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Prezraď mi svoje unavené, zúbožené, schúlené hŕby túžob, aby si mohol dýchať 

slobodne. 
Emma Lazarus 1849-1887 
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Predslov: Astma – Máte Na 
Výber 
Táto kniha vám odhalí: 

• prečo trpíte astmou; čo je ale dôležitejšie, ako sa astmy môžete zbaviť 

• ako uvoľníte upchatý nos 

• ako zastavíte pretrvávajúci sipot alebo kašeľ 

• ako odstránite chrápanie či nespavosť 

• ako si do značnej miery môžete zlepšiť stav spánku či energie 

• ako znížite alebo často tiež úplne vysadíte úľavové a protizápalové lieky 

• ako správne postupovať počas cvičenia a znížiť tak riziko astmatického 

záchvatu privodeného fyzickou aktivitou 

Zmenou v spôsobe stravovania, odstránením „spúšťačov“ astmy či fyzickou aktivitou 

môžete znížiť príznaky astmy o zhruba 15%. V tejto knihe nájdete návod na to všetko 

a navyše zistíte ako zdolať zvyšných 85%.  

K napísaniu tejto knihy ma viedli vlastné skúsenosti s astmou, ktorou som trpel viac 

ako dvadsať rokov. Tak ako vy aj ja viem, aké to je, cítiť neustále zovretie v hrudi 

a väčšiu časť nocí sa budiť s tým, že bojujete o dych. Dobre poznám aj stavy, keď 

máte pocit, že sa idete zadusiť. Do tela sa pritom snažíte nasať čoraz viac vzduchu, no 

bez ohľadu na to, koľko vzduchu ste vdýchli, stále máte pocit, že sa dusíte. Veľkú 

časť života som bol nútený obmedzovať sa pri fyzickej činnosti, nakoľko som si 

nikdy nebol istý, či to moje pľúca zvládnu. Tak vyzeral môj život a rovnaký môže 

byť aj ten váš. 

Na rozdiel od vás však viem aj to, aké to je dýchať úplne slobodne bez nutnosti vziať 

si lieky proti astme. Dnes si život užívam naplno. Každý týždeň chodím behať bez 

strachu z toho, že dôjde k stiahnutiu mojich dýchacích ciest. Každú noc spím bez 

toho, aby som sa budil s pocitom, že zápasím o vzduch. Spôsob, ktorým dýcham, už 

viac nie je bojom a ani si nevyžaduje prehnané úsilie; môj dych plynie zľahka a sám 

od seba. Hlavným cieľom pri písaní tejto knižky a nahraní DVD bolo podeliť sa 

s vami o postup, vďaka ktorému môžete dosiahnuť to isté. 

Môj život sa natrvalo zmenil v roku 1997, keď som objavil prácu zosnulého ruského 

doktora Konštantína Butejka. Butejko si všimol súvislosť medzi objemom 

vdychovaného vzduchu a radom problémov, ktoré zahrňovali i astmu. Môžete 

povedať, že dychové cvičenia ste už kedysi skúšali a že vám nepomohli. To môže byť 

pravda, aj ja som ich skúšal, Butejkov postup je ale diametrálne odlišný. Učí nás 

korigovať objem vzduchu, ktorý dýchame. 

Základy tejto publikácie vychádzajú z 50 rokov trvajúcich výskumov a z mojich 

vlastných skúseností s lekciami pre tisícky astmatikov „Ako prirodzene prevziať 

kontrolu nad svojím dychom“ na Klinike pre dýchanie s Butejkovou metódou. 

Metóda je ľahko pochopiteľná a dá sa bez problémov začleniť do bežného života. 

Potrebujete jedine odhodlanie. To však potrebujete na každú činnosť, ktorá za to 

naozaj stojí. Metóda je vhodná pre deti od 4 rokov ako aj pre všetkých dospelých s 

rôznym stupňom závažnosti astmy či CHOCHP (Chronická obštrukčná choroba 

pľúc). 

Do 2 týždňov od začiatku praktizovania metódy môžete očakávať zníženie frekvencie 

kašľa, sipotu a dýchavičnosti o 50%. Nejedná sa o žiadny zázrak či magický elixír. 

Metóda vychádza z klasických fyziologických poznatkov a hlbokého porozumenia a 

pochopenia súvzťažnosti medzi vaším spôsobom dýchania a astmou. A navyše 

Butejkovu dychovú metódu overilo 6 nezávislých štúdií v západnom svete v USA a 

EÚ a tisícky astmatikov na celom svete.  
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Profesor Konštantín Butejko (1923-2003) 

V tejto chvíli si asi kladiete otázku, keď je táto metóda tak skvelá, prečo nie je 

známejšia? Odpoveď nie je jednoduchá. Stačilo by možno spomenúť, že liečba astmy 

je primárne doménou lekárov a farmaceutického priemyslu. Pacienti chcú rýchlu 

nápravu stavu a doktori im predpíšu lieky. Tie skôr tlmia symptómy bez toho, aby 

riešili príčinu. Keď vám lekár predpíše lieky proti astme, inštrukcia obvykle znie: 

"Tak a tieto tabletky budete užívať po zvyšok života.”  

Ďalšia príčina tkvie v tom, že väčšinu výskumov v Európe a Severnej Amerike 

vykonávajú farmaceutické spoločnosti. V záujme farmaceutických spoločnosti ale nie 

je skúmať úspešnú metódu, akou je napríklad Butejkova metóda, ktorá však pri liečbe 

nevyužíva žiadne farmaká. 
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KAPITOLA 1 

Príčiny astmy 

 

Video k tejto sekcii nájdete zdarma na 

www.ButeykoDVD.com 

 

 

"Hlasité a hlboké" dýchanie u astmatikov bolo vždy považované za dôsledok 

choroby.  Nikto nikdy nepojal ani najmenšie podozrenie, že práve "hlboké dýchanie" 

by mohlo byť príčinou prieduškovej astmy a jeho zvýšená intenzita by mohla viesť 

k prejavom tejto choroby”.                                        

MUDr. K. P. Butejko 
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Keď sa svojho doktora spýtate, čo je príčinou astmy, jeho odpoveď bude znieť 

"Neviem". Známe je len to, že astma je rozšírenejšia v bohatých krajinách.(1-4) Tento 

fakt sa zvyčajne vysvetľuje hygienickou hypotézou. Ľudia v bohatých krajinách sú 

vraj z dôvodu lepších životných podmienok v detstve menej vystavení riziku infekcií. 

Avšak “v rozpore s touto hypotézou existuje rastúci rad dôkazov, že v mnohých 

bohatých krajinách astma prevláda najmä u ľudí s nižším ekonomickým statusom. (5-

14)
 Tieto sociálno-ekonomické nezrovnalosti týkajúce sa astmy podporujú tézu o role 

environmentálnych faktorov pri jej vzniku.” 15 

 

Aké sú teda environmentálne faktory a ako môžu spôsobiť astmu?  

S tým, ako bohatneme, sa mení aj náš štýl života. To výrazne ovplyvňuje spôsob, 

akým dýchame. V dôsledku moderného spôsobu života jeme väčšie množstvá umelo 

spracovaných potravín, prejedáme sa, menej sa venujeme fyzickým aktivitám, sme 

pod väčším tlakom a v domácnostiach udržujeme vyššiu teplotu. Pracovné pozície, 

ktoré prináša moderná ekonomika, sú orientované skôr na služby. To vo výsledku 

znamená málo fyzického pohybu a nespočetné hodiny strávené rozprávaním. Mimo 

to na nás pôsobí nezdravé presvedčenie, ktoré sa uchytilo v telocvičniach, športových 

kurzoch, protistresových poradniach, ale aj v lekciách venovaných západnému štýlu 

jogy, o výhodách hlbokého dychu. 

 

V tejto knihe budem používať rôzne termíny ako ťažkopádne dýchanie, nadmerné 

dýchanie, chronická hyperventilácia či hlboké dýchanie. Všetky označujú jednu 

príčinu, ktorá je jadrom vzniku astmy a nádchy.   

 

 

Čo je to teda nadmerné dýchanie alebo chronická hyperventilácia? 

Ak by som vám povedal, že jete príliš veľa, určite by ste vedeli, čo mám na mysli. 

Keď sa prejedáme, konzumujeme väčšie množstvo jedla, než naše telo potrebuje. 

Podobne je to aj s nadmerným dýchaním, kedy vdychujeme viac vzduchu, než 

potrebujeme. Môžete povedať, že nedýchate nadmerne; no veľa ľudí si tento stav 

neuvedomuje. Nižšie uvádzam zoznam príznakov, ktoré sú typické pre návštevníkov 

mojej kliniky. Koľko z nich by sa dalo povedať aj o vás?    

• Dýchate ústami 

• Počas odpočinku je váš dych počuť 

• Pravidelne si odkašliavate 

• Pravidelne poťahujete nosom 

• Dýchate nepravidelne 

• Zadržujete dych (apnoe) 

• Predtým ako začnete hovoriť, sa zhlboka nadýchnete 

• Keď zívate, zhlboka sa nadychujete 

• Pohyby vychádzajú z hornej časti hrudníku 

• Pohyby hrudníku je značne vidieť 

• Dýchanie je pre vás problematické 

• Cez noc dýchate ťažkopádne 

 

Normálny objem dychu: 

Pokiaľ dýchate normálne, počet nádychov za minútu sa pohybuje okolo 10 až 12, 

pričom objem každého nádychu je približne 500 ml. Takýto spôsob dýchania 

zabezpečuje zdravý objem vzduchu - 5 až 6 litrov za minútu, ako sa uvádza v 

učebniciach pre medikov na ktorejkoľvek univerzite.  

 

 

Moderný, západný spôsob života má pomerne veľký 
vplyv na naše dýchanie -  

PREHLBUJE HO. 
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Objem dychu typický pre astmatikov: 

Počet nádychov za minútu typický pre astmatikov je približne 15-20. Každý nádych 

má tendenciu byť o niečo väčší ako bežný nádych. Môže sa pohybovať od 700 ml do 

1 litra, čím sa zabezpečí prísun 10 až 15 litrov vzduchu za minútu. Viacero štúdií 

zistilo, že u astmatikov bol priemerný objem vzduchu 14,1 litra (Bowler 1998), iné 

štúdie preukázali až 15 (Johnson et al 1995) či 12 litrov (McFadden & Lyons 1968). 
(16-18)    

 

Ľudia s astmou, CHOCHP (Chronická obštrukčná choroba pľúc) a inými dýchacími 

problémami dýchajú dva až trikrát intenzívnejšie, než je potrebné. Ak použijeme 

pripodobenie k jedlu, je to, ako by ste  za deň zjedli 10 jedál. 

 

Bez jedla môžeme prežiť niekoľko týždňov, bez vody niekoľko dní. Ale bez vzduchu 

vydržíme iba niekoľko minút. Avšak i vzduch, ktorý je tak nevyhnutný na udržanie 

života, musí mať určité parametre. 

 

Prečo dýchame nadmerne? 

Existuje viacero dôvodov, prečo dochádza k nadmernému dýchaniu. Nie všetky ale 

platia pre každého. Nasledujúcich sedem faktorov sa zvyčajne vyskytuje v krajinách s 

vyššou úrovňou života. To zároveň vedie k vysvetleniu, prečo v nich astma a nádcha 

prevažujú.  

1) Spôsob stravovania – Prejedanie sa zvyšuje objem vdychovaného vzduchu z 

dôvodu mimoriadnej práce, ktorú telo musí vykonať, aby spracovalo a strávilo 

väčšie množstvo jedla. Okrem toho umelo spracované jedlá bývajú obvykle 

kyslé. Telo sa následne snaží udržať v krvi primeranú hladinu pH prehĺbením 

dychu, aby sa rýchlejšie zbavilo kysličníka uhličitého.  

2) Keď rozprávate, v nádychoch medzi jednotlivými vetami prehĺtate veľké 

množstvo vzduchu. Ľudia ako predavači, telefónni operátori či učitelia sú si 

pravdepodobne veľmi dobre vedomí toho, akí unavení a "vyfľusnutí" sa cítia 

po niekoľkých dňoch rozprávania.   

3) Stres vyvoláva reakciu na útek alebo boj. Na stres, ktorý prináša moderná 

doba, reagujeme rovnakým spôsobom ako na predátorov pred tisíckami rokov. 

V momente konfrontácie s dravým zvieraťom, sme mali dve možnosti - pustiť 

sa buď do boja alebo utekať tak rýchlo, ako je len možné. V prípade, že 

nastane podobná situácia, naše dýchanie sa zintenzívni, aby sme boli 

pripravení na fyzický pohyb. 

4) Pohyb svalov vedie k zvýšenej produkcii CO2. V dnešných časoch v dôsledku 

nedostatku cvičenia dochádza k nižšej produkcii CO2 a teda zvýšenému 

objemu dychu. Pred päťdesiatimi rokmi sa odhadovalo, že fyzickému cvičeniu 

denne venujeme štyri hodiny. Dnes je väčšina z nás šťastná, keď si v priebehu 

dňa nájdeme na cvičenie polhodinku.  

5) Presvedčenie, že dýchať zhlboka je zdraviu prospešné. Poradne proti 

stresu, pohyboví inštruktori, tréneri a pracovníci médií, ktorí nie sú dobre 

informovaní o správnom objemu vzduchu pri dýchaní, často vedú cvičiacich 

k tomu, aby realizovali veľké nádychy. Má sa tým dosiahnuť to, že do tela 

bude prúdiť väčšie množstvo kyslíka. Presvedčenie, že nadýchnuť sa zhlboka, 

znamená nadýchnuť sa veľmi, môže byť zavádzajúce. Hlboký nádych je ako 

dýchanie bábätiek, môžeme ho sledovať na pohyboch brucha. Veľký nádych 

často prebieha ústami a väčšinou si vyžaduje pohyb hornej časti hrudníka. A 

to je naozaj rozdiel.   

6) Príznaky astmy. Ak dôjde k stiahnutiu našich dýchacích ciest, začneme mať 

pocit, že sa dusíme. V dôsledku toho sa náš dych zintenzívňuje, pretože sa 

snažíme tohto pocitu zbaviť. Toto zintenzívnenie rozsahu dychu však ďalej 

vyvoláva príznaky, ktoré vedú k ešte väčšiemu stiahnutiu a my sa ocitáme v 

 
K tomuto ťažkopádnemu spôsobu dýchania nedochádza iba v momente, 

keď sa objavia sprievodné javy. Takéto dýchanie je chronické, čo znamená, 
že k nemu dochádza každú minútu, každú hodinu, každý deň. 
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bludnom kruhu. Neskôr vám ukážem jedno ľahké cvičenie, ako sa z tohto 

cyklu vymaniť. 

7) Vyššia teplota v domácnostiach zvyšuje intenzitu dychu. Ďalší fakt je ten, že 

chodíme príliš dobre oblečení; naša schopnosť regulovať teplotu kožou je 

následne menšia. Zároveň nás to vedie k tomu, že sa kvôli regulácii telesnej 

teploty vraciame k primitívnemu spôsobu - ťažkopádnemu dýchaniu.   

 

Nadmerné dýchanie a genetická predispozícia; 

Môžeme argumentovať tým, že gény s predispozíciou k astme sú dnes rozšírené u 

rovnakej časti ľudí ako pred mnohými rokmi. Naša evolúcia prebiehala niekoľko tisíc 

rokov a astma sa na našej planéte vyskytovala už nejakú tú dobu pred prvými 

písomnými zmienkami, pokiaľ sa vrátime späť k starým Egypťanom. Do druhej 

polovice dvadsiateho storočia astma postihovala len malé percento populácie. Výskyt 

prípadov astmy, osobne nahlásených, napríklad v Spojených štátoch medzi rokmi 

1980 a 1996 vzrástol o 74%.19 Moderný spôsob života znamenal veľkú zmenu v 

našom spôsobe dýchania. To, ako nadmerné dýchanie vplýva na jednotlivca, závisí na 

genetických predispozíciách. 

Ak v sebe nesiete "gény pre astmu" a zároveň dýchate nadmerne, rozvinie sa u vás 

astma. Ak ste nosičom "génov pre astmu", ale nemáte vo zvyku dýchať nadmerne, 

astma sa u vás nerozvinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najprv si formujeme návyky, potom naše návyky 

formujú nás. Premôžte svoje návyky, lebo raz 

premôžu oni vás.  

Dr. Rob Gilbert 

 
A napokon, keď zapracuje na svojom nadmernom 

dýchaní, astma pominie.   
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Je to iba zvyk 

Dobrou správou je, že nadmerné dýchanie je iba zvyk. Časť vášho mozgu (centrálne 

chemoreceptory), ktorá kontroluje množstvo vzduchu, ktoré dýchate, si zvykla, že 

dýchate prílišne.  

V článku nazvanom Syndróm hyperventilácie a astma Dr. Stephen Demeter hovorí, 

“Zdá sa, že dlhšie trvajúca hyperventilácia (trvajúca viac ako 24 hodín) vedie 

k scitliveniu mozgových receptorov a ďalšiemu predĺženiu hyperventilácie.”20  

Hyperventilácia sa stáva zvykom prípadne dlhodobou záležitosťou a toto správanie 

zostáva aj prítomné i po tom, čo bola odstránená jeho prvotná príčina. 

Jednotlivými cvičeniami uvedenými v tejto knižke vás naučím, ako znížiť rozsah 

dychu na prirodzenejšiu úroveň a zbaviť sa astmy. 

Inými slovami - naučím vás, ako dýchať menej. 
 

Akým spôsobom vedie nadmerné dýchanie k astme? 

V dôsledku kombinácie rôznych faktorov sa vaše dýchacie cesty zužujú. Najčastejším 

z nich je zápal, teda opuchnutie vnútorných stien dýchacích ciest. Ďalším je stiahnutie 

hladkého svalu, ktorý obklopuje dýchacie cesty a tretím z nich je zvýšená sekrécia 

hlienu pohárikovitými bunkami. 

Astmatickým záchvatom sa myslí doba, počas ktorej pociťujete ťažkosti v dýchaní. 

Záchvat môže mať formu pár zakašľaní či mierneho pískania v pľúcach až po život 

ohrozujúce skúsenosti.  

 

Existuje niekoľko teórií, prečo nadmerné dýchanie vedie k zúženiu dýchacích ciest. 

Jednou z nich je, že dýchacie cesty prechladnú alebo sa dehydrujú v momente, keď sa 

musia prispôsobovať tak veľkému objemu vzduchu. (21-34)  

V článku od Davisa a Freeda, publikovanom v European Respiratory Journal sa 

uvádza, “Medzi psami, ktorí boli sledovaní v priebehu života, spôsobovala opakovaná 

výmena suchého vzduchu neustále problémy a zápaly dýchacích ciest, nie nepodobné 

tým, aké môžeme registrovať u astmy medzi ľuďmi.” (33) 

Profesor Butejko a ďalší poukazujú na úbytok kysličníka uhličitého (CO2). 
(35-39)   

V článku nazvanom Mechanizmus stiahnutia priedušiek v dôsledku hypokapnie u 

ľudí, Sterling píše, “Hypokapnia (úbytok kysličníka uhličitého), ako dôsledok 

dobrovoľnej hyperventilácie, spôsobuje u ľudí ťažkosti pri inhalácii vzduchu ". Keď 

subjekty inhalovali zmes vzduchu, ktorá obsahovala 5% kysličníka uhličitého, 

"predišlo sa stiahnutiu priedušničiek, čím sa ukázalo, že k nemu dochádzalo v 

dôsledku hypokapnie a nie v dôsledku mechanických faktorov, ktoré sú s 

hyperventiláciou spájané.”41  

 

Prečo je kysličník uhličitý tak dôležitý? 

Kysličník uhličitý (CO2) je výsledným produktom oxidácie tukov a uhľohydrátov, 

ktoré jete. CO2 sa žilami prenáša do vašich pľúc, odkiaľ je jeho prebytok vydýchnutý. 

Vdychovanie správneho objemu vzduchu vedie k tomu, že pľúca zadržia potrebné 

množstvo CO2. Ak dýchate nadmerne, vydychujete príliš veľké množstvo CO2 a 

ľudské telo isté množstvo CO2 potrebuje k tomu, aby mohlo normálne fungovať.  

“Kysličník uhličitý je v skutočnosti pre náš život dôležitejšou zložkou ako kyslík", 

hovorí Yandell Henderson v citáte uvedenom v článku Normálne dýchanie - Kľúč k 

pevnému zdraviu od Dr. Artoura Rakhimova.
 40 

 

 
Kysličník uhličitý nie je len odpadovým plynom. Je 
nevyhnutný pre viacero životne dôležitých telesných 

funkcií, vrátane nasledujúcich; 
 



Prenos kyslíku 

Kyslík nie je v krvi veľmi rozpustný a tak približne 98% plynu prenášajú molekuly 

hemoglobínu. Uvoľňovanie kyslíka z hemoglobínu závisí od množstva kysličníka 

uhličitého vo vašej krvi. Ak sa v tele nenachádza požadovaných 5%  kysličníka 

uhličitého, kyslík sa k hemoglobínu "prilepí" a neuvoľňuje sa do tkanív a orgánov. 

Túto spojitosť objavil Roku 1904 Bohr a je známa ako Bohrov efekt. 

Za normálnych okolností 75% kyslíka, ktorý vdýchneme, aj vydýchneme. V prípade, 

že vdychujeme bežný objem vzduchu 4 - 6 litrov za minútu. Dokonca sa predpokladá, 

že aj v priebehu intenzívneho cvičenia vydýchneme až 25% kyslíka, ktorý 

vdýchneme. Vdychovaním množstva väčšieho než je bežné, nezvyšujete hladinu 

kyslíka v krvi, nakoľko jeho množstvo v tele je už na 97 - 98% saturované. Namiesto 

toho znižujete hladinu CO2 najprv v pľúcach a následne v krvi, tkanivách a bunkách 

a tým znižujete prísun kyslíka z hemoglobínu z červených krviniek. 

Čim väčšie je množstvo vzduchu, ktorý do svojho tela vdychujete, tím nižší je prísun 

kyslíka. 

 

Rozšírenie ciev a dýchacích ciest 

Kysličník uhličitý uvoľňuje hladké svaly okolo dýchacích ciest, tepien a kapilár.  

Napríklad, každá jedna kvapka 1mmHg (norma je 40mmHg) arteriálneho CO2 

znižuje prítok krvi do mozgu o 2%.42 Inak povedané, ak dýchate nadmerne, značne sa 

znižuje prekysličenie vášho mozgu. Nie je teda náhodou, že medzi astmatikmi sú 

rozšírené symptómy ako únava, zahmlenie mozgu, podráždenosť alebo slabá 

koncentrácia, keďže chronické nadmerné dýchanie k nim všetkým prispieva. 

U ľudí s genetickou predispozíciou k astme spôsobuje úbytok CO2 v pľúcach 

stiahnutie dýchacích ciest. 

Čím intenzívnejšie dýchate - tím viac podporujete svoju astma a ďalšie choroby 

spojené s hyperventiláciou. Ak dýchate pokojne a potichu, vaše cievy a dýchacie 

cesty sa rozťahujú. 

Nadmerné dýchanie zvyšuje možnosť alergických reakcií. 

Pri dlhodobom nadmernom dýchaní sa zvyšuje hladina histamínu.(43-44)  Histamín je 

látka, ktorú vylučujú žírne bunky v prípade, že dôjde k styku s alergénmi. Táto látka 

spôsobuje opuchy (edémy), lokálne zápaly a stiahnutie malých dýchacích ciest 

(priedušničiek). Platí to najmä u ľudí so sennou nádchou a astmou. 

Koľko z nasledujúcich príznakov hyperventilácie môžete nájsť u seba? 

• Respiračný systém: sipot, dýchavičnosť, kašeľ, napätie v hrudníku, časté 

zívanie, chrápanie a spánkové apnoe.  

• Nervový systém: pocity točenia hlavy, slabá koncentrácia, stuhnutie, potenie, 

malátnosť, závraty, tŕpnutie rúk a nôh, mdloby, tremor a bolesti hlavy.   

• Srdce: zrýchlený tep srdca, bolesti v oblasti hrudníku, a vynechávajúci alebo 

nepravidelný tep srdca.  

• Myseľ: určitý stupeň nervozity, napätie, depresie, zlé obavy a stres.  

Ďalšie všeobecné príznaky zahŕňajú sucho v ústach, únavu, zlé sny, nočné mory, 

suchú pokožku, svrbenie a potenie dlaní, kŕče v končatinách, spazmy, zvýšenú 

potrebu na močenie, a napríklad aj pomočovanie či pravidelné návštevy kúpeľne 

v priebehu noci, hnačku, zápchu, všeobecnú slabosť a chronické vyčerpanie. 

Kardiológ Claude Lum poznamenáva; “Hyperventilácia je škálou bizarných a často 

zjavne spolu nesúvisiacich symptómov, ktoré môžu postihovať rôzne časti tela a rôzne 

orgány či systémy.”45 

Slovami zosnulého profesora Butejka "Vydychovanie kysličníka uhličitého z 

organizmu spôsobuje spazmus v prieduškách, cievach, črevách a podobne, čo znižuje 

množstvo dodávaného kyslíka a vedie k jeho nedostatku. Jedinec je zároveň nútený k 

hlbším nádychom a vzniká tak bludný kruh." 

  

 
Ak by moderný človek chcel okysličiť svoje tkanivá a 

orgány, musel by dýchať menej, nie viac. 
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Praktické príklady nadmerného dýchania, ktoré ovplyvňujú astmu 

Odhaduje sa, že cvičenie spôsobuje zúženie dýchacích ciest u 70-90% astmatikov.46 

Pravdupovediac ešte som nevidel stredne vážneho až vážneho astmatika, na ktorého 

by cvičenie nemalo žiadny vplyv. Dýchanie sa zintenzívni, len čo začnete s fyzickou 

aktivitou. Čím viac je vaše ťažkopádne dýchanie spojené s potrebami vášho 

metabolizmu, tím k väčšiemu zúženiu dýchacích ciest dochádza. 

Iným príkladom nadmerného dýchania, ktoré dokáže vyvolať astmu v priebehu pár 

minút, je smiech. Všetci máme priateľa či príbuzného, ktorého zdravý smiech od 

srdca privedie k záchvatom kašľa a sipotu. Keď sa začnete smiať, ústami vám prúdia 

obrovské hlty vzduchu. U niektorých jedincov stačí 30 sekúnd smiechu, aby sa u nich 

objavili príznaky.  

V správe publikovanej American Thoraic Society (Americkou spoločnosťou pre 

ochorenia hrudníka) v máji 2005 sa uvádza, že smiech vyvoláva symptómy u 57% 

astmatikov.47 V rovnakej správe Dr. Garay, odborník na astmu, hovorí, "Nikto nevie, 

akým spôsobom smiech vyvoláva astmu, môže sa však jednať o hyperventiláciu." 

Otázka, ktorú si musíte položiť, teda znie, keď u vás pár minút smiechu či cvičenie 

vyvolá záchvat, má zmysel dýchať 2-3 krát intenzívnejšie ako je normálne treba, 

najmä ak tým vyvoláte rovnaké symptómy?  

 

Prečo je plávanie tak užitočné? 

Doktori už niekoľko rokov hovoria, že plávanie pôsobí na ich pacientov s astmou 

odbremeňujúco. Napriek tomu presne nevedia, prečo tomu tak je. Odpoveď je 

jednoduchá; počas plávania sa vaša tvár nachádza pod vodou, čo znižuje objem 

dychu, ktorý naberáte do svojich pľúc. Každých pár záberov sa síce môžete 

nadýchnuť ústami, objem vzduchu, ktorý vdychujete, je však oveľa nižší, ako keby 

ste behali alebo vykonávali iné cvičenia. 

   "Pri väčšine cvičení na súši, váš dych nič neobmedzuje. Objem vzduchu, ktorý 

vydychujete, sa zvyšuje úmerne s cvičením a prílivová tenzia CO2 na záver cvičenia 

je buď nižšia alebo v norme. Nedochádza teda k hyperkapnickému stimulu a tým 

pádom ani k rozšíreniu priedušiek a astmatici sú takmer ničím nechránení ... Keďže u 

astmatikov nebola prílivová tenzia CO2 po docvičení meraná, potenciálne ochranná 

vlastnosť hyperkapnie mohla byt prehliadnutá ". 

Keď cvičíte, v dôsledku činnosti metabolizmu sa produkuje CO2. To, spolu s 

limitovaným objemom vzduchu pri plávaní, zvyšuje hladinu CO2 a vedie k rozšíreniu 

vašich dýchacích ciest. Je na škodu, že astmatici-plavci si toho nie sú vedomí a 

akonáhle vyjdú z vody, nezriedka sa vracajú k ťažkopádnemu spôsobu dýchania. 
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 “Aby ste svoje úsilie zúročili, jedzte menej, dýchajte menej, menej spite a viac sa venujte fyzickej práci. Taká cesta je 

správna. Ide o skutočnú zmenu od základov, pričom sa budujú nové základy. To je to hlavné, čomu sa musíme v dnešnej 

dobe venovať.”  

Profesor Konstantin Butejko 
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KAPITOLA 2:  

Zívaním K Slobodnému 
Dýchaniu 
 

Video k tejto sekcii nájdete zdarma na  

 www.ButeykoDVD.com 

 

“Dokonalý človek dýcha tak, ako by ani nedýchal” 

 Filozof Lao Tzu, 6. storočie p.n.l. 
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Mojím cieľom pri písaní tejto knihy bolo vyhnúť sa neužitočnému textu a ponúknuť 

vám iba tie informácie, ktoré potrebujete pre svoj pokrok. Všetky dychové cvičenia 

sprevádzajú čiarové diagramy. Kľúčom k pochopeniu jednotlivých diagramov je 

nasledujúci obrázok; 

 

Všetky dychové cvičenia, vrátane Kontrolnej pauzy (ktorá pracuje so zadržaním 

dychu), sa vykonávajú po výdychu. Zadržanie dychu uskutočnené po výdychu je z 

hľadiska merania kompaktnejšie, lepšie sa porovnáva, pre pľúca predstavuje menší 

stres a napomáha vyššej koncentrácii CO2, čo vedie k uvoľneniu dýchacích ciest. 

Meranie objemu vzduchu, ktorý vdychujete – Kontrolná pauza 

K zmeraniu objemu vzduchu, ktorý vdychujete, sa používa veľmi jednoduchý test so 

zadržaním dychu, nazvaný Kontrolná pauza (KP). Vďaka Kontrolnej pauze získate 

prehľad o stave vašej astmy, čo je dôležité pre váš pokrok. Pri KP meriate čas, počas 

ktorého dokážete svoj dych bez problémov zadržať. 

 

Budete potrebovať hodiny alebo hodinky s dvomi ručičkami.  

1) Urobte malý, tichý nádych a malý, tichý výdych. 

2) Pridržte si nos prstami, aby ste zabránili vniknutiu vzduchu do vašich pľúc. 

3) Zmerajte, koľko sekúnd trvá, než začnete pociťovať prvé príznaky nedostatku 

vzduchu. Môžete tiež cítiť, že v danom momente vašou bránicou “trhá” alebo 

je tlačená smerom dolu.  

4) Uvoľnite nos a nadýchnite sa skrze neho. 

Intenzita vášho dýchania po zadržaní dychu by nemala byt väčšia ako pred meraním. 

Váš dych by mal byť tichý a pokojný. Ak dýchate prerušovane, dych ste zadržiavali 

príliš dlho a vaša KP teda nebola odmeraná správne.  

 

 

Kým začnete, je dôležité vedieť pár dôležitých informácií: 

1. Nádych prichádza po pozvoľnom výdychu. 

2. Dych zadržujeme len dovtedy, kým sa neobjaví prvé nutkanie nadýchnuť sa. 

Nemeriame maximálnu dobu, počas ktorej dokážeme dych zadržať.  

3. Pri KP meriate len čas, kedy zadržujete dych. Sama o sebe nie je cvičením, 

ktoré by dych korigovalo. 

Dbajte na to, aby ste v priebehu KP zadržiavali dych len dovtedy, kým neucítite prvé 
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nutkanie nadýchnuť sa. Ak máte potrebu po zadržaní dychu nadýchnuť sa zhlboka, 

potom ste dych zadržiavali príliš dlho. Najlepšie je, keď KP meriate hneď ráno po 

prebudení. 

Aký má KP (čas bezproblémového zadržania dychu) význam? 

Ak je vaša KP kratšia ako 10 sekúnd, tak; 

• Stav vašej astmy je vážny. V priebehu dňa alebo počas noci sa často objavujú 

dýchavičnosť, sipot a/alebo kašeľ. Relatívny objem vzduchu, ak vychádzame 

z tak krátkej výdrže so zadržaným dychom, je veľmi veľký. 

• Ak je vaša KP menšia ako 20 sekúnd, tak; 

• Objavujú sa u vás príznaky ako kašeľ, sipot, dýchavičnosť, záchvaty vyvolané 

cvičením, prechladnutie, infekcie hrudníka či únava. Čím nižšia je vaša výdrž 

pri zadržaní dychu, tím intenzívnejšie sú príznaky.  

• Pokiaľ sa vaša KP pohybuje medzi 20 a 40 sekundami, tak; 

• Hlavné príznaky už odzneli, tzv. "spúšťače" ich však môžu opätovne vyvolať. 

Riziko ohrozenia je priamo úmerné dĺžke vašej KP. Ako astmatik sa budete 

cítiť pomerne dobre a váš dych bude oveľa pokojnejší. Okrem toho by sa už u 

vás nemali objavovať žiadne nočné mory ani záchvaty vyvolané cvičením. 

Výrazne by sa mal zlepšiť aj stav vášho prechladnutia či hrudných infekcií. 

• Pokiaľ je vaša KP dlhšia ako 40 sekúnd, tak; 

• Nevyskytujú sa u vás žiadne príznaky astmy. Budete sa cítiť veľmi dobre, plní 

energie, s jasnou hlavou a skvelým dýchaním. Pre dosiahnutie trvalých zmien 

na fyziologickej úrovni je nevyhnutné, aby ste svoju rannú KP udržali po 

dobu 6 mesiacov na úrovni 40 sekúnd.  

 

Čím nižšia je vaša výdrž pri zadržaní dychu, tým väčší je objem vzduchu, ktorý 

dýchate a aj intenzita vašich symptómov. Kontrolná pauza silných astmatikov bude 

určite kratšia ako 10 sekúnd. Ich dýchanie bude ako počas odpočinku, tak počas 

fyzickej aktivity počuť. Astmatik s rannou KP dlhou 40 sekúnd nebude trpieť 

žiadnymi symptómami a jeho dych bude počas odpočinku nepozorovateľný. Pri 

fyzickej činnosti u neho bude dochádzať k oveľa menšej ventilácii než predtým a 

zrejme sa u neho nebudú vyskytovať žiadne záchvaty vyvolané cvičením. 

Základné pravidlá pre dosiahnutie pokroku: 

• Zakaždým, keď sa vaša KP zvýši o 5 sekúnd, budete sa cítiť lepšie. 

• Dokiaľ sa vaša KP nezmení, nebudete sa cítiť lepšie. 

• Vaša KP by sa každý týždeň mala zvýšiť o 3 - 4 sekundy.  

• Najpresnejšiu KP získate hneď ráno po prebudení. Počas spánku totiž 

nemôžete svoj dych ovplyvňovať. KP meraná hneď ráno je teda najpresnejšia, 

pretože sa zakladá na objeme vdychovaného vzduchu, ktorý bol nastavený 

respiračným centrom. 

• Kontrolné pauzy, ktoré si budete merať počas dňa, vám poskytnú informáciu 

o aktuálnom stave vašej astmy v danom momente. 

• Vaším cieľom je dosiahnuť KP dlhšiu ako 40 sekúnd a udržať ju na tejto 

úrovni aspoň 6 mesiacov.   

 

Tri kroky k predĺženiu vašej KP; 

KROK 1 

Prestaňte dýchať zhlboka  

a. Zavrie si ústa 

b. Neodkašliavajte si – namiesto toho prehltnite   

c. Začnite dýchať mierne, pokojne 

d. Počas odpočinku by váš dych nikdy nemalo byť počuť 

KROK 2 

Technika na zníženie objemu dychu  

Zacvičte si 6 jednoduchých cvičení z Kapitoly 3 – každé z nich má iný účel.  

 

KROK 3 
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Venujte sa fyzickému cvičeniu a správne pri ňom dýchajte  

(Aby ste dosiahli predĺženie vašej KP z 20 na 40 sekúnd, je potrebné venovať sa 

fyzickému cvičeniu. Viac podrobností nájdete ďalej v texte.) 

 

Základom je KROK 1. Natrvalo začnite dýchať nosom, vzdajte sa odkašliavania, 

buďte si svojho dychu vedomí a uistite sa, že ho počas dňa nie je počuť. Pravidelné 

odkašliavanie stačí k tomu, aby u vás pretrvala chronická hyperventilácia; je preto 

nesmierne dôležité zbaviť sa odkašliavania tým, že radšej prehltnete alebo zadržíte 

dych. Kým nebudú vaše základy pevné, ďaleko sa nedostanete. 

Pokrok sa dostaví až vtedy, keď budete mať zatvorené ústa. Samo o sebe to však 

stačiť nebude. Okrem toho je nevyhnutné, aby ste sa vzdali zlozvyku dýchať 

nadmerne, ktorý ste si za tie roky vypestovali. 

Ak chcete predĺžiť svoju KP na 10 - 20 sekúnd, riaďte sa KROKMI 1 a 2. 

Ak chcete predĺžiť svoju KP na 20 - 40 sekúnd, uplatnite KROK 3. 

 

Nasledujúci príklad ilustruje zmenu v objeme vzduchu, ktorý vdychujete, 

popritom ako sa predlžuje kontrolná pauza 

Popri tom, ako objem vzduchu, ktorý vdychujete, klesá na bežnejšiu úroveň, 

dochádza k predĺženiu vašej KP. Nasledujúci príklad ilustruje vzťah medzi zmenou v 

objeme dychu a vašou KP. 

 

KP dlhá 10 sekúnd; dýchanie je hlučné, hlasité, nepravidelné, s veľkým rozsahom, 

ťažkopádne, premenlivé a vyžaduje si mnoho úsilia.   

 

KP dlhá 20 sekúnd; dýchanie je ťažkopádne ale pokojnejšie. Medzi jednotlivými 

nádychmi dochádza k prirodzenej pauze.  

  

 

KP dlhá 30 sekúnd; dych je tichý a pokojný. Prirodzená pauza sa predlžuje. 

 

 

KP dlhá 40 sekúnd; dych je veľmi tichý, pokojný a nepozorovateľný.   
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Porovnanie nášho štýlu života 

Pred päťdesiatimi rokmi; 

Viac fyzickej aktivity 

Viac prirodzenej stravy 

Menej prejedania sa 

Nižšia teplota v domácnostiach 

Menej rozprávania na verejnosti 

Menej stresujúcich - súťaživých tlakov, zdravšie prostredie a príroda 

Výsledok: Správny objem dychu - dlhšia KP – astma nebývala tak častá 

 

Dnes 

Málo fyzickej aktivity 

Viac umelo spracovaných potravín 

Prejedanie sa zo zvyku 

Vyššia teplota v domácnostiach a teplejšie šaty  

Rozprávanie sa stalo významnou súčasťou nášho pracovného života 

Viac stresu – umelé a hlučné, betónové prostredie a nadmiera informácií  

Výsledok: Dýchame väčší objem vzduchu – máme kratšiu KP – astma je veľmi častá 
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“Konečnou bodkou za pretekmi ľudstva bude pravdepodobne až zánik civilizácie.”  

Ralph Waldo Emerson 
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KAPITOLA TRI 

Cvičebné Postupy Podľa 
Kliniky Pre Dýchanie 
S Butejkovou Metódou 
 

Video k tejto sekcii nájdete zdarma na 

www.ButeykoDVD.com 

 

“Ak platí, že A rovná sa úspech, môžeme použiť nasledujúci vzorec:  

A = X + Y + Z,  

X znamená prácu.  

Y znamená zábavu. 

Z znamená, že budete mlčať”.  

Albert Einstein 
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Moje skúsenosti s výučbou tisícok astmatikov mi umožnili vyvinúť veľmi 

jednoduchý systém, ako astmu prekonať. Spôsob, akým sú cvičenia prezentované a 

popísané je špecifický pre Kliniku pre dýchanie s Butejkovou metódou. Naše postupy 

sú ľahko použiteľné, dobre si ich zapamätáte a bez problémov aplikujete vo svojom 

živote. 

Všetky cvičenia sú v princípe navrhnuté tak, aby korigovali vaše dýchanie a zbavili 

vás chronickej hyperventilácie. Čo sa dychu týka, cieľom je, aby bol tichý, mierny, 

pokojný a pravidelný - taký, aký charakterizuje dlhá KP. 

Dychové cvičenia sú nástrojom, ktorý vás k nemu dovedie. 

Všetky dychové cvičenia - ktoré budú detailne popísané ďalej v tejto kapitole - majú 

spoločný jeden princíp, a to - dýchať menej v jednotlivých intervaloch počas dňa, aby 

ste sa zbavili zlozvyku nadmerného dýchania. 

 

Ak vykonávate ktorékoľvek z dychových cvičení, je nutné, aby ste mali na vzduch 

"hlad". Miera potreby vzduchu bude závisieť od toho, ktoré cvičenie budete práve 

praktizovať. Je to zaujímavý spôsob spätnej väzby a navyše je potrebný pre korekciu 

zlozvyku dýchať nadmerne. Pocit zvýšenej potreby vzduchu vyvoláva zvýšená 

hladina CO2 vo vašej krvi. Vaše respiračné centrum reaguje na zvýšenú hladinu CO2 

stimuláciou vášho dychu a snaží sa ju udržať na nižšej úrovni. Po 9-12 minútach 

pocitov, že máte práve "hlad" na vzduch, zvýšený obsah CO2 zdolá bariéru, ktorá je 

vytvorená vo vašom mozgu a respiračné centrum sa aspoň čiastočne prenastaví. Keď 

si pár minút po skončení dychových cvičení (dlhých 15-20 minút) zmeriate svoju KP, 

odrazí sa to na jej dĺžke. 

Predstavte si, že každý deň zjete 10 jedál. Ak by ste navštevovali kurz na chudnutie a 

bolo by vám povedané, nech vašu dennú spotrebu potravy znížite na bežnejšie 

množstvo - dve až tri jedlá denne, mali by ste hlad. Množstvo, ktoré by ste jedli, by 

totiž bolo nižšie ako to, na ktoré bolo telo zvyknuté. Tento pocit by sa však za 

niekoľko dní vytratil a vaše celkové zdravie by sa zlepšilo. Ak pracujete na korekcii 

dychu, objem svojho dychu zámerne znižujete a pokrok urobíte len vtedy, ak budete 

pociťovať istý nedostatok vzduchu. 

Pocit zvýšenej potreby vzduchu nie je daný tým, že by vaše telo trpelo nedostatkom 

kyslíka. Vzniká kvôli tomu, že dýchate menej ako obvykle. 

 

Zvýšená potreba vzduchu je rovnaký pocit, ako keď vám dochádza vzduch. Niektorí 

ľudia to popisujú, ako by sa dusili alebo mali zadrhnúť. Pocity dýchavičnosti sú 

podobné tomu, keď vám pri fyzickej činnosti dôjde dych. 

Aby ste si vyskúšali a pochopili, aké to je cítiť zvýšenú potrebu vzduchu, skúste 

nasledujúce cvičenie:  

• Urobte malý nádych.  

• Zľahka vydýchnite. 

• Chyťte si nos a počkajte, dokiaľ neucítite jasné nie však stresujúce nutkanie 

nadýchnuť sa.  

(Stupeň nedostatku vzduchu bude závisieť na type cvičenia, ktoré budete vykonávať.)  

 

Dôležité upozornenie: Aj keď sú dychové cvičenia úplne bezpečné pre väčšinu 

ľudí, pre niektorých jednotlivcov môžu predstavovať riziko. Ak si tým nie ste istí, 

dychové cvičenia neskúšajte. Radšej ma kontaktujte cez údaje uvedené v prílohe. 

(Otázky sú prijímané v angličtine.) 

 

 
Držíte redukčnú diétu v dýchaní.  

 

 
Existuje jedno jednoduché pravidlo, bez ktorého sa ďaleko 

neposuniete. Dobrý spôsob ako si overiť, že znižujete objem svojho 
dychu, je, keď zaznamenáte zvýšenú potrebu vzduchu.  

 

 
Pokiaľ budete dýchať menej – budete mať pocity dýchavičnosti  
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Kategória 1 - Neskúšajte žiadne z dychových cvičení, ak trpíte alebo práve 

prechádzate nasledujúcimi problémami alebo chorobami;  

• Aktuálna liečba rakoviny 

• Cukrovka typu 1 

• Epilepsia   

• Schizofrénia  

• Nedostatočná hladina krvného tlaku  

• Bolesti v hrudníku alebo v oblasti srdca 

• Kosáčikovitá anémia 

• Arteriálna aneuryzma 

• Akékoľvek problémy so srdcom v posledných šiestich mesiacoch 

• Liečbou neupravená hypertyreóza 

• Tumor mozgu alebo obličkové choroby. 

  

Kategória 2- Ľudia, ktorí by mali pracovať len s veľmi miernym nedostatkom 

vzduchu;   

Ťažkí astmatici a ľudia s emfyzémom alebo CHOCHP (Chronická obštrukčná 

choroba pľúc)  

Cukrovka typu 2  

Tehotné ženy (neaplikujte v prvom trimestri)  

Úzkosť alebo depresia  

Trpiace migrénou 

U ľudí spadajúcich do Kategórie 2 by nedostatok vzduchu nikdy nemal byť väčší ako 

nedostatok vyvolaný ľahkou chôdzou. Praktizujte preto LEN Cvičenie 2 a 6. 

Ešte lepšie by bolo, keby ste si našli skúseného inštruktora, ktorý by vám s cvičením 

pomohol. (Zoznam inštruktorov nájdete na konci tejto knižky.) Ak máte sklony k 

úzkostným stavom alebo migrénam, je dobré, keď svoju KP budete zväčšovať iba 

zľahka. Pri príliš rýchlom zvýšení vašej KP, by ste na krátku dobu mohli zaznamenať 

zhoršenie symptómov. Je to očistná reakcia, a keď odznie, vo vašej KP dôjde k 

posunu. Pozvoľné predlžovanie dĺžky KP zaistíte tým, že budete pracovať iba s 

nedostatkom vzduchu, ktorý pre vás bude znesiteľný. 

 

Očistné reakcie 

Asi dve tretiny ľudí, ktorí praktizujú dychové cvičenia, zaznamenajú detoxikačné čiže 

očistné reakcie. Skorigovanie objemu dýchaného vzduchu zlepšuje prietok krvi a 

prekysličenie všetkých tkanív a orgánov. Očistné reakcie prebiehajú, keď KP 

prekonáva isté hranice ako 10, 20 a 40 sekúnd. Môžu sa objaviť aj vtedy, ak je 

hodnota KP 2-krát, 4-krát alebo 6-krát väčšia ako na začiatku. 

K očistným reakciám spravidla patrí zhoršenie symptómov, ktoré môže byť mierne a 

prebiehať niekoľko hodín alebo aj niekoľko týždňov. U väčšiny ľudí jeho doba trvá 

deň alebo dva. 

Medzi typické príznaky, v závislosti na jednotlivcovi, patrí;  

• zvýšená sekrécia hlienu z pľúc, pocit nachladnutia a tečúci nos,  

• hnačka,  

• častejšie návštevy kúpeľne 

• strata chuti do jedla,  

• zvýšená potreba zívania a únava,  

• nespavosť,  

• celkovo sa cítite nepríjemne,  

• zápach kože (najmä, ak ste používali veľké dávky orálnych steroidov),  

• krátkodobé bolesti hlavy,  

• zvýšená podráždenosť či úzkosť, (pokiaľ máte sklony k úzkostným stavom je 

lepšie, ak svoju KP predlžujete pozvoľna a pracujete len so znesiteľným 

nedostatkom vzduchu),  

• kovová či medená pachuť v ústach a zvýšená potreba vody.  

Nebojte sa, je vysoko nepravdepodobné, že by sa vás dotkla každá reakcia. Ak 

prechádzate veľkou očistou, vaše telo prekonáva dôležitú fyziologickú zmenu a 
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následne sa budete cítiť oveľa lepšie. 

Neoddeliteľnou súčasťou čistenia je znížená chuť do jedla, jedzte preto len vtedy, 

keď máte hlad. 

Z dôvodu zníženia intenzity a doby trvania očistných reakcií pravidelne pite počas 

dňa teplú vodu a pokračujte v praktizovaní zníženého objemu dychu počas 

odpočinku. (CVIČENIA 2 a 6) 

Počas doby čistenia dôjde k náhlemu skráteniu vašej kontrolnej pauzy. Keď očistné 

reakcie odznejú, vaša KP sa opäť predĺži a vy sa budete cítiť oveľa lepšie. 

Pozitívne je to, že každý môže pocítiť známky zlepšenia zdravia vrátane menej 

intenzívnejšieho sipotu, kašľa alebo dýchavičnosti; pocitu väčšieho pokoja a 

koncentrácie; lepšieho spánku, vyššej hladiny energie a zníženej chuti na kávu, 

čokoládu či iné pochutiny. 

 

Zmena v dýchaní - od úst k nosu. 

Všetky novo narodené bábätká - a drvivá väčšina zvierat - dýchajú nosom. Psy funia 

cez ústa iba vtedy, keď regulujú telesnú teplotu. Ich ústa však zostávajú z väčšej časti 

zatvorené. 

Veľa ľudí spí, kráča, oddychuje alebo pracuje s otvorenými ústami. Zdá sa, akoby 

svoj nos mali iba na ozdobu. 

Váš nos hrá dôležitú úlohu v akomodácii vdychovaného vzduchu predtým, než je 

dopravený do vašich pľúc. Moje skúsenosti hovoria, že keď preskočíte z dýchania 

ústami na dýchanie nosom, stav vašej astmy sa približne o 30% zlepší. Rád by som 

tiež dodal; že  

kým nezačnete dýchať nosom, astmy sa nikdy nezbavíte.  

 

VÁŠ NOS:  

Filtruje: Nos je prepojený so sliznicou, ktorá zodpovedá za tvorbu hlienu. 

“Odhaduje sa, že tri štvrtiny baktérií, ktoré sa dostanú do priestoru nosa, sa zachytia 

na vrstve hlienu, čím sú zneškodnené. Hlien tak de facto vykonáva akúsi 

antibakteriálnu činnosť”.
 1  

Nos filtruje väčšie čiastočky, ktoré sú obvyklým spúšťačom astmy. (Často sa desím 

toho, keď počujem, že rodičia, ktorých deti trpia astmou, míňajú značné sumy peňazí 

na výmenu kobercov, závesov či posteľnej bielizne a inštalovanie hi-tech vákuových 

systémov, ktoré by znížili inhaláciu roztočov. Iba zriedka vedú svoje deti k tomu, aby 

dýchali nosom.) 

Ohrieva: Nos otepľuje vzduch na prijateľnejšiu teplotu a tým znižuje riziko 

nachladnutia dýchacích ciest. 

“ Vzduch sa točením v nosových mušliach rýchlo ohreje: keď do nosa napríklad vojde 

pri teplote 6 stupňov (43 stupňov F), ohreje sa na teplotu 30 stupňov (86 stupňov F) 

než sa dostane do zadnej časti a keď dôjde k priedušniciam má už teplotu tela.” 2  

Zvlhčuje: V nose sa nachádza vlhká vrstva hlienu, ktorá vdychovaný vzduch mierne 

zvlhčuje, čím znižuje možnosť dehydratácie. 

Reguluje objem: Nosné dierky sú svojimi rozmermi naozaj menší vstupný otvor ako 

vaše ústa. V konečnom dôsledku tak dochádza k istej zotrvačnosti, čo vedie k 

tichšiemu a pokojnejšiemu dýchaniu s menším objemom vzduchu. 

Keď dýchate ústami, vzniká v nich sucho, čo vytvára ideálne podmienky pre baktérie, 

ktoré sa snažia niekde zakotviť. Prispieva to napríklad k ochoreniam ďasien a 

zubnému kazu. A navyše u všetkých detí, ktoré si zvykli dýchať ústami, existuje 

oveľa väčšia pravdepodobnosť, že ich zuby budú rásť krivo. 3 

“ V priebehu rokov som u detí spozoroval rastúcu tendenciu príznakov chronického 

alebo pravidelného dýchania ústami, čo má negatívny vplyv nielen na vývoj čeľustí či 

tvar formujúcej sa lebky, ale aj na predkus a zdravie dieťaťa ako také. V dostupnej 

literatúre nájdete nespočetné množstvo dôkazov, že dýchanie ústami nemá na rast a 

vývoj tváre a čeľustí dobrý vplyv. Všetky deti, dýchajúce ústami, si vypestujú 

nesprávny predkus.”
 3 (Predkus je vychýlenie zubov a/alebo nesprávne prepojenie 

medzi zubami v rámci zubných oblúkov.) 
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Dýchanie ústami môže vypadať odpudzujúco. “Dýchanie nosom sa považuje za 

sociálne prijateľnejšie, ak ste medzi verejnosťou, a o mnoho atraktívnejšie ako 

dýchanie ústami”. 4  

Pokiaľ si to potrebujete overiť, pozrite sa do zrkadla. Ak chcete vyzerať atraktívne, 

zavrite si pusu!!  

Medzi astmatikmi je veľmi rozšírená nádcha. K jej príznakom patrí smrkanie, 

upchatý alebo tečúci nos, dráždenie v nose, hrdle, očiach alebo ušiach. Až doteraz 

prevažná väčšina mojich pacientov prechod z dýchania ústami na dýchanie nosom 

zvládla. Okrem toho som od svojich pacientov počul pozitívne ohlasy na vymiznutie 

nosových polypov, ktoré odzneli niekoľko mesiacov potom, čo natrvalo začali dýchať 

nosom. 

 

“Muž, ktorý dokáže bezpečne viesť auto, zatiaľ čo sa 

bozkáva s peknou ženou, jednoducho nevenuje bozku 

pozornosť, ktorú by si zaslúžil” 

Albert  Einstein  

Venujte dostatočnú pozornosť všetkým cvičeniam! 

DYCHOVÉ CVIČENIA Kliniky pre dýchanie s Butejkovou metódou 

CVIČENIE 1: Ako si uvoľniť upchatý nos, odstrániť hlien alebo zápchu. 

(nedostatok vzduchu – stredne veľký až veľký)  

CVIČENIE 2a a 2b: Ako znížiť objem dychu. 

(nedostatok vzduchu – znesiteľný)  

CVIČENIE 3: Chôdza so zavretými ústami so zámerom vyvolať zvýšenú potrebu 

vzduchu. 

(nedostatok vzduchu - znesiteľný)  

CVIČENIE 4: Chôdza so zadržaným dychom. 

(nedostatok vzduchu – stredne veľký až veľký)  

CVIČENIE 5: KROKY (deti a zdraví dospelí) 

(nedostatok vzduchu – stredne veľký až veľký)  

CVIČENIE 6: Ako zastaviť záchvat sipotu a kašľa. (Cvičenie je vhodné, ak trpíte 

rôznymi symptómami, máte krátku KP, ste senior alebo trpíte inými problémami)  

(nedostatok vzduchu – mierny)  
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KAPITOLA TRI 

CVIČENIE 1 
Ako Si Uvoľniť Upchatý Nos  
 

Video k tejto sekcii nájdete zdarma na 

www.ButeykoDVD.com 

  

Ak je vaša KP kratšia ako 10 sekúnd alebo trpíte niektorými z problémov uvedenými 

vyššie v Upozornení, vyhnite sa tomu, aby ste svoj dych zadržiavali príliš dlho. 

Radšej praktizujte CVIČENIE 6, ktoré vám pomôže s upchatým nosom. 

Váš nos sa upcháva pri nadmernom dýchaní. U krvných vlásočníc dochádza k 

zapáleniu a taktiež dochádza k sekrécii väčšieho množstva hlienu, cez ktorý sa dýcha 

horšie. 

Vzniká tak bludný kruh. Keď sa vám upchá nos, začnete dýchať ústami, čo so sebou 

nesie ešte výraznejšie zníženie hladiny CO2 a vedie k ešte väčšiemu pocitu upchania. 

 

Nasledujúce cvičenie je veľmi účinné, ak si chcete nos v priebehu pár minút uvoľniť.  

• Posaďte sa rovno. 

• Ak sa dá, urobte malý nádych nosom a malý výdych. Keď je váš nos veľmi 

upchaný, urobte malý nádych kútikom svojich úst. 

• Chyťte si nos prstami a zadržte dych. Nechajte vaše ústa zatvorené. 

• Zľahka zakrúťte hlavou alebo zakolíšte telom, kým necítite, že dych už ďalej 

nemôžete zadržiavať. (Držte si nos, kým neucítite naozaj veľkú túžbu 

nadýchnuť sa.) 

• Ak sa potrebujete nadýchnuť, uvoľnite si nos, zľahka sa ním nadýchnite a 

následne vydýchnite. Vaše ústa sú stále zatvorené. 

• Stíšte svoj dych, len čo to bude možné. 

 

Ak váš nos ešte nie je úplne uvoľnený, počkajte približne 30 sekúnd a potom toto 

cvičenie vykonajte znova. Váš dych sa potrebuje trochu spamätať. 

Po pár opakovaniach tohto cvičenia budete mať nos úplne priechodný. V dôsledku 

rozšírenia krvných vlásočníc vám môže byť horúco alebo sa môžete cítiť bdelejší. 

Toto cvičenie je okrem iného užitočné pri uvoľňovaní hlienu z dýchacích ciest a 

obdobne odstraňuje i zápchu. Ak sa potrebujete zbaviť zápchy, vykonajte niekoľko 

kôl cvičení so zadržaným dychom, zatiaľ čo sedíte na záchode! 

Krátka KP znamená, že dýchate nadmerne a váš nos sa teda znovu upchá. Iba vtedy, 

ak bude vaša KP dlhšia ako 20 sekúnd, zostane váš nos voľný. 

Toto cvičenie vykonajte zakaždým, keď máte upchatý nos. Ak ste napríklad 

prechladnutí, uistite sa, že stále dýchate nosom. Ak máte silnú nádchu, môžete byť 
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presvedčení, že nos nie je možné uvoľniť. Keď ste prechladnutí a bolí vás hlava, 

majte počas dňa zatvorené ústa a pokračujte v znižovaní objemu dychu. (Znižovanie 

dychu bude vysvetlené neskôr.) Na jednu stranu sa tým skráti doba trvania nádchy, 

a na stranu druhú sa výrazne zníži pravdepodobnosť, že by prechladnutie pokračovalo 

ďalej na priedušky a pľúca. Mal som tú česť, pozorovať mnoho astmatikov, u ktorých 

sa miera prechladnutia či bolestí hlavy a zápaly v hrudnej oblasti dramaticky znížili 

po tom, čo sa naučili dýchať nosom a skorigovali objem svojho dychu. 

Keď prvýkrát začnete miesto dýchania ústami dýchať nosom, zníži sa objem 

vzduchu, ktorý vdychujete. Vaše ústa sú veľkým otvorom, ktorým môže prúdiť veľké 

kvantum vzduchu. Ak ste niekoľko rokov žili s otvorenou pusou, vaše telo sa 

takémuto ťažkopádnemu spôsobu dýchania určite prispôsobilo. 

Nosné dierky sú menej priestranné a pre vzduch vstupujúci pri nádychu predstavujú 

väčšiu prekážku ako ústa. Môže sa vám síce zdať, že nemáte dostatok vzduchu, tento 

jav je však iba krátkodobý. Za niekoľko dní sa vaše respiračné centrum prispôsobí 

novému a vhodnejšiemu objemu vzduchu. 

Nech robíte čokoľvek, robte to so zatvorenými ústami. Môže sa stať, že vaše telo 

začne „švindľovať“. Zívaním, odkašliavaním, odfukovaním či čiastočným dýchaním 

cez ústa sa vás bude snažiť presvedčiť, nech dýchate viac. V takýchto momentoch sa 

snažte nezvyšovať objem vdychovaného vzduchu. 

Keď sa vaša potreba zhlboka sa nadychovať zintenzívňuje, napríklad pri 

odkašliavaní, okamžite prehltnite. Ak príde na vás nutkanie zívnuť si, vynechajte 

hlboké nádychy, ktoré zívanie sprevádzajú. Radšej zívanie potlačte prehltnutím alebo 

zatvorením úst. 

Ľuďom, ktorí zo zvyku dýchajú ústami, trvá iba pár dní, aby natrvalo začali dýchať 

nosom. Kľúčové prvky vedúce k tejto zmene sú pozornejšie sledovanie vlastného 

dychu a praktizovanie cvičení na zníženie objemu vdychovaného vzduchu. 

Dýchať nosom by ste mali po celý čas a v priebehu všetkých činností. Majte na 

pamäti, že v momentoch, kedy dýchate ústami, priživujete symptómy svojej astmy a 

zároveň tým znižujete prekysličenie tkanív a orgánov! 

Potom, čo ste sa prepracovali k dýchaniu nosom, bude pre vás dýchanie ústami 

nepohodlné, keďže budete vnímať studený a suchý vzduch prúdiaci vašimi ústami. 

Často sa ľudia začnú pýtať, ako sa im podarilo prejsť životom a mať permanentne 

silne upchatý nos; niečo, čo sa bežne neúspešne lieči sprejmi alebo kvapkami do nosa 

a niekedy aj operáciou. 

 

Soľný roztok proti nádche.  

Nasledujúci postup vrelo odporúčam ľuďom, ktorí trpia nádchou alebo hnisavým 

zápalom. Môžete ho použiť ako doplnok ku CVIČENIU 1 – Ako si uvoľniť nos.  

• Priveďte do varu pohár s vodou a počkajte, až vychladne a bude vlažná  

• Pridajte niekoľko zrniek morskej soli a nechajte ju rozpustiť vo vode. 

(Približne 1/8 čajovej lyžičky, príliš veľké množstvo by vás mohlo štípať.)  

• Časť vody si nalejte do dlane a vtiahnite ju jednou nosnou dierkou.  

• Chvíľu počkajte a postup opakujte s druhou nosnou dierkou.  

• Pokračujte vo vťahovaní roztoku oboma dierkami.  

Nakoniec si nos utrite malou vreckovkou. Váš nos bude vnútorne čistejší a menej 

upchatý. Ak budete mať čistý nos, obmedzí sa aj zápach z úst, ktorý je často 

spôsobený zatekaním nosového hlienu do ústnej časti. (Odporúčam vám túto 

procedúru vykonávať v súkromí!) 

Klasickým postupom, pri ktorom si nos stále dokola fúkate a dýchate moc zhlboka, 

môžete poškodiť nosovú sliznicu a prispieť tak k zápalom. Použitie slaného roztoku 

je oveľa efektívnejšie. 
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KAPITOLA TRI 

CVIČENIE 2 
Ako znížiť objem svojho dychu 
(ľahšia varianta) 
 

Toto je jednoduchšia verzia cvičenia na zníženie objemu dychu. Keď sa s konceptom, 

ako korigovať objem svojho dychu, zblížite a svoj dych budete sledovať častejšie, 

môžete prejsť na prílohu osem, kde nájdete postup pre pokročilých.  

 

• Posaďte sa rovno.  

• Sledujte množstvo vzduchu, ktoré prúdi cez vaše nosné dierky tak, že si pod 

nos umiestnite prst v horizontálnej polohe. Prst by ste mali mať na úrovni 

vrchnej linky pier, dostatočne blízko nosných dierok tak, aby ste cítili 

prúdenie vzduchu. Nie však tak blízko, aby ste prúdenie vzduchu blokovali.  

• Teraz zľahka vdýchnite vzduch do špičky nosných dierok. Pre lepšie 

pochopenie inštrukcie - vtiahnite toľko vzduchu, koľko zaplní vaše nosné 

dierky, ale ani o kúsok viac. Každým nádychom vdýchnite kúsoček vzduchu 

(približne 1cm).   

• Pri vydychovaní vzduchu si predstavujte, že váš prst je ako pierko. 

Vydychujte vzduch smerom k vášmu prstu tak, aby sa pierko ani nepohlo. 

• Pri výdychu platí, že čím je vydychovaný vzduch teplejší, tým intenzívnejšie 

je vaše dýchanie. Aby ste znížili teplotu vzduchu, ktorú cítite na vašom prste, 

zamerajte sa na upokojenie svojho dychu.  

• Ak znížite množstvo vzduchu prúdiace na váš prst, začnete pociťovať zvýšenú 

potrebu či túžbu po vzduchu.  

• Snažte sa udržať zvýšenú potrebu vzduchu po dobu približne 4 minút. Dajte 

ale pozor na to, aby nebola príliš stresujúca. 

 

 

Keby som mal tento pocit popísať inak, je to, akoby ste počas miernej chôdze zažívali 

istú mieru dýchavičnosti. Jediný rozdiel je v tom, že teraz sedíte v pokoji doma. To, 

že si tohto stavu budete vedomí, vám pomôže eliminovať pocit paniky, ktorá by sa 

mohla objaviť. S panikou má problém mnoho astmatikov, pretože sa jedná o pocit 

podobný tomu, ktorý sa objavuje pri záchvate s dychovými ťažkosťami. Avšak žiadne 

obavy! Stačí krátka prax a budete zvýšenú potrebu vzduchu schopní prečkať bez toho, 

že by sa objavili úzkostné stavy. 

Zvýšená potreba vzduchu by mala byť zreteľná, nie však stresujúca. Ak necítite 

zvýšenú potrebu vzduchu dosť zreteľne, ešte viac stlmte objem svojho dychu. Ak je 

pre vás zvýšená potreba vzduchu príliš stresujúca, opäť mierne prehĺbte nádych a 

uvoľnite telo.  

 
Zvýšená potreba vzduchu, ktorú v priebehu tohto cvičenia 

pociťujete, by nemala byť väčšia ako tá na konci kontrolnej 
pauzy.  

 



 

 

CVIČENIE 2B  

Vyskúšať môžete i toto jednoduché cvičenie. Je celkom pravdepodobné, že jedna z 

vašich nosných dierok bude upchatá. Keď chcete vyvolať zvýšenú potrebu vzduchu, 

snažte sa dýchať cez čiastočne upchatú dierku. Tým, že si zapcháte normálne 

fungujúce dierku, znížite objem vdychovaného vzduchu a môže dôjsť k miernemu 

pocitu dusenia. Snažte sa to vydržať po dobu 4 minút. 

Efektivita tohto cvičenia bude závisieť od toho, či u vás dôjde k miernemu pocitu 

dusenia alebo nie. 

A ako sa cíti vaše upchatá dierka po pár minútach intenzívneho dychu? 

 

CVIČENIE 2 – Bežný postup 

Zmerajte si pulz. 

Vykonajte kontrolnú pauzu. 

Na dobu 4 minút znížte objem dychu. 

Počkajte 2 minúty a vykonajte kontrolnú pauzu. 

Na dobu 4 minút znížte objem dychu. 

Počkajte 2 minúty a vykonajte kontrolnú pauzu. 

Na dobu 4 minút znížte objem dychu. 

Počkajte 2 minúty a vykonajte kontrolnú pauzu. 

Na dobu 4 minút znížte objem dychu. 

Počkajte 2 minúty a vykonajte kontrolnú pauzu. 

Zmerajte si pulz.  

 

Dĺžka KP meraná po 4 kolách by mala byť o 25% vyššia ako na začiatku. 

Výsledný pulz, meraný s 20-minútovým odstupom, by mal byť oproti počiatočnému 

o pár tepov za minútu nižší. Ak je váš tep vyšší, potom si na chvíľu odpočiňte a 

skúste ho zmerať ešte raz. Ak je stále vysoký, znamená to, že ste počas cvičenia boli 

v strese. Keď budete Cvičenie 2 vykonávať nabudúce, uistite sa, že cítite nedostatok 

vzduchu, dbajte však viac na následné uvoľnenie. 

Normálny pulz dospelého človeka by sa počas odpočinkovej fázy mal pohybovať 

medzi 60 až 80 tepmi za minútu. Pulz dieťaťa je o niečo vyšší a počas dospievania sa 

znižuje. 

Ak je pulz dospelého človeka počas odpočinkovej fázy 100 a vyššie a jeho KP je 10 

sekúnd prípadne menej, je nevyhnutná návšteva lekára. Stav vašej astmy je veľmi 

nestabilný a pravdepodobne trpíte nedostatkom steroidov. 

Ak chcete v znižovaní objemu dychu dosiahnuť dobré výsledky, musíte dýchanie so 

zníženým objemom vzduchu praktizovať počas každého sedenia 20 minút. (Po 4-

minútových úsekoch.) 

Scenár typický pre astmatikov je nasledujúci 

Pulz - 72 

KP - 8 sekúnd 
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Dýchanie so zníženým objemom vzduchu po dobu 4 minút 

KP - 7 sekúnd 

Dýchanie so zníženým objemom vzduchu po dobu 4 minút 

KP - 9 sekúnd 

Dýchanie so zníženým objemom vzduchu po dobu 4 minút 

KP-9 sekúnd 

Dýchanie so zníženým objemom vzduchu po dobu 4 minút 

KP - 11 sekúnd 

Pulz - 68 

 

S postupným znižovaním objemu dychu, vám začne byť teplejšie. Ak vám nie je 

teplo, presvedčte sa, či naozaj zažívate istý nedostatok vzduchu a či ho zakaždým 

zvládnete udržať po dobu 4 minút. 

Vaša myseľ môže mať túlavé tendencie. Počas cvičenia preto opätovne obracajte 

svoju pozornosť na vytváranie zvýšenej potreby vzduchu. 

Voľbou pre zvyšok života je buď dýchať intenzívne a mať astmu alebo skorigovať 

dych a dosiahnuť zlepšenie choroby. Pacientom zvyčajne hovorím, "Ak sa pre tento 

krok nerozhodnete aj prakticky, zdá sa, že ste ešte dosť netrpeli! Ak máte 

sprievodných príznakov astmy plné zuby a túžite po zmene; potom tieto kroky 

zrealizujete aj v praxi." 

20 - 30 minút cvičenia hneď ráno je ideálny spôsob, ako sa zbaviť odfukovania po 

predošlej noci. Keď prechádzate svojimi 4 kolami po 4 minútach, snažte sa 

nedostatok vzduchu vydržať po dobu celých 4 minút. Nie je veľmi účinné, pokiaľ 

dýchate  prvých 30 sekúnd menej a zostávajúcich tri a pol minúty opäť ťažkopádne. 

Dychové cvičenie na zníženie objemu vzduchu predtým, než pôjdete spať, vám zaručí 

pokojný a nerušený spánok a výbornú hladinu energie ráno po prebudení. 

 

Najlepšie je, keď sedíte vzpriamene. Vytvorenie znesiteľného nedostatku vzduchu je 

však prínosné v ktorejkoľvek pozícii. 

Pamätajte si, že čím častejšie si spomeniete na to, že by ste objem svojho dychu mali 

o niečo zmenšiť, prípadne vytvoriť znesiteľný nedostatok vzduchu, tým lepšie. 

Objem dychu môžete znižovať v škole, v práci či počas sledovania TV, čítania knižky 

alebo vykonávania inej činnosti, pri ktorej nedostatok vzduchu znesiete. 

  

 
Keď budete cvičenie dobre zvládať, môžete ho vykonávať 

kdekoľvek. 
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KAPITOLA TRI 

CVIČENIE 3 
Ako z fyzického cvičenia vyťažiť čo 
najviac  
 

Video k tejto sekcii nájdete zdarma na 

 www.ButeykoDVD.com 

 

Všetci astmatici, ktoré sa venujú pravidelnému fyzickému cvičeniu, podľa mojich 

skúseností vedia svoj stav kontrolovať lepšie ako tí, ktorí sa nevenujú fyzickému 

cvičeniu. Táto časť knihy je venovaná tomu, ako fyzické cvičenia vykonávať 

bezpečne a čo najviac užitočne. 

Význam cvičenia 

Existujú len dva spôsoby, ako v ľudskom tele zvýšiť hladinu CO2. Prvým z nich je 

znížiť objem dychu a druhým zvýšiť produkciu CO2 fyzickým cvičením. Väčšina 

astmatikov robí v dnešnej dobe pravý opak; dýchajú ťažkopádne a zo strachu z 

astmatického záchvatu cvičia málo alebo vôbec. 

Vnútorné dýchanie generuje CO2 počas procesu premeny jedla a kyslíka na energiu. 

Práca svalov generuje viac CO2 a podporuje tak uvoľňovanie kyslíka z hemoglobínu 

do svalov. (Zapamätajte si: kyslík sa z hemoglobínu nachádzajúceho sa v červených 

krvinkách uvoľňuje vďaka prítomnosti CO2.)   

 

Dýchanie nosom: 

Krátka KP je odrazom ťažkopádneho dýchania s vyšším rizikom astmatického 

záchvatu v dôsledku fyzickej aktivity. Ak je vaša KP kratšia ako 20 sekúnd, nikdy 

nedýchajte ústami. (Ak je vaša KP dlhšia ako 20 sekúnd, môžete počas športovania 

na malú chvíľu pootvoriť ústa.) 

Dýchať by ste mali iba nosom. Spočiatku vám to môže pripadať nemožné kvôli 

zlozvyku dýchať ústami, ktorý ste si vypestovali. 

Buďte však bez obáv, dá sa v tom ľahko zdokonaliť. V prvej chvíli môžete mať pocit, 

že pri chôdzi sa zatvorenými ústami nemôžete ísť tak rýchlo, ako predtým, pretože sa 

objavujú intenzívnejšie pocity dýchavičnosti. Tie však v priebehu niekoľkých dní 

odznejú a vaša chôdza sa bude pravidelne zlepšovať. Ide skôr o kvalitu ako o 

kvantitu. 

Objem dychu sa počas cvičenia môže tiež zvýšiť. Ak existujú určité odôvodnené 

potreby súvisiace s vaším metabolizmom, nejde o problém. Pravdou však je, že čím je 

vaša KP kratšia, tým je akékoľvek opodstatnenie menej relevantné. 

Často ma navštevujú pacienti s vážnym stavom astmy alebo CHOCHP (Chronická 

obštrukčná choroba pľúc). Pri svojej prvej návšteve sa pomerne výrazne zadýchajú v 

snahe prejsť tých pár krokov zo svojho auta do mojej ordinácie. To je príklad 

absolútne nerelevantnej súvzťažnosti s metabolizmom. Objem ich dychu je veľmi 

veľký, ale fyzické pohyby sú minimálne. Po 10 minútach sa ich dych stíši a ja 

zvyčajne zmeriam ich KP. Spravidla býva dlhá tak 5 alebo 6 sekúnd a poukazuje na 

výnimočne nadmerné dýchanie.   

Zapamätajte si; 

 

 

 
Ak chcete zvýšiť hladinu CO2; zamestnajte 

svoje svaly!  
 

 
Ak je vaša KP kratšia ako 20 sekúnd – dýchajte len nosom 

Ak je vaša KP dlhšia ako 20 sekúnd – môžete počas fyzického 
cvičenia v kratších intervaloch dýchať ústami  
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Najväčšie riziko astmatického záchvatu; 

Najväčšie je riziko astmatického záchvatu 5 minút po začiatku cvičenia a 10 minút po 

skončení. Majte na pamäti, že astmatický záchvat môžete dostať, ak je objem vášho 

dychu väčší ako reálna potreba tela. 

Ako predísť záchvatom na začiatku cvičenia; 

Ak sa objem vášho dychu zvyšuje rýchlejšie ako hladina CO2 generovaná 

metabolizmom, dôjde k stiahnutiu dýchacích ciest a záchvatu. Pokiaľ tomu chcete 

predísť, musíte svoj dych počas prvých desiatich minút cvičenia kontrolovať a jediný 

spôsob, ako to dosiahnuť, je začať ľahkou rozcvičkou. 

Správna rozcvička pozostáva z chôdze alebo drobných pohybov spojených so 

zadržovaním dychu. Po desiatich minútach sa vaše pľúca budú cítiť slobodnejšie a vy 

budete schopní zväčšiť svoje kroky s menšou pravdepodobnosťou, že sa objavia 

príznaky. Bez ohľadu na to, aká dlhá je vaša KP, prvých desať minút vždy začínajte 

pozvoľna. 

Ako predísť záchvatom na konci cvičenia; 

Astmatici dýchajú intenzívne aj po ukončení fyzického cvičenia. Ak ste už docvičili, 

ubezpečte sa, že svoj dych máte pod kontrolou. Využite svoju myseľ a vyviňte 

vedomé úsilie na stíšenie dychu. Ak máte pocit, že svoj dych nemáte pod kontrolou, 

vykonajte Viacero krátkych zadržaní dychu, ako je popísané v Cvičení 6.   

Ako precítiť zvýšenú potrebu vzduchu; 

Ak chcete fyzické cvičenie využiť na maximum, preciťujte zvýšenú potrebu vzduchu 

vedome. Inak povedané, preciťujte stavy dýchavičnosti. 

Ak je vaša KP malá, váš dych ľahko niečo naruší. Buďte preto opatrní, postupujte 

pozvoľna a netlačte sa za hranicu, kedy už nad svojím dychom strácate kontrolu. 

Zároveň sa snažte precítiť znesiteľnú zvýšenú potrebu vzduchu. 

Tri spôsoby, ako v priebehu cvičenia vyvolať zvýšenú potrebu vzduchu.    

1. Kráčajte rýchlejšie, ústa majte stále zatvorené 

2. Počas cvičenia dýchajte menej 

3. Zadržte dych tak, ako je to popísané v CVIČENÍ 4 

Ak je intenzita zvýšenej potreby vzduchu príliš veľká a vy už-už potrebujete 

pootvoriť ústa, spomaľte a stíšte svoj dych. Keď vydržíte so zatvorenými ústami, 

budete sa uzdravovať rýchlejšie. Keď sa v rámci svojej fyzickej aktivity venujete 

chôdzi, je lepšie, ak sa jej venujete sami. Alebo sa so svojim partnerom dohodnite, že 

sa počas chôdze nebudete rozprávať. Rozhovory by anulovali jej užitočnosť. 

Ako zistiť, či počas fyzického cvičenia dýchate správne; 

• Pred cvičením si zmerajte svoju KP 

• Venujte sa fyzickému cvičeniu 

• Zmerajte si KP 15 – 30 minút potom, čo ste skončili 

• Vaša KP zmeraná 15 minút po cvičení by mala byť väčšia ako KP meraná 

pred cvičením. 

Dva body, na ktoré by ste nemali zabudnúť; 

1. Ak si KP meriate hneď po cvičení, je pravdepodobné, že bude menšia ako KP 

pred cvičením kvôli práve prežitému nedostatku vzduchu.   

2. Ak aj 15 minút po cvičení zostáva vaša KP menšia ako jej počiatočná 

hodnota, počas cvičenia ste dýchali nadmerne.  

Plávanie alebo iná aktivita? 

Plávanie bolo v liečbe astmatikov vždy považované za prínosné. Pri plávaní 

pohybujete ramenami i nohami, čím sa zvyšuje produkcia CO2. Zároveň dochádza k 

obmedzeniu dychu, pretože väčšinu času je vaša tvár pod vodou. To vedie k zvýšeniu 

hladiny CO2 a roztiahnutiu dýchacích ciest. (Vyvarujte sa však bazénov s 

chlórovanou vodou, tá môže vyvolať záchvat.) 

Nemusíte sa ale venovať len plávaniu. Teraz, keď už poznáte teóriu súvisiacu s 

nadmerným dýchaním, môžete princípy používané pri plávaní (napr. znížený objem 

dychu) aplikovať aj počas iných aktivít, ktoré obľubujete.  
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KP a športy; 

Predstavte si osobu, ktorej KP je veľmi krátka, napríklad 5 sekúnd. Dýchanie tejto 

osoby bude aj počas veľmi ľahkej chôdze extrémne intenzívne. A teraz si naopak 

predstavte človeka, ktorého KP je dlhá 40 sekúnd. 

Ak by ste zoradili športový tím a zmerali KP všetkým jeho členom, hráči, ktorých KP 

by bola kratšia, by sa ľahko zadýchali. Boli by rýchlejšie unavení, produkcia kyseliny 

mliečnej by u nich bola vyššia a nemali by takú výdrž ako hráči s dlhšou KP. Čím je 

KP dlhšia, tým menší objem vzduchu potrebujete k zabehnutiu určitej vzdialenosti v 

istom tempe. S úmerným zvyšovaním KP sa zlepšuje aj váš fyzický výkon. 

Ak ste tréner a čítate túto knižku, môžete KP využiť ako jednoduchý nástroj na 

meranie výkonu svojich hráčov. Ak chcete zvýšiť ich výkon, zvýšte ich KP.  

 

 

Návod na športovanie v skratke 

1. Pre astmatikov je fyzické cvičení absolútne dôležité. 

2. Cvičte podľa svojich možností.  

3. Ak je vaša KP kratšia ako 20 sekúnd, v priebehu cvičenia nikdy nedýchajte 

ústami.  

4. Čím kratšia je vaša KP, tým viac by ste si mali pri fyzickom cvičení dávať 

pozor.  

5. V priebehu fyzického cvičenia preciťujte zvýšenú potrebu vzduchu. 

6. Tridsať minút až jedna hodina fyzického cvičenia denne je úžasným 

prostriedkom k zlepšeniu vašej KP. 

7. Nezabudnite sa prvých 10 minút venovať ľahkej chôdzi so zatvorenými 

ústami. 

8. A taktiež nezabudnite stíšiť svoj dych ihneď po skončení cvičenia. 

9. Kráčajte, nerozprávajte.  

  

 
Čím je vaša KP dlhšia, tým lepší výkon počas 

jednotlivých športov podávate. 

Čím je vaša KP kratšia, tým nižší je váš výkon 
pri športovaní  

 



KAPITOLA TRI 

CVIČENIE 4 
Zadržovanie dychu pri cvičení 
 

Toto cvičenie pracuje so zadržovaním dychu počas výdychu. Venovať sa pritom 

môžete akémukoľvek druhu fyzickej aktivity. Dych môžete zadržovať počas 

plávania, skákania na švihadle či trampolíne alebo počas jazdy na bicykli, apod. 

 

Cvičenie je veľmi účinné. Okrem iného pomôže zabezpečiť, aby váš dych nebol 

počas dňa tak intenzívny, ale pokojný a mierny. Doba zadržovania závisí na vašom 

zdravotnom stave a KP. 

 

Upozornenie; 

Ak trpíte niektorou chorobou či problémom uvedeným v Upozornení v Kapitole 2, je 

lepšie, keď CVIČENIE 4 nebudete vykonávať. Namiesto toho môžete skúsiť 

CVIČENIE 6 (Viacero krátkych zadržaní dychu), postupne znižovať objem svojho 

dychu alebo sa venovať chôdzi s miernym nedostatkom vzduchu. 

Tu je pár informácií, ktoré stoja za zváženie; 

• Ak je KP kratšia ako 10 sekúnd, nemusíte počas fyzickej aktivity zadržiavať 

dych, aby ste vyvolali nedostatok vzduchu. Dosiahnete ho samotným 

cvičením. 

• Ak je rozpätie KP medzi 10 a 15 sekundami, zadržiavanie dychu by malo byť 

skôr kratšie. (Príklad nájdete nižšie.)  

• V prípade, že je vaša KP dlhšia ako 15 sekúnd a vy netrpíte žiadnymi 

problémami uvedenými v Upozornení v Kapitole 2, potom môže byť 

zadržovanie dychu krátke i dlhé. (Príklad je uvedený nižšie.)  

 

Príklad fyzického cvičenia s krátkym zadržaním dychu – vhodné pre ľudí s 

relatívne krátkou KP: 

 

• Počas chôdze sa nadychujte, vydychujte a zadržiavajte dych 

• Urobte 10 krokov so zadržaným dychom 

• Opäť začnite dýchať a pokračujte v chôdzi   

• Po 30 sekundách až 1 minúte chôdze, pri normálnom spôsobe dychu, znova 

zopakujte zadržanie dychu tak, ako je to popísané vyššie. 

• Krátke zadržanie dychu opakujte približne každých 30 sekúnd až jednu 

minútu. 
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Fyzické cvičenie so stredne dlhým až dlhým zadržaním dychu. (Pokiaľ trpíte 

akýmikoľvek problémami uvedenými v Upozornení v Kapitole 2 alebo je vaša KP 

kratšia než 15 sekúnd, toto cvičenie prosím nevykonávajte.) 

 

• Počas chôdze sa nadychujte, vydychujte a zadržiavajte dych. 

• Urobte 20 až 100 krokov so zadržaným dychom 

• Opäť začnite dýchať a pokračujte v chôdzi 

• Po 30 sekundách až 1 minúte chôdze, pri normálnom spôsobe dychu, znova 

zopakujte zadržanie dychu tak, ako je to popísané vyššie. 

• Svoj dych majte starostlivo pod kontrolou 

Najlepší spôsob, ako dosiahnuť predĺženie KP z 20 na 40 sekúnd, je vytvoriť veľký 

nedostatok vzduchu. 

 

Mimochodom ak chcete zadržovať dych, nemusíte sa venovať len chôdzi. 

Zadržovanie dychu môžete vykonávať aj počas iných fyzických aktivít. Niektorí 

futbalisti zadržujú dychu počas tréningu. Napríklad pri šprinte zadržia svoj dych na 

dobu niekoľkých krokov, aby vytvorili istý nedostatok vzduchu. 

Dych môžete zadržiavať, aj keď idete na bicykli, hráte golf alebo zdvíhate činky. 

Toto cvičenie možno okrem iného s dobrými výsledkami použiť aj pri tesárskych či 

murárskych prácach, maľovaní, omietaní alebo roznose nápojov či u záhradníkov a v 

ďalších profesiách, kde je fyzická aktivita súčasťou zamestnania. 

Neexistuje žiadne pevne stanovené pravidlo, koľkokrát môžete cvičenie počas dňa 

opakovať. Avšak čím častejšie dych zadržujete, tým lepšie. Intenzívnejšie 

zadržovanie dychu môže reštartovať vaše respiračné centrum a pomôcť rozhýbať 

niekedy tvrdohlavo nízku KP.  

  

 
Svoj dych majte starostlivo pod kontrolou 

 

 
Zakaždým, keď počas fyzického pohybu zadržujete dych, je 

nevyhnutné, aby ste ho mali pod kontrolou. 
 



KAPITOLA TRI 

CVIČENIE 5 
Kroky 
 

Ak trpíte symptómami ako je sipot a kašeľ či zdravotnými problémami uvedenými 

v Upozornení v Kapitole 2, je lepšie, keď CVIČENIE 5 nebudete vykonávať. 

Kroky pracujú so stredne veľkou až veľmi veľkou zvýšenou potrebou vzduchu. 

Najvhodnejšie sú pre deti a ľudí, ktorým fyzická činnosť nerobí problémy. Ak počas 

Krokov alebo chôdze praktizujete dlhšie zadržovanie dychu, výsledky sa dostavia 

rýchlejšie. Dôvodom je intenzívnejší nedostatok vzduchu, ktorý tak vyvoláte.  

 

Cvičenie Kroky vykonajte nasledovne; 

• Urobte malý nádych a malý výdych. 

• Zadržte dych tak, že si chytíte nos.  

• Urobte toľko krokov, koľko zvládnete, dokým neucítite silnú potrebu 

nádychu. 

• Snažte sa vyvolať veľký nedostatok vzduchu tak, že urobíte toľko krokov, 

koľko zvládnete - samozrejme bez toho, aby ste to prehnali!  

• Keď začnete opäť dýchať, dýchajte iba nosom a okamžite utíšte svoj dych. 

• Po docvičení Krokov bude váš prvý nádych pravdepodobne intenzívnejší než 

normálne. Stíšte svoj dych, len čo to bude možné, tak, že potlačíte intenzitu 

druhého a tretieho nádychu. 

• Z Krokov by ste sa mali pozbierať počas jedného až dvoch nádychov. Ak vám 

to nejde, zadržovanie dychu, ktoré ste praktikovali, bolo príliš dlhé.   

 

 

Vždy sledujte počet krokov, ktoré urobíte, aby ste zistili svoje skóre. Každý deň si 

skóre porovnajte s predchádzajúcim dňom, aby ste videli svoj pokrok. Na konci 

príručky nájdete záznamový hárok, kam si údaje o svojom postupe môžete zapisovať. 

Aj keď sa v Krokoch pracuje so zadržovaním dychu, počas ktorého by ste mali 

pociťovať výrazne zvýšenú potrebu vzduchu, nikdy by to pre vás nemalo byť 

stresujúce. 

Ako všetky dychové cvičenia aj Kroky by ste mali vykonávať na lačný žalúdok. 

Cieľom prvých pár týždňov je dosiahnuť 20 až 30 opakovaní Krokov denne. 

(Napríklad 2 - 3 kolá, každé kolo s 10 opakovaniami.)   

Okrem toho dbajte počas zvyšku dňa na správne dýchanie. 

Vaším cieľom je zvýšiť skóre v Krokoch každý týždeň o 10 krokov. Z času na čas 

môže dôjsť k stagnácii, po pár týždňoch sa však vaše skóre opäť rozbehne. 

Pred mnohými rokmi som zisťoval, koľko krokov musí jednotlivec vzhľadom k 

svojej KP urobiť. Moje poznatky celkom presne platia u väčšiny ľudí. Napríklad u 

dieťaťa alebo dospelého človeka sa kašeľ, sipot a záchvaty vyvolané cvičením budú 
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opakovať, kým nebude jedinec schopný urobiť 60 krokov na jeden krát. Hlavné 

príznaky sa vytratia, keď sa skóre v Krokoch bude pohybovať medzi 60 a 80. 

Akýkoľvek spúšťač ich však opätovne vyvolá.  

Vaším cieľom teda je urobiť do jedného výdychu 100 krokov. Znamená to niekoľko 

týždňov práce, nečakajte preto zázraky cez noc. Postupujte v Krokoch v rámci svojich 

možností a dajte si pozor, aby ste to neprehnali. Ak sa u vás objavia sipot alebo ak 

máte záchvat kašľa, Kroky nepraktizujte. Mohli by narušiť váš dych. Namiesto toho 

skúste urobiť Viacero krátkych zadržaní dychu. (CVIČENIE 6)  

 

Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže zaznamenávať váš pokrok.  

        KP   KROKY 

Zaručená prítomnosť príznakov ako kašeľ,      10    20- 40 

sipot, dýchavičnosť, chrápanie, nespavosť,             20     40- 60 

únava, nádcha či upchatý nos.  

 Hlavné symptómy odzneli, v prítomnosti     30     60 - 80 

spúšťača sa však môžu znovu objaviť.          40       80 - 100 

 

S KP dlhou 10 sekúnd, sa vaše skóre v Krokoch bude pohybovať niekde medzi 20 a 

40. Keď bude vaša KP 40 sekúnd, skóre v Krokoch bude medzi 80-100. Spojitosť 

medzi KP a skóre v Krokoch je presnejšia skôr u dospelých ako u detí. 

KP nad 40 sekúnd alebo skóre v Krokoch nad 100 znamená, že sa u vás nevyskytujú 

žiadne príznaky astmy. 

Obyčajné cvičenie Krokov vám však k dobrého zdravotnému stavu nepomôže. 

Dôležitý je tiež tichý a mierny dych, ktorý môžete počas dňa spestriť intervalmi 

mierne až stredne veľkej zvýšenej potreby vzduchu.  
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KAPITOLA TRI 

CVIČENIE 6 
Ako zastaviť kašeľ a sipot s 
Viacerými krátkymi zadržaniami 
dychu. 
 

Video k tejto sekcii nájdete zdarma na www.ButeykoDVD.com 

Toto cvičenie je vhodné pre každého, špeciálne pre starších ľudí a tých, ktorí trpia 

silnou astmou, emfyzémom alebo indikáciami uvedenými v Upozornení v Kapitole 2, 

v Kategórii 2. Účinne pomáha pri záchvatoch paniky, astmy či stresu. Jeho výsledky 

sú podobné výsledkom cvičení s papierovou taškou. Je však oveľa bezpečnejšie, 

pretože pri ňom udržujete stálu hladinu kyslíka. 

Viacero krátkych zadržaní dychu môžete praktizovať tisíckrát denne. Popravde ľudia 

so silnou astmou či emfyzémom by ich mali cvičiť celý deň i celú noc. Cvičenie je 

šetrné, vhodné aj pre starších ľudí a značne znižuje výskyt príznakov choroby.  

Viacero krátkych zadržaní dychu k eliminácii symptómov (záchvatu) 

 

Urobte viacero krátkych zadržaní dychu, každé by malo byť dlhé približne 2-5 

sekúnd. 

• Nadýchnite sa, vydýchnite a zadržte dych. 

• Zadržte dych na 2-5 sekúnd. Nesnažte sa dych zadržiavať dlhšie ako 2 až 5 

sekúnd, nakoľko by to viedlo k jeho prehĺbeniu a zhoršeniu symptómov. 

Maximálna doba zadržania dychu by nemala byť väčšia ako polovica dĺžky 

vašej kontrolnej pauzy v danom čase. (Ak je napríklad dĺžka vašej KP 4 

sekundy, urobte krátke zadržanie dychu trvajúce len 2 sekundy.) 

• Po každom zadržaní dychu, sa na 10 až 15 sekúnd vráťte k normálnemu 

spôsobu dýchania. Do priebehu dychu nezasahujte.  

• Pokračujte v krátkom zadržiavaní dychu, po ktorom nasleduje pozvoľné 

dýchanie po dobu 10 až 15 sekúnd, kým nepominú symptómy.  

V zásade sa astmatický záchvat, ktorý je len istou fázou problémov s dychom, 

neobjavuje bez predchádzajúceho upozornenia. Vo väčšine prípadov jednotlivec cíti 

stupňujúce sa sťahovanie dýchacích ciest, zvýšené upchatie nosa, a/alebo začiatok 

sipotu, apod. Keď zaregistrujete prvé známky záchvatu, je užitočné si okamžite 

zacvičiť Viacero krátkych zadržaní dychu. 

 

Dychové cvičenie zmierni astmatických záchvat iba počas raných štádií symptómov. 

Ak astmatický záchvat trvá dlhšie ako päť minút, bude ďaleko ťažšie dostať ho pod 

kontrolu pomocou dychových cvičení, najmä ak je vaša KP bežne kratšia ako 20 

sekúnd. 

Po 5 minútach trvania záchvatu, užite svoje lieky. (Ak máte ťažký záchvat – lieky 

užite okamžite.) Ak vaše lieky do 5 minút nezaúčinkujú, bezodkladne vyhľadajte 

lekársku pomoc. 

 

Časť B. Použitie Viacerých krátkych zadržaní dychu k zastaveniu záchvatu kašľa 

Jedným z príznakov astmy je kašeľ. Ľudovo sa síce hovorí o "užitočnom kašli", nič 

také ale neexistuje. Kašeľ pre telo vždy predstavuje stres a môže spôsobiť zlomenie 

rebier alebo vyvolať zvracanie či iné ťažkosti. Ak zo svojich pľúc potrebujete 

vykašľať hlien, vykonajte CVIČENIE 1 alebo 6, záleží, ktoré vám lepšie vyhovuje. 

Niektoré osoby sú náchylnejšie k záchvatom kašľa než iné. Jedno zakašľanie 

 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: UŽÍVAJTE LIEKY 

 
Dôležité upozornenie: Všetky dychové techniky používajte v kombinácii 
s klasickou dennou liečbou. Pokračujte v užívaní preventívnych liekov a 

vezmite si úľavový liek vždy, keď je to potrebné.   
  



nepredstavuje žiadny problém. Problémom je epizóda kašľa, ktorú možno len ťažko 

zastaviť. Záchvaty kašľa bývajú častejšie v noci alebo v skorých ranných hodinách. 

Častý kašeľ výrazne narušuje normálny priebeh dýchania. 

Pracoval som s množstvom ľudí, ktorí väčšinu dňa strávili kašľaním, pričom u 

väčšiny z nich bolo príčinou nadmerné dýchanie. Potom, čo sa títo ľudia naučili svoj 

dych korigovať a ich KP sa predĺžila, zmizol aj kašeľ. Nie je podstatné to, aký druh 

kašľa máte, váš kašeľ môže byť suchý i vlhký; a nezáleží ani na tom, kedy ku kašľu 

dochádza, môže to byť uprostred noci alebo počas rozprávania či denných aktivít. S 

tým, ako sa bude vaša KP predlžovať, by sa frekvencia a trvanie kašľa mali zlepšiť. 

Kým vaša ranná KP nedosiahne hodnotu 20 sekúnd alebo vaše skóre v Krokoch 

nebude viac ako 60, bude u vás kašeľ celkom častý. Vyvolanie príznakov v dôsledku 

alergénov bude pretrvávať, kým nebude vaša KP 40 sekúnd a/alebo vaše skóre v 

Krokoch 80-100.   

 

Cyklus kašľa: 

Predtým než spustíte kašeľ, obvykle dochádza k hlbokému nádychu. Ten vyústi v 

následný kašeľ, ktorý je vlastne len násilným výdychom vzduchu. Násilným 

výdychom sa zvyšuje objem vzduchu pri ďalšom nádychu, v dôsledku ktorého 

dochádza k ďalšiemu zakašľaniu. A začína kolobeh: ďalší hlboký nádych, ďalšie 

zakašľanie, ďalší násilný výdych a kolotoč sa krúti dookola. 

Cyklus kašľa môžete prerušiť, keď budete postupovať nasledovne: 

• Pokúste sa svoj kašeľ potlačiť a nekašlite úplne z plných pľúc. V hrdle 

pocítite šteklenie, ale po chvíli by nutkanie na kašeľ malo odznieť. Prehltnutie 

alebo zadržanie dychu vám nutkanie na kašeľ môžu pomôcť stlmiť.  

• Nesiľte sa do vykašliavania hlienu zo svojich pľúc. Hlien chráni dýchacie 

cesty a má svoju funkciu, chráni vaše telo pred úbytkom kysličníka uhličitého. 

Silené vykašliavanie, ktoré nerešpektuje plynulosť vášho dychu, povedie k 

zintenzívneniu jeho tvorby.  

• Namiesto toho znížte objem svojho dychu alebo vykonajte zadržanie dychu a 

hlien sa prirodzene uvoľní, len čo sa dýchacie cesty rozšíria. Vzápätí ho 

môžete prehltnúť, pričom sa neškodne rozpustí v žalúdočnej kyseline, alebo 

ho môžete vypľuť - ak to situácia dovoľuje. 

• Ak si musíte odkašľať, snažte sa kašľať výhradne nosom. 

Najdôležitejšie je, aby ste si pamätali, že intenzívne dýchanie a silený výdych, ktoré 

ku kašľu vedú, periódu vášho kašľa len predlžujú. Ak si toho budete vedomí, pomôže 

vám to pri eliminácii záchvatov. 

Zapamätajte si, čím viac kašlete, tým väčšia bude vaša potreba zakašlať ešte raz.  

 

Vykonajte Viacero krátkych zadržaní dychu, ako je popísané vyššie, až kým sa váš 

záchvat s kašľom nezastaví. Môže to trvať aj niekoľko hodín, najmä ak kašeľ 

neustáva. Zistíte, že toto cvičenie vám značne pomôže skrátiť dobu kašľa a znížiť 

potrebu vziať si orálne kortikosteroidy. 

Toto cvičenie na mojej klinike pomohlo zastaviť záchvaty kašľa u mnohých ľudí. 

Dôležité je, aby ste vyvinuli vedomé úsilie na upokojenie alebo potlačenie kašľa. 

Počas zášklbov vykonajte toľko krátkych zadržaní dychu, koľko môžete, aby ste 

kašeľ dostali pod kontrolu. 

 

  

 
Upozornenie: 
Aj pri silných záchvatoch kašľa, podobne ako u sipotu, okamžite užite 
svoje lieky a/alebo vyhľadajte lekársku pomoc. 



KAPITOLA 4 

Životní štýl, spánok a 
stravovanie 
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Video k tejto sekcii nájdete zdarma na www.ButeykoDVD.com 

Spánok 

Dôsledkom kratšej KP, ktorá je odrazom zvýšeného objemu dychu, je škála 

symptómov. Koľko z nich sa týka aj vás?  

• Chrápanie 

• Spánkové apnoe  

• Prerušovaný spánok 

• Nočné mory  

• Príznaky astmy (okolo 3-5 hodiny ráno)  

• Potreba ísť do kúpeľne okolo 5 – 6 hodiny ráno  

• U detí – nočné pomočovanie sa do postele 

• Ráno po prebudení ako prvá na vás doľahne únava  

• Sucho v ústach 

• Symptómy po prebudení – upchatý nos, sipot, kašeľ alebo dýchavičnosť 

Počas posledných päťdesiatich rokov desiatky tisíc ľudí úspešne použili Butejkovu 

metódu na odstránenie svojich problémov spojených so spánkom ako chrápanie, 

spánkové apnoe či nespavosť. Niet divu, že tieto problémy sú u astmatikov veľmi 

rozšírené, nakoľko ich hlavným protagonistom je nadmerné dýchanie. 

 

K chrápaniu nemusí nevyhnutne dochádzať z dôvodu zúženia dýchacích ciest. 

Častejšou a pravdepodobnejšou príčinou je zvýšený objem dychu. Chrápanie máva 

dve podoby. Ľahšou variantou je nadmerné dýchanie ústami, ktoré spôsobuje vibráciu 

mäkkého podnebia. Druhým typom je ťažkopádne dýchanie cez nos, ktoré vyvoláva 

vírenie vzduchu v nosovej alebo ústnej časti hltana, čo spôsobuje obmedzenie prúdu 

vzduchu prichádzajúceho z nádychu. 

 

Všimnite si dýchanie chronicky chrápajúceho človeka a započúvajte sa do neho - je 

ťažkopádne! 

 

Obštrukčné spánkové apnoe je zastavením dychu počas spánku. Za klinicky 

významné sa považuje, keď u niekoho dochádza k viac ako piatim zastaveniam počas 

jednej hodiny. Dýchanie ústami a ťažkopádne dýchanie spojené s veľkým objemom 

vzduchu sú hlavnou príčinou spánkového apnoe. (Prečítajte si knižku "Spite vďaka 

Butejkove metóde" od Patricka McKeowna o tom, ako použiť Butejkovu metódu na 

odstránenie problémov so spánkom). 

 

Ak chcete odstrániť nespavosť, chrápanie a spánkové apnoe, zaistiť si hlboký 

posilňujúci spánok, mať tichší dych alebo vyššiu hladinu energie po prebudení, 

postupujte nasledovne; 

 

Postup: 

• Čím je vaša kontrolná pauza dlhšia, tým lepšie. 

• Znížte objem svojho dychu a vytvorte si znesiteľný nedostatok vzduchu 

počas 15-minútovej relaxácie v posteli. 

• Dve hodiny predtým, než pôjdete spať, nejedzte žiadne jedlá. Jedenie dych 

prehlbuje.  

• Najlepšie je, keď spíte v chladnej (nie však úplne studenej) spálni. Dobré je, 

ak sa v spálni nenachádza ústredné kúrenie a tiež, ak vaše periny a obliečky 

nie sú prehnane teplé. Vyššia teplota dych prehlbuje. A koniec koncov 

najlepšie je, ak je spálňa vyvetraná.  

• Nespite na chrbte. Naopak, spite na ľavej strane alebo na brušku. Spanie na 

chrbte je snáď najhoršia možná poloha, pretože pri nej nedochádza k 

žiadnemu obmedzovaniu dychu. Najpreferovanejšou pozíciou je spánok na 

ľavej strane, pretože vtedy dýchate menej.  

• Uistite sa, že počas noci spíte so zavretými ústami.  
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Kľúč k lepšiemu zdraviu - počas noci NIKDY nedýchajte ústami. 

 

Zamknite si na noc ústa; 

Dospelým a starším deťom odporúčam, aby si na noc prelepili ústa papierovou 

páskou, ktorá by ich pery držala zľahka pohromade. Papierovú pásku dostanete vo 

väčšine papiernictiev. Kvalitnou značkou je 3M, pričom vhodná je šírka 2, 5 cm. 

Pásku prilepte horizontálne tak, aby prekrývala vaše ústa. Ak sa vám nedarí prilepiť 

ju horizontálne, prilepte ju vertikálne. Pred tým, než ju použijete, zahnite jednu časť 

na ktoromkoľvek konci, aby bolo jej odlepovanie po prebudení ľahšie. Páska na noc 

cez ústa je základom kvalitného spánku a do značnej miery napomáha zvýšiť hladinu 

energie po prebudení. Všetky vyššie menované príznaky sa vďaka zatvoreným ústam 

počas noci spravidla zlepšia. U detí mladších ako 5 rokov nie je prelepovanie úst 

páskou vhodné. 

Pásku neodporúčam, ani ak ste požili značné množstvo alkoholu či v prípade 

nevoľnosti. 

Je možné, že niekoho úplne odôvodnene zachváti pri myšlienke, že by si mal prelepiť 

ústa páskou, pocit paniky. Na prekonanie tohto pocitu by vám mohlo pomôcť, keby 

ste si pásku prilepili pol hodiny predtým, než pôjdete spať. Táto doba by mala stačiť 

na to, aby ste si na pásku zvykli a prekonali tak nervozitu. Prvých pár nocí môžete 

mať z pásky na ústach divný pocit. A taktiež vám môže v priebehu noci skĺznuť, ale 

aspoň pár hodín počas noci strávite dýchaním cez nos. 

Pásku používajte, kým nedosiahnete požadovanú zmenu - dýchať nosom aj počas 

noci. To, ako dlho to bude trvať, závisí na vás.  

 

Čo robiť, keď je váš nos upchaný; 

Príznaky mierne upchaného nosa; 

Keď idete spať a váš nos je upchatý, najskôr ho prečistite cvičením na uvoľnenie nosa 

a prepláchnite soľným roztokom, popísaným vyššie. Kým budete cez noc používať 

pásku, váš nos sa nikdy úplne neupchá. Aj keď by ste počas noci dýchali zhlboka, 

zatiaľ čo máte na ústach pásku, môže dôjsť len k čiastočnému upchatiu nosa. 

Upchatie je obranný mechanizmus tela, ktoré sa snaží zabrániť nadmernému 

dýchaniu. Ak sa váš nos čiastočne upchá, v tele sa zdvihne hladina kysličníka 

uhličitého, čo napomôže uvoľneniu nosa a tak ďalej. Majte na pamäti, že váš nos 

bude úplne upchatý iba vtedy, keď sa vrátite späť k dýchaniu ústami. 

 

Príznaky veľmi upchaného nosa; 

V prípade, že máte s upchatým nosom veľké problémy, budete musieť aplikovať 

všetky nasledujúce kroky; 

• Polhodinu pred spaním vykonajte dychové cvičenie na zníženie objemu 

vzduchu. (Prípadne, ak môžete, urobte cvičenie Kroky. Bude stačiť 10 

opakovaní.)  

• Zároveň si budete musieť prepláchnuť nos morskou soľou a vodou, ako to 

bolo popísané vyššie, a vziať si na noc pásku cez ústa.  

• Ďalším nevyhnutným opatrením sú náplasti na nos na noc napríklad od firmy 
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Breathe Right alebo inej značky.  

• Nemusí byť na vás práve vábny pohľad so zalepenými ústami a náplasťou cez 

nos, budete sa však cítiť oveľa lepšie!  

Náplasti od firmy Breathe Right môžete kúpiť v lekárňach alebo na internete a pri 

problémoch s nosom sú veľmi účinné. Jedná sa o plastové prúžky, ktoré pri 

umiestnení na vonkajšiu časť nosa zlepšujú priechodnosť vzduchu nosom. Tieto 

náplasti sú dočasným opatrením. Po čase, až sa uvoľnenie vášho nosa zlepší, ich 

nebudete viac potrebovať. Sami budete schopní mať zatvorené ústa a to aj vtedy, ak 

budete používať iba pásku cez ústa. 

Kvalita vášho spánku sa výrazne zlepší a ráno budete vstávať so skvelou hladinou 

energie na rozdiel od pocitu uťahanosti, ktorý zažíva veľa ľudí s ťažkopádnym 

dychom. 

 

Stručné zhrnutie ako vyriešiť problémy s nosom; 

Polhodiny pred tým, než pôjdete spať, precvičujte znižovanie objemu dychu. Veľmi 

účinné sú Kroky, ak sú pre vás vhodné. Inak vykonajte ktorékoľvek cvičenie, ktoré 

vám vyhovuje. 

Prepláchnite si nos morskou soľou a vodou. 

V prípade, že sú vaše problémy s nosom veľmi silné, použite náplasti od Breathe 

Right alebo inej firmy. 

Počas noci používajte pásku na ústa. 
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KAPITOLA 4 

Stravovanie 
 

Dve stravovacie zásady 

1. Všetky jedlá vedú k prehĺbeniu dychu. Strážte preto množstvo, ktoré jete. 

Jedzte len vtedy, keď máte hlad. Ak vám stačilo, už nejedzte. 

 

Ak je vaša KP kratšia ako 15 sekúnd, venujte špeciálnu pozornosť tomu, kedy jete, 

koľko toho zjete a čo jete. Jedlo totiž môže významne narušiť plynulosť vášho dychu. 

Keď začínate pracovať so svojím dychom, môže sa vám stať, že sa vaša chuť k jedlu 

výrazne zníži, nakoľko sa mení váš metabolizmus. S menšou chuťou do jedla 

schudnete ľahko a bez väčšieho úsilia. (Pokiaľ potrebujete zhodiť pár kíl.)  

 

 

2. K potravinám, ktoré vedú k prehĺbeniu dychu, patria predovšetkým umelo 

spracované a "ťažké" jedlá, ako sú zvieracie bielkoviny. Takéto potraviny by ste mali 

obmedziť, vrátane cukru, čaju, kávy, bieleho chleba, hovädzieho, bravčového a 

mliečnych výrobkov.  

 

Umelo spracované jedlá;  

V 30. rokoch 20. storočia vypracoval Dr. Weston Price zaujímavú štúdiu zaoberajúcu 

sa pôvodnými komunitami. Sledoval, čo sa s nimi stane, ak prejdú na západný spôsob 

stravovania s umelo spracovanými potravinami. Keď Galovia žijúci na Hebridách u 

škótskeho pobrežia prešli z tradičného spôsobu stravovania, ktoré zahrňovalo plody 

mora a jedlá z ovsa, na modernú stravu ako koláče, biely chlieb a ďalšie výrobky z 

bielej múky, džemy, zeleninu z konzervy, sladené ovocné šťavy, marmelády a 

sladkosti, hneď prvá generácia ich detí začala dýchať ústami a ich imúnnosť voči 

civilizačným chorobám sa dramaticky znížila.1 

Ukázalo sa, že pôvodný spôsob stravovania Galov poskytoval prinajmenšom štyrikrát 

toľko živín, koľko potrebovali, zatiaľ čo moderný spôsob stravovania nedosahoval 

ani minimálne kritériá. 

Uznanie faktu, že u detí došlo k dýchaniu ústami, bolo veľmi významné. Ilustruje to 

súvislosť medzi moderným spôsobom stravovania a chronickou hyperventiláciou. V 

prípade, že sa u dieťaťa objaví potreba dýchať intenzívnejšie, otvorí ústa, aby sa 

nadýchlo. To má vážny negatívny vplyv na jeho zdravie. 

Umelo spracované jedlá podporujú tvorbu hlienu a kyselín. Počas evolúcie bol náš 

spôsob stravovania z 95% zásaditý a z 5% kyslý. V súčasnosti je opak pravdou; naše 

jedlá sú z 95% kyslé a z 5% zásadité. Kyselinotvorné jedlá ako mliečne výrobky, 

mäso, chlieb, cukor, káva a čaj podporujú tvorbu hlienu a prekysľujú krv. Telo 

následne v snahe o vyrovnanie pH stimuluje intenzívnejšie dýchanie, aby sa zbavilo 

CO2. (CO2 je kyselinotvorné.)  

Medzi zásadité jedlá patrí ovocie, zelenina a voda. Sú to jedlá, ktoré priaznivo 

ovplyvňujú správne dýchanie. (Pozor však na citrusové ovocie, u astmatikov môže 

 
Ak chcete svoju KP predĺžiť rýchlejšie – 

Znížte konzumáciu jedál  
 



vyvolať intoleranciu.) 

Potravinová intolerancia; 

Konzumácia jedál, na ktoré ste alergickí, skracuje dĺžku vašej kontrolnej pauzy. 

Najčastejšie potravinová intolerancia u astmatikov vzniká u čokolády, mlieka, 

vajíčok, syru a smotany, pšenice, citrusovom ovocí a červenom víne. 

Najproblematickejšia je podľa mojich skúseností čokoláda a bohužiaľ to vyzerá tak, 

že astmatici ju priam milujú. Príznaky sa nemusia dostaviť ihneď po zjedení 

čokolády, môžu sa ale objaviť neskôr, napríklad v priebehu dňa alebo o deň neskôr. 

Ak máte na čokoládu neodolateľnú chuť, je to príznakom toho, že vám chýba 

magnézium. Užívanie magnéziových tabliet po dobu niekoľkých mesiacov, vám túto 

túžbu pomôže eliminovať. Magnézium navyše prirodzene rozširuje priedušnice a je 

veľmi účinným prvkom pri ochorení priedušiek. Ak užívate orálne kortikosteroidy, je 

dôležité, aby boli magnézium a kalcium doplnkom vašej stravy. Pre správne využitie 

vápnika, je prítomnosť magnézia nevyhnutná. 

Pre určenie typu potravinovej intolerancie, sledujte, ktoré potraviny spôsobujú 

stiahnutie vašej hrude. Cítite napríklad, že sa váš hrudník sťahuje alebo vykašliavate 

nekonečné množstvo hlienu po tom, čo ste vypili pohár mlieka alebo si dali pár 

pohárikov červeného vína? 

Symptómy sa nemusia dostaviť ihneď po konzumácii potraviny, na ktorú ste 

alergickí, môžu sa objaviť nasledujúci deň. Tie isté potraviny spravidla ovplyvňujú aj 

stav dutín. Ak ste závislí na poháriku červeného vína alebo tabuľke čokolády, 

opýtajte sa sami seba, či vám stiahnutie hrudníka, ktoré vzápätí nasleduje, za to stojí. 

Podľa môjho názoru a na základe pozorovaní tisícok astmatikov trpí intoleranciou na 

mliečne výrobky približne 50%. Pre prevenciu osteoporózy stačí piť dostatok vody, 

venovať sa posilňovacím cvičeniam ako sú chôdza alebo jogging, či jesť dostatok 

čerstvej zeleniny. Týmto spôsobom funguje prevencia voči osteoporóze v krajinách s 

nízkou produkciou mlieka ako Čína. Krehké kosti sú navyše oveľa častejšie v 

západných krajinách, kde je spotreba mlieka na rozdiel od východných krajín 

obrovská. Ani voľne žijúce zvieratá nemajú s osteoporózou žiadny problém a pritom 

žiadne z nich nepije mlieko potom, čo boli odkojené. Ako myslíte, že riešia 

prevenciu? 

Stravovanie a KP 

Správna strava pozostávajúca z ovocia, zeleniny, rýb, kuracieho mäsa, kaše a vody 

vám pomôže vylepšiť dĺžku KP. Surová strava je vášmu dychu prospieva viac ako 

varené jedlá. 

Strava chudobná na živiny pozostávajúca z umelo upravovaných potravín s vysokým 

obsahom proteínov a potraviny, na ktoré ste alergickí, prispievajú k vyššiemu objemu 

dychu a skracujú dĺžku KP. Na umelo spracované potraviny – zdroj vyšších ziskov, 

beží viac reklám. Platí tu jednoduchá rovnica. Čím sú potraviny propagovanejšie, tým 

viacej sú spracované. Bude lepšie, ak odvrátite svoj zrak od reklám známych 

výrobcov raňajkových cereálií, ktoré bombardujú nevinné deti, no obsahujú príliš 

veľké množstvo čokolády a cukru, s výrazne nižšou nutričnou hodnotou. 

Okrem konzumácie vhodného jedla sa snažte zabezpečiť, aby ste každý deň vypili 

dostatočné množstvo vody. Spotreba vody závisí na mnohých faktoroch, vrátane 

vonkajšej teploty, množstva fyzickej aktivity aj spôsobu stravovania. Farba vášho 

moču je pravdepodobne najlepším indikátorom toho, do akej miery ste hydratovaní. 

V zásade by farba moču mala byť svetlá. Ak je tmavá, znamená to, že by ste mali piť 

viacej vody. 

Snažte sa počas jedenia a pitia zo svojho dychu nespustiť oči. Počas tejto doby je 

celkom bežné, že sa nadychujeme veľkými dúškami. Snažte sa aj počas jedenia 

dýchať potichu a dýchajte nosom. Som si istý, že radi budú aj vaši hostia! 

Vo svetle týchto skutočností snáď chápete, prečo je tak dôležité, aby ste okrem 

znižovania objemu vzduchu, urobili aj niečo s vaším stravovaním a zaistili si tak 

kontrolu nad stavom svojej astmy.  
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KAPITOLA 5 
Prispôsobte Si Metódy 
Butejkovej Kliniky Vlastným 
Potrebám 
 

Video k tejto sekcii nájdete zdarma na www.ButeykoDVD.com  

 

 

“Pokiaľ viete, že vďaka tomu, že ste žili, sa aspoň jednému človeku dýcha ľahšie 

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

Ralph Waldo Emerson 1803-1882  
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Výber aktivít, ktoré vám sadnú najlepšie, záleží na aktuálnom stave vášho zdravia a 

na tom, aké cvičenia by ste radi vykonávali. 

Keď;  

 

A   Necítite sa moc dobre, máte vyšší vek alebo je vaša KP kratšia ako 10 

sekúnd;  

• Neustále, aj počas noci, dýchajte nosom  

• Keď budete spať len vo vzpriamenej polohe, bude sa u vás objavovať menej 

príznakov 

• Pretrvávajúce ťažkopádne dýchanie, ktoré počas vášho spánku trvá aj šesť či 

sedem hodín, povedie k stagnácii KP a jej nízkej úrovni. Nastavte si teda na 

noc budík a svoj spánok každé dve až tri hodiny prerušte. Keď sa v noci 

prebudíte, urobte viacero krátkych zadržaní dychu, aby ste svoj dych dostali 

opäť pod kontrolu.  

• Snažte sa, aby bol váš dych vždy pokojný 

• Vyhnite sa nadbytočnému rozprávaniu alebo iným aktivitám, ktoré by objem 

vášho dychu zvyšovali 

• Konzumujte malé množstvá jedál 

• Nikdy sa počas cvičenia netlačte za hranicu, kedy by ste mohli stratiť kontrolu 

nad svojím dychom. Ráno vstaňte z postele, zvoľna sa z nej zošuchnite a 

pomaly prejdite do kúpeľne alebo do inej izby. Keď stúpate po schodoch, 

robte v jeden moment iba jeden krok a odpočívajte tak často, ako je to 

potrebné. 

• Praktizujte počas dňa Cvičenie 6 (Viacero krátkych zadržaní dychu) a uistite 

sa, že dýchate malými nádychmi s miernym alebo stredne veľkým 

nedostatkom vzduchu. Ideálne by bolo, keby ste počas dňa urobili dvetisíc 

krátkych zadržaní dychu a niekoľko kôl dýchania so zníženým objemom 

vzduchu po piatich minútach. (Nemusíte počítať každé jedno zadržanie dychu 

- radšej sa snažte urobiť ich toľko, koľko sa len dá.) Čím závažnejšie sú vaše 

príznaky, tým vyšší počet zadržaní dychu a kôl dýchania so zníženým 

objemom vzduchu by ste mali absolvovať.  

• Hneď ráno, len čo vstanete, znížte objem svojho dychu na minimum zhruba 

na polhodiny (pomáha prekonať únavu po predošlej noci) a potom polhodiny 

počas dňa a polhodiny predtým, než pôjdete do postele (pre správnejšie 

dýchanie počas noci). 

• Každý deň sa venujte chôdzi v miernom tempe so zatvorenými ústami.  

• Prínos jednotlivých aktivít záleží len na tom, čo do nich vložíte.  

 

B.  Ak ste dieťa alebo tínedžer, tak;  

• Použite cvičenie na uvoľnenie nosa, ak je zapchaný 

• Ústa majte vždy zatvorené 

• Keď sa dostaví kašeľ alebo dýchavičnosť, vykonajte Viacero krátkych 

zadržaní dychu 

• Ak nemáte žiadne kontraindikácie, urobte každý deň 20-30 opakovaní 

Krokov. (V ideálnom prípade 10 pred raňajkami, 10 počas dňa a 10 predtým, 

než pôjdete spať.) 

• Zaznamenávajte si skóre dosiahnuté v Krokoch a snažte sa každý týždeň 

zlepšiť o 10 krokov 

• Majte na pamäti koncept dýchania so zníženým objemom a uistite sa, že 

dýchate potichu 24 hodín 7 dní v týždni 

• Praktizujte dýchanie so zníženým objemom podľa Cvičenia 2B 

• Venujte sa cvičeniu sa zadržovaním dychu  

Keď bude vaše dieťa schopné urobiť 80 - 100 krokov v Krokoch, venujte sa 

dostatočnému počtu opakovaní, aby ste tento výsledok udržali. Po niekoľkých 

týždňoch môže byť dieťa schopné udržať sa na 100 krokoch pri nižšom počte 

opakovaní, napríklad s 3 sériami Krokov denne. Skóre v Krokoch by sa každý týždeň 

malo zvýšiť o 10, pričom cieľom je dosiahnuť 80 až 100 krokov. 
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Príklad, akým tempom môže dieťa v Krokoch robiť pokroky;   

Týždeň 1: 26 Krokov 

Týždeň 2: 35 Krokov 

Týždeň 3: 47 Krokov 

Týždeň 4: 60 Krokov 

Týždeň 5: 69 Krokov 

Týždeň 6: 80 Krokov 

Týždeň 7: 80 Krokov 

Týždeň 8: 70 Krokov 

Týždeň 9: 80 Krokov 

Týždeň 10: 100 Krokov 

Keď dosiahnete v Krokoch vyššie skóre, je celkom jednoduché si ho udržať. Záleží na 

tom, ako veľmi vaše dieťa dbá na sledovanie svojho dychu. Ak dieťa svojmu dychu 

nevenuje dostatok pozornosti, často si odkašliava, dýcha ústami alebo príliš nahlas, 

po prípade sa jeho dych zakladá na veľkých pohyboch hrudníka, potom bude jeho 

skóre v Krokoch rásť len pomaly. V tejto situácii pomáha, keď dieťaťu pravidelne 

pripomínate "SSS". (Sústreď sa na svoj dych). 

Ak sa vám zdá, že vaše dieťa v Krokoch poľavuje, je nevyhnutné venovať cvičeniu 

počas dňa viac času. Pamätajte si, že kedykoľvek klesne niekoho skóre v Krokoch 

pod 60, príznaky astmy sa vrátia. 

Inou veľmi účinnou pomôckou je zadržiavanie dychu počas cvičenia. Dieťa môže 

dych zadržovať počas chôdze, na trampolíne, pri behu, pri jazde na bicykli alebo 

akejkoľvek inej fyzickej aktivite. Pri cvičení by sa dieťa malo snažiť zadržať dych na 

tak dlhú dobu, ako sa len dá, bez toho, aby bolo v strese. Po skončení zadržovania by 

svoj dych malo upokojiť, akonáhle to bude možné. 

Ak nie ste dieťaťu schopní vysvetliť princípy zadržovania dychu či Krokov, skvelou 

pomôckou je moja knižka pre deti 'ABC pre život bez astmy' ('ABC to Be Asthma 

Free'), ktorá vám pomôže vysvetliť im cvičenie formou rozprávania príbehov. Jedná 

sa o ilustrovanú knižku, ktorú si dieťa môže čítať, aby pochopilo program.   

 

C.   Ste veľmi zaneprázdneným dospelým človekom, tak;  

• Od prvej chvíle, ako sa ráno prebudíte, znižujte objem svojho dychu. Zatiaľ čo 

ešte ležíte v posteli, znížte objem svojho dychu a vyvolajte zvýšenú potrebu 

vzduchu. 

• Keď sa sprchujete alebo si umývate vlasy, zadržte pri výdychu dych a 

vytvorte stredne veľkú zvýšenú potrebu vzduchu.  

• Kým šoférujete do práce, znižujte objem svojho dychu.  

• Než prejdete z auta do práce, urobte pár zadržaní dychu.  

• Ak je chôdza súčasťou vašej práce, potom robte oboje – kratšie i dlhšie 

zadržania dychu. 

• Počas obedovej pauzy sa choďte na 20 minút prejsť. V priebehu chôdze 

vykonajte niekoľko zadržaní dychu.  

• Každý deň urobte 20 opakovaní Krokov v prípade, že nemáte žiadne 

kontraindikácie. (Pozrite sa prosím na Upozornenie.) 

• Pri návrate z práce domov, znižujte objem svojho dychu, zatiaľ čo sedíte v 

aute, sledujete TV alebo čítate knižku, apod. 

Ideálne by bolo, keby ste počas dňa strávili dohromady 90 minút znižovaním objemu 

dychu a vykonávaním rôznych cvičení. Najlepší čas na znižovanie objemu dychu je 

hneď ráno po prebudení, v priebehu dňa a napokon aj v noci. 

Venujte svojmu dychu dostatočnú pozornosť, aby sa vaša KP predĺžila o ďalšie 4 

sekundy. Ak vo vašej KP nedochádza každý týždeň k posunu, potom venujte svojmu 

dychu ešte väčšiu pozornosť alebo jednotlivé cvičenia vykonávajte formálne tak, že si 

na ne v priebehu dňa vyhradíte dostatok času. 

Pred pár rokmi bol na jednom z mojich seminárov tesár, ktorý veril, že má toľko 

práce a je príliš netrpezlivý na to, aby mohol vykonávať ktorékoľvek z cvičení. 

Požiadal som ho, nech skúsi znižovať objem svojho dychu, zatiaľ čo šoféruje do 
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práce a z práce a zadržovať dych pri výdychu, keď obchádza okolo staveniska, šplhá 

na lešenie, píli drevo, apod. A samozrejme nech má celý deň zatvorené ústa. Ďalej 

som ho poprosil, nech znižuje objem svojho dychu počas sledovania TV a 

kedykoľvek ho to v priebehu dňa napadne. 

Keď sa tesár o týždeň neskôr objavil, jeho KP sa predĺžila takmer dvojnásobne z 12 

sekúnd na 23, a jeho kašeľ zmizol. 

 

 

Aký veľký posun môžem očakávať? 

Váš progres závisí na tom, koľko pozornosti venujete počas dňa sledovaniu svojho 

dychu. Čím viac pozornosti venujete korekcii dychu a zväčšovaniu KP, tým bude váš 

posun rýchlejší. 

Pamätajte si: 

• Ak sa vaša KP predlžuje, vaše zdravie sa začína zlepšovať 

• Ak sa vaša KP skracuje, vaše zdravie sa zhoršuje 

Existujú len dva spôsoby, ako môžete svoju KP zväčšiť 

1. Znížte objem svojho dychu 

2. Zvýšte svoju fyzickú aktivitu. (Dávajte si však pozor v prípade, že je vaša KP 

zatiaľ malá) 

V priebehu prvých týždňov ľudia zvyčajne dosiahnu veľkého pokroku, pričom sa 

striedajú horšie a lepšie dni. S postupom času a s kontinuálnosťou jednotlivých 

cvičení sa bude počet dobrých dní zvyšovať. Zlé dni sú podobné tým, aké ste vďaka 

svojej astme zažívali, než ste sa pustili do programu Kliniky pre dýchanie s 

Butejkovou metódou. Keď sa vás drží séria zlých dní za sebou, venujte znižovaniu 

objemu svojho dychu toľko času, koľko môžete. Použite cvičenie s krátkym 

zadržiavaním dychu a praktizujte ho asi tak 500 krát denne. Zo začiatku budete 

musieť investovať väčšie množstvo času, ale s priebehom mesiacov zistíte, že sa to 

vyplatilo. 

Aj keď môže byť postup relatívne rýchly, nejedná sa o zázračnú medicínu. 

Symptómy, ktoré sa u vás objavujú, budú závisieť od dĺžky vašej KP. V momente, 

keď sa konceptu dýchania s vhodným objemom vzduchu dostanete na kĺb a budete ho 

schopní využívať, by sa vaša KP mala zvyšovať tempom 3 až 4 sekundy za týždeň. 

Kým bude vaša KP nižšia ako 20 sekúnd, astma sa vás bude držať každý deň. Ak sa 

vaša ranná KP pohybuje medzi 20 a 40 sekundami, môžu sa u vás objaviť príznaky 

astmy v dôsledku alergickej reakcie. Iba vtedy, keď sa vaša KP bude držať nad 40 

sekúnd po dobu 6 mesiacov, nebudete trpieť žiadnymi príznakmi. 

Stupeň závažnosti symptómov je priamo úmerný dĺžke vašej KP. S tým, ako sa vaša 

KP predlžuje, symptómy budú odznievať - nestrácajte teda nádej, pokiaľ sa u vás 

stále držia nejaké tie symptómy. Kým je KP pomerne krátka, sú nevyhnutné. 

Pokračujte so znižovaním objemu svojho dychu a rôznymi cvičeniami z tejto knihy. 

Po niekoľkých týždňoch praktizovania cvičení, s KP dlhou možno už aj 20 sekúnd, 

môžete dôjsť do bodu, kedy sa bude zdať, že nedochádza k žiadnemu ďalšiemu 

zlepšovaniu vášho stavu či KP. Stať sa to môže bez ohľadu na to, koľko času 

znižovaniu objemu dychu venujete. Najlepším prostriedkom na predĺženie KP z 20 na 

40 sekúnd je venovať sa fyzickému cvičeniu. Ak sa dĺžka vašej KP tvrdohlavo nehne 

z miesta, skúste obmedziť množstvo jedla, ktoré jete. Pomôže to k jej rýchlejšiemu 

predlžovaniu. 

Bežné spúšťače astmy ako zvieracie alergény, prechladnutie, studené počasie, 

cigaretový dym, sychravé počasie, roztoče, cvičenie, smiech, plesne, peľ, znečistené 

ovzdušie či silný zápach nie sú príčinou vašej astmy. Sú iba jej štartérom. Ak dýchate 

správne, dĺžka vašej KP je obstojná a vaše tkanivá a orgány sú dobre prekysličené. 

Vtedy už pre vás spúšťače nebudú problémom. 

 
MÁTE DVE MOŽNOSTI 

Mať dlhú KP 
ALEBO 

trápiť sa so symptómami po zvyšok života. Ignorujte to na 
vlastné riziko!  
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Pokiaľ ste dávali dobrý pozor, viete, že medzi symptómy astmy patrí dýchavičnosť, 

sipot a kašeľ. Každý zo symptómov zväčšuje objem dychu a ťažkopádne dýchanie sa 

na oplátku spätne premieta do vášho stavu. S pribúdajúcim počtom symptómov sa 

dostávate do bludného kruhu. Akonáhle je vaše dýchanie ťažkopádne, bude sa u vás 

prejavovať viac symptómov. Z tohto dôvodu je lepšie, keď sa budete spúšťačom 

astmy vyhýbať, kým je vaša KP krátka. 

Iba malé percento pacientov sa na mňa obracia s tým, že aj napriek cvičeniam na 

zníženie objemu dychu nedosahujú vôbec žiadny pokrok. Predlžovanie ich KP 

štrajkuje a v stave ich astmy nedochádza k žiadnej zmene. Keď to počujem, som 

odhodlaný zistiť, čo sa za tým skrýva. Pri opätovnom stretnutí sledujem, ako daná 

osoba dýcha, keď so mnou hovorí. Problémom je, že na rozdiel odo mňa oni sami si 

toho nie sú vôbec vedomí. Vždy sa preto snažte byť si vedomí svojho dychu. Kým 

tak neurobíte, váš posun bude minimálny. 

 

Fungujú metódy Kliniky pre dýchanie s Butejkovou metódou u každého? 

Percento úspešnosti v korekcii dychu je 90%. To je celkom vysoké číslo, ak vezmeme 

do úvahy, že úplne závisí na angažovanosti pacienta. Žiadna terapia nikdy nedosiahla 

100% úspešnosti, ani tie najúspešnejšie lieky. 

Každý, kto pochopí mechanizmus chronickej hyperventilácie a začne s ňou niečo 

robiť, dosiahne posunu. Do dnešného dňa som dostal stovky e-mailov od ľudí z 

celého sveta, ktorí dosiahli vcelku dobrý pokrok vďaka mojej knižke Život bez astmy 

prirodzenou cestou (Asthma Free Naturally). 

Korekcia objemu dychu nie je pre vás prínosom len kvôli stavu astmy. Všetky vaše 

orgány a tkanivá, vrátane mozgu, budú viac okysličené. Zvyšuje sa tiež vaša 

energetická hladina a vy sa cítite oveľa pokojnejší, ste koncentrovanejší a vaša 

schopnosť vykonávať fyzickú aktivitu je lepšia. Zároveň sa vďaka normalizovaniu 

vášho metabolizmu znižuje závislosť na liekoch. 

Bez ohľadu na to z akého prostredia pochádzame, všetci sme závislí na pocite, že sa 

cítime dobre a máme dostatok energie na užívanie si života. 

Kým je vaša KP malá, žijete len "na pol", čo vo vašom mozgu vyvoláva zahmlenie, 

únavu, stres, kašeľ, sipot, dýchavičnosť a u mnohých ľudí aj úzkosť. A to sa 

nezmieňujem o vplyve chronickej hyperventilácie na vážnejšie problémy ako je 

zvýšený krvný tlak, angína, cukrovka, apod. 

Slovo na záver 

Prečítaním tejto knižky ste urobili prvý krok k trvalému odstráneniu astmy. Bude to 

chvíľu trvať, buďte preto trpezliví. A tiež si to bude vyžadovať vaše odhodlanie, 

buďte preto vytrvalí. A buďte pozorní, váš dych je totiž potrebné sledovať. 

Veľakrát zostávam v úžase, koľko terapií a liečebných postupov ponúka trvalé 

odstránenie astmy. Podľa mojich skúseností ani s jednou z týchto metód nedosiahnete 

také výsledky, aké môžete získať vďaka informáciám z tejto knižky. Okrem toho 

astmu nemáte ani kvôli znečistenému prostrediu, ani kvôli zlej hygiene, margarínu, 

stromom, chrobákom či iným faktorom. Astmu spôsobuje chronická hyperventilácia. 

Nechcem však, aby ste len slepo verili tomu, čo hovorím. Skúste upraviť svoje 

dýchanie a sami sa presvedčte, čo to s vami urobí! 

Stálo by za to, vysvetliť, prečo organizácie ako Spoločnosť pre astmatikov (Asthma 

Society), Asociácie pre pľúcne choroby (Lung Association) alebo GINA (Globálna 

iniciatíva proti astme) do dnešného dňa neobjavili spojitosť medzi chronickou 

hyperventiláciou a astmou. Moja intuícia mi hovorí, že vysvetlením pretrvávajúcej 

neochoty k výskumu účinných spôsobov liečby, ktoré nie sú založené na liekoch, 

môže byť hrejivé partnerstvo medzi sponzorujúcimi farmaceutickými spoločnosťami 

a Spoločnosťou pre astmatikov. Farmaceutické firmy majú v zálohe miliardy dolárov, 

aby uspokojili všetky zainteresované strany. Lekári a konzultanti pre respiračné 

choroby sú mimo to primárne vedení k lekárskym zákrokom a nemajú potuchy o 

iných možnostiach. A nielen to. Mnohí z týchto "expertov" majú tendenciu 

navštevovať konferencie o astme po celom svete, ktoré sú sponzorované 

farmaceutickými spoločnosťami. Možno v tom hrá úlohu i porekadlo, že "Muzikanti 

pískajú podľa toho, kto platí". Je to škoda. Najmä keď sa tak deje na úkor miliónov 

detí a dospelých na celom svete. 

K dnešnému dňu nepoznám ani jednu Spoločnosť pre astmatikov, ktorá by svojim 
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členom odporúčala dýchať nosom. Dýchanie nosom pritom nielen dáva zmysel, ale je 

založené na jasných fyziologických dôkazoch. Vo všetkých učebniciach pre medikov 

sa píše, že nos má dominantné postavenie pri filtrácii mikroorganizmov, baktérií a 

vzduchom prenosných alergénov. Navyše sa pripúšťa, že pri teplotnej akomodácii 

vdychovaného vzduchu nie sú ústa ani zďaleka tak efektívne ako nos. 

Pre to, aby som obhájil dýchanie nosom, nie je nutné vykonávať klinické štúdie. 

Ľudská evolúcia je počas posledných dvoch miliónov rokov sama o sebe dôkazom 

toho, že dýchanie nosom je dôležité. Matka príroda nás vybavila nosom, používajme 

ho teda! 

Túto knižku by som rád uzavrel výzvou pre organizácie ako je GINA či celosvetovo 

pôsobiaca Spoločnosť pre astmatikov, aby chronickú hyperventiláciu a astmu skúmali 

objektívne. Jedine vtedy môžeme urobiť monumentálny krok vpred.  
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“ Nový vedecký svetonázor netriumfuje vďaka tomu, že by svojich oponentov presvedčil alebo im ukázal lepšiu cestu, 

ako vidieť tú správnu pravdu. Je to skôr preto, že jeho oponenti už vymreli a mladá generácia s ním už vyrástla.” 

Max Planck 1 
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Príloha 1 
Dbajte na užívanie liekov 
 

Lieky sú pre kontrolu astmy veľmi dôležité. Nasledujúce informácie sa týkajú liekov 

a sú založené na častých otázkach, ktoré dostávam od znepokojených čitateľov. Po 

prvé by som chcel povedať, že za žiadnych okolností by ste nemali meniť alebo 

znižovať dávky liekov, ktoré vám boli predpísané bez toho, aby ste najskôr svoj 

postup skonzultovali s ošetrujúcim odborným lekárom. 

Liečivá možno rozdeliť na dve skupiny; úľavové lieky (bronchodilatanciá) a 

preventívne lieky (steroidy). 

Úľavové lieky 

Úľavové lieky sa ďalej delia na krátkodobo a dlhodobo pôsobiace farmaká a sú k 

dostaniu v podobe šedých, zelených alebo modrých inhalátorov. Krátkodobo 

pôsobiace úľavové lieky sa používajú len v prípade potreby a ich účinok trvá 3 - 4 

hodiny. Bežne predpisované úľavové farmaká s krátkodobým účinkom obsahujú 

látky Albuterol alebo Salbutamol - a sú nimi Ventolin alebo Proventil. 

Dlhodobo pôsobiace úľavové farmaká ako Serevent, Spiriva, Oxis či Foradil sa 

užívajú pravidelne a ich účinok trvá 10 hodín. 

Preventívne lieky; 

Pri preventívnych liekoch sa vo väčšine prípadov jedná o prípravky na 

kortikosteroidovom základe, ktoré sa užívajú celú dobu podľa lekárskeho predpisu. 

Preventívne lieky sú k dostaniu v podobe červených, hnedých alebo oranžových 

inhalátorov. Bežne používanými farmakami sú Flixotide, Azmacort, Becotide, 

Pulmicort, Qvar, Flovent, Asmanex a Aerobid. 

Lieky s kombinovaným účinkom; 

Inhalátory s kombinovaným účinkom obsahujú dva typy látok proti astme. Inhalátor 

Advair napríklad obsahuje účinnú látku Flixotide a úľavový liek Serevent s 

dlhodobým účinkom. Obľúbeným prostriedkom pre kombinovanú liečbu je inhalátor 

Symbicort, ktorý obsahuje preventívny liek Pulmicort a dlhodobo pôsobiaci úľavový 

liek Formoterol. 

Lieky na liečbu postihnutých buniek 

Modifikátory leukotriénov sú farmaká určené na perorálne použitie, ktoré účinkujú na 

tkanivá postihnuté zápalom. Jedná sa o novší typ liekov, ku ktorému patrí Singulair, 

Accolate a Zyflo. 

Inštrukcie k návšteve vášho lekára v prípade, že chcete zmeniť typ alebo dávky 

liekov, ktoré užívate. 

V priebehu rokov som sa stretol so stovkami astmatikov, ktorí znížili alebo úplne 

vysadili lieky, akonáhle začali postupovať podľa pokynov uvedených v tejto knihe. 

Predpísané lieky by ste mali meniť iba v spolupráci s vaším ošetrujúcim lekárom.  

 

Lieky proti astme pomáhajú predlžovať vašu KP. Preto vždy, keď mierne znížite 

dávky, poklesne aj dĺžka vašej KP. Vezmite to do úvahy. Je teda nevyhnutné, aby 

bola vaša KP dlhá aspoň 20 sekúnd predtým, ako sa odhodláte k nejakým zmenám v 

dávkovaní liekov. Ak je napríklad vaša KP dlhá 13 sekúnd a vy sa rozhodnete k 

zníženiu dávok liekov; vaše KP by mohla poklesnúť pod 10 sekúnd, čo by viedlo k 

veľmi nestabilnému stavu astmy. 

 

Predtým, ako sa s vaším doktorom začnete baviť o zmene liekov, je 
potrebné, aby ste spĺňali nasledujúce kritériá; 

1) Vaša kontrolná pauza je už viac ako 4 týždne dlhšia než 20 
sekúnd. 

2) Nepotrebovali ste užiť krátkodobo pôsobiaci úľavový liek 
už 4 týždne. 

3) Už 4 týždne netrpíte žiadnymi príznakmi astmy. 

Lieky proti astme by ste nikdy nemali vysadzovať naraz. Je to 
veľmi riskantné. Lieky proti astme by sa naopak mali upravovať 
postupne podľa pacientovho stavu. 
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Je tiež veľmi dôležité, aby vaša KP predtým, než budete pokračovať z jednej fázy do 

druhej, bola opäť 20 sekúnd. (Nižšie sú popísané tri fázy.) Jedine vtedy, keď sa 

zdoláte chronickú hyperventiláciu, budete môcť znížiť spotrebu preventívnych liekov. 

Nižšie uvedené fázy závisia na tom, aký druh liekov beriete. Keď napríklad užívate 

iba preventívne farmaká, prejdite rovno k Fáze 3. Ak užívate Singulair a Advair alebo 

podobné lieky, budete musieť začať s Fázou 1. Ak ste na perorálnych steroidoch, 

potom u vás nižšie uvedené fázy nebudú fungovať. Radšej sa poraďte so svojím 

doktorom alebo konzultantom, o možnej úprave liekov v momente, keď sa vaša KP 

bude už 4 týždne pohybovať na 20 sekundách.  

FÁZA 1 

Ak netrpíte žiadnymi príznakmi astmy, neberiete úľavové lieky a vaša KP je už 4 

týždne dlhšia ako 20 sekúnd, potom požiadajte vášho doktora o;  

• zníženie alebo vysadenie podporných liekov ako je Slophylin, Accolate, 

Singulair či Zyflo.  

FÁZA 2 

Kým prejdete k Fáze 2, počkajte, dokiaľ u vás nepominú všetky príznaky astmy, 

nebudete potrebovať úľavové lieky a vaša KP sa už 4 týždne nebude držať nad 

hranicou 20 sekúnd, potom požiadajte vášho doktora, aby;  

• Zmenil užívanie úľavových liekov s dlhodobým účinkom ako je Serevent 

napríklad na Ventolin alebo Bricanyl.  

• Zmenil užívanie inhalátorov s kombinovaným účinkom, s obsahom 

preventívnych aj dlhodobo pôsobiacich úľavových látok na samostatné 

preventívne a krátkodobo pôsobiace úľavové farmaká.    

Ak bude vaša KP viac ako 4 týždne dlhšia ako 20 sekúnd a nebudú sa už u vás 

vyskytovať žiadne príznaky astmy, bude vaša spotreba úľavových liekov oveľa 

menšia. Inhalátory s kombinovaným účinkom ako je napríklad Advair (Seretide) 

alebo Symbicort však obsahujú veľmi silnú uľavujúcu látku. Keďže sa jedná o 

kombinovaný liek, nemožno ju úplne zmeniť podľa vašej potreby. Tento liek preto 

radšej vysaďte len vtedy, keď ho už naozaj nebudete potrebovať. Odporúčam tiež 

poprosiť vášho lekára, aby vám inhalátor s kombinovaným účinkom vymenil za 

samostatné preventívne a krátkodobo pôsobiace úľavové lieky. Prezrite si prosím 

nižšie uvedené príklady; 

 

FÁZA 3 

V tomto bode budú vaše lieky pozostávať iba z preventívnych a krátkodobo 

pôsobiacich úľavových farmák. Než prejdete na Fázu 3, počkajte, až u vás odznejú 

príznaky astmy aj potreba používať úľavové lieky. A tiež kým vaša KP nebude už 4 

týždne dlhšia ako 20 sekúnd. Potom svojho lekára požiadajte, aby vám znížil dávky 

preventívnych liekov, ktoré užívate. 

Pri znižovaní preventívnych liekov sa riaďte návodom, že vaša dávka by nikdy 

nemala byť znížená o viac ako štvrtinu aktuálnej dávky. Zakaždým, keď sa dávka 

vašich liekov o niečo zníži, počkajte kým sa KP nevráti na úroveň 20 sekúnd a vydrží 

na nej 4 týždne. A tiež dovtedy, kým vaša potreba preventívnych liekov nebude 

nulová a nebudú sa u vás vyskytovať žiadne symptómy. Až potom môžete navštíviť 

svojho lekára a požiadať ho o ďalšie zníženie liekov. 

Príklad znižovania dávok z 1,000 mcg za deň na 0 bude vyzerať nasledovne; 

1,000 – 800 - 600- 500 - 400 –300 – 200 – 100 – 0. 

Zakaždým, keď dôjde k zníženiu liekov, počkajte až sa vaša KP vráti na úroveň 20 

sekúnd a zostane na nej 4 týždne. 

Natrvalo už nebudete potrebovať lieky, ak bude vaša KP dlhšia ako 40 sekúnd po 

dobu 6 mesiacov. Hlavné sprievodné javy vašej astmy odznejú, keď vaša KP 

dosiahne dĺžku 20 sekúnd. Akýkoľvek spúšťač ju však môže opätovne vyvolať.  

 

Nahraďte Advair a Seretide s Flixotidom alebo Ventolinom 

Nahraďte Symbicort s Pulmicortom alebo Ventolinom 
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Kedy zvýšiť dávku kortikosteroidových inhalátorov? 

Napriek tomu, že je úžasné, ak so svojím lekárom spolupracujete na znižovaní dávok 

liekov, akonáhle sa váš stav zlepší, ešte dôležitejšie je zabezpečiť prísun dostatočného 

množstva kortikosteroidov v prípade, že je vaša KP krátka alebo ak máte chronické 

problémy s dýchaním. 

Ak je vaša KP kratšia ako 10 sekúnd a/alebo počas jedného dňa potrebujete viac než 

3 vstreky, potom je to známkou toho, že množstvo steroidov nie je dostatočné. 

Nedostatok steroidov je indikovaný zvýšením pulzu na 100 a viac v rámci posledných 

24 hodín. V takomto prípade, odporúčam, aby ste navštívili obvodného lekára, ktorý 

by vám upravil lieky, ktoré beriete. 

S nedostatkom steroidov by ste len ťažko mohli robiť pokroky v korekcii dychu či 

predlžovaní KP. Potreba zhlboka sa nadýchnuť by bola príliš silná. V týchto 

situáciách radím navštíviť doktora a prehodnotiť spôsob liečby. 

Lieky proti astme – sme dostatočne informovaní? 

Okolo liekov proti astme vyvstalo počas rokov viacero otázok. Jeden z inhalátorov 

pre astmatikov, Fenoterol, ktorý sa vo veľkej miere predpisoval v 70. rokoch, 

spôsobil na Novom Zélande a v ďalších krajinách veľa úmrtí. 1-3 Výskumná skupina 

pre liečbu astmy, sídliaca vo Wellingtone, v zložení Richard Beasley, Carl Burgess, 

Julian Crane a Neil Pearce, ako prvá odhalila túto desivú spojitosť. Avšak skôr než 

bol tento objav akceptovaný, ich nálezy sa stali predmetom veľkej kritiky a námietok 

zo strany výrobcu Fenoterolu, firmy Boehringer Ingelheim. A čo je ešte 

prekvapujúcejšie Odboru pre liečbu astmy (Asthma Task Force), ktorý vtedy 

pozostával z profesora medicíny na wellingtonskej lekárskej fakulte a troch 

odborných lekárov zaoberajúcich sa respiračnými chorobami. 

 

Boehringer investoval mnoho do okázalých medzinárodných konferencií so 

starostlivo vybranými "expertmi" na liečbu astmy, aby svoj liek uhájil a takmer 

všetkým novozélandským lekárom, lekárnikom a novinárom píšucim o zdraví 

rozoslal objemné reklamné balíčky. Balíčky obsahovali tablety a písomné informácie 

“ktorých cieľom bolo demonštrovať chabú spojitosť medzi predajom Fenoterolu a 

úmrtiami astmatikov.” 
1 

Novozélandské ministerstvo zdravotníctva vzápätí reagovalo “a prísne obmedzilo 

jeho dostupnosť, čím umožnilo 'experiment prevenciou'. Regulačné opatrenia, ktoré 

Fenoterol na Novom Zélande efektívne stiahli z trhu, sprevádzal náhly a výrazný 

pokles v úmrtnosti astmatikov. To poskytlo ďalšie dôkazy o kauzálnej role Fenoterolu 

v lavíne úmrtí astmatikov na Novom Zélande”. 3 

V článku, ktorý napísal profesor medicíny Evan J. Begg, publikovanom v New 

Zealand Medical Journal, sa uvádzalo; ”Nakoniec došlo k víťazstvu Neila Pearcea, 

jeho kolegov a astmatikov, ktorých životy boli zachránené. Tiež to znamenalo porážku 

pre novozélandský Odbor pre liečbu astmy a Boehringer Ingelheim, ktorých 

správanie bolo trestuhodné. Aj keď mali svoje dôvody na to, aby nové nálezy 

spochybnili, najmä ak pochádzali z inej strany. Agresívne použitie vplyvu a peňazí za 

účelom poprieť fakty, ktoré mali život ohrozujúce následky, nie je vôbec 

odôvodnené”. 
2 

Údaje o súčasných liekoch proti astme; 

Astma sa na našej zemeguli vyskytuje už viac ako päťtisíc rokov. “V 19. a 20. 

storočí, do roku 1920, boli v štátnych inštitúciách úmrtia spôsobené astmou 

považované za vzácnosť”. 4 

V dnešnej dobe sa stretávame s úplne iným obrázkom. Za posledných 30 rokov 

vzrástol počet prípadov astmy exponenciálnym tempom, pričom každý rok si 

vyžaduje životy tisícok detí a dospelých. 

Odhaduje sa, že v roku 2004 umrelo v Spojených Štátoch na astmu 3.816 ľudí a roku 

2005 ich bolo 3.857. 5 Vo Veľkej Británii to roku 2005 bolo 1.300 ľudí 6 Celosvetové 

odhady hovoria o 180.000 úmrtiach ročne. 7 

 

Neprestávajte so sebou nosiť úľavové lieky s krátkodobým účinkom.    
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Neznamená to snáď, že so súčasným spôsobom liečby nie je niečo v poriadku? Každý 

rok by predsa vznik astmy aj úmrtnosť mali klesať. Aj napriek miliardovým 

investíciám do výskumov zaoberajúcich sa astmou, je výsledok presne opačný. 

Svedčí to o slabej sebareflexii svetových organizácií, ktoré sa venujú otázkam astmy 

a len sťažka príbeh so šťastným koncom. 

Nie som odporcom liekov, ale ako niekto, kto trpel astmou veľkú časť života, sa cítim 

lekárskou komunitou silne podvedený. Napriek tomu, že som ako dieťa absolvoval 

návštevy u mnohých lekárov, nikdy mi nikto neukázal, ako mám správne dýchať 

nosom alebo vykonávať jednoduché cvičenia, ktoré by mi pomohli skorigovať 

prehĺbený dych. Keby som vo svojich 25 rokoch nenatrafil na túto metódu, jedine 

Boh vie, v akom stave by dnes moja astma bola. Lieky majú významnú rolu, no 

rovnako veľkú má aj korekcia chronickej hyperventilácie! 

O mnohých moderných, hojne predpisovaných liekoch navyše panujú pochybnosti. 

Zdá sa však, že len hŕstka laikov si je toho vedomá. Prípravky ako je napríklad 

Advair (Seretide), Symbicort, Serevent alebo Singulair boli Úradom pre potraviny a 

liečivá USA (US Food and Drug Agency) označené ako mierne rizikové. 

Aj napriek horlivým vedeckým lekárskym štúdiám sú výsledky trochu obmedzené v 

dôsledku časovej náročnosti a počtu ľudí. Aby farmaceutické firmy uspokojili svojich 

akcionárov, musia dostať produkty na trh hneď, ako sú vynájdené. Otázkou zostáva, 

či krátkodobé štúdie, ktoré zahŕňajú relatívne malú vzorku populácie, môžu nahradiť 

a predvídať dôsledky, aké bude mať užívanie daných liekov na milióny ľudí počas 

mnohých rokov. 

Nižšie nájdete súhrn pochybností zo strany expertov na liečbu astmy a amerického 

Úradu pre potraviny a liečivá ohľadom aktuálne používaných farmák. Všetky odkazy 

na jednotlivé štúdie, nájdete na www.buteykoclinic.com   

Advair (známy aj ako Seretide) 

“Keby sme tento liek stiahli z trhu, zabránili by sme 4.000 úmrtiam ročne”, tvrdí 

Shelley Salpeter, profesor klinickej medicíny na Stanfordskej univerzite. A zároveň 

dodáva, že z obehu by mali byť stiahnuté i Advair a Serevent.”8 Forbes News 

Magazine 

Serevent; 

“Dlhodobá liečba inhalovaním β2-agonistov môže mať spojitosť s oslabením 

schopnosti kontrolovať stav astmy, pravdepodobne z dôvodu návykovosti.”
9 Chest 

Medical Journal. 

Salmeterol; (látka nachádzajúca sa v Sereventu, Advairu a Seretide) 

“Adrenergné beta2 agonisty s dlhodobým účinkom ako treba Salmeterol, jedna z 

účinných zložiek v Advair Diskus, môžu u astmatikov zvyšovať riziko úmrtia. Preto by 

lekári pri starostlivosti o ľudí trpiacich astmou mali Advair Diskus predpisovať iba 

pacientom, ktorí nenesú dobre iné lieky na kontrolu astmy (napr. nízke až stredné 

dávky kortikosteroidových inhalátorov) alebo u ktorých si stav choroby jednoznačne 

nevyžaduje začať liečbu kombináciou 2 udržiavacích terapií ...”
10  Úrad pre kontrolu 

potravín a liečiv USA, Marec 2006 

Symbicort; 

“U pacientov s astmou môžu lieky od spoločnosti LABA ako je Formoterol (jedna z 

účinných látok v Symbicort) zvyšovať riziko úmrtia súvisiaceho s problémami 

týkajúcimi sa astmy. Podľa obsiahlych štúdií o astme umrelo na problémy spojené s 

astmou viac pacientov pri užívaní prostriedkov od LABA v porovnaní s pacientmi, 

ktoré lieky od LABA neužívali. Informujte sa u vášho poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti na riziká a výhody spojené s liečbou vašej astmy Symbicortom.” 11 

Úrad pre kontrolu potravín a liečiv, USA, Október 2007 

Singulair 

“Úrad pre kontrolu potravín a liečiv USA informoval špecialistov v oblasti 

poskytovania zdravotnej starostlivosti a pacientov o zistení možnej spojitosti medzi 

užívaním lieku Singulair a zmenami v správaní/nálade, samovražedným sklonom 

(samovražedných myšlienkach a správaní) a samovraždách. Z dôvodu komplexnosti 

vykonávaných analýz FDA predpokladá, že následné vyhodnotenie výskumov bude 

trvať približne 9 mesiacov. Akonáhle bude táto štúdia hotová, FDA o jej záveroch a 

odporúčaniach bude verejnosť informovať”. 12
  

Úrad pre kontrolu potravín a liečiv, Marec 2008 
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Príloha 2 
Odpovede na vaše otázky 

 

Prečo mi vždy tréner hovorí, nech sa nadychujem nosom a vydychujem ústami? 

V našej kultúre sa uchytilo a posvätilo veľa všeobecných mýtov, aj keď niekedy 

nevieme vlastne prečo. Všeobecne sa predpokladá, že najväčšou výhodou nádychu 

nosom a výdychu ústami je zbaviť telo toxínov, ktoré sa akumulujú v pľúcach. Hoci 

keď máte ústa pri nádychu zatvorené, v pľúcach sa usadí oveľa menej toxínov. 

Známe je aj to, že čiastočky, ktoré sa cez ústa dostanú do pľúcnych mechúrikov, v 

nich zostanú 60-120 dní, kým sa ich telo nezbaví. Nevýhodou pri výdychu ústami je, 

že z tela odchádza vlhkosť. Nosové mušle udržujú vlhkosť, čím znižujú riziko 

dehydratácie. Pri dýchaní ústami sa to naopak nedeje. 

 

Môj známy nie je astmatik, a napriek tomu je jeho KP len 15 sekúnd. Prečo? 

Ako už viete, hyperventilácia môže v rôznej miere postihovať všetky orgány alebo 

systémy. Niektorí ľudia môžu trpieť chronickou únavou, zvýšeným krvným tlakom, 

úzkostnými stavmi alebo radom ďalších problémov. Aj keď váš známy práve teraz 

netrpí žiadnymi príznakmi astmy, môžu sa u neho objaviť s pribúdajúcimi rokmi. 

Rovnako tak ako astme predchádzajú fázy, ktoré sa môžu a nemusia rozvinúť; možno 

výsledný stav spätne zvrátiť korekciou dychu. 

 

Môj známy je úplne zdravý, a napriek tomu je jeho KP len 15 sekúnd. Prečo? 

Aj keď je váš známy úplne zdravý, trpí hyperventiláciou. Je teda veľmi 

pravdepodobné, že jeho zdravie sa môže zlepšiť, ak začne s korekciou dychu. Túto 

otázku vždy vysvetľujem nasledujúcou analógiou. 

Osoba č 1 - Vydrží plávať pod vodou, urobí pár záberov a potom lapá po vzduchu. 

Osoba č.2 - Pod vodou vydrží plávať štyri až päťkrát dlhšie ako prvá osoba. 

Ktorá z týchto dvoch osôb má pevnejšie zdravie? 

Väčšina ľudí by povedala, že Osoba č 2. Inak povedané, KP Osoby č.2 je dlhá, zatiaľ 

čo Osoba č.1 má KP krátku. 

 

Mám si zmeniť lieky? 

Dôrazne ľuďom hovorím, aby nemenili svoje preventívne lieky bez predchádzajúcej 

konzultácie so svojím obvodným lekárom. Ak máte podobnú potrebu, odporúčam 

užívať úľavové lieky ako Ventolin. Úľavové lieky vám pomôžu uľaviť od problémov 

v prípade, že sa dostavia symptómy.  

 

Môj doktor mi povedal, nech sa snažím vykašliavať hlien. Prečo? 

Áno, váš doktor si myslí, že keď prinútite vaše telo ku kašľu, dostanete z neho hlien 

von. Ak však praktizujete znižovanie objemu dychu, hlien sa z vašich dýchacích ciest 

dostáva prirodzenou cestou. Môžete tiež skúsiť vypiť málinko morskej soli (1/4 

čajovej lyžičky) rozpustenej v teplej vode, ktorá zníži množstvo hlienu. Ak sa do 

kašľa silíte, svojmu srdcu spôsobujete nevítanú záťaž a navyše to narúša plynulosť 

vášho dychu a môže spôsobiť viac problémov ako sipot. 

 

Určite každý astmatik užíva nadmerné dávky preventívnych liekov, takže keby 

som ich vysadil, nemalo by to žiadne vedľajšie účinky, viď výsledky štúdií? 

Obe klinické štúdie zahŕňali aj kontrolnú skupinu. Pacienti v kontrolnej skupine boli s 

Butejkovou skupinou zhodní vekom a rozsahom choroby. Riadili sa konvenčnými 

liečebnými postupmi, s akými sa stretneme v nemocniciach a u lekárov. Kontrolná 

skupina ani v jednom z prípadov nezaznamenala valné zlepšenie zdravotného stavu 

alebo nižšiu spotrebu liekov. Keby všetky subjekty zúčastňujúce sa experimentu 

dostávali väčšie dávky steroidov, než by skutočne potrebovali – aj u kontrolnej 

skupiny by sa dostavila potreba znížiť dávky liekov.   
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Ak je hlboký nádych tak uvoľňujúci, čo je na ňom zlé? 

Áno, moment, kedy napínate svaly a následne ich uvoľňujete, je príjemný. Pri 

hlbokom nádychu sa rozťahujete priestor vášho hltanu a následne sa uvoľňuje. Takáto 

kontrakcia môže byť príjemná. Hlboký nádych tiež znižuje hladinu kysličníka 

uhličitého a zvyšuje kortikálnu excitáciu. 

 

Musím znižovať objem svojho dychu po celý deň?  

Nie, celý deň nie - snažte sa ale znížiť objem svojho dychu na pár minút zakaždým, 

keď si na to spomeniete. Je užitočné, keď si budete svojho dychu vedomí po celý deň. 

Priemerne môžete počas dňa urobiť 20 000-30 000 nádychov. Závisí to na vašej KP. 

Opýtajte sa sami seba, ako ste na tom s vaším dychom - či je hlboký, hlasný, 

nepravidelný alebo tichý, uvoľnený a pozvoľný. Kedykoľvek si na neho spomeniete - 

znížte jeho objem. Kedykoľvek máte pocit, že je objem vášho dychu príliš veľký - 

stlmte ho. 

 

Mohol by som si tým, že budem dýchať príliš málo, spôsobiť nedostatok 

kyslíku? 

Je oveľa pravdepodobnejšie, že vaše telo bude trpieť nedostatkom kyslíka, ak budete 

dýchať nadmerne. Vaše dýchanie je prehnane veľké, kým vaša KP nie je 40 sekúnd, 

takže objem svojho dychu môžete znižovať, až kým nedosiahnete túto hodnotu. 

Potom, čo dosiahnete 40 sekúnd, už nie je dôvod na to, aby ste pokračovali so 

znižovaním dychu.   

 

Keby som si izbu naplnil kysličníkom uhličitým, pomohlo by to? 

To je diskutabilné. Po prvé vaše telo toleruje kysličník uhličitý len do miery, ktorú 

vaše respiračné centrum môže realisticky tolerovať. Ak je hladina kysličníka 

uhličitého vyššia, budete dýchať intenzívnejšie, aby ste sa prebytočného kysličníka 

uhličitého zbavili. Niektoré štúdie preukázali istý prínos v prípade inhalovania 

zvýšeného množstva kysličníka uhličitého, iné nie. 

Praktikujem jógu a môj učiteľ ma učí dýchať zhlboka. Prečo? 

V niektorých prípadoch som sa stretol s ľuďmi, ktorí tvrdili, že ich astma sa zhoršila 

v dôsledku jógových dychových cvičení. Závisí to však na učiteľovi. Ak vám 

inštruktor odporúča dýchať zhlboka, potom to nie je úplne dobré pre vašu astmu. Ak 

vám však na strane druhej inštruktor odporúča znižovať objem dychu krátkymi 

zadržaniami dychu, pomalým dýchaním alebo správnym držaním tela, bude to pre vás 

len prínosom. 

 

Počas celého týždňa som nedosiahol žiadne zlepšenie 

Vždy sa svojich klientov pýtam, či sa ich KP zlepšila. Ak povedia, že nie, vhodnou 

odpoveďou je nasledujúce vysvetlenie: 

 

Dokým sa vaša KP nepredĺži o viac ako 5 sekúnd, nepocítite žiadne zlepšenie. Počas 

týždňa by ste mali venovať svojmu dychu väčšiu pozornosť. 

• Dýchate zhlboka? Sú vaše ústa počas noci zatvorené alebo otvorené?  

• Dbáte na znižovanie objemu dychu počas dňa?  

• Dýchate  v priebehu fyzického cvičenia správne?  

• Aký je spôsob vášho života?  

• Rozprávate celý deň? 

Keď celý deň rozprávate, aby ste si zaobstarali živobytie, znamená to, že celý deň 

dýchate intenzívne. Vysoká teplota priestorov, umelo spracované jedlá, apod. - to 

všetko spôsobuje intenzívne dýchanie. Ak na vás vplýva viacero faktorov, ktoré vás 

nútia dýchať zhlboka, potom musíte na korekcii svojho dychu pracovať usilovnejšie, 

aby ste to vykompenzovali. Ak napríklad ja v dôsledku charakteru mojej práce celý 

deň rozprávam, musím na oplátku vykonávať cvičenia, aby som to vykompenzoval. 
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Pri fyzickom cvičení, dokážem chodiť so zatvorenými ústami, iba keď kráčam 

pomaly. 

Môže to tak byť, ale užitočnejšia je kvalita cvičenia, pri ktorom sa vytvárajú zásoby 

kysličníka uhličitého. Ak je vaša KP kratšia ako 20 sekúnd, je veľmi dôležité, aby ste 

mali ústa zatvorené. Vašou tendenciou je totiž prejsť k hyperventilácii i pri malej 

záťaži. Ak je KP dlhšia ako 20 sekúnd, je pravdepodobnejšie, že zvýšenie kysličníka 

uhličitého v dôsledku metabolickej premeny je väčšie ako jeho úbytok. Keď je vaša 

KP dlhá, môžete mať ústa otvorené. Ak je KP príliš krátka, hrozí riziko záchvatu. 

Aby ste mohli povedať, že cvičenie vykonávate správne, KP by sa jednu hodinu po 

cvičení mala zvýšiť o 25%. 

 

Stále cítim neustálu zvýšenú potrebu vzduchu. 

To je pravda, pretože dýchate zhlboka a snažíte sa vtiahnuť nosom veľké množstvo 

vzduchu. S postupom času, ako sa bude vaša KP predlžovať, poklesne aj objem 

vzduchu a pocit nedostatku vzduchu sa vytratí. 

 

Musím prestať športovať, kým sa budem venovať korekcii dychu? 

Nie nevyhnutne. Snažte sa objem dychu znižovať aj pri športoch. Pred zápasom 

urobte sériu Krokov, ubezpečte sa, že vaša KP je relatívne dlhá a majte zavreté ústa 

tak, ako to len dokážete. 

 

Je veľmi ťažké vyhradiť si čas bokom na cvičenie. 

Ak je problém v tomto, potom sa snažte cvičenia vykonávať neformálne. Kým riadite 

auto, čítate knižku alebo sledujete TV alebo len na niekoho čakáte, zaujmite správnu 

pozíciu a znižujte objem svojho dychu. Každý deň sa choďte prejsť. Ak vaša práca 

zahŕňa fyzickú aktivitu, potom aplikujte znižovanie dychu zakaždým, keď je to 

možné. Vykonávajte mini kroky a zadržujte dych pri fyzickej aktivite. Sami budete 

cítiť, či to robíte dostatočne. 

Zmena v počte nádychov za minútu určite povedie k zlepšeniu môjho dychu? 

Nepovedie. Veľa dychových cvičení sa zameriava na zníženie počtu nádychov za 

minútu. Človek, ktorého KP je krátka, urobí približne 20 nádychov za minútu. Ak 

predpokladáme, že objem jedného nádychu je 500ml, za minútu je to 10 litrov. Keby 

sa počet nádychov za minútu znížil na 10, objem každého nádychu by sa musel 

zväčšiť na 1 liter. Jedine vtedy by objem zostal rovnaký, t.j. 10 litrov. 

 

Ako budem vedieť, ktoré dychové cvičenia sú pre mňa prínosné? 

Keď sa zníži objem vdychovaného vzduchu, budete cítiť zvýšenú potrebu vzduchu. 

Vo výsledku by sa vďaka cvičeniam mala KP predĺžiť. Ak dychové cvičenia vedú k 

vyššej KP, ste na dobrej ceste.  

 

Sú príčinou mojej astmy roztoče? 

Žiadny roztoč nie je príčinou vašej astmy. Ohrozovať vás môže len dovtedy, kým 

vaša KP nebude dlhšia ako 40 sekúnd. Ak bude vaša KP dlhšia ako 40 sekúnd, 

odznejú i všetky alergické reakcie. (V prípade anafylaktickej reakcie môže táto teória 

platiť, ale je príliš riskantné skúšať sa o tom presvedčiť v praxi.) 

 

Do veľkej miery som zmenil spôsob stravovania, jem, len keď som hladný, 

nejem mliečne výrobky, jem málo mäsa a žiadny cukor a astma u mňa stále 

pretrváva. 

Môžete sa stravovať dokonale, a aj keď to môže výrazne napomôcť k zlepšeniu stavu 

vašej astmy, iba vtedy, keď zapracujete na svojom dýchaní, prestane byť astma 

problémom ako takým.  

 

Môj syn pred 6 mesiacmi absolvoval váš kurz, a keď navštívil farmu jeho starej 

mamy, dostal silný záchvat. Dovtedy sa mu darilo veľmi dobre. 

Je pravdou, že KP vášho syna sa zvýšila, čo viedlo k eliminácii hlavných symptómov. 
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Ak je však KP kratšia ako 40 sekúnd, zostávajú alergény problémom. Jedine vtedy, 

ak bude KP dlhšia ako 40 sekúnd, nebudú alergény predstavovať žiadne riziko a 

jedine vtedy, ak bude KP dlhšia ako 40 sekúnd po dobu šiestich mesiacov, bude 

astma ako taká vyliečená. 

 

Môže mi znižovanie objemu dychu pomôcť pri bronchiektázii, sarkoidóze, 

emfyzému a bronchitíde? 

Áno, znižovanie objemu dychu pomáha s akýmikoľvek ťažkosťami, ktorých príznaky 

zahŕňajú kašeľ, sipot, dýchavičnosť, hlien, atď. Najúčinnejším cvičením v prípade 

veľkých problémov s dýchacími cestami je venovať sa krátkym zadržaniam dychu v 

priebehu celého dňa aj noci, kým nedostanete svoj dych pod kontrolu a vaša KP 

nebude aspoň 20 sekúnd. Ak bude vaša KP dlhšia, bude jednoduchšie vykonávať i iné 

cvičenia ako napríklad znižovanie objemu dychu. Ľudia, ktorí bývajú často chorí, 

môžu so znižovaním dychu začať hneď. Inštrukcia síce znie - mať celý čas zatvorené 

ústa, snažte sa ale svoj dych  taktiež tlmiť, aby ho nebolo počuť, ani keď odpočívate a 

denne urobte 1000 krátkych zadržaní dychu dlhých 2 až 5 sekúnd.  

 

Môj doktor hovorí, že táto teória nie je ničím podložená 

Má pravdu. Nikto naozaj nevie, akým spôsobom hyperventilácia podnecuje vznik 

astmy a nikto ani nevie, aká je prvotná príčina astmy. Keď vyriešite problém s 

hyperventiláciou, výsledkom bude menej symptómov a nižšia spotreba liekov. V 

štúdii fakultnej nemocnice zistili, že objem vzduchu za minútu je 14,1 litra. Po 12 

týždňoch sa tento objem zredukoval na 9,6 litra a zistilo sa, že existovala priama 

spojitosť medzi znižovaním objemu za minútu a relapsom syndrómov. 

Existuje mnoho teórií o tom, ako daný proces prebieha. Konvenčná medicína vidí v 

dehydratácii epitelu, dôsledku hyperventilácie, jeden z hlavných faktorov zúženia 

priedušiek. Iní poukazujú na významnú rolu oxidu dusnatého, ktorý vzniká, keď 

vzduch prechádza nosom - a ktorý je skrze nos vedený do priedušníc, ktoré rozťahuje. 

 

Prečo by som mal ostávať na steroidoch? Určite ich sprevádza rada závažných 

vedľajších účinkov. 

Steroidy sú dôležitou súčasťou kontroly stavu astmy. Vyšší je počet smrteľných 

záchvatov z nedostatočného používania steroidov alebo z nadbytočného používania 

úľavových liekov. Nadbytočné používanie úľavových liekov spôsobuje nezvratné 

škody a zjazvenie dýchacích ciest. Ak bola vaša KP dlhšia než 20 sekúnd po dobu 4 

týždňov a ani raz ste nepotrebovali použiť úľavový liek - potom navštívte svojho 

obvodného lekára a požiadajte ho o mierne zníženie preventívnych liekov.  

 

Aký je najlepší postup v prípade silných astmatikov? 

Keď sa jedná o veľmi silného astmatika, ktorého tep sa pohybuje počas odpočinku 

nad 100 - je to znakom toho, že jeho astma je výrazne mimo kontrolu, trpí 

nedostatkom steroidov a mal by preto navštíviť lekára. Je veľmi nepravdepodobné, že 

by dosiahol nejakého pokroku, ak by aj cvičil napríklad viacero krátkych zadržaní 

dychu. 

Ťažkí astmatici a ľudia, ktorí trpia emfyzémom, pľúcnou fibrózou, CHOCHP 

(Chronická obštrukčná choroba pľúc) a podobne, budú mať sklony dýchať zhlboka. 

Môžete to ľahko vidieť a počuť. Začnite tým, že svojim študentom vysvetlíte koncept 

objemného dýchania a ako ho môžu identifikovať. Hneď zo začiatku im tiež 

vysvetlite, že je to práve hlboké dýchanie, ktoré u nich spôsobuje kašeľ a sipot, atď. 

Ťažkí astmatici budú mať ťažkosti s aplikovaním zníženého objemu dychu. Môže sa 

im zdať, že sa mierne dusia, čo môže vyvolávať stres. Keďže sú ich nádychy príliš 

veľké, aj tá najmenšia redukcia pohybu bude spôsobovať silnú potrebu vzduchu. 

Napriek tomu je dobré, ak svoje pohyby monitorujú rukami a snažia sa ich aspoň 

trochu zmenšiť. Zvýši sa tak ich pozornosť a povedomie o dychu počas dňa. 

Najlepším cvičením, ktoré môžete vykonávať, je viacero krátkych zadržaní dychu 

dlhých dve až tri sekundy. To by ste mali praktizovať celý deň, tak často, ako sa len 

dá. 
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Rekapitulácia: silní astmatici by mali mať svoje ústa zatvorené celý deň aj celú noc. 

Ich úlohou je vykonávať viacero krátkych zadržaní dychu dlhých dve až tri sekundy. 

Keďže sa cítia lepšie, keď je ich KP dlhšia, môžu tiež vykonávať znižovanie objemu 

dychu. Výhodou krátkych zadržaní dychu je, že toto cvičenie nie je príliš stresujúce, 

je šetrné a pomáha vám posúvať sa vpred.     

  

Ako znie základné pravidlo Butejkovej metódy? 

Základné pravidlo si vašu pozornosť nevyžaduje. Ostatné áno.  

• Správne držanie tela. Dosiahnete ho, keď si sadnete na kraj stoličky do 

pozície, akoby ste sedeli na koni. Sadnite si rovno. Ramená uvoľnite pozdĺž 

tela. 

• Oprite sa rovno. Stolička by nemala byť príliš tvrdá (prehlbuje dych) alebo 

príliš mäkká (nie je to dobré pre správne držanie tela).      

• Chodidlá majte pod stoličkou. Obe chodidlá musia byť skrčené pod stoličkou 

a výška kolien musí byť nižšia ako úroveň bránice. Seďte vzpriamene, pričom 

váš pohľad smeruje vpred a hlavu nenakláňate ani dolu ani nahor. 

• Ústa sú zatvorené 

• Oči sú zatvorené, ale pohľad smerujte hore, akoby ste sa cez vrch hlavy 

pozerali von oknom. Prosím pozor, nedvíhajte hlavu hore. Jedine deti.  

 

Aké sú ďalšie pravidlá? 

• Postupne 

• Znižovať  

• Intenzitu dychu (dýchať menej) 

• Uvoľňovaním bránice. Je veľmi dôležité, aby bola vaša bránica uvoľnená. 

Bránica sa uvoľňuje skrze napätie. Stiahnite najprv žalúdok a stiahnutie 

precíťte. Následne ho uvoľnite. Je nevyhnutné, aby ste prešli z dýchania 

hrudníkom na dýchanie bruchom. Pomôže vám to k uvoľneniu bránice. Týmto 

spôsobom ju začnete používať miesto toho, aby bola stiahnutá a nehybná. Pri 

tom, ako sa nadychujete, sa vaše brucho mierne vťahuje. Oblasť brucha by 

vždy mala zostať mäkká. Ak je brucho mäkké, váš dych bude oveľa 

uvoľnenejší. Keď vaše brucho stvrdne, zastavte na chvíľu znižovanie objemu 

dychu a znovu sa k nemu vráťte.     

• Vytvárajte mierne zvýšenú potrebu vzduchu. (Musíte cítiť mierne zvýšenú 

potrebu vzduchu, ktorá by nemala byť dlhšia ako je vaša KP.)  

 

Pár krát sa čiastočne nadýchnite.  Predstavte si, že váš hrudník je ako pohár. 

Namiesto toho, aby ste pohár doplna naplnili vzduchom, naplňte ho len do troch 

štvrtín. 
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Príloha 3  
Výsledky výskumov venovaných 
Butejkovej metóde 
 

V západných krajinách sa uskutočnilo šesť štúdií s cieľom preskúmať účinnosť 

Butejkovej dychovej metódy pre astmatikov. O niečo skôr sa v bývalom ZSSR 

uskutočnilo niekoľko pokusov, ktoré túto metódu podporili. To viedlo k tomu, že bola 

začlenená do sovietskej zdravotníckej doktríny. British Thoracic Society (Britská 

spoločnosť pre choroby hrudníka) v máji 2008 v "Smernici pre liečbu astmy vo Veľkej 

Británii" zlepšila hodnotenie Butejkovej metódy na kategóriu "B". Toto hodnotenie 

znamená, že existujú "systematické a koherentné štúdie vysokej kvality s nízkou 

pravdepodobnosťou, že by sa v nich vyskytovali zavádzajúce alebo tendenčné dáta a s 

veľmi pravdepodobným kauzálnym vzťahom."  

Výňatky z klinických štúdií si môžete prečítať nižšie; (Originálne články a odkazy 

nájdete na www.ButeykoClinic.com)   

 

1. Respiratory Journal; 2008 Květen; 102(5):726-32. Epub 2008 Leden 31. 

Kontrolovaná štúdia s náhodne vybranými respondentmi pri použití Butejkovej 

dychovej metódy ako doplnku ku konvenčnej liečbe astmy. 

Univerzita v Calgary, Kanada. Cowie RL, Conley DP, Underwood MF, Reader PG 

Po šiestich mesiacoch došlo v skupine, ktorá používala Butejkovu metódu, k;  

• Zlepšeniu kontroly astmy z 40% na 79%   

• 39% pacientov znížilo dávky kortikosteroidových inhalátorov 

• 21% vysadilo kortikosteroidové inhalátory 

 

2. Thorax 2006;61:651-656 

Kontrolované štúdie s náhodne vybranými paralelnými respondentmi sledujúce dve 

rozdielne dychové techniky na liečbu astmy  

(Slader et al, 2006) 

V 28. týždni: 

Znížila sa potreba úľavových liekov o 86% 

Znížila sa potreba kortikosteroidních inhalátorov o 50% 

 

3. The New Zealand Medical Journal. 19 May 2006, Vol 119 No 1234 (McHugh 

et al, 2006) 

Butejkova technika dýchania a astma u detí: séria sledovaných prípadov 

Po 3 mesiacoch Butejkova skupina dosiahla; 

• Zníženie úľavových liekov o 66% 

• Zníženie kortikosteroidových inhalátorov o 41% 

 

4. The New Zealand Medical Journal, Vol 116 No 1187   

Butejkova technika dýchania (BTD) pre astmatikov: účinný postup (McHugh et al, 

2003) 

Po šiestich mesiacoch Butejkova skupina dosiahla; 

• Zníženie úľavových liekov o 85% 

• Zníženie kortikosteroidových inhalátorov o 50% 

“Záver: BTD je bezpečná a účinná liečebná technika proti astme. BTD je klinicky 

prospešná a môže mať potenciálny farmako-ekonomický prínos, ak bude preskúmaná 

ďalšími štúdiami”. 

 

5. Journal Asthma 2000;37(7):557-64.  

Klinická štúdia Butejkovej techniky dýchania pre astmatikov, používajúca 

inštruktážne video. Opat, A. - Cohen, M.M. – Bailey, M. – Abramson, M.  

“ Výsledky preukázali signifikantné zlepšenie kvality života u sledovaných 

subjektov, ktoré používali BDT, v porovnaní s placebo skupinou (p = 0.043) a 

zároveň výrazné zníženie spotreby bronchodilatančných inhalátorov (p = 0.008).” 
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6. Medical Journal Australia  1998; 169: 575-578 

Butejkova technika dýchania pre astmatikov: náhodný kontrolovaný pokus. Simon D. 

Bowler, Amanda Green a Charles A. Mitchell  

Po 3 mesiacoch Butejkova skupina dosiahla;  

• Zníženie úľavových liekov o 90% 

• Zníženie kortikosteroidových inhalátorov o 49% 

Všetkých šesť štúdií preukázalo pozitívne výsledky a zdôraznilo účinnosť Butejkovej 

metódy v liečbe astmy. 

 

Je chronická hyperventilácia príčinou astmy? 

Doktori vám síce povedia, že astmu spôsobuje zápal dýchacích ciest; keď sa ich ale 

opýtate, čo je príčinou zápalu, povedia, že nevedia. 

Z výsledkov štúdií, ktoré v priemere ukázali, že Butejkova skupina dosiahla počas 3 - 

6 mesiacov 50% zníženie v spotrebe preventívnych liekov, sa zdá byť zjavné, že 

zápal odíde, akonáhle odstránite hyperventiláciu. Napokon veď účelom 

preventívnych steroidov je liečba zápalu! Zníženie ich spotreby teda znamená, že sa 

stiahol aj zápal. Je preto opodstatnené predpokladať, že chronická hyperventilácia je 

príčinou zápalu, nie? 

Niektorí odborní lekári tvrdia, že Butejkova metóda je neefektívna. Podľa viacerých 

štúdií pri jej použití totiž nedošlo k zlepšeniu funkcie pľúc. Nasledujúce argumenty 

snáď pomôžu rozptýliť tieto pochybnosti; 

1. Všetky skúmané subjekty z Butejkovej skupiny boli v lekárskej starostlivosti. Ich 

doktori a konzultanti im dopomohli k obstojnému fungovaniu pľúc, plniac si tak 

svoju prácu; a to ešte skôr, ako začali používať Butejkovu metódu. Účelom správne 

predpísaných liekov pre astmatikov je predsa optimálne fungovanie pľúc. V tomto 

prípade teda nie je fér, keď očakávame výrazné zlepšenie funkcie pľúc. Mohlo by ísť 

len o zákon klesajúcich výnosov.  

2. Pri meraní ochorení dýchacích ciest sa štandardne používa spirometria čiže 

meranie maximálneho prietoku vzduchu. Vôbec sa neberie ohľad na to, že tento 

spôsob merania sám o sebe vyvoláva hyperventiláciu, ktorá spôsobuje zúženie 

dýchacích ciest. Každý astmatik, ktorý sa počas záchvatu dostal do nemocnice, veľmi 

dobre vie, že čím viac bude pri meraní maximálneho prietoku vzduchu fúkať do 

spirometra, tým viac bude kašlať a pískať. Inak povedané, keď test sám o sebe 

vyvoláva dýchacie ťažkosti, ako môže byť spoľahlivým indikátorom?  

3. Účelom preventívnych liekov proti astme je zlepšiť funkciu pľúc. Veci teda do 

seba zapadajú. Zníženie preventívnych liekov vedie k zníženiu funkcie pľúc a počas 

každej štúdie došlo v Butejkovej skupine k zmenám v dávkovaní preventívnych 

liekov, pričom výsledná kontrola nad astmou bola lepšia. Navyše očakávať, že sa 

funkčnosť pľúc zlepší v momente, keď znižujeme dávky preventívnych liekov, je 

trochu neprimeraná. 

S otázkou na rovnakú tému oslovili profesora Charlesa Mitchella počas 

dokumentárneho programu (QED) o Butejkovej metóde na BBC. S ohľadom na 

lekárske štúdie to okomentoval takto: “Astmatici sa cítia lepšie, oveľa lepšie, ale 

keďže nedošlo k zlepšeniu funkcie pľúc, nie sú na tom lepšie”.  

Podľa štúdií brisbaneskej nemocnice Mater Hospital mala Butejkova skupina ku 

koncu výskumov o 70% menej symptómov, o 90% nižšiu potrebu použiť úľavový 

liek a o 50% nižšiu potrebu užívať lieky na kortikosteroidovej bázi. Inými slovami, 

pacienti boli schopní udržať si rovnakú funkčnosť pľúc i na konci pokusu, ale s 

lepšou kontrolou astmy a oveľa menšou potrebou farmák. V kontrolnej skupine 

naopak nedošlo k žiadnemu posunu. Je zaujímavé spomenúť, že druhá skupina sa 

riadila programom Ako zvládať astmu, ktorý sa v nemocnici Mater Hospital v 

Brisbane používa. Dôvodom, prečo táto skupina neurobila žiadny posun, je, že 

nedošlo k žiadnej zmene v intenzite ich dychu. U oboch skupín bol objem vzduchu na 

začiatku pokusu približne 14 litrov za minútu. Po 3 mesiacoch bol objem vzduchu 

u Butejkovej skupiny 9,6 litrov a u kontrolnej skupiny 14 litrov za minútu. Ďalej bola 

zistená priama korelácia medzi znížením objemu vzduchu za minútu a príznakmi 

astmy. Tí, ktorí dosiahli najväčšie zníženie v objeme dychu, urobili najväčší pokrok. 

To je základný poznatok, ktorý sa používa pri eliminácii hyperventilácie aj v 

Butejkovej metóde, a touto štúdiou bol dokázaný.  
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Príloha 4 
Kontaktujte Patricka McKeowna 
 

Na webových stránkach Kliniky pre dýchanie s Butejkovou 

metódou môžete autorovi knižky Patrickovi McKeownovi 

položiť akúkoľvek otázku. (Otázky sú prijímané v angličtine.)  

www.ButeykoClinic.com 

www.ButeykoDVD.com 

www.ButeykoKids.com 

Ďalej máte na stránkach Kliniky pre dýchanie s Butejkovou metódou možnosť 

položiť otázku vybraným inštruktorom, nájsť videa, DVD, zoznam kliník na celom 

svete či informácie o výcviku pre inštruktorov a online podporu. 

Zoznam kliník Patricka McKeowna v Írsku môžete nájsť na www.AsthmaCare.ie  

alebo  www.buteyko.ie 
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Príloha 5 
Obchodná značka Butejko a 
patentové a výhradné práva 
 

Otázka: Vlastní nejaká skupina alebo jednotlivec výhradné práva na Dýchanie 

Butejkovou metódou? 

Odpoveď: Butejkova metóda je systém princípov a vedeckých záverov, ktoré 

nemožno chrániť patentom alebo inými legálnymi prostriedkami. K metóde sa 

vzťahujú len dva ruské patenty. Prvým z nich je "Metóda liečenia hemohypokarbie" , 

ktorého reštriktívna účinnosť už skončila (autorom a vlastníkom bol K.P. Butejko). 

Ďalší patent je stále v platnosti a volá sa "Vedomá korekcia dychu", (autorom a 

vlastníkom je Margarita A. Butejko z Čeľabinska). Tento patent obmedzuje použitie 

len jedného z prvkov metódy pre výučbu pacientov. V Európe ani v Spojených 

štátoch nie je v platnosti žiadny patent. 

 

Otázka: Kto je nasledovníkom Dr. Konštantína Butejka? 

Odpoveď: Vladimír Konstantinovič Butejko, najstarší syn Konštantína Pavloviča 

Butejka z jeho prvého manželstva. V súčasnosti žije vo Voroneži a pokračuje v tom, 

čo začal jeho otec. Jeho žena, Marína Michailovna Butejkova je vedúcou lekárkou – 

metodologičkou Butejkovho centra vo Voroneži. Vladimír a Marína majú dve deti. 

 

Otázka: Kto je žena zosnulého Dr. Konštantína Pavloviča Butejka? 

Odpoveď: Zuzana Nikolajevna Zviagina, druhá žena Konštantína Pavloviča Butejka. 

Je stále nažive a až do doby smrti profesora Butejka bola jeho zákonitou manželkou. 

Nikdy sa však nepodieľala na veciach spojených s Butejkovou metódou. Iná osoba, 

používajúca priezvisko "Butejko", ktorá tvrdí, že je manželkou Konštantína Pavloviča 

Butejka, si zmenila meno a nie je oficiálne vydaná. 

Otázka: Ako kvalifikovaný inštruktor Butejkovej metódy alebo lekár potrebujem 

nejakú ročnú licenciu, aby som mohol vyučovať túto metódu? 

Odpoveď: Nie, ak ste už raz absolvovali akreditovaný výcvik v Butejkovej metóde 

nepotrebujete žiadnu ročnú "licenciu". 

 

Otázka: Je patent na Butejkovu metódu, platiaci v Rusku, platný aj inde na svete? 

Odpoveď: Nie, platí len v ruskej jurisdikcii. Nemá žiadnu platnosť v Spojených 

štátoch ani v Kanade či Európe. 

 

Otázka: Vlastní nejaká skupina alebo osoba výhradné práva na výučbu Butejkovy 

metódy? 

Odpoveď: Žiadna skupina nemá špeciálne práva na výučbu či spravovanie Butejkovej 

metódy. V Rusku nájdete niekoľko Kliník pre dýchanie s Butejkovou metódou, 

vrátane kliniky syna zosnulého Butejka a jeho manželky. Ich webová stránka je 

www.Buteyko.ru Dr. Vladimír Butejko je rád, že je táto metóda voľne dostupná a nie 

je určená iba pre jednu skupinu či jednotlivca, ktorí by si na ňu vyhradzovali 

monopolné práva.  
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Príloha 6 

Zoznam medzinárodných Kliník pre 
dýchanie s Butejkovou metódou 
 

www.ButeykoClinic.com 

Zoznam prevádzkovateľov na celom svete, vrátane Európy, Severnej Ameriky a Ázie, 

výcvik inštruktorov, videá venované technike Dr. Butejka. 

 

www.ButeykoDVD.com 

DVD s autorom Butejkovej metódy, knižky, online kurzy a videá zdarma. 

 

www.ButeykoKids.com 

Svojpomocné DVD s Butejkovou metódou pre deti, knižky, bezplatné videá a ďalšie 

 

www.AsthmaCare.ie 

Patrick McKeown, Írsko 

 

www.TomHerronExperience.com 

Tom Herron, Severné Írsko 

 

www.AsthmaCare.us 

Eugenia Malyshev, inštruktorka Butejkovej metódy USA  

 

 

www.CorrectBreathing.com 

Carol Baglia, inštruktor Butejkovej metody USA  

 

www.AstmaCare.dk 

Dánsko 

 

www.Buteyko.gr 

Butejkova metóda v Grécku 
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Príloha 7 
Doporučená literatúra a videá 
 

Butejko sa stretáva s doktorom Mraukáčkom (Buteyko meets Dr Mew), Patrick 

McKeown 

(pre deti a mládež) 

 

Spite s Butejkovou metódou (Sleep with Buteyko), Patrick McKeown 

Ako zatočiť s chrápaním, spánkovým apnoe a nespavosťou  

 

Slobodný a bez úzkosti: zbavte sa úzkosti a stíšte svoju myseľ  

(Anxiety Free: stop worrying and quieten your mind), Patrick McKeown 

(v prípade stresu, strachu, úzkostí a záchvatov paniky) 

 

DVD Kliniky pre dýchanie s Butejkovou metódou – Kompletné pokyny prezentované 

Patrickom McKeownom 

(Kompletný program na DVD) 

 

DVD Butejkova metóda pre deti, Patrick McKeown 

(DVD set pre deti) 

 

Bez astmy prirodzenou cestou (Asthma Free Naturally), Patrick McKeown  

 

ABC – Bez astmy slobodne – Výučba Butejkovej metódy pre deti  

(ABC to be Asthma free – How to teach young children), Patrick McKeown 

 

Všetky knižky sú dostupné na www.buteykoclinic.com, www.amazon.co.uk alebo 

www.amazon.com   
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Príloha 8 
Cvičenie 2 (pokročilá verzia) 
 

Po predchádzajúcom publikovaní tohto cvičenia som zo spätnej väzby vyvodil, že 

cvičenie nie je dostatočne detailne popísané a že čitatelia podľa neho nie sú schopní 

postupovať. Navyše je vždy ľahšie začať ho praktizovať, až keď je vaša KP 20 

sekúnd a viac. Namiesto toho, aby som ho vyradil úplne, rozhodol som sa ho 

umiestniť do prílohy. Jedná sa o základ Butejkovej metódy. Prepojenie cvičenia na 

znižovanie dychu s bráničným dýchaním je však mojím vlastným dielom a vzniklo na 

základe práce s ľuďmi, ktorí navštevujú moju kliniku. Jedná sa o návrat k úplným 

koreňom. Učíte sa korigovať objem dychu a zároveň používať bránicu - spôsob, 

akým by sme mali dýchať každú minútu, každú hodinu a každý deň. 

  Toto cvičenie by sme mohli zaradiť k vedľajším pravidlám Butejkovej metódy. 

Jedná sa o "znižovanie objemu dychu tým, že uvoľníte svaly používané pri dýchaní, 

aby ste vytvorili zvýšenú potrebu vzduchu." (Pravidlom číslo jedna je správny postoj 

tela a zatvorené ústa.) Inými slovami, objem nášho dychu sa znižuje, keď sú naše 

svaly, vďaka ktorým dýchame, uvoľnené. 

Cvičenie sa skladá z troch častí, ktoré na seba vzájomne nadväzujú. Najskôr sa naučte 

prvú časť, potom sa presuňte k druhej časti a až na koniec prejdite na časť tretiu. Ak 

máte pocit, že toto cvičenie nemôžete zvládnuť, praktizujte namiesto neho Cvičenie 

2B. Po čase, keď bude vaša KP dlhšia, sa k nemu môžete opäť vrátiť.  

1. Uvoľnite svaly, ktoré zapájate pri dýchaní 

2. Naučte sa dýchať bruchom 

3. Dýchajte bruchom so zníženým objemom vzduchu.  

Jedlo ovplyvňuje spôsob, akým dýchate. Toto cvičenie je preto dobré vykonávať na 

lačný žalúdok. (Alebo aspoň nie hneď po jedle.) 

Je to široko-ďaleko najdôležitejšie cvičenie. Učí vás všímať si objem svojho dychu, 

aby ste dosiahli trvalú zmenu hladiny CO2 a uvoľnili svaly zahrnuté do respirácie. 

Zaujmite správnu, ale pohodlnú pozíciu. Správnou pozíciou môže byť napríklad 

vzpriamený sed s chodidlami pod stoličkou. Posaďte sa do pozície jazdca na koni na 

kraj stoličky, s rovným chrbtom a kolenami na úrovni nižšej ako sú vaše boky. 

Správna pozícia je pri pomoci vášmu dychu veľmi dôležitá. Ak ste zhrbený, vaša 

bránica je stlačená, zvyšujete napätie a aj objem dychu. 

Nasledujúce cvičenie je ilustráciou toho, ako môže váš postoj ovplyvňovať dych; 

Predkloňte sa dopredu 

Preciťujte pár minút, ako sa vám dýcha 

Sadnite si rovno 

Preciťujte teraz, ako sa vám dýcha 

Zistíte, že keď sedíte rovno, dýcha sa vám oveľa ľahšie. 

 

Bránica 

Hlavným dýchacím svalom je bránica. Bránica je kopulovito tvarovaný sval, ktorý 

oddeľuje hrudník, ukrývajúci srdce a pľúca, od brušnej časti, ktorá ukrýva črevá, 

žalúdok, pečeň a obličky. 

Dýchanie bránicou je účinnejšie, pretože množstvo krvi, ktoré pretečie spodnými 

pľúcnymi lalokmi, je ďaleko väčšie ako to, ktoré pretečie vrchnou časťou. Rýchle, 

plytké nádychy ľudí, ktorí trpia chronickou hyperventiláciou, vedú k zníženému 

prenosu kyslíka v krvi a väčšiemu úbytku CO2. 

Dobrou správou je, že dýchaniu bránicou sa dá ľahko naučiť.  
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Uvoľňovanie bránice 

• Sadnite si rovno. Predĺžte vzdialenosť medzi vaším pupkom a hruďou. Nie je 

nevyhnutné, aby ste sa nútili "sedieť ako sviečka", to len zvýši napätie.  

• Jednu ruku si položte na brucho a druhú na hruď. 

• Zamerajte svoju pozornosť na pohyby nižšie umiestnenej ruky. Kým sedíte 

rovno, zľahka veďte svoju ruku smerom od tela, vytlačením bruška. Vytlačte 

svoj žalúdok natoľko, aby ste cítili pohyb. V tomto bode nevykonávajte 

žiadne zmeny vo svojom spôsobe dýchania. Toto cvičenie je primárne určené 

na stimulovanie bráničného dýchania. (Alternatívne môžete ležať na chrbte s 

pokrčenými kolenami.)  

• Stiahnite (vtiahnite) brucho a sledujte, ako sa vaša ruka pohybuje smerom k 

telu. Praktizujte toto jednoduché cvičenie niekoľko minút. Pomôže vám to 

zaktivovať "spiacu" bránicu.  

Zhrnutie; 

• Zľahka vytlačte svoje brucho smerom von. Sledujte, ako sa vaša ruka 

pohybuje od tela. 

• Zľahka svoje brucho vtiahnite. Sledujte, ako sa vaša ruka pohybuje smerom k 

vám.   

Netrápte sa tým, ako v danom momente dýchate. 

Pokračujte pár minút v praktikovaniu tohto cvičenia. 

Ak cítite, že dokážete bruchom bez problémov pohybovať smerom von a späť, 

prejdite k ďalšej fáze spájajúcej pohyby brucha s dychom. 

Prepojenie pohybov brucha s dychom; 

• Položte si jednu ruku na hruď a druhú na brucho.  

• S tým, ako dýchate, vaše plecia klesnú do prirodzenej polohy. Zdvihnuté 

alebo napäté ramená zvyšujú objem priestoru v hrudníku a týmto spôsobom aj 

množstvo vzduchu, ktoré vdychujete. Napätie zintenzívňuje dýchanie a 

naopak uvoľnenie ho znižuje.  

• S rukou na hrudníku, a s miernou pomocou mysle a ruky, zmiernite pohyby 

hrudníka.  

• Zároveň sa snažte dychom koordinovať pohyby brucha.  

• Keď sa nadychujete, mierne vytlačte svoje brucho smerom von. Dýchajte ako 

keby do brucha. (Snažte sa vyhnúť veľkým pohybom, pretože by sa vám z 

nich mohla začať točiť hlava.)  

• Keď vydychujete, zľahka vtiahnite brucho späť. 

 Nasledujúci krok vám pomôže uvoľniť dýchacie svaly v brušnej oblasti. Aby ste 

uvoľnili napätie v hrudnej oblasti, vedome ju na pár sekúnd stiahnite. Precíťte napätie 

a umožnite mu, nech sa rozplynie. Ak sa napätie nachádza vo vašich ramenách, 

vedome stiahnite danú oblasť a umožnite jej, aby sa uvoľnila. Prejdite všetky oblasti, 

kým sa necítite uvoľnene. Pre lepšie pochopenie tohto princípu si zatvorte dlaň v päsť 

a nechajte ju zovretú asi 10 sekúnd. Preciťujte napätie v ruke a následne ju uvoľnite. 

Vaša ruka je teraz uvoľnenejšia. Tento postup sa nazýva relaxácia napätím. 

Zhrnutie: 

Nadýchnite sa. Vytlačte brucho smerom von 

Vydýchnite. Vtiahnite brucho dovnútra 
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Všimnite si, že ruky sa pohybujú v protichodnom smere. Dôvod, prečo sa brucho 

pohybuje smerom von, je ten, že bránica je tlačená smerom nadol a vyvíja mierny tlak 

na brušnú časť. Na druhú stranu, pri výdychu sa brucho pohybuje späť, pretože sa 

bránica pohybuje smerom nahor a odpúšťa z brušnej časti tlak. 

 

Krok 3 NB: Prepojenie dýchania so zníženým objemom vzduchu a bráničného 

dýchania; 

Keď sa ma pacienti pýtajú, ktoré z nich je dôležitejšie, odpovedám im: Dýchanie so 

zníženým objemom vzduchu je primárne, zatiaľ čo dýchanie bruchom stojí v druhom 

rade. Pokiaľ však tieto dva typy dýchania zladíte, je oveľa jednoduchšie znižovať 

objem dychu zmenou dýchacích návykov. 

Môže to vyzerať, že si to vyžaduje veľa práce. Prínos, aký to bude mať na vaše 

zdravie, však stojí za to. 

Pre prepojenie týchto dvoch typov dýchania; 

• Sadnite si vzpriamene tak, ako bolo popísané vyššie.  

• Jednu ruku si položte na brucho a druhú na hruď.  

• Svoju pozornosť upriamte na dych.  

• Keď sa nadychujete, zľahka veďte svoje brucho smerom von. Mysľou 

vedome riaďte pohyby hrudníka tak, aby boli minimálne.  

• Keď vydychujete, vťahujte brucho pomaly späť a snažte sa udržať 

minimálne pohyby vašej hrudi.  

• Pri dýchaní bruchom sa sústreďte na zmenšovanie nádychov.  

 

Keď vo vašom bruchu vznikne napätie alebo brucho "stvrdne" znamená to, že objem 

vzduchu je príliš veľký. Na chvíľu si radšej oddýchnite, a keď napätie pominie, vráťte 

sa k miernemu znižovaniu objemu dychu. 

Mali by ste cítiť len znesiteľnú zvýšenú potrebu vzduchu. 

 

Tri až päť minút udržujte znesiteľný "hlad po vzduchu". 

Otázka, ktorú často dostávam, znie: "Robím to správne?" Odpoveď je nasledujúca; 

“ Objem vášho dychu znižujete vtedy, keď cítite pozorovateľnú nie však stresujúcu 

zvýšenú potrebu vzduchu ". 

Niekedy k posilneniu tohto bodu, hovorím; 

"Kým neucítite znesiteľnú potrebu vzduchu, nepohnete sa vpred”. 

"Zvýšená potreba vzduchu by mala byť podobná tej, ktorú zažívate počas kontrolnej 

pauzy." 

Zvýšená potreba vzduchu by mala byť viditeľná, nie však stresujúca. Ak zvýšenú 

potrebu vzduchu necítite, ešte viac zmiernite svoje pohyby. Ak je zvýšená potreba 

 

• S každým nádychom vdychujte menej vzduchu, ako by ste chceli. 
Nádych skráťte či zmenšite. Snažte sa kratší nádych ucítiť v rukách. 
Alebo si svoju hruď môžete predstaviť ako veľký pohár. Nadýchnite iba 
toľko vzduchu, aby ste pohár naplnili do troch štvrtín.   

• Vydýchnite uvoľňujúcim výdychom. Keď vydychujete, umožnite 
prirodzenej elasticite pľúc a bránice, aby pri výdychu zohrali svoju 
úlohu. Predstavte si balón, ktorý sa vyfukuje vlastným tempom.  

• S tým, ako sa vaše nádychy zmenšujú a výdychy sú čím ďalej tým viac 
uvoľnenejšie, sa viditeľné pohyby spomalia. Cieľom je stíšiť váš dych. 
Pri jednom sedení môže dôjsť k 30% až 40% zníženiu objemu dychu.   

  



 

vzduchu príliš stresujúca, svoj dych o niečo viac prehĺbte a uvoľnite telo. 

Práve držíte "vzduchovú" redukčnú diétu, ktorá je určitým pripodobením k všeobecne 

známej "potravinovej" redukčnej diéte. Čo je najzaujímavejšie, s postupným 

zlepšovaním metabolizmu sa znižuje aj vaša chuť na jedlo a tí z vás, ktorí potrebujú 

schudnúť pár kilo, sa ich ľahko zbavia. 

Teraz ste sa stali expertmi na bráničné dýchanie v kombinácii so znížením objemom 

vzduchu. Každý nádych počas dňa by mal byť bráničný a tichý. Pamätajte si, je to 

rovnaký spôsob, akým sme dýchali, keď sme sa narodili. Naše pery boli spojené, a 

naše malé brušká sa pohybovali smerom od tela a späť s každým nádychom a 

výdychom. Naozaj sa teda jedná o návrat ku koreňom. 

   

Zhrnutie; 

Malý nádych. Uvoľnený výdych. 

Malý nádych. Uvoľnený výdych. 

Malý nádych. Uvoľnený výdych. 

Malý nádych jednoducho znamená menší alebo kratší nádych, aký by ste normálne 

urobili. Uvoľnený výdych je pomalý. 

Netrápte sa príliš nad správnym tempom. Ideálnym prípadom je, ak sa nezdvihne. 

V prípade, že je vaša KP kratšia ako 20 sekúnd, môže sa trochu zdvihnúť. Ak sa 

tempo vášho dychu zvyšuje, snažte sa svoj dych stíšiť a spomaliť. S postupným 

predlžovaním KP bude vaše tempo prirodzene klesať.   

 

Ako vytvoriť nedostatok vzduchu znižovaním objemu dychu 

 

Hlasité, hlučné, intenzívne, kolísavé, nepravidelné, vyžaduje si veľké úsilie, napäté, 

neefektívne dýchanie. 

 

Pokojné, tiché, malé, vyrovnané, pravidelné, bez úsilia, uvoľnené a efektívne 

dýchanie. 

Nemajte žiadne obavy, ak toto o sebe nemôžete po prvých pokusoch, kedy sa do 

cvičenia pustíte, povedať. S postupom času sa to bude zlepšovať. Najlepšie je 

postupovať uvoľnene a pravidelne, pretože akonáhle sa pokúsite znížiť objem dychu 

príliš rýchlo, môže dôjsť k mimovoľnému lapaniu po vzduchu či prehĺbeniu dychu. Je 

dôležité, aby ste sa dostali do štádia, v ktorom vydržíte dýchať so zníženým objemom 

dychu po dobu 3 - 5 minút. 
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Denník pokroku   

(Dospelí strana 1) 

Dátum                

 

                

Čas                                 

Pulz                                 

KP                                 

ZD                                 

KP                                 

ZD                                 

KP                                 

ZD                                 

KP                                 

ZD                                 

KP                                 

Pulz                                 

 

KP – Kontrolná pauza. ZD 4 min. – dýchanie so zníženým objemom vzduchu po 

dobu 4 minút. Predtým, ako si zmeriate svoju KP, 2 minúty odpočívajte.  

 

 

 

 

 

 

Denník pokroku 

 (Kroky)  

Dátum                                  

Kroky                                 

Kroky                                 

Kroky                                 

Kroky                                 

Kroky                                 

Kroky                                 

Kroky                                 

Kroky                                 

Kroky                                 

Kroky                                 
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Krátke zhrnutie programu 
Kliniky pre dýchanie 
s Butejkovou metódou  
 

 

Nadmerný dych je pre neho charakteristické: dýchanie ústami; keď odpočívate, je ho 

počuť, je hlasný, nepravidelný, kolísavý a vyžaduje si veľa úsilia; cítite pri ňom 

nedostatok vzduchu, hlad po vzduchu; je sprevádzaný častými povzdychmi a 

zívaním; dýchate pri ňom hrudnou časťou, apod.  

 

Normálny dych je pre neho charakteristické: dýchanie nosom; je tichý, pokojný, 

pozvoľný, uvoľnený, pravidelný; nevyžaduje si žiadne úsilie, apod. 

Ako zmerať relatívny objem dychu 

Kontrolná pauza (KP) je dĺžka príjemného zadržania dychu na istý čas.  

1. Zľahka vydýchnite nosom. 

2. Prichyťte si nos prstami, aby ste zadržali dych.  

3. Zadržte svoj dych, dokým neucítite prvé nutkanie nadýchnuť sa.  

4. Pri prvom nutkaní môžete ucítiť, ako je vaša bránica stlačovaná dolu.  

5. Výsledný dych by mal byť tichý a pokojný.  

 

 

       KP   KROKY 

Zaručená prítomnosť príznakov ako kašeľ,     10    20- 40 

sipot, dýchavičnosť, chrápanie, nespavosť,            20     40- 60 

únava, nádcha či upchatý nos.  

Hlavné symptómy odzneli, v prítomnosti    30     60 – 80 

 spúšťača sa však môžu znovu objaviť.         40       80 - 100 

 

• Čím je vaša kontrolná pauza kratšia, tým výraznejšími príznakmi astmy, 

nádchy, chrápania alebo spánkového apnoe trpíte.  

• Zakaždým, keď sa vaša KP predĺži o 5 sekúnd, sa budete cítiť lepšie. 

• Kým sa vaša KP nezmení, nebudete sa cítiť lepšie. 

• Najpresnejšiu KP zmeriate hneď ráno po prebudení.  

• KP, ktorú si nameriate v priebehu dňa, bude vypovedať o aktuálnom stave 

vašej astmy v danom čase.  

• Vaším cieľom je dosiahnuť, aby ranná KP bola dlhá 40 sekúnd po dobu 6 

mesiacov. 
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Rámec cvičení: všetky dychové cvičenia začínajú výdychom! 

Cvičenie 1) Svoj dych zadržiavajte tak dlho, kým vydržíte, aby ste uvoľnili upchatý 

nos, odstránili hlien alebo zápchu. Postup opakujte päť alebo šesť krát. Medzi 

jednotlivými opakovaniami si tridsať sekúnd odpočiňte.   

 

Cvičenie 2A a 2B) Ruky si položte na hruď a na bruško. Umožní vám to dýchať 

uvoľnene a potichu. Je nutné, aby ste cítili výraznú nie však stresujúcu zvýšenú 

potrebu vzduchu.  

 

Cvičenie 3) Prechádzajte sa so zatvorenými ústami, aby ste vytvorili zvýšenú potrebu 

vzduchu. Toto cvičenie zahŕňa pokojnú chôdzu, pri ktorej sa snažíte precítiť zvýšenú 

potrebu vzduchu, nie však príliš veľkú, aby ste nemuseli otvoriť svoje ústa.  

 

 

 

 

Cvičenie 4)  

a) Chôdza s miernym nedostatkom vzduchu 

 

b) Chôdza so stredne veľkým až veľkým nedostatkom vzduchu 

 

Cvičenie 5) Kroky (vhodné pre deti a dospelých, ktorí netrpia inými problémami ako 

miernou až stredne ťažkou astmou) 

 

Vydýchnite nosom. Pridržte si nos prstami, aby ste zadržali dych. Prejdite toľko 

krokov, koľko so zadržaným dychom dokážete. Ak cítite silnú zvýšenú potrebu 

vzduchu, pustite si nos a začnite opäť dýchať. Stíšte svoj dych, akonáhle to bude 

možné. 

 

Cvičenie 6) Ako zastaviť záchvat sipotu a kašľa 

 

Urobte malý nádych a malý výdych. Pridržte si nos prstami, aby ste zadržali dych na 

2 až 5 sekúnd. Pustite si nos a opäť začnite dýchať. Dýchajte normálne desať až 

pätnásť sekúnd. Opakujte krátke zadržanie dychu, za ktorým nasleduje normálne 

dýchanie. Pokračujte, kým nepominú symptómy. Ak máte silný záchvat alebo sa vám 

nepodarí zastaviť symptómy do desiatich minút, užite záchranné lieky.  
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Tri kroky k predĺženiu Kontrolnej pauzy: zastavte úbytok kysličníka uhličitého, 

vytvorte si jeho zásoby a akumulujte nové: 

1) Zastavte úbytok kysličníka uhličitého 

a. Neustále dýchajte nosom, počas dňa i počas noci 

b. Vzdajte sa odkašliavania, odkašlanie prehltnite alebo potlačte   

c. Keď rozprávate alebo zívate, vyhnite sa hlbokým nádychom  

d. V priebehu dňa svoj dych pozorujte. Správne dýchanie by počas odpočinku 

nemalo byť vidieť ani počuť.  

 

2) Vytvorte si zásoby 

Praktizujte cvičenie určené k zníženiu objemu dychu. Počas relaxácie sa snažte o 

spomalenie dychu tak, aby bol na konci cvičenia pokojnejší než na začiatku. Cieľom 

je vytvoriť znesiteľnú zvýšenú potrebu čiže hlad po vzduchu. Udržujte túto zvýšenú 

potrebu vzduchu približne štyri až päť minút. Vykonávajte ju počas šoférovania auta, 

sledovania TV, obedu v škole či práci, čakania v rade alebo pri inej príležitosti. 

Kroky 1 a 2 sú nevyhnutné k tomu, aby sa vaša kontrolná pauza predĺžila z 10 na 20 

sekúnd.  

 

3) Akumulujte nové zásoby 

Počas fyzickej námahy sa objem vzduchu v dôsledku metabolizmu zvyšuje a 

produkuje sa kysličník uhličitý. Ak budete dýchať o niečo menej, než by ste počas 

fyzického cvičenia potrebovali, umožní vám to vytvoriť si zásobu kysličníka 

uhličitého. Fyzickým cvičením môžete dosiahnuť väčší nedostatok vzduchu, ako keď 

svoj objem dychu znižujete v pokoji. Výrazná zvýšená potreba vzduchu je potrebná k 

tomu, aby sa vaša kontrolná pauza predĺžila z 20 na 40 sekúnd.   

 

 

 

Dychové cvičenia pre astmatikov: všeliek alebo placebo?  

Mike Pearson. Thorax 2007;62;1033-1034 

 

“Mantra pri liečbe astmy v 80. rokoch znela: "Astma je zápalový proces - predpíšme 

kortikosteroidové inhalátory". 

"Kým výskumom a liečebným postupom dominoval dôraz na zápalové procesy, iné 

viditeľné príčiny bronchospazmu sa dali ľahko ignorovať. Aj astma vyvolaná 

cvičením či samovoľná hyperventilácia môžu u citlivých jedincov s relatívne malým 

zápalom spôsobiť bronchospazmus”.    

 

Pearson ďalej hovorí;  

“ Bez ohľadu na to, či správna odpoveď leží v novom fyziologickom vysvetlení príčiny 

astmy alebo v porozumení psychologickým reakciám na prítomnosť choroby; zistenie, 

že pacientom niečo pomáha cítiť sa lepšie, znamená, že by sme tento fakt nemali 

ignorovať ”.  
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