTD je klinicky prospěšná a může mít potenciální farmako-

ekonomický přínos, bude-li prozkoumána dalšími studiemi”. 
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5. Journal Asthma 2000; 37(7):557-64.  

Klinická studie Butejkovy techniky dýchání pro astmatiky, 

používající instruktážní video. Opat, A. - Cohen, M.M. – Bailey, M. – 

Abramson, M.  

“Výsledky prokázali signifikantní zlepšení kvality života u 

sledovaných subjektů, jež používali BDT, v porovnání s placebo 

skupinou (p = 0.043) a taky značné snížení používání 

bronchodilatančních inhalátorů (p = 0.008).” 

6. Medical Journal Australia  1998; 169: 575-578 

Butejkova technika dýchání pro astmatiky: náhodný kontrolovaný 

pokus. Simon D. Bowler, Amanda Green a Charles A. Mitchell  

Po 3 měsících Butejkova skupina dosáhla:  

 Snížení úlevových léků o 90% 

 Snížení kortikosteroidových inhalátorů o 49% 

Všech šest studií prokázalo pozitivní výsledky a tím zdůraznilo 

účinnost Butejkovy metody v léčbě astmatu.   
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Je chronická hyperventilace příčinou astmatu? 

Lékaři vám řeknou, že astma je způsobeno zánětem dýchacích cest. 

Když se jich ale zeptáte, co je příčinou zánětu, řeknou, že neví. 

Z výsledků studií, jež v průměru ukázaly, že Butejkova skupina 

dosáhla během 3 – 6 měsíců 50% snížení ve spotřebě preventivních 

léků, se zdá být zjevné, že zánět odejde, vypořádáte-li se 

s hyperventilací. Konec konců, účelem preventivních steroidů je léčba 

zánětu! Snížení v jejich spotřebě tedy značí, že se stáhl také zánět. Je 

tedy opodstatněné předpokládat, že chronická hyperventilace je 

příčinou zánětu.  

Někteří odborní lékaři tvrdí, že Butejkova metoda je neefektivní. Dle 

řady studií při jejím použití totiž nedošlo k zlepšení funkce plic. 

Následující argumenty snad pomůžou rozptýlit tyto pochybnosti: 

1. Všechny zkoumané subjekty z Butejkovy skupiny byly v lékařské 

péči. Jejich lékaři a konzultanti jim dopomohli k obstojnému 

fungování plic, vykonávajíc tak svou práci, ještě předtím, než 

začali používat Butejkovu metodu. Účelem správně předepsaných 

léků pro astmatiky je dosáhnout optimálního fungování plic. 
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V tomto případě tedy není fér, když očekáváme výrazné zlepšení 

funkce plic, protože výsledky jsou ovlivňovány ‘zákonem 

klesajících výnosů‘. 

2. Při měření onemocnění dýchacích cest se standardně používá 

spirometrie, neboli měření maximálního průtoku vzduchu. Vůbec 

se nebere ohled na to, že tento způsob měření sám o sobě 

provokuje hyperventilaci, jež způsobuje zúžení dýchacích cest. 

Každý astmatik, jenž se během záchvatu dostal do nemocnice, 

velmi dobře ví, že čím více bude při měření maximálního průtoku 

vzduchu foukat do spirometru, tím víc začne kašlat a sípat. Jinak 

řečeno, když test sám o sobě vyvolává dýchací potíže, jak může 

být spolehlivým indikátorem?  

3. Účelem preventivních léků proti astmatu je zlepšit funkci plic. 

Věci tedy do sebe zapadají. Snížení preventivních léků vede ke 

snížení funkci plic a během každého studie došlo v Butejkově 

skupině ke změnám v dávkování preventivních léků, přičemž 

výsledná kontrola nad astmatem byla lepší. Očekávat, že se 

funkčnost plic zlepší v momentě, kdy snižujeme dávky 

preventivních léků, je nepřiměřené.   
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Na stejné téma se ptali profesora Charlese Mitchella během 

dokumentárního pořadu (QED) o Butejkově metodě na radiu BBC. 

S ohledem na lékařské studie to okomentoval takhle: “Astmatici se 

cítí lépe, mnohem lépe, ale jelikož nedošlo ke zlepšení funkce jejich 

plic, nejsou na tom lépe.” 

Dle studií nemocnice Mater Hospital v Brisbane měla Butejkova 

skupina ke konci výzkumů o 70% méně symptomů, o 90%  nižší 

potřebu požít úlevový lék a o 50% nižší potřebu užívat léky na 

kortikosteroidové bázi. Jinými slovy, pacienti byli schopni udržet si 

stejnou funkčnost plic i na konci pokusu, ale s lepší kontrolou astmatu 

a mnohem menší potřebou farmak. V kontrolní skupině naopak 

nedošlo k žádnému posunu. Je zajímavé zmínit se, že druhá skupina 

se řídila programem Jak zvládat astma, který se v nemocnici Mater 

Hospital v Brisbane používá. Důvodem, proč tato skupina neudělala 

žádný posun, je, že nedošlo k žádné změně v intenzitě jejich dechu. U 

obou skupin byl objem vzduchu na začátku pokusu zhruba 14 litrů za 

minutu. Po 3 měsících byl objem vzduchu u Butejkovy 9,6 litrů a u 

kontrolní skupiny 14 litrů za minutu. Dále byla zjištěna přímá 

korelace mezi snížením objemu vzduchu za minutu a příznaky 
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astmatu. Ti, kteří dosáhli největšího snížení v objemu dechu, udělali 

největší pokrok. To je základní poznatek, jenž se používá při 

eliminaci hyperventilace i v Butejkově metodě, a touto studií byl 

dokázán.  
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Příloha 4: Kontaktujte Patricka McKeowna                 
     

Na webových stránkách Kliniky pro dýchání s Butejkovou metodou 

můžete autorovi knížky Patricku McKeownovi položit jakoukoli 

otázku. (Dotazy pište v angličtině.)  

www.ButeykoClinic.com 

www.ButeykoDVD.com 

www.ButeykoKids.com 

Dále máte na stránkách Kliniky pro dýchání s Butejkovou metodou 

možnost položit dotaz vybraným instruktorům, najít videa, DVD, 

seznam klinik na celém světě či informace o výcviku pro instruktory 

a online podporu. 

Seznam klinik Patricka McKeowna v Irsku můžete najít na 

www.AsthmaCare.ie  nebo  www.buteyko.ie 
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Příloha 5: Obchodní značka Butejko a patentové a 

výhradní práva                                        

Otázka: Vlastní nějaká skupina anebo jednotlivec výhradní práva na 

Dýchání Butejkovou metodou?  

Odpověď: Butejkova metoda je systém principů a vědeckých závěrů, 

jež nelze chránit patentem nebo jinými legálními prostředky. 

K Metodě se vztahují pouze dva ruské patenty.  Prvním z nich je 

"Metoda léčení hemohypokarbie", jehož restriktivní účinnost už 

skončila (autorem a vlastníkem byl K.P. Butejko). Další patent je 

pořád v platnosti a jmenuje se "Vědomá korekce dechu", (autorem a 

vlastníkem je Margarita A. Butejko z Čeľabinsku). Tento patent 

omezuje použití pouze jednoho z prvků metody pro výuku pacientů. 

V Evropě ani v Spojených státech není v platnosti žádný patent.  

 

Otázka: Kdo je následovníkem Dr. Konstantina Butejka?  

Odpověď: Vladimír Konstantinovič Butejko, nejstarší syn 

Konstantina Pavloviče Butejka z jeho prvního manželství. 
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V současnosti žije ve Voroněži a pokračuje v tom, co začal jeho otec. 

Jeho žena, Marína Michailovna Butejkova je vedoucí lékařkou - 

metodologičkou Butejkova centra ve Voroněži. Vladimír a Marína 

mají dvě děti.  

 

Otázka: Kdo je žena zesnulého Dr. Konstantina Pavloviče Butejka?  

Odpověď: Zuzana Nikolajevna Zviagina, druhá žena Konstantina 

Pavloviče Butejka. Je pořád naživu a až do doby smrti profesora 

Butejka byla jeho zákonitou manželkou. Nikdy se však nepodílela na 

věcech spojených s Butejkovou metodou. Jiná osoba, používající 

příjmení "Butejko", která tvrdí, že je manželkou Konstantina 

Pavloviče Butejka, si změnila jméno a není oficiálně vdaná.  

 

Otázka: Jako kvalifikovaný instruktor Butejkovy metody nebo lékař 

potřebuji nějakou roční licenci, abych mohl vyučovat tuto metodu?  

Odpověď: Ne, pokud jste už jednou absolvovali akreditovaný výcvik 

v Butejkově metodě nepotřebujete žádnou roční “licenci”. 
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Otázka: Je patent na Butejkovu metodu, platící v Rusku, platný i jinde 

na světě?  

Odpověď: Ne, platí pouze v ruské jurisdikci. Nemá žádnou platnost 

ve Spojených státech ani v Kanadě či Evropě.  

 

Otázka: Vlastní nějaká skupina anebo osoba výhradní práva na výuku 

Butejkovy metody?  

Žádná skupina nemá speciální práva na výuku či spravování 

Butejkovy metody. V Rusku naleznete řadu Klinik pro dýchání 

s Butejkovou metodou, včetně kliniky syna zesnulého Butejka a jeho 

manželky. Jejich webová stránka je www.Buteyko.ru. Dr. Vladimír 

Butejko je rád, když je metoda volně dostupná a není určena pouze 

pro jednu skupinu či jednotlivce, kteří by si na ni vyhrazovali 

monopolní práva.  
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Příloha 6: Seznam mezinárodních Klinik pro dýchání 
s Butejkovou metodou 

www.ButeykoClinic.com 

Seznam provozovatelů na celém světě, včetně Evropy, Severní 
Ameriky a Asie, výcvik instruktorů, videa věnovaná technice Dr. 
Butejka. 

www.ButeykoDVD.com 

DVD s autorem Butejkovy metody, knížky, online kurzy a videa 

zdarma. 

www.ButeykoKids.com 

DVD s Butejkovou metodou pro děti, knížky, bezplatná videa a další 
informace 

www.AsthmaCare.ie 

Patrick McKeown, Irsko 

www.Buteyko.co.uk 

Linda Meads, instruktorka Butejkovy metody, Velká Británie 

Tel: 0044 1789 298290  

www.AsthmaCareScotland.co.uk 

Una Mooney, Skotsko 

www.TomHerronExperience.com 

Tom Herron, Severní Irsko 

www.AsthmaCare.us 

Eugenia Malyshev, instruktorka Butejkovy metody USA  

www.CorrectBreathing.com 

Carol Baglia, instruktor Butejkovy metody USA  
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Příloha 7: Doporučená literatura a videa         
   

Butejko potkává  doktora Kňourala (Buteyko meets Dr Mew), Patrick 

McKeown   

(pro děti a mládež) 

Spěte s Butejkovou metodou (Sleep with Buteyko), Patrick 

McKeown 

Jak se vypořádat s chrápáním, spánkovým apnoe a nespavostí  

Svobodný a bez úzkosti: zbavte se úzkosti a zklidněte svou mysl  
(Anxiety Free: stop worrying and quieten your mind), Patrick 

McKeown 

(v případě stresu, strachu, úzkostí a záchvatů paniky) 

DVD Kliniky pro dýchání s Butejkovou metodou – Kompletní 
pokyny prezentovány Patrickem McKeownem (Kompletní program 
na DVD) 

DVD Butejkova metoda pro děti, Patrick McKeown 

(DVD sada pro děti) 

Bez astmatu přirozenou cestou (Asthma Free Naturally), Patrick 

McKeown  

ABC – Bez astmatu svobodně – Výuka Butejkovy metody pro děti  
(ABC to be Asthma free – How to teach young children), Patrick 

McKeown 

Všechny knížky naleznete na www.buteykoclinic.com, 

www.amazon.co.uk anebo www.amazon.com   
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Příloha 8: Cvičení 2- Pokročilé snižování objemu dechu 
(Dle videa na DVD s Butejkovou metodou)   

Po dřívějším publikování tohoto cvičení jsem ze zpětné vazby 

vyvodil, že cvičení není popsáno moc detailně a čtenáři podle něj 

nejsou schopni postupovat. Navíc je vždy snazší začít jej praktikovat, 

až když je vaše KP 20 vteřin a více. Místo toho, abych jej vyřadil 

úplně, rozhodl jsem se jej umístit do přílohy. Jedná se o základy 

Butejkovy metody. Propojení cvičení na snižování dechu s bráničním 

dýcháním je však mým vlastním dílem, vytvořeným na základě práce 

s lidmi, jež navštěvují mou kliniku. Jedná se o návrat k úplným 

kořenům. Učíte se korigovat objem dechu a zároveň používat bránici 

– způsob, jakým bychom měli dýchat každou minutu, každou hodinu 

a každý den. 

 Toto cvičení bychom mohli zařadit k vedlejším pravidlům Butejkovy 

metody. Jedná se o “snižování objemu dechu tím, že uvolníte svaly 

používány při dýchání, abyste vytvořili zvýšenou potřebu vzduchu.” 

(Pravidlem číslo jedna je správný postoj těla a zavřené ústa.) Jinými 

slovy, objem našeho dechu se snižuje, když jsou naše svaly, díky 

nimž dýcháme, uvolněny. 
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Toto cvičení se skládá ze tří částí, jež na sebe vzájemně navazují. 

Nejdřív se naučte první část, pak se přesuňte k části druhé a až na 

konec přejděte na část třetí. Pokud máte pocit, že toto cvičení 

nemůžete zvládnout, provádějte místo něj cvičení č. 2B. Po čase, 

když bude vaše KP delší, se k němu můžete vrátit.  

1. Uvolněte svaly, které zapojujete při dýchání 

2. Naučte se dýchat břichem 

3. Dýchejte břichem při sníženém objemu vzduchu.  

Jídlo ovlivňuje způsob, jakým dýcháte. Toto cvičení je proto dobré 

provádět na lačný žaludek, a nebo alespoň ne hned po jídle. 

Je to nejdůležitější cvičení, jelikož vás učí všímat objem svého dechu, 

abyste dosáhli trvalou změnu hladiny CO2 a uvolnili svaly zahrnuté 

při respiraci. 

Zaujměte správnou, ale pohodlnou pozici. Správnou pozicí je třeba 

vzpřímený sed s chodidly pod židlí. Posaďte se do pozice jezdce na 

koni na kraj židle, s rovnými zády a koleny na úrovni nižší než jsou 

vaše boky. 
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Správná pozice je při pomoci vašemu dechu velmi důležitá. Jste-li 

shrbeni, vaše bránice je stlačena, zvyšujete napětí a taky objem 

dechu.  

Následující cvičení je ilustrací toho, jak může váš postoj ovlivňovat 

dech: 

Předkloňte se dopředu 

Prociťujte pár minut, jak se vám dýchá  

Sedněte si rovně  

Prociťujte teď, jak se vám dýchá 

Zjistíte, že je mnohem snazší dýchat, sedíte-li rovně.  
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Bránice 

Naším hlavním svalem pro dýchání je bránice. Bránice je kopulovitě 

tvarovaný sval, jenž odděluje hrudník, který ukrývá srdce a plíce od 

břišní části, jež ukrývá střeva, žaludek, játra a ledviny. 

Dýchání bránící je účinnější, jelikož množství krve, které proteče 

spodními plicními laloky, je daleko větší než to, které proteče vrchní 

částí. Rychlé, mělké nádechy lidí, jež trpí chronickou hyperventilací, 

vedou k snížené přenosnosti kyslíku v krvi a k většímu úbytku CO2.  

Dobrou správou je, že dýchání bránicí se lze snadno naučit.  
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Uvolňování bránice 

 Sedněte si rovně. Prodlužte vzdálenost mezi vaším pupkem a 

hrudí.  Není nutné, abyste se nutili “ sedět jako svíčka”, to pouze 

zvýší napětí.  

 Jednu ruku si umístěte na břicho a druhou na hruď. 

 Zaměřte svou pozornost na pohyby níže umístěné ruky. Zatímco 

sedíte rovně, zlehka veďte vaši ruku směrem od těla, vytlačením 
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břicha. Vytlačte svůj žaludek natolik, abyste cítili pohyb. 

V tomto bodu neprovádějte žádné změny ve svém způsobu 

dýchání. Toto cvičení je primárně určeno k stimulování 

bráničního dechu. (Alternativně lze ležet na zádech s pokrčenými 

koleny.)  

 Pak břicho stáhněte (vtáhněte jej) a sledujte, jak se vaše ruka 

pohybuje směrem k tělu. Provádějte toto jednoduché cvičení 

několik minut. Pomůže vám to zaktivovat “spící” bránici.  

Shrnutí 

 Zlehka vytlačte své břicho směrem ven. Sledujte, jak se vaše 

ruka pohybuje od těla. 

 Zlehka své břicho vtáhněte. Sledujte, jak se vaše ruka 

pohybuje směrem k vám.   

Netrapte se tím, jak v daném momentu dýcháte. 

Pokračujte pár minut v provádění tohoto cvičení.  
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Pokud cítíte, že dovedete břichem snadno pohybovat ven a zpět, jak 

je vám libo, přejděte k další fázi, která propojuje pohyby břicha 

s dechem. 

Propojení pohybů břicha s dechem 

 Položte si jednu ruku na hruď a druhou na vaše břicho.  

 Jak dýcháte, vaše ramena klesnou do své přirozené polohy. 

Zdvižená nebo napjatá ramena zvyšují objem prostoru 

v hrudníku a tímto způsobem i množství vzduchu, jež 

vdechujete. Napětí zintenzivňuje dýchání a naopak uvolnění 

jej snižuje.  

 S rukou na hrudníku, s mírnou pomocí vaší mysli a ruky, 

zmírněte pohyby hrudníku.  

 Zároveň se snažte dechem koordinovat pohyby břicha.  

 Když se nadechujete, mírně vytlačte své břicho směrem ven. 

Dýchejte do břicha. Snažte se nedělat velké pohyby, nakolik 

by se vám z nich mohla začít točit hlava. 

 Když vydechujete, zlehka vtáhněte své břicho zpět. 
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 Následující krok vám pomůže uvolnit dýchací svaly kolem břicha. 

Abyste uvolnili napětí v hrudní oblasti, vědomě ji na pár vteřin 

stáhněte. Prociťte napětí a dovolte, ať se napětí rozplyne. Nachází-li 

se napětí ve vašich ramenech, vědomě stáhněte danou oblast a 

umožněte jí, aby se uvolnila. Přejděte všechny oblasti, dokud se 

necítíte uvolněně. Pro lepší pochopení principu zavřete svou dlaň 

v pěst a nechte ji sevřenou asi 10 vteřin. Prociťujte napětí ve své ruce 

a následně ji uvolněte. Vaše ruka je teď uvolněnější. Tento postup se 

nazývá relaxace napětím.   

Shrnutí: 

Nadechněte se. Vytlačte břicho směrem ven 

Vydechněte. Vtáhněte břicho dovnitř 
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Všimněte si, že ruce se pohybují v protichůdném směru. Důvod, proč 

se břicho pohybuje směrem ven, je ten, že bránice je tlačena směrem 

dolů a vyvíjí mírný tlak na břišní část. Na druhou stranu, při výdechu 

se břicho pohybuje zpět, nakolik se bránice pohybuje směrem vzhůru 

a odpouští z břišní části tlak.  

Krok 3: Propojení dýchání se sníženým objemem vzduchu s 

bráničním dýcháním 

190 



 

Když se mě pacienti ptají, která forma dýchání je důležitější, 

odpovídám jim: dýchání se sníženým objemem vzduchu je primární, 

zatímco dýchání břichem je druhotné. Avšak pokud tyto dva typy 

dýchání sladíte, je mnohem snazší snižovat objem dechu změnou 

dýchacích návyků.  

Může to vypadat, že to bude chtít hodně práce. Přínos, jaký to bude 

mít na vaše zdraví, bude ale stát za to. 

Abychom tyto dva typy dýchání propojili: 

 Sedněte si rovně, jak bylo popsáno výše.  

 Jednu ruku si položte na břicho a druhou na hruď.  

 Zaměřte svou pozornost na dech.  

 Když se nadechujete, zlehka veďte své břicho směrem ven. 

Myslí vědomě řiďte pohyby svého hrudníku tak, aby byli 

minimální.  

 Když vydechujete, vtahujte břicho pomalu zpět, a opět, snažte 

se udržet minimální pohyby vaší hrudí.  

 Pří dýchání břichem se soustřeďte na zmenšování nádechů.  
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 S každým nádechem vdechujte méně vzduchu, než byste 

chtěli. Nádech zkraťte či zmenšete. Snažte se kratší nádech 

ucítit v rukou. Anebo si svou hruď můžete představit jako 

velkou sklenici. Nadechněte pouze tolik vzduchu, abyste 

sklenici naplnili do tří čtvrtin.   

 Vydechněte v uvolňujícím výdechu. Když vydechujete, 

umožněte přirozené elasticitě plic a bránice, aby při výdechu 

sehrály svou roli. Představte si balón, jenž se vyfukuje 

vlastním tempem.  

 S tím, jak se vaše nádechy zmenšují a výdechy jsou čím dál 

tím více uvolněnější, se viditelné pohyby zpomalí. Cílem je 

ztišit váš dech. Při jednom sezení může dojít k 30% až 40% 

snížení dechu.   

Když se ve vašem břichu vytvoří napětí nebo vám břicho “ztvrdne” 

znamená to, že objem vzduchu je příliš velký. Na chvíli si raději 

oddechněte, a když napětí pomine, vraťte se k mírnému snižování 

objemu dechu.   

Měli byste cítit pouze snesitelnou zvýšenou potřebu vzduchu.  
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Tři až pět minut udržujte snesitelný “hlad po vzduchu”. 

Otázka, kterou často dostávám, zní: „Dělám to správně?“ Odpověď je 

následující: 

“Objem vašeho dechu snižujete tehdy, když cítíte znatelnou ne však 

stresující zvýšenou potřebu vzduchu”. 

Někdy, abych tuto pointu rozvedl, říkám: 

“Dokud neucítíte snesitelnou potřebu vzduchu, nepohnete se vpřed.” 

“Zvýšená potřeba vzduchu by měla být podobná té, kterou zažíváte 

během kontrolní pauzy.” 

Zvýšená potřeba vzduchu by měla být znatelná, ne však stresující. 

Pokud zvýšenou potřebu vzduchu necítíte, ještě více zmírněte své 
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pohyby. Pokud je zvýšená potřeba vzduchu příliš stresující, svůj dech 

o něco víc prohlubte a uvolněte tělo.  

Právě držíte „vzduchovou“ redukční dietu, jež je příměrem k obecně 

známé „potravinové“ redukční dietě. Co je nejzajímavější, 

s postupným zlepšováním metabolismu se snižuje také vaše chuť na 

jídlo a ti z vás, jež potřebují zhubnout pár kilo, se jich snadno zbaví.  

Teď jste se stali experty na brániční dýchání v kombinaci se snížením 

objemu vzduchu. Každý nádech během dne by měl být brániční a 

tichý. Pamatujte si, je to stejný způsob, jakým jsme dýchali, když 

jsme byli narozeni. Naše rty byly spojené, a naše malá bříška se 

pohybovala směrem od těla a zpět s každým nádechem a výdechem. 

Doopravdy se tedy jedná o návrat ke kořenům. 

Shrnutí 

Malý nádech. Uvolněný výdech.  

Malý nádech. Uvolněný výdech. 

Malý nádech. Uvolněný výdech.  
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Malý nádech jednoduše znamená menší anebo kratší nádech, jaký 

byste normálně udělali. Uvolněný výdech je pomalý.  

Netrapte se příliš nad správným tempem. Ideálním případem je, 

pokud se nezvedne. Nicméně může se trochu zvednout, pokud je vaše 

KP kratší než 20 vteřin. Zvedá-li se vaše tempo dýchání, snažte se 

svůj dech utišit a zpomalit. S postupným prodlužováním KP bude 

vaše tempo přirozeně klesat.   

Jak vytvořit nedostatek vzduchu snižováním objemu dechu 

 

Hlasité, hlučné, intenzivní, kolísavé, nepravidelné, vyžaduje si mnoho 

úsilí, napjaté, neefektivní dýchání. 
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Klidné, tiché, malé, vyrovnané, pravidelné, bez úsilí, uvolněné a 

efektivní dýchání.  

Nemějte žádné obavy, pokud tohle o sobě nemůžete po prvních 

pokusech, kdy se do cvičení pustíte, říct. S postupem času to bude 

lepší. Nejlepší je postupovat uvolněně a pravidelně, protože jakmile 

se pokusíte snížit objem dechu příliš rychle, může dojít k 

mimovolnému lapání po vzduchu či prohloubení dechu. Je důležité, 

abyste se dostali do stadia, ve kterém vydržíte dýchat se sníženým 

objemem dechu po dobu 3 až 5 minut. 
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Tabulka postupu pro dospělé 
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Tabulka postupu pro děti 

Deníček postupu   

(Kroky)  
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Stručné shrnutí 

 

Nadměrný dech je pro něj charakteristické: dýchání přes ústa; když 

odpočíváte, je ho slyšet; je hlasitý, nepravidelný, kolísavý a vyžaduje 

si hodně úsilí; cítíte při něm nedostatek vzduchu; hlad po vzduchu je 

doprovázen častými povzdechy a zíváním, dýcháte při něm hrudní 

částí, apod.  

 

Normální dech je pro něj charakteristické: dýchání nosem, je tichý, 

poklidný, pozvolný, uvolněný, pravidelný, nevyžaduje žádné úsilí, 

apod.  
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Jak změřit relativní objem dechu 

Kontrolní pauza (KP) je délka příjemného zadržení dechu na jistý čas.  

1. Zlehka vydechněte nosem. 

2. Přichyťte si nos prsty, abyste zadrželi dech.  

3. Zadržte svůj dech, dokud neucítíte první nutkání nadechnout se.  

4. Při prvním nutkání můžete ucítit, jak je vaše bránice tlačena dolů.  

5. Výsledný dech by měl být tichý a pokojný.  

 

 

211 



 

 

 Čím kratší je vaše kontrolní pauza, tím trpíte silnějšími 

příznaky astmatu, rýmy, chrápání nebo spánkového apnoe.  

 Pokaždé, když se vaše KP prodlouží o 5 vteřin, budete se cítit 

lépe. 

 Dokud se vaše KP nezmění, nebudete se cítit lépe. 

 Nejpřesnější KP můžete změřit hned ráno po probuzení.  

 KP, kterou si naměříte v průběhu dne, bude vypovídat o 

aktuálním stavu vašeho astmatu v daný čas.  

 Vaším cílem je mít ranní KP dlouhou 40 vteřin po dobu 6 

měsíců.   
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 Rámec cvičení: všechna dechová cvičení začínají výdechem! 

Cvičení 1) Svůj dech zadržujte tak dlouho, dokud vydržíte, abyste 

uvolnili ucpaný nos, odstranili hlen nebo zácpaný nos. Postup 

opakujte pět nebo šest krát. Mezi jednotlivými opakováními si třicet 

vteřin odpočiňte.   

 

Cvičení 2A a 2B) Ruce si položte na hruď a na bříško. Umožní vám 

to dýchat uvolněně a potichu. Je nutné, abyste cítili znatelnou ne však 

stresující zvýšenou potřebu vzduchu.  
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Cvičení 3) Procházejte se se zavřenými ústy, abyste vytvořili 

zvýšenou potřebu vzduchu. Toto cvičení zahrnuje poklidnou chůzi, 

při které se snažíte procítit zvýšenou potřebu vzduchu, ne však příliš 

velkou, abyste nemuseli otevřít svá ústa.  

Cvičení 4)  

a) Chůze s mírným nedostatkem vzduchu 

 

b) Chůze se středně velkým až velkým nedostatkem vzduchu 

 

Cvičení 5) Kroky (vhodné pro děti a dospělé, kteří netrpí jinými 

potížemi než mírným nebo středně těžkým astmatem) 

 

Vydechněte nosem. Přidržte si nos prsty, abyste zadrželi dech. 

Projděte tolik kroků, kolik se zadrženým dechem dovedete. Cítíte-li 
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silnou potřebu po vzduchu, pusťte nos a začněte opět dýchat nosem. 

Ztište svůj dech, jakmile to bude možné.  

Cvičení 6) Jak zastavit záchvat sípaní a kašle 

 

Udělejte malý nádech a malý výdech. Přidržte si nos prsty, abyste 

zadrželi dech na 2 až 5 vteřin. Pusťte si nos a opět začněte dýchat. 

Dýchejte normálně deset až patnáct vteřin. Opakujte malé zádrže 

dechu, za nimiž následuje normální dýchání. Pokračujte, dokud 

neodezní symptomy. Máte-li silný záchvat anebo se vám nepodaří 

zastavit symptomy do deseti minut, užijte úlevové či preventivní léky.  
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Tři kroky k prodloužení Kontrolní pauzy: zastavte úbytek 

kysličníku uhličitého, vytvořte si jeho zásoby a akumulujte nové: 

1) Zastavte úbytek kysličníku uhličitého 

a. Neustále dýchejte nosem, během dne i během noci 

b. Vzdejte se odkašlávání, odkašlání polkněte anebo potlačte   

c. Když mluvíte nebo zíváte, vyhněte se hlubokým nádechům  

d. Během dne svůj dech pozorujte. Správné dýchání by během 

odpočinku nemělo být vidět ani slyšet.  

2) Vytvořte si zásoby 

Provádějte cvičení určená ke snižování objemu dechu. Během 

relaxace se snažte o zpomalení dechu tak, aby byl na konci cvičení 

klidnější, než když jste s cvičením začínali. Cílem je vytvořit 

snesitelnou zvýšenou potřebu neboli hlad po vzduchu. Udržujte tuto 

zvýšenou potřebu vzduchu přibližně čtyři až pět minut. Provádějte ji 

během řízení auta, sledování TV, obědu ve škole či práci, čekání ve 

frontě nebo při jiné příležitosti.  

Kroky 1 a 2 jsou nezbytné k tomu, aby se vaše kontrolní pauza 

prodloužila z 10 na 20 vteřin.  
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3) Akumulujte nové zásoby 

Během fyzické námahy se objem vzduchu v důsledku metabolismu 

zvyšuje a produkuje se kysličník uhličitý. Pokud budete dýchat o 

něco méně, než byste během fyzického cvičení potřebovali, umožní 

vám to vytvořit si zásobu kysličníku uhličitého. Fyzickým cvičením 

můžete dosáhnout většího nedostatku vzduchu, než když svůj objem 

dechu snižujete v klidu. Výrazná zvýšená potřeba vzduchu je 

potřebná k tomu, aby se vaše kontrolní pauza prodloužila z 20 na 40 

vteřin.   
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Dechová cvičení pro astmatiky: všelék nebo placebo?  

Mike Pearson. Thorax 2007;62;1033-1034 

 

“Mantra při léčbě astmatu v 80. letech zněla: “Astma je zánětový 

proces – předepišme kortikosteroidové inhalátory”.  

“Dokud výzkumům a léčebným postupům dominoval důraz na 

zánětové procesy, bylo snadné přehlížet jiné viditelné příčiny 

bronchospazmu. I astma vyvolané cvičením či samovolná 

hyperventilace můžou u citlivých jedinců s relativně malým zánětem 

způsobit bronchospazmus”.    

Pearson dále říká:  

“Bez ohledu na to, zda správná odpověď leží v novém fyziologickém 

vysvětlení příčiny astmatu anebo v porozumění psychologickým 

reakcím na přítomnost nemoci; zjištění, že pacientům něco pomáhá 

cítit se lépe, znamená, že bychom tenhle fakt neměli ignorovat ”.  
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